
چندروز قبل تیتر اصلی روزنامه همشهری و سر مقاله آن 
به قلم مدیرعامل مؤسسه اختصاص داشت به موضوعی 
مهم و قابل توجه افکار عمومی؛ یعنی مسئله فساد. رســانه های وابسته به شهرداری 
تهران از پرتال داخلی و رســانه های مجازی و مکتوب از روز دوشنبه با تمام توان به 
میدان آمدند تا اظهارنظر این جانب به عنوان نماینده مردم تهران در شورای اسالمی 

شهر تهران را به اصطالح پاسخ دهند و رد کنند.
بنده در یک مصاحبه گفته بودم؛ »اقدام عملی در مقابله با فســاد در شهرداری تهران 
مشاهده نکردم.« در این میان 2اتفاق نادر و بی ســابقه رخ داد؛ اول بیانیه رسمی یک 
نهاد نظارتی شــهرداری علیه اظهارات عضو شورا و دوم سر مقاله روزنامه همشهری با 
برداشتی نادرست از سخنان بنده و طبعا تحلیل های پر اشتباه بر این اساس که این اقدام 
هم در تاریخ روزنامه همشهری به ویژه پس از آغاز به کار شورای اسالمی شهر تهران از 

دهه70به بعد بی سابقه است.
روز نامه همشهری متعلق به مردم تهران است و هزینه های سنگین آن از صندوق شهر 
و شهرداری تامین می شود و رسانه اختصاصی شهردار نیست بلکه متعلق به مدیریت 

شهری است و شورا حق نظارت، سؤال و تحقیق و تفحص از آن را دارد.
یکم؛ نقل قول از بنده در صدر سر مقاله صحت ندارد و برداشت نادرست نویسنده است. 
ضمن اینکه اتفاقا در مصاحبه مذکور گفته ام  که مدیران فعلی شــهرداری بیشتر از 
مبارزه عملی با فساد داد سخن از مبارزه با آن سر داده اند. پس طبیعی است که  به رغم 
تصور نویســنده، انتظار معرکه گیری نداشــتم که این هنر رماالن و فریبکاران مردم 
است و دون  شــأن نمایندگی این جانب اما البته و متأسفانه در دنیای سیاست کشور 

خریداران زیادی دارد.
دوم؛ بنده راجع به افزایش یا کاهش فساد در شــهرداری سخن نگفتم بلکه به عنوان 
عضوی از شورا با بیش از 12سال سابقه مدیریتی در شهرداری طی یک سال گذشته 
حضور در شورا و با توجه به حضور میدانی در محالت کم برخوردار و گفت وگو با پرسنل 
و مدیران شهرداری احساس می کنم تفاوت مشهودی نسبت به گذشته در این عرصه 

رخ نداده است و این احساس خود را در مصاحبه بیان کردم.
سوم؛ نویسنده در مقاله مدعی افزایش احساس فساد نسبت به واقعیت عینی آن در 
جامعه شده است و سپس مدل مبارزه با فساد را به 2بخش تقسیم کرده است. بخش 
اول را با عنوان هدف ثمره رســانه ای و هیجانی رد کرده و   بخش دوم را با عنوان مدل 

مبارزه با فساد برای رفع موانع کارآمدی حمایت می کند؛ بسیار خوب! پس بفرمایید 
هیاهو و به تعبیر رئیس محترم شورای شــهر تهران در جلسه روز سه شنبه شورا موج 
حمالتی که طی 3روز گذشته شهرداری تهران با استفاده از همه امکانات رسانه ای اش 
ازجمله همین روزنامه علیه نماینده مردم راه انداخته است، چیست؟ مگر غیر از روشی 
است که نویسنده آن را مدل مبارزه با هدف ثمره رسانه ای و هیجانی می خواند اما خود 
آن را در سر مقاله رد می کند؟  ضمن اینکه بر عکس ادعای نویسنده ،وجدان عمومی 
جامعه اخبار و اطالعات رسمی منتشر شــده در مورد فساد سیستم اداری و مدیریت 
شهری در کشور را بخش ناچیزی از واقعیت عینی می داند و به درست یا غلط مدیریت 

شهری را به عدم شفافیت در این زمینه متهم می کند.
چهارم؛ جمله ای که از قول بنده منتشر شد نصف یک خط هم نبود. اما برخالف ادعای 
نویسنده سرمقاله با هدف ثمره رسانه ای و ایجاد جو هیجانی پرتال شهرداری تهران 
بیانیه ای سیاسی و خالف قانون یک نهاد نظارتی که باید کامال بی طرف باشد را منتشر 
کرد و سپس روزنامه همشهری هم تیتر اصلی، سر مقاله و یکی از صفحات خود را فقط 
در پاسخ به جمله ای از نماینده مردم اختصاص داد؛ این کدام مدل است؟ مدل ثمره 

رسانه ای یا مدل رفع موانع کار آمدی؟ قضاوت با خوانندگان روزنامه.
پنجم؛ فرموده اید در این دوره موضوع فســاد حل شده اســت و در نقطه کارآمدی 
هستیم. َسلَمنا و بسیار خوب. آیا واقعا مدیریت شــهری طی 10 ماه گذشته از نقطه 
مبارزه با فســاد عبور کرده است؟ مصادیق کارآمدی که در ســر مقاله شما و گزارش 
مفصل روزنامه روز یکشــنبه و نهاد نظارتی همراهتان که چاپ شــده است مگر جز 
وظایف ذاتی که همیشــه در شــهرداری جاری و ساری بوده اســت؟ چند متر ملک 
در بازار بورس به فروش رسانده اید؟ شــهر دار تهران در جلسه علنی شورای شهر در 
بهمن ماه گذشته قول فروش ملک را از طریق بورس دادند اما معاون مالی و اقتصادی 
ایشان در اردیبهشت امسال در همان جلسه از موانع و مشکالت فروش ملک در بازار 
بورس گفتند و گفتند که موفق نبوده ایم. این 40درصد هزینه صرفه جویی که شــما 
از آن سخن گفته اید کجاســت؟ تا امروز که شــهر داری هر چه درآمد داشته صرف 
هزینه جاری خود کرده است! اگر این 40درصد را به پروژه های عمرانی خود اختصاص 
 می دادید اینک مناطق 22گانه شهرداری له له دریافت یک میلیارد تومان پول نقدی

 نبودند.
شبکه توزیع کاالهای اساسی وعده ای  است که به مردم داده اید ولی چند درصد اجرایی 
شده است؟ خزانه واحد یک کار داخلی و تجمیع حساب های سازمان ها و شرکت های 
شــهرداری و گرفتن اســتقالل مالی آنها عمال هیأت مدیره و ارکان آنها را منفعل و 

بی خاصیت کرده است.
ششم؛ در این زمینه سخن بسیار است و از موضوع بحث خارج نمی شوم اما به عنوان 
نماینده مردم توصیه می کنم با مردم صادقانه سخن بگوییم و به عقل و فهم آنان احترام 
بگذاریم. اگر نماینــده آنها از موضوعی اظهار نارضایتی کرد به جای ســاکت کردن و 

توهین به او سعی بر اقناع و پاسخگویی اصولی و منطقی داشته باشیم.
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 مصوبه تاثیر معدل بر آزمون سراسري، ابهامات زیادي دارد
و تکلیف پشت کنکوري ها مشخص نیست

مسیر ریلی تهران-کربال برای انتقال زائران حسینی 
به صورت حمل ونقل ترکیبی راه اندازی می شود

جزئیات افزایش ظرفیت  قطارهای اربعین

پیشنهاد کارشناسان آموزشی برای 
کنکور متفاوت سال آینده

ابهام در برگزاري كنکور 1402

 بردی
در کار نیست

امیرمحمدیعقوبپوریادداشت
روزنامهنگار

 توضیح  جدید مهدی تاج در مورد 
 ماجرای ویلموتس، چندان قانع کننده

 به نظر نمی رسد

 اگرکاهشمیزانجریمــهدرپروندهمارک
ویلموتساز10میلیونیــوروبه3میلیونرا
یک»پیروزی«میدانیم،بایددرمعناومفهوم
پیروزیبرایهمیشــهتجدیدنظرکنیم.برد
واقعیدراینپروندهوقتیاتفاقمیافتادکه
ایراناصالبهویلموتسبدهکارنمیشــداما
فدراسیونفوتبالهمینحاالباید3میلیون
یورو)جدااز1.7میلیونیورويپرداختشده(
بهمردیپرداختکندکهتیمملیرادریک
قدمیحذفازجامجهانیقراردادهبود.مردی
کهحتیقبلازمسابقهحساسوتعیینکننده
باعراق،قراردادشرافســخکــردهبودامابا
اصرارعجیبوپنهانیفدراسیونوقت،روی
نیمکتتیمملینشستوتنهاباچندجلسه
تمرین،ایرانرابهمســلخکشــاند.ماجرای
ویلموتس،دومینوییازاشتباههایبزرگبود
کهپشتسرهمرقمخوردندتافوتبالایران
رابهبنبستبکشانند.تیمملیازآنکابوس
بزرگعبورکردوبهجامجهانیهمرسیداما
بنبستمالیفدراســیون،هنوزهمبهپایان

نرسیدهاست.
 درادبیاترئیسســابقفدراسیونفوتبال،
هنوزهمنشــانهایازعذرخواهــیبهخاطر
امضایآنقرارداددیدهنمیشود.مهدیتاج
بهگفتهخودش،»حیا«بهخرجدادهکه3سال
درموردقراردادویلموتس»ســکوت«کرده
وموضعیدرمقابلانتقادهانداشــتهاســت.
دلیلاینسکوتهمازنگاهاینمدیر،کشیده
شــدنرأینهاییبهدادگاهعالیورزشبوده
است.حاالکهرأینهاییهمصادرشده،دیگر
سکوتمعنایینداردوهمهدرانتظارشنیدن
جزئیاتبیشتریازاینپروندههستند.بهگفته
مهدیتاج،فدراسیونفوتبالبعدازکیروشو
قبلازویلموتس،باچندمربیدیگرنیزمذاکره
داشتهاســت.جالباینکهلوپتگیگزینهاول
فدراســیونبودهومذاکرههایزیادیبیناو
وفدراسیونصورتگرفتهامابهمحضمطرح
شــدنرقمقرارداد،فدراســیونقیدجذب
اینگزینهرازدهاســت.طبیعتافدراســیون
خیلیزودترمیتوانســتبرسرمبلغقرارداد
بالوپتگیمذاکرهکندواصالالزمنبودزمان
برسرجزئیاتدیگرازدستبرود.فدراسیون
بهلحاظزمانینیزباهروهرناربهتوافقنرسید
واینمربیدرنهایتراهیعربســتانشــد.
مذاکرهبیســرانجامبامربیانمختلف،هرگز
نمیتوانــدتوجیهیبراییــکانتخاببداز
سویفدراسیونباشــد.اینفدراسیونحتی
میتوانستبازیدانوکونتههممذاکرهکند
وپاسخمنفیبشنود.شــنیدنپاسخمنفیاز
مربیانمختلف،هنرخاصینیســتکهحاال
مهدیتاجاینچنینبــاآبوتابدرموردآن

صحبتمیکند.
 مســئلهمهمبعدی،رقــمقــراردادمارک
ویلموتساست.اینرقماساســاباکدامکار
کارشناسیتامینشد؟کداممتخصصوخبره
فوتبالدرفدراســیوندرایــنموردتصمیم
گرفت؟رقمیکهفدراسیونبهمربیبلژیکی
پرداختکرد،چندبرابرآخریندستمزدکاری
اوبود.باتوجهبهپرداختهایقبلیوجریمه
سنگینفعلی،فدراسیونفوتبالدرمجموع
زیربارپرداخت5میلیونو400هزاریوروبه
ویلموتسرفتهاســت.ایندرحالیاستکه
مربیبلژیکیتنهــا32روزمفیدرادرفوتبال
ایرانســپریکرد.درحقیقتفدراســیون
فوتبالنزدیکبه186میلیاردتومانرادراین
پروندهباختهاست.بااینحساباوبهازایهر
روزحضوردرفوتبالایران5.8میلیاردتومان،
برایهرساعت241میلیونتومانوبرایهر
دقیقه4میلیونتوماندستمزدگرفتهاست.
درحقیقتحتینفسکشیدنویلموتسدر
فوتبالایرانهماوراصاحبدرآمدیبیسابقه
وخارقالعادهکردهاست.آنهاییکهاینمربی
رابرایفوتبالایرانانتخابکردند،آنهایی
کهنتوانستندحقوقاورابموقعپرداختکنند
وشرایطرابرایفســخقراردادیکطرفهدر
اختیاراینمربیقراردادندودرنهایتآنهایی
کهاینپروندهبزرگرابهفوتبالایرانتحمیل
کردند،بایدپاسخهایبهمراتبمنطقیتری

برایاهالیفوتبالایرانداشتهباشند.
اینکهفدراســیونفوتبالتاپایــانتحریمها
ناچاربهپرداختاینرقمنیستیااینکهاین
پولازحســابایراندرفیفاتامینمیشود،
هیچکدامتوجیهمناســبینیستند.حقیقت
آناستکهاینرقمبایدصرفتوسعهفوتبال
ایراندرهمهسطوحوتجهیزهمهجانبهتیم
ملیمیشدامابهسادگیهرچهتمامتربهباد
رفت.اینجریمهســنگین،حتیساختمان
فدراســیونفوتبالرانیزدراختیارنهادهای
دیگرقــرارداد.براییکلحظــهتصورکنید
فدراســیونیکهآهدربســاطنداردبهسراغ
یکمربیخارجــیمیرود،پیشــنهادقابل
توجهیبهاومیدهد،برایتأمینهزینههای
اوقرضدالریمیگیرد،بهیکقدمیحذف
ازمرحلهاولمقدماتیجامجهانیمیرسدو

حتیدیگرقادربهحفظ
ســاختمانشهمنیست،

بهجایعذرخواهییاتوضیحمنطقیســهم
تازهایازفوتبالایرانمیخواهد.
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صفا با سعید!
تراکتور با یک بمب نقل و انتقاالتی 
دیگریک  ترکیب درخشان در میانه 

میدان ساخته است
کیانی معتقد است تراکتور هم می تواند امسال 

مدعی قهرمانی باشد. کاپیتان روی حمایت 
هواداران تبریزی حساب خاصی باز کرده است

بردیف مربی سرسختی است
می گویند شبیه یزدانی هستی

رضا آذرشب، برنده مدال برنز نوجوانان جهان 
می گوید: حسن آقا 7مدال جهانی و المپیک 

گرفته، کاش من هم بتوانم یکی بگیرم!
18

 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

 سرقفلی تیم ملی
به نام  بازیکنی نیست

بهروز عطايي از داليل موفقيتش با تيم ملي واليبال 
و البته از حاشيه ها و اختالفات مي گويد. او براي حل 

مشکل تيم در دفاع، برنامه هاي خاصي دارد
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در این دنیای فانی، میان این همه دلبستگی ها و وابستگی ها، گذشتن 
از مال و جان برای وطن و هموطن، كار هر كسی نیست؛ اما او گرچه فقط 
26بهار از عمرش را تجربه كرده بود، چشم بست بر درآمد و سرمایه اش، 
كركره مغازه طالفروشی را پایین كشید 
و راهی جبهه شــد تا در جنگ نابرابر 
عراق علیه ایران، مردانه ایستادگی 
كند. خوب هم ایســتاد و در عملیات 
بیت المقدس، با تنی مجروح برای 
فتح خرمشــهر جنگید. شهید 
ناصر قدیانی با همان تن زخمی 

دوباره راهی جبهه شد و...

یادی از شهید »ناصر قدیانی« به روایت خانواده 
طالفروشی كه از جان و مالش گذشت

22

فرنگی کاران نوجوان ایران قهرمان دنیا شدند
قهرمانی جهان با برادران سوریان

19

تیم ملی كشتی فرنگی نوجوانان ایران با كسب یک طال، 2 نقره و 4 برنز 
به عنوان قهرمانی جهان رسید. این قهرمانی درحالی به دست آمد 
كه حدود یک ماه پیش فرنگی كاران نوجوان در مسابقات قهرمانی 

آسیا به عنوان نایب قهرمانی رسیده بودند و حاال در 
میدانی به مراتب بزرگ تر توانستند مقام قهرمانی 

را كسب كنند. پیش از این تیم نوجوانان فرنگی 
ایران 4مرتبه در ســال های 1996، 2016، 
2018و 2019موفق به كسب عنوان قهرمانی 

جهان شده بود. محسن سوریان برادر بزرگ تر 
حمید سوریان، طالی امیدهای جهان را در كارنامه خود 
دارد و خیلی ها از او به عنوان اســتعدادی سوخته یاد 

می كنند كه نتوانست حقش را از كشتی بگیرد....
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یادداشت
ناصر امانی؛ عضو شورای شهر تهران

 مدلی متفاوت از تعامل
 با نماینده مردم

 ضمن احترام به آقای دكتر امانی، عضو محترم شورای 
شهر تهران

خالصه پاسخ ایشان این اســت كه اوال حرف من تحریف 
شده است. من گفته ام: » اقدام عملی در مقابله با فساد در 

شهرداری تهران مشاهده نکردم.«
نکته دوم هم این است كه چرا یک نهاد نظارتی در شهرداری 

و روزنامه همشهری به این اظهارنظر پاسخ داده اند.
در این رابطه احتراما ذكر چند نکته ضروری است.

اوال آقای امانی بهتر بود دقیق تــر توضیح می دادند كه 
كدام بخش از سخن ایشان تحریف شده است. عبارتی كه 
خودشان نقل كرده اند این است كه اقدام عملی مشاهده 
نکرده ام. جمله ای كه ما نقل به مضمون و بدون اشاره به نام 
ایشان آوردیم نیز این است كه »شهرداری كارنامه روشنی 
در حوزه مبارزه با فساد ندارد.« االن تفاوت این دو چیست؟ 
آقای دكتر امانی عزیز البته در ادامه توضیح دادند كه من 
»احساسم« را از عملکرد گفته ام. با این توضیح سؤال این 
است كه آیا احساس و شهود برای قضاوت و بیان علنی در 

رسانه ها كفایت می كند؟ آیا هزینه بی اعتمادی مخاطب و 
شهروندان را به مدیریت شهری ارزیابی كرده ایم؟ با این 
مقدمه آیا غیراین است كه وظیفه رسانه كم كردن فاصله 

احساس تا واقعیت است؟
آقای امانی عزیز می گویند با توجه به حضورم در مناطق 
كم برخوردار و گفت وگو با پرسنل شهرداری متوجه شدم 
تفاوت محسوسی با گذشته در امر مبارزه با فساد وجود 
ندارد. سؤال این اســت كه مبارزه با فساد قرار است چه 
نشانه مشــخصی در بازدید های میدانی یا در گفت وگو با 
پرسنل داشته باشد؟ روشن است كه مبارزه با فساد پروژه 
عمرانی نیست كه كف خیابان ثمره عینی داشته باشد. با این 
توضیح وظیفه رسانه چیست؟ آیا غیراین است كه آنچه در 
بازدید میدانی مشاهده نمی شــود را مستند به گزارش 

نهادهای نظارتی بیان كند؟ 
نقد دوم آقای امانی این اســت كه برای نخســتین بار، 
همشهری خود را محق به پاســخ دادن به عضو شورای 

شهر دیده است.
واقع این است كه روزنامه همشهری گوشه ای از كارنامه 
مدیریت شهری را در مبارزه با فساد مرور كرده است. حال 

سؤال این اســت كه اگر وظیفه رسانه شهری این نیست 
پس چیست؟ عمده هزینه های مؤسسه همشهری از محل 
درآمد های شركت است نه بودجه شهر. با این حال اگر كل 
هزینه ها نیز از محل بودجه شــهرداری باشد باز هم حق 
ندارد مقابل حق و ناحق سکوت كند كه اگر چنین كند باید 

مورد بازخواست قرار بگیرد.
شــناختی كه از دكتر امانی عزیز داریم این اســت كه 
غیرمنطقی و بدور از حریت انقالبی می دانند كه ادعایی 
علنی مطرح شود و دیگران آنچه حق است را كتمان كنند 
كه اگر چنین كنیم ظلم به مخاطبی است كه ناموس شهر و 

رسانه شهری است.
در ادامه آقای امانی از قول روزنامه همشهری نوشتند كه 
مدیریت شهری در نقطه كارآمدی است. چنین ادعایی در 
هیچ كجای متن نیامده است. بلکه نوشتیم 2مدل مبارزه 
با فساد داریم. یکی مبارزه با فســاد با هدف داد و قال و 
هیجان سازی  و دوم مبارزه با فساد با هدف ارتقای كارآمدی. 
در ادامه توضیح دادیم كه مدل مدیریت شهری در مبارزه 
با فساد روش دوم است كه هرچند سروصدا ندارد اما ثمره 

عینی در زندگی مردم داشته و خواهد داشت.

   پاسخ همشهری

روز سیل

داده نما
گرافیک: مهدی سالمی

 پیشرفت در مقاوم سازی 
خانه های روستایی

293 روستا
حداقل یک فاز طرح هادی و 

بهسازی معابر اجرا شده است.

100 میلیون تومان 
سقف تسهیالت مسکن روستایی  

با نرخ سود 5 درصد است.

46% خانه ها
فرسوده است و نیاز 
به مقاوم سازی دارد.

552.655واحد 
مسکونی روستایی در 

تهران شکل گرفته.

530آبادی 
تهران باالی 20 خانوار 

جمعیت دارد.

وضعيت سكونت جمعيت روستايی استان تهران

534هزار نفر
منطقه جنگلی دشتی

124هزار نفر 
منطقه كوهستانی

752هزار نفر 
منطقه دشتی

وضعيت واحدهای تقسيماتی استان تهران

43
تعداد شهر

71
تعداد دهستان

33
تعداد بخش

به گزارش همشــهری آنالین، با توجه به آماری که اواخر ســال ۱۳۹۸ اعالم 
شد، حدود 5۹درصد واحدهای مسکونی روستاهای استان تهران در قالب 
بافت فرســوده نیــاز به نوســازی داشــتند. هم اکنون براســاس آمــار معاون 
عمــران روســتایی بنیاد مســکن اســتان تهــران، باید گفــت که ایــن رقم به 
۴۶درصد رسیده و در واقع 5۴درصد واحدها از مقاومت الزم در برابر سوانح 

و حوادث برخوردارند.

تهران زير 20 خانوار دارد. 236 آبادی

 دیوارنگاره میدان ولی عصر 
همزمان با آغاز ماه محرم، با نقاشی ای 

از حسن روح االمین  رونمایی شد

25پارکینگ جدید برای  پایتخت
 نهضت پارکینگ سازی  شهرداری  تهران
از اواخر سال گذشته  شروع شده است

7 پارکینگ
هم اکنون در حال احداث در 

پایتخت  است.

18 نقطه 
برای ساخت پارکینگ شناسایی 

شده است.

2850 پارکینگ
به زودی به فضاهای پارک  اضافه 

می شود.

3 مناقصه 
ساخت پارکینگ تهران در حال 

انجام است.
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اســتانی  ســفر  ســی امین   

دولت
رئیس جمهور و اعضــای همراه 
هیأت دولت به مقصــد همدان 
طرح عالج و چــاره دولتمردان 
برای مشکالت آبی، گرانی مسکن و وعده تکمیل 
طرح های اشتغال این استان را به همراه داشت. 
سیدابراهیم رئیسی گفت برخی مشکالت 15ساله 
همدان طی همین یک سال حل شده اند و علتش 
هم جایگزینــی مدیران بی انگیــزه با چهره های 
تحول خواه بوده اســت. رئیس جمهور پنجشنبه 
گذشــته در اجتماعات مردمی شهرستان های 
همدان، کبودرآهنگ و روستای کردآباد حاضر شد 
و در جمع برخی قشرهای نخبگانی و خانواده شهدا 
نیز سخنرانی کرد. براساس گزارش ایسنا، رئیسی 
در جمع مردم کبودرآهنگ با بیان اینکه ما باید با 
شعار »ما می توانیم« امور را پیش ببریم، تصریح 
داشت: »این موضوع معنایش شکست دشمنان 
انقالب اســت به طــوری که مردم رســما اعالم 
می کنند می توان با مقاومت تحریم را بی اثر کرد 
بنابراین وظیفه خود می دانیم به خواســت مردم 
ایستادگی مقابل زیاده خواهان و مقابل نظام سلطه 
را در دستور کار قرار دهیم و از مواضع جمهوری 

اسالمی عقب نشینی نکنیم.«
رئیسی در بخشی از ســخنرانی های خود با بیان 
اینکه آنچه امروز در دنیا شــاهد هستیم، جنگ 
اراده هاست، گفت: اراده دشمن آن است که ملت 
ایران با وجود همه آرمان هــا و ارزش هایی که به 
آن معتقد است، راه انقالب، ارزش ها و شهیدان را 
ادامه ندهد. در مقابل ملت ما اراده کرده با وجود 
همه تهدیدها و تحریم ها، با قوت این مسیر را ادامه 

دهد و با تکیه بر شعار ما می توانیم هیچ تحریم و 
تهدیدی را مانعی پیش پای خود نداند.

مشکالت بی انگیزگی مدیران گذشته
رئیس جمهور در ارتباط با مسائل استان همدان و 
در جریان جلسه شورای اداری این استان 1۷سال 
عقب ماندگی در حل مســئله آب استان همدان 
را ناشــی از بی انگیزگی و نبود اراده جدی برخی 
مدیران در دوره های گذشته عنوان کرد و گفت: 
خوشبختانه با تالش های صورت گرفته در مدت 
یک ساله به اندازه 15سال کار شده و در این سفر 
از آقای استاندار و مسئوالن مربوطه خواسته ام که 
ظرف مدت ۲ماه مشــکل آب مردم این استان را 

سامان دهند.
رئیس دولت ســیزدهم همچنین بــا تأکید بر 
تحقق شعار ســال و اینکه موظف به رونق تولید 
در کشور هستیم، گفت: آقای استاندار از بازگشت 
۸۰واحــد به چرخــه تولید خبر داد که بســیار 
ارزشــمند و شایسته قدردانی اســت و باید بقیه 

واحدهای تولیــدی راکد یا نیمــه تعطیل را نیز 
هر چه سریع تر فعال کنیم. رئیس جمهور با بیان 
اینکه به رغم وجود ظرفیت ها و زیرســاخت های 
بزرگ در حوزه کشــاورزی و گردشــگری نباید 
دغدغه مردم مشــکل بیــکاری باشــد، افزود: 
خواسته ام از مدیران استان این است که موضوع 
 اشــتغال را بســیار جدی پیگیری کننــد و در 
این مسیر نگاهشــان به یک دستگاه یا وزارتخانه 

خاص نباشد.
رئیسی در اجتماع مردم کبودرآهنگ با اشاره به 
دغدغه کار و اشتغال جوان تحصیلکرده گفت: کار 
منحصر به کار اداری نیست، فقط نشستن پشت 
میز در یک سازمان و اداره نیست، بهترین کار را 
دامداران، صنعتگــران و... دارند، فقط یک بخش 
کارها، اداری است، تماما اداری نیست. این دغدغه 
شما نسبت به مسئله کار درست بوده و در دستور 
کار دولت اســت. ایجاد اشــتغال به ویژه اشتغال 
روســتایی و در این مناطق می تواند به خوبی و 

به زودی فعال شود.

تشریح تفاوت های دولت سیزدهم
رئیســی در بخشی از ســفر همدان و در نشست 
نخبــگان و ایثارگران بــه ماموریت هــای مهم 
پیش پای این دولت اشاره داشــت. او با اشاره به 
تالش های دولت برای حل مشــکالت کشــور، 
گفت: امروز دولت مأموریت بســیار خطیری بر 
عهده دارد که رمز موفقیت آن همراهی، همکاری 
و مشورت مردم اســت. رئیس جمهور با توصیف 
چگونگی تحقق دولت مردمی در کشــور گفت: 
دولت مردمی یعنی همراه مردم بودن؛ باید همواره 
همه دولتمردان ما در تمام ســطوح خودشان را 
در اجتماع مردم بدانند و با مردم به ویژه نخبگان 
مشورت کنند. او بوروکراسی کند و برخی موانع 
در ساختار اداری کشور را ازجمله مشکالت مردم 
دانســت و گفت: حل مشــکالت اداری نیازمند 
همکاری دولت و مجلس اســت. معتقدیم باید 
بســترهای فســادزا اصالح شــود و اصالحات 
دولت هم در راســتای قطع دست رانت خواران و 
مفسدین است. رئیسی با اشــاره به اینکه دولت 
اصالح اقتصادی را در کشور آغاز کرده است، گفت: 
استفاده از نیروهای تحول گرا، جوان حزب اللهی و 
باانگیزه در بدنه اجرایی دولت یک ضرورت است. 
ما معتقد به استفاده از نظر کارشناسی برای حل 
مشکالت کشور هســتیم. او با بیان اینکه دولت 
سیزدهم تنها دولتی اســت که پس از چند ماه از 
آغاز فعالیتش مدیران ارشد و وزرای خود را مورد 
ارزیابی کمی و کیفی قرار داده است، گفت: تنها 
دولتی هســتیم که دارای برنامه مدون، دقیق و 
تحولی است. این برنامه مسائل کشور را شناخته و 

راه حل مشکالت را ارائه می دهد.

رئیسی در سفر همدان:

بهخواستمردممقابلزیادهخواهانمیایستیم
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قول های رئیسی در سفر همدان
رئیس جمهور در سفر اســتانی همدان از تصویب 179طرح برای تسریع در تکمیل طرح های 
نیمه تمام و آبادانی این استان صحبت کرد. برخی از مهم ترین قول های سیدابراهیم رئیسی در 

همدان به شرح زیر بودند: 
   تکمیل طرح آبرسانی در سد تالوار، نهایتا تا 2ماه آینده

   ایجاد 27هزار شغل تا پایان سال در استان
   تکمیل شبکه های فاضالب و تصفیه خانه ها در شهرستان های استان

   تکمیل سد خرم رود
   اجرای طرح های آبرسانی به شهرستان های استان

   تسریع در اجرا و تکمیل طرح های حمل ونقل ریلی و جاده ای استان
   اعطای تسهیالت به طرح های اشتغال زا 

   رسیدگی به مشکالت اراضی وقفی در کبودرآهنگ ظرف 2ماه

مکث

پیشنهادهای جدید روی میز مذاکرات
 تهران و واشنگتن از بررسی پیشنهادهای جدید 
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا برای 

گره گشایی از مذاکرات خبر می دهند
پس  از طرح »پیشنهادهای جدید برجامی« ازسوی اتحادیه 
اروپا و پیگیــری رایزنی ها در این راســتا، برخــی مقام ها و 
رسانه های غربی تالش کردند این پیشنهاد را »آخرین فرصت« 
برای احیای توافق هسته ای سال۲۰15قلمداد کرده و با به راه 
انداختن بازی  رسانه ای، جمهوری اسالمی را تحت فشار قرار 

دهند.
به گزارش همشهری، اگرچه تاکنون اخبار موثقی از محتوای 
پیشنهادهای جدید اتحادیه اروپا به واشنگتن و تهران منتشر 
نشده، اما از یک ســو وزارت امورخارجه آمریکا اعالم می کند 
که این کشور درحال بررسی این موضوع است و ازسوی دیگر 
مذاکره کننده ارشد ایران از تبادل نظرهای »جدی« و »سازنده« 
با طرف های مقابل پیرامون مذاکرات وین خبر می دهد. علی 
باقری کنی دراین باره در حساب توییتری خود نوشت: »ما نیز 
ایده هایی برای جمع بندی مذاکرات، هم از لحاظ شکلی و هم 

محتوایی داریم که به اشتراک گذاشته خواهد شد.«
 در روزهای اخیر یک دیپلمات اروپایی و یک مقام آمریکایی 
وجود ضرب االجل در مذاکرات را رد کردند، اما تأکید آنان بر 
اینکه »زمان برای مذاکرات رو به پایان است«، نشان می دهد 
طرف های مقابل همچنان از راهبــرد »اولتیماتوم« به عنوان 
حربه ای برای تحت فشــار قــرار دادن ایران و تغییر مســیر 

گفت وگوها استفاده می کنند.
برهمیــن اســاس هم بــود کــه جوزپ بــورل، مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در روزنامه »فایننشال تایمز« 
نوشــت: »باید برای اســتفاده از این فرصت بی مانند با هدف 
رسیدن به موفقیت تصمیم هایی اتخاذ کنیم و پتانسیل بزرگ 
اجرای کامل این توافق نشان داده شود، من هیچ جایگزین مؤثر 

یا جامع در دسترسی نمی بینم.«
این درحالی است که سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا در 
نشســت خبری اخیر خود گفت که واشنگتن درحال بررسی 
پیش نویس تفاهم برای بازگشــت متقابل به پایبندی کامل 
برجام است که بورل با آمریکا و ایران به اشتراک گذاشته است؛ 
»در حال مطالعه تغییرات پیشــنهادی ازسوی اتحادیه اروپا 

هستیم و درمدت کوتاهی به آنها پاسخ خواهیم داد«.

اولتیماتومی در کار نیست
در این میان امــا یک دیپلمات اروپایــی در گفت وگو با وبگاه 
»دیپلماتیک« موضوع اولتیماتوم به ایران را رد و تأکید کرد که 
هیچ ضرب االجلی وجود ندارد؛ »این یک پیام روشن مبنی بر 
این است که فضا برای مذاکرات تقریباً به پایان رسیده است.« 
یک دیپلمات آمریکایی نیز، که نامی از وی برده نشده اســت، 
در گفت وگو با این وبگاه از ضرب االجل خاصــی که در آن از 
ایران خواسته شــده باشد تا پاســخ دهد، اطالعی ندارد. وی 
در موضعی مشابه دیپلمات اروپایی مدعی شد که »البته این 
روند نمی تواند نامحدود باشد.« این درحالی است که مقام های 
آمریکایی در روزهای اخیر به صورت مستمر بر این نکته تأکید 
می کنند که توپ مذاکرات در زمین جمهوری اسالمی است و 
ایران باید تصمیم سیاسی خود را اتخاذ کند. فضاسازی هایی 
از این دســت اما همواره با واکنش مقام هــای ایران مواجه و 
تأکید شده که این آمریکاســت که باید برای بن بست گشایی 
از مذاکرات تصمیم گیری کند و برای پیشبرد مباحث از خود 
اراده کافی نشان دهد. تهران در ماه های اخیر بارها بر این نکته 
تأکید کرده  که برای دستیابی به یک توافق »خوب«، »قوی« 
و »پایدار« آمادگــی و اراده الزم را دارد و فرافکنی های طرف 
مقابل نمی تواند ایران را از پیگیری مطالبات بحق خود بازدارد. 
با توجه به چنین رویکردی هم بود که حسین امیرعبداللهیان، 
وزیر امورخارجه در جمع رایزنان فرهنگی جمهوری اسالمی 
در خارج از کشــور بار دیگر تأکید کرد که دستگاه دیپلماسی 
همچنان مذاکرات را دنبال خواهد کرد و عزم جمهوری اسالمی 

برای حصول توافقی »خوب«، »قوی« و »پایدار« جزم است.

سیداحمد خاتمی
خطیب موقت نمازجمعه تهران 

در چند هفته اخیر غربی ها به شدت به 
ترویج بی حجابی و شبهه افکنی درباره 
آن دامــن زده اند؛ آنها فکــر می کنند تا 
زمانی کــه زن از قیود اخالقی و شــرعی 
رها نشــود، پیشــرفت نمی کنــد، اما با 
کمــال ناکامــی برعکــس ایــن موضوع 
را در ایــران و بعــد از انقــالب اســالمی 

دیدند. / ایرنا

امیرعلی حاجی زاده
فرمانده هوافضای سپاه 

بعضی هــا می گویند اگــر مواضع مــان را 
تغییر دهیم، به زندگی عادی برخواهیم 
گشت یا اینکه عامل اصلی مشکالت را 
مواضع مان نسبت به رژیم صهیونیستی 
می دانند؛ حتی اگر این دیدگاه ها را هم 
نداشــته باشــیم، بــاز هــم مــورد تهدیــد 

دشمنان قرار می گیریم. / فارس

سیدعباس موسوی
سفیر ایران در جمهوری  آذربایجان 

هـــــر مــــــوقـــــــع روابــــــــــط ایـــــــــــــــــــران و 
جمهوری آذربایجــان گرم تــر می شــود، 
طرف های ثالث توطئه هــا و تحریکات را 
تشــدید می کنند، اما هربار با شکست 
مواجــه می شــوند.  رژیــم صهیونیســتی 
به دنبال دخالــت، فتنه و تفرقــه در امور 

کشورهاست. / ایسنا

   ناوگروه نیــروی دریایی ارتش در راه 
روسیه 

دهمین ناوگروه صلح و دوســتی در دریای خزر 
راهی جمهوری روســیه شــد. به گزارش ایسنا، 
مراســم بدرقه دهمین ناوگروه رزمی- آموزشی 
نیــروی دریایــی ارتش، بــا هدف شــرکت در 
رژه دریایی روســیه در منطقه چهــارم دریایی 
امام رضــا)ع( بندرانزلی با حضــور فرماندهان و 
مســئوالن بلندپایه نیروی دریایی ارتش در این 
منطقه برگزار شد. ۲شــناور پیکان و جوشن در 

مأموریت این ناوگروه حضور دارند.

   معرفــی نماینده جدیــد ایران در 
سازمان های بین المللی وین

بــا پیشــنهاد وزیر امــور خارجه کشــورمان و 
تصویب رئیس جمهور، »محســن نذیری اصل« 
به عنوان ســفیر جدید و نماینده دائم جمهوری 
اســالمی ایران در دفتر ســازمان ملــل متحد 
در وین و همچنیــن نماینده ایــران در آژانس 
بین المللی انرژی اتمی تعیین شــد. به گزارش 
ایرنــا، نذیری اصــل، دانش آموختــه دکترای 
حقوق بین الملل اســت و عالوه بر عنوان سفیر 
و نماینده دائم اســبق جمهوری اسالمی ایران 
نزد مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو، سابقه 
حضور در چند مأموریت در حوزه ســازمان های 

بین المللی را در پرونده کاری خود دارد.

نقل قول خبر

 خبر

سیاست خارجی
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 اســتفاده از مشــارکت عموم مــردم در فرایند 
تصمیم گیری و اجرای طرح های بزرگ و کوچک 
شهری به عنوان یکی از کاربردی ترین راه حل های 
مشکالت شهر شناخته می شود که تأثیر مستقیمی 
در کارآمدی برنامه های مدیریت شــهر دارد. این 
امر در سال های اخیر در شــهرداری تهران مورد 
توجه قرار گرفته اســت و روز پنجشنبه نخستین 
»رویداد مردمی ســازی در مدیریت شــهری« در 
سالن سعدی ســاختمان  همایش های برج میالد 
برگزار شد. در ابتدای این همایش مدیرکل حوزه 
شــهردار با بیان اینکه به جای شهرداری محوری 
باید شهروند محوری را پیش ببریم، گفت: »مردم 
باید در اجرای تصمیم گیری های ما حضور داشته 
باشند و تصمیم ساز باشند. در هر سازمان چند صد 
نفر نیروی اداری مشغول کار هستند اما چند هزار 
نفر از شهروندان هم می توانند در تحرک بهتر به آن 

سازمان کمک کنند.«
سجاد محمدعلی نژاد گفت: »آن چیزی که در ذهن 
شهردار است و به عنوان یکی از سیاست های اصلی 
ابالغ شده در چند بعد مطرح است، نخست اینکه 
مردم در اجرای تصمیم گیری های ما حضور داشته 
باشند و تصمیم ساز باشند.  دوم اینکه مردم هر محله 
و منطقه نسبت به اولویت ها در یک پروژه توضیح 
دهند و مستقیما از خود مردم سؤال شود که محله 
آنها به کدام پروژه نیاز دارد. البته این مسئله جدای 
از حضور نخبگان است که در هیأت های اندیشه ورز 
از آنها استفاده می شود. دومین مسئله استفاده از 
ظرفیت مردمی در اجزای مختلف برنامه هاســت 
که نشانه ساده آن جشــن روز عید غدیر است. راز 
موفقیت این برنامه و محور اصلی تحقق آن مردم 
هســتند و هر برنامه ای که قرار است طراحی شود 

باید پیوست حضور مردم داشته باشد.«
معاون برنامه ریزی، توســعه منابع انســانی و امور 
شوراي شهرداری تهران نیز در این همایش گفت: 
»شهرداری، بنگاهی است که نظام درآمد و هزینه 

دارد و اگر بــه درآمدش توجه نکنــد، خدماتش 
آسیب می بیند. در این زمینه حتما باید خود مردم 
مشارکت داشته باشند و باید با آنها گفت وگو کرد.«

لطف اهلل فروزنده بیان کــرد: »مردم باید باور کنند 
که ما خدمتگذار هستیم وگرنه نمی توانیم سرمایه 
اجتماعی ایجاد کنیم. حوزه هایی مانند فضای سبز 
و پسماند را نمی توان بدون مشارکت مردم مدیریت 
کرد. استفاده از ظرفیت مردم و مردم را در مدیریت 
شهری شریک کردن، محور اصلی این نشست است. 
فلسفه اصلی نظام اسالمی، خدمت کردن به مردم 
اســت و مردم باید در اداره امور مشــارکت داشته 
باشند، چرا که مردم پشتیبان اصلی نظام جمهوری 

اسالمی هستند.«
وی ادامــه داد: »رویکــرد معاونــت برنامه ریزی 
این اســت که آموزش ها را به سمت آموزش های 
کاربــردی و مشــارکتی ببریم و هم داســتانی و 
همفکری مدیران ارشد شــهرداری را رقم بزنیم. 
با توجه به سیاســت وزارت کشور هر شورایی باید 
در آغاز دوره خودش برنامه های چهارساله خود را 
بنویسد و اجرا کند. امیدواریم ۴رویکرد و ۱۲محور 
شهردار و سیاست های شــورا در کنار هم به تولید 

یک سند مناسب در مدیریت شهری بینجامد.«
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران 
نیز در نخســتین همایش رویداد مردمی سازی در 
مدیریت شــهری گفت: »در دمکراسی غربی نماد 
مردمی کردن را در رأی دادن دیدند و بعد گفتند 
این حیرانی که در بشــر دیده می شــود از معایب 
دمکراسی اســت و برای آن دلیل هایی آوردند. در 
جنگ جهانی و ظهور فاشیسم دولت های اقتدار گرا 
از دل همین دمکراســی بیرون آمدنــد. اینکه به 

دمکراســی نگاه تطبیقی داشته باشیم که با حفظ 
اصول از آن استفاده کنیم مســئله خوبی است و 
البته نباید چشم بسته به ســمت آن حرکت کرد 
چرا که عوارضــی برای ما خواهد داشــت البته به 
لحاظ تجربی، تجربه خوبی در بحث مردمی بودن و 
مردمی سازی  در کشور داریم که بزرگ ترین تجربه 

آن انقالب اسالمی است.«
محمدامین توکلی زاده با تأکید بر تدوین نظام نامه 
محالت و مسجدمحوری افزود: »تصور ما این است 
که مــردم از تصمیم گیری تا اجرا حضور داشــته 
باشــند و بعد از رأی دادن صحنــه را ترک نکنند. 
بدون چنین کاری ما به نقطه مطلوب دمکراســی 

دینی نمی رسیم.«
او اضافه  کرد: »در قــرارگاه اجتماعی تهران بیش 
از ۱۵نهاد را در ۲۵جلسه هفتگی در کنار هم قرار 
دادیم و در کنار آن  باید از تمام ظرفیت های مردمی 
و اجتماعی برای رفع این آسیب ها استفاده کنیم. 
شاکله این موضوع تشکیل قرارگاه ها بود که 3 ضلع 
داشت؛ شهرداری، نهادهای دیگر و مردم که ضلع 
سوم آن بودند که می توانیم بگوییم این مدل جواب 
داده اســت. این تجربه باید تبدیل به دانش و قابل 
انتقال شود. در قرارگاه های سالمت هم دیدیم که 
در دوره کرونا سوله ها، فرهنگسراها و ورزشگاه های 

ما تبدیل به مراکز واکسیناسیون شدند.«
معاون شهردار تهران با اشــاره به سیل خوزستان 
در سال های گذشته گفت: »زمانی که سیل اتفاق 
افتاد 30درصد مدیران خوزستان در واقع سرپرست 
بودند. اعالم شد که ۴00شهر زیر آب خواهد رفت و 
ساکنان آن باید طي ۲روز تخلیه شوند اما هیچ کسی 
خانه ها را تخلیه نمی کرد. سردار سلیمانی گفتند که 

کمک کنیم مسیر آب را عوض کنند و در حمیدیه 
یک میلیون کیسه شن درست کردند و دیواري به 

ارتفاع ۴متر ساخته شد و حمیدیه زیر آب نرفت.«
در بخش دیگری از این همایش معاون حمل ونقل 
و ترافیک شــهرداری تهران گفت: »نخستین گام 
این است که باور کنیم مردمی سازی یک مرحله در 
فرهیختگی است. در اصالح قیمت سوخت دیدم که 
یک اجرای غیرمردمی چه تبعاتی داشت اما وقتی 

با اقناع مردمی همراه بود آبرومندانه اجرا شد.«
مجتبی شــفیعی با بیان اینکه در جهان ابزار های 
مشارکت مردمی در حال توسعه است، گفت: »ورود 
مردم باعث افزایش نظارت همگانی و کاهش فساد 
می شود. اگر اعتماد مردم احیا شود زمینه ساز ورود 

سرمایه های اجتماعی و اقتصادی می شود.«

مردمی سازی چیست؟
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز در 
نخستین رویداد مردمی سازی  در مدیریت شهری، 
گفت: »باید بدانیم که مســئله ما در مردمی سازی  
چیســت و چه چیزی را می خواهیم مردمی سازی  
کنیــم؛ مدیریــت شــهری جــزو پیچیده ترین 
سیستم های مدیریتی است و مسئله این است که 
در مدیریت شهری چقدر سرمایه اجتماعی داریم و 

آیا مشارکت اجتماعی وجود دارد؟«
حمیدرضا صارمی با بیان اینکه در خیلی از کشور ها 
به محض اعالم شــرایط بحرانی، فروشگاه ها خالی 
می شوند؛ گفت: »در کشــور به طور معمول مردم 
از مدیران جلوترند و اگر ظرفیت های الزم را ایجاد 
کنیم می توانیم مردمی ســازی  کنیم. امیدواریم 
مدیریت شهری در امر مردمی سازی  به عنوان یکی 

از مهم ترین موضوعات به توفیق برسد.«
او با اشــاره به قوانین الزم در روند مردمی ســازی  
مدیریت شهری، تأکید کرد: »وقتی شهروندان را 
تشویق به درخت کاری می کنیم باید قوانینی داشته 
باشیم تا از کسی که یک زمین خالی را به باغ تبدیل 
می کند، حمایت کنیم و این اشخاص از عمل خود 

زیان نبینند.«
پس از صحبت های معاونان شــهردار، همایش با 

اجرای پنل های آموزشی به کار خود ادامه داد.

مدیریت شهر در دستان مردم
توکلی، معاون شهردار: تصور ما این است که مردم از تصمیم گیری تا اجرا حضور داشته باشند و بعد از رأی دادن، صحنه را ترک نکنند

نخستین »رویداد مردمی سازی در مدیریت شهری« برگزار شد

25پارکینگ جدید برای  پایتخت

سال هاست که شهر تهران با مشکل کمبود فضای پارک خودرو و فقر 
پارکینگ عمومی روبه رو شده و هرسال که می گذرد این گره ترافیکی 
محکم تر از قبل می شود. موضوع اصلی اینجاست که طی سال های 
گذشــته به موضوع کمبود فضای پارک در تهــران و لزوم احداث 
پارکینگ های عمومی متناسب با نیاز شــهروندان توجه چندانی 
صورت نگرفته تا پارکینگ در بســیاری از معابر کیمیا باشد و حتی 
پای سودجویان نیز برای فروش جای پارک حاشیه ای به خیابان ها 
باز شود. در این بین، بعضا سیاســت های محدودسازی استفاده از 
خودروی شخصی و دیدگاه های متفاوت در زمینه تامین پارکینگ 

هم به این موضوع دامن زده است.
در چنین شرایطی شــهرداری نهضت پارکینگ سازی را از اواخر 
سال گذشته استارت زده و امروز که چند ماه از شروع آن می گذرد 
7پارکینگ در حال احداث بوده و عــالوه بر آن ۱8نقطه هم برای 
ساخت پارکینگ شناسایی شده است. در همین ارتباط محمدرضا 
شیخ بهایی، معاون فنی و مهندسی سازمان حمل ونقل و ترافیک 
شهرداری تهران ضمن ارائه گزارشــی از آخرین وضعیت ساخت 
پارکینگ های عمومــی در پایتخت، از حضــور و همکاری بخش 
خصوصی با شهرداری تهران برای احداث پارکینگ های مکانیزه 

خبر می دهد. اینطور که او می گوید با تکمیل و افتتاح 7پارکینگ 
در حال احداث که بخش زیــادی از آنها تا اوایل ســال آینده به 
بهره برداری می رســند، چند هزار عدد فضای پــارک خودرو به 
ظرفیت پارکینگ های رمپــی و بتنی تهران اضافه خواهد شــد 
که بیش از هزار مورد آن تا قبل از پایان ســال جاری خواهد بود. 
شیخ بهایی می گوید: »ســاخت ۴پارکینگ درحال انجام است که 
3پارکینگ در ســال ۱۴0۱به بهره برداری می رسد. عالوه بر این، 
مناقصه ساخت 3پارکینگ دیگر هم درحال انجام است و ساخت 
آنها به زودی شروع خواهد شد. در کنار این موارد، تا امروز ۱8زمین 
متعلق به شهرداری تهران برای احداث پارکینگ شناسایی شده 
است که بخش امکان سنجی را پاس کرده و پشت سر گذاشته اند 
و در مرحله عارضه ســنجی ترافیکی قرار دارند و بعد از این مرحله 
وارد فاز طراحی، معماری و ســازه می شــوند. البته شناســایی و 
امکان سنجی زمین های بیشتر همچنان ادامه دارد. همچنین عالوه 
بر پارکینگ های رمپی و بتنی، چند سرمایه گذار خصوصی هم برای 
احداث پارکینگ مکانیزه اعالم آمادگی کرده اند و قرار است ساخت 
این پارکینگ ها نیز به زودی شــروع شود.« به گزارش همشهری، 
با تکمیل و احداث 7پارکینگ در حال ســاخت یا آماده احداث، 
در مجموع ۲8۵0عــدد به ظرفیت پارکینگ هــای رمپی و بتنی 
تهران افزوده خواهد شــد. عالوه بر این، کارهای مربوط به احداث 
پارکینگ های مکانیزه و استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران بخش 

خصوصی نیز در جریان است.

محمد سرابیگزارش
روزنامه نگار

مهدی اسماعیل پورترافیک
روزنامه نگار

شهرداری و سیل های فراوان
سیل امامزاده داوود را تکه های پازلی به 
راه انداختند که طی ۲دهه اخیر تشکیل 
شده اند و با قرار گرفتن در کنار هم، باعث 
جاری شدن آن شدند. ساخت وسازها و 
عملیات عمرانی غیرمجاز، نخستین و اصلی ترین تکه از این 

پازل متهم به سیل هستند . 
درواقع تغییر بســتر رودخانه کن، احــداث آپارتمان های 
فراوان در حریم رودخانه و استحصال بی قاعده شن و ماسه 
باعث شده تا بارش نامتعارف شــدید در فصلی نامتعارف، 
جاری شدن سیل را در پی داشته باشــد. البته پازل سیل 
اخیر، تکه های دیگری مثل گرم شدن دمای زمین و افزایش 
میزان بخار آب، بی توجهی راننده ها بــه پارک خودرو در 

جاهای خطرناک و... را هم دارد.
نکته مهم اما اینکه در ســال های اخیر بارها هشــدار داده 
شده تا همه ارگان های مســئول )وزارت راه وشهرسازی، 
فرمانداری، شهرداری، شورای عالی شهرسازی و معماری، 
شورای شهرستان تهران، سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان، ســازمان آب و...( در کنار هم قرار گیرند و نسبت 
به ســاماندهی وضعیت پیش آمده، احیــای رودخانه ها و 
جلوگیری از ساخت وســازهای غیرمجاز اقدامات الزم را 

انجام دهند.
 با وجود این، به همه  چیز از زاویه دید مسئولیت شهرداری 
نگاه شده و سرانجام نیز شرایطی شــکل گرفته که باز هم 
سیل در بخش شمال غربی تهران، خسارت بار شود. نکته 
دیگر اینجاست که شــرکت خاکریزآب شهرداری تهران 
نقاط گلوگاهی سیالب در تهران را شناسایی کرده و از قرار 
معلوم، به دلیل عدم توســعه زیرساخت های موردنیاز برای 
مدیریت و هدایت آب های سطحی در بخش غربی تهران و 
غرب رودخانه کن، انجام پروژه های  مرتبط را دنبال می کند، 
اما کار در برخی از جاها گره می خورد و از دست شهرداری 

خارج است. 
نشان به آن نشان که سه شنبه هفته پیش )دقیقا ۲روز قبل 
از سیل امامزاده داوود(، همشــهری آنالین گفت وگویی با 
سیدعبدالمهدی حسینی، مدیرعامل سازمان خاکریزآب 
شهرداری تهران با عنوان »تهرانی ها گوش به زنگ باشند« 
منتشــر کرد که در آن او بارها نســبت به وقوع ســیل در 
حوزه های غربی تهران هشــدار داده و گفته بود: »مناطق 
غربی تهران و غــرب رودخانه کن در جریــان بارندگی ها 
 بیــش از دیگر نقاط شــهر در معرض خطر ســیالب قرار 
دارند.  موضوعی کــه باید به آن توجه کــرد، تأثیر گذاری 
حوزه های مختلفی است که زیرنظر مدیریت شهری تهران 
نیست؛ مثال وزارت راه وشهرسازی در حوزه زمین شهری و 
همچنین دیگر بخش های مرتبط می توانند کمک زیادی 
به ما در اجرا و تحقق برنامه ها بکنند. مثال در منطقه۲۲ در 
حوزه منابع طبیعی، نیاز به زمینی داریم که بتوانیم جریان 
ســیل کوهســتان را در آن محل آرام و   از طریق مجاری 

هدایت آب به سمت جنوب تهران منتقل کنیم.«
این موارد نشان می دهد که شهرداری تهران با وجود همه 
هشدارها و اقداماتی که در زمینه کنترل و هدایت سیل انجام 
می دهد، نیازمند تعامل دیگر دستگاه ها برای پیشگیری از 

حادثه است.
 با این حال، با رخداد حادثه های اینچنینی، شهرداری بیش 
از دیگر نهادها، در معرض سیل انتقاد قرار می گیرد و حتی 
هجمه هایی را هنگام انجام وظایف شاهد است؛ آنچنان که 
به خاطر بازدید علیرضا زاکانی، شــهردار تهران از وضعیت 
امامزاده داوود پس از ســیل، خیلی ها به پوشش او خرده 
گرفته اند و به جای تحلیل، کلمات نامناسبی را به ماجرا گره 
زده اند، اما در باب همین موضوع یادآوری چند نکته خالی 

از لطف نیست:
1  شــهردار تهران نقش اصلی را در مدیریت بحران شهر 
ایفا می کند و البته که در دولت و مدیریت شــهری فعلی، 
وزیر کشور طی حکمی، شهردار تهران را به عنوان جانشین 
رئیس ستاد پیشــگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات 
پاسخ به بحران کالنشــهر تهران منصوب کرد تا این نقش 

پررنگ تر هم شود.
 به موجب این حکم، اقدامی که به غلط در دوره های پیشین 
رقم نمی خورد، شهردار نفر نخست در فرماندهی مدیریت 
بحران ها به حساب می آید. پس طبیعی است که به فوریت 

خود را با هر وضعیتی به محل برساند.
2  قرار بود که شهردار تهران صبح روز پنجشنبه در نخستین 
رویداد »مردمی ســازی در مدیریت شــهری« حاضر شود؛ 
رویدادی با حضور مدیران ارشد شهرداری که در برج میالد 
برگزار شد، اما علیرضا زاکانی به واسطه بازدید از محله امامزاده 
داوود، یکباره تغییر مسیر داد و به محل سیل زده مراجعه کرد. 
طبیعی است که شهردار برای حضور در رویداد، کت و شلوار 
به تن داشته باشد و تغییر برنامه فرصت تعویض لباس را به او 
نداده باشد. از سوی دیگر، امروزه انتشار عکس از هرکسی در 

هر شرایطی منوط به بردن عکاس همراه خود نیست.
3  اینکه شهردار با چنین لباسی در محل حاضر شود، در 
وهله اول بــه تیم همراه او و تشــریفاتش بازمی گردد. این 
موضوع یادآوری می کند که همیشــه باید تیم و خودروی 
او، کیفی حاوی وســایل اضطراری را همراه داشته باشند 
تا درصورت لزوم مورد اســتفاده قرار گیرد. چکمه، لباس 
ضدآب، کاله ایمنی، چراغ قوه، دســتکش و... از این دست 
وسایل به حساب می آیند که جزو ابتدایی ترین الزامات برای 

فرماندهی بحران هستند.
4  ســیل آمد و بایــد امیدوار باشــیم که دیگــر نهادها 
برای تکمیــل پروژه هــای هدایت ســیالب ها، نیازهای 
پیشگیری و عملیات بحران ها و جلوگیری از برداشت ها و 
ساخت و سازهای  غیرمجاز در خواب غفلت نمانند و تعامل 

حداکثری داشته باشند.
5   باز هم بسیاری از رسانه ها و شبکه های اجتماعی به جای 
آنکه میز مدیریت بحران را تشــکیل دهند تا اطالع رسانی 
درست داشته باشند، حواشی را مورد توجه قرار دادند. وجود 
میز مدیریت بحران نه تنها کمک می کند تا مردم از توصیه ها 
و اخبارهای صحیح آگاه شوند، بلکه سبب می شود کمبودها 

و نیازهای فوری نیز اطالع رسانی شود.

 علیرضا نادعلی
 نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و 

اجتماعی شورای شهر تهران
مجموعه پارک آبی آزادگان در منطقه 
کــه  سال هاســت  تهــران،  15شــهر 
اســتفاده نشــده کــه ســازمان ورزش 
شهرداری تهران در تالش است مجددا 
ایــن مجموعــه را احیا کند. فرســودگی 
تاسیسات این مجموعه یکی از دالیل 

تعطیلی پارک آبی آزادگان است .

 قدرت هللا محمدی
 مدیرعامل سازمان آتش نشانی 

شهرداری تهران
این هفته کارهای جذب آتش نشــانان 
زن بــه اتمــام می رســد و تقریبــاً از 
یــک مــاه آینــده آتش نشــانان زن در 
عملیات ها حضور می یابند. در فاز اول 
1۶ آتش نشان زن جذب شدند و بعد از 
اینکه کارها خــوب پیش رفــت، دوباره 
جذب آتش نشان زن خواهیم داشت.

 حجت االسالم مهدی ایمانی پور
 رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات 

اسالمی
یکی از دالیل انتخاب منطقه   عباس آباد 
برای حضور رایزنان فرهنگی   آشنایی با 
ظرفیت های مختلف اراضی عباس آباد 
است و این منطقه فرصت خوبی است 
برای گردشــگران و مهمانان خارجی که 
با حضور در این مکان فرهنگی و دیدنی 
با تهران و حتی ایران بیشتر آشنا شوند. 

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری 
شــهرداری تهــران از حوالــه خریــد 4قلم 
مواد خوراکی برای ۸هزار هیئت عزاداری 
امــام حســین)ع( در تهــران خبــر داد. 
ســیدعلیرضا فاطمیان پــور افــزود: برای 
ایــن هیئت هــا کــه در ســامانه ســازمان 
تبلیغات ثبت نام کرده اند، حواله خرید 
برنج، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ 
با قیمت تنظیم بازار فراهم شده است.

مهــدی قربانــی، معــاون هماهنگــی 
امور مناطق ســازمان زیباســازی گفت: 
ســاختمان های  روی  150ابرپرچــم 
بلندمرتبه شهر نصب شد و 100ابرپرچم 
نیز روی پایه پرچم های بزرگ پایتخت به 
اهتزاز درآمد. ابرپرچم های شــهر تهران 
با طــرح پرچم گنبد سیدالشــهدا پس از 
متبرک شدن در شهرهای کربال، نجف و 
کاظمین در پایتخت نصب شده است. 

اختتامیه سومین دوره رقابت های نشاط 
سالمندی شهر تهران برگزار شد. در این 
دوره از رقابت ها در هر محله 4 تیم ۶ نفره 
متشکل از 5نفر سالمند باالی ۶0 سال و 
یک نــوه تشــکیل شــد و پــس از آموزش 
بازی هــا نســبت بــه رقابــت در ســطح 
مناطق خود پرداختنــد و در مجموع این 
رقابت ها در دور مقدماتــی حدود ۸هزار 
و 4۷۲ نفــر در 141۲ تیــم با هــم مســابقه 
دادنــد. در نهایــت نیــز حــدود 40تیم در 
مرحله نهایی رقابت داشتند و در مجموع 

از 5 تیم برتر تقدیر شد.

8000
هیئت

250
ابرپرچم

8472
نفر

عطر سیب ؛یک رویداد اعتقادی
نمایشگاه عطر سیب که از هفته پیش در میدان امام 
حسین)ع( برپا شده اســت در روز های پایانی هفته 
شاهد اســتقبال خانواده ها و مسئوالن هیئت های 
عــزاداری بود. این نمایشــگاه که با هــدف تامین 
نیاز های ایام محرم و از ســوی ســازمان فرهنگی 
هنری شــهرداری تهران برپا شده اســت، فردا به 
پایان می رســد. به گزارش همشهری، عضو شورای 
شهر تهران در بازدید از نمایشگاه عطر سیب گفت: 
»نگاه ما به این نمایشــگاه صرفا یــک رویداد برای 
تامین تجهیزات نیســت، بلکه به عنوان یک رویداد 
فرهنگی مذهبی به آن نگاه می کنیم که وظیفه اش 
تحکیم مبانی اعتقادی مردم در موضوع عزاداری امام 
حسین)ع( است.« سیداحمد علوی درباره برگزاری 
این رویداد در میدان امام حســین)ع( گفت: »باید 
میدان امام حســین)ع( را به محلی برای برگزاری 
مراسمات آیینی تبدیل کنیم. برپایی این نمایشگاه در 
این میدان آیینی اقدامی مناسب در این زمینه است.« 
او درباره اثربخشی هزینه کرد شهرداری برای برپایی 
مراســمات عزاداری در نمایشگاه عطر سیب گفت: 
»همه ساله، مدیریت شهری بخشی از بودجه خود 
را برای هزینه کرد در موضوعات فرهنگی و اجتماعی 
اختصاص داده اســت، اما نکته مهــم در برگزاری 
بیستمین نمایشگاه عطر ســیب این است که این 
بودجه به صورت هدفمند و منسجم مستقیما به دل 
محالت می رود. توزیع این منابع، فارغ از بار مالی از 
آن جهت مهم است که می تواند عزاداری سیدالشهدا 

را به  تک تک خانه های مردم ببرد.« 

نقل قول خبر

عدد خبر

عطر سیب

حامد فوقانی؛ دبیر سرویس شهرییادداشت

معنادررفتوبرگشتمحتواساختهمیشود
محسن مهدیان، مدیرعامل مؤسسه همشهری

اگر مشارکت برای مدیریت شهری یک فرصت است، مردمی سازی  در رسانه اساسا یک مسیر 
بدون بازگشت، قهری و یک طرفه است. امروز با شبکه رسانه یا شبکه های اجتماعی مواجهیم 
که در آن مردم محتوا را توزیع می کنند و معنای جدید در این انتقال ساخته می شود و در واقع 
در عصر پلتفرم، معنا در رفت و برگشت محتوا ساخته می شود. بر همین اساس یک مدیر باید 
در کارهای خود به تصویر و معنای آن مسئله و موضوع که در ذهن مردم شکل می گیرد، توجه 
داشته باشد و اگر درباره معناسازی و تصویرسازی آن برای رسانه فکر کند، موفق خواهد بود. 

به عنوان مثال در ساخت تصویر اگر احساس تعلق ایجاد شود، مشارکت نیز ایجاد می شود.

مکث

 پارکینگ های در دست ساخت
 با ظرفیت 1400خودرو

1 پارکینگ بغدادی واقع در منطقه 20
زمان بهره برداری: سال آینده 

پارکینگ مینابی واقع در منطقه 15 2
زمان بهره برداری: دی ماه 1401

3پارکینگ امیرکبیر  واقع در منطقه 14
زمان بهره برداری: شهریور 1401

4پارکینگ مدنی  واقع در منطقه 8
زمان بهره برداری: اسفند 1401

 پارکینگ های آماده ساخت 
با ظرفیت 1450خودرو

پارکینگ مرندی  واقع در منطقه 11 5
زمان تکمیل و بهره برداری: سال1403

پارکینگ شهید باقری  واقع در منطقه 8 6
 زمان تکمیل و 

بهره برداری: سال 1403
7پارکینگ بعثت  واقع در 

منطقه 16
 زمان تکمیل و 

بهره برداری: سال 1403
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قیمــت جهانی غــات و دانه های 

بازار
روغنی که همزمان با بحران اوکراین 
باال گرفته حاال رو به کاهش گذاشته 
و تأثیر این کاهش در بازار کشورهای واردکننده این 
کاالها در حــال نمایان شــدن اســت. به گزارش 
همشــهری، در پی بهبود وضع صــادرات کاالهای 
اساسی از کشــورهای تولید کننده، در طول 3 ماه 
گذشته کاهش قیمت جهانی روغن خام آغاز شده و 
در برخی انواع مثل روغــن پالم و روغن کلزا کاهش 

قیمت در حد سقوط قیمت بوده است. 
آمارها نشــان می دهد قیمت جهانی روغن کلزا در 
2ماه گذشته به نصف رسیده و از 1.100یورو در ماه 
می )اردیبهشت امسال( اکنون تا 655یورو کاهش 
یافته است. قیمت جهانی روغن آفتابگردان نیز در 
فاصله زمانی مارس تا جوالی )اســفند تا تیرماه( از 
2.400دالر در هر تن بــه 1500دالر کاهش یافته 
اســت. بازار ایران که به عنوان یکی از واردکنندگان 
روغن خام از زمستان گذشته با تبعات رشد قیمت 
جهانی این کاال دســت به گریبان بود، حاال با افت 
قیمت های جهانی نفسی به راحتی می کشد و قرار 
است از امروز، شاهد کاهش قیمت این محصول در 

فروشگاه ها باشیم.

دستور دولت برای کاهش ۱۰ تا ۲۵درصدی قیمت روغن 
روز چهارشنبه هفته گذشته معاون صنایع داخلی 
وزارت صمت از کاهش 10 تــا 25درصدی قیمت 
انواع روغن های مایع و جامد خبر داد. مهدی برادران 
که پیش تر و در تیرماه از کاهش قیمت این کاال در 
آینده نزدیک خبر داده بود این بار با اشاره به دستور 
وزیر صمت برای کاهش قیمت روغن نباتی اعام کرد 
این دستورالعمل روز چهارشنبه اباغ شده و از امروز 
شنبه 8 مرداد برای تمام کارخانه های تولیدکننده 

روغن الزم االجراست. 
او این کاهش قیمت را به دنبــال برنامه دولت برای 

کاهش تعرفه واردات مواداولیه مورد نیاز کارخانه های 
تولیدکننده روغن دانست و هدف از این کار را حمایت 
از مصرف کنندگان اعام کــرد. به گفته معاون وزیر 
صمت، همه کارخانه ها به کاهش قیمت ملزم هستند 
و با واحد هایي که از این دستورالعمل پیروی نکنند، 
برخورد خواهد شــد. اباغ دســتورالعمل کاهش 
قیمت روغن به کارخانه ها و بازار در شرایطی است 
که محصوالت تولید شده با قیمت پیشین هنوز در 
فروشگاه ها موجود است و با توجه به درج قیمت های 
قبلی روی این محصوالت، باید نحوه فروش و قیمت 
این اقام تعیین تکلیف شــود. به گفتــه برادران، 
به منظور حل این مشکل قرار است برای روغن های 
موجود در بازار تخفیفاتی درنظر گرفته شود تا مشکل 
تناقض قیمت جدید و قدیم برای فروشنده و خریدار 

اتفاق نیفتد.

کاهش قیمت روغن در بازار 
به فاصله یــک روز پس از اعام خبــر کاهش 10 تا 
25درصدی قیمت روغن، بازار به این خبر واکنش 
نشــان داد و کاهش قیمت این کاال در بــازار آغاز 
شــد. دبیــرکل اتحادیه بنکــداران مــواد غذایی 
تهران روز پنجشــنبه از کاهــش 100هزارتومانی 
قیمت روغــن نباتی حلب 16کیلوگرمــی در بازار 
خبــر داد و گفت: پیــش از این قیمــت هر حلب 

روغن نباتی 16کیلوگرمــی برای مصرف کنندگان 
یک میلیون و80هزارتومــان بــود کــه اکنون به 

۹60هزارتومان کاهش یافته است. 
قاسم علی حسنی البته بخشی از این کاهش قیمت 
را واکنش بازار به افــت 30درصدی قیمت جهانی 
روغن خام با توجه به تفاهمات بر سر عرضه غات از 
بنادر اوکراین دانست اما به گفته او بخشی از کاهش 
قیمت ها نیز ناشــی از واردات انبوه روغن و رقابت 
واردکنندگان برای فروش بیشتر، به منظور واردات 
مواداولیه روغن با قیمت کمتر صورت گرفته است. 
به گفته او، بعضی شرکت ها برای فروش محصوالت 
خود و دریافــت پول نقــد بــرای واردات روغن با 
قیمت های جدید، تخفیف  های 10 تا 15درصدی 
اعمال کرده اند و این رقابت شــرکت ها برای فروش 
بیشــتر به نفع مصرف کنندگان بوده است. حسنی 
کاهش قیمت در سایر محصوالت روغن را 10درصد 
اعام و پیش بینی کــرد روند کاهشــی در قیمت 
روغن ادامه داشته باشد. با این حال به نظر می رسد 
کارخانه های تولیدکننده روغن نباتی از اجرای سریع 
این تصمیم و اباغ زودهنگام آن به کارخانه ها چندان 

رضایت ندارند.

صنایع روغن ۲ ماه زمان خواستند
انجمن روغن نباتی پس از اباغ دستورالعمل کاهش 

قیمت روغن در اطاعیه ای ضمن استقبال از تعدیل 
منطقی قیمت کاالها و بزرگ شــدن سفره مردم، 
کاهش قیمت روغن نباتی را با توجه به شرایط فعلی 
برای کارخانه ها نامقدور دانســت و برای اجرای این 
اباغیه 2ماه زمان خواســت. در این اطاعیه آمده 
کاهش قیمــت مصرف کننده روغــن نباتی قبل از 
ارزان شدن قیمت روغن خام، باعث زیان کارخانه ها 
و بی نظمی در بازار شده و اجرای دستورالعمل کاهش 
قیمت روغــن تولیدی کارخانه ها مســتلزم تحقق 

پیش شرط هایی اعام شده است.
انجمن صنایع روغن نباتی در نامه خود خواســتار 
این شــده به منظور حفــظ تعــادل و جلوگیری از 
تنش در بازار روغن نباتی 6 پیش شرط محقق و در 
رابطه با آنها شفاف سازی و تعیین تکلیف شود. این 
پیش شــرط ها عبارتند از: تعیین تکلیف کاالهایی 
که از ســوی کارخانه ها فروش رفته و با قیمت های 
مصوب قبلی در فروشگاه های سراسر کشور موجود 
اســت، تعیین تکلیف قیمت  کاالهای تولید شــده 
موجود در انبارهای شــرکت های پخــش، عمده 
فروشــی ها و کارخانجات تولیدی، تعیین تکلیف 
موجودی روغن خــام کارخانجــات تولیدی که با 
قیمت های قبلی خریداری شــده، تعیین تکلیف و 
منطقی سازی قیمت  پایه ارزی روغن خام وارداتی 
در وزارت جهادکشــاورزی، تعیین تکلیف حقوق 
ورودی انواع روغن خــام و درنهایت کاهش قیمت 
روغن خام شــرکت بازرگانی دولتی ایران به میزان 
نرخ دستوری دولت. انجمن صنایع روغن نباتی در 
این نامه به دولت پیشنهاد داده با توجه به بروز تنش 
احتمالی در بازار، کاهش قیمت بعد از تعیین تکلیف 
موارد اشاره شده، رسیدن محموله های جدید روغن 
خام خریداری شده با قیمت های پایین به کشور و 
بعد از گذشت 2ماه، با کارشناسی قیمت در سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به صورت 

یک مرحله ای انجام شود.

کاهش قیمت روغن به ایران رسید
وزارت صمت در پی افت قیمت جهانی روغن خام، دستورالعمل کاهش 10 تا 25درصدی نرخ روغن خوراکی را اباغ کرد

کریدور ترکیبی برای انتقال زائران حسینی
تهران تا کربال  با  قطار

مسیر ریلی تهران-کربا برای انتقال زائران حسینی به صورت 
حمل ونقل ترکیبی راه اندازی می شــود. مســافران این مسیر 
به واســطه تکمیل نشــدن خط ریلی شــلمچه-بصره، فاصله 
32کیلومتری شلمچه تا بصره را به صورت زمینی طی می کنند و 

فاصله بصره تا کربا را نیز با راه آهن عراق می پیمایند.
 به گزارش همشــهری، احداث مســیر ریلــی 32کیلومتری 
شلمچه-بصره همچنان با موانع و دست اندازهایی مواجه است 
که در میان مدت نمی توان روی حمل ونقل یکسره ریلی میان 
ایران و عراق حســاب کرد؛ اما آنچه مدیرعامل راه آهن درباره 
فعال سازی قطار تهران – کربا با استفاده از حمل ونقل ترکیبی 
می گوید، قادر است این مسیر استراتژیک را به صورت موقت و 
البته با هماهنگی فشرده دستگاه های متولی برای خدمت رسانی 

به عزاداران حسینی فعال کند.

از تهران تا کربال با قطار و اتوبوس
خبر جدید حوزه ریلی کشــور این است که مســافران تا زمان 
راه اندازی کامل مســیر ریلی شــلمچه ایران بــه بصره عراق، 
می توانند مســافرت بین 2کشــور را به صورت ترکیبی ریلی و 

جاده ای انجام دهند. 
سیدمیعاد صالحی، مدیرعامل راه آهن در ارتباط با بخش خبری 
سیما، از تفاهم ایران و عراق در این زمینه خبر داده و می گوید: 
براساس این تفاهم، قطار مســافری از تهران به سمت شلمچه 
حرکت خواهد کرد و مســافران و زائران از شــلمچه به میزان 
32کیلومتر تا ایستگاه راه آهن بصره با اتوبوس جابه جا می شوند 
و از بصره نیز حدود ۹ساعت با راه آهن عراق تا ایستگاه کربا طی 

مسیر خواهند کرد. 
صالحی با اشاره به تکمیل نبودن مسیر 32کیلومتری شلمچه-
بصره، می افزاید: تاش داریم با تفاهم با طرف عراقی، این مسیر 
ریلی را احداث کنیم، اما تا قبل از ساخت این مسیر و پل اروندرود 
و همچنین مین روبی 16کیلومتر از این محدوده، حمل ترکیبی 
ریلی- جاده ای برای انتقال زائران فعال خواهد شد. البته در حمل 
ترکیبی به واسطه لزوم جابه جایی چندباره مسافران از قطار به 
اتوبوس و از اتوبوس به قطار، موانعــی در حوزه امنیت و روادید 
وجود دارد که بدون حل وفصل آنها امکان استفاده سریع از این 
شــیوه وجود ندارد؛ اما مدیرعامل راه آهن جمهوری اسامی از 
تفاهم با دستگاه های متولی برای تســهیل عبور و مرور زائران 
و کاهش هزینه ها خبر داده تا ضمــن اعمال حداکثر تخفیف، 
این مسیر برای استفاده مســافران و زائران، ارزان، امن، جذاب 

و با رفاه باال باشد. 
صالحی می گوید: بخش هایی از این مسیر برای افزایش سرعت 
سیر به بهسازی نیاز دارد و با توجه به هماهنگی با مرزبانی و ستاد 
کل نیروهای مســلح، امیدواریم مدت زمان بررسی پاسپورت 
برای عبور زائران از شلمچه و بازگشت آنها تسهیل شود. طبق 
اظهارات مدیرعامل راه آهن، براساس تفاهمنامه ایران و عراق، 
در بازه زمانی 3 ماهه، هر هفته یک قطار از تهران به سمت کربا 
و بالعکس برقــرار خواهد بود تا الزامات افزایــش تردد قطارها 

بررسی شود.

قطار ویژه اربعین فعال می شود
در ایام اربعین، ظرفیت صندلی قطارهایی که از مشهد و تهران 
به سمت خرمشهر حرکت می کنند دوبرابر افزایش خواهد یافت 
و با توجه به پیش بینی سفر 3 تا 5میلیون زائر، قطار خرمشهر 
تا شلمچه به صورت 24ساعته فعالیت خواهد کرد. این خبر را 

مدیرعامل راه آهن جمهوری اسامی داده است.
البته قطار ترکیبی تهران-کربا، آبان ماه13۹5 توسط راه آهن 
جمهوری اسامی راه اندازی شــده و در ایام عزاداری حسینی 
ترافیک بیشتری از مسافران به این مسیر ریلی منتقل می شود؛ 
اما مسئله اینجاست که مســافران و زائران پس از طی مسافت 
۹60کیلومتری تهران تا شــلمچه باید مســیر 32کیلومتری 
راه آهن تکمیل نشده شلمچه بصره را با ناوگان جاده ای طی کرده 
و پس ازآن مسافت 480کیلومتری از ایستگاه راه آهن شلمچه تا 
کربا را با قطارهای سازمان راه آهن عراق سیر کنند. هماهنگی 
این حمل ونقل ترکیبی، مسئله ای است که هم اکنون موضوع 
تفاهم مقامات ریلی ایران و عراق است و موفقیت در آن می تواند 

قطار ویژه اربعین را به بهترین شکل فعال کند.

سرنوشت پیوند آهنی ایران و عراق
اتصال ریلی ایران و عراق از طریق خط راه آهن شلمچه- بصره، 
از سال1356 بین 2کشور مطرح شده است اما با گذشت حدود 
45سال از آن، همچنان این قطعه 32کیلومتری اجرا نشده است. 
آخرین خبرها حاکی از این بود که هزینه ساخت پل، مین روبی 
و احداث این مسیر ریلی حدود 100میلیون یورو برآورد شده و 
دولت سیزدهم برای شکستن طلسم احداث این خط ریلی وارد 

عمل شده است. 
به گزارش همشهری، ایران و عراق در سال1356 و در شرایطی 
که تنش های سیاسی میان 2کشور باال گرفته بود، توافقی انجام 
دادند تا حلقه مفقوده کریدور ریلی غرب آســیا را با مشارکت 
یکدیگر از طریق اتصال شــلمچه ایران به بصره عراق برطرف 
کنند. این مشارکت تا جایی ادامه پیدا کرد که توافق دوجانبه در 
مجالس 2کشور نیز به تصویب رسید؛ اما نه قبل از انقاب و نه بعد 
از پایان حمله 8ساله رژیم بعث به ایران، کسی سراغ اجرای این 
توافق نرفت تا اینکه بعد از سقوط رژیم بعث عراق و صدام حسین 
در سال2003 میادی، دوباره ایده پردازی برای احیا و اجرای 
این توافق قوت گرفت و به تدریج اقدامات عملی نیز چاشنی این 
ایده ها شد. البته با این اتفاقات هم مسیر 32کیلومتری راه آهن 

شلمچه-بصره باوجود نظر موافق دوطرف عملیاتی نشد. 
براساس توافقات اولیه مقامات سیاسی و مسئوالن وزارت راه و 
شهرسازی ایران و عراق، ساخت یک دهانه پل روی اروندرود 
به طول ۷00متر سهم ایران و ســاخت 32کیلومتر خط ریلی 
از صفر مرزی تا بصره برعهده عراق بــوده و این موضوع بارها 
در توافقات مسئوالن 2کشور مطرح شده است؛ اما از سال۹4 
تاکنون باوجوداینکه دوطرف عزم جــدی برای راه اندازی این 
مسیر ریلی داشــته اند، همچنان عملیات اجرایی آن به کندی 

پیش رفته است. 
از سال گذشته، با شــروع کار دولت ســیزدهم، مقامات ارشد 
سیاسی 2کشور ایران و عراق، یکی از اولویت های کاری خود را 
توسعه زیرساخت های حمل ونقلی بین 2کشور و ازجمله، ایجاد 
و ساخت کریدور شلمچه - بصره اعام کرده اند و بعد از سال ها 
مذاکره و توافقات بدون نتیجه عملی، این بار قرار است کار این 

خط ریلی 312کیلومتری یکسره شود.

شفاف سازی در واگذاری ها
حســین قربــان زاده، رئیــس ســازمان 
خصوصی سازی ، تعداد شرکت های ارزنده 
دولتــی را که قابل واگذاری هســتند 35 
شــرکت اعام کرد و گفت: ایرادی که به 
عملکرد واگذاری در دولت گذشــته وارد شده بود کم توجهی 
نسبت به اصاح ساختار، آماده سازی  شرکت ها و نیز نبود تنوع 
در روش های واگذاری بود. به گفته او، در دهه گذشته بیش از 
۹00 بنگاه واگذار شد که سرنوشت آنها متفاوت بوده و نمی توان 
اعام کرد که بخش عمده این شــرکت ها بعــد از واگذاری با 
وضعیت نامطلوب همراه شــدند. قربان زاده در پاسخ به سؤالی 
مبنی بر اینکه چند درصد خصوصی سازی و واگذاری شرکت ها با 
موفقیت همراه بودند، گفت: در این زمینه نمی توان به هیچ عنوان 
اظهارنظر دقیق ارائه کرد، ما معتقدیم خصوصی سازی  فقط یک 
ابزار اســت و هدف اصلی، بهبود کیفیت حکمرانی دارایی های 
دولت است. در ارزیابی گفته های رئیس سازمان خصوصی سازی 
باید تأکید کرد؛ اگر هدف از واگذاری سهام شرکت های دولتی، 
بهبود کیفیت حکمرانی دارایی های دولت است، باید بپذیریم 
خصوصی سازی صرفا یک ابزار است، نه هدف؛ باید بپذیریم در 
واگذاری ها آنچه مورد غفلــت قرار گرفته، حفظ تفکر مدیریت 
دولتی در بنگاه ها و البته در کل ســاختار اقتصاد ایران است. تا 
زمانی که سیاست خصوصی ســازی در ایران بر سیاق گذشته 
باشد، انتظار بهبود کیفیت حکمرانی در اقتصاد محقق نمی شود؛ 
چنان که با گذشت 3دهه از خصوصی سازی در ایران شاهدیم 
بخش زیادی از اقتصاد ایران در دست دولت و شبه دولتی هاست. 
شرط الزم این است که مدیریت بنگاه های واگذار شده به معنای 
واقعی به بخش خصوصی سپرده شود و اینگونه نباشد که سهام 
یک شرکت به بخش غیردولتی واگذار شود، اما گماشتگان و افراد 

توصیه شده، بر این بنگاه ها حکمرانی کنند.

کدام کد، کدام رهگیری
  خبر: فرشــید ایاتی از کارشناســان مسکن 
می گوید: مشاوران اماک هزینه چند برابر مالیات 
کدرهگیری را از خریدار و حتی فروشــنده دریافت 
می کنند و کد رهگیری که قرار بــود رایگان صادر 
شــود، به منبع جدید درآمدی مشــاوران اماک 

تبدیل شده است.
  نقد: در اقتصاد سامانه زده ایران، این خطر وجود 
دارد که هر سیاست و ابزار کنترلی برای شفاف سازی 
بازارها، به تدریج ماهیت و فلسفه شکل گیری خود 
را از دســت دهد و عما باعث اختال شود. ازجمله 
اینکه با گذشت 10سال پس از الزام بنگاه های مشاور 
اماک براي اخذ کدرهگیری، شاهد این هستیم که 
فعاالن این صنف به دالیل مختلف براي صدور کد 
رهگیري دچار تخلف مي شــوند. یادمان باشد که 
ابتدا ســامانه اخذ کد رهگیری برای جلوگیری از 
شکل گیری معامات غیرقانونی و تقلب و به هدف 
شفاف ســازی بازار اماک و مستغات و جلوگیری 
از هرگونه سوءاســتفاده ای بوده است، اما به تدریج 
که سازمان امور مالیاتی درصدد اخذ مالیات از کانال 
کدرهگیری برآمد، بنگاه های مشــاور اماک برای 
دور زدن این مسیر و مخفي کردن درآمد و عملکرد 
خود، مالیات بر ارزش افزوده را بهانه ای قرار دادند تا 
طرفین معاملــه را از دریافت کد رهگیري منصرف 
کنند و برخي نیز در ازاي صدور رایگان کد رهگیري، 
هزینه هایي مطالبه مي کنند که مالیات احتمالي بر 
درآمدشان را پوشش دهد و فشار همه این تخلفات به 

مصرف کننده نهایي و مردم وارد مي شود. 

چهره روز

نقد  خبر

حمل و نقل

قیمت بعضی انواع روغن خوراکی در هفته اول مرداد )پیش از ابالغ کاهش قیمت »تومان«(
27خرداد1401مشخصاتبرند
102.000آفتابگردان - 1.35 لیتریغنچه

169.000ذرت - 1.8 لیتریالدن طالیی
440.000ذرت و کانوال - 3 لیتریشیررضا

406.000نیمه جامد حاوی اومگا3 - 5کیلوییالدن
163.000آفتابگردان سرد - 900میلی  لیتریورژن
116.000بهار الماس سرخ کردنی - 1.5 لیتریبهار

128.000آفتابگردان غنی شده - 1.6 لیتریفامیال
143.000آفتابگردان - 1.8 لیتریاویال

خودروهای عمومی، رایگان دوگانه سوز می شوند
وزارت نفت، تبدیل رایگان خودروهای عمومی شــامل تاکســی ها و وانت بارها از بنزین سوز به 
دوگانه سوز را استارت زد. شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی اعام کرد: به استناد ماده 
12 قانون رفع موانع تولید، هزینه یک میلیون و 206هزار دستگاه خودروی تاکسی، ون )تاکسی(، 
وانت و مسافربر شخصی بنزینی به سی ان جی سوز« از محل سوخت صرفه جویی شده توسط دولت 
پرداخت می شود. به گزارش همشهری، همزمان با سبقت مصرف بنزین از تولید آن در سال جاری 

دولت سیاست جدیدی را با هدف کاهش میزان مصرف روزانه بنزین آغاز کرده است. 
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هفته پیش افزایش قیمت بنزین را منتفی اعام کرده و گفته بود: 
دولت برای مهار رشد مصرف بنزین به سیاست های غیرقیمتی تکیه دارد. حاال یک فرصت برای 
همه دارندگان وسایل نقلیه بنزین سوز بخش عمومی ایجاد شــده که تمام خودروی عمومی و 
شخصی فعال در ناوگان عمومی می توانند بدون پرداخت هزینه دوگانه سوز شوند. افراد متقاضی 
می توانند با مراجعه و ثبت نام در سامانه https://gcr.niopdc.ir نزدیک ترین کارگاه تبدیل رایگان 

خودرو به دوگانه سوز را انتخاب و مراجعه کنند.



5 شنبه 8 مرداد 1401
 شماره  8555

 پروتکل های بهداشتی برگزاری مراسم سوگواری 
محرم و صفر اعالم شد و براســاس اعالم وزارت 
بهداشــت فارغ از رنگ بندی  شــهر، تمام مراسم 
مذهبی براساس دستورالعمل کشوری اجرا خواهد 
شد. برگزاری مراسم در اماکن سرپوشیده هم مجاز 
است اما با تأکید بر رعایت بیشتر دستورالعمل های 
بهداشتی در شــهرهای قرمز و نارنجی و برقراری 
تهویه مناســب هوا. البته امســال عالوه بر کرونا 
که چند روزی اســت پیک هفتم آن در کشــور 
با شیوع زیرســویه BA5 آغاز شــده و آمار ابتال 
هم به بیش از 10هزار نفر رســیده، احتمال بروز 
بیماری های مرتبط با آب و غذا، به ویژه بیماری های 
عفونی روده ای، آبله میمونی، تب خونریزی  دهنده 
کریمه کنگو و وبای التور )بیماری حاد اسهالی( هم 
مطرح است. بر این اساس معاونت بهداشت وزارت 
بهداشت نســبت به رعایت موازین بهداشتی در 
توزیع نذورات و پخت غذا هشدار می دهد و توصیه 
می کند که موکبان و ایستگاه های صلواتی هم از 
پخش هرگونه نذورات خوردنی ازجمله شربت، شیر 
یا چای داغ در محل بــرای جلوگیری از تجمعات 
خودداری کنند چرا که سویه در حال گردش کرونا 
سرایت پذیری باالیی دارد و هر فرد بیمار می تواند 

همزمان 18نفر را آلوده کند.

مولفه مهم در برگزاری سوگواری ها 
پروتکل های بهداشتی درباره برگزاری ایام محرم 
از سوی وزارت بهداشت به روزرسانی و در اختیار 
سازمان تبلیغات اســالمی قرار گرفته تا با اجرای 
مناسب آنها در تکایا، مســاجد و هیأت ها شاهد 
برگزاری مراســم پرشور حســینی در ایام محرم 
امسال بود. حسین قاسمی، دبیر کمیته امنیتی، 
اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا با بیان این مطلب به همشــهری می گوید: 
»تجربه 2سال گذشته نشــان می دهد که میزان 
رعایت پروتکل ها در برگزاری مراســم مذهبی از 

سوی مســئوالن برگزارکننده و رعایت بهداشت 
فردی از سوی مردم بیشــتر از حد انتظار بوده و 
امیدواریم امســال همین رویکرد وجود داشــته 
باشد.« قاسمی ادامه می دهد:  »این روزها با افزایش 
موارد ابتال به دلیل شیوع زیرسویه جدید اومیکرون 
مواجهیم. زیرسویه BA5 قدرت سرایت بیشتری 
نســبت به ســویه های دیگر دارد و بر این اساس 
یکی از نکات مهم برگزاری مراســم ســوگواری 
امسال بحث فضاهای سرپوشیده و برقراری تهویه 
هواست. به همین دلیل به سازمان تبلیغات اسالمی 
تأکید کردیم برای برگزاری مراســم در فضاهای 
سرپوشیده هیأت ها، تکایا، مساجد و حسینیه ها، 
سیســتم گردش و تهویه هوا را به صورت جدی 
مدنظر قرار دهند. این مولفه باید عملیاتی و مراسم 
با رعایت پروتکل های بهداشــتی و حفظ سالمت 
مردم برگزار شــود.«  به گفته این مسئول درباره 
دسته روی ها هم رعایت استفاده از وسایل شخصی 
و رعایت بهداشت شــخصی باید مالک عمل قرار 
بگیرد. او درباره اینکه آیا محدودیتی در برگزاری 
مراســم در شــهرهای مختلف با رنگبندی های 
مختلف وجود دارد، توضیح می دهد: »محدودیت 
به آن معنا که مراسم برگزار نشود، نیست. اما تأکید 
بر اولویت برگزاری مراسم در فضاهای باز و رعایت 
استفاده از ماسک و ســایر پروتکل های بهداشتی 
است.« او در ادامه، واکسیناسیون را امری مهم در 
جهت صیانت از سالمت شهروندان عنوان می کند 
و می گوید: »ســامانه ایران فعال در اختیار تکایا و 
هیأت ها نیست اما مســئوالن برگزاری می توانند 

خودشان نسبت به استعالم واکسیناسیون افراد 
اقدام کنند. بــه هر حال یکــی از مولفه هایی که 
اکنون به عنوان کنترل بیماری مورد توجه است 
بحث واکسیناسیون است و باید به نحوی در واقع 
مشخص باشــد فردی که برای دریافت خدمات 

مراجعه می کند، آیا واکسن زده است یا خیر؟« 

خطر ابتال به کرونا و بیماری های گوارشی
»اکنون در فضای گرم ســال قرار داریم و عالوه 
بر موج هفتــم پاندمی کووید-19، خطر شــیوع 
بیماری های گوارشی هم وجود دارد. البته درباره 
کرونا پوشش واکسیناسیون باالتر رفته اما به طور 
کلی نه تنها برای برگزاری مراسم محرم بلکه تمام 
تجمعات توصیه جــدی به خودمراقبتی و رعایت 
بهداشت اســت.« این نکته ای است که محسن 
فرهادی، معاون فنی مرکز ســالمت محیط و کار 
وزارت بهداشت به آن اشاره می کند و به همشهری 
می گوید: »شست وشو یا ضدعفونی کردن دست ها 
و استفاده از ماسک همچنان باید در اولویت قرار 
بگیرد. به متولیان برگزاری مراســم ها هم توصیه 
می شود که درصورت شرایط مناسب جوی، مراسم 
را در فضای باز برگزار کنند. در فضای بسته بهتر 
است زمان ماندن افراد را کاهش دهند و عالوه بر 
آن تهویه و گردش هوا هم ضرورت دارد. همچنین 
فاصله گذاری در کرونا همچنان شــرط اساسی 
برای جلوگیری از انتقال ویروس است و ظرفیت 
فضا برای برگزاری مراســم سوگواری باید درنظر 
گرفته شــود.« به گفته فرهادی افرادی که با بروز 

عالئم متفاوت بیماری مواجه هستند باید از حضور 
در تجمعات خودداری کنند و عــالوه بر آن افراد 
سالمند یا دارای بیماری زمینه ای هم بهتر است 
که در تجمعات اینچنینی حضور نداشته باشند: 
»یکی از مباحث مهم هم اکنون بیماری تب کریمه 
کنگو است و دام ذبح شده باید به مدت 24ساعت 
در یخچال نگهداری شود یا تهیه گوشت از چرخه 
دامپزشــکی صورت بگیرد.« این مسئول با بیان 
اینکه سال گذشــته هیأت های بزرگ همکاری 
خوبی در رعایت پروتکل های بهداشتی داشتند، 
عنوان می کند: »این هیأت ها تحت کنترل سازمان 
تبلیغات اسالمی هستند و سال گذشته مراسم آنها 
در مصلی، پارک ها و صحن هــای اماکن مذهبی 
با رعایــت فاصله گذاری فیزیکی برگزار شــد. اما 
هیأت های کوچکی هم داشــتیم که پروتکل ها 
را به خوبی رعایت نمی کردند و در فضای بســته 
برگزاری میزان پوشش ماســک مناسب نبود و 
رعایت فاصله گذاری های فیزیکی هم نشد. هر دو 
حالت وجود داشت و امسال توصیه این است که با 
وجود تداوم پاندمی کووید-19، شیوع بیماری های 
واگیر به ویژه وبای التور و تب کریمه کنگو، بهداشت 
فردی و نکات بهداشتی درخصوص نذورات بیشتر 
از گذشته مورد توجه قرار بگیرد. معاون فنی مرکز 
سالمت محیط و کار وزارت بهداشت بر ضرورت 
رعایت نکات بهداشتی در موکب ها و ایستگاه های 
صلواتی هم تأکید می کنــد و می گوید: »توصیه 
می شــود مواد خوراکی مثل شربت، شیر یا چای 
داغ در موکب هــا و ایســتگاه های صلواتی توزیع 
نشود چرا که می تواند منجر به ایجاد تجمع شود. 
رعایت نشدن فاصله گذاری فیزیکی، یعنی افزایش 
تماس ها کــه می تواند منجر به انتقال ســریع تر 
بیماری شود. بهتر است نذورات به صورت بسته های 
یک بار مصرف بین مردم توزیع شوند. البته بهترین 
اقدام چه از سوی متولیان برگزاری و چه مردمی 
که در این مراسم شرکت می کنند، تکمیل پوشش 
واکسیناسیون برای کاهش چرخه انتقال آلودگی و 
گردش ویروس کووید-19 در جامعه است و بهتر 
است در همین فرصت باقیمانده مردم نسبت به 

تزریق دوز یادآور اقدام کنند.« 

عزاداری با رعایت پروتکل های بهداشتی
سوگواری های محرم امسال براساس دستورالعمل کشوری فارغ از رنگ بندی های کرونا اجرا می شود و برگزاری مراسم در 

اماکن سرپوشیده با تأکید بر رعایت دستورالعمل ها و برقراری تهویه مناسب هوا مجاز است

مقاله نخستین واکسن استنشاقی جهان منتشر شد 
 مقاله نخســتین واکســن استنشــاقی دنیا علیه 

سالمت
کووید-19 و واکســن کووپارس مؤسسه رازی در 
 مجلــه علمــی مرزهای دانــش ایمنی شناســی 

)frontiers in immunology( به چاپ رسید. 
سیدرضا بنی هاشمی، عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات واکسن و 
سرم سازی رازی درباره چاپ این مقاله به همشهری می گوید: »این 
مقاله با عنوان بررسی بی ضرری و ایمنی زایی واکسن ترکیبی تزریقی 
داخل بینی رازی کووپارس در حیوان آزمایشگاهی، به بررسی ابعاد 
قدرت ایمنی زایی و بی ضرری واکسن رازی می پردازد که با مشارکت 
18 نفر از محققان علمی عرصه بیولوژیک و تولید واکسن مؤسسه 
رازی و مشارکت 2نفر از محققان علم ایمونولوژی مستقر در مراکز 
تحقیقاتی آلمــان و آمریکا تهیه و تنظیــم و در 20صفحه اصلی و 

۵صفحه تکمیلی منتشر شد.«
 او با بیان اینکه واکســن استنشاقی رازی نخســتین واکسن با این 
پلتفرم در جهان شناخته می شود، بیان می کند: »با وجود تحریم های 
بین المللی که در ابعاد مختلف برای محققان و دانشــمندان ایرانی 
محدودیت و ســختی ایجاد کرده، این موفقیت برای کشور با تولید 
نخستین واکسن استنشاقی علیه کووید-19 به ثبت رسیده است. 
همین حاال 74واکسن استنشاقی در جهان در مرحله پیش بالینی 
در حال مطالعه هستند، اما نخســتین مجوز آن به واکسن رازی و 

ایران تعلق دارد.« 
به گفته بنی هاشمی واکسن های کووپارس شامل 2پلتفرم تزریقی 
و استنشاقی است که 2دوز ابتدایی آن به صورت عضالنی و یک ماه 
بعد تزریق دوز سوم به صورت استنشاقی است: »واکسن ها در ابتدا 
برای کاهش موارد مرگ ومیر ناشی از ابتال به کرونا تزریق می شدند 
اما با گذشت زمان، اکنون جلوگیری از گردش ویروس در جامعه هم 
اولویت دارد. همین حاال زیرسویه های اومیکرون با سرعت در حال 
گردش هستند و با وجود اینکه مرگ ومیر آن کاهش پیدا کرده اما 
احتمال بروز جهش های جدید برای ویروس وجود دارد. واکسن های 
استنشــاقی این قابلیت را دارند که از گــردش ویروس جلوگیری 
کنند چون مانع ورود ویروس از طریق مسیرهای تنفسی بینی هم 
می شوند.« او تأکید می کند: »مزیت استفاده از دوزهای استنشاقی 
واکسن این است که افراد همیشه نمی توانند واکسن عضالنی تزریق 
کنند، چراکه افزایش اســتفاده از واکسن های تزریقی باعث مختل 
شدن سیســتم ایمنی بدن اســت و به همین دلیل باید از راه های 
دیگری برای افزایش سیستم ایمنی استفاده شود. بهترین راه ورود 
واکسن از داخل بینی است که جلوی تکثیر ویروس در ناحیه باالی 
دستگاه تنفســی را بگیرد. هم اکنون بهترین زمان است که افراد با 
وجود دریافت 3 یا 4دوز واکسن عضالنی، یک دوز واکسن استنشاقی 
را اســتفاده کنند که هم به منزله دوز یادآور است و هم مانع ورود 

ویروس از طریق دستگاه های تنفسی می شود.« این محقق، درباره 
اثربخشی واکسن های کووپارس هم بیان می کند: »در بررسی های 
انجام شده واکســن رازی دارای کارایی 89درصدی در فعال شدن 
سیستم ایمنی است. در یک مطالعه ، واکسن سینوفارم را به عنوان 
یکی از واکسن های مورد تأیید ســازمان بهداشت جهانی همزمان 
با واکســن رازی در جامعه 24هزار نفری مقایسه کردیم که نیمی 
از این افراد ســینوفارم و نیمه دیگر کووپــارس تزریق کرده بودند. 
اثربخشی واکسن رازی در این مطالعه 2.۵ تا 3برابر بیشتر از واکسن 

سینوفارم بود.« 
به گفته بنی هاشمی مطالعه دیگری هم درباره کاهش مقدار ویروس 
بعد از دوز استنشاقی در مقایســه با واکسن سینوفارم انجام شد که 
نتیجه آن نشــان داد در افراد دریافت کننده واکســن استنشاقی، 
افزایش ایمنی در قسمت بینی حدود 6برابر بیشتر و مقدار گردش 
ویروس هم کمتر است.«  او درباره اینکه این واکسن ها چه زمانی در 
سبد واکسیناسیون کشــور قرار خواهد گرفت هم توضیح می دهد: 
»تمامی مطالعات در اختیار ســازمان غذا و داروست و هر زمان که 
اعالم کنند، واکسن ها توزیع خواهند شد. البته جهان به سمت تولید 
واکسن های این چنینی در حال حرکت است و به احتمال خیلی زیاد 
برای دوزهای بعدی، واکسن های استنشاقی مورد استقبال بیشتری 

قرار خواهند گرفت.« 

مریم سرخوشگزارش
روزنامه نگار

تکذیب ممنوعیت عزاداری در فضاهای مسقف 
پروتکل های برگزاری مراسم ایام محرم نسبت به سال گذشته تغییر کرده و به شرط برقراری 
تهویه مناسب و رعایت پروتکل های بهداشتی، برگزاری این مراسم در اماکن مسقف هم مجاز 
خواهد بود. به گفته عباس شیراوژن، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، رنگ بندی شهرها در 
ظرفیت برگزاری مراسم ها اثرگذار است: »در شهرهای قرمز ۳۰درصد از فضا برای برگزاری 
مراسم استفاده می شود. این میزان در مناطق نارنجی ۴۰درصد و در شهر های زرد ۷۰درصد 
خواهد بود. در شهرهای آبی هم محدودیتی وجود ندارد.« شیراوژن با تکذیب شایعه ممنوعیت 
برگزاری مراسم محرم در اماکن مسقف تأکید می کند: »اگر مراسم در یک مکان مسقف برگزار 
شود، حتما باید تهویه مناسب داشته باشد، فاصله گذاری رعایت شود و استفاده از ماسک نیز 
ضروری است. همچنین مردم باید تزریق واکسن یادآور را انجام دهند تا سطح ایمنی جامعه 

افزایش پیدا کند.«

نکته

واردات مواداولیه دارو و تجهیزات 
پزشکی آسان می شود

توضیحات وزیر بهداشت درباره طرح دارویار، بیمه 
همگانی سالمت و رشد علمی در ایران

یک هفته پس از اجرای طرح دارویار، هنوز پرســش های 
فراونی درباره این اقدام وزارت بهداشت وجود دارد. از اینکه 
این طرح چرا اجرا شــد تا اینکه چگونه قرار است مشکالت 
بیماران برای تهیه دارو را به حداقل برساند. وزیر بهداشت 
که به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در ســفر استانی به 
همدان به شهرســتان درگزین رفته بود، در جلسه شورای 
اداری این شهرستان با اشاره به اجرای طرح دارویار، گفت: 
»این طرح در یک حرکت جهادی در کشور اجرا شد تا منابع 
کشــور، به هدر نرود؛ چراکه فقط 80میلیون نفر جمعیت 
ایران از یارانه دارو بهره مند نمی شدند بلکه اکثر کشورهای 
همسایه، از این یارانه استفاده می کردند و بسیاری از داروها و 
مواداولیه، قاچاق می شد اما در دارویار همان منابع در اختیار 
بیمه ها قرار می گیرد تا مستقیما به مصرف کننده داده شود.« 
بهرام عین اللهی درباره بیمه سالمت هم توضیح داد: »یکی 
از اقدامات شایسته ای که امسال با همکاری دولت و مجلس 
انجام شد، پوشش همگانی بیمه سالمت است ؛ به خصوص 
که با اجرای طرح دارویار، افراد فاقد پوشش بیمه نیز مدت 
3 ماه به صورت رایگان تحت پوشــش بیمه قرار گرفتند تا 
وضعیت دهک بندی آنها مشخص شود؛ با اجرای این طرح 
باید به سمتی برویم که بیماران دغدغه مالی نداشته باشند. 
البته تصور برخی بیماران در شهرهای دوردست این است 
که همه امکانات در تهران متمرکز شده درحالی که بسیاری 
از خدمات مورد نیاز به واسطه دانشگاه های علوم پزشکی و با 
کیفیت مورد انتظار در استان ها ارائه می شود.« او همچنین 
این خبر را در اختیار رسانه ها قرار داد: در جلسه هیأت دولت 
تصویب شــد که کاهش مالیات بر ارزش افــزوده در مورد 
واردات مواداولیه دارو و تجهیزات پزشکی در قالب الیحه به 

مجلس ارائه شود.
به گزارش ایســنا، موضوع بعدی که در این جلســه وزیر 
بهداشــت به آن پرداخت، جوانی جمعیت بــود. او درباره 
طرح جوانی جمعیت گفت: »اجرای طرح جوانی جمعیت و 
کمک به تحقق سیاست های جمعیتی، برای همه ما تکلیف 
و وظیفه است؛ زیرا رشد ناکافی جمعیت، آینده کشور را به 
خطر می اندازد و  مردم بایــد در زمینه ضرورت های جوانی 

جمعیت، اقناع و تشویق شوند.« 
وزیر بهداشــت همچنین با اشاره به رشــد علمی کشور در 
شــرایط تحریم های ناجوانمردانه، یادآور شد: دانشمندان 
ایرانی امروز در دنیا می درخشند و قوی ترین قدرت پزشکی 
منطقه از آن ایران است؛ هیچ ایرانی برای درمان به خارج از 
کشور اعزام نمی شود، اما مردم سایر کشورها برای درمان به 
ایران می آیند. در همه گیری کرونا تــا وقتی منتظر کمک 
دشمنان بودیم، مشکالت و مرگ ومیرهای زیادی داشتیم، اما 
امروز که به همت دانشمندان ایرانی، 6مرکز ساخت واکسن 
در ایران فعال است؛ از اینگونه تهدیدات نمی هراسیم ؛ چراکه 
زیرساخت های مورد نیاز برای پیشــگیری و مقابله با آن در 
کشور ایجاد شده است. امروز پیشرفته ترین بایوراکتورها و 
دستگاه ها و تجهیزات تولید واکسن را در کشور داریم. با اینکه 
برخی افراد، آمریکا و اروپا را پیشرفته می انگارند، اما میزان 
مرگ ومیر بیماران کووید-19 در این کشورها چندین برابر 
ایران است؛ به طوری که دیروز آماری حدود ۵40جانباخته 
کرونا در آمریکا به ثبت رســید. همچنین حدود 76درصد 
از جمعیت ایران واکسینه شــده اند، درحالی که این آمار در 
آمریکا حدود 60درصد اســت و این همه گواهی روشن بر 
قدرت ملت بــزرگ ایران در مدیریت کرونــا به رغم تمامی 

مشکالت، تحریم ها و فشارهاست.

 فراخوان برای پرستاران
 تعدیل شده یا در حال تعدیل 

یکی از خبرهایی که در هفته های اخیر بازتاب قابل توجهی 
در رســانه ها داشــت، موضوع تعیین تکلیف پرســتارانی 
بود کــه در دوران اوج کرونا جذب بیمارســتان ها و مراکز 
درمانی شدند اما با فروکش کردن همه گیری کرونا و پایان 
قراردادشان امکان ادامه کار برایشان وجود نداشت. وزارت 
بهداشت چندبار نســبت این اتفاق واکنش نشان داد و در 
تازه ترین اقدام این امکان فراهم شده که پرستاران تعدیل 
شده یا در حال تعدیل، شامل نیروهای طرحی بدون سهمیه 
و نیروهای تمدیدی تعدیل شده به سامانه نظام پرستاری 

مراجعه و ثبت نام کنند.
ســازمان نظام پرســتاری در فراخوانی از همه پرستاران و 
مدافعان سالمت تمدید طرح شده در دوران کرونا که اکنون 
تعدیل شــده یا در شــرف تعدیلي )تا 2ماه آینده( هستند؛ 
 خواســت که به ســامانه نظام پرستاری کشــور به آدرس
 http://job.digipair.ir  مراجعه و ثبت نام کنند. براساس 
گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان نظام پرستاری، افرادی 
که در این سامانه ثبت نام کرده اند، نیازی به ثبت نام مجدد 
ندارند. همچنین این فهرست برای نیروهای طرحی است که 

بدون سهمیه و نیروی تمدیدی تعدیل شده اند.

حذف وثیقه مشموالن غیرغایب 
برای زیارت عتبات عالیات

رئیس ســازمان وظیفه عمومی فراجا اعالم کــرد: تمامي 
مشموالن غیرغایب در ماه های محرم و صفر به ویژه در ایام 
اربعین حسینی می توانند بدون نیاز به پرداخت وثیقه برای 
زیارت عتبات عالیات اقدام کنند. ســردار تقی مهری گفت: 
همزمان با فرار رســیدن ماه محرم و عزاداری سرور و ساالر 
شهیدان، مشــموالن غیرغایب می توانند در ماه های محرم 
و صفر به ویژه در ایام اربعین حسینی بدون نیاز به پرداخت 
وثیقه و به صورت غیرحضوری مجوز خروج از کشور دریافت 
کنند. تمامی مشموالن غیرغایب که قصد زیارت در ماه های 
یادشده را دارند می بایست در محدوده زمانی هشتم مرداد 
 sakha.epolice.ir ماه تا پنجم مهرماه از طریق ســامانه

نسبت به ثبت درخواست خروج از کشور اقدام کنند.

 میرهاشم موسوی
 مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

دلیــل تأخیــر در پرداخــت هزینه هــای 
ایام مرخصــی زایمان این اســت که در 
۲ماه نخست ثبت نام چون لیست باید 
در سیســتم بارگــذاری شــود پرداخــت 
هزینه هــا بــا تأخیــر همــراه اســت و مــا 
تنهــا در ایــن مــدت تأخیــر خواهیــم 
داشــت. متقاضیــان پــس از ایــن ۲ماه 
می توانند انتخاب کنند که هزینه های 
مرخصــی زایمــان را به صــورت ماهانــه 
دریافــت کننــد یا به صــورت یکجــا؛ اما 
 ما مشکلی برای پرداخت این هزینه ها

 نداریم. /فارس

 علی محمد قادری
 رئیس سازمان بهزیستی کشور

سازمان بهزیستی بر خدماتی که ارائه 
می کند، نظارت دارد. بعضا می بینیم 
کــه موضوعاتــی مبنــی بــر تخلــف در 
مراکــز نگهــداری از معلــوالن مطــرح 
می شــود؛ ســازمان بهزیســتی تالش 
می کنــد بــا تخلفــات صــورت گرفتــه 
در بخــش خدمــات مراکــز نگهــداری 
از معلــوالن برخــورد کنــد. مــا تــالش 
می کنیم تا مشــکالت افراد معلول را 
در این مراکز پیگیری کنیم. همچنین 
از رســانه ها درخواســت می کنیــم تــا 
در این امــر کنار ما باشــند تــا بتوانیم 
بــا شــفافیت چنیــن موضوعاتــی را 

منعکس کنیم. /ایسنا

 میــزان رشــد اهــدای عضــو در 3 ماهه 
ابتــدای ســال۱۴۰۱ نســبت به مــدت 
مشــابه در ســال گذشــته بوده است و 
این امر در تیرماه۱۴۰۱ رشد 3۰درصدی 

داشته است.

تعــداد اهــدای عضــو در ۴ماهــه اول 
ســال۱۴۰۱ بوده اســت که در مقایسه   
به مدت مشابه ســال گذشته افزایش 

قابل توجهی داشته است.

شــاخص تعــداد اهــدای عضــو در 
یک میلیــون نفــر در ســال۱۴۰۱ بــوده 
اســت. در زمــان مشــابه در ســال های 
۱3۹۹ و ۱۴۰۰ این عدد به ترتیب 5.۴ و 

۱۰.۲ بوده است.

 رقم اهدای عضو در تهران در سال۱۴۰۱ 
بوده است. در ســال۱۴۰۰ و ۱3۹۹ این 
رقــم در تهــران به ترتیــب 3۰ و 33 نفــر 

بوده است.
منبع: ایرنا

هوایی ارگان حیاتی شامل قلب، کبد، 
کلیه و روده به بیمارانی که حیاتشــان 
منوط به پیوند بوده است، انجام شده 
که در حال حاضر به زندگی عادی خود 

برگشته اند.

۲۰
درصد

356
نفر

1۲/8
عدد

45
نفر

6
انتقال

افزایش حقوق معلمان؛ یک 
 میلیون و۷۰۰ تا ۵میلیون تومان

علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس شــورای اســالمی در پاسخ به 
آخرین وضعیــت طرح رتبه بنــدی معلمان گفت: 
همه مباحث طرح رتبه بندی ازجمله آیین نامه آن 
در حال نهایی شدن اســت که طی چند روز آینده 
از ســوی دولت نهایی و وارد فاز اجرایی خواهد شد. 
او درباره اینکه چه میزان بــه حقوق معلمان اضافه 
خواهد شد، گفت: برداشت ما از قانون این است که 
براساس بودجه 38هزار میلیارد تومانی که برای یک 
سال طرح رتبه بندی درنظر گرفته شده است، بین 
یک میلیون و700هزار تومان تا 4 یا ۵ میلیون تومان 
براساس رتبه معلمان  به حقوق آنان اضافه شود. البته 
این بســتگی به نظر دولت دارد. رئیس کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس در عین حال گفت: طرح 
رتبه بندی باید از 31شهریور1401 اجرایی شود و 
بودجه 38هزار میلیارد تومانی برای امسال تامین شده 
است. همچنین بودجه سال گذشته را نیز دولت از 
محل فروش اموال مربوطه تامین کرده است. پیش از 
این نیز یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش در حاشیه 
بازدید از نمایشگاه »هم افزایی مدیریت ایران« با اعالم 
اینکه تالش می شود، آیین نامه رتبه بندی معلمان در 
هفته جاری نهایی شود، از اجرای آن از 31شهریور 
امسال )1401( خبر داده بود. او گفته بود: خواسته 
فرهنگیان اجرای قانون رتبه بندی معلمان است و 
انتظار دارند این کار زودتر انجام شود. اما این امر مهمی 

است و مراحلی قانونی دارد که باید طی شود./ ایرنا
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اما و اگرها درباره برگزاری کنکور ســال آینده زیاد 
است، ابهامات به حدی است که حاال مشاوران کنکور 
که نگران از تغییــرات آینده اند، به داوطلبان توصیه 
می کنند امسال هر رشــته و هر دانشگاهی پذیرفته 
شدند، بروند. چرا که مشخص نیســت سال آینده 
چه اتفاقی می افتد؛ توصیه ای کــه البته مورد تأیید 
کارشناسان آموزشی هم است. آنها می گویند هر روز 
تصمیمات جدیدی گرفته می شود و هنوز نه تکلیف 
پشــت کنکوری ها که دانش آموز نیستند، مشخص 
اســت، نه زمان برگزاری 2آزمون بــرای درس های 
تخصصی در یک ســال و نه سرنوشــت درس های 
عمومی که با این وضعیت به حاشیه کشیده می شوند.  
25تیر بود که رئیس جمهوری سیاست های سنجش 
و پذیرش دانشــجو را ابالغ کرد و بعد از آن سازمان 
سنجش، مصوبه ابالغ شده را مبنای برگزاری کنکور 
سال آینده دانست. براســاس مصوبه ابالغ شده، در 
کنکور سال آینده درس   های عمومی حذف می شود و 
برای درس های تخصصی، 2بار در سال آزمون گرفته 
می شود و تأثیر ســوابق تحصیلی در کنکور هم به 

60درصد می رسد.

70درصد نمرات در مدارس، غیرواقعی است
محمدرضا نیک نژاد، کارشناس آموزشی و دبیر فیزیک 
پایه دوازدهم است و به همشهری می گوید براساس 
این مصوبه، برای کنکور سال آینده، تنها معدل پایه 
دوازدهم درنظر گرفته می شــود. برای سال بعدش، 
یازدهم و دوازدهم و سال بعد از آن هم، 3پایه دهم، 

یازدهم و دوازدهم.
به گفته نیک نــژاد، با این مصوبه، کنکــور تنها برای 
درس هــای تخصصی برگزار می شــود و درس های 
عمومی هم از طریق معدل حساب می شوند، اما نکته 
اینجاست که 70 تا 80درصد از نمراتی که از مدارس 
گزارش می شود، غیرواقعی است و معموال بیشتر از 
نمره ای است که دانش آموز گرفته: »دلیل این اتفاق 
وجود رقابت در مدارس و ماجرای رتبه بندی آنهاست. 
مدیران تالش می کنند، مدارس شان را بهتر از آنچه 
هست نشان دهند تا بتوانند دانش آموزان بیشتری را 
هم جذب کنند، این موضوع بیش از همه در مدارس 
پولی دیده می شود. به همین دلیل امتحانات داخلی 

این مدارس، معموال با ارفاق  زیادی برپا می شود.« 

رونق گرفتن مافیای کنکور
با اعمال ایــن مصوبــه، چالش دیگری هــم برای 
خانواده ها و فرزندانشــان ایجاد می شود و آن اضافه 
شدن فشارهای روانی و استرس برای گرفتن نمرات 
باال در امتحانات نهایی اســت. هرچند که نیک نژاد 
می گوید که این اســترس و فشار روی دانش آموزان 
از سوی خانواده ها از همان مقطع ابتدایی هم دیده 
می شود اما به هر حال این اتفاق می افتد. او با کلیات 
این مصوبه جدید موافق و معتقد است که با اجرای آن 
عدالت بیشتری برای ورود به دانشگاه، برقرار می شود: 
»اینکه مالک میزان درس خواندن و تالش دانش آموز 
طی چندین سال باشد بهتر از این است که معیار تنها 
یک سال پایه دوازدهم باشد. این روش عادالنه تر است 
البته به شرطی که درســت اجرا شود. یعنی نمراتی 
که گزارش می شود واقعی باشد. بحث اینجاست که 
خیلی از دانش آموزان تنها همان سال آخر، با خرج 
کردن پول های زیاد و رفتن به کالس های آموزشی 
فشــرده و... که گاهی هزینه هر جلســه آن به چند 
میلیون تومان می رسد، در کنکور رتبه  باالیی به دست 
می آورند. این نوعــی دوپینگ اســت. درحالی که 
وقتی دانش آموز از همــان پایه های پایین تر مکلف 
به درس خواندن باشــد، عملکرد او در طوالنی مدت 

سنجیده می شود نه فقط در یک سال.« 
این اما تمام ماجرا نیســت، همین حاال هم مافیای 
کنکور، دام گسترده ای برای داوطلبان پهن کرده و 
با این وضعیت بیم آن مــی رود که فعالیت این مافیا 
بیشتر شود. این موضوع مورد تأیید نیک نژاد هم است.

احتمال افزایش آموزشگاه ها و مدارس غیرانتفاعی 
فاطمه اخالقی، مشــاور کنکور اســت و در یکی از 
مــدارس تیزهوشــان فعالیــت می کنــد. او جزو 
کارشناسانی است که معتقد است این طرح، مزیت ها 
و ایراداتی دارد که باید هر دو بخش مورد توجه قرار 
گیرد. یکی از مزیت های آن این است که دانش آموز 
از همان پایه دهم، درس خواندن را جدی می گیرد و 
دانش آموزی که زحمت می کشد با دانش آموزی که 
تمرکزش بر سال آخر است، از هم تفکیک می شوند. 
اما ایراداتی هم بــه آن وارد اســت: »یکی از تبعات 
منفی این مصوبه، بی توجهی به درس های عمومی 
اســت. چون قبل از این، دانش آموز این درس ها را 
تنها در قالب کنکور به طور دقیق و عمقی می خواند، 
درس هایی مثــل ادبیــات، دین و زندگــی و زبان 
انگلیســی. اما حاال این فرصت از دست رفته است و 
تمرکز بر درس های تخصصی هر رشــته است. این 
مسئله ســواد عمومی دانش آموز را تحت تأثیر قرار 
می دهد.« او به نحوه برگزاری آزمون تخصصی 2بار 
در سال اشاره می کند و می گوید این آزمون ها ابهامات 
زیادی دارند: »ما هنوز نمی دانیم تأثیر این دو آزمون 
بر رتبه کنکور چقدر خواهد بود، دانش آموزان تصور 
می کنند که اگر نخســتین آزمون را به خوبی پاسخ 
ندادند آزمون دوم برای جبران است. از سوی دیگر، 
ظرفیت دانشگاه ها و زمان پذیرش آنها به چه صورت 
خواهد بود؟ زمان برگزاری 2آزمون چگونه است؟« 
اخالقی به اهمیت برگزاری دقیق امتحانات نهایی با 
اجرای این مصوبه هم اشاره می کند. به گفته او، همین 
حاال خیلی از این آزمون ها در شهرهای دور، به دلیل 
آشنا بودن مسئوالن و شــهروندان و مسائل دیگر، با 
دقت برگزار نمی شــود و برقراری عدالت در برپایی 
این آزمون ها را زیر سؤال می برد. این مشاور کنکور 
هم نگران افزایش آموزشگاه ها و مدارس غیرانتفاعی 
است: »احتمال اینکه تعداد آموزشگاه ها افزایش پیدا 
کند، وجود دارد. چرا که از پایه دهم، چالش کنکور 
شروع می شود و خانواده ها به دنبال کالس و کتاب های 

آموزشی برای فرزندانشان می روند.«

مدارس غیردولتی جلو می افتند
ســیزدهم تیر بود کــه علی خضریان، ســخنگوی 
کمیسیون اصل90 مجلس شــورای اسالمی گفت 

ابهام در برگزاری کنکور1402
مشاوران کنکور و کارشناسان آموزشی می گویند مصوبه تأثیر معدل بر آزمون سراسری، ابهامات زیادی دارد، تکلیف 

پشت کنکوری ها مشخص نیست و زمان برگزاری 2آزمون، سؤاالت بی پاسخ فراوانی دارد

 زهرا جعفرزادهگزارش
روزنامه نگار

نمایش های خیابانی گسترش یابد
یکی از بهترین کارهایی که برای شادی و سالمت روان مردم 
می توان انجام داد، اجرای نمایشنامه های خیابانی است. این 
کار هم سطح فرهنگی مردم را باال می برد و هم موجب شادی، 

نشاط، همدلی و نزدیکی مردم می شود.
عالقه بند از تهران

باغ وحش دیجیتال راه اندازی کنند
هم اکنون بعضی از کشورهای پیشرفته در راستای حمایت از 
حقوق حیوانات به جای نگهداری حیوانات در قفس و باغ وحش 
اقدام به بر پایی باغ وحش های دیجیتال کرده اند. یعنی حیوانات 
به شکل سه بعدی و هولوگرامی نمایش داده می شوند. جا دارد 
این طرح در کشور ما هم اجرا شود. مسلما این اقدام عالوه بر 
احترام به حقوق حیوانات، در دراز مدت از هزینه هایی که برای 

نگهداری و تعذیه حیوانات می شود، بسیار کم خواهد کرد.
سپهوند از بروجرد

برخورد با آنهایی که سگ ها را کشتند، جدی باشد
غذارسانی به سگ های ولگرد برهم زدن چرخه طبیعت است و 
به نظرم باید از این قبیل کارها خودداری کرد،  اما اینکه تعدادی 
حیوان بی پناه را که مراحل پزشــکی را نیز طی کرده بودند 
یکباره بکشند دور از  شأن انسانی است و باید با مسببان این 
حادثه برخورد جدی و عبرت آموز کرد. ضمن اینکه غذارسانی 

به سگ ها و دیگر حیوانات را نیز جرم انگاری کنند.
باقری از شهریار تهران

آثار فرهنگی معروف دنیا در قالب بیلبورد در سطح شهر ها نصب شوند
چند سال پیش شــهرداری تهران در قالب یک اقدام جالب و 
بی نظیر اقدام به نصب بیلبوردهایی در سطح شهر کرد که هر یک 
معرف یک اثر نقاشی معروف در سطح دنیا بودند. این کار عالوه بر 
زیبا کردن چهره شهر، موجب باال رفتن اطالعات عمومی مردم 

و رهگذران می شود و همینطورادای دینی است به هنرمندان.
خرامان از تهران

پسماندهای کاغذی بهداشــتی نباید به کارگاه های خمیر 
کاغذ بروند

عده ای زباله گرد غیرمجاز شبانه روز به خصوص آخر شب ها مشغول 
جمع آوری ضایعات و پس مانده های کاغذی و مقوایی هستند که 
شامل توده های دستمال کاغذی، پوشک بچه، دستمال توالت های 
آلوده و کثیف بیماران و ضایعات و پسماندهای خشک و زباله های 
مطب ها هم می شود. این زباله ها از داخل زباله های کنار کوچه ها و 
خیابان ها برای فروش به کارگاه های تهیه خمیر کاغذ و دستمال 
و جعبه سازی  های متفرقه و غیره می رود درحالی که باید به خاطر 
حفظ سالمت جامعه به هر طریق ممکن جلوی این کار آنها و شیوع 

انواع بیماری های خطرناک را گرفت.
فرهودی از تهران

حق الزحمه دانشجویان به کارگیری شده برای تزریق واکسن 
پرداخت نشد

بعد ازگذشت چندین ماه از تالش شبانه روزی دانشجویان رشته 
پرستاری دانشگاه ها در مراکز تزریق واکســن در تبریز تاکنون 
حق الزحمه آنها به طورکامل پرداخت نشده است. آیا واقعا بودجه 
کشور به اندازه پرداخت حق الزحمه این زحمتکشان که جانشان را 
کف دست گرفتند، کفاف نمی کند و آیا با این کار روحیه مشارکت 
در برنامه سالمت کشور تضعیف نمی شود؟ آیا تصور می شود دیگر 
به این قشر نیازی نیست؟ تقاضای ما این است که در پرداخت این 

ارقام مساعدت و تسریع شود.
موالنا از تبریز

کودکان کار را دریابید
بارها و بارها به کودکان کار و حضورناراحت کننده شان در سطح 
خیابان ها اشاره و درخواســت جمع آوری و ساماندهی آنها شده 
است. متأسفانه نه تنها این اقدام صورت نگرفته بلکه روزبه روز هم بر 
تعدادشان افزوده می شود. اینها نسل آینده ساز کشورمان هستند 
و ما در مقابل شان مسئولیم. چرا فکری اساسی و بنیادی برای این 

کار نمی شود؟ 
حق طلب از تهران 

رسیدگی به فضای سبز در مناطق یکسان باشد
رسیدگی به فضای ســبز و درختان در هرمحل و منطقه باید 
یکسان و عادالنه باشد. اینطور نباشد که محله ای به خاطر داشتن 
سازمان های دولتی یا سکونت فردی خاص مورد رسیدگی ویژه 

قرار بگیرد و حاشیه ها مورد غفلت و فراموشی قرار گیرند.
خرسندی از تهران 

سهم بومی ها از استخدام در فوالد سفید دشت افزایش یابد
تیرماه سال گذشته قرار شد در آزمون استخدامی شرکت فوالد 
سفیددشت بروجن واقع در چهارمحال و بختیاری 280نیروی 
رسمی جذب شوند که از این تعداد تنها 27نفر بومی بودند که 
آنها هم بعد از طی مراحل مختلف به 10نفر رسیدند. تقاضا این 
است، سهم قابل قبولی از کارکنان این شرکت از بومی ها باشند 
همانگونه که در آستانه راه اندازی کارخانه اغلب کارگران از اهالی 
بومی شهر سفیددشــت بودند. اینکه فقط در کارهای سخت، 
درجه چندم و با حقوق حداقلی مثل نظافت صنعتی از نیروهای 
بومی استفاده می شــود عادالنه اســت؟ مگر نه اینکه پروژه با 
پیمانکاران و جوانان تحصیل کرده سفیددشت کلید خورد؟ چرا 

از تحصیل کرده ها و متخصصان بومی استفاده نمی کنند.
موسوی از سفید دشت بروجن

رانندگان متخلف مجازات سنگین شوند
ضمــن قدردانی و تشــکر از مأموران راهــور در خروجی های 
بزرگراه ها و کنترل رانندگانی که الیی می کشــند یا تخلفات 
حادثه ساز دارند، تقاضا می شــود پس از شناسایی خودروهای 
متخلف در اتوبان ها و برخورد با رانندگان، آنها را جریمه سنگین 
و مجازات قانونی کنند، طوری که راننده خالفکار برای همیشه 

متنبه شود.
صیادی از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

طرح پولدارها
تأثیر معدل بر کنکور، ایرادات فراوانی دارد. زمانی که 85درصد 
ورودی های علوم پزشکی تهران را افراد با دهک های 10 جامعه 
تشــکیل می دهند، یعنی اینکه تنها افراد پولــدار می توانند از 
طریق نظام آموزشی و کنکور در این رشــته ها درس بخوانند. 
هرقدر به این سمت برویم که بار سنجش و انتخاب دانش آموز 
از روی خود کنکور برداشته شود و روی ساختار آموزشی کشور 
قرار بگیرد، احتمال اینکه این نابرابری و تبعیض تأثیر بیشتری 
روی قبولی های کنکور و فارغ التحصیالن دانشــگاه ها داشــته 
باشد، بیشــتر اســت. اجرای قانون تأثیر معدل بر کنکور، یک 
ساختار غیربرابری ایجاد می کند که به نفع مدارس غیرانتفاعی 
و تیزهوشان اســت؛ یعنی همان ها که پولی اند و به نظر می رسد 
با اجرای این طرح تعدادشان هم بیشتر شــود. قانون جدید، با 
ابهاماتی که دارد، کمک می کند تا ثروتمندان به واســطه درس 
خواندن در مدارس پولی و گرفتن نمره های باالتر از طریق ساختار 
آموزشی حاکم بر این مدارس، شانس قبولی بیشتری در کنکور 
داشته باشند. با این وضعیت پیش بینی می شود که اگر در سال 
گذشته 85درصد قبولی های علوم پزشکی تهران، از دهک 10 
جامعه بودند، برای سال آینده این عدد به 95درصد برسد. به هر 
حال در کنکور سهمیه هایی اعمال می شد که می توانست جلوی 
طبقاتی شدن آموزش را بگیرد، اما با وضعیتی که پیش روست 
و نحوه ای که قرار است اجرا شــود، مدارسی در این طرح برنده 
می شــوند که پولی  هســتند. حتی مدارس تیزهوشان هم که 
به عنوان مدارس دولتی شناخته می شوند، می توانند 50درصد 
مدارس غیرانتفاعی از دانش آموزان پول بگیرند؛ بنابراین باز هم 
افرادی که برخوردارترند می توانند در این مدارس ثبت نام کنند. 
شهریه این مدارس حدود 15میلیون تومان است. چند درصد 
از مردم می توانند این پول را پرداخت کنند. همین حاال خیلی 
از خانواده ها حتی توانایی کمک به مدرســه دولتی را ندارند و 
درخواست های مالی را به زحمت جور می کنند. اینها واقعیت های 
نظام آموزشی است. همین حاال اگر به آمار پذیرفته شدگان کنکور 
مراجعه کنید متوجه می شوید که 70درصد رتبه های زیر 30هزار، 
مربوط به مدارس تیزهوشان است. درصد قابل توجهی هم برای 
دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی است و در این میان درصدی هم 
به مدارس دولتی اختصاص پیدا می کند. با قانونی که قرار است 
اجرا شود، سهم دولتی ها برای ورود به دانشگاه بیشتر نمی شود. 
حاال در این وضعیت مافیای کنکور هم فعالیتش را گســترده تر 
می کند و دوره های آموزشــی را این بار از پایه های پایین تری، 
یعنی از پایه دهم شروع می کند و کتاب های بیشتری می فروشد. 
چه کسانی می توانند هزینه این کالس ها و کتاب های آموزشی 
را پرداخت کنند؟ قطعا افرادی کــه از نظر مالی برخوردارترند و 
همان ها شانس بیشتری برای قبولی در کنکور دارند. اینها قبال 
برای کنکور کتاب می فروختند و حاال برای امتحانات نهایی و این 
مسئله جیب شان را پرپول تر می کند. شورای عالی انقالب فرهنگی 
باید کمک می کرد که سرمایه داری آموزشی ضعیف تر شود؛ نه 

اینکه با اجرای این طرح، قدرت بیشتری پیدا کند.
افراد برای اینکه بتوانند در کنکور سال های آینده قبول شوند، 
باید بروند و پولدارتر شوند. نظام آموزشی ما در کل ضعیف است، 
بررسی ها نشان می دهد 54درصد دانش آموزان، بی کیفیت ترین 
نوع آموزش را دریافت می کنند و این مســئله قبل از این هم در 
آزمونی مثل کنکور، فشار زیادی به داوطلبان وارد می کرد. حاال 
قرار است از همین کیفیت پایین هم به طور مرتب امتحانی گرفته 

شود که در نهایت روی رتبه های کنکور آنها تأثیر بگذارد.

معضل تهیه کیت های تشخیص 
سریع هپاتیت 

رئیس اداره هپاتیت وزارت بهداشت می گوید که کیت تشخیص 
ســریع هپاتیت مورد تأیید ســازمان جهانی بهداشت به دلیل 
تحریم ها به سختی تهیه و در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی 
قرار می گیرد. برای تشخیص این بیماری از روش االیزا استفاده 
می شود، اما تهیه آنها سخت شده است. به گفته رشید رمضانی، 
هم اکنون 2اقــدام برای کنتــرل هپاتیت انجام می شــود؛ اول 
واکسیناسیون علیه هپاتیت B اســت؛ چراکه این بیماری قابل 
کنترل و پیشگیری است و دوم در زمینه هپاتیت C، شناسایی 
و درمان است. او همزمان با روز جهانی هپاتیت، به روند کاهش 
ابتال به هپاتیت B و C در کشور اشاره می کند و به ایسنا می گوید: 
»ایران جزو کشــورهای با شیوع نســبتا کم هپاتیت B به شمار 
می رود. شیوع عفونت در جمعیت عمومی کمتر از یک درصد است 
و روند کاهشی هپاتیت B در کشــور دیده می شود؛ به طوری که 
سال95 تعداد 8958بیمار مبتال به هپاتیت B در کشور شناسایی 
شدند و این آمار در سال1400 به 5هزارو429 نفر رسیده است.« 
او درباره میزان شیوع هپاتیت C، هم توضیح می دهد و می گوید: 
»کشــورهای عضو سازمان بهداشــت جهانی در قالب 6منطقه 
جغرافیایی تقسیم بندی شده اند و ایران در منطقه مدیترانه شرقی 
قرار دارد. کمترین میزان شیوع هپاتیت C مربوط به ایران است. 
تمرکز اصلی شیوع هپاتیت C در ایران در گروه های پرخطر است و 
به همین دلیل تمرکز اصلی برنامه های تشخیصی و درمانی وزارت 
بهداشت بر این گروه هاست. طی سال1400 تعداد 2451بیمار 
مبتال به هپاتیت C در کشور شناسایی شدند.« او درباره جزئیات 
 ،B و C بیشــتر گروه های در معرض خطر ابتال به هپاتیت های
هم توضیح می دهد: »شیوع هپاتیت B مزمن در میان جمعیت 
عمومی یک درصد، در میان معتادان تزریقی 2.5درصد، زندانیان 
2.5درصد و زنان آسیب پذیر 1.5درصد بوده است. در عین حال 
شــیوع هپاتیتC مزمن در میان جمعیت عمومی 0.3درصد، 
معتادان تزریقی 30درصد، زندانیــان 5.9درصد و در میان زنان 
آســیب پذیر 7.5درصد اســت.« به گفته او، هپاتیتC معموال 
بی عالمت است: »انتقال هپاتیت B بیشــتر از طریق رفتارهای 
پرخطر جنسی اســت، اما سایر راه ها مانند اســتفاده از فرآورده 
خونی آلوده، سرنگ مشترک، وسایل آرایشی آلوده و... هم می تواند 
انتقال دهنده ویروس باشد. بیشــترین راه  انتقال هپاتیت C نیز 
تماس با خون فرد آلوده اســت که از این طریق بیماری هپاتیت 
C در گروه هایی که مبادرت به مصرف مــواد تزریقی می کنند، 
محتمل تر است. نکته مهم آن است که بدانیم هپاتیت قابل درمان 
است .« او به هزینه های درمان هم اشاره می کند: »یک بیمار مبتال 
به هپاتیتC از شناســایی تا درمان 3میلیون و500 هزار تومان 

هزینه دارد؛ البته هپاتیتC کامال درمان پذیر است.« 

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

مجید حسینی؛ استاد اقتصاد سیاسینگاه

خبر

که سوابق تحصیلی که مصوبه شورای عالی انقالب 
فرهنگی است، برای کنکور1402 اعمال نمی شود. 
با این حال اما هامون سبطی، دبیر کارگروه آموزش 
دیده بان شفافیت و عدالت که یکی از منتقدان اجرای 
این مصوبه اســت، می گوید که درســت چند روز 
بعد از اینکه اعالم شــد این مصوبه برای سال آینده 
اعمال نمی شــود، اطالعیه ای در سازمان سنجش 
جایگزین شد که حکایت از اجرای فوری این مصوبه 
برای سال آینده داشــت: »از آنجایی که از نظر اجرا 
و عدالت محــوری و همچنین مســائل اجتماعی و 
آموزشــی، ابهامات فراوانی در زمینــه مصوبه تأثیر 
قطعی معدل در کنکور وجود دارد، قرار بر این بود که 
این مصوبه یک سال مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد 
و بخش هایی از آن که قابل اجرا نیست، اصالح شود و 
بخش های قابل اجرا، تقویت و زیرساخت ها آماده شود 
و بودجه الزم یا نیروهای متخصصی که بتوانند آن را 
اجرا کنند، تامین و در نهایت به اجرا گذاشته شود.« 
او می گوید: »این موضوع، حداقل خواســته بیشتر 
نمایندگان مجلس و همچنین دیده بان شــفافیت 
و عدالت بــود و رئیس جمهوری هم به کمیســیون 
اصل90 وعده داده بود که این اتفــاق می افتد. این 
تصمیم هم گرفته شــد و به صورت اطالعیه ای روی 
سایت رسمی سازمان ســنجش قرار گرفت. در این 
اطالعیــه آمده بود کــه کنکور ســال1402 مانند 
کنکور1401 برگزار می شــود و هــر تغییری برای 
کنکور، 1403 به بعد اعمال خواهد شــد. 3روز هم 
از درج این اطالعیه گذشــت که اطالعیه جدیدی  
جایگزین آن شــد. در اطالعیه جدید آمده بود که 
مصوبه  جدید بایــد به صورت عاجــل و فوری برای 
سال1402 اجرا شود.« سبطی می گوید: »براساس 
این مصوبه جدید، برای پذیرش ورودی های مهرماه 
دانشگاه ها در ســال آینده، باید 2بار کنکور برگزار 
شود؛ یعنی یک کنکور مثال مثل همیشه در تیرماه 
و یکی دیگر احتماال قبل یا بعــد از تیر خواهد بود؛ 
چندی پیش رئیس سازمان سنجش اعالم کرده بود 
که احتماال یکی از 2کنکور، پیش از تعطیالت نوروز 
برگزار شود؛ یعنی تا اسفند امسال، دانش آموزان باید 
درس های اختصاصی سال دوازدهم را تمام کرده و بر 
آن مسلط شده باشند و درس های اختصاصی دهم 
و یازدهم را نیز دوره کننــد.« به گفته دبیر کارگروه 
آموزش دیده بان شفافیت و عدالت، این مسئله 2پیامد 
نامطلوب دارد؛ یکی اینکه این اقدام در مدارس دولتی 
امکان پذیر نیست و معموال چنین شرایطی فقط در 
مدارس غیرانتفاعی وجــود دارد؛ بنابراین در همان 
نخستین مرحله اجرای این مصوبه، اختالف طبقاتی 
بیش از پیش در قبولی دانشگاه ها تأثیر ناعادالنه خود 

را نشان می دهد. وقتی مدارس غیردولتی برخالف 
مدارس دولتی و برنامه رســمی آموزش و پرورش، 
تمام تمرکز خود را قبل از کنکور اول، روی درس های 
اختصاصی قرار دهند، درس هایی که ادعا می شد به 
کمک این مصوبه عمیق تر مورد توجه قرار می گیرد، 
به حاشیه رانده می شوند؛ مثل ادبیات و زبان فارسی، 
دین و زندگی، عربی و زبان انگلیسی. دانش آموزان 
مدارس دولتی هم به ناچار اما با سختی بسیار بیشتر 
به همین سمت ســوق پیدا خواهندکرد؛ بنابراین با 
این اتفاق، دومین ادعای این مصوبه هم زیر ســؤال 
می رود و درس هایی که می تواند ســطح فرهنگی و 
اخالقی جوانان کشــور را باال ببرد، درجه اهمیتش 
کمتر می شود. اگر هم قرار باشــد کنکور دوم بعد از 
تیرماه1402 برگزار شود، شــاید دشواری در اجرا و 

اعالم نتایج برای سازمان سنجش پیش بیاید.

براســاس چه فرمولی نمرات امتحانات نهایی با 
کنکور تراز می شود؟

ســبطی به نکته دیگری هم اشــاره می کند که آن 
تأثیر قابل توجه نمــرات امتحان نهایی داوطلبان بر 
رتبه کنکور است؛ »این موضوع از نظر آمار و ریاضی 
مشکالت زیادی دارد و دیده بان شفافیت با همراهی 
نهادهای دیگــر، این موضوع را در دســتور کار قرار 
خواهند داد که براســاس چــه فرمولی می خواهند 
نمرات امتحانات نهایی سال های متعدد را با کنکور 
تراز کننــد؟! اگر از ایــن موضوع بگذریم، مســئله 
دیگر داوطلبان غیردانش آموز اســت. مــا بیش از 
500، 600هزار داوطلب داریم که پشــت کنکوری  
هســتند. اغلب آنها باید در امتحانات ترمیم معدل 
آموزش و پرورش شرکت کنند تا با کسب نمره 20، 
نمره شــان تأثیر منفی بر رتبه کنکورشان نگذارد. 
همه اینها در شرایطی است که نه تنها هنوز مشخص 
نیست 2کنکور، در چه فاصله زمانی و به چه شکلی 
قرار اســت اجرا شــود،  بلکه حتی مشخص نیست 
ایــن چندصدهــزار داوطلب که مجبــور به ترمیم 
نمره هایشان هستند، در چه تاریخی و به چه ترتیبی 
باید آزمون ترمیم معدل بدهنــد؛ آزمونی که گفته 
شده تا 10بار حق شرکت در آن را دارند.« سبطی این 
سؤال ها را مطرح می کند که »آیا آموزش و پرورش، 
امسال زیرساخت برگزاری آزمون برای چندصدهزار 
داوطلب را دارد؟ آن هم بــرای آزمونی که برخالف 
امتحانات قبلی، 0.25نمره در آن کم یا زیاد شــود، 
تأثیر قابل توجهی روی رتبه کنکور فرد می گذارد؟ و 
آیا آموزش و پرورش می تواند مانع از وقوع تقلب های 
گسترده در امتحان نهایی در این شرایط شود؛ آن هم 
با توجه به ابزارهای تقلب و تکنولوژی که در این زمینه 
ایجاد شده است؟« این مسئله معضل بزرگی است و 
نباید سهل انگارانه از کنار آن گذشت؛ »جای تعجب 
دارد که چرا با وجود تمام این ایرادات، یک سال زمان 
برای بررسی این مصوبه لغو شد. باید از شورای عالی 
انقالب فرهنگی دلیل تعجیل در اجرای آن را جویا 

شد. ما توجیهی منطقی ندیدیم.« 

ناتوانی در برگزاری آزمون نهایی برای 2/5میلیون نفر
ســبطی می گوید: »به اذعان کارشناســان و حتی 
مســئوالن ســابق این وزارتخانه، آموزش و پرورش 
ظرفیت برگزاری آزمون نهایی برای حدود 2.5 میلیون 
دانش آموز و همچنین تصحیح برگه های امتحانی در 
این وسعت را ندارد. طبق این مصوبه آموزش و پرورش 
در سال1403، باید از 2.5میلیون دانش آموز فقط در 
خردادماه امتحانات نهایی بگیرد! ماجرای داوطلبان 
ترمیم نمرات هم به قوت خود باقی خواهد ماند. بهتر 
است اجرای این مصوبه تا زمانی که زیرساخت های 
آن آماده شود، به تأخیر بیفتد.« حاال این کارشناس 
آموزشی تأکید می کند که باید تا آخر شهریور منتظر 

ماند تا جزئیات بیشتری از این مصوبه منتشر شود.

نقشه موفقیت در کنکور1402
با توجه به تأکید بر اجرای مصوبه تأثیر معدل بر کنکور سال آینده و برگزاری 2آزمون برای درس های 
تخصصی، مشاوران کنکور و کارشناسان آموزشی، چند پیشنهاد برای موفق شدن در کنکور سال 

آینده به دانش آموزان و پشت کنکوری ها دارند:

  امسال هر رشته و دانشگاهی قبول شــدند، برای ثبت نام اقدام کنند، چراکه شنیده می شود 
چندین هزار نفر از داوطلبان کنکور، معدل20 دارند، بنابراین با این تعداد، افرادی که باید امتحان 
ترمیم معدل بدهند اگر قرار باشد در آزمونی شرکت کنند که سؤال هایش استنباطی تر از سال های 
قبل باشد و از کتاب های جدید و ۱00نمره ای، ممکن است نتوانند در تمام درس ها نمره20 به دست 

آورند، بنابراین از چند هزار نفر عقب می مانند.
  کتاب های درسی را به صورت مفهومی و دقیق بخوانند و به این نکته توجه کنند که امتحانات نهایی 

دیگر ساده نخواهد بود و احتماال آنها را هم باید مفهومی مطالعه کنند .
  درس ها را با توجه به ضریب نخوانند. تمام درس ها از اهمیت یکسانی برایشان برخوردار باشد 

چون ظاهرا قرار است ضریب ها هم حذف شود.
  از ابتدای سال به یک اندازه درس بخوانند و به درس ها اهمیت بدهند. یعنی شب امتحانی نباشند.

  تنها به گفته های دبیر خود تکیه نکنند، خودشان به طور دقیق منابع مختلف را بخوانند.
  برای امتحانات نهایی نیازی به تستی خواندن نیست، برای این امتحان هم به صورت مفهومی 

درس بخوانند.
  منتظر ابالغ آیین نامه نباشند، از همین حاال درس خواندن را به صورت عمیق شروع کنند.

  به حرف های آنها که می گویند کنکور، تکنیکی است تا مفهومی، توجهی نکنند. آنها کالهبردارند. 
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محمد بن سلمان، ولیعهد 36ساله 

گزارش
عربستان سعودی هنوز خستگی 
بایــدن،  جــو  از  پذیرایــی 
رئیس جمهور آمریکا را در سفر به ریاض و جده از 
تن بیرون نکرده بود که چمدان سفرش را بست و 

عازم اروپا شد. 
شــهر باســتانی آتن، پایتخت یونان، نخستین 
شــهر اروپایی بود که زیر پای بن ســلمان فرش 
قرمز پهن کرد. نخســت وزیر یونــان در آتن، در 
مقابل بن سلمان اســتقبال گرمی را ترتیب داد 
و او پــس از آتن عازم پاریس، پایتخت فرانســه 
شد. فرانســوی ها هم برای بن ســلمان چیزی 
کم نگذاشتند تا نشــان دهند که برایشان آنچه 
چند سال پیش در کنســولگری عربستان و در 
جریان قطعه قطعه کردن جسد یک روزنامه نگار 
رخ داد، دیگــر اهمیتی نــدارد. امانوئل مکرون، 
رئیس جمهور فرانسه روز پنجشــنبه آنچنان با 
خنده به اســتقبال بن ســلمان رفت و در همان 
شب آنچنان شــام کاری مفصل و پرزرق و برقی 
به افتخار ولیعهد ماجراجوی عربســتان ترتیب 
داد که انگار نه انگار   همین چند ســال پیش بود 
که خود او خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب 
برای پیگیری چگونگی مفقود شدن روزنامه نگار 

سعودی در کنسولگری عربستان شده بود.
ســفر اروپایی بن ســلمان نخستین ســفر او به 
کشــورهای اروپایی پس از افشای رسوایی قتل 
یک روزنامه نگار در کنسولگری عربستان در پاییز 
2018است. ماجرای قتل خاشقجی بازتاب بسیار 
گسترده ای در آن سال و حتی تا چند سال پس 
از آن برای ســعودی ها داشت و موج محکومیت 
بین المللی را متوجه محمد بن سلمان کرد. این 
ماجرا آنقدر بزرگ شــد که حتی پای ســازمان 
ملل و گزارشگر ویژه این سازمان را هم به جریان 
باز کرد و کمیته تحقیق ســازمان ملل در نتیجه 
گزارش خود تأیید کرد که قتل یک روزنامه نگار 
در کنسولگری عربستان با اطالع مقامات ارشد 

ریاض صورت گرفته است.
ماجرای قتل خاشقجی و اتهامات بی شماری که 
در نتیجه آن متوجه ولیعهد جوان سعودی شد، 
تا مدت ها منجر به توقف دید و بازدید رســمی 
مقامات ارشد ســعودی از کشورهای غربی شد، 
اما جنگ اوکراین فرشته نجات سعودی ها بود. در 
جریان جنگ اوکراین و اعمال تحریم های نفتی 
و انرژی غرب علیه روســیه، بازار انرژی آنچنان 
آشفته و به هم ریخته شــد که حتی پای بایدن 
به ریاض را هم باز کرد؛ گویی سفر رئیس جمهور 

آمریکا به عربســتان یک پاگشایی برای ولیعهد 
عربســتان بود تا بار دیگر متحــد قدیمی غرب 
به دامن غربی ها بازگردد و دوســتی های کهنه 
دوطرف را نو کند. اکنون ســفر اروپایی ولیعهد 
عربستان به یونان و سپس فرانسه نشان می دهد 
که سفر رئیس جمهور آمریکا به عربستان تأثیرش 
را بر بازکردن پای ســعودی ها به غرب داشته و 
بن سلمان با رویی گشاده و خندان پس از 5سال 

بار دیگر وارد اروپا شده است.

اقامت در گران ترین خانه پاریس
در حاشیه استقبال فرانسه از ولیعهد عربستان، 
خبر اسکان محمد بن سلمان در یک قصر بسیار 
مجلل در پاریس خبرســاز شــد. قصــر مذکور 
اگرچه ملک شــخصی بن ســلمان در پاریس به 
شمار می رود، اما اقامت ولیعهد عربستان در این 
مکان پرشکوه در حومه شــهر پاریس، انتقادات 
از دولت مکرون را دوچندان کرده اســت. قصر 
مذکور درواقــع همان کاخ لوئــی چهاردهم در 
لووسین واقع در حومه پاریس است که در سال 
1۷00 ســاخته و حدود 13ســال پیش کامال 
نوسازی شده اســت. مجله فورچون این قصر را 
به عنوان گران ترین خانه جهــان معرفی کرده 
اســت.  این کاخ که گفته می شــود در شکوه و 
جالل از کاخ ورســای پاریس که مقــر خانواده 
سلطنتی فرانســه بوده، گوی ســبقت را ربوده 
است، در سال 2015 از ســوی فردی ناشناس 
به مبلغ 2۷5میلیون یورو خریداری شد. بعدها 
نام بن ســلمان به عنوان مالک نهایــی آن اعالم 
شد. قبل از اینکه ولیعهد عربســتان این کاخ را 
بخرد، چهره های سرشــناس دنیای سیاست در 
اروپا مراسم  متعدد سیاسی را در این مکان برگزار 
کرده بودنــد و از این رو قصر ولیعهد عربســتان 
سعودی نیز برای بسیای از سیاستمداران اروپایی 
و غربی مکانی نام آشناست. انتظار می رود اکنون 
که پای بن سلمان با اســتقبال مکرون به فرانسه 
باز شده است، گران ترین خانه پاریس بعد از این 
محلی بــرای مالقات های آتی و حتی جلســات 
مقامات شاهزادگان سعودی در مرکز اروپا باشد 
و شاید بعد از این پاریس شهری محبوب تر برای 

سعودی ها به شمار رود.

بی توجهی به حقوق بشر  در اروپا
اســتقبال فرانســوی ها از ولیعهد عربســتان، 
انتقادات بســیار جدی را متوجه رهبران پاریس 
و اتحادیه اروپا کرده اســت. چهره های مخالف 

دولت مکرون و گروه های حقوق بشر از تصمیم 
پاریس برای دعوت از بن ســلمان در شام کاری 
کاخ الیزه به شــدت انتقاد کرده انــد. با این حال 
یکی از دســتیاران رئیس جمهور فرانسه با دفاع 
از شام کاری مکرون و بن سلمان، بحران جهانی 
انرژی و غذا را توجیه دعوت از ولیعهد عربستان 
عنوان کرد. دستیار مکرون به خبرگزاری فرانسه 
گفت: اگرچه مکرون در مورد حقوق بشر به طور 
کلی صحبت خواهد کرد، اما از فرصت پیش آمده 
برای طرح موارد مهم دیگر نیز استفاده می کند. 
این عضو دفتر رئیس جمهور فرانســه همچنین 
دعوت از ولیعهد عربســتان به پاریس را اینگونه 
توجیه کرد: برای اینکه رئیس جمهور با مشکالتی 
که کشــورهای اروپایی و فرانســه با آن روبه رو 
هســتند مقابله کند، تنهــا راه گفت وگو با همه 

شرکای ماست.
الیزابت بورن، نخســت وزیر فرانســه نیز برای 
اینکه به انتقادات پاسخ داده باشد، درباره حضور 
بن سلمان در پاریس گفت: کاخ الیزه همچنان به 

مسئله حقوق بشر توجه خواهد داشت.
صریح ترین انتقادات از ســفر ولیعهد عربستان 
به فرانسه را نامزد خاشــقجی از مکرون داشت. 
خدیجه چنگیز روز پنجشــنبه بــه خبرگزاری 
فرانسه گفت: از اینکه امانوئل مکرون با افتخار از 
جالد نامزدم، جمال خاشقجی استقبال می کند، 
بسیار خشمگین هســتم. به گفته چنگیز، تمام 
تحقیقــات بین المللی انجام شــده تا این لحظه 
مسئولیت محمد بن سلمان را در این ترور تأیید 
می کند. همچنین اگنــس کاالمار، دبیرکل عفو 
بین الملل نیز به خبرگزاری فرانســه گفت که از 
دیدار مقامات ســعودی و فرانسه عمیقاً ناراحت 
اســت؛ زیرا این دیــدار برای جهان مــا معنای 
زیــادی دارد. به گفته دبیرکل عفــو بین الملل، 
این دیــدار در حالی انجام می شــود که ولیعهد 
 عربســتان هیچ فــرد مخالفی را در کشــورش

تحمل نمی کند.
البته فقط مقامات فرانســوی نبودند که در چند 
روز گذشته برای ســفر ولیعهد عربستان به اروپا 
دلیل تراشــی کردند، بلکه مقامات اتحادیه اروپا 
نیز از انجام این ســفر تمام قد دفاع کردند. پیتر 
استانو، سخنگوی ارشد سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا با وجود انتقادات جهانی از ولیعهد عربستان 
سعودی اما در نشست خبری و در پاسخ به سؤالی 
درباره مناســب بودن دعوت از ولیعهد سعودی 
گفت: این بخشــی از روند طبیعی روابط ماست 
که شامل تقویت روابط، بررسی روابط و پیشبرد 

روابط با کشورهای دیگر است. استانو حتی پا را 
فراتر از سفر فعلی بن ســلمان به اروپا گذاشت و 
گفت که اتحادیه اروپا عالقه مند به تقویت روابط 
با عربستان سعودی در زمینه های مختلف ازجمله 

در زمینه انرژی است.
همین تأکید سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا بــر تقویت روابــط با عربســتان در زمینه 
انرژی نشــان داد که جنگ اوکراین تا چه میزان 
کشورهای غربی و آمریکا را تحت فشار قرار داده 
که آنها به راحتی انتقادات حقوق بشــری درباره 

همکاری با بن سلمان را نادیده می گیرند.

جنگ اوکراین بهانه است 
اگرچه رهبران اروپایی و غربی این روزها روابط 
نزدیک خود با عربستان را به بهانه مسائل مرتبط 
با انرژی و جنگ اوکراین گره می زنند، اما نگاهی 
به تحوالت یک سال گذشته حکایت از آن دارد 
کــه از ماه ها پیــش از آغاز جنــگ در اوکراین، 
فرانسه به عنوان نخستین کشور اروپایی به دنبال 
بازگرداندن سعودی ها در حلقه دوستان نزدیک 

غرب بوده است.
 رئیس جمهوری فرانسه در آذرماه پارسال مدت ها 
قبل از آنکه ناقوس جنگ در اوکراین نواخته شود، 
برای دیداری رو در رو با ولیعهد عربســتان وارد 
ریاض شد و نخســتین مقام بلندپایه غربی بود 
که از زمان قتل خاشــقجی در 2018 وارد کاخ 
پادشاهی عربستان می شــد. اگرچه در آن زمان 
رئیس جمهور فرانســه قبل از دیــدار با رهبران 
ریاض، یک قــرارداد 19میلیــارد دالری برای 
فروش 80جنگنده رافائل و 12هلی کوپتر نظامی 
به امارات را امضا کرده بود، اما در ریاض به دلیل 
جو سنگین انتقادات حقوق بشری هیچ سخنی از 
قراردادهای تسلیحاتی فرانسه و عربستان گفته 
نشد. شاید اکنون سفر ولیعهد عربستان به فرانسه 
بار دیگر شرایط را برای انعقاد معامالت تسلیحاتی 
عربســتان با فرانســه و حتی دیگر کشورهای 

اروپایی فراهم کند.
براساس گزارش رویترز، بیشــترین آمار فروش 
تسلیحات نظامی فرانســه به عربستان به سال 
2019مربوط است که در جریان آن پاریس حدود 
یک میلیارد یورو تسلیحات به عربستان سعودی 
فروخت و ســال بعد این آمــار به دلیل انتقادات 
حقوق بشری از رهبران ســعودی کاهش یافت. 
شاید اکنون پس از سفر بن سلمان به اروپا بار دیگر 
شاهد رشد منحنی خرید ســالح از اروپا توسط 

سعودی ها باشیم.

سکوت حقوق بشری اروپا در برابر بن سلمان 
سفر ولیعهد عربستان به کشورهای اروپایی در شرایطی است که انتقادات بسیاری متوجه رهبران اروپا به دلیل میزبانی از 

محمد بن سلمان شده است

رکوردشکنی تورم در اسپانیا  و منطقه یورو
 همزمان با ثبت رکوردی جدید از افزایش تورم 

اروپا
در کشــورهای اروپایــی با واحد پولــی یورو، 
آمارهای ملی اسپانیا نشان می دهند قیمت های 
مصرفی ماه جاری در این کشور با سرعتی بی سابقه رو به افزایش 
گذاشته اند. داده های مرکز آمار اسپانیا حاکی از آن هستند که 
افزایش تورم نقطه به نقطه قیمت های مصرفی در ماه جاری به 
10.8درصد رسیده اســت؛ رقمی که از ســال 1984تاکنون 
بی سابقه بوده است. اسپانیا مانند بیشتر کشورهای اروپایی، به 
واسطه تبعات اقتصادی جنگ میان روسیه و اوکراین و همچنین 
بازگشایی اقتصاد پس از تعطیلی های ناشی از همه گیری کرونا، 
با جهش شدید نرخ تورم دست و پنجه نرم می کند. نادیا کالوینو، 
وزیر اقتصاد اسپانیا این هفته نسبت به چالش بزرگ تورم برای 
اقتصاد این کشور هشــدار داد. مرکز آمار اسپانیا اعالم کرده که 
جهش نــرخ تورم به واســطه افزایــش قیمت مــواد غذایی و 

نوشــیدنی ها و افزایــش قیمت بــرق رخ داده اســت. دولت 
سوسیالیستی اسپانیا به رهبری پدرو سانچز اعالم کرده، انتظار 
دارد تورم در نقطه ای از نیمه دوم سال  جاری کندتر شود. دولت 
اســپانیا مجموعه ای از تمهیدات را برای کمک بــه خانوارها و 
کســب وکارها برای مقابله با افزایش هزینه های زندگی درنظر 
گرفته اســت که یارانه بنزین و کاهش مالیات برق از آن جمله 
است. به گفته سانچز، ارزش این تمهیدات در حدود 30میلیارد 
یورو برابر با 2.3درصد از تولید ناخالص ملی اسپانیاســت. ماه 
گذشته نرخ تورم ساالنه اسپانیا برای نخستین بار طی 3۷سال 
گذشته از 10درصد گذشت. در همین راستا و با توجه به تداوم 
افزایش نرخ تورم، دولت اسپانیا هفته گذشته پیش بینی تورمی 
خود را برای ســال های 2022 و 2023 افزایش و هدف رشــد 
اقتصادی خود را برای ســال 2023 از 3.5درصد به 2.۷درصد 
کاهش داد. هدف تورمی اسپانیا هم برای سال 2022 از 6.1درصد 

به ۷.8درصد و برای ســال 2023 از 2.2درصــد به 2.9درصد 
رسیده است. این تغییر چشــم انداز همزمان با بازبینی صندوق 
جهانی پول از پیش بینی رشد اقتصادی اسپانیا از 4.8درصد به 
4درصد در سال 2023میالدی رخ داده اســت. دولت اسپانیا 
همچنین اهداف کسری بودجه خود را برای سال جاری روی نرخ 
5درصــد از تولید ناخالص ملی و برای ســال آینــده روی نرخ 
3.9درصد از تولید ناخالص ملی تثبیت کرد. وزیر اقتصاد اسپانیا 
اعالم کرده است که این کشور در سال 2025 انتظار کسر بودجه  
3درصدی را دارد. همزمان، آمارهای منتشر شده توسط آژانس 
اتحادیه اروپا نشان می دهد نرخ تورم ساالنه در 19کشور منطقه 
یورو در ماه جاری به 8.9درصد افزایش یافته که این رقم برای ماه 
گذشته 8.6درصد محاسبه شده بود.  تورم در منطقه یورو طی 
ماه های گذشته رکورد سال 199۷میالدی اروپا را شکست و در 
نهایت منجر به این شــد که بانک مرکزی اروپا پس از 11سال، 
هفته گذشته نرخ بهره خود را افزایش داده و اعالم کند که افزایش 
دیگری در ماه های آینده در پیش رو خواهد بود. قیمت انرژی در 
ماه جــوالی در این منطقه 39.۷درصد افزایــش و قیمت مواد 

خوراکی 9.8درصد افزایش را تجربه کرده است.

ولیعهد سعودی؛ مستبدی در صحرا 
برادرهای ناتنی و عموزادگان اشرافی اش او را »صدام کوچولو« 
یا »پســر بادیه نشــین« صدا می زدند. اینها القاب پسر منزوی 
و نامحبوب خاندان ســعودی بود که بعدهــا به عنوان ولیعهد 
عربستان سعودي معرفی شــد. محمد بن ســلمان هرگاه که 
برای دیدن پدرش به کاخ سلطنتی می رفت، با توهین و تحقیر 
برادرهای بزرگ تر ناتنی اش روبه رو می شد. بعدها که آنان برای 
تحصیل به آمریکا و انگلیس رفتند، او در ریاض ماند و به دانشگاه 

ملک سعود رفت. 
در تصاویری که از تعطیالت خاندان سعودی منتشر شده، معموال 
محمد بن سلمان در حاشیه قرار دارد. اما او خیلی سریع از حاشیه 
به مرکز خانواده رفت و اکنــون به مهم ترین فرد تصمیم گیر در 
خاندان سعودی تبدیل شده است. اکنون پادشاه 86ساله و پدر 

محمد بن سلمان به ندرت در انظار عمومی دیده می شود.
در واقع چند ســالی است که مشخص شــده آنکه بر عربستان 
حکومت می کند، نه بن سلمان، که پسر اوست. به گفته یک مأمور 

امنیتی، واقعیت این است که شاه سلمان دیگر شاه نیست.
در نگاه اول، شاهزاده 36ساله ســعودی تمام ویژگی های یک 
حاکم جوان را داشت. او به لحاظ سنی به جامعه جوان عربستان- 
که ۷0درصد آن زیر 30ســال دارند- نزدیــک بود. بی طاقتی 
و عدم مدارای بن ســلمان بــا مخالفان نیز بــه او کمک کرد تا 
اصالحاتی را به ســبک فرهنگ غربی در این کشور کلید بزند 
که کمتر کســی فکر می کرد طی نســل ها در عربستان اتفاق 
بیفتد. اما پذیرفتن فرهنگ مصرفی غــرب به معنای پذیرش 
ارزش های دمکراتیک نیست. در سفر اخیرم به عربستان متوجه 
شدم که مردم عربستان تقریبا در تمام سطوح اجتماعی از انجام 
هرگونه انتقادی )از خاندان سعودی( وحشت داشتند؛ امری که 
پیش تر هرگز ندیده بودم. وقتی از شرایط موجود با یک تحلیلگر 
کهنه کار صحبت کردم، گفت: »من از 4 پادشاهی جان سالم به 
در برده ام. اجازه دهید پنجمی را هم به سالمت بگذرانم.« در ابتدا 
به نظر می رسید، غرِب وابسته به نفت عربستان آماده است که 
زیاده روی های ولیعهد سعودی را نادیده بگیرد اما در اواخر سال 
2018 شاهد سالخی جمال خاشــقجی، روزنامه نگار روزنامه 
واشنگتن پست به دست مقام های سعودی بود؛ واقعه ای که باعث 

شد حتی دوآتشه ترین حامیان سعودی نیز از آن فاصله بگیرند.

امروز اما به لطف والدیمیر پوتین، شاهزاده سعودی بار دیگر به 
مرکز توجه تبدیل شده است. پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، 
قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت افزایش یافت. رهبران 
غرب ازجمله بوریس جانسون )نخســت وزیر انگلیس(، راهی 
ریاض شدند. رجب طیب اردوغان )رئیس جمهوری ترکیه(، که 
پیش تر در پرونده جمال خاشقجی به دشمن شماره یک محمد 
بن سلمان تبدیل شده بود، او را در ریاض در آغوش کشید. حتی 
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، هم مجبور شد که به خاطر 
تبعات اقتصادی جنگ اوکراین راهی عربستان شود و آتش تند 
انتقاد مخالفان را به جان بخرد.  این لحظه، لحظه پیروزی محمد 
بن سلمان بود، چون توانست سفر خود از حاشیه به مرکز قدرت را 
کامل کند. اما او به رغم ظاهرسازی با استفاده از برخی اصالحات 
اجتماعی، در حوزه آزاداندیشی با تندروهای وهابی تفاوت زیادی 
ندارد. به عنوان مثال، مدت کوتاهی پس از لغو ممنوعیت رانندگی 
زنان یکی از فعاالن حقوق زنان در عربستان سعودي دستگیر شد. 
به گفته خانواده این فعال مدنی، او در حضور یکی از مشــاوران 

ارشد محمد بن سلمان ساعت ها و روزها شکنجه شده است.
ولیعهد عربستان سعودي به طرز بی  رحمانه ای جاه طلب است. 
او در مســیر قبضه کردن قدرت، همزمان با سرکوب مخالفان و 
رقبای سیاسی در داخل، در عرصه جهانی دوستان مهمی پیدا 
کرد که اشتراکات زیادی با آنان داشت؛ از جمله دونالد ترامپ که 
در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا به پیروزی رسید. در 
سایه حمایت دولت وقت آمریکا بود که محمدبن سلمان قطر را 
تحریم کرد.  همچنین سعد حریری، نخست وزیر وقت لبنان را 
به عربستان سعودي دعوت کرده و او را بازداشت کرد که خشم 
بیروت و جامعه جهانی را برانگیخت. با این حال، جرد کوشنر داماد 
ترامپ و مشاور رئیس جمهور وقت آمریکا در امور خاورمیانه که 
دوستی نزدیکی با بن سلمان دارد دست از حمایت او برنداشت. 
قتل خاشقجی و افشای جزئیات این جنایت، اما کار را برای دولت 

آمریکا هم سخت کرد.
 ولیعهد سعودی گرچه پس از فشارهای بین المللی و اطالعاتی، 
مسئولیت این جنایت را برعهده گرفت اما دستور مستقیم خود 
برای این عملیات را انکار کرد. 3ســال پس از قتل خاشقجی، 
نشســت داوس در صحرا با حضور برخی  شــرکت های بزرگ 
آمریکایی در عربســتان برگزار شد؛ حتی شــرکت آمازون نیز 
نماینده ای برای حضور در این مراسم اعزام کرده بود. غرب با این 
کار درس مهمی به ولیعهد سعودی داد: اینکه مهم نیست چه 
گناه یا خطایی از شما سر بزند، اگر در میان خشم و اعتراض های 
جامعه جهانی محکم سر جای خود بنشینید، سرمایه گذاران و 

رهبران غربی بار دیگر به سوی شما خواهند آمد.
مسئله این است که امروز در تشکیالت سیاست خارجی آمریکا 
برخی امیدوارنــد با توجه به تبعات اقتصادی جنگ روســیه و 
اوکراین و بحران جهانی انرژی، محمد بن سلمان به یک شریک 
منطقه ای یاری دهنده برای غرب تبدیل شــود. اما واقعیت این 
است که چنین دیدگاهی خوشبینانه است؛ در جنگ فاجعه بار، 
ولیعهد ســعودی نشــان داد که چنین انتظاری بیهوده است. 
بن سلمان نه تنها نمی تواند یک حامی باشد بلکه اکنون برخی 
ناظران نگران هستند که با کاهش ذخایر نفتی، ولیعهد سعودی 
به سیاستمداری خطرناک تر هم تبدیل شود. یک دیپلمات که 
شخصا بن سلمان را می شناسد، می گوید: »اگر مردی میانسال 
که بر کشوری با درآمد متوسط حکمرانی می کند، حوصله اش 

سر برود و بخواهد دست به ماجراجویی بزند، چه می شود؟«

دیمیتری مدودف
 معاون شورای امنیت روسیه

تصمیم سوئد و فنالند برای عضویت 
در ناتو، وضعیت امنیتــی را در دریای 
بالتیک بدتر می کند؛ زیرا عمال دریای 
بالتیک تحت تسلط کشورهای عضو 
ناتــو قــرار خواهــد گرفــت. اگــر دریای 
بالتیــک تحــت تســلط کشــورهای 
عضــو ناتــو قــرار گیــرد، آنــگاه روســیه 
بــه واکنشــی مشــابه دســت خواهــد 

زد.)یورونیوز(

مولود چاووش  اوغلو
وزیر خارجه ترکیه

اکنون زمان تمرکز بر میانجیگری برای 
انعقــاد یــک آتش بــس بیــن روســیه و 
اوکرایــن اســت. اگــر توافــق صــادرات 
غالت با موفقیت اجرا شــود، می تواند 
اعتماد بین روسیه و اوکراین را تقویت 
کنــد. درصــورت برقــراری آتــش بــس 
عادالنه، هیچ کس بازنده نخواهد بود. 
جنــگ اوکرایــن در نهایــت بــر ســر میز 

مذاکره پایان خواهد یافت. 
)خبرگزاری آناتولی(

 چین خطاب به آمریکا:
با آتش  بازی نکنید

مســئله تایوان موضــوع محــوری پنجمین 
گفت وگوی تلفنی روســای جمهــور چین و 
آمریکا بود. شــی جین پینگ در ایــن مکالمه 
2ساعته از جو بایدن خواست تنش بر سر تایوان 
را دامن نزند. بایدن نیز با تالش پکن برای تغییر 

وضعیت تایوان مخالفت کرد. 
به گزارش روزنامه دولتــی گلوبال تایمز  چاپ 
پکــن، رئیس جمهور چیــن در مکالمه تلفنی 
طوالنی با همتای آمریکایی خود، واشــنگتن 
را از »بازی بــا آتش« برحذر داشــت و تأکید 
 کرد که کشــورش بــه اصل »چیــن واحد« 

پایبند است. 
روابط پکن و واشــنگتن به دلیل سفر احتمالی 
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان، دچار 
تنش تازه ای شده اســت. چین این سفر را که 
نخستین دیدار یک مقام بلندپایه آمریکایی از 
تایوان در 3دهه اخیر است، اقدامی تحریک آمیز 

تلقی کرده است.

نقل قول جهان نما

 خبر

روزنامه فایننشال تایمز ]انگلیس[

پیونگ یانگ باز هم تهدید کرد

کیم جونگ اون، رهبر کره شــمالی، در جریان برگزاری 
جشن های »روز پیروزی« از کهنه سربازان جنگ کره تقدیر 
کرد. او همچنین در سخنرانی خود اعالم کرد که کشورش 
آماده استفاده از قدرت بازدارندگی هسته ای برای مقابله با 
هر تهدیدی از سوی آمریکا و کره جنوبی است. واشنگتن 
هشدار داده که پیونگ یانگ در حال آماده شدن برای انجام 

هفتمین آزمایش هسته ای خود است.

کیوسک

نیکالس پلهام؛ اکونومیست

مرکز آمار اسپانیا گزارش کرده که نرخ تورم در ماه جاری در این کشور رکورد سال 1984را شکسته است
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گرینویچ

اقامت اعیانی بن سلمان

 
پاريس: محمد بن ســلمان، وليعهد عربستان 
سعودی در طول سفر خود به فرانسه برای دیدار 
با امانوئل ماکرون، رئيس جمهوری این کشــور 
در قصری مجلل اقامت دارد.وليعهد عربســتان 
این قصر را در ســال 2015 خریــداری کرده 
است که در آن زمان »گران ترین خانه جهان« 

لقب گرفت.

فدای وسعت آبی

خاص ترین آقای خاص دنیا

تورم در آمريکا
 

نیويورك: بانک مرکــزی ایاالت متحده آمریــکا چهارمين 
افزایش متوالی نرخ بهــره را برای مقابله با تــورم اعالم کرد. 
این نهــاد در تهاجمی ترین حرکت خــود در 3 دهه اخير نرخ 
 بهره پایه خود را بــرای دومين بار متوالی ســه چهارم واحد
 )0.75 درصد( افزایش داد. با این افزایش نرخ بهره در محدوده 
بين 2.25 تا 2.50 درصد قرار می گيرد که باالترین ســطح از 

سال 2018 است.

حافظ

ياد باد آنکه سر کوی توأم منزل بود
ديده را روشنی از خاك درت حاصل بود

یک قوری چای الهيجــان دم کرده ام و با 2 اســتکان و چند حبه قند 
گذاشــته ام جلوی خودم اما بيشتر از آنکه حواســم به ریختن چای و 
سرکشيدنش باشد سعی می کنم کلمات حسن مطلع آن غزل معرکه را با 
خودم مرور کنم که: در زدم و گفت کيست؟ گفتمش  ای دوست، دوست...
چای دونفره را تلخ و یک نفره سرمی کشم و به مغزم فشار می آورم تا مصرع 

بعدی را به خاطر بياورم.
  

Based on friendship  :روی دیوار کافه خيلی بزرگ نوشته
قهوه ها که می آیند خيلی سریع شيرینی کوچک کنار فنجانش را به من 
تعارف می کند چون می داند عاشق این شــيرینی ها هستم و همزمان 
با همين مهربانی ساده شــروع می کنيم به حرف زدن درباره رفاقت ها 
و گذشــته ها و فرداها. از دوستان و همکالســی ها و همکارهای قدیم 

می گویيم و یادش بخيرهــای مکرر را با تلخی قهــوه قورت می دهيم. 
همه  چيز عوض شــده اما یاد دوســتی ها هنــوز محبوب و اســتوار و 

دست نخورده باقی مانده.
  

بارها شده که وســط بی اعصابی یا تراکم بغض و خشــم نگاهی به من 
انداخته، از آن نگاه ها که در عمقش یک »چه خبرته باز قاطی کردی و 
داری گالیه می کنی؟ زندگی همين هست. اتفاق های خوب را هم کنار 
این دردسرها و مشکالت به یاد بياور« نهفته است. آرام می شوم و خودم را 
جمع و جور می کنم. بعد که نگاهش می کنم بدون اینکه حرفی زده باشم 
می فهمد چه می خواهم بگویم و با همان لحن شيطنت آميز و خندانش 
بلند می گوید:» باشه حاال. قابلی نداشــت تحفه...«. قدردانی ام از تداوم 
دوستی و محبت اش را ناقابل می داند ولی من می فهمم که چقدر دوست 

است، چقدر ناب است...
   

دوستی شاید شبيه همان ترانه ای باشد که آقای خاص می خواند، همان 
که می گفت: هزار گله درنا، فدای وسعت آبی. اصال دوستی شبيه صدای 
اوست که ناب و پنهان است. بی ادا و نمایش و منفعت طلبی. دوستی بهانه 
کوچک خوشبختی است و دوست همان نشانه زیستن با دل خوش در 

روزگار ناخوشی و بی معرفتی... .

پسر! فکرش را بکن که وضع مالی ات خوب نباشد، 
حتی پول جایی را نداشته باشی که بروی تمرین 
کنی و ناچار باشــی که آلونکی در حياط خانه ات 
بسازی که انگار کن دخمه ای شبيه استودیوهای 
خانگی باشد و بعد هم بيایند و خرابش کنند، 
حتی پول نداشته باشی که تا ازگل تهران 
بروی که یکی از بزرگ ترین کارگردان های 
تاریخ سينمای ایران را ببينی که برایش 
تيتراژ  بسازی و رفقایت پول بگذارند که 
بتوانی به آنجا برسی، ولی باز هم ادامه 
بدهی و ادامه بدهــی و ادامه بدهی. و 
بعد به جایگاهی برسی که خاص ترین 

صدای موسيقی پاپ ایران بشوی. به جایی برسی که 
در انتخاب چهره موسيقی سال یکی از سایت های 
معتبر طی چند ســال، یک طرفــت محمدرضا 
شجریان باشد و طرف دیگرت همایون شجریان؛ 
یعنی که یک تنه از حيث اقبال عمومی، توانســته 
باشــی در کنار خانواده بزرگ شجریان ها ایستاده 
باشی. مگر یک موزیســين از زندگی اش دیگر چه 

می خواهد؟
البته خاص بودن جناب چاوشی، فقط به این چيزها 
نيست. آخرین کنسرتی که از او دیده اید کی بوده؟ 
آخرین مصاحبه یا حضــور تلویزیونی از او را به یاد 
دارید؟ فکرش را بکــن که مهران مدیــری با آن 
شهرت، جلوی دوربين و در برنامه معروفش گردن 
کج کند و خواهش، که جناب چاوشــی به برنامه 

ما بيا!
چاوشی راهی را که بيشتر هنرمندان موسيقی ما در 

عرصه آواز می روند نرفته است؛ اینکه کنسرت های 
فراوان بگذارد و مدام به برنامه های مختلف رسانه ای 
و اجتماعی برود تا در قبال دریافت چند ســکه، یا 
بخواند یا یک مشــت حرف های تکراری، تحویل 
جماعت بدهد. از این حيث، 3 بر هيچ از بقيه عقب 
است؛ ولی در نتيجه نهایی 10 هيچ از بقيه جلوتر 

است. این اگر خاص بودن نيست، پس چيست؟
امروز سالروز تولد خواننده ای است که با صدایش 
خاطره ها داریم؛ با آن صدای زخمیِ  غم زده که انگار 
آفریده نشده است برای شاد یا حتی معمولی بودن؛ 
حتی وقتی که بخواهد شعرهای موالنا را با ریتم های 
شاد بخواند. بله، امروز تولد کسی است که حاال او 
را باید نيمه غمگين جماعت ایرانی بدانيم؛ چيزی 
که باعث شده تا برخالف مسيری که دیگران طی 
کرده اند برود و بدون هيــچ تالش اضافه، آن باالها 

بایستد و غم بباراند برای ما ایرانيان عاشق غم را... .

سیدمحمدرضا واحدیجستار
کارشناس فرهنگی

مسعود میرنگاه
روزنامه نگار

عیسی محمدیبيوگرافی
روزنامه نگار

درست 120سال پيش بود که حسين خان 
معين الرعایــا و 3 برادرش حســن خان 
معاون الملک، اکبر خان معاون لشــکر، و 
حاج شيخ علی عسکر که خود را خادم اباعبداهلل  الحسين)ع( می دانستند 
و سال ها بانی برگزاری عزاداری در بازار قيصریه کرمانشاه بودند -  شاید 
برای آشنایی بد نيست بدانيد حسين خان پدربزرگ شاعر فقيد، رحيم 
معينی کرمانشاهی بود - در 14خرداد1281 )27صفر1320( یعنی 
4سال پيش از مشروطه، زمينی دوهزارمتری در محله آبشوراِن آن شهر، 
زادگاه نویسنده فقيد، علی اشرف درویشيان، در جوار گرمابه حسن خان 
را از حشمت السلطان دولتشاهی خریدند. کار ساخت حسينيه به ميرزا 
اصغر معمارباشی سپرده و یک سال بعد، پذیرای عزاداران حسينی شد. 
اما تندباد حوادث مشــروطه، تکيه را به جایی برای صف آرایی تبدیل 
کرد. همين هم سبب شد که در بحبوحه اســتبداد صغير، بخشی از 
بنا توسط محمدرضاخان زنگنه ملقب به ظهيرالملک، نایب الحکومه 
کرمانشاه، در 25خرداد1288 به آتش کشــيده شود که نه تنها تمام 
آیينه کاری ها تخریب شد، بلکه بخشــی از نفایسش نيز به یغما رفت. 
معين الرعایا چندی بعد، در 11اردیبهشت1290 در جایی که اکنون 
بازار زرگرهای کرمانشاه است، ترور شــد. تا آن زمان، عزاداری محرم 
در مخروبه های تکيه برگزار می شد اما سپس حسن خان معاون الملک 
به سبب ذوقی که مانند برادر ارشدش داشت، دست به کار ترميم تکيه 
شــد. برترین هنرمندان آن روزگار را به کار گرفت؛ اســتاد محمد بّنا 
معروف به معمارمحمد یا معمارسياه، بنا را تجدید کرد، حسين نقاش 
تهرانی و سيدابوالقاسم مانی کرمانشاهی دیوارها را به زیباترین نقش ها 
و گچبری ها آراستند، حسن خطاط کرمانشاهی خوشنویسی ها را تمام 
کرد و حاج حسن کاشی پز تهرانی چشم نوازترین کاشی ها را طراحی 
کرد، ساخت، پخت و نصب کرد. معاون الملک در تابستان1297 بر آن 
اضافاتی کرد و زینبيه و عباسيه را افزود. او تکيه را در سال1305 وقف 
عزاداری سيدالشهدا )ع(کرد و تا اول اردیبهشت1327 که درگذشت، 
خود بر اقامه عزاداری در دهه اول محرم و ایام فاطميه، قرائت و تدریس 
قرآن در شب های ماه مبارک رمضان و جشن و سرور در اعياد مذهبی 

نظارت می کرد و به همين سبب تکيه به نام او مسمی یافت.
اما این تکيه مينياتوری که 6متر یعنی 18پله از خيابان پایين تر است، 
در روزگار اوج خــود، نه فقط جایی برای مراســم  دینی، که محملی 
برای حل وفصل اختالفات بود یا آنکه در ســال های جنگ جهانی اول 
که وبا شــيوع یافته بود، به محلی برای درمان بيماران تبدیل شــده 
بود. تکيه معاون الملک با طاق های ارسی و هاللی دوطبقه حسينيه، 

حياط موسع عباسيه که سال ها جایی برای باشکوه ترین مجالس 
تعزیه بود، زینبيه که گویی اندرونی بــود و جایگاه زنان و البته 

سقاخانه اش، غوغای کاشی و رنگ است؛ نقوشی ملهم از نقاشی 
قهوه خانه ای با تصاویری از غزوات پيامبر)ص(، جنگ های 
اميرالمؤمنين)ع(، عاشورای حسينی، بارگاه سليمان)ع( و 
یوسف پيامبر)ع(، پادشاهان اساطيری و تاریخی ایران و ابنيه 

باستانی ایران مانند تخت جمشيد.

زادروز

برای آنکه در طرفداری از اهل بيت پيامبر صلی اهلل عليه و آله متهم به تعصب 
نشویم، بد نيست نگاهی برون دینی به ریشه های واقعه عاشورا داشته باشيم 
و طرفين ماجرا را در البه الی تاریخ قضاوت کنيم. با صرف نظر از اعتقادات 
دینــی و گرایش های مذهبی، هرچــه تاریــخ را ورق می زنيم 2خاندان 
بنی هاشم و بنی اميه را که عموزاده های هم هســتند در 2سوی قداست 
و پاکی و رذالت و ناپاکــی می بينيم که هرگز با یکدیگر تفاهم و آشــتی 
نداشته اند. در تأیيد این مطلب روایتی هم از امام صادق عليه السالم وجود 
دارد که فرمود: دشمنی ما بنی هاشم و تبار ابی سفيان فقط سر موضوع خدا 

بود. ما گفتيم خداوند راست می گوید و تسليم شدیم اما آنان قول خداوند 
را نپذیرفتند. ابوسفيان با پيامبر جنگيد. معاویه با علی بن ابی طالب درگير 
شد و یزید با حسين مبارزه کرد و در آخرالزمان هم سفيانی با قائم آل محمد 
خواهد جنگيد. این واقعيت از زبان امير مومنان عليه السالم نيز در پاسخ به 
نامه معاویه آمده است: گفته ای فرزند عبدمناف هستيد. خب ما هم هستيم؛ 
با این تفاوت که اميه هرگز در فضيلت و شرافت به پای هاشم نمی رسد و نه 
حرب )پدر ابوسفيان( مثل عبدالمطلب است و نه ابوسفيان مانند ابوطالب. 
کسی هم که به فردی غریبه چسبانده شود و فرزند او محسوب گردد، مانند 

حالل زاده نيست.)نهج البالغه نامه17(
این یک واقعيت تاریخی است اما دســت هایی پنهان دنبال این بوده که 
ماهيت این دو شجره را مخفی کند و این نزاع ها را خانوادگی بداند و آن را 
فارغ از دعوا بر سر اخالق و کرامت انسانی و ظلم ستيزی نشان دهد تا دستگاه 
خالفت را مبری سازند. افسانه هایی اسرائيلی وجود دارد که عبدالشمس و 
هاشم فرزندان عبدمناف دوقلوهای به هم چسبيده بودند که اطبا با جراحی 
آنان را از هم جدا ســاختند. بعد از آن کاهنان پيش گویی کردند که چون 
بين این دو برادر با خون جداسازی شــده تا هميشه بين تبارشان خون و 

خونریزی جریان دارد. بنابراین در طول تاریخ بين تبار این دو برادر نزاع و 
درگيری بوده است. عالوه بر ناصوابی این حکایت، عده ای از محققان نه تنها 
دوقلو بودن آنان را قبول ندارند که حتی در اصل انتساب اميه به عبدالشمس 
خدشه می کنند و می گویند او برده  ای رومی بود که عبد  الشمس او را خرید 

و براساس یک رسم عرب جاهلی، او را فرزند خود  خواند.
اميه سرسلسله دودمان اموی بود. در تاریخ آمده است که با عمویش هاشم 
که سقایت حرم را به عهده داشت، حسادت ورزید و دشمنی و جدال کرد و بنا 
بر رسم عرب به منافره نزد َحکمی که مقبول 2طرف بود رفتند تا بين شان 
داوری کند. در این منافره اميه از سوی َحکم، محکوم شد و طبق قرار قبلی 
به عنوان فرد بازنده 100شتر قربانی کرد و به مدت 10سال از مکه رفت و 
در شام سکونت گزید. شاید هاشم به خاطر رفتارهای فسادانگيز او چنين 
شرطی گذاشت تا او را از مکه براند و آسایش زنان مکه را فراهم آورد؛ چرا که 
معروف است او فردی بدنام، اهل فحشاء و فساد بود و حتی در شام هم دست 
از کارهای زشتش برنداشت. به هر حال بنی هاشم حتی قبل از اسالم مظهر 
مردانگی و فضيلت و نجابت و صداقت و پاکی و حمایت از مظلومان بودند. 
در زمان جاهليت درست در زمانی که بنی اميه به گواهی تاریخ در شهوات 

و التذاذ جنسی، شرابخواری، خوشــگذرانی، ستمگری، اشرافيت، تجاوز 
و فساد غرق بودند، بنی هاشــم حلف الفضول را منعقد کرد. حلف الفضول 
پيمانی مترقی و نمونه کامل آزادگی، پاکی روح و جســم، نزاهت اخالقی 
و عدالت خواهی بنی هاشم اســت. مردی از یمن به بازار مکه آمد و کاالیی 
به عاص بن وائل)پدر عمرو بن عاص( فروخت. عاص در پرداخت بهای آن 
کوتاهی و امروز و فردا کرد. آن مرد در بازار شعری خواند و از مردم دادخواهی 
کرد. زبيربن عبدالمطلب، عموی پيامبر با شــنيدن موضوع، قسم خورد 
پيمانی منعقد کند که جلوی تجاوز زورمندان به ضعيفان را بگيرد و اهل مکه 
را از ستم به غریبه ها باز دارد. آنگاه 5قبيله از قبایل قریش ازجمله بنی هاشم 
و بنی زهره )قبيله آمنه مادر پيامبر( در دارالندوه جمع شدند. البته بنی اميه 
در این پيمان شرکت نکرد. هم پيمانان با هم قرار گذاشتند که داد مظلوم را 
از ظالم بگيرند و هر ستمدیده ای را حتی اگر غریبه باشد یاری کنند. آنگاه به 
منزل عبداهلل بن جذعان رفتند و پس از سوگند بر این پيمان، بهای کاالی 
مرد زبيدی را از عاص بن وائل گرفتند و بــه او پرداختند. پيامبر که در آن 
زمان25ساله و شاهد انعقاد این پيمان بودند و بعدها فرمودند: هرگز ارزش 

این پيمان را با گله ای از شتران موسرخ عوض نمی کنم.

روز دوستی

 بنی هاشم و بنی امیه
يک رفتار شناسی ساده

نوشتاری کوچک در باب 
فضیلت های بزرگ

آندره اســپونویل در مطلع پيشگفتار 
کتابش که عنوان همين یادداشــت 
است، نوشته: »اگر می شد فضيلت های 
بزرگ را آموخت، این امر بيشــتر توسط الگو گرفتن از آدم های 
بزرگ اتفاق می افتاد.« انگاری که آدم های بزرگ امالی نوشته 
شده اند و ما از روی دست آنها می نویسيم. انتخاب می کنيم که 
این سرمشق نویسی از روی سيره و سلوک کدامين شان باشد. با 
کدام رسم الخط خرسندتر و راضی تریم، احساس بهتری نسبت به 
دنيای زیسته و نزیسته خود داریم. غلط هاشان را الک می گيریم 
و خط های راست و تميزشــان را  های الیت می کنيم. پررنگ و 
تيز می چسبانيم باالی دفتر نگارشمان. و این رونویسی احتماال 
 صادق و شــفاف ترین راه برای شناخت ســره از ناسره است در 
تار و پودی که مي تنيم. چه منبعش را از ایده تکرار تاریخ مارکس 
و هگل گرفته باشيم، چه چرخش و نداوِل روزهای شين و شادی 
در قرآن. و فکر می کنم بيشــترین چگالی خير و شر تاریخ چند 
ساعت ميانی روز 32سپتامبر سال186 ميالدی باشد، زمانی که 
پيرواِن رسول خاتم، جانشين سومينش را با خانواده و دوستانش 
به شهادت رساندند، بر تنش سوار تاختند، شادی کردند و به خود 
که آمدند گریستند. این حجم از پستی و بلندی را احتماال نتوان 
در زمان و مکانی چنين اندک و محدود جمع کرد؛ ولی عده ای از 
مسلمانان توانستند چنين کنند. حسين)ع( الگوی درخشان تاریخ 
است برای آموختن فضيلت و روایت هایی که از امروز که تحویل 
سال قمری است تا فردای چهلمين روز شهادت حسين بن علی)ع( 
می آید، روایت تکه هایی است که خورشيد حسين روشن می کند 
برای فهميدن و شــناخت فضيلت های بزرگ، که بدیهی است 
قرار بر کشيدن آب دریا نيســت، چراکه خورشيد و اقيانوس را 
نمي کشند، بل مي چشند آن هم به قدر تشنگی. به یاری روشنای 

خورشيد، به مدد حسين)ع(... .

غوغای کاشی و رنگ

سیداحمد بطحايی
داستان نویس

حمیدرضا محمدی
روزنامه نگار

تکیه آخر

  اذان ظهــر:  13:11   غــروب آفتــاب: 20:11 
 اذان مغــرب: 20:31   نیمه شب شــرعی: 00:22 

 اذان صبح: 4:34  طلوع آفتاب: 6:11
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سیل های ناگهانی با 
گرمایش زمین

 وقتی بغض 
آسمان ترکید

 از ارسال تجهیزات
 تا اسکان موقت
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سیل های تابستانی 
چطور همه  چیز را 

ویران می کنند
به دنبال تغییر اقلیم در سراسر دنیا و تغییرات 
آب و هوایی و وقوع بادها و باران های موسمی، 
نه فقط در ایران، بلکه در سایر نقاط جهان در 
برخی فصل های ســال برخالف آنچه معمول 
است شاهد وقوع سیل هستیم؛ به عنوان مثال 
در سال98 نیز در 31استان کشورمان شاهد 
وقوع سیالب بودیم. این سیل ها به سیل های 
برق آسا مشهور هستند؛ چرا که در مدت زمان 
کمی در حدود 20دقیقه و بر اثر بارش سنگین 
باران اتفاق می افتند. از طرفی چون برق آســا 
و آنی هســتند مردم معموال آمادگی ندارند و 
برای شان قابل تصور نیســت. این سیل ها در 
سال های اخیر در اواخر فروردین ماه و مرداد 

ماه در کشورمان اتفاق افتاده اند.
اما علت اصلی وقوع چنین سیالب های برق آسا 
چیســت؟ تغییر اقلیم عامل این اتفاق است، 
اما علت اصلی که خسارت سیل را تا این حد 
زیاد می کند این اســت که یک سری اقدامات 
انسان ســاخت اتفاق افتاده که باعث می شود 
ســیل ها تا این حد خســارت زا باشند و جان 
افراد زیــاد را بگیرند. یکــی از این دالیل این 
است که با وجود اینکه بارش ها معموال توسط 
هواشناسی پیش بینی می شوند، اما درک خطر 
توسط مردم و برخی مســئوالن کمی پایین 
اســت و این موضوع باعث می شود که باز هم 
اخطارها جدی گرفته نشده و موارد احتیاطی 

رعایت نشود.
مورد دیگــر اینکه خیلی از خانه ها در بســتر 
رودخانه ساخته شده اند. حتی شاهد ساخت 
چنیــن خانه هایی در برخی مناطق شــمالی 
و اعیان نشین تهران نیز هســتیم که به هیچ 
عنــوان نباید با ایجاد ســازه بســتر طبیعی 

رودخانه مسدود شود.
نکته مهم دیگر که در وقوع چنین سیالب هایی 
مؤثر اســت قطع درختان است. درختان، هم 
شدت سیالب را می گیرند و هم کمک می کنند 
که آب به زمین جذب شــود و از شدت سیل 

کاسته شود.
یکــی دیگــر از دالیــل وقــوع ســیالب ها 
عدم الیروبی رودخانه ها، مســیل ها و مســیر 
رودخانه هاست. الیروبی نشدن مسیل ها سبب 
می شود آبی که سرازیر شده همراه با گل و الی 

و... باشد و خسارت آن بیشتر است.
علت دیگر، جریان های باد است که الیه های 
خاک را دچار فرســایش می کنــد. جاهایی 
هم شــاهد برداشــت بیش از حد خاک و یا 
کوه خواری هســتیم. این موارد همگی باعث 
می شود که جذب آب کم و احتمال وقوع سیل 

بیشتر شود.
تجربه ای که در این حوزه در ســایر نقاط دنیا 
وجود دارد این است که مسیر سیل را منحرف 
می کنند و به این ترتیب هم سیالب وارد شهر 
و مناطق مسکونی نمی شود و هم جریان آب را 

به سدها هدایت می کنند.
اما درصورت وقوع ســیالب عاقالنه ترین کار 
چیســت؟ ارتفاع آب در حد 30ســانتی متر، 
بیشــتر خودروهــا را شــناور می کنــد و 
٦0سانتی متر آب در حال حرکت، می تواند هر 
خودرویی را شناور کند. پس در جریان سیل 
راه نروید. وارد سیالب نشوید زیرا احتمال دارد 
در تماس با خطوط نیروی برق ســیل دارای 

جریان برق بوده و دچار برق گرفتگی شوید.
پس از وقوع سیل احتمال شیوع بیماری های 
عفونی ماننــد عفونت های دســتگاه گوارش 
از انواع میکروب و ویروس هــا وجود دارد که 
باید مراقبت های بهداشت فردی و عمومی و 
بهداشت آب و غذا به عمل  آید. دست هایتان را 

مرتب با آب و صابون بشوید.
همچنیــن برای حفــظ ســالمتی و به دلیل 
احتمال آلودگی مواد غذایی از غذاهای کنسرو 
شــده و آب معدنی اســتفاده کنید و یا از آب 
جوشیده ســرد شــده. به هیچ عنوان از آب 
سیالب برای شستن دســت، ظروف و لباس 

استفاده نکنید.
به خاطر داشــته باشــید که آب های سیالبی 
آلوده به فاضالب می توانند درصورت بلعیدن 
برای سالمتی شــما خطرناک باشند. بلع آب 
آلــوده منجر به بیماری های گوارشــی مانند 
استفراغ و اسهال می شــود که در اغلب بروز 
سیل ها این بیماری ها بیشترین موارد گزارش 
شده هســتند. تماس مســتقیم با آب سیل 
آلوده می تواند باعث ایجاد بثورات پوســتی یا 

بریدگی ها و زخم های آلوده شود.
 یکی از مــواردی که در وقوع ســیل گزارش 
می شــود مارگزیدگــی و حیــوان گزیدگی 
به دلیل خــروج خزنــدگان از النه های خود 
است؛ بنابراین مراقب گزش ها باشید. مراقب 
جوندگان همچون موش نیز باشید. پس از بروز 
سیل جمع شدن آب در گودال ها باعث افزایش 
حشرات خواهد شد؛ حتما برای حفظ سالمت 
برای درب و پنجره منازل از توری اســتفاده 
کنید. پس از وقوع ســیل برخی بیماری های 
عفونی ممکن است شــیوع پیدا کند همچون 
وبا و هپاتیت A لذا برای پیشگیری از ابتال به 
این بیماری ها  مواد خوراکــی و غذایی را که 
 به آب سیل  آلوده شــده اند حتماً دور بریزید.

اجازه ندهید که کودکان در گل و الی و یا در 
آب سیل، یا در آب جمع شده در گودال ها به 
دنبال سیل بازی کنند. مراقب باشید که اشیای 
آلوده را لمس نکنند و یا دست آلوده خود را به 

دهان و چشم های خود نزنند.
* کارشناس سالمت در بالیا و فوریت ها 

یادداشت
آرزو دهقانی*
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روز سیل
پرونده همشهری   برای پاسخ به 10  سوال مهم 

درباره ابهامات سيل های روزهای گذشته کشور

دانشمندان هشدار می دهند  افزایش گرمای زمین 
می تواند  سیل های بیشتری را به دنبال داشته باشد

بارش باران های سیل آسا و جاری شدن سیل در 
استان تهران دست کم جان 30نفر را گرفت

شهرداری تهران با ارسال تجهیزات و نیروهای 
 در حادثه  سیلامدادی  به کمک سیل زدگان امامزاده داوود)ع( رفت

 امامزاده داوود توقف 
یک دستگاه خودروی 
پراید در مسیر کانال 

رودخانه یکی از 
علت های اصلی 

خسارت بار شدن آن 
بود؛ چراکه سیالب 
سبب شده بود این 

خودرو به صورت 
کامل دریچه کانال را 
سد و سیالب از بستر 
رودخانه طغیان کند و 
وارد محوطه شود و در 
نهایت مردم و منطقه 

را به صورت گسترده 
درگیر کند

در کنار سهل انگاری 
سازمان منابع طبیعی 
برای بستر سازی  الزم 

جهت کنترل و مدیریت 
سیل دلیل دیگری که 
سبب شکل گیری این 

حادثه شده، عدم اعمال 
قانون است. زمانی 

که خطری  شناسایی 
و نسبت به وقوع آن 

هشدار داده می شود 
باید اعمال دقیق و جدی 

قانون صورت گیرد و 
دستگاه های مربوطه 

موظف می شوند با دادن 
هشدار جدی به مردم و 

کسبه منطقه و همچنین 
تخلیه و مسدود کردن 

راه های منطقه از حضور 
افراد در این موقعیت 

جلوگیری کنند

شرایط بقعه امامزاده 
داوود به گونه ای است 

که در بین 2کوه و در 
مسیر عبور سیالب 
قرار دارد. شاید به 

همین دلیل است که از 
مدت ها قبل برای تخلیه 
سیالب های احتمالی و 
پیشگیری از ورود آب به 
امامزاده و بازار اطراف 
آن کانالی برای تخلیه 
آب درنظر گرفته شده 
بود؛ کانالی که از زیر 

امامزاده عبور کرده و آب 
را به دره مقابل تخلیه 

می کند

بیشتر افرادی که در 
حادثه  سیل روستای 

مرزداران فیروزکوه 
قربانی شدند، از 

محلی های روستا 
بودند. کسانی که 

خانه هایشان در مسیر 
سیل قرار داشت و وقتی 

سیل فروکش کرد، 
جوان های روستا به 

کمک آنها شتافتند

سیل روستای مرزداران 
چنان ناگهانی بود که 
بسیاری از افرادی که 

در خانه هایشان در 
مسیر سیل حضور 

داشتند فرصت فرار پیدا 
نکردند. دره هایی که 

می توانستند سیل را به 
سمت رودخانه هدایت 
کنند، تحمل این حجم 

از گل و الی را نداشتند. 
به همین دلیل سیل 

به سمت روستا تغییر 
مسیر داد و هر خانه ای 

را که سر راهش بود، 
ویران کرد
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وقتی بغض آسمان ترکید
دالیل سیل امامزاده داوود

سیل در شمال غرب تهران در شرایطی جان چندین نفر را گرفت و 
خسارات زیادی بر جا گذاشت که در این خصوص هشدارهای الزم 
داده شده بود. اما چطور شد که این حادثه باز هم قربانی گرفت و 
مقصر آن چه کسانی هستند؟ محسن پیرهادی، رئیس فراکسیون 
مدیریت شهری مجلس که از مناطق ســیل زده امامزاده داوود 
بازدید کرد، در این باره می گوید: زنجیره ای از اهمال کاری ها سبب 
افزایش میزان آسیب ها و قربانی شدن جمعی از هموطنانمان در 
سیل منطقه کن و امامزاده داوود شد. او درباره دالیل وقوع این سیل 
می گوید: عدم  الیروبی و گابیون بندی حریم رودخانه، عدم اعمال 
مقتدرانه قانون در مورد هشــدارها و تعطیلــی و تخلیه محل و 
همینطور توقف یک خودرو در نزدیکی دریچــه کانال رودخانه 
ازجمله عواملی بودند که در کنار هم سبب طغیان سیل شدند و 
این فاجعه را به  بار آوردند. او ادامه می دهد: وزارت نیرو و به صورت 
ویژه سازمان منابع طبیعی موظف به الیروبی حریم رودخانه بودند، 
اما در الیروبی سهل انگاری و تعلل داشتند و همین تعلل یکی از 
علت های اصلی خسارت بار شدن ســیل کن شد؛ چراکه به گفته 
کارشناسان این حوضه در سال۹۸ چون الیروبی مسیر رودخانه 
به موقع انجام شده بود، بارشی که ۵برابر میزان اخیر بود به راحتی 
کنترل و مانع از بروز چنین حادثه ای شده بود؛ بنابراین ضروری 
است که مسئوالن شرح دهند چرا سیل امروز که یک پنجم سال۹۸ 

بوده چنین خسارت بار شده است؟ 
او ســپس به عامل دیگری اشــاره می کند و می گویــد: در کنار 
سهل انگاری سازمان منابع طبیعی برای بستر سازی  الزم جهت 
کنترل و مدیریت ســیل دلیل دیگری که سبب شکل گیری این 
حادثه شده، عدم اعمال قانون است. زمانی که خطری  شناسایی و 
نسبت به وقوع آن هشدار داده می شود باید اعمال دقیق و جدی 
قانون صورت گیرد و دستگاه های مربوطه موظف می شوند با دادن 
هشدار جدی به مردم و کسبه منطقه و همچنین تخلیه و مسدود 
کردن راه های منطقه از حضور افــراد در این موقعیت جلوگیری 
کنند، اما متأسفانه اعمال مقتدرانه قانون ازسوی فراجا و به طور 
مشخص راهداری برای منع مردم از حضور در منطقه و حتی خود 
امامزاده صورت نگرفته بود و مردم غفلت کردند که منجر به تلفات 

جانی هم شد.

15 قربانی در سیل شرق تهران 
بعدازظهر پنجشنبه هر چند ۵شهر در شرق استان تهران شاهد 
جاری شدن ســیل بودند، اما این روســتاهای اطراف حبله رود 
فیروزکوه بودند که شــاهد بیشترین خسارت شــدند. تا جایی 
که دیروز مســئوالن زیادی ازجمله محمد مخبــر، معاون اول 
رئیس جمهور، رئیس جمعیت هالل احمر، استاندار تهران و وزیر 
نیرو راهی این منطقه شــدند تا از نزدیک میزان آسیب دیدگی 
را بررســی کنند. در این میان، محسن منصوری، استاندار تهران 
پس از بازدید از منطقه و برگزاری جلسه ای برای هماهنگی بین 
نیروهای امدادی گفت: حدود ۲۰۰نیروی انسانی از هالل احمر 
فعال در این منطقه مستقر هســتند که درخواست کرده ایم این 
نیروها به ۵۰۰نفر برســند. از سپاه نیز درخواســت کردیم که از 
نواحی مختلف حدود هزار نفر نیروی انسانی به منطقه اعزام کند 
و از شهرداری ها و نیروهای بومی هم استفاده می شود. این نیروها 
باید ساماندهی و شیفت بندی شوند و شــبانه روزی باید فعالیت 

امدادرسانی انجام شود.
وی ادامه داد: علت تأخیر امداد رسانی در این مناطق بسته شدن 
راه های دسترســی  و ترافیک جاده ای بود که پس از عادی شدن 
وضعیت نیروهای کمک رسان و دســتگاه های امدادی موفق به 
خدمات رسانی شدند. هم اکنون نیز تالش می کنیم تا با استفاده 
از ظرفیت تمامی شهرداری ها، دســتگاه های خدماتی و اجرایی 
و عوامل امدادی استان و شهرســتان های استان تهران با بسیج 

امکانات خدمات رسانی در فیروزکوه بیشتر و سریع تر شود.
به گفته استاندار تهران، پنجشنبه شب از طریق قطاری که از سمت 
گرمســار به فیروزکوه می آمد، مردم را از منطقه خارج کردیم و 
اولویت برای ما در این شرایط پیدا کردن مفقودین است که همه 

مجموعه ها پای کار هستند.
همچنین مرتضــی مرادی پور، معاون عملیات ســازمان امداد و 
نجات هالل احمر نیز گفت: طی عملیات امدادرسانی در منطقه 
حبله رود پیکر ۵نفر دیگر از شهروندان کشف شد که در مجموع 
تعداد فوتی های سیل را به ۱۵نفر افزایش داد. مفقودی سیل نیز 
۱6 نفرند. در شهرســتان رودهن نیز طغیان رودخانه ســیاه کوه 
باعث جاری شدن سیل در این شهر شد که به گفته رئیس سازمان 
مدیریت بحران کشور، خساراتی به برخی از مزارع و باغات و... وارد 

کرد و متأسفانه جان یک نفر را نیز گرفت.
در شهرستان دماوند، عمده خسارات ناشی از سیل در روستاهای 
وســکاره، جورد و آردینه به بــار آمد. تا جایی که ســیل حدود 
۲۰خودرو را در این منطقه با خود برد که ۱۴دســتگاه آن خارج 
شده است. 7دستگاه دیگر نیز احتماال با جریان آب به سمت سد 
الر کشانده شده که جست وجوها و اقدامات برای خارج کردن آنها 
نیز ادامه دارد.  به گفته رضا طاهرخانی، فرماندار دماوند، با توجه 
به جاری شدن سیالب در شهرستان تمام روستاهایی که در بستر 
رودخانه بودند را به کمک نیروهای امداد، پلیس و بســیج کامل 
تخلیه کردیم. بــه مابقی افراد هم هشــدارهای الزم درخصوص 

احتمال وقوع سیل داده شده است. 
در شهرستان فیروزکوه، سیل خســاراتی به یک منزل مسکونی 

و یک پل وارد کرد که خوشبختانه آسیب جانی درپی نداشت.
سیل شرق استان تهران باعث مسدود شدن راه آهن تهران -شمال 
شد و به گفته مدیر روابط عمومی شرکت راه آهن ایران، بخشی از 
خط ریلی تهران-شمال در بالک زرین دشت -مهاباد با خسارت 

همراه شده و تا اطالع ثانوی مسدود شده است.

کوتاه از حادثه

گزارش
»وقتی بغض آســمان ترکید، دیگر 
هیچ چیز جلودارش نبود؛ آنچنان که 
در مدت زمان کوتاهی حجم زیادی 
باران بارید و ســیالبی باورنکردنی به راه افتاد.« این 
شمای کلی آن چیزی است که در آخر هفته پایتخت 
رقم خورد تا در ۲منطقه امامزاده داوود در شمال غرب 
تهران و فیروزکوه در شــرق اســتان تهران سیالبی 
مرگبار جاری شود و عالوه بر گرفتن جان دست کم 

3۰نفر، خسارات زیادی به بار آورد.
به گزارش همشــهری، از روز جمعــه 3۱تیرماه که 
بارش باران های سیل آسا در استهبان استان فارس 
قربانیان زیادی گرفت، زنگ خطر برای وقوع ســیل 
در برخی استان های دیگر نیز به صدا درآمد؛ هرچند 
در آن حادثه اعالم شد که هواشناسی اخطارهای الزم 
درخصوص وقوع سیل را صادر نکرده، اما بعد از آن بود 
که سازمان هواشناسی کشور هشدارهای متعددی 
درباره بارش باران و وقوع سیل در چند استان کشور 
ازجمله اســتان تهران را صادر کرد و ســازمان های 

امدادی به حالت آماده باش درآمدند.
طبق اخطارهای هواشناســی قرار بــود از آخرین 
ساعات چهارشنبه شــب بارش باران در تهران آغاز 
شود؛ پیش بینی که با چند ساعت تأخیر درست از آب 
درآمد و درحالی که ساعتی از ورود به روز پنجشنبه 
می گذشت، رعد و برق و بارش باران آغاز شد. با وجود 
اینکه به لطف مدیریت شــهری این بارش در شهر 
تهران حادثه ای را رقم نزد، امــا در منطقه امامزاده 
داوود در شمال غربی پایتخت در مدت زمان کوتاهی 
باران، سیلی کم ســابقه به راه انداخت. سیالب برای 
آنها که هشدارهای هواشناسی را جدی نگرفته بودند، 
آنچنان غافلگیرکننده بود که در یک چشم برهم زدن 
خود را در میان انبوهــی از آب و گل و الی دیدند و 

حادثه ای تلخ رقم خورد.
شــرایط بقعه امامزاده داوود به گونه ای است که در 
بین ۲کوه و در مسیر عبور ســیالب قرار دارد. شاید 
به همین دلیل است که از مدت ها قبل برای تخلیه 
ســیالب های احتمالی و پیشــگیری از ورود آب به 
امامزاده و بازار اطراف آن کانالی برای تخلیه آب درنظر 
گرفته شده بود؛ کانالی که از زیر امامزاده عبور کرده و 

آب را به دره مقابل تخلیه می کند.
بامداد پنجشــنبه اما میزان بارش باران از توان این 
کانال خارج بود و در مــدت کوتاهی آب طغیان کرد 
و وارد بازار و صحن امامزاده شد. با اینکه این حادثه 
در بامداد و زمانی که اغلب ساکنان منطقه در خواب 
بودند اتفاق افتاد، اما باز هم افراد زیادی گرفتار سیل 
شــدند. دقایقی پس از این حادثه بود که خبر وقوع 
سیل در امامزاده داوود همه جا را پر کرد و گروه های 
امداد و نجات خود را به محل حادثه رساندند و تالش 
برای نجات سیل زدگان آغاز شــد. هنوز به درستی 
ابعاد حادثه مشخص نبود و کسی نمی دانست چند 
نفر در سیل دچار حادثه شــده اند. اینچنین بود که 
صبح پنجشنبه وقتی ساکنان پایتخت از خواب بیدار 
شدند، مهم ترین خبر روز این بود: »سیل مرگبار در 

امامزاده داوود«

جست وجو تا یافتن آخرین مفقودی
آتش نشــانان تهران، ازجمله نخســتین گروه هایی 
بودند که در همان دقایق اولیه پس از وقوع ســیل 
در منطقه امامزاده داوود خود را به آنجا رســاندند و 
عملیات امداد و نجات و جســت وجو را آغاز کردند؛ 
عملیاتی که از همان زمان تاکنــون همچنان ادامه 
دارد. سیدجالل ملکی، سخنگوی آتش نشانی تهران 
در این باره به همشهری می گوید: بعد از وقوع سیل 
در این منطقه آتش نشانان از ۵ایستگاه خود را به محل 
حادثه رساندند و بدون فوت وقت عملیات آغاز شد. در 
این عملیات مدیرعامل سازمان نیز حضور دارند و از 

همه تجهیزات و امکانات موردنیاز استفاده می شود.
او در ادامه می گوید: عملیات نجات حادثه دیدگان در 
همان ساعت های اولیه پایان یافت و نیروی تیم های 
عملیاتی معطوف به جســت وجوی مفقودان شد. از 
صبح جمعه عملیات جست وجوی مفقودان با سرعت 
بیشتری ادامه پیدا کرد و همکارانم موفق شدند پیکر 

بی جان 3نفر را کشف کنند.
او می گویــد: در جریــان جســت وجوهای انجــام 
شده 3جســد در پایین دســت رودخانه کن توسط 
آتش نشانان تهران کشف شد که این اجساد متعلق 
به ۲مرد و یــک نوجوان بود. به دســتور مدیرعامل 
سازمان آتش نشــانی تهران و براساس تجربه ای که 
در عملیات سازمان وجود دارد همزمان که تیم های 
آتش نشانی در باالدست در حال جست وجو هستند، 
در پایین  دست رودخانه نیز عملیات برای جست وجو 

ادامه دارد.
ملکی ادامــه می دهد: همکارانــم همچنان در حال 
جست وجو در محدوده امامزاده و بازار اطراف هستند؛ 
چراکه اغلب حادثه دیــدگان در این منطقه حضور 
داشتند. همچنین جســت وجو به صورت موردی در 
پایین دســت نیز ادامه دارد و به طور دقیق مشخص 
نیست عملیات جســت وجو تا چه زمانی ادامه پیدا 
خواهد کرد. او از شهروندان و ساکنان منطقه خواست 
درصورت مشــاهده پیکر افراد یا بقایای آن به هیچ 
عنوان به آن دســت نزده و مراتب را به سامانه۱۲۵ 
آتش نشانی یا مرکز فوریت های پلیسی۱۱۰ اطالع 

دهند.

آخرین آمار قربانیان
از زمانی که خبر رسید بارش باران موجب راه افتادن 

بارش باران های سیل آسا و جاری شدن سیل در استان تهران دست کم جان 30نفر را گرفت

سیالب در شمال غرب پایتخت شده است، امدادگران 
هالل احمر خود را به محــل حادثه واقع در امامزاده 
داوود رساندند و عالوه بر اینکه توانستند افراد زیادی 
را در همان لحظات اولیه نجات دهند، پیکر تعدادی 
از جانباختگان را نیز کشــف کردند. شاهین فتحی، 
مدیرعامل هالل احمر اســتان تهران در این باره به 
همشــهری می گوید: با توجه به حجــم قابل توجه 
حادثه از همان دقایق اولیه تیم هایی از هالل احمر، 
آتش نشــانی و اورژانس به طور هماهنگ در محل 
حادثه وارد عمل شــدند و عملیات امــداد و نجات 
آغاز شــد. بالغ بر 3۰۰نیروی عملیاتی با استفاده از 
تجهیزات مخصوص و 7قالده سگ زنده یاب وظیفه 
جست وجو و نجات حادثه دیدگان را برعهده داشتند. 
با وجود این از استان های البرز و قزوین نیز تیم های 

پشتیبانی به محل حادثه اعزام شدند.
او در ادامــه می گوید: تــا ظهر روز جمعه شــمار 
پیکرهای کشف شــده در منطقه امامزاده داوود به 
۱۵نفر رســیده و آنطور که تاکنون ساکنان منطقه 
اعالم کرده اند حدود ۸نفر نیز در سیل مفقود شده اند 

که تالش ها برای یافتن آنها ادامه دارد.
فتحی درباره اینکه قربانیان سیل در امامزاده داوود 

چه کســانی هســتند، می گوید: تعدادی از آنها از 
بومیان منطقه و تعداد دیگری هم گردشــگر و زائر 
امامزاده بودند. برای نمونه یکــی از محل هایی که 
افراد زیادی در آنجا حضور داشــتند، سفره خانه ای 
در باالدست امامزاده بود که چند نفر محلی و چند 
گردشگر در آنجا بودند که سیالب از آن بخش وارد 
شده و متأسفانه افرادی که آنجا حضور داشتند، جان 

خود را از دست دادند.
مدیرعامل هالل احمر استان تهران در ادامه اطمینان 
می دهد که عملیات جســت وجو تــا یافتن آخرین 
نفر ادامه پیدا می کنــد. او می گوید: در همین حال 
تیم های حمایت روانی هالل احمر در قالب تیم های 
سحر با برپایی چادر از آســیب دیدگان این حادثه 

حمایت روانی می کنند.

خانواده قربانیان به پزشکی قانونی مراجعه کنند
پس از کشــف اجســاد جانباختــگان، پیکرهای 
آنها بــرای تعیین هویت و انجــام مراحل قانونی به 
پزشــکی قانونی منتقل می شــود. مهدی فروزش، 
مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان تهران در این باره 
می گوید: باتوجه  به حادثه سیل امامزاده  داوود، تیم 

مدیریت بحران پزشکی قانونی متشکل از مدیرکل، 
معاونان، متخصصان، کارشــناس پزشکی قانونی و 
ژنتیک از ســاعات ابتدایی حادثه در محل حادثه و 
مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان 
تهران واقع در کهریزک تشکیل شد.  روز پنجشنبه 
پیکــر ۴نفــر از جانباختگان حادثه ســیل منطقه 
امامزاده داوود و یک نفر کــه در بخش رودهن فوت 
شده بود برای تعیین علت فوت به مرکز تشخیصی 
و آزمایشگاهی پزشــکی قانونی استان تهران ارجاع 
شدند که پس از بررســی و احراز هویت، با دستور 
مقام قضایی به بســتگان درجــه اول تحویل داده 

خواهند شد.
او در ادامــه می گوید: خانواده های قربانیان ســیل 
منطقه امامــزاده داوود و بخش بومهــن و رودهن 
می توانند برای تعیین و شناسایی هویت پیکرهای 
عزیزانشان به پزشکی قانونی مراجعه  کنند. فروزش 
ادامه می دهد: درصورت عدم شناســایی با معاینه 
ظاهری و انگشــت نگاری، از خانواده قربانیان   نمونه 
DNA گرفتــه خواهد شــد و این افــراد می توانند 
برای پیگیری با شــماره تلفن ۵6۵۲۴۸۰۱ مرکز 

تشخیصی و آزمایشگاهی تماس بگیرند.

تشکیل پرونده مفقودی در دادسرای جنایی
محمد شهریاری، سرپرســت دادسرای امور جنایی 
تهران که برای انجام مراحل قانونی مربوط به قربانیان 
سیل به منطقه امامزاده داوود رفته بود، درباره افراد 
مفقود شده در ســیل و جانباختگان به همشهری 
می گوید: متأسفانه شاهد حادثه تلخی در این منطقه 
هستیم که جان شماری از شهروندان را گرفته است. 
تاکنون پیکر تعــدادی از جانباختگان کشــف و به 
پزشکی قانونی منتقل شده و جست وجو برای یافتن 

افراد مفقود شده همچنان ادامه دارد.
او درباره تعداد افراد مفقودی می گوید: هنوز به طور 
دقیق و قطعی آمار مفقودشــدگان سیل مشخص 
نشده اســت، اما در حال تشــکیل پرونده برای این 
افراد هســتیم و خانواده افرادی که عزیزان شان در 
حادثه سیل مفقود شده اند می توانند برای تشکیل 
پرونده و اعالم مفقودی به دادسرای جنایی مراجعه 
کنند. به خانــواده این عزیــزان اطمینان می دهیم 
که همه امکانات برای یافتــن این افراد به کار گرفته 

خواهد شد.

پرایدی که باعث وقوع سیل شد
در میان خبرها از پارک کردن یک پراید در ورودی 
کانال آب امامــزاده داوود به عنــوان یکی از دالیل 
ســیالب نام برده می شــود. اما ماجرای این پراید 
چیست و چطور توانست موجب به راه افتادن سیل 
شــود؟ رضا شــهبازی، مدیرکل دفتــر مخاطرات 
زیست محیطی و مهندسی ســازمان زمین شناسی 
و اکتشــافات معدنی کشــور در این باره می گوید: 
عدم رعایت حریم آبراه و تخریــب کانال انتقال آب 
موجب شــد تا در این رخداد، آســیب های زیادی 
وارد شــود؛ ضمن اینکه در مطالعات اولیه، ما زمین 
لغزشی مشــاهده نکردیم، بلکه رســوباتی بوده که 
همراه آب ناشــی از بارندگی به پایین دست منتقل 
شده است. او ادامه می دهد: در حادثه سیل امامزاده 
داوود محققان سازمان زمین شناسی بازدید میدانی 
اولیه ای از این منطقه داشــتند و به گفته مدیرکل 
دفتر مخاطرات زیست محیطی و مهندسی سازمان 
زمین شناسی و اکتشــافات معدنی کشور سازه های 
این منطقه در محدوده ای مستقر شده است که در 
گذشته سیالب هایی را تجربه کرده بود. برای عبور 
آب، کانالی حفر شده است که این کانال به دلیل فشار 
زیاد آب و رسوبات، تخریب شد و به همین دلیل این 

رسوبات وارد صحن امامزاده داوود شده است.
شهبازی درباره خسارت های وارد شده در این حادثه 
می گوید: تخریب ها بیشتر مربوط به صحن امامزاده 
داوود و پیرامون آن اســت. این محوطه در مســیر 
آبراهه قرار گرفته و باید به عنــوان آبراهه حریم آن 
رعایت شــود و آب در آن جریان داشته باشد. همه 
حجم آبی که از باالدســت وارد این منطقه می شود 
از طریق کانالی است که از گوشــه صحن، آب را به 
پایین دست تخلیه می کند، ولی این کانال ظرفیت 
کافی برای تخلیه این حجم از آب را نداشته است؛ در 
نتیجه سرپوش این کانال به دلیل فشاری که سیالب 
به آن وارد کرده است، تخریب و موجب شد آب ناشی 
از بارندگی به همراه گل و الی و رسوبات همراه آن 
از طریق صحن شمالی به محوطه اصلی صحن و به 
صحن جنوبی حرم این امامزاده سرریز شود. محوطه 
پیرامونی امامــزاده داوود شــامل مراکز تفریحی و 
اقامتی و بــازار بوده که همه اینها در مســیر آبراهه 

قرار داشته است.
او سپس به پارک کردن یک خودرو در ورودی این 
کانال اشاره می کند و می گوید: در این حادثه توقف 
یک دستگاه خودروی پراید در مسیر کانال رودخانه 
یکی از علت های اصلی خســارت بار شدن آن بود؛ 
چراکه سیالب سبب شده بود این خودرو به صورت 
کامل دریچه کانال را سد و سیالب از بستر رودخانه 
طغیان کند و وارد محوطه شود و در نهایت مردم و 

منطقه را به صورت گسترده درگیر کند.

 تنهــا چند ســاعت 
از ســیل مرگ بار در 
امامــزاده داوود)ع( 
گذشته بود که حادثه ای 
مشــابه در فیروزکوه رخ داد. بعد از ظهر 
پنجشنبه سیل هولناک، شهر فیروزکوه 
و روســتاهای اطراف آن را درنوردید و 
خســارت های زیادی به بار آورد. شدت 
تخریب و تلفاتی که سیل در این منطقه به 
بار آورد متفاوت بود، اما بیشترین تلفات 
را در روستای مرزداران به جای گذاشت. 
جایی که براســاس گزارش ها، دست کم 
10نفر جان خود را از دســت داده و حدود 

16نفر ناپدید شده اند.
جواد زروانی، یکی از اهالی مرزداران که 
از نزدیک شاهد حادثه بود و پس از سیل 
تالش زیادی بــرای نجات حادثه دیدگان 
کرد در گفت وگو با همشــهری می گوید: 
ســاعت بین 13:30 تا 14:30 بود که ابتدا 
در بخش شرقی روستا ســیل آمد. این 
سیل مربوط به بارندگی کوه های مشرف 
به استان ســمنان بود و در چشم بر هم 
زدنی سیل وحشتناک به دره هایی که در 
کوه های شرقی روستاست سرازیر شد، 
اما خوشبختانه مسیر دره ها باز بود و سیل 
مهیب پس از سرازیر شدن وارد حبله رود 

شد و هیچ خسارتی به جا نگذاشت.
او ادامه می دهد: وقتی سیل آمد، می شد 
حدس زد که این اتفاق در کوه های غربی 
حبله رود هم  بیفتد. چون باران شدیدی 
باریده بــود و احتمال وقوع ســیل زیاد 
بود. برای همین دســت به کار شدم و به 
سمت رودخانه دویدم و با فریاد از مردمی 
که در مســیرهای غربی رودخانه بودند 
می خواستم که آنجا را ترک کنند. به گفته 
این شاهد عینی، شرایط در کوه های غربی 
روستا با بخش شرقی کامال تفاوت دارد. 
ســال های زیادی در این روســتا کسی 
شاهد سیل نبود و شاید همین باعث شده 
بود دره هایی که در کوه ها واقع شــده و 
می توانند ســیالب را به سمت رودخانه 
هدایت کنند، با ســاخت  و سازهای زیاد 

تنگ تر شوند.
او می گوید: همه  چیز در یک چشم بر هم 
زدن اتفاق افتاد؛ شاید در کمتر از 4دقیقه. 
ناگهان حجم زیادی از گل و الی از کوه ها 
به سمت پایین سرازیر شد. ظاهرا بارش 
شدید باران و جاری شدن سیل باعث جدا 
شدن بخش هایی از کوه شده بود. حجم 
باورنکردنــی از گل و الی ناگهان از کوه 
به سمت روستا سرازیر شد و بخش زیادی 

از خانه های روستا را با خاک یکسان کرد.
سیل روستای مرزداران چنان ناگهانی بود 

که بسیاری از افرادی که در خانه هایشان 
در مسیر سیل حضور داشتند فرصت فرار 
پیدا نکردند. زروانی می گوید: دره هایی 
که می توانستند سیل را به سمت رودخانه 
هدایت کنند، تحمل این حجم از گل و الی 
را نداشتند. به همین دلیل سیل به سمت 
روستا تغییر مسیر داد و هر خانه ای را که 

سر راهش بود، ویران کرد.

خانه های ویران شده
بیشتر افرادی که در این حادثه قربانی سیل 
شدند، از محلی های روستا بودند. کسانی 
که خانه هایشان در مسیر سیل قرار داشت 
و وقتی ســیل فروکش کرد، جوان های 

روستا به کمک آنها شتافتند.
زروانی می گوید: همه ما در شوک بودیم. 
بارانی که پنجشنبه بارید و سیلی که جاری 
شد، بی سابقه بود. حتی افراد محلی روستا 
که باالی 80سال سن دارند هم می گویند 
که در همه عمرشان شاهد چنین سیلی 

نبودند. شــدت باران و باد به حدی بود با 
چشــمان خودم دیدم که درخت گردوی 
تنومند 200ساله از ریشــه درآمد. با این 
حال وقتی سیل فروکش کرد نباید زمان 
را از دست می دادیم. در همان دقایق اولیه 
جوان های روستا پیش از رسیدن نیروهای 
امدادی دست به کار شــدند و به کمک 
حادثه دیدگان رفتیم. در همان ابتدا موفق 
شدیم یک مادر و بچه اش را که خانه شان 
زیر گل و الی مانده بود بیرون بکشــیم و 
نجات دهیم. پس از آن نوبت  زن سالخورده 
تنهایی بود. او زیر گل و الی مانده بود که 
جوان های روستا با رشادت موفق شدند 
جان وی را هم از خطر مرگ نجات دهند. 
اما عجیب ترین اتفاق در خانه ای رخ داد که 
یک زوج سالخورده داخل آن بودند. آنها در 
زمان سیل در اتاق وسط خانه شان حضور 
داشتند. سیل همه خانه را ویران کرد اما 
این اتاق سر جایش بود. جوان ها به کمک 
آنها رفتند و موفق شدند این زوج را هم از 

محاصره سیل بیرون بکشند.
هر چه زمان می گذشت ابعاد این فاجعه 
بیشتر نمایان می شد. برخی از خانه ها با 
خاک یکسان شده بودند که خوشبختانه 
در زمان حادثه کسی در داخل آنها نبود. 
اما در برخی دیگر از خانه ها ماجرا هولناک 

و غم انگیز بود.
زروانی ادامه می دهد: با گذشت 24ساعت 
از وقوع ســیل، هنوز از سرنوشت افراد 
زیادی خبری نیســت. در ایــن مدت  با 
رســیدن نیروهای امــدادی، عملیات 
جســت وجو و نجات ادامه دارد و اجساد 
قربانیان زیادی از داخل خانه های ویران 
شــده بیرون کشیده شــد. در یکی از 
این خانه ها مادری بــه همراه 2 دخترش 
حضور داشتند که  در سیل جان باختند 
و اجسادشــان بیرون کشــیده شد . در 
خانه ای دیگر پیرمــردی زندگی می کرد 
که پیکر وی هنوز پیدا نشده است. مردی 
میانسال و پسرش، قربانیان دیگر سیل 
بودند که اجسادشــان در خانه شان پیدا 
شد. زنی سالخورده و نوه اش در خانه ای 
دیگر گرفتار ســیل ناگهانی شــدند که 
تالش جســت وجوگران برای پیدا کردن 
نوه همچنان ادامــه دارد. یکی دیگر از 
خانه ها که در مسیر سیل بود و چیزی از 
آن باقی نمانده متعلق به مردی میانسال 
و پســرش بود که جست و جوگران جسد 
پدر را بیرون کشــیدند اما هنوز اثری از 
پسرش پیدا نشده است. 3زن سالخورده 
در خانه ای دیگر زندگــی می کردند که 
اجساد هر 3 در حالی پیدا شد که در سیل 
جانشان را از دســت داده بودند.در یکی 
دیگر از خانه ها، مهندسی جوان به همراه 
یکی از آشــنایانش حضور داشتند و این 
خانه را به تازگی ســاخته بودند اما سیل 
آنجا را ویران کرد و تیم های امدادی موفق 

شدند اجساد هر دو نفر آنها را پیدا کنند.
به گفته این شاهد عینی، آمار قربانیان و 
ناپدید شــدگان حادثه همچنان در حال 
افزایش اســت. این در حالی است که در 
زمان حادثه در کنار رودخانه نیز افرادی 
حضور داشــتند که پیدا شدن وسایلی 
همچون کپسول گازپیک نیک در رودخانه، 
نشــان می دهد احتماال کسانی که برای 
تفریح به کنار رودخانــه رفته بودند نیز 
قربانی سیل شده اند. با این حال عملیات 
امدادگران که از زمــان حضور در منطقه 
با تالش زیاد در حال جست وجو در میان 
خرابه های سیل هســتند همچنان ادامه 
دارد و امیدواریم هرچه زودتر سرنوشت 
افرادی که در این حادثه ناپدید شده اند 

مشخص شود. 

این دریچه، ورودی آبی 
است که در بارش مناطق 
باالدستی جاری می شود. 

در حادثه بامداد پنجشنبه، 
این ورودی مسدود شد و 

سیالب نتوانست از آن عبور 
کند و پس از سرریز شدن، 
به سمت کوچه های اطراف 

سرازیر شد و جان افراد 
زیادی را گرفت.

سیالبی که وارد صحن امامزاده داود)ع( شده 
بود پس از تخریب سطح باالیی کانال، از 

صحن خارج و به رودخانه پایین دست ریخت.

آبی که در بارش مناطق باالدستی جاری 
می شود، پس از عبور از کانال زیرین 

امامزاده، از این دریچه به رودخانه می ریزد. 

فاجعه در روستای مرزداران 
روایت شاهد عینی از سیل مرگبار فیروز کوه

مکث

حجم سیل به حدی بود که پس از ورود به 
کوچه های اطراف، خسارات زیادی به جا 

گذاشت و کسبه را غافلگیر کرد.
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ســیل در هر نقطه ای از جهان بــا هر اقلیمی 
ممکن است رخ بدهد، اما به گفته دانشمندان 
عوامل متعــددی می توانند باعــث این اتفاق 

شوند.
به گزارش نیویورک تایمز، در ســال های اخیر 
شاهد سیل های گسترده ای بوده ایم که پیش 
از این کمتر در جهان ســابقه داشــته است. 
سال هاست دانشمندان نســبت به تغییرات 
آب و هوایی هشــدار می دهند امــا روند گرم 
شــدن زمین متوقف نشده اســت. براساس 
تحقیقات صــورت گرفته افزایــش میانگین 
1.5درجه ســانتی گراد دمای زمین می تواند 
1۰۰درصد میــزان ســیل ها را افزایش دهد. 
افزایش ۲درجه ای میانگین دمای زمین همین 

احتمال را به 1۷۰درصد می رساند.
در سال های اخیر وقوع رخدادهای حدی مانند 
بارش های ســنگین، تگرگ، موج های هوای 
گرم، خشکسالی، ســیل و توفان در بسیاری 
از مناطق دنیا افزایش یافته اســت. تحقیقات 
بسیاری در مراجع معتبر علمی جهان افزایش 
این پدیده هــای حدی را ناشــی از گرمایش 
جهانی می دانند. دانشمندان مطمئن هستند 
که تغییرات آب و هوا باعث شایع شدن روزهای 

به شدت گرم می شود ولی در عین حال مطمئن 
نیستند که این تغییرات، باعث شدت گردبادها 
شــوند. دانیل سواین، دانشــمند آب و هوا در 
دانشــگاه کالیفرنیا، گفت: بله واضح است که 
ســیل در جایی که امواج گرما وجود دارد رخ 
می دهد، اما چنین اطمینانی درباره گردبادها 
ندارم. سیل، مانند سایر بالیای طبیعی، شامل 
تعدادی از عوامل است که ممکن است فراوانی 
و شدت آنها تحت تأثیر روش های مختلف قرار 
بگیرند. تغییرات آب و هوایــی که باعث بدتر 
شدن شدت بارندگی در بســیاری از توفان  ها 

می شود، بخش مهمی از این ترکیب است.

چهچیزهاییباعثسیلمیشود؟
چندین ماده اصلی به توســعه ســیل کمک 
می کنند: بــارش، ذوب بــرف، توپوگرافی و 
میزان مرطوب بودن خاک. بسته به نوع سیل، 
برخی از عوامل ممکن اســت بیش از سایرین 
اهمیت داشته و دخیل باشند؛ به عنوان مثال، 
طغیان رودخانه که به عنوان سیل رودخانه ای 
نیز شناخته می شــود، زمانی رخ می دهد که 
رودخانه، نهر یا دریاچــه مملو از آب حاصل از 
بارش شدید یا برف باشد که به سرعت آب هم 
می افزاید. سیل ساحلی زمانی اتفاق می  افتد که 
مناطق زمینی نزدیک به ساحل زیر آب بروند 
که این اتفاق اغلب به دنبال توفان شدید که با 
جزر و مد برخورد می کند رخ می دهد. ســیل 

همچنین می تواند در مناطقــی اتفاق بیفتد 
که در مجاورت آب وجود ندارد. اما سیل  های 
ناگهانی، به ویژه در نقاطی که بارندگی شدید 
در مدت زمان کوتاهی را تجربه می کنند، رخ 

می دهند.

تأثیرگرمابرشدتسیل
با گرم شــدن آب و هوا، میزان تبخیر بیشــتر 
باعث می شــود خاک ســریع تر خشک شود. 
درباره سیل های متوسط   و معمول تر، شرایط 
اولیه رطوبت خاک مهم است، چراکه خاک های 
خشک  تر قادر به جذب بیشتر بارندگی هستند. 
مانوئال برونر، هیدرولوژیست دانشگاه فرایبورگ 
در آلمان و سرپرســت تیم تحقیقاتی درباره 
ســیالب ها که مطالعه خود را ســال گذشته 
در مجله علمی نیچر منتشــر کرد، گفت: در 
حوادثی مانند سیل های بزرگ، رطوبت اولیه 
خاک اهمیت کمتری دارد چراکه آب بســیار 
زیادی وجود دارد که به هر حال خاک نمی تواند 
همه آن را جذب کند. در چنین سیالب هایی 
آب های مازاد اضافه شده از نقطه ای که خاک 
کامال اشــباع شده باشــد، خارج می شود و به 

توسعه سیل کمک می کند.

نگاهبهآینده
با افزایش ســطح دریا، ســیالب  های ساحلی 
همچنان افزایش خواهند یافت. ذوب شــدن 

یخچال  هــا و صفحات یخ بــه اقیانوس حجم 
می دهد و آب با گرم شدن نیز توسعه می یابد. 
ســیل ناگهانی هم به دلیل اینکه رویدادهای 
بارش شدیدتری وجود خواهد داشت، همچنان 
رخ می دهــد. دمای گرم تر تبخیــر را افزایش 
می دهد و رطوبت بیشتری را وارد جو می کند 
که سپس به صورت باران یا برف آزاد می شود. 
محققان همچنین انتظار دارنــد که با گرم تر 
شدن آب و هوا، سیل های ناگهانی بیشتر شوند، 
به این معنی که زمان وقوع ســیل کوتاه  تر اما 
شدت آن بیشتر می شــود. این چنین سیل ها 

می توانند خطرناک تر و مخرب تر باشند.
ســیل های ناگهانی نیز ممکن اســت به طور 
فزاینده ای به دنبال آتش ســوزی های فاجعه 
بار در جنگل ها و مراتــع رخ بدهد. این به این 
دلیل است که آتش ســوزی، جنگل ها و سایر 
پوشــش  های گیاهی را از بین می برند که به 
نوبه خود باعث ضعیف شدن خاک و نفوذپذیری 
آن می شود. اندرو هول، هواشناس در آزمایشگاه 
علوم فیزیکی اداره ملی اقیانوسی و جوی، گفت: 
اگر باران های شدید در زمین های آسیب دیده 
در اثر آتش سوزی رخ دهد، آب به اندازه گذشته 
به طور مؤثر جذب سطح زمین نمی شود. اگرچه 
ممکن اســت دیدن این دو یعنــی آتش زیاد 
و آب زیاد، در یک منطقه غیرمعمول باشــد، 
اما به احتمال زیاد ایــن منظره به ویژه در غرب 

آمریکا رایج تر خواهد شد.

سیل های ناگهانی با گرمایش زمین
 دانشمندان هشدار می دهند که افزایش گرمای زمین می تواند 

در آینده نزدیک سیل های بیشتری  برای مناطق مختلف به دنبال داشته باشد

زهراخلجیدانش
روزنامه نگار

فناوریهایجدیددرمقابلهباسیل
جاریشدنسیلدرسراسرجهانتبدیلبهیکپدیده
طبیعیشایعشدهاســت.پدیدهایکهدرگذشتههر
100سالرخمیداد،حاالپدیدهایفصلیشدهاستکه
جانومالهزاراننفررادرمعرضخطرقرارمیدهد.به
گزارشساینسالرت،ابزارهایمقابلهبااینبالیطبیعی
میتواندنقشبزرگیدرکاهشخسارتهایمالیوجانی

ناشیازآنداشتهباشد.

ایستادگیباواترگیت
واتر گیت یا دروازه آب، یک دستگاه از جنس پی وی سی و با 
سامانه ای هوشمند است که از فشار آب ورودی برای تثبیت 
خود استفاده می کند. این سیستم اگرچه از روش پیشگیری 
با کیسه های شن گران تر به حساب می آید، اما اثربخشی آن 
در مهار خسارت سیل اثبات شده است. این سیستم قابلیت 
اســتفاده انفرادی برای جلوگیری از ورود سیل به یک خانه 
و حتی در مقیاس بزرگ تر بــرای محافظت از یک منطقه را 
دارد. این دستگاه از کیسه های شنی سبک تر است و در کنار 
قابلیت استفاده چندباره، نیاز به مواد پرکننده هم ندارد که 

باعث آلودگی محیط می شوند.

WIPP:نبردآبباآب
این سیســتم که از الیاف پلی استر بلند و بســیار بادوام و با 
روکش وینیل ساخته شده است، در واقع با ایده مبارزه آب با 
آب کار می کند. WIPP در واقع یک لوله بلند با ساختار مقاوم 
داخلی است. این سیستم را می توان با هر منبع آبی پر کرد و 
به عنوان یک مانع سنگین در برابر آب های سیالبی قرار داد و 
به عنوان محافظ از آنها استفاده کرد. مانند سایر سیستم ها، 
WIPP را می توان به راحتی و به سرعت در زمان الزم استفاده 
کرد. نصب و تعمیر آن راحت است و از سوی دیگر به صورت 

فشرده جمع می شود.

موانعماژوالرسیل
موانع سیل که با نام بلوک سیل موجود است، یکی دیگر از 
ابتکارات شبیه به لگو است که می توانند در هم قفل شوند، 
روی هم قرار گیرند و برای محافظــت از خانه ها و فضاهای 
تجاری در برابر سیل استفاده شوند. این دستگاه یک جعبه 
پر شونده است که در قسمت زیر آن الیه ای فوم وجود دارد 
که مانع از تراوش آب در این قســمت می شــود. سادگی 
سیستم و وزن سبک آن به این معنی است که برای مونتاژ 
به آموزش خاصی نیاز نیســت. بلوک های سیل یک راه حل 
با کیفیت باال و مقرون به صرفه است که از کیسه های شن 

مؤثرتر به حساب می آید.

نگاه فناوری

تغییرات اقلیمی در جهان 
چطور روی شدت بارش ها 

تأثیر می گذارد؟

اقلیم طبیعی 
)بدون تأثیر انسان( 

هوای گرم و مرطوب باعث 
تشکیل ابر می شود.

برای هر یک درجه سانتی گراد 
افزایش دمای هوا، 7درصد بیشتر 

آب تبخیر می شود. ایجاد باران بیشتر

و سپس بارندگی رخ می دهد. 

اقلیم آینده 
)با هوای گرم تر(

این روند باعث خطر بیشتر 
سیل های ناگهانی می شود.

بدونعلمشکستمیخوریم

نقاطی که امروز از آن به عنوان شهر نام می بریم، ۲دهه پیش 
جزو شهر نبوده است. در شهرها و مناطق مسکونی که امروز 
شاهد جاری شدن سیل هستیم و به عنوان یک بحران از آن 
یاد می کنیم، پیش از این همیشــه بارش داشــته ایم و یک 
اتفاق طبیعی محسوب می شــد. این اتفاق از این رو طبیعی 
اســت که زمانی که شاهد بارندگی هر ســاله در یک فصل 
مشخص هستیم چنین رویدادی دور از ذهن نیست. در یک 
دوره زمانی این مناطق در حاشیه شهرها بودند، اما االن به این 
دلیل که مردم در این مناطق اسکان یافته اند، این مشکالت 

در شهرها مشاهده می شود.
مسیل های ســیل دارای خصوصیات ویژه ای هستند؛ مثال 
ما اگر برای ساخت و ســاز، درخت های یک منطقه را قطع 
می کنیم یا اقدام به آسفالت زمین هایی می کنیم که در حالت 
عادی، این زمین باید آب باران را جذب کند، نباید انتظاری 
جز این داشــت. درواقع، تراکم بارش به این ترتیب در یک 

مسیر شبیه به جوی آب جمع می شود و حرکت می کند.
نکته بعدی، مسئله ساخت و سازها در مناطق مرتفع و خوش 
آب و هواست. این ســاختمان ها روی خاک های آبرفتی و 
خاک های سست ســاخته شــده اند که در یک بارندگی به 

سرعت اشباع می شوند و سیل اتفاق می افتد.
با این حال، علــت چنین فجایعی را باید در ســوءمدیریت 
و بی دقتی جست وجو کرد. در 4۰ســال فعالیت و خدمت 
در حوزه مدیریت بحران، آنچه دیده ام این مســئله بوده که 
وقتی کاری را می خواهیم انجام دهیم، به مسائل بعدی فکر 
نمی کنیم؛ به عنوان مثال، وقتی یک پهنه را می خواهیم به 
شهر تبدیل کنیم، به این موضوع توجه نمی کنیم که 3۰سال 

بعد، چه اتفاقی رخ خواهد داد.
این نگاه که فقط قرار اســت مســئله امروز را حل کنیم و 
به تبعات آن چنــدان توجهی نمی کنیــم، در موضوعات و 

بخش های دیگر هم دیده می شود.
بارش باران به عنوان رحمت الهی، بــه  علت چنین نگاهی، 
تبدیل به یک معضل شده است. درحالی که سال پیش هم ما 
شاهد اتفاقی مشابه بودیم، یک سال و اندی فرصت داشتیم تا 
تدبیری بیندیشیم. در اردیبهشت 14۰۰نوشتم که می توان 
کاری کرد که در بعضی از پهنه هــا این آب ها در یک مخزن 
ذخیره شــود. درحالی که پس از اتفاق پارسال، همه  چیز به 
فراموشی سپرده شــد و حاال از غافلگیری صحبت می شود. 
چنــد روز پیش هم هشــدار دادم که باران های موســمی 

خطرناک خواهد بود.
با وجود اشــتباهات فاحشــی کــه رخ داده، بهترین کاری 
که در شــرایط فعلی می توان انجــام داد، مطالعات علمی 
به معنای واقعی، در زمینه شهرسازی است. در مورد سیل، 
ما از وضعیت باران های کشــور مطلع هســتیم و سازمان 
هواشناســی معقول و کارآمدی هم داریم کــه می تواند از 

بحران ها پیشگیری کند.
همچنین باید جریان های سیل مطالعه دقیق و بازطراحی 
شوند تا در مسیرهای دیگر و حوضچه های دیگر آب را حفظ 
کرد و آبخوانداری را مــورد توجه جدی قرار داد. هرچند که 
این کار هزینه خواهد داشت، اما چاره ای نیست و این هزینه 

مربوطه به اشتباهات گذشته است.
همچنین تشکیل تیم های تخصصی و به کارگرفتن افرادی با 
دانش الزم سال هاست تجربه موفقی از خود به جا گذاشته که 

می تواند به حل بحران سیل در کشور کمک کند.
فراموش نکنیم که در منابــع علمی دنیا، ایــران به عنوان 
یک کشور پیشــرفته در هیدرولیک و هیدرولوژی شناخته 

می شود.
درصورتی که اکنون به این مسئله توجه نکنیم و از علم کمک 
نگیریم، در آینده با ســیل های به مراتــب ویرانگرتر روبه رو 
خواهیم شد. توجه به این نکته ضروری است، هزینه ای که 
برای مطالعات و اقدامات پیشگیرانه انجام می شود، در برابر 
هزینه هایی که تخریب ها و حوادث ناگــوار به بار می آورد، 

ناچیز است.
*استادمهندسیسازهومدیریتبحران

فریبرزناطقیالهی*

روز سیل
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بارندگی در شــهر تهران از بامداد 

امداد
پنجشنبه گذشته شروع و منجر به 
ســیالب در برخی مناطــق مانند 
امامزاده داوود)ع( شد. سیل در این مناطق که سبب 
خسارت جانی و مالی شد، ســوله های بحران شهر 
تهران را به حالت آماده باش درآورد.  با این حساب 
شــهرداری تهران به یاری محله های کن و امامزاده 
داوود)ع( رفــت؛ نقطه ای که جزو مناطق شــهری 

تهران نیست و دارای بخشداری است.
در این میان، احمد وحیدی، وزیر کشــور و علیرضا 
زاکانی، شــهردار تهران با حضور در محل حادثه و 
نقاط سیل زده غرب و شمال غرب تهران، از یک سو 
در جریان وضعیــت قرار گرفتند و از ســوی دیگر 
با شناســایی نیازهای ضروری، دســتورات الزم را 
برای این منظور صــادر کردنــد؛ بنابراین از صبح 
روز پنجشنبه، زاکانی فرماندهی بحران سیل را به 
حضور در نخســتین رویداد مردمی سازی مدیریت 
شــهری که در برج میالد برگزار می شــد، ترجیح 
داد و به امامزاده داوود)ع( رفت. همزمان ســازمان 
پیشــگیری و مدیریت بحران شــهرداری تهران، 
سازمان آتش نشانی و شهرداری های مناطق 2، 5، 
18، 19و 21نیز با اعزام تجهیزات و نیروهای امدادی 
و خدمات شهری برای یاری رســانی به امدادگران، 
بازگشت محله به حالت عادی و کمک به سیل زدگان 

را در دستور کار قرار دادند.

در همین رابطه رئیس سازمان مدیریت بحران شهر 
تهران گفت: »پایش هوایی از منطقه صورت گرفت و 
۴ نفر سیل شناس از سازمان به منطقه اعزام شده اند 
تا وضعیت سیالب را دقیق رصد کنند.« علی نصیری 

همچنین عنوان کرد: »سوله مدیریت بحران کوهسار 
و سوله منطقه 5 از لحظه وقوع حادثه تاکنون در حال 
آماده باش و ارائه خدمات به مردم هستند و همچنین 
به دلیل وضعیت آب وهوا این چنــد روز که ممکن 

تهران یاور همسایگان
شهرداری تهران با ارسال تجهیزات، نیروهای امدادی و خدمات شهری و فراهم کردن اسکان اضطراری به 

کمک سیل زدگان امامزاده داوود)ع( رفت

کمربندها را برای مدیریت سیالب 
محکم تر ببندیم

از ابتدای ســال1385 تا به امروز بیش از 
۴0مورد وقوع سیالب در مناطق مختلف 
کشور ثبت شده که متأسفانه در بسیاری 

از موارد خالی از تلفات جانی نبوده است.
 نگاهی به رژیم سیالب های چند ســال اخیر نشان می دهد در 
هر نقطه ای از چهارگوشه کشور و البته در هر فصلی از سال باید 
برای مقابله با این پدیده مخرب آماده بود. بر اهل فن پوشــیده 
نیســت مواجهه با بخش قابل توجهی از ایــن بارش ها به رغم 
بی سابقه بودن نسبت به دوره های بازگشت، امری شدنی است. 
شرط عدم غافلگیری و مواجهه ایمن با نزوالت جوی، فقط و فقط 
تکمیل شبکه اصلی و فرعی مدیریت آب های سطحی براساس 
یک برنامه مطالعاتی یکپارچه، پایــش و ارزیابی صحیح و البته 

نگهداشت اصولی تاسیسات موجود است.
 ازاین رو الزم است شهرداری ها کمر همت به انجام مطالعات و 
تکمیل زیرســاخت های الزم در این زمینه بسته و در شرایطی 
که البته تامین منابع درآمد پایدار و حمایت مالی از پروژه های 
عمرانی به دغدغه مشــترک همه مدیران شهری تبدیل شده 
اســت، طرح های مدیریت آب های ســطحی را در اولویت قرار 
دهند. در این میان شهرداری های کالنشهرهای مختلف کشور، 
بسته به آنکه خود در چه نقطه ای از روند تکمیل زیرساخت های 
اساسی مدیریت رواناب ها ایستاده اند، می  توانند یاریگر شهرهای 
کوچک تر و کم درآمدتر باشــند و روند احداث زیرساخت های 
پیشگیری از سیالب را دست کم در حوزه انتقال تجربیات و کمک 
به طراحی و تدوین طرح های جامع مدیریت رواناب پشتیبانی 
کنند. تهران به برکت پروژه های به ثمر نشسته طی 5دهه اخیر، 
از 53۴کیلومتر شبکه اصلی و بیش از 10هزار کیلومتر شبکه 
فرعی به عنوان ســاختار مدیریت آب های ســطحی برخوردار 
است. کمااینکه با توجه به نتایج مطالعات عملیاتی کردن طرح 
جامع مدیریت آب های سطحی، مجموعه پروژه های توسعه و 
بهبود عملکرد شبکه اصلی، شناسایی، جانمایی و اولویت بندی 

شده است. 
مسیر توسعه زیرســاخت های حیاتی تهران در حوزه مدیریت 
رواناب هــا، ضمــن احــداث حوضچه های تعدیل ســیالب، 
حوضچه های رسوبگیر، سازه های آشغالگیر، تاسیسات کنترل 
جریان واریزه ای و رفع گلوگاه های سیالبی، تا رسیدن به نقطه 
برخورداری از 700کیلومتر شبکه اصلی ادامه خواهد یافت؛ امری 
که با عنایت به اولویت بندی های صورت گرفته در معاونت فنی و 
عمرانی شهرداری تهران و متناسب با اعتبارات اختصاص یافته 
در حال انجام است.  تهران با وجود تمام آنچه گفته شد هنوز در 
مســیر  گذار به تاب آوری مقابل خطر سیالب، راه نسبتا درازی 
پیش رو دارد و ســازمان مشاور فنی و مهندســی شهر تهران 
به عنوان متولی انجام مطالعات مدیریت آب های سطحی، آماده 

ارائه کمک های فنی و مطالعاتی به سایر شهرهای کشور است.
*مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

علی باقری
شهردار کوهستان

وقوع ســیل در منطقه امامــزاده داوود، 
خســارت جانــی و مالــی ایجــاد کــرد و 
هنوز آمــار دقیقــی در این رابطه منتشــر 
نشــده اســت. در همیــن راســتا، تذکــر 
شــفاهی به همــه رســتوران های مناطق 
کوهســتانی داده شــد. همچنیــن بــه 
همــه رســتوران داران که بســتر رودخانه 
را تصرف کرده اند، حکم تخلیه داده شده 

و انتظار ما همکاری ازسوی آنهاست.

محمدصادق خیرخواه*یادداشتنقل قول خبر

 بسیج همگانی نیروهای شهرداری
تبلوری از ایثار

سیل چند شب گذشته که موجب تخریب 
خانه ها، فــوت و مفقود شــدن تعدادی از 
هموطنانمان در امامزاده داوود)ع( شــد، 
حادثه ای دردناک بود. اکنون آتش نشانان، 
نیروهای ســازمان مدیریت بحران، کارکنان خدمات شهری، 
مدیران و شهرداران همه و همه شبانه روزی در صحنه هستند. 
این بسیج همگانی به یقین تبلور همان مدیریت جهادی است 
که از مدیریت شــهری انتظار می رود و باید هم همینطور باشد. 
جای بسی خوشحالی است که این افراد با دل و جان در صحنه 
حضور دارند. با این حال متأسفانه از همان آغازین لحظات رخداد 
این حادثه حاشیه سازانی که خوراک رسانه های بیگانه را تهیه 
می کنند به جای آنکه حضور امدادرسانان را پوشش دهند و تألمی 
باشند بر زخم های بازماندگان و خانواده های داغدیده، عرصه را 
برای تبلیغات ناصواب خود مهیا دیدند و تا توانستند بر این طبل 
کوبیدند. در شرایطی که بسیج همگانی نیروهای شهرداری -که 
همچنان ادامه دارد- خط بطالنی بود بر خواب آشفته آنان. با این 
حال، بسیج همگانی نیروهای شهرداری بار دیگر ثابت کرد ایثار، 

جهاد و فداکاری، امری جدایی ناپذیر از مردم ایران است.

احمد صادقی؛ عضو شورای اسالمی شهر تهراننیم نگاه

شهرداری چه کرد؟
  تیم های مختلف شهرداری ازجمله سازمان های آتش نشــانی، خدمات شهری و سازمان 

مدیریت بحران همچنان در منطقه سیل زده حضور دارند.
  استانداری فیروزکوه برای امدادرسانی به سیل زدگان این شهرستان از شهرداری تهران کمک 
خواسته است. ستاد بحران شهرداری تهران نیز منطقه ۱۴ را مأمور کمک رسانی به این منطقه کرد.

  آبگرفتگی جزئی در یکی از ایستگاه های مترو رخ داد که فورا با پمپ آب تخلیه شد.
  5 ایستگاه مترو ازجمله ایستگاه های تجریش، قائم، نوبنیاد و... بنا شد تا دوشنبه از کیسه های 

شن در اطراف ورودی استفاده کنند.
  5۰۰ نیروی انسانی، 3۶دستگاه خاور، ۱۴ دستگاه باب کت، 2دستگاه بیل، 3دستگاه جرثقیل، 

یک دستگاه لودر و 2کامیون از شهرداری تهران در منطقه امامزاده داوود حضور دارند.
   از بدو وقوع حادثه، شهرداری تهران به عنوان معین استانداری اقدامات الزم را به عمل آورد.

  تا صبح دیروز، 5۰ دستگاه برانکارد، ۶۰ امدادگر هالل احمر، ۴5 آتش نشان و 2 یگان ویژه و 
تشخیص هویت به محل حادثه اعزام شده  بودند.

  2۰ دستگاه ون، 3۰ دستگاه مینی بوس و تعدادی اتوبوس از میدان کوهسار به منطقه سیل زده 
امامزاده داوود)ع( اعزام شده اند.

   زمینه اسکان اضطراری 2هزار نفر از اهالی مناطق آسیب دیده از حادثه سیل امامزاده داوود 
در منطقه 5فراهم شد.

  کارکنان سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران با مشارکت بهره برداران امین وخیر 
به صورت داوطلبانه و خودجوش نسبت به تامین اقالم موردنیاز عزیزان گرفتار در سیل اقداماتی 

را انجام داده اند.
   از آنجایی که احتمال بارش باران و سیل پیش بینی شده بود به دستور شهردار تهران به تمامی 
کارتن خواب ها در سطح محالت دارآباد، دربند، درکه و محل هایی که احتمال خطر وجود داشت 

هشدارهای الزم داده و محل هایی برای اسکان آنها در نظر گرفته شد.

مکث

مسعود درستی
مدیرعامل متروی تهران

هشــدار الزم بــه مســئوالن و پیمانکاران 
متــرو بــرای مراقبــت از ایســتگاه ها و 
کارگاه هــا در مقابــل ســیل را داده ایــم. 
سال هاســت کــه در متــرو متناســب بــا 
هشــدارهای هواشناســی به پیمانکاران 
و مســئوالن کارگاه اعــام می کنیــم کــه 
نســبت به انجام اقدامات کنترلی اقدام 
کننــد. بارندگی هــای اخیــر، کارگاه هــا و 
ایستگاه ها را تحت تأثیر قرار نداده است.

است مجدد حادثه اتفاق بیفتد، همه ساختمان های 
ســوله تهران در مناطق 22گانه آماده باش هستند. 
مردم تهران هم برای دریافت کمک به ســوله های 
بحران نزدیک سکونت شــان مراجعه کنند.« او در 
عین حال گفت: »این حادثه تا حد زیادی مدیریت 
شده و امروز با شرایط تثبیت شده در منطقه سیل زده 
مواجه هستیم و االن بخشی از نیروها به فیروزکوه 
اعزام شدند.« نصیری یادآور شد: »صحن امامزاده 
تا حدود زیادی از حجم انبوه گل و الی تخلیه شده 
است. عملیات جست وجو و نجات  هم درخصوص 
ناپدیدشدگان حادثه همچنان ادامه دارد. به طور کلی 
می توان گفت حادثه سیل و پیامدهای آن االن کامال 

تحت کنترل است.« 

تالش برای تکمیل شبکه هدایت سیالب
ســیل رودخانه کن درحالی رخ داده که شهرداری 
ساماندهی و ایمنی سازی این مسیر را دنبال می کند. 
در این راستا شــرکت خاکریزآب شهرداری تهران 
نقاط گلوگاهی سیالب در تهران را شناسایی کرده 
و برای مدیریت و هدایت آب های سطحی در بخش 
غربی تهــران پروژه های  مرتبــط را انجام می دهد. 
رودخانه کن در حدفاصل بزرگــراه فتح تا بزرگراه 
آزادگان و در مجاورت شن چاله ها قرار دارد و ممکن 
است بر اثر وقوع سیالب دچار سانحه شود. اگر جریان 
آب رودخانه در زمان بارندگی های شدید به داخل 
شن چاله ها منتقل شــود، تأثیرات بسیار مخربی بر 
قسمت های جنوبی شــهر و همچنین امالک غرب 

آن ها خواهد داشت. 
 درهمین راســتا مدیرعامل شــرکت خاکریزآب 
شهرداری تهران گفت: »یکی از برنامه هایی که برای 
سال 1۴01در اولویت قرار داده ایم، اجرای عملیات 
انحراف آب رودخانه و احداث سازه پروژه ساماندهی 
و ایمن سازی رودخانه کن است که به زودی فرایند 
مناقصه آن شکل خواهد گرفت. اجرای شیب شکن ها 
و دیوارهای سنگی در مجاورت رودخانه هم از دیگر 
برنامه هایی است که ضروری است و در دست اقدام 
قرار دارد؛ به جهت رعایت عرض 25متر رودخانه که 
بتوانیم آب را در زمان الزم هدایت و مدیریت کنیم.« 
شرکت خاکریز آب ۴7 گلوگاه سیل در پایتخت را 
شناسایی کرده است. ســیدعبدالمهدی حسینی  
دراین باره گفت: »پایتخت به 1۶۴کیلومتر شــبکه 
اصلی مدیریت آب های ســطحی، تمرکز و اولویت 
ایجاد و ساخت شــبکه کنترل و هدایت سیالب در 
غرب تهران نیاز دارد. عمده کارهای دیگر ما در حوزه 
غرب تعریف می شــود که تقریبا الگوی نزدیک به 
۴0کیلومتر را برای آن درنظر داریم. 12کیلومتر از 
18 کیلومتری که عنوان شد، کار اجرایی تعریف شده 
در این نقطه است.«  این شرکت طی دهه ها فعالیت 
حاال چیزی در حدود 53۶ کیلومتر تونل و کانال های 
زیرزمینی اصلی در اعماق زمین ســاخته است که 

بخش عمده ای از مناطق تهران را دربر می گیرد.
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وقتی جهان را آب برد
نگاهی   به وضعیت سیل در نقاط مختلف جهان

سیل های ویرانگر، دردسر تازه جهان 

تا چند هفته پیش آتش سوزی های گســترده، نابودی منابع 
طبیعی و مرگ انســان ها در اثــر موج های گرمــا مهم ترین 
اخبار جهــان بودند و اکنــون پدیده ســیل، در نقطه مقابل 
خشکســالی و گرما، جهان را تحت تأثیر خود قرار داده است. 
اگرچه تشــخیص دقیق عوامل تأثیرگذار بر ایجاد ســیل ها 
به دلیل کمبود اطالعات از ســیل های بزرگی که در گذشــته 
رخ داده اند کار دشــواری اســت، اما به طور قطــع گرمایش 
زمین و تغییرات اقلیمی به واســطه افزایش دفعات و شــدت 
بارندگی ها نقشی کلیدی در تشدید این پدیده دارند و سیل های 
 بزرگ را به دردســری جدید برای جهان تبدیل ســاخته اند.
وقوع سیل به عوامل مختلفی بستگی دارد. بارش باران، ذوب 
شدن توده های برفی، ساختار زمین یا توپوگرافی، و در نهایت 
میزان رطوبت خاک. هریک از این عوامل متناسب با نوع سیل 
می توانند در وقوع آن نقش مهم تری داشته باشند. برای مثال 
در سیل ناشی از طغیان رودخانه بارش شــدید با ذوب شدن 
برف ها نقش مهم تری دارند و در ســیالب های ساحلی، وقوع 
توفان  های شدید در تشکیل سیالب ها تأثیرگذارند. عواملی که 
در جاری شدن سیل، حتی در مناطقی که در مجاورت منابع 
آبی بزرگ قرار ندارند نقش اساسی دارند که اثرات آن باالرفتن 
سطح آب دریاها، گرمتر شدن زمین و ســرعت گرفتن ذوب   
 یخ های قطبی و افزایش تعدد وقوع توفان های گرمسیری است.

همچنین گرمتر شــدن هوا به معنی افزایــش میزان تبخیر 
و افزایــش رطــوب هوا خواهــد بــود و هرچــه رطوبت هوا 
بیشــتر شــود، احتمال بارش باران هــای شــدیدتر و وقوع 
ســیل هایی کوتاه تر اما با ش  بیشــتر افزایــش خواهد یافت؛ 
 ســیل هایی که ســرعت باال  و قدرت تخریب زیــادی دارند.
باتوجه به تمامی این عوامل، افزایش دمای زمین به آن معنی 
اســت که تعدد وقوع توفان های کوتاه اما مخرب رو به افزایش 
است. پژوهش های محققان در »برنامه انعطاف پذیری اقلیمی« 
در انگلستان نشان می دهد اگر روند تغییرات اقلیمی همینطور 
ادامه پیدا کند، تا سال2080 قرار است تعداد وقوع توفان ها با 
قدرت بارش 30میلی متر در ســاعت 5برابر شود. همچنین با 
توجه به عوامل ایجاد کننده سیالب های شدید و آتش سوزی های 
گسترده ای که در هفته های اخیر در اروپا و آمریکا رخ داده است، 
می توان انتظار وقوع سیل های مخرب بزرگی را در این مناطق 
داشت، مشابه آنچه سال گذشته شمال و غرب اروپا را درنوردید 
و منجر به مرگ صدها نفر در آلمان، بلژیک، هلند، لوکزامبورگ 
و سوئیس شد. دانشمندان پیش بینی کرده اند درصورت تداوم 
تغییرات اقلیمی، تا سال2100 ســیالب ها می توانند ساالنه 
48میلیارد یورو به اروپا آســیب وارد کنند، یعنی حدود 6برابر 
مبلغ 7.8میلیارد یورویی خسارتی که امروزه سیل به اروپا وارد 
می کند. همچنین پیش بینی شده است در همین بازه زمانی آمار 

قربانی های سیل در اروپا به 350هزار نفر خواهد رسید.

نگاه

نما

گزارش

در سال2021 وقوع بیش از 50سیل شدید و مرگبار در سرتاسر 
جهان، خســارت مالی درحدود 82میلیارد دالر بــه بار آورد. 
این رقم بخش کوچکی از 270میلیون دالر خســارتی است که 
مجموع فجایع و سوانح طبیعی به جهان وارد کرده است. گزارش 
شرکت های جهانی بیمه نظیر مؤسسه »سوئیس ر« حاکی از آن 

است که روند خسارات مالی ناشی از سیل و دیگر فجایع طبیعی 
در جهان، روندی افزایشی است؛ پیش بینی که تداوم وقوع سیل و 
دیگر پدیده های طبیعی مخرب جهان در ماه های اخیر آن را تأیید 
می کند. سیل های اخیر در ادامه رویدادهای مشابهی رخ داده اند که 
در سال های گذشته در استرالیا، غرب اروپا، چین و هند رخ داده اند 

و نشان از آن دارند که تغییرات اقلیمی درحال افزایش تعداد دفعات 
وقوع این فجایع هستند. گزارش جدید هیأت بین دولتی تغییرات 
اقلیمی سازمان ملل به این نتیجه رسیده است که با افزایش دمای 
زمین، شدت وقوع توفان های سهمگین و در نتیجه وقوع سیل در 

جهان رو به افزایش گذاشته است. 

بارندگی های شدید طی ماه های اخیر دست کم 3کشور در قاره 
آفریقا را درگیر سیل و خسارات شدید ناشی از آن ساخته  است. 
در نیجر و نیجریه، با آغاز فصل بارندگی از اواخر خردادماه تاکنون 
دست کم 20نفر در اثر وقوع سیل و تخریب خانه های مسکونی 
جان خود را از دســت داده اند، صدها خانه و ساختمان دولتی 
تخریب شــده و ده ها هزار نفر در اثر وقوع سیل در این کشور 
آسیب دیده و آواره شــده اند. جدیدترین مورد وقوع سیل در 
قاره آفریقا اما در آفریقای مرکزی رخ داده است. هفته گذشته 
وقوع سیل در اثر بارش شدید باران منجر به آب گرفتگی شدید 
»بانگویی« پایتخت این کشور شــد. در اثر وقوع این سانحه، 
دست کم 13نفر کشته یا مفقود شده، صدها ساختمان مسکونی 

تخریب و هزاران نفر آواره شده اند.

آفریقا
طی 2ماه گذشته مناطق مختلف در 
آمریکای شمالی درگیر وقوع سیل 
شده اند. وقوع سیل شدید در ایالت 
مونتانا حدود 2مــاه پیش منجر به 
تخریب جاد ها و پل های زیادی شد 
و خانوارهــا در محله های مختلف 
بخش جنوبی این ایالت در خانه های 
خود گرفتار شدند. پس از آن ایالت 
ویرجینیا 2هفته پیش درگیر سیل 
شد، رویدادی بدون خسارت جانی که 
در اثر آن صدها خانه آسیب دیدند. در 
پی ادامه سیالب ها، ایالت های کلرادو 
و آریزونا و به تازگی ایالت میزوری هم 
در هفته های اخیر درگیر سیل شده  اند. 
ویرجینیا، ویرجینیای غربی و کنتاکی 
جدیدترین مناطق آمریکا هستند که 
به دلیل وقوع سیل در آنها وضعیت 
اضطراری اعالم شــده است. در اثر 
وقوع سیل در کنتاکی دست کم 8نفر 
جان خود را از دست داده و دسترسی 
ده ها هزار نفر به برق قطع  و  موجب 

تخریب جاده ها و پل ها شده است.

آمریکای 
شمالی

اســترالیا در ماه های اولیه سال جاری 
با بارش بی ســابقه باران مواجه شد و 
سیالب های ناشی از آن براساس گزارش 
شرکت بیمه مونیخ، خســارتی برابر 
6.6میلیارد دالر به این کشور وارد کرد. 
با این  همه وقوع ســیل در این منطقه 
محدود به ماه های اول سال نبود. در ماه ها 
و هفته های اخیر در مناطق کوئینزلند و 
نیو ساوت ولز دست کم یك نفر جان خود 
را در این سیل از دست داده و ده ها هزار 
نفر به خاطر جاری شدن سیل از محل 

سکونت خود تخلیه شده اند.

طی یك ماه گذشته در منطقه آسیا بارش شدید باران منجر به وقوع سیالب های شدید و مرگبار شده است. مالزی، پاکستان، 
هند، عمان، افغانستان، اندونزی، چین، فیلیپین، تایلند، ایران و یمن کشورهایی هستند که از ابتدای ماه جاری تا کنون 
درگیر جاری شدن سیل های شدید بوده اند. صدها نفر در این رویدادها جان خود را از دست داده و هزاران نفر به صورت 
مستقیم از وقوع سیل ها آسیب دیده و یا مجبور به ترک خانه های خود شده اند. پاکستان، یمن و ایران جدیدترین کشورهای 
این منطقه هستند که درگیر وقوع سیل شده اند. در پاکستان طی 5هفته اخیر بیش از 200نفر در اثر سیل یا رانش زمین جان 
خود را از دست داده اند. در یمن بارش شدید باران های فصلی طی روزهای اخیر منجر به مرگ 14نفر، مجروح شدن ده ها 
نفر و تخریب ساختمان  ها و معابر شده است. در ایران هم بارش ناگهانی باران های شدید تابستانی در استان های مختلف با 

جاری شدن سیالب  همراه شده و عالوه بر تخریب خانه ها و معابر، بسیاری از هموطنان را درگیر خود کرد.

منطقه سوچی روسیه در روزهای گذشته برای دومین بار شاهد 
وقوع بارش های شدید و روان شدن سیل بوده است، به حدی 
که در این شهر وضعیت اضطراری اعالم شده است. سوچی 
ماه گذشته هم با وقوع سیل درگیر بود و دست کم 2نفر در این 
رویداد جان خود را از دست دادند. عالوه بر روسیه، شمال غرب 
ترکیه و جنوب اتریش در منطقه اروپا در 2ماه اخیر درگیر سیل 
بوده اند. دست کم 3نفر در این 2رویداد کشته یا مفقود شدند و 

صدها نفر مجبور به تخلیه مناطق سیل زده شدند.

آسیا

روسیه 
و اروپا

اقیانوسیه

دردسرهای رود یانگ تسه
یکی از وحشــتناک ترین و مرگبارترین ســیل های جهان 
مربوط به طغیان رودخانه یانگ تسه در چین است. البته این 
رودخانه بارها در تاریخ باعث سیل های مختلف در این کشور 
و کشته شدن هزاران نفر شده است. در تاریخ 18اوت1۹31 
میالدی، طغیان این رودخانه باعث کشــته شــدن حدود 
حدود 3.7میلیون نفر در سیل شــد. این تلفات این سیل را 
به عنوان مرگبارترین سیل جهان در تاریخ ثبت کرد. سیالب 
رود یانگ تســه در چین یکی از مخرب ترین بالیای طبیعی 
تاریخ بشریت شناخته می شــود که از لحاظ تعداد قربانیان 
نیز بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است. پس از یک 
دوره بارندگی های شدید این رودخانه که جمعیت زیادی را 
در کنار خود سکونت داده بود، طغیان کرده و با در بر گرفتن 
حدود 12۹5کیلومترمربع از مســاحت خشکی های اطراف 
خود، نیم میلیون از جمعیت ساکن در کناره خود را مجبور 
به تخلیه فوری کرد. با وجود این، آب کشنده ترین عامل در 
این حادثه طبیعی نبود بلکه بیشترین مرگ ومیرها به دلیل 
بحران غذایی و شــیوع بیماری ها پس از وقوع سیل رخ داد. 
دولت چین به دلیل درگیــری در جنگ های داخلی قادر به 

کنترل این بیماری ها نبود.

وقتی رود زرد طغیان کرد
یکی دیگر از ســیل های مرگبار جهان، مربوط به رود زرد 
است که باز هم در چین قرار دارد. »خوانگ خه« که با نام 
رود »زرد« شناخته می شود از لحاظ تاریخی، مرگبارترین 
رود جهان محســوب می شــود. این رود همچنین به دلیل 
قربانیان زیــادی که از میان جمعیــت محلی اطراف خود 
گرفته، لقب »انــدوه چین« را نیز به خــود اختصاص داده 
اســت. این رود 4828کیلومتری از کوه های »چینگهای« 
 چین منشــا گرفته و در سراســر شــمال چیــن راهی پر 

پیچ و خم را طی می کند.
در 28سپتامبر ســال1887 میالدی، بارندگی های شدید 
موجب طغیان آب از سدی شد که بر ســر راه این رودخانه 
برای محافظت از مردم محلی ساخته شده بود. طغیان این 
سد موجب زیر آب رفتن حدود 12۹هزار و500کیلومترمربع 
از مناطق اطراف آن، آوارگی 2میلیون نفر و کشــته شــدن 

۹00هزار نفر در یک چشم  بر هم زدن شد.
همچنین قحطــی و بیماری های پس از ســیل  که یکی از 
بدترین بحران های انســانی در طول تاریخ شمرده می شود، 

جان بسیاری را در مناطق سیل زده چین گرفت.

روز سیل
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راه اول و آخــر کاهش خســارت ســیل از عملیات 
آبخیزداری می گذرد؛ این واقعیتی اســت که از سال 
99و پس از ده ها ســال تأکید کارشناسان، سرانجام 
به چشم دیده شد که مسیرســازی ها برای رواناب ها 
توانست سیل جاری شده در اســتان های غربی را به 
وضوح کنترل کند. تجربه بعدی در بهار امسال رخ داد 
که سازه های آبخیزداری در استان های جنوبی عالوه 
بر کاهش چشمگیر خسارت سیل موجب کنترل آب 
در باالدست حوضه های آبریز شد و از خشکسالی های 
زودهنگام جلوگیری مؤثری داشت. پرویز گرشاسبی، 
معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی در این باره به 
همشهری می گوید: اگر عملیات آبخیزداری انجام شود 
تا 70درصد خسارات سیل کاهش می یابد. برای نمونه 
در استهبان سامانه بارشی این منطقه را تحت پوشش 
گرفت و 60هزار هکتار حوضه آبخیز منطقه را  رگباری 
تحت تأثیر قرار داد و دچار دگرگونی کرد. یکی از مواردی 
که در این سیل و سیل های مشابه خسارت زا وجود دارد، 
عدم وجود ســازه های آبخیزداری است. قطعا اگر این 

سازه ها بود، خسارت تا این حد باال نبود. 
نگاهی به پروژه های آبخیزداری کشور نشان می دهد 5 
استان  با سازه های جدید مجهز شده اند تا درصورت بروز 

سیالب، مشکالت آنها به نحو اثرگذاری کاهش یابد.

۱۸ طرح در استان مرکزی 
بهره برداری از ۱۸طرح آبخیزداری در استان مرکزی آغاز 
شد. با بهره برداری از این طرح ها یک میلیون و ۲00هزار 
مترمکعب به ظرفیت ذخیره سازی و کنترل رواناب ها 
در ســطح اراضی آبخیز اســتان مرکزی افزوده شده 
است. برای اجرای این طرح ها ۳۲0هزار میلیارد ریال 
منابع مالی هزینه شده و با اجرای این طرح ها ظرفیت 
ذخیره سازی و کنترل رواناب ها در اراضی ملی و طبیعی 
اســتان مرکزی به ۸۳ میلیون و 500هزار مترمکعب 
افزایش یافته است. عملیات گابیونبندی، بند خاکی، 
مراقبــت و نگهداری، مرمت عملیــات خاکی، پخش 
ســیالب و نهالکاری ازجمله طرح های آبخیزداری در 
سطح این استان بوده است. از سویی برای سال جاری 
۲۱0میلیارد ریال منابع مالی اختصــاص پیدا کرده 
و اجرای طرح هــای آبخیزداری ازجملــه بند خاکی، 
گابیونبندی و مرمت بندهای خاکی در شهرستان های 

تفرش، شازند، اراک، دلیجان، خمین، محالت و ساوه در 
دستور کار قرار دارد. با این منابع مالی بخش باالیی از 
خسارات سیل های احتمالی کنترل می شود و آب جاری 

شده احتمالی به منابع زیرزمینی راه می یابد.

۱۱0 پروژه در استان کرمان
از مجموع ۸00هــزار هکتــار از عرصه هــای منابع 
طبیعی استان کرمان، در 500هزار هکتار آن عملیات 
آبخیزداری انجام و در بیش از ۲50هزار هکتار در حال 
اجرایی شدن است. امســال ۱۱0پروژه آبخیزداری و 
آبخوانداری در ۳5حوضه آبخیز جنوب کرمان از محل 
اعتبارات ملی و استانی اجرا می شود. بر این اساس امسال 
طرح های آبخیزداری در 7شهرســتان جنوبی شامل 
۳5حوضه آبخیز اجرایی می شود و پروژه های آبخیزداری 
در قالب عملیات های مکانیکی، بیولوژیکی و بیومکانیکی 
صورت می گیرد و تاکنون بیش از 65درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته اســت. هم اکنون از مجموع ۸00هزار 

هکتار از عرصه های شناسایی شــده در سطح جنوب 
کرمان، در 500هزار هکتــار آن عملیات آبخیزداری 
انجام شــد و تالش برای اجرای ساالنه در اراضی دیگر 

ادامه خواهد داشت.

۱9۱۸پروژه در استان کرمان
در پــی تغییرات اقلیمی ســال های اخیر، گلســتان 
در ســال های ۸0، ۸۱و ۸4و در ادامه 97و 9۸شــاهد 
ســیالب های مکرر به ویژه در فصل تابســتان بود. در 
عین حال یکی از شــاخصه های بارندگی تابستان در 
این استان شــدت باال و زمان کوتاه است که این نوع از 
بارندگی اغلب منجر به جریان یافتن سیالب همراه با 
چوب، سنگ، خار و خاشاک و رسوبات می شود. برای 
این شرایط، پروژه های آبخیزداری در ۳00هزار هکتار 
از عرصه های طبیعی استان گلستان تعریف شده است. 
پس از انجام کار مطالعاتی در یک میلیون و ۱00هزار 
هکتار، پیمانکاران در ســطح حدود ۳00هزار هکتار 

مشغول کار هستند. پیش از این نیز در 650هزار هکتار 
از عرصه های طبیعی گلستان پروژه های آبخیزداری 
اجرا شــده بود که با تکمیل ۳00هکتار فعلی ســطح 
مناطق درگیر عملیات آبخیزداری در استان به حدود 
یک میلیون هکتار خواهد رسید. تاکنون ۲00مورد بند 
خاکی، ۱۳00مورد پروژه های گابیونی، 4۱5پروژه های 
سنگ و مالت و سرشاخه گیر و ۳پروژه در قالب پخش 
سیالب در حوضه آبخیزداری این استان اجرا شده و به 

۱9۱۸پروژه رسیده است.

اعتبار 650میلیارد ریالی برای قزوین
650میلیارد ریال در قالب اعتبارات محرومیت زدایی، 
تملک دارایی های ســرمایه ای ملی و مصوبات ســفر 
رئیس جمهور برای اجرای طرح های آبخیزداری استان 
قزوین هزینه می شود. ۳00میلیارد ریال از این منابع 
مربوط به اعتبارات اســتانی از محل مصوبات ســفر 
رئیس جمهور به قزوین اســت. با تخصیص و دریافت 
این اعتبارات، طرح هــای آبخیزداری تعریف شــده 
در ۱0حوضه آبریز اجرا می شــود. اجــرای بندهای 
مالتی، سنگ توری)گاویونی( و خشکه چینی ازجمله 
فعالیت های عمرانی آبخیزداری در حوضه های آبریز 
این استان به شمار می رود. حفاظت از منابع آب و خاک 
ازجمله جلوگیری از فرسایش خاک، تقویت سفره های 
آب زیرزمینی و پوشــش گیاهی و کنترل سیالب ها 
ازجمله مزایای اصلی اجرای طرح های آبخیزداری در 

حوضه های آبریز محسوب می شود. 

5050 هکتار عملیات در استان سمنان
امســال 5050هکتار عملیات آبخیزداری در اســتان سمنان اجرا شده اســت. اجرای عملیات 
آبخیزداری و آبخوانــداری در این منطقه نقش مهمی در افزایش پوشــش گیاهی، جلوگیری از 
فرسایش خاک، کاهش خسارت سیالب، کاهش فرونشست زمین و تقویت سفره آب های زیرزمینی 
دارد. همچنین کنترل و مهار سرعت ویرانگری سیالب و تغذیه سفره های آب زیرزمینی از دیگر 
مزایای اجرای عملیات آبخوانداری و آبخیزداری در حوضه آبخیز چنداب بخش ایوانکی است. برای 
این عملیات اعتبار ۱6میلیارد ریالی از محل اعتبارات ملی هزینه شده است. همچنین اجرای طرح 
آبخیزداری در حوضه چنداب گرمسار براساس مطالعات حوضه در 2بخش مرمت بند خاکی در سطح 

3550مترمکعب و احداث بند سنگ و مالت با حجم ۱500مترمکعب اجرا شده است.

مکث

سیدمحمد فخارگزارش
روزنامه نگار

ایران سیل خیز و تفکر سیستمی
سیالب  های اخیر در ایران یادآور سیالب های موسمی یا همان 
پدیده مانسون است که درگذشــته نیز در ایران سابقه داشت. 
ســیل امامزاده داوود در ســال ۱۳۳۳در 5مرداد اتفاق افتاد و 
سیالب تجریش هم در 4مرداد ۱۳66رخ داد. در استان گلستان 
۲0مردادماه ۱۳۸0سیالب سهمگین جاری شد. وقوع سیالب های 
تابستانی از خصوصیات بارز فالت ایران است. در سال های اخیر 
به دلیل تغییرات اقلیمی بارش باران با وقوع پدیده مانسون به دلیل 
گرمایش جهانی ناشــی از افزایش گازهای گلخانــه ای در ایران 
و جهان افزایش یافته است. در ۲0ســال اخیر نیز وقوع سیالب 
افزایش یافته است. چون بادهای موسمی نیز بیشتر به طرف شمال 
کشیده می شوند. در ایران آب و هوای قاره ای وجود دارد و وضعیت 
آب و هوا غیرقابل پیش بینی می شود، باید مدیریت سرزمینی را 
جدی گرفت تا خسارات ناشــی از جاری شدن سیالب ها بیشتر 
نشوند. تأکید نگارنده آن است که بیشترین راه حفاظت در برابر 
سیالب هایی که در جریان است، بازگشت رودخانه ها به شرایط 
طبیعی خود است. در سال های متمادی، با دخالت های بی رویه در 
ساختار رودخانه ها، همچون فعالیت های مرتبط با جاده کشی و از 
بین بردن پوشش گیاهی یا برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها 
و ایجاد سدهای بزرگ و کوچک بسیار که برخی از آنها زیر عنوان 
فعالیت آبخیزداری و توسط سازمان منابع طبیعی احداث شده 
که فجایع زیادی را در برخی از مواقع ایجاد کرده است. در استان 
گلستان تاج سدی که به دلیل سیالب پُر شده بود شکست. این سد 
را هم جهاد سازندگی احداث کرده بود. اخیرا نیز فیلم ها و تصاویری 
که از سیالب ها منتشر می شــود به وضوح مشخص می کند که 
بسیاری از سدهای کوچک به دلیل سیالب های موسمی شکسته 
شده اند و حجم زیادی از رسوبات کف آنها همراه با جریان سیالب 
حمل می شــود و همین موضوع تبدیل به یک فاجعه اصلی در 
جریان سیالبی در مسیر می شود. نکته مهم دیگری که نگارنده 
بارها بر آن تأکید داشته و دارد، آن اســت که متأسفانه به دلیل 
اینکه نظام حمل ونقل عمومی در ایران چندان قوی نیســت و 
قیمت بنزین هم از آب ارزان تر است؛ مردم تشویق به استفاده از 
خودروهای شخصی خود می شوند؛ به خصوص در فصل تابستان 
افزایش حجم تردد خودروهای شــخصی برای انجام سفرهای 
تابستانی می تواند خطرات جانی زیادی برای مردمی که در سفرها 
کنار رودخانه ها و نقاط طبیعی در معرض سیالب تجمع می کنند، 
برای آنها ایجاد  کند. چون بیشتر مسافران خودرویی تمایل دارند 
در کنار رودخانه ها اتراق کنند. آنچه در سیالب استهبان شیراز 
دیدیم، دقیقا منشأ همین خطراتی است که ذکر شد. با توجه به 
جریان های اخیر ناشی از گرمایش زمین به دلیل گازهای گلخانه ای 
و تغییرات اقلیمی که دامنه آن ایران را نیز درگیر پدیده های آب 
و هوایی و سیالب های متعدد کرده است، نیاز به تفکر سیستمی 
بیش از گذشته مورد توجه است. در این دیدگاه، باید رفتار خود 
با طبیعت را اصالح کنیم و هرگونه فعالیتی که ردپایی سخت و 
خشن در مسیر و بســتر رودخانه ها ایجاد می کند متوقف شود. 
وگرنه درصورت تداوم همین روند فعلی سیالب ها، در هر فصلی از 
سال که جاری شوند منشأ فجایع و خسارات فراوانی خواهند شد.

نقل قول خبر

امــارات متحــده عربــی بــا فراهــم 
آوردن 827واحــد اقامتــی میزبانــی 
از 1885آواره ناشــی از جــاری شــدن 
ســیالب های موســمی در ایــن کشــور 
را برعهــده گرفــت. در ســیالب اخیــر 
امــارات 87۰ نفــر در شــارجه و فجیــره 
 ۳8۹7 ســرپناه  و  یافتنــد  نجــات 
آســیب دیده ســیالب ها در هتل هــا و 

مراکز اقامتی فراهم شد. 
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 تاریخــی اســتان سیســتان و بلوچــستــــــان 
در بارنـــــدگـــــــی ها و توفــان اخیــر 
ایــن اســتان آســیب دیدنــد. رضــا 
گنجعلــی، معــاون میــراث  فرهنگی 
اســتان سیســتان و بلوچســتان در 
این باره گفت: دیواره ضلع شمالی 
قلعــه ســرباز، ســقف طبقــه دوم 
موزه چابهار، دیــواره غربی و بخش 
داخلی قلعه نیکشــهر و ســاختمان 

قدیم بهداشت آسیب دیدند.

4 
اثر

عدد خبر

حسین آخانی؛ استاد دانشگاه تهراندریچه

صادق ضیائیان 
رئیس مرکز ملی پیش بینی و 

مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا
 به دلیل فعالیت جریان های مونســون، 
بارش هــای شــدیدی در بخش هایــی از 
ایــران، پاکســتان، افغانســتان، امــارات 
و کشــورهای حــوزه خلیج فــارس در حال 
وقوع اســت. ایــن پدیــده به دلیــل وزش 
نســیم دریایــی بزرگ مقیــاس و اختالف 

دمای زمین و دریا به وجود می آید.

سعید طالب پور
مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری 
و صنایع  دستی کهگیلویه و بویراحمد 

تمــام تأسیســات گردشــگری در مســیر 
و بســتر رودخانه هــای اســتان به دلیــل 
هشــدار ســیالب تا اطالع ثانوی تعطیل 
نیــز  نظارتــی  گشــت های  هســتند. 
از اردوگاه هــای تنــگ گنجــه ای، تنــگ 
مهریان، چشــمه میشــی، کــوه گل و... 
انجام می شــود و اجازه پذیرش مسافر و 
گردشگر در این مکان ها داده نمی شود.

میراث مرگ آفرین
تغییر 
اقلیم

نیما فریدمجتهدی
دکتری آب وهواشناسی

سمانه نگاه
دکتری هواشناسی

 یکی از نخستین شعارها و هشدارهایی که از آغازین روزهای 
چند دهه قبل، پررنگ شــده بود، توجه جهانی به موضوع 
تغییر آب وهــوا  و کلیدواژگانی چون افزایــش ناپایداری، 
پیش بینی ناپذیــری و تغییرپذیری زیاد بــود. تمامی این 
اصطالحات معطوف و مضمون به مسئله ای بود که نشان 
می دهد جهانی که امروز در آن زیست می کنیم و الگوهای 
ذهنی موجود ما از این جغرافیا، که با تجارب مان در زندگی 
چند میلیون ساله در این کره خاکی گره خورده ، امروزه با 
انگاره تردید همراه شده اســت. خیلی خودمانی و عامیانه، 
مثال شما می توانید در بهمن ماه در کوهی یا منطقه ای در 
رشته کوه های البرز باشید و از شکوفایی و شرایط بهارگونه 
طبیعت شگفت زده شوید، انگار نه انگار که در میانه زمستان 
هســتید. گرمایش جهانی و تغییر آب وهوا که بخشــی از 
تغییرات محیط زیستی تسریع شده کره زمین را نمایندگی 
می کنند، بخش های مختلف اکوسیســتم زمین را متاثر 
ساخته اســت. یکی از وضعیت هایی که منجر به خسارات 
و تلفات می شــود و اتفاقا از گرمایش متاثر شــده، مسئله 
مخاطره های طبیعی است. گرمایش جهانی و مخاطره های 
طبیعی منجر بــه متاثر شــدن بســیاری از میراث های 
طبیعی ارزشــمند مانند کوه هــا و پدیده هایی همراه آنها 
چون یخچال های کوهستانی می شود. تأثیر این تغییرات 
نه تنها با از بین رفتن ارزش های مختلفی چون ویژگی های 
زیبایی شناختی این لندفرم ها، که مولفه بزرگی در اختصاص 
عنوان میراث طبیعی به آنها ست، بلکه حتی می تواند منجر 
به نابودی بخش هایی از اثر یا کلیت آنها شود.  در هر صورت 
این میراث های طبیعی به  شدت ناپایدار شده اند و هر از گاهی 
منجر به ایجاد مخاطره های پرتلفاتی در مناطق کوهستانی 
می شوند. گرمایش جهانی و تغییر آب وهوا امروز در کمال و 
اوج فعالیت خود پهنه های جغرافیایی دنیا را درمی نوردد. 
درگیری با این مخاطره چنان است که از گالش کوچ نشین 
کوه های البرز و بختیاری کوچ روی زردکوه تا متخصصان 
دانشگاهی در کالنشهرها هرروزه در اشکال مختلف با آن 
درگیر هســتند. آنچه موضوع این یادداشت است و انگیزه 
تقریر آن شد، رخداد ســهمناک مارموالدا واقع در منطقه 
دولومیت های ایتالیا )آلپ( با حدود ۳0کشته و مفقود در 
۳جوالی۲0۲۲ و نگرانی از حوزه رو به گسترش کوهنوردی 

در ایران است.

کوهستان، مخاطره طبیعی و تغییر آب وهوا
مســئله مخاطره های طبیعی در مناطق کوهســتانی از 
۲ جنبه مورد توجه قرار می گیرد؛ جنبــه اول، واحدهای 
کوهستانی به دلیل ناپایداری ذاتی که ناشی از شرایط خاص 
توپوگرافیکی  شان است، عمدتا جایگاه تمرکز مخاطره های 
ژئومورفولوژیکی، آب وهوایی و آب شناختی هستند. جنبه 
دوم، شرایط خاص محیط زیست کوهستان است. مناطق 
کوهستانی به دلیل ساختارهای خاص خود عمدتا مناطقی 
آسیب پذیرتر و شکننده تر نسبت به هرگونه تغییرات هستند 

و این مســئله هم شرایط طبیعی و هم شــرایط انسانی را 
دربرمی گیرد. مجموعه این عوامل همیشه محیط کوهستانی 
را به عنوان محیطی چالش برانگیز برای کاربران آن کرده است. 
بنابراین در مســئله تغییر آب وهوا و مخاطره های طبیعی 

شرایط مناطق کوهستانی بدون شک مسئله سازتر هستند.
در مجموع شرایط خاص طبیعی مناطق کوهستانی ازجمله 
دسترســی ســخت به آن، پراکندگی حوزه  های زیستی 
و ســکونتگاه های انســانی در آن، امری است که مسئله 
امداد و نجات در کوهستان و جســت وجو و نجات آن را در 
تمامی کشورها چه در حوزه عمومی مدیریت بحران و چه 
در حوزه گردشگری و کوهنوردی، خاص کرده است. نماد 
این مسئله بحث امداد هوایی است که حتی در کشورهای 
در حال توسعه می توان حداقل امکانات این چنینی را فقط در 
کوهستان دید. بنابراین کوهستان از دیرباز به عنوان محیطی 
خشن، دور از دسترس و جایگاه عمده مخاطره های طبیعی 

شناخته می شده  است.
از مهم ترین عناصر مخاطره آمیز در کوهستان که از مصالح 
ایجاد مخاطرات در کوهستان از دیدگاه ژئومورفولوژیک و 
هواشناختی است، عامل شیب و حضور برف در کوهستان 
اســت. گرمایش قابل توجه به شــکل مســتقیم برخی 
فرایندهای ژئومولوژیکی را در کوهســتان متاثر می کند؛ 
ازجمله فعالیت  سامانه های فرسایشی و فرایندهای هوزادگی. 
این مسئله با توجه به حضور گسترده رخنمون های سنگی 
به شــکل دیواره و پرتگاه که محل فعالیــت کوهنوردان و 
صخره نوردان است، شرایط را خطرناک کرده است. تغییر و 
تسریع در هرکدام از این فرایندها، عامل سستی و ناپایداری 
بیشتر این دیواره های سنگی می شــود و مسیرهای قبال 
مطمئن و ایمن سازی شده کوهنوردی و سنگ نوردی را با 
چالش های جدید رو به رو می سازد. این تغییرات دمایی ژرف 
و سریع در مقیاس بزرگ تر ریزش ها و لغزش های عمده ای 
را ایجاد می کند که نه تنها کوهنوردان مشغول کوهنوردی و 
مستقر در کمپ ها را بلکه تاسیسات مردم بومی این مناطق 
را نیز متاثر می کند که خود نقش منفی در شرایط کوهنوردی 
در این مناطق دارد. به عنوان مثــال، از بین رفتن پل های 
ارتباطی در این مناطق که اتفاقا در بسیاری مناطق بعد از 

سال ها رایزنی و تامین بودجه ساخته شده اند.
عالوه بر این، با توجه به حضور یخچال هــا، برف چال ها و 
پشته های برفی در کوهستان و تأثیر مشخص گرمایش بر 
فرایندهای ذوب ناگهانی عمال به اشکال مختلفی می تواند 
کوهنــوردان را تحت تأثیر قرار دهد. ریزش های ســنگی، 
جداشدگی زبانه های یخچالی، سیالب ناگهانی و روانه های 
گلی، ســیالب های ناگهانی دریاچه هــای یخچالی دیگر 
پیامدهای این مسئله اســت. عمده مخاطره ها که هر روزه 
خبرهای آن از گوشه وکنار جهان به گوش می رسد  و مورد 
آخر آن ســقوط دیواره یخی در مارموالدا واقع در منطقه 
دولومیت های ایتالیا )آلپ( با حدود ۳0کشته و مفقود در 
۳جوالی۲0۲۲ و بهمن ناگهانی تیان شان قرقیزستان در 
میانه جوالی۲0۲۲ در یک روز آفتابی اســت. عالوه بر این، 
گرمایش جهانی با افزایش انرژی پتانســیل جو، شرایط را 
برای افزایش فراوانی و قدرت ســامانه های توفان تندری 
کوهستان مهیا کرده است. توفان های تندری کوهستانی که 

وجه مشخصه آن برای کوهنوردان ابر کومولونیمبوس نوع9 
یا به اصطالح CB9 است. توفان های تندری افزایش یافته 
که نه تنها کوهنوردان و بلکه تهدید عمده ای و فزاینده ای 
برای دره نوردان محسوب می شود. مشکل در اینجا نه تنها 
ناپایدارشدن شرایط محیطی کوهستان بر اثر اثرات تغییر 
آب وهواست بلکه تلفیق این شرایط با حضور گسترده تر انسان 
در عرصه های کوهستانی زنگ خطری است که صدای آن را 
در گوشه و کنار می توان شنید. فارغ از بحث ها و توصیه های 

رایج چند نکته را نباید فراموش کرد.
   هوشیاری بیشــتر کوهنوردان و کاربران کوهستان در 
مواجهه با عوارض طبیعی کوهستانی که با آن درگیر هستند، 
یعنی اگر کوهنوردی سال هاست با دیواره ای مثل علم کوه 
عجین است و زیروبم آن را می داند، شاید از این پس نیاز است 
که همیشه و در هر حضور هرباره در آن مکان، مثل نخستین 

روز آشنایی با آن عمل کند.
   توجه و توصیه های پیش  بینی  های جوی به ویژه برای 
دره نوردان امری جدی و حتمی است اما شرایط امروزی نیاز 
به آموزش بهتر و ارتباط دو جانبه میان مشاوران هواشناسی 
کوهستان و دره نوردان را در رســیدن به زبانی قابل فهم و 
کاربردی بسیار پررنگ تر کرده است. نگاه و توجه ویژه حتی 
به نشانه هایی چون روند گرمایش در یک منطقه شاید امروز 
از مولفه هایی است که باید به آن توجه کرد؛ امری که شاید 

توجه به آن پیش از این قابل درک نبود.
   همکاری نهادهای درگیر در حوزه کوهستان، تشکیل 
کارگروه های مشترک در جهت بازبینی و شناخت دوباره 
از مسیرها و پهنه های مخاطره ساز. مثال در ایران همکاری 
بین فدراسیون کوهنوردی و هالل احمر در این شناسایی و 
اعالن هشدار امری است که نباید آن را از نظر دور داشت و 
در استان ها استفاده از تجارب هیأت های کوهنوردی و هالل 
احمرهای استان ها نمونه های محلی و حتی کاربردی تر و 
عمل گرایانه از چنین فرایندی است. این بخش با توجه به 
اینکه هرگونه رخداد مخاطره منجر به مصدومیت و حتی 
فوت کاربران کوهستان، مسئولیت و فشار کاری را به سوی 
این دستگاه ها ســوق می دهد، به گونه ای نوعی پیشگیری 
و کاســتن از انبوه مشــکالت موجود در امر امدادونجات 

کوهستانی محسوب می شود.
آنچه مسلم است خبرهایی که از گوشــه و کنار جهان در 
زمینه مخاطره های طبیعی در حوزه های کوهستانی چه 
برای کاربرانی چون گردشــگران و چه برای مردمان بومی 
این مناطق به گوش می رسد، نشــان از روند فزاینده ای از 
ناپایداری این مناطق دارد؛ روندی رو به رشد که با حضور 
گسترده انسان خسته از زندگی شهری شده در تمام جهان 
و اقبال جهانی به کوهســتان چه از دیدگاه ورزشــی، چه 
تفرج و گردشــگری، می تواند چالش هــای جدیدی را در 
حوزه کوهســتان و امدادونجات در آن پیــش روی ما قرار 
دهد، آن هم نه در آینده، در زمانه ای که حال در آن زیست 
می کنیم. این دنیای ناشناخته را باید شناخت و آزمود، به  غیر 
از این حیات مان را نشانه خواهد رفت. خیلی خودمانی اگر 
می خواهیم زنده بمانیم، باید آماده باشیم، برای هر تغییری 
که دنیای ما را ناشناخته تر خواهد کرد. اما گویی برای زندگی 

در جهان جدید آماده نیستیم.

آبخیزداری تنها راه کاهش خسارت سیل
گزارش همشهری از عملیات آبخیزداری در 5استان کشور که موجب کنترل رواناب ها و مانع خشکسالی سریع می شود
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شوک سیل تابستان عموم استان های کشور را 
درگیر کرد. این در شرایطی بود که هشدارهای 
هواشناسی برای بارش های سیل آسای تابستانی 
از ابتدای هفته گذشــته صادر شده بود؛ هشدار 
بارش های مونســون و همزمان با آن هشــدار 
بارندگی در اســتان های نیمه شمالی و مرکزی؛ 
درست پیش از آنکه کار به بروز سیالب در شمال 
و جنوب بکشد. اما نتیجه این هشدارها چه بود؟ 
صرفا اطالع رســانی؟ کســب اطالع از وضعیت 
هواشناسی کار پیچیده ای نیست، ولی آگاهی از 
ابعاد سیل و خسارات آن در کنار اقدامات اصولی 

به هشدارها اهمیت می بخشد.
آمــوزش عمومــی، اعتبــار برای اســتحکام 
زیرســاخت ها، تقویت تجهیزات و مســائلی از 
این دست، هشدار را از اطالع رسانی صرف خارج 
کرده و راهکارها را پیش روی جامعه قرار می دهد. 
اکنون آنچه در موارد مشابه سیل اخیر یا زلزله ها 
تجربه می کنیم، اتفاقاتی اســت کــه به بحران 
تبدیل می شوند و نتیجه خسارت و تلفات آنگاه 

فراتر از ابعاد واقعی بحران است.
ده ها کشــته و تعداد زیادی مفقــود ، تخریب و 
مسدود شدن جاده ها، زیر آب رفتن ریل راه آهن 
تهران-شــمال، تخلیه روســتاهای در مســیر 
سیالب، خســارت به زیرســاخت ها در بخش 
مســکونی، کشــاورزی و دامداری، فرونشست 
زمیــن، اختــالل در پروازها و تعطیلــی مراکز 
گردشگری و پارک ها، فقط بخشی از مشکالتی 
است که سیالب  تابستان در 18استان کشور بر 

جای گذاشت.

سیالب در شمال
همانطور که هشدارهای هواشناسی نشان می داد 
در روزهای اخیر استان های ساحلی دریای خزر، 
اردبیل، آذربایجان شــرقی، خراسان شــمالی، 
تهران، البــرز، قزوین، زنجان و ســمنان بارش 
باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی را تجربه 
کردند، اما فعالیت سامانه بارشــی وارد شده از 
شمال کشور بیش از همه این استان ها مازندران 
و تهران را تحت تأثیر قرار داد. سیالب شدید در 
5شهرستان استان تهران و در 8شهرستان رامسر، 
تنکابن، چالوس، ســوادکوه، نور، نکا، بهشــهر 
و ســاری در اســتان مازندران، تلفات انسانی، 
مسدود شــدن راه های ارتباطی و زیر آب رفتن 
ریل راه آهن تهران-شمال بخشی از خسارت های 

واردشده به این دو استان است.
در استان مازندران این خسارت ها شامل انسداد 
1۰راه روســتایی و ۲ راه اصلی کندوان و هراز و 

مفقودی و جان باختن ۶ نفر بود، اما حسینعلی 
محمدی، سرپرست مدیریت بحران استانداری 
مازندران از قطعی بــرق و تلفن همراه، محاصره 
روستای واسکول، گزارش مفقودی در شهرستان 
چالوس، آبگرفتگی خانه ها و قطعی آب آشامیدنی 
در کالردشت و تخریب پل در شهرستان نور هم 

خبر می دهد.
بنابر اعــالم ســیدعباس حســینی، فرماندار 
شهرستان آمل ســیالب در محور هراز تاکنون 
بیــش از 15میلیارد تومان خســارت به همراه 
داشته است و این محور از شب گذشته )جمعه( 
مسدود شــده تا حجم باالی آبرفت واردشده به 

جاده به طورکامل تخلیه شود.

سیل و توفان در جنوب
گرچه سیالب در شــمال و جنوب طی روزهای 
اخیر حدود 1۰۰شهرســتان را در 18اســتان 
درگیر کرده، امــا ابعاد آن در برخی اســتان ها 
بیشتر است و خسارت زیادی به راه ها، ابنیه فنی 
و زیرساخت ها، کشــاورزی، دامداری و منازل 

مسکونی وارد کرده است.
سیالب های شــدید در شــمال کرمان، تلفات 
جانی در سیستان وبلوچســتان، تخلیه ۶روستا 
در اصفهــان و تعطیلی متروی این کالنشــهر، 
تخلیه فوری بافت تاریخی یــزد و جان باختن 
یک شهروند زیر آوار یک خانه قدیمی، محاصره 
روستای بارده در استان چهارمحال و بختیاری، 
اســکان اضطراری 4هزار نفر در استان فارس و 
آبگرفتگی منازل در استان بوشهر بخشی از این 
اتفاقات است که طی چند روز اخیر رقم خورده 
است. درحالی که بارش ها در شــمال و جنوب 
همچنان ادامه دارند، از هواشناسی خبر می رسد 
هشــدار نارنجی برای گردوغبار هم در جنوب 
شرق به ویژه سیستان وبلوچستان صادر شده که 

تا سه شنبه هفته جاری پابرجاست.

کمبود تجهیزات 
گرچــه همــه اســتان های مخاطب هشــدار 
هواشناسی پیش از شروع بارندگی ها و سیالب ها 
از آماده باش کامل همه دستگاه های امدادرسان 
خبر داده  بودند، اما در همین روزهای گذشــته 
اخباری از کمبود تجهیزات و امکانات از گوشــه 
و کنار ایران به گوش می رسد. در همین زمینه 
و با بحرانی شدن شــرایط در یزد، نماینده یزد 
در مجلس شورای اسالمی از درخواست کمک 
از استان های همجوار خبر می دهد و می گوید: 
امیدواریــم با دریافت ســریع ایــن تجهیزات 
مسئوالن شهر بتوانند با ســرعت بیشتری کار 

خدمات رسانی را انجام دهند.
محمد صالح از بخش خصوصی و به طور خاص 
معادن اســتان می خواهد که تجهیزات خود را 

وارد میدان کنند و به کمک بشتابند.
احمد وحیدی، وزیر کشور هم از ارسال تجهیزات 
وزارت نیرو و همچنین ســایر اســتان ها برای 

کنترل سیل به یزد خبر داده است.
از کرمــان هم خبر می رســد که اســتاندار در 
گفت وگــوی تلفنی بــا وزیر کشــور از کمبود 

تجهیزات و اعتبار سخن گفته است.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری کرمان با 
اشاره به ورود سیالب به شــهرها و روستاهای 
شــمال اســتان و خانه های مســکونی کمبود 
تجهیزات و اعتبار برای مقابلــه فوری با بحران 
را تأیید می کند. مجید ســعیدی به همشهری 
توضیح می دهــد: با وجود اینکه ارتش، ســپاه، 
بسیج و همه دستگاه های خدمات رسان با همه 
تجهیزات و ماشین  خود پای کار هستند تا جلوی 
ورود آب بیشتر به روستاها و شهرها گرفته شود، 
اما کمبود اعتبار و تجهیزات بسیار جدی است. او 
تأکید می کند ماشین های نقل و انتقال تجهیزات 
لجستیک، تریلی، کمرشکن، کفی، لجن کش و... 
کم است؛ درحالی که اگر تجهیزات و اعتبار کافی 
بود بهتر می شــد جلوی ورود سیالب را گرفت. 
سعیدی حجم بارندگی های مونسون در کرمان 
را بسیار زیاد می داند و توضیح می دهد به دلیل 
حجم بارش ها فقط در یک نمونه رودخانه شهر 
سیریز در زرند که خشــک و حتی مسیرش گم 
شــده بود، دوباره راه خود را پیدا کرده و جاری 

شده است. 
به گفته رضا فالح، مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
کرمان تا روز گذشته )جمعه( به ۲517نفر متاثر 
از سیل و بارندگی طی 4روز گذشته امدادرسانی 
شده است و 3۶۶نیروی امدادی در قالب 8۰تیم 
 در حال امدادرســانی به مردم 1۶شهرســتان 

استان هستند.

اهمیت اطالع رسانی 
بعد از تجربه سیل گلستان در سال98 و برکناری 
اســتانداری که در محل بحران حضور نداشت 
یا تجربه تهــران در توفان و مــرگ چند نفر بر 
اثر این حادثه در اوایل دهه9۰،   اطالع رســانی 
و ارائه هشــدار ها پیش از وقــوع بحران اهمیت 
بیشــتری یافت. در آخرین تجربه هم یوســف 
کارگر، فرماندار استهبان استان فارس گفته بود 
که این سیل با 15کشــته و 8مفقودی از سوی 

اداره کل هواشناسی اطالع رسانی نشده بود.
با وجود این، طی روزهای گذشته و بعد از صدور 
اطالعیه های هواشناسی هشــدارهای الزم به 
شهروندان اســتان های مختلف داده شده بود 
به طوری که مسئوالن استانی معتقدند اگر این 
هشدارها و اطالع رســانی ها صورت نمی  گرفت، 

حجم تلفات بسیار بیشتر بود.
مدیرکل مدیریت بحران سیستان وبلوچســتان 
به عنوان استانی که 5کشته در نتیجه سیالب و 

تبعات آن داشته، معتقد است اگر آگاهی بخشی، 
اطالع رسانی های گسترده و همراهی مردم نبود 
با توجه به حجم بارندگی ها و سیالب  آمار تلفات 

بسیار بیش از 5فوتی می شد.
علیرضــا شــهرکی بــه همشــهری می گوید:  
بارندگی های مونسون در سیستان  و بلوچستان از 
ابتدای مرداد شروع شد و در برخی نقاط بیش از 
1۰۰ و برخی شهرها بیش از 8۰میلی متر بارش 
به ثبت رسید که در نتیجه آنها در شهر زاهدان 
۲نفر دچار برق گرفتگی، ۲کودک به دلیل ریزش 
آوار و ۲کودک نیز به دلیل بازی در بستر رودخانه   

غرق  شدند.
او همچنیــن دربــاره فیلــم منتشر شــده از 
شــیرجه زدن چند نوجوان در بستر سیالب هم 
توضیح می دهد: با بررسی های انجام شده متوجه 
شدیم این فیلم قدیمی اســت و خوشبختانه با 
آگاهی بخشــی و اطالع رسانی گســترده، مردم 
در ســیالب های اخیر همراهی خوبی داشتند و 

رعایت کردند.
به گفتــه علیرضــا میربهاء الدیــن، مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر سیستان و بلوچستان با ورود 
سامانه بارشی مونسون به سیستان و بلوچستان 
1۲روســتا در 13شهرســتان دچــار ســیل 
و آبگرفتگــی شــدند کــه در نتیجــه آن بــه 
4118آسیب دیده امدادرسانی شد و 18۰3نفر 
از آسیب دیدگان در چادرهای  هالل احمر اسکان 
داده شــده اند. با همه اینها و گرچه پیامک های 
هشــدار از چند روز قبل ارســال و هشدارها و 
اطالع رسانی های زیادی انجام شده بود، اما طبق 
اعالم رئیس ســازمان امداد و نجات هالل احمر، 
57نفر از هموطنان در 18اســتان کشور بر اثر 

سیل و آبگرفتگی فوت کردند یا مفقود شدند.
مهدی ولی پور همچنین از امدادرسانی به بیش از 
15هزار نفر و انتقال 1۲۲9نفر به اماکن امن خبر 
می دهد و می افزاید: همچنین ۲۶53نفر اسکان 

اضطراری داده شدند.

   
عالوه بر استان هایی چون سیستان وبلوچستان، 
کرمان، یــزد، فــارس، مازندران و تهــران، در 
سایر اســتان های شــمالی و جنوبی هم اوضاع 
کمابیش بحرانی اســت  و سیالب خسارت های 
فراوانی به بار آورده. گرچه به اعتقاد کارشناسان 
سیالب های تابســتانی پدیده جدیدی نیستند 
و همیشــه به دلیل مقطعی، کوتاه مدت رگباری 
و شــدید بودن منجر به ســیالب و آبگرفتگی 
می شــوند، اما همزمانی بارش های مونسون در 
جنوب و ورود سامانه بارشی از شمال کشور ابعاد 
بارندگی ها و سیالب های اخیر را قابل توجه کرده 
و الیروبی نشدن رودخانه ها، خشکسالی و کاهش 
پوشش گیاهی، کمبود تجهیزات و اعتبار، ابعاد 

گسترده تری به این بارش ها بخشیده اند. 

شمال  تا جنوب گرفتار سیل
 بار دیگر سیل آمد و با وجود هشدارهای هواشناسی خسارات جانی و مالی در پی داشت

اختالل در ناوگان حمل ونقل هوایی 
هشدارهای هواشناســی در روزهای  اخیر فقط به دوری 
مردم از بستر مسیل ها و رودخانه ها خالصه نشد  و ناوگان 

حمل ونقل هوایی را هم مورد خطاب قرار داد.
به گزارش همشهری، سامانه بارشی اخیر و بروز سیل در 
استان های مختلف منجر به اختالل یا لغو برخی پروازها 

شد.
به گفته مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان، از 
عصر پنجشنبه تا ظهر جمعه 5فروند هواپیما در فرودگاه 

شهید بهشتی اصفهان فرود اضطراری داشتند.
منصور شیشــه فروش گفت: فرود اضطراری هواپیمایی 
ایران ایر از بوشــهر به تهران به دلیل نقــص فنی بود که 
مسافران در هتل اسکان داده شــدند و صبح روز جمعه 
با یک پــرواز جایگزین به تهران رفتنــد. در این هواپیما 
غالمحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه که به بوشهر 

سفر کرده بود نیز حضور داشت.
پرواز فوکر1۰۰ از مقصد بوشهر به فرودگاه مهرآباد تهران 
به دلیل نقص فنی و پروازهای دیگر شامل پرواز استانبول 
و مدینه به فرودگاه امام خمینی تهران، پرواز 737 مشهد 
و پرواز کیش به فرودگاه مهرآباد تهران نیز به علت شرایط 

جوی تهران در فرودگاه اصفهان به زمین نشستند.
ناگفتــه نماند که فرودگاه بین المللی شــهید بهشــتی 
اصفهان، فرودگاه احتیاطی و معین پروازهای 11 استان 
در زمان بروز حوادث غیرمترقبــه و بیش از ۶۰ درصد از 
پروازهای داخلی فضای کشور اســت. این فرودگاه واقع 
در شــرق اصفهان دارای ۲ باند با 1۰ جایــگاه پذیرش 
انواع هواپیمای مســافربری و ترمینال پروازهای داخلی 

و خارجی است.

از سرگیری پروازهای فرودگاه امام خمینی
همزمان با اختالل آب و هوایی و ورود ســامانه بارشــی 
مونسون به کشور، عصر پنجشنبه 3پرواز به دلیل شرایط بد 
آب و هوایی از فرود در فرودگاه امام خمینی انصراف دادند. 
یکی از آنها پرواز ایرباس شــرکت هواپیمایی لوفتهانزا از 

فرانکفورت به تهران بود.
پرواز1597 از مدینه نیز که به  علت نامساعد بودن شرایط 
جوی فرودگاه امام خمینی به اصفهان تغییر مســیر داده 

بود، بعد از سوختگیری به فرودگاه امام خمینی بازگشت.
ظهر دیروز، جمعه نیز با اعالم پایداری شــرایط جوی در 
فرودگاه امام  خمینی، پروازهای خارجی که مجبور به فرود 
در فرودگاه های پشتیبان ازجمله اصفهان شده بودند، به 
فرودگاه امام خمینی بازگشــتند. براساس اعالم فرودگاه 
امام خمینی با عادی شدن شرایط آب و هوایی، لندینگ 

پروازهای خارجی از سر گرفته شد.

ترکیدن الستیک هواپیما در مشهد
روز گذشــته همزمان با اختالل پروازها به دلیل شرایط 
جوی، ترکیدن الستیک هواپیما در مسیر مشهد به نجف 

هم در این مسیر اختالل ایجاد کرد.
صبح روز جمعه پرواز شماره۶۶43 از مشهد به نجف پس 
از برخاستن، دچار ترکیدگی الســتیک چرخ شد و پس 
از کاهش ســوخت با ادامه پرواز در فضای تقرب مشهد و 

رسیدن به وزن مجاز در باند فرودگاه مشهد فرود آمد.
خلبان درخواست تخلیه مسافران از طریق سرسره نجات 
را صادر کرد و همه مسافران، سالم هواپیما را ترک کردند.

حادثه

سیده زهرا عباسیگزارش
خبرنگار 

میز خبر 

استمرار هشدار نارنجی و قرمز 
 سازمان هواشناسی در آخرین هشدار سطح نارنجی خود برای 26استان که تا یکشنبه ادامه 
دارد، امروز )شنبه( در استان های کرمان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، 
خوزستان، بوشهر، غرب یزد، غرب و جنوب اصفهان، لرستان، زنجان، همدان، مرکزی، قزوین، 
خراسان شمالی، شمال خراســان رضوی، مازندران، ارتفاعات و دامنه در گلستان، جنوب 
آذربایجان شرقی، غرب کردستان، تهران، البرز، ارتفاعات سمنان احتمال جاری شدن سیالب، 
صاعقه و باد شدید هشدار داده است. این هشدار برای فردا )یکشنبه( مربوط به استان های 
اردبیل، گیالن، مازندران، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، کرمان، نیمه 
شرقی لرستان، شرق و جنوب خوزســتان، مرکزی، قم، البرز، تهران، زنجان، قزوین، شرق و 
شمال آذربایجان شرقی، بوشهر، نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، غرب یزد، نیمه غربی 

اصفهان است.
در همین زمان اما هشدار قرمز اعالم شده برای سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس، اصفهان، 
کهگیلویه و بویراحمد و خوزســتان هم ادامه خواهد داشــت. جاری شدن سیالب، طغیان 
رودخانه ها، آبگرفتگی معابر و منازل، اختالل در ناوگان حمل ونقل، کاهش شعاع دید، احتمال 
تخریب پل ها و مسدودشدن جاده ها، خسارت به صنعت کشــاورزی و شکستن درختان و 

تیرهای برق از مخاطرات پدیده جوی مونسون در این مناطق است.

مکث

جاده های مسدود
 رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور انتظامی کشور محورهای مواصالتی مسدود 
را اعالم کرد. سرهنگ احمد شیرانی گفت: جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال )مسیر رفت 
و برگشت( از ساعت 2۳:۳۰ پنجشنبه شب به علت بارندگی شدید و احتمال نشست آسفالت 

تا اطالع بعدی مسدود است.
وی با بیان اینکه محور هراز با توجه به ادامه عملیات پاکسازی گل و الی تا اطالع بعدی مسدود 
است، ادامه داد: جاده سولقان به امامزاده داود به علت ادامه پاکسازی سطح جاده مسدود است.

رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور انتظامی- کشور خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر مســیرهای جایگزین جاده فیروزکوه و آزادراه قزوین رشت برای تردد به استان های 

شمالی و بالعکس باز و وضعیت ترافیک روان دارد.
شیرانی تصریح کرد: بیشتر مسیرهای مسدود بازگشایی شده و تعدادی از جاده های اصلی 
شامل شــهداد- نهبندان و ریگان - ایرانشــهر و زاهدان - میرجاوه کماکان مسدود است. 
همچنین جاده بندر خمیر - بندرلنگه محدوده روســتای کنخ تا اطالع بعدی مسدود بوده و 

تردد از مسیر جایگزین بندرخمیر - دژگان - بندرلنگه انجام می شود.

مکث

رنا
:  ای

س
عک

سیالب کام »گاوخونی« را  تر کرد
در پی بارش های موسمی و جاری شدن سیالب کام تاالب 
گاوخونی تر شد. به گزارش مهر، تاالب بین المللی گاوخونی 
که با وسعت 47هزار هکتار در جنوب شرق استان اصفهان 
و ۲۰ کیلومتری شهر ورزنه قرار دارد در ۲3 سال گذشته با 
بحران خشــکیدگی روبه رو بوده و در این سال ها حقابه آن 

به طور کامل تأمین نشده است.
4سال پیش و در پی سیل فروردین 1398 پس از 15 سال 
خشــکی، حدود 5میلیون مترمکعب آب به این پهنه عظیم 
رسید درحالی که سهم گاوخونی از زاینده رود در این سال ها 
فقط اندک پســاب فاضــالب تصفیه خانه هــا و زهاب های 

کشاورزی بوده است.
حسین اصغری از ساکنان ورزنه و از دوستداران محیط زیست 
و تاالب گاوخونی که از صبح دیــروز لحظه به لحظه از ورود 
سیالب به تاالب تصویربرداری کرده است، گفت: سیالب ها 
از سمت قلعه خرگوشی در شرق تاالب و نیز از سمت گردنه 
مال احمد ورزنه در ضلع شــمال غرب تاالب وارد گاوخونی 

شده است.

هشدار وقوع سیالب در 
آذربایجان شرقی

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی نسبت 
به احتمال سیالبی شدن رودخانه ها و مسیل ها و آبگرفتگی 
معابر در استان هشدار داد. به گزارش ایرنا، محمدباقر هنربر 
افزود: با عنایت به صدور هشدارهای جوی شماره ۲9 سطح 
زرد هواشناسی استان و شماره های ۶۰ و ۶1 سطح نارنجی 
سازمان مدیریت بحران کشور مبنی بر فعالیت سامانه ناپایدار، 
وزش باد گاهی تا شدید و رگبار باران و رعد و برق در نواحی 
استان )به ویژه نواحی شمالی و شرقی( از بعدازظهر پنجشنبه 

تا اوایل دوشنبه آینده پیش بینی می شود.
وی بیان کرد: احتمال آبگرفتگی معابر عمومی و ســیالبی 
شدن رودخانه ها و مسیل ها و اصابت صاعقه در نواحی مستعد، 
احتمال بارش تگرگ، احتمال ســقوط و یا پرتاب اجســام 
سبک، سقوط تابلوهای تبلیغاتی و خســارت به سازه های 
سبک و آتش سوزی فضاهای سبز و در نیمه جنوبی احتمال 

کاهش دید و کیفیت هوا وجود دارد.
هنربر از شهروندان خواست از توقف و اتراق در حریم و بستر 

رودخانه ها و مسیل ها اکیدا پرهیز کنند.

انشرقی
آذربایج

اصفهان

عکس خبر

تخلیه فوری بافت تاریخی یزد
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهردا ری 
یزد از اهالی خواست در پی بارش های شدید و سیل آسا 
در شهر و فرســوده بودن بافت تاریخی، منازل خود را 

تخلیه کنند و در محل های امن مستقر شوند.
به گزارش یزد، ســیدمحمد حســین پور گفت: تمام 
حسینیه ها و مســاجد خارج بافت تاریخی باز بوده و 
امکان استقرار ساکنان عزیز بافت تاریخی در محل های 

ذکر شده فراهم شده است.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
یزد ادامه داد: بر این اساس، ورزشگاه والیبال مهدی آباد 
)تقاطع کوچه صحرا(، ورزشگاه شهید صدوقی )ابتداي 
بلوار امام جعفر صادق)ع( از ســمت خیابان کاشانی( 
و ورزشــگاه کوثر )پاســداران( نیز باز است و ساکنان 
بافت می توانند در این محل ها به صورت موقت اسکان 

داشته باشند.
 تمام خروجی ها به سمت تفت و مهریز مسدود است و از 
شهروندان یزد درخواست شده از هرگونه تردد در شهر 

و جاده ها خودداری کنند.
بر اثر بارش های شــدید یک منزل مسکونی در بافت 
تاریخی یزد به طور کامل تخریب و این حادثه ســبب 

فوت یک شهروند و مصدومیت ۲ نفر شده است.
در بیشــتر مناطق استان شــاهد جاری شدن سیل و 
آب گرفتگی کامــل زیرگذرها و منازل شــهر بودیم. 
همچنین در مناطق مختلف شهر یزد شاهد فرونشست 
زمین بودیم که یکی از این فرونشســت ها در منطقه 
بعثت یــزد اتفاق افتاد و باعث خســارت بــه منازل و 

ماشین ها شد.

 خبر

عدد خبر

مدیرکل بحران استانداری فارس از تخلیه 
روستای حسین آباد شهرستان فراشبند 
به دلیل جاری شدن سیالب خبر داد. به 
گزارش ایسنا،  خلیل عبداللهی گفت: 
در پــی وقوع ســیالب در نقــاط مختلف 
فــارس، شــاهد آبگرفتگــی در برخــی 
مناطق روستایی و شهری هستیم که با 
حضور بموقع نیروهای امدادی در حال 

تخلیه است.

یک
روستا  

فارس

معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و 
حمل ونقــل جــاده ای کرمــان با اشــاره به 
بازگشــایی 3محور تاکنون گفــت: جاری 
شــدن ســیالب و طغیــان رودخانه هــا به 
۵۰۰کیلومتــر از راه های اصلی و شــریانی 
شمال کرمان خســارت وارد کرده است. 
به گــزارش ایرنا، ســیدحمزه روح االمینی 
افــزود: خســارت  بــه محورهــای ارتباطی 
شهرستان ارزوییه، رفسنجان، کوهبنان، 

زرند و سیرجان فراوان بوده است.

500
کیلومتر  

کرمان

مدیــرکل امــور عشــایر چهارمحــال و 
بختیاری درباره خسارت های وارد شده 
به عشــایر این اســتان گفت: براساس 
برآوردهــای اولیــه متأســفانه بیــش از 
2هزار گوسفند از عشایر استان از بین 
رفته اســت. بــه گــزارش ایســنا، یحیی 
حســین پور گفــت: 2۰۰چــادر عشــایر 
نیز در اثــر وزش باد تخریــب و غیرقابل 

استفاده شده است.

2000
رأس  

لوبختیاری
چهارمحا

قم

 خسارت سیل 
در جعفرآباد قم

 پنجشنبه شب در جاده قم -گرمسار بعد از عوارضی، 
بارندگی شدید همراه با توفان و گردوغبار ایجاد شد و سیالبی 
در منطقه حوالی روستای جعفرآباد این استان شکل گرفت. 

جعفرآباد، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان قم 
است که با بیش از 7۵۰۰کیلومترمربع جمعیتی حدود 3۵ 

هزارنفر دارد. منبع: تسنیم  

یزد
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بارش های موسمی مونسون که از 

آب
اواسط تیرماه از سمت اقیانوس هند 
به فضای ایران وارد شــده، در کنار 
خرابی هایی که به صورت سیالب به بار آورد، باعث 
افزایش ورودی آب به مخازن سدهای تشنه کشور 

شده است.
به گزارش همشــهری، مخازن ســدهای کشــور 
به خصوص در استان های سیســتان و بلوچستان، 
هرمزگان و بخش هایی از استان های کرمان و فارس، 
انتفاع زیادی از بارش های موسمی مونسون برده اند؛ 
به گونه ای که میانگیــن ورودی آب به مخازن کل 

سدهای کشور را 5درصد ارتقا داده اند.

پرشدگی 47درصدی مخازن سدها
سخنگوی صنعت آب با اشاره به عملکرد بارش های 
موسمی مونسون، از افزایش مخازن سدهای مناطق 
میزبان این بارندگی ها به ویژه در استان های سیستان 
و بلوچســتان، هرمزگان، کرمان و فارس خبر داد. 
فیروز قاسم زاده گفت: بارش هایی که از طریق سامانه 
بارشی در جنوب کشور اتفاق افتاد، در جنوب شرق 
کشور شــامل اســتان های هرمزگان، سیستان و 
بلوچستان و بخش های از استان های کرمان و فارس 
باعث تغذیه مخازن سدها شده است. او اظهار کرد: 
به دنبال بارش های اخیر، در گام نخست ۶5میلیون 
مترمکعب آب در مخازن سدها در استان سیستان 
و بلوچستان ذخیره سازی شده اســت و در استان 
هرمزگان هم پیش بینی می شود حجم مخازن سدها 
نسبت به روز شروع بارش های این سامانه ۲۰میلیون 
متر مکعب رشد داشته باشد. با ادامه بارش ها، برآورد 
می شود سدهای استان خوزستان نیز شاهد افزایش 
موجودی آب در مخازن باشند. طبق آمارهای ارائه 
شده از قاســم زاده درباره آخرین وضعیت سدهای 
کشور، از ابتدای ســال آبی 14۰1-14۰۰ )از اول 
مهر14۰۰ تا شامگاه پنجم مرداد14۰1( ورودی آب 

به سدهای کل کشور حدود ۲8.8میلیارد مترمکعب 
بوده که نسبت به مدت مشــابه در سال آبی گذشته 
5درصد افزایش نشــان می دهد و با احتســاب این 
افزایش، فعال میانگین پرشــدگی مخازن سدهای 

کشور به 4۷درصد رسیده است.

نقشه بارش های مونسون در ایران
بارش های موسوم به مونسون، اواخر خرداد از سمت 
اقیانوس هند با عدم تعادل حرارتی در آســیا فعال 
می شــوند و با چند هفته تأخیر از نیمه دوم تیرماه، 
ایران را نیز فرا می گیرند. باران های مونســونی هر 
تابســتان تقریبا به صورت کمیابی در جنوب شرق 
کشور فعال هستند که امسال نسبت به دهه اخیر با 
شدت بسیار بیشتر همراه بودند  که پس از پایان این 
سامانه و فروکش کردن آن، تحلیل های الزم انجام 
می گیرد. سخنگوی صنعت آب می گوید: بارش های 
موسمی یا بارش های مونســون هند که از جنوب 
شرق کشــور وارد کشور می شــوند معموال سامانه 
بســیار ناپایداری هســتند؛ به این معنی که کانون 
بارش ها به شدت متغیر هستند و در پیش بینی ها هم 
عدم قطعیت بسیار باالیی وجود دارد که همین امر 
باعث شده در سطح وزارت نیرو از نظر ایمنی سازها و 
صدور هشدار به مردم، تمهیدات الزم اندیشیده شود. 
قاســم زاده می افزاید: به دنبال بارش های مونسون، 

ستاد فرماندهی ســیل در وزارت نیرو جلسه های 
متعددی در هفته های اخیر برگزار کرده و این سامانه 
بارشی به صورت مداوم به روزرسانی، پیگیری و رصد 
می شــود و نتیجه آن نیز صدور هشدارهای الزم به 
استان های درگیر این موضوع به ویژه در مورد شدت 
بارش های باال و احتمال ســیالب داده شده  است. 
سخنگوی صنعت آب درخصوص بارش های موسومی 
مونسون که از نیمه دوم تیرماه در سطح ایران فعال 
شده، می گوید: شــروع این بارش ها از جنوب شرق 
کشــور در سیستان و بلوچســتان و هرمزگان آغاز 
شده و با گسترش به فالت مرکزی تا دامنه جنوبی 
رشته کوه البرز و دامنه ای های غربی زاگرس را تحت 

 تأثیر قرار داده است. 
فیروز قاسم زاده می افزاید: بیشترین تأثیر این بارش ها 
در نوار جنوبی کشــور ازجمله هرمزگان، سیستان 
و بلوچســتان، فارس، کرمان و بوشــهر بوده که در 
برخی نقاط به صورت موضعی تا باالی 15میلی متر 
دریافت شده است، اما پیش بینی می شود بارش ها 
در بخش های عمــده دامنه غربی زاگــرس، دامنه 
جنوبی البرز و فالت مرکزی نیز تداوم داشته باشد. 
قاسم زاده درخصوص الزامات پرهیز از خسارت های 
این بارندگی ها به مردم توصیه می کند که تحت هر 
شــرایطی در اطراف رودخانه و مسیل ها، به ویژه در 
مناطق پست و دره ها اتراق نکنند، چرا که بارندگی ها 

هم ناپایدار و هم از لحاظ زمانی و مکانی می تواند در 
یک بازه زمانی در یک منطقه بســیار کوچک اتفاق 
بیفتد و با شــدتی که دارد باعث تند سیالب شود و 
این تند سیالب در مسیر خود با یک دبی حداکثری و 
سرعت بسیار باال، منجر به خسارت زیادی در حاشیه 

رودخانه شود.

کم آبی با مونسون رفع می شود؟
بارندگی های سیل آسای مونسون گرچه در مناطقی 
از کشور به وقوع سیالب های مخرب و خسارت های 
جانی و مالی منجر شده است، اما درمجموع از منظر 
میزان انتفاع آبی، عملکرد قابل توجهی ندارد؛ زیرا این 
بارش ها عمدتا به صورت پایه ای و ناپایدار هستند و 
گستره کوچک تری نســبت به بارش های معمول 

زمستانی و پاییزی را در بر می گیرند.
 بر همین اساس، بارش های حاصل از مونسون قدرت 
جبران گسترده آثار کم بارشی در طول سال آبی را 
ندارند و وقوع آنها نباید به منزله رفع تنش آبی و آغاز 
ترسالی قلمداد شود. به عنوان نمونه، در استان تهران 
که به تازگی سامانه بارشی مونسون به آن رسیده و 
در نخستین بارش به وقوع سیل در منطقه امامزاده 
داوود منجر شده است، آب سدهای 5گانه 18درصد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده و 
موجودی آب این سدها 1۲۶میلیون مترمکعب کمتر 
از سال قبل است. جدا از این موضوع، کم بارانی های 
چند سال اخیر باعث شده میزان پرشدگی سدهای 
5گانه پایتخت به 3۰درصد برســد؛ ازاین رو، حتی 
با فرض اینکه بارش های مونســون بتوانند کسری 
1۲۶میلیون مترمکعبی ســدهای تهران را نسبت 
به ســال قبل جبران کنند، همچنان 1.۲میلیارد 
مترمکعب از ظرفیت عملیاتی سدهای تهران خالی 
می ماند که خود بیانگر ابعاد بــزرگ کم آبی در این 
سدها و ناتوانی بارش های موسمی در سیراب کردن 

آنهاست.

سدهای تشنه؛ میزبان بارش های هندی
 در جریان بارش های موسمی مونسون، ورود آب به مخازن سدهای کشور 5درصد افزایش یافته

و اندکی از کسری آب آنها جبران شده است

 مونسون؛ پشت سدهایعطش خشکسالی در سدهای تهران
در جریان خشکسالی های اخیر، به تدریج ذخیره آبی سدهای کشور کم شده و در این میان  سیستان  و بلوچستان

سد
سدهای پنجگانه پایتخت هم به واسطه کاهش ورودی آب و هم به دلیل افزایش خروجی آب، 
شرایط سختی را متحمل شده اند. محمد شهریاری، مدیر دفتر بهره برداری از تأسیسات آبی 
و برقابی شرکت آب منطقه ای تهران، از خالی بودن حدود ۷۰درصد حجم مخازن سدهای پنجگانه تهران 
خبر می دهد و می گوید: طبق پیش بینی های سازمان هواشناسی، در ماه های باقیمانده از سال آبی جاری، 
حجم ریزش های جوی کمتر از میانگین بلندمدت بــوده و بارش های فصل پاییز نیز با تأخیر زمانی همراه 
خواهد شد؛ بر همین اساس روند کاهشی ورودی آب به دریاچه سدها در ماه های آتی به خصوص در فصل 

پاییز نیز ادامه خواهد داشت. 
به گزارش همشهری، با توجه به وضعیت نامساعد سدهای پایتخت، به نظر نمی رسد وقوع بارش های مونسون 
نیز به داد کم آبی سدهای پنجگانه برسد؛ هرچند اثرات مثبتی بر تراز آبی آنها خواهد داشت. طبق اظهارات 
شهریاری، در شــرایط فعلی حجم آب موجود در مخزن سد امیرکبیر حدود 1۲4میلیون مترمکعب است 
که این میزان نسبت به ذخیره 1۶1میلیون مترمکعبی سال گذشته ۲3درصد کمتر است. همچنین حجم 
ذخیره آب سد طالقان از ۲۷۰میلیون مترمکعب در سال گذشته به ۲4۹میلیون مترمکعب کاهش پیدا کرده و 
۷.8درصد کمتر شده است. در این میان حجم ذخیره آب سد الر نیز با کاهش 33میلیون مترمکعبی نسبت به 
سال قبل به 84میلیون مترمکعب رسیده که بیانگر افت ۲8درصدی ذخیره آبی این سد است. این اتفاق برای 
سد مالمو نیز با شدت بیشتری تکرار شده و حجم آب این سد با کاهش 41درصدی از ۹8میلیون مترمکعب 
در سال گذشته به 58میلیون مترمکعب در شرایط فعلی رسیده است. در این میان فقط حجم ذخیره آب سد 
لتیان در مقایسه با روز مشابه سال گذشته 1۰درصد رشد کرده و به 54میلیون مترمکعب رسیده است. این 
آمارها، اهمیت صرفه جویی و لزوم مدیریت مصرف بهینه آب از سوی مشترکان را پررنگ تر می کند حتی اگر 

به صورت مقطعی شاهد بارش های سیل آسای مونسون باشند.

اولین روز فعالیت قدرتمند سامانه 

سد
بارشی مونسون در استان سیستان 
و بلوچســتان به گونه ای بوده که 
میانگین بارندگی های این استان به عنوان یکی از 
خشک ترین مناطق ایران نسبت به سال گذشته 
3۷۰درصد رشد کرده و فقط در روز اول مردادماه 
در منطقه بزمان از توابع ایرانشهر 5۰میلی متر بارش 
ثبت شده است. به گزارش همشهری، آمار و ارقام از 
آخرین وضعیت بارش ها در سیستان و بلوچستان 
نشــان می دهد که به دنبال بارش های مونسون، 
رکورد 4۰ساله بیشترین بارش روزانه مردادماه در 
چابهار شکســته شــده و این شهرســتان بارش 
31.۶میلی متری در یک روز را تجربه کرده است. 
این رکورد حدود ۲.5برابر بیشــتر از رکورد قبلی 
بارش روزانه چابهار بوده که در سال13۷3 به ثبت 
رسیده اســت. گزارش تسنیم نشــان می دهد: با 
بارش های مونسون در ایستگاه های بارندگی سنیب 
شهرســتان خاش و نصرت آباد شهرستان زاهدان 
به ترتیب 1۰8 و 43میلی متر بارندگی ثبت شده که 
این میزان بارش از این دو ایستگاه از بدو تأسیس 
تاکنون بی سابقه بوده اســت. در شهرستان زهک 
واقع در منطقه سیستان در شمال استان سیستان 
و بلوچستان نیز 33میلی متر باران باریده که معادل 
5 برابر میانگین تمام بارش های فصل تابستان این 
شهر در ۲۷سال اخیر است. مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای سیستان و بلوچستان می گوید: به دنبال 
بارندگی های سامانه مونسون، بیش از 1۲۰میلیون 
مترمکعب آب پشــت ســدهای »پیشــین« و 

»زیردان« منطقه بلوچســتان ذخیره سازی شده 
است. به گفته محمدامین بارانی، هم اکنون تقریباً 
۲۰درصد حجم ســدهای مخزنی جنوب استان، 
خالی و آماده مهار سیالب های احتمالی است. در 
این میــان، مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان 
مهرستان سیستان و بلوچستان از خسارت بیش از 
۲1میلیارد تومانی بارش های مونســون به بخش 
کشــاورزی شهرســتان خبر داده و گفته است: 
بیشترین خسارات وارد شده به ۲۲رشته قنات در 
بخش های آشار، مرکزی و بیرک این شهرستان بوده 
است. به گفته عبداهلل سپاهی، سایر خسارت های 
وارده، مربوط بــه چاه های کشــاورزی، بندهای 
حفاظتی اراضــی، اراضی زراعــی و باغی، اماکن 
کشاورزی انار، انگور، ذرت، سورگوم، سبزی، صیفی 

و جایگاه های دامداری سنتی بوده است.
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نجات سیل زدگان و پرداخت 
خسارت ها؛ 2مأموریت مهم دولت

 همشهری جزئیات اقدامات دستگاه های اجرایی را 
در برخورد با سیل، بررسی می کند

هنوز شوک وقوع سیل در امامزاده داوود)ع( در شمال غربی 
تهران تمام نشده، خبر رسید که وقوع سیل پیش بینی نشده 
بخش هایی از شهر تاریخی یزد در مرکز ایران را فراگرفته و از 
آن سو در شرق تهران هم فیروزکوه تحت تأثیر سیالب قرار 

گرفته است.
 مجموعه حوادث رخ داده بر اثر سیالب تابستانی موجب شد 
۲روز پایانی هفته گذشــته بخش زیادی از وقت دولت برای 
کمک به سیل زدگان صرف شــود. تا جایی که سیدابراهیم 
رئیســی، رئیس جمهوری، با توجه به بارش های پیش رو و 
احتمال سرریزشدن ســدها و آب بندها، استانداران سراسر 
کشور و دستگاه های مرتبط را موظف کرد اقدامات و تدابیر 
الزم را برای پیشگیری از بروز خســارات در دستور کار قرار 
دهند. او به وزیران، روسای ســازمان ها و استانداران سراسر 
کشــور دســتور داد تمام امکانات خود را بــرای مواجهه با 
سیل بســیج کنند. رئیس جمهور تأکید کرد: ضروری است 
اســتانداران با همه امکانات موجود به مناطق سیل زده در 
استان خود یا به اســتان های معین و همجوار امدادرسانی 

کنند.

آخر هفته با سیل تابستانی
وقوع ســیل در دومین ماه از فصل تابســتان از یک حادثه 
غیرمترقبــه و کمتر قابــل پیش بینی حکایت داشــت که 
ایجاب می کند تا سیاســتگذاران به تأثیر تغییرات اقلیمی 
بیش از گذشته توجه کنند. با وقوع سیل در امامزاده داوود 
تهران، در نخســتین اقدام مقامات ارشد دولتی و شهری در 
این منطقه حاضر شدند و بالفاصله کمی پس از وقوع سیل 
تیم های عملیاتی آتش نشانی، اورژانس، هالل احمر و ستاد 
مدیریت بحران شهرستان تهران و عوامل فرمانداری تهران 
در محل حادثه حضور یافتند تا کسانی را که در این سیالب 
گرفتار شدند، نجات دهند و وزیر کشــور هم پس از بازدید 
میدانی در البه الی گل و الی به جامانده از ســیل، بالفاصله 
دستور تشکیل ستاد بحران را داد و استاندار تهران را به عنوان 
فرمانده عملیات در حادثه سیل بخش کن و روستای امامزاده 
داوود)ع( معرفی کرد و از تمام دستگاه های اجرایی، عملیاتی 
و امدادرسان در سطح ملی خواست تا با استاندار تهران در این 

خصوص همکاری کنند.

معاون اول هم آمد
محمد مخبر، معــاون اول رئیس جمهوری هــم  بالفاصله 
در تمــاس تلفنی با اســتاندار تهــران بر ضرورت بســیج 
تمامی امکانــات و تجهیزات برای امدادرســانی و کمک به 
آسیب دیدگان حادثه شب گذشته امامزاده داوود تأکید کرد و 
خواستار گزارش و جبران خسارات مالی وارده به سیل زدگان 
امامزاده داوود شد. او عصر پنجشــنبه به مناطق سیل زده 
امامزاده داوود رفت تا از نزدیک در جریان روند امدادرسانی به 
سیل زدگان قرار گیرد. مخبر ضمن ابراز همدردی با خانواده  
قربانیان این حادثه، از مردمی که در جریان ســیل و رانش 
زمین دچار خسارت و صدمه شده اند، دلجویی و دستورات 
الزم را برای کمک به ســیل زدگان و جبران خسارات وارده 

به آنان صادر کرد.
یک روز بعد معاون اول رئیس جمهور راهی مناطق سیل زده 
در شهرستان فیروزکوه در شمال شرق تهران شد و از نزدیک 
روند رسیدگی و امدادرسانی به آسیب دیدگان ناشی از سیل 
در منطقه فیروزکوه را مورد بررسی قرار و دستورات الزم را 

برای جبران خسارات و تخریب ها داد.

وحیدی در متن سیل یزد
به گزارش همشهری، وقوع سیل این بار در استان یزد باعث 
غافلگیری شد. احمد وحیدی، وزیر کشور که به این استان 
رفته بود، گفت: بارندگی اخیر در این استان به هیچ وجه قابل 
پیش بینی نبود زیرا بارندگی معمول در یزد 45میلی متر است 
اما هم اکنون ۷5میلی متر باریده که از میانگین بارندگی سال 

باالتر است.
او که مرد اول کابینه دولت سیزدهم در شرایط بحرانی است، 
راهی یزد شــد و اعالم کرد: تجهیزاتی از سوی وزارت نیرو و 
استان ها برای کنترل سیل در راه استان یزد است؛ چراکه این 
شهر نیاز به کمک های بیشتری دارد. وزیر کشور با تأکید بر 
تقویت سیل بندها از مردم خواست تا از حضور در محل های 
سیل گیر به شــدت خودداری کنند تا دســتگاه ها بتوانند 

مدیریت کافی و الزم را داشته باشند.

پرداخت آنی خسارت ها
گام نخست دولت، نجات سیل زدگان اســت و گام دوم که 
به احتمال زیاد این هفته در نشســت هیأت وزیران برداشته 
خواهد شد، تصویب مصوبات پرداخت خسارت و جبران آن 

در آینده نزدیک است.
 انتظار مــی رود پس از اتمــام عملیات نجــات مفقودین و 
شناســایی جان باختگان و همچنین جلوگیری از تشــدید 
خسارت های احتمالی، تیم های کارشناسی و ارزیاب خسارت 
اقدام به برآورد هزینه های ســنگین خسارت های واردشده 
کنند تا گزارش آن به دولت ارســال شود. ماموریت این کار 
مهم بر دوش محمد مخبر و وزیر کشــور است تا  خسارات 
مالی وارد شــده به مردم و همچنین زیرساخت های عمرانی 

آسیب دیده را برای جبران و بازسازی تهیه کنند.

صندوق بیمه بودجه ندارد
براســاس قانون مصوب مجلس، به منظور جبران بخشی از 
خسارت مالی ناشی از حوادث طبیعی ازجمله زلزله، سیل، 
توفان، صاعقه، ســنگینی برف، رانش زمین و سونامی همه 
ساختمان های مســکونی دارای انشــعاب قانونی برق نزد 
صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی بیمه هســتند، اما با 
گذشت ۲۰ماه از تصویب قانون و چندماه از تشکیل صندوق، 
این ســپر دفاعی در برابر حوادث طبیعی از بودجه و اعتبار 
الزم برای جبران خســارت ها برخوردار نیست و به همین 
دلیل هزینه خسارت وارد شده از بودجه عمومی دولت تامین 

خواهد شد.

گزارش

 حکایت سیل 
و برنج های وارداتی

هشــدارهایی که انجمن واردکنندگان برنــج طی یک ماه 
گذشته درباره شرایط نامســاعد نگهداری برنج های وارداتی 
در گمرک زاهدان داده بود، ســرانجام با بروز ســیل در این 
استان و آبگرفتگی این محموله ها به واقعیت تبدیل شد. روز 
چهارشنبه تصاویر نگران کننده این برنج ها در خبرگزاری ها 

منتشر شد.
اطالعیه هایی که پس از انتشــار ایــن تصاویر گمرک صادر 
کرد مسئولیت خسارت وارد شــده به محموله های موجود 
در محوطه را نه بر عهده این ســازمان بلکه متوجه سازمان 
انبارهای عمومی می دانست. گمرک زاهدان در اطالعیه های 
خود اعالم کرد از زمســتان گذشــته و به ویژه بــا ابالغ لغو 
ممنوعیــت واردات برنج از اول مــرداد ورود کاال به محوطه 
گمرک افزایش داشته و با توجه به تذکرهای الزم به وزارت 
صمت نسبت به تبعات این شرایط، محموله های وارداتی با 
تعهد خود تجار در محوطه نگهداری شده اند. ادامه سرگردانی 
واردکنندگان برای تعیین مرجع تامین خســارت در حالی 
اســت که با توجه به نیاز شــدید بازار برنج به واردات برنج با 
قیمت مناســب، افزایــش واردات با لغــو ممنوعیت فصلی 
واردات این کاال در ماه های مــرداد تا آبان، مورد توجه دولت 

قرار گرفته است.
 

خسارت پای کیست؟
بررســی های اولیه صورت گرفته و اعــالم موضع گمرک در 
تعیین تکلیف محموله های برنج مانده زیر باران حاکی از این 
است که پرداخت خسارت بر عهده سازمان انبارهای عمومی 
به عنوان مرجع تحویل گیرنده گذاشــته شده است. به دنبال 
بارندگی عصر سه شــنبه 4مرداد و آبگرفتگی گمرک زاهدان 
حجم زیادی از برنج های وارداتی در آب ماند. واکنش ها به این 
موضوع جالب توجه بود؛ در نخستین واکنش، گمرک زاهدان 
اعالم کرد که از اواخر ســال گذشته، ورود کاال به این گمرک 
افزایش یافتــه و 14هزار تن کاال در محوطــه و در فضای باز 
تخلیه شده است. گمرک تأکید داشت که به دفعات به وزارت 
صمت و استانداری برای محدود شدن ثبت سفارش به مقصد 
این گمرک تذکر داده و از سازمان انبارهای عمومی خواسته 
فضای مناســب برای نگهداری کاال ایجاد کند، ولی هیچ یک 
توجهی نکرده اند. براساس اعالم گمرگ زاهدان، این ارگان از 
واردکنندگان برای نگهداری کاال در محوطه گمرک رضایت 

و تعهد گرفته است.
انجمن واردکنندگان برنج در واکنش به این اظهارات اعالم کرد 
واردکننده در زمان ورود کاال، تابع شرایط و مجبور است هرچه 
حکم شــد، بپذیرد ولی این پذیرفتن به معنی تأیید اهمال 

مرجع نگهدارنده نیست.
در سوی دیگر اما سازمان انبارهای عمومی که پای آن به عنوان 
مرجع نگهدارنده و مسئول حفاظت از کاالها در میان است با 
وجود گذشت 4روز از واقعه، هیچ توضیح یا اطالعیه ای در این 
خصوص صادر نکرده و تاکنون پاســخگوی ابهامات موجود 

نبوده است.

طوالنی شدن فرایند ترخیص
یکی از واردکنندگان و صاحبــان برنج های باران زده در مورد 
اینکه چرا با توجه به اخطارهای داده شده درباره شرایط آب و 
هوایی کاالی خود را سریع تر ترخیص نکرده، از طوالنی بودن 
فرایند ترخیص در گمرک زاهدان گفته است. وی در گفت وگو 
با ایسنا افزود: ازجمله موانعی که پیش روی ترخیص کاال قرار 
دارد، طوالنی شدن ویرایش ثبت سفارش است که وقتی برای 
آن اقدام می شود، مدت ها در کارتابل کارشناسان مربوطه باقی 
می ماند. از سوی دیگر با وجود اینکه گمرک زاهدان، گمرک 
تخصصی است، تشریفات گمرکی کند پیش می رود و دلیل 
آن عدم اقدام به موقع و همکاری سازمان های همجوار با گمرک 
است. به گفته این فعال اقتصادی، پاسخ آزمایش استاندارد و 
سازمان غذا و دارو گاهی ۶ تا ۷روز زمان می برد تا در سامانه 
وارد شود و ادامه مسیر ترخیص را طی کند؛ آن هم در شرایطی 
که مبالغ قابل توجهی باید صاحب کاال بابت این نمونه برداری 

پرداخت کند. 
پیش از این نیز دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفت وگو 
با همشهری بخشی از کندی روند واردات را به طوالنی شدن 
تشــریفات اداری و موازی کاری وزارت بهداشــت و سازمان 
استاندارد نســبت داده بود. گفته می شــود در روز گذشته 
حدود1۶۰ تا 1۷۰کامیون از محموله های سالم برنج بارگیری 
کرده و خارج شده اند. براســاس اعالم گمرک زاهدان انباری 
خارج از گمرک در شهرک صنعتی در اختیار این محموله ها 
قرار گرفت و حدود 1۰۰کامیون به آن سمت هدایت شد ولی 

۲۰۰کامیون دیگر در صف تخلیه قرار دارند.

انبارهای عمومی باید خسارت را بپردازد
رئیس گمرک زاهدان درباره تعیین تکلیف خســارت  وارده 
و مســئولیت آن توضیح داد: طبق قانون، در چنین مواردی 
جبران ضرر و زیان وارده بر عهده مرجع تحویل گیرنده کاال 
است که در این موضوع، مسئولیت برعهده شرکت انبارهای 
عمومی اســت. ضمن اینکه، این شرکت براساس قبض انبار، 
کاال را بیمه و حق بیمه دریافت کرده است و باید در قبال آن، 
خسارت پرداخت کند. محمدعلی خاشی تأکید کرد: سازمان 

انبارهای عمومی نمی تواند مسئولیت این حادثه را نپذیرد.

استقبال از گمرک زاهدان به دلیل ارزانی
ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان و رئیس گمرک زاهدان 
با اشاره به اینکه از پارســال به صاحبان کاال اعالم شد که در 
گمرک زاهدان جا نداریم و کاال را به گمرک دیگری ببرند، بیان 
کرد: برخی از واردکنندگان خودشان خواستند محموله های 
خود را اینجا تخلیه کنند چراکه فاصله مرز میرجاوه تا زاهدان 
کوتاه است و هزینه تمام شــده برای واردکننده کمتر است. 
به گفته خاشی، گمرک زاهدان، گمرک تخصصی برنج است 
و سازمان استاندارد و وزارت بهداشت، 35سال است که اینجا 
کار تخصصی برنج انحام می دهند و از این جهت در این زمینه 
کارشان را روان تر از دیگر گمرکات انجام و در زمانی کوتاه تر 
پاسخ می دهند و ارباب رجوع سریع تر می تواند کاال را ترخیص 
کند. به اذعان برخی صاحبان کاال در مجموع هزینه تمام شده 
ترخیص14۰۰ تومان در هر کیلو برای واردکننده ارزان تر تمام 

می شود که در مجموع رقم قابل توجهی است.
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امیرمحمدیعقوبپوریادداشت
روزنامهنگار

 توضیح  جدید مهدی تاج در مورد 
 ماجرای ویلموتس، چندان قانع کننده

 به نظر نمی رسد
 اگرکاهشمیزانجریمــهدرپروندهمارک
ویلموتساز10میلیونیــوروبه3میلیونرا
یک»پیروزی«میدانیم،بایددرمعناومفهوم
پیروزیبرایهمیشــهتجدیدنظرکنیم.برد
واقعیدراینپروندهوقتیاتفاقمیافتادکه
ایراناصالبهویلموتسبدهکارنمیشــداما
فدراسیونفوتبالهمینحاالباید3میلیون
یورو)جدااز1.7میلیونیورويپرداختشده(
بهمردیپرداختکندکهتیمملیرادریک
قدمیحذفازجامجهانیقراردادهبود.مردی
کهحتیقبلازمسابقهحساسوتعیینکننده
باعراق،قراردادشرافســخکــردهبودامابا
اصرارعجیبوپنهانیفدراسیونوقت،روی
نیمکتتیمملینشستوتنهاباچندجلسه
تمرین،ایرانرابهمســلخکشــاند.ماجرای
ویلموتس،دومینوییازاشتباههایبزرگبود
کهپشتسرهمرقمخوردندتافوتبالایران
رابهبنبستبکشانند.تیمملیازآنکابوس
بزرگعبورکردوبهجامجهانیهمرسیداما
بنبستمالیفدراســیون،هنوزهمبهپایان

نرسیدهاست.
 درادبیاترئیسســابقفدراسیونفوتبال،
هنوزهمنشــانهایازعذرخواهــیبهخاطر
امضایآنقرارداددیدهنمیشود.مهدیتاج
بهگفتهخودش،»حیا«بهخرجدادهکه3سال
درموردقراردادویلموتس»ســکوت«کرده
وموضعیدرمقابلانتقادهانداشــتهاســت.
دلیلاینسکوتهمازنگاهاینمدیر،کشیده
شــدنرأینهاییبهدادگاهعالیورزشبوده
است.حاالکهرأینهاییهمصادرشده،دیگر
سکوتمعنایینداردوهمهدرانتظارشنیدن
جزئیاتبیشتریازاینپروندههستند.بهگفته
مهدیتاج،فدراسیونفوتبالبعدازکیروشو
قبلازویلموتس،باچندمربیدیگرنیزمذاکره
داشتهاســت.جالباینکهلوپتگیگزینهاول
فدراســیونبودهومذاکرههایزیادیبیناو
وفدراسیونصورتگرفتهامابهمحضمطرح
شــدنرقمقرارداد،فدراســیونقیدجذب
اینگزینهرازدهاســت.طبیعتافدراســیون
خیلیزودترمیتوانســتبرسرمبلغقرارداد
بالوپتگیمذاکرهکندواصالالزمنبودزمان
برسرجزئیاتدیگرازدستبرود.فدراسیون
بهلحاظزمانینیزباهروهرناربهتوافقنرسید
واینمربیدرنهایتراهیعربســتانشــد.
مذاکرهبیســرانجامبامربیانمختلف،هرگز
نمیتوانــدتوجیهیبراییــکانتخاببداز
سویفدراسیونباشــد.اینفدراسیونحتی
میتوانستبازیدانوکونتههممذاکرهکند
وپاسخمنفیبشنود.شــنیدنپاسخمنفیاز
مربیانمختلف،هنرخاصینیســتکهحاال
مهدیتاجاینچنینبــاآبوتابدرموردآن

صحبتمیکند.
 مســئلهمهمبعدی،رقــمقــراردادمارک
ویلموتساست.اینرقماساســاباکدامکار
کارشناسیتامینشد؟کداممتخصصوخبره
فوتبالدرفدراســیوندرایــنموردتصمیم
گرفت؟رقمیکهفدراسیونبهمربیبلژیکی
پرداختکرد،چندبرابرآخریندستمزدکاری
اوبود.باتوجهبهپرداختهایقبلیوجریمه
سنگینفعلی،فدراسیونفوتبالدرمجموع
زیربارپرداخت5میلیونو400هزاریوروبه
ویلموتسرفتهاســت.ایندرحالیاستکه
مربیبلژیکیتنهــا32روزمفیدرادرفوتبال
ایرانســپریکرد.درحقیقتفدراســیون
فوتبالنزدیکبه186میلیاردتومانرادراین
پروندهباختهاست.بااینحساباوبهازایهر
روزحضوردرفوتبالایران5.8میلیاردتومان،
برایهرساعت241میلیونتومانوبرایهر
دقیقه4میلیونتوماندستمزدگرفتهاست.
درحقیقتحتینفسکشیدنویلموتسدر
فوتبالایرانهماوراصاحبدرآمدیبیسابقه
وخارقالعادهکردهاست.آنهاییکهاینمربی
رابرایفوتبالایرانانتخابکردند،آنهایی
کهنتوانستندحقوقاورابموقعپرداختکنند
وشرایطرابرایفســخقراردادیکطرفهدر
اختیاراینمربیقراردادندودرنهایتآنهایی
کهاینپروندهبزرگرابهفوتبالایرانتحمیل
کردند،بایدپاسخهایبهمراتبمنطقیتری

برایاهالیفوتبالایرانداشتهباشند.
اینکهفدراســیونفوتبالتاپایــانتحریمها
ناچاربهپرداختاینرقمنیستیااینکهاین
پولازحســابایراندرفیفاتامینمیشود،
هیچکدامتوجیهمناســبینیستند.حقیقت
آناستکهاینرقمبایدصرفتوسعهفوتبال
ایراندرهمهسطوحوتجهیزهمهجانبهتیم
ملیمیشدامابهسادگیهرچهتمامتربهباد
رفت.اینجریمهســنگین،حتیساختمان
فدراســیونفوتبالرانیزدراختیارنهادهای
دیگرقــرارداد.براییکلحظــهتصورکنید
فدراســیونیکهآهدربســاطنداردبهسراغ
یکمربیخارجــیمیرود،پیشــنهادقابل
توجهیبهاومیدهد،برایتأمینهزینههای
اوقرضدالریمیگیرد،بهیکقدمیحذف
ازمرحلهاولمقدماتیجامجهانیمیرسدو

حتیدیگرقادربهحفظ
ســاختمانشهمنیست،

بهجایعذرخواهییاتوضیحمنطقیســهم
تازهایازفوتبالایرانمیخواهد.
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صفا با سعید!
تراکتور با یک بمب نقل و انتقاالتی 
دیگریک  ترکیب درخشان در میانه 

میدان ساخته است

کیانی معتقد است تراکتور هم می تواند امسال 
مدعی قهرمانی باشد. کاپیتان روی حمایت 

هواداران تبریزی حساب خاصی باز کرده است

می گویند شبیه یزدانی هستیبردیف مربی سرسختی است
رضا آذرشب، برنده مدال برنز نوجوانان جهان 
می گوید: حسن آقا 7مدال جهانی و المپیک 

گرفته، کاش من هم بتوانم یکی بگیرم!

18

 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

 سرقفلی تیم ملی
به نام  بازیکنی نیست

بهروز عطايي از داليل موفقيتش با تيم ملي واليبال 
و البته از حاشيه ها و اختالفات مي گويد. او براي حل 

مشکل تيم در دفاع، برنامه هاي خاصي دارد
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كي اسم تو رو گذاشت ساكت؟

مهاجرت برعكس

گره كور پرسپوليس-ملوان

در ميان مربيان فوتبــال ايران، اگر 
امير قلعه نويي ركــورددار تعداد 
بازي و جام هاي قهرماني اســت، 
در عوض ساكت الهامي هم ركورد 
بيشــترين دعوا و درگيــري را در 
اختيار دارد. استاد كه هنوز مدت زيادي 
از دعواهايش در فينال جام حذفي نگذشته، اين بار در تركيه و 
در جريان اردوي آماده سازي با كادر فني تيم سابقش درگيري 
فيزيكي پيدا كرده اســت. الهامي كه بــا حرف وحديث هاي 
زيادي از نساجي جدا شــد، حاال به عنوان سرمربي هوادار با 
نساجي چي  ها درگير شده است. او بارها طعم محروميت را هم 
چشيده اما انگار خيال سربه راه شدن ندارد. رفتارهاي ساكت 

تناقض عجيبي با اسم او دارند. 

سعيد عزت اللهي بعد از 8سال بازي 
در تيم هاي خارجي با تراكتور به 
توافق رســيده تا او هم به خيل 
بازيكنــان ايرانــي بپيوندد كه 
بعد از ســال ها بازي در خارج از 
كشور امســال ليگ برتر خودمان را 
ترجيح داده اند. در اولين روزهاي نقل وانتقاالت امســال، 
عليرضا بيرانوند بعد از 2سال حضور در بلژيك و پرتغال به 
پرسپوليس برگشت. بعد از او مرتضي پورعلي گنجي كه از 
سال2015 ديگر در ايران بازي نكرده بود، بعد از 7سال به 
ليگ ايران بازگشت. كاوه رضايي هم  بعد از حضور 5ساله 
در بلژيك، استقاللي شد. اشكان دژاگه، فرشيد اسماعيلي و 
علي قرباني هم اين تابستان با فوالد قرارداد بستند تا به ليگ 
ايران برگردند. دوستان حق دارند؛ هيچ جاي دنيا به اندازه 

ليگ ايران به اين بازيكن ها پول نمي دهند.

اطالعيه هاي 2 باشگاه پرسپوليس و 
ملوان در رابطه با بازي خداحافظي 
سيدجالل حسيني هم از اتفاقات 
جالب هفته گذشــته بود. بعد از 
مدت ها حــرف و حديث و خبر و 
تكذيب، باالخره پرسپوليســي ها با 
صدور اطالعيــه اي خيلي محكم از برگزاري بــازي در روز 
14مرداد خبر دادند اما در متن اطالعيه نوشتند: »سيدجالل 
حسينی آنقدر بزرگ است كه بهتر بود بازی خداحافظی اش 
مقابل يك تيم بــزرگ خارجی انجام می شــد...« و همين 
جمالت باعث رنجش ملواني ها شد. انصافا ملواني ها حق هم 
داشتند و اين وسط، فرد مظلوم ماجرا خود سيدجالل بود كه 
بازي خداحافظي اش تحت الشعاع اين سهل انگاري عجيب 
و غريب قرار گرفت. باز خدا پدر پرسپوليســي ها را بيامرزد 
كه چند ســاعت بعد در يك اطالعيه جديــد عذرخواهي 
كردند. در فوتبال ايران از اين اشتباهات زياد بوده  اما از اين 

عذرخواهي ها كمتر ديده بوديم.

روزها درگیری
 شب ها عذرخواهی!

جزئيات درگيری حميد مطهری با ساكت الهامی كه 
حاال باشگاه نساجی به دنبال محروم كردن اوست

در چند روز گذشته چند باشگاه ايرانی ازجمله تراكتور تبريز، نساجی 
مازندران و هوادار تهران در كمپ گرين پارک كاراتپه اردوی خارجی 
خود را برپا كرده اند و طبيعی است با توجه به محل اقامت مشترک اين 
تيم ها در كمپ گرين پارک، اعضای نساجی، تراكتور و هوادار با يكديگر 
برخورد داشته باشــند. ظهر روز پنجشنبه اما در ســالن غذاخوری، 
ناگهان ساكت الهامی و تعدادی از دســتيارانش ازجمله عادل باباپور 
به سوی حميد مطهری سرمربی و اسماعيل اسماعيلی سرپرست تيم 
نساجی مازندران رفته و به زد و خورد پرداختند! براساس شنيده های 
تأييد نشده ماجرا از اين قرار اســت كه چشمه سری، پزشك هوادار كه 
سال قبل در نساجی بود، چند روز پيش گفته نساجی او را می خواهد و 
اين موضوع باعث ناراحتی و عصبانيت الهامی شده بود كه چرا از نساجی 
به اعضای هوادار پيشــنهاد می دهند. الهامی با ديدن حميد مطهری 
در سالن غذاخوری با پيش كشيدن حرف های چشمه سری خطاب به 
مطهری می گويد: »كاری نكن رفاقت ما به هم بخورد.« مطهری هم در 
جواب می گويد: »من با شما رفاقتی ندارم و هيچ وقت هم در مورد اين 
مسائل دخالت نمی كنم.« چند ثانيه بعد الهامی ماسك و بينی مطهری 
را می كشد و  درگيری آغاز می شــود. از طرفی باباپور دستيار الهامی از 

پشت با زانو ضربه ای به كمر مطهری می زند كه او روی زمين می افتد.
نكته جالب ماجرا اينجاست كه الهامی شب همراه با داوود فنايی به اتاق 
مطهری می رود و عذرخواهی می كند ولی صبح كه سرمربی نساجی 
را می بيند به او می گويد كه هرگز عذرخواهی نكرده و  دوباره درگيری 
لفظی ايجاد می شود. اين اتفاق حتی پای پليس را هم به هتل كشانده 
است. بد نيست بدانيد كه باشگاه نساجی برخی صحبت ها و حركات 
الهامی را ضبط كرده تا در اختيار كميتــه انضباطی قرار دهد. برخی 
عوامل نســاجی حتی صحبت های الهامی كه از مطهری عذرخواهی 
كرده را ضبط كرده اند. از طرفی آنها مدعی هستند كه الهامی  به مردم  
مازندران توهين كرده است. باشــگاه نساجی و مطهری سرمربی اين 
تيم قصد دارند در نامه ای به سازمان ليگ و ارسال رونوشت آن برای 
كميته های انضباطی و اخالق فدراسيون فوتبال با ارائه سند، مدرک و 

شواهد از سرمربی هوادار شكايت كنند.

نكته بازی

فوتبال ایران

امیرحسین اعظمی| قرمزپوشان تبریز در چند سال اخیر 
به دلیل تغییرات زیاد در کادر فنی هیچ وقت نتوانســتند 
روند ثابت و موفقیت آمیزی در لیگ برتر داشــته باشند و 
حاال امیدوارند که در فصل جدید اتفاقات خوبی برای آنها 
رخ دهد. مسئله مهم در تراکتور حضور یک مربی باتجربه 
است و این تیم با قربان بردیف وارد بازی  ها خواهد شد؛ مربی 
ترکمن که به گفته خودش یک ریشه ایرانی دارد و می خواهد 
در فوتبال ایران به موفقیت برســد. مهدی کیانی کاپیتان 
محبوب تراکتور هم حضور بردیف در این تیم را یک اتفاق 
مثبت ارزیابی کرده و امیدوار است آنها یک فصل متفاوت را 
رقم بزنند. کیانی در گفت وگو با همشهری ورزشی به سؤاالت 

پاسخ می دهد.

   اردوی ترکیه برای تراکتور چطور پیش رفت؟
ما نياز به اين اردو داشتيم و تمرينات پرفشاری را هم پشت سر 
گذاشتيم. البته وقتی تيمی می خواهد به موفقيت برسد، بايد هم 
سختی بكشد و ما هم از اين قاعده مستثنی نيستيم. چند بازيكن 
جديد هم به تيم ما اضافه شدند و شخصيت تيمی تراكتور باال 

رفته است، اميدوارم با تيمی پرقدرت وارد بازی ها شويم.

    شــرایط فنی تیم را در قیاس با فصل گذشته 
چطور می بینید؟

قطعا وضعيت ما نسبت به فصل گذشــته بهتر است و تفاوت ها 
زياد است. يك تيم بزرگ نياز به بازيكنان بزرگ و مربی بزرگ و 
باتجربه دارد، تراكتور بازيكنانی می خواهد كه بدانند پيراهن چه 

تيمی را بر تن می كنند.

    کار کردن با قربان بردیف چطور است؟
او مربی سرسختی است و در اين مدت هم تمرينات فشرده ای 
را زيرنظر اين مربی انجام داديم كه واقعا برای ما الزم بود. برديف 
حتی به جزئيات هم توجه می كند و در اين مدت كوتاه كالس 
باالی مربيگری اش را نشان داده است. برديف يك آدم خوب و 
يك مربی كاربلد است و اميدوارم فصل خوبی را زيرنظر اين مربی 

پشت سر بگذاريم.

  خیلی ها تصور نمی کردند تراکتور چنین مربی ای 
را انتخاب کند، قبول داری؟

برديف جزو مربيان بزرگ اســت و قطعا وجود چنين مربيانی 
می تواند كيفيت فنی فوتبال ايران را باال ببرد. من گفتم كه تيم 
بزرگ مربی بزرگ می خواهد و خوشحاليم كه يك مربی باتجربه 
را كنار خودمــان داريم كه در ميادين بــزرگ و مهم مربيگری 

كرده است.

   چقدر احتمال می دهید تراکتور فصل آینده 
جزو مدعیان قهرمانی باشد؟

در يكی دو سال گذشته نتوانستيم در ليگ برتر به نتايجی كه 
دلخواه مان بود، دست پيدا كنيم ولی امسال شرايط فرق می كند و 
از همين شروع ليگ می خواهيم در بين مدعيان باشيم. مديريت 
باشگاه و همچنين آقای زنوزی هم شرايط خوبی را در تيم ايجاد 

كرده اند و بايد يك فصل متفاوت را رقم بزنيم.

   خیلی ها فقط 3تیم ســپاهان، پرسپولیس و 
اســتقالل را مدعیان اصلی قهرمانی می  دانند. نظر شما 

چیست؟
در فوتبال هيچ چيز قابل پيش بينی نيست و نمی توان خيلی 
راحت گفت چه تيم هايی مدعی هستند. شما می بينيد كه 

هفت، هشت تيم چقدر خوب هزينه كرده اند و خيلی از تيم ها 
دنبال قهرمانی هستند. ما هم دوست داريم جزو مدعيان باشيم 

و درصورت باز شدن ورزشگاه ها به حمايت هواداران نياز داريم.

   قبول دارید اگر هواداران تراکتور اتفاقات مشابه 
دیدار با پرسپولیس را رقم بزنند، شما ضرر خواهید کرد؟

اين اتفاقات فقط در تبريز نبود و ما هم وقتی در ورزشگاه آزادی 
بازی می كنيم با برخی مســائل روبه رو می شويم. من معتقدم 
تالفی كردن كار درستی نيســت و وظيفه باشگاه ها و بازيكنان 
اســت كه جو را آرام كنند و اتحاد به وجــود بياورند. ما نبايد به 

حاشيه ها فكر كنيم.

  کیفیت بازیکنان خارجی که به تراکتور اضافه 
شدند را چطور می بینید؟

آنها بازيكنانی توانمند و باتجربه هستند و اميدوارم به تراكتور 
كمك كنند. آنها می توانند از حضور در تراكتور لذت ببرند.

  در مورد قرعه تراکتور چه نظری دارید؟
باالخره بايد با همه تيم ها بازی كنيــم. تيمی كه می خواهد به 
موفقيت برسد، اين چيزها برايش مهم نيست. همه می دانند كه 

ليگ سختی داريم و همه تيم ها هم قوی هستند.

   در یکی دو ماه گذشــته هم بحث دســتمزد 
بازیکنان لیــگ برتری حرف و حدیث هــای زیادی را در 
رســانه ها و حتی جامعه ایجاد کــرد. در این خصوص چه 

صحبتی دارید؟
همه فوتباليست ها دستمزد باال نمی گيرند، در ضمن قسمتی از 
آن برای ماليات، حق فدراسيون، سازمان ليگ و... كسر می شود. 
يك فوتباليست شايد 10سال يا كمتر عمر مفيد داشته باشد 

و در اين مدت هم هميشه تحت فشار های مختلف قرار دارد. 
من نمی خواهم از خودمان دفاع كنــم ولی برخی حرف هايی 
 می زنند كه منطقی نيست. اكثر بازيكنان از قشر ضعيف جامعه 
رشد می كنند، وقتی هم به سطح حرفه ای می رسند بايد چند 
خانواده را حمايت كنند. حتی ممكن است با چالش های مختلف 

هم روبه رو شوند. يك موضوع ديگر را هم بايد بگويم.

   بفرمایید.
شما می بينيد كه ماشين 200ميليونی شده 3ميليارد يا خانه 
500ميليونی شده 5ميليارد. آيا به ميزان اين تورم، درآمد مردم 
هم افزايش داشته است؟ مردم ما بی نظير هستند و حقشان اين 
است كه حداقل يك زندگی بی دغدغه داشته باشند. آنهايی كه 
پشت ميز می نشــينند، بايد به فكر مردم باشند. يك كارگر يا 
كارمند با حقوق 5 تا 10ميليونی چگونه بايد يك زندگی را اداره 
كند؟ باور كنيد فوتباليست  ها هم اندازه خودشان چالش دارند.

   صحبت پایانی؟
من دوست داشتم در آخر حرف هايم در مورد وريا غفوری صحبت 
كنم. اگر او در مورد مردم ايران و مشكالت حرف می زند، ما هم 
حرف می زنيم. همه ما عاشق ايران و اين مملكت هستيم و هيچ 
وقت هم دوست نداريم آسيبی به ايران برسد. همه ما دوست داريم 
مردم ايران در بهترين شرايط زندگی كنند و اين درست نيست كه 
برخی وريا غفوری را به دليل حمايت از مردم، تحت فشار بگذارند. 
همه ما عاشق ايران هستيم و دوست داريم مردم ما بدون كمترين 

مشكل زندگی كنند.

یادداشت

 طارمی؛ مدیرتر 
از مدیران پورتو

جنجال های مهاجم تيم ملی 
تمامی ندارد

اگر پيشنهاد ميالن برای طارمی كمی باالتر بود، 
االن طارمی در شهر ميالن حضور داشت. اين را 
يك روزنامه نگار ورزشی پرتغالی مطرح كرده. از 
اين شايعات درباره پيشنهادهای خارجی برای 
مهاجم ايرانی زياد منتشــر شــده اما چيزی كه 
مشخص اســت، اين اســت كه او اين فصل هم 
در پورتــو خواهد ماند. آخرين پيشــنهادی كه 
شايعه اش مطرح شد، عالقه باشــگاه تركيه ای 
فنرباغچه به طارمی بود كه توســط ژرژ ژسوس 

تكذيب شد.
طارمی جوری زندگی و رفتار می كند كه هميشه 
حاشيه ها و اخبار زيادی پيرامونش منتشر شود. 
ازجمله اينها مصاحبه اش با عادل فردوسی پور 
بود كه غير از تراشــيدن يك ســری نارضايتی 
در داخل كشــور، موجب اعتــراض پرتغالی ها 
هم شــد. او در اين مصاحبه  گفته بود اگر جای 
رئيس باشــگاه بود، طارمی را می فروخت تا از 
او در اين ســن پــول درآورد. در واكنش به اين 
مصاحبه و اعتراضاتی كه انجام شد، فرانسيسكو 
آيدوس، روزنامه نگار ورزشی پرتغالی در دفاع از 
او نوشت: »طارمی می گويد اگر در پورتو قدرت 
تصميم گيری داشــت، بازيكنی مثل خودش را 
می فروخت. به جرأت می توانــم بگويم طارمی 
مدير بهتری نســبت به مديران باشــگاه پورتو 
است. با توجه به ارزش اين مهاجم ايرانی در بازار 
نقل  وانتقاالت، فصــل فوق العاده ای كه در فصل 
گذشته داشــت كه همراه با گل های  زده و پاس 
گل های فراوان بود و اينكه دقيقا بازيكن جوانی 
نيست، اين فروش او را برای همه طرف ها ايده آل 
می كند. در اين بين اگر قــرار بر فروش طارمی 
باشد، بايد براساس ارزش های متناسب با ارزش 
و كيفيت بازيكن باشد و ارقام ذكر شده بين 20 
تا 25ميليون يورو می تواند تجارت بسيار خوبی 

برای پورتو محسوب شود.«
در همين حين خبر رســيد كه پورتو به خاطر 
نپرداختــن مبلــغ 100هــزار يورويی حق 
رشــد به باشــگاه اولی طارمی از نقل وانتقاالت 
محروم است. روزنامه Abola پرتغال در سايت 
رسمی اش با اشاره به بسته بودن كوتاه مدت ثبت 
قرارداد بازيكنان پورتو به خاطر بدهی 100 هزار 
يورويی به باشگاه ايرانجوان بوشهر اعالم كرد كه 
اين حساب اكنون تسويه شده و باشگاه بوشهری 

هم دريافت مبلغ يادشده را تأييد كرده است.
مهاجم ايرانی باشگاه پرتغالی برای آنكه مصاحبه 
اخيرش را از دل هواداران در آورد، در آســتانه 
ســوپرجام پرتغال گفت: »می خواهــم از همه 
هوادارانی كه چــه در بازی های خانگی و چه در 
بازی های خارج از خانه هميشــه كنار ما بودند، 
تشــكر كنم. بدون هواداران ما چيزی نيستيم، 
فوتبــال برای آنهاســت. من هــواداران زيادی 
ديده ام، اما هواداران پورتو واقعا خاص هستند، 
آنها هميشــه حس خيلی مثبتی را به ما انتقال 
می دهند. آنها را دوست دارم و اميدوارم آنها هم 

همين احساس را نسبت به من داشته باشند.« 

 اين تصميم و همه ماجراهای 
بعدی اش، خدشه ای بزرگ 
برای فوتبال ايران بود و يك شكست بين المللی 
ديگر را برای اين فوتبال رقــم زد. تصميمی كه 
فوتبال ايران را روی يك گســل بزرگ قرار داد و 
زلزله بزرگ ديگری را برای اين فوتبال به وجود 
آورد. هنوز هم سؤال های بی جواب زيادی در مورد 
اين پرونده وجــود دارد. قراردادهايی كه بدون 
حضور افراد صاحب نظر و در غياب كارشناســان 
حقوقی بسته شد تا يك ضرر بزرگ را به فوتبال 
ايران تحميــل كند. افرادی كــه در امضای اين 
قرارداد دخيل بودند نه تنها اين جريمه بزرگ را از 
جيب خودشان پرداخت نكردند بلكه حتی آماده 

می شوند تا دوباره به فدراسيون برگردند.
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بردیف مربی سرسختی است
مهدی كيانی معتقد است تراكتور هم می تواند امسال مدعی قهرمانی باشد. 

كاپيتان روی حمايت هواداران تبريزی حساب خاصی باز كرده است

ما هم وقتی در 
ورزشگاه آزادی 

بازی می کنیم 
با برخی 

مسائل روبه رو 
می شویم. 

من معتقدم 
تالفی کردن 
کار درستی 

نیست و وظیفه 
باشگاه ها 

و بازیکنان 
است که جو 

را آرام کنند و 
اتحاد به وجود 

بیاورند. ما نباید 
به حاشیه ها 

فکر کنیم

پروژه بازســازی تراكتور، با تمام قــدرت دنبال 
می شود. تيمی كه بعد از چند فصل نااميدكننده، 
حاال دوباره با اراده ای جدی به بازار نقل و انتقاالت 
برگشته و يك ستاره ديگر را نيز جذب كرده است. 
امضای قرارداد با قربان برديف، نشــان می داد كه 
آنها انگيزه هــای زيادی برای ســاختن يك تيم 
متفاوت دارند و حاال احتمال اضافه شدن يكی از 
مهره های ثابت تيم ملی به اين باشگاه، هواداران 
تراكتور را به وجد آورده اســت. سعيد عزت اللهی 
بعد از ترک ملوان، ديگر هرگز در ليگ برتر ايران 
ديده نشــده بود و حاال بعد از 8 ســال، او دوباره 
به فوتبال باشــگاهی ايران برمی گردد. ســعيد 
در اين ســال ها، ماجراهای عجيبی را پشت ســر 
گذاشته است. درســت مثل خود تراكتور كه در 
اين ســال ها هرگز روندی عادی را سپری نكرده 
و با داستان های عجيبی روبه رو شده است. ستاره 
پرنوسان فوتبال ايران حاال به پرنوسان ترين تيم 
باشــگاهی در ليگ برتر می پيوندد. يك تركيب 
عجيب و جذاب كه در اين فصل، ماجراهای زيادی 

خواهد داشت.
ســعيد عزت اللهی خيلی زود خودش را به عنوان 
يك مهره كليــدی در تيــم ملــی تثبيت كرد 
 اما جســت وجوی او برای پيدا كــردن يك تيم
 ايده آل در رده باشــگاهی هيچ وقت نتيجه نداد. 
او برای مدتی به آكادمــی اتلتيكومادريد رفت و 
سپس به عضويت باشگاه روستوف درآمد. آنژی 
و آمكار، تيم هــای ديگر اين بازيكــن در فوتبال 
روسيه به شمار می رفتند. اروپاگردی سعيد بعد 
از ترک روسيه آغاز شــد. جايی كه او به ردينگ 
در انگليس، يوپن در بلژيــك و وايله در دانمارک 
ملحق شد اما در هيچ كدام از اين تيم ها نتوانست 
به بهترين فرم ممكن برسد. سعيد باالخره به آسيا 
برگشت و راهی الغرافه در ليگ قطر شد اما كيفيت 
او در اين تيم هم مربيان باشــگاه را راضی نكرد و 
استراماچونی هم نتوانست بهترين روزهای خوب 

را در رده باشگاهی برای سعيد بسازد. عزت اللهی 
در اين سال ها پيشنهادهای زيادی از فوتبال ايران 
داشــت اما عالقه ای به بازگشت از خودش نشان 
نداده بود. حاال به نظر می رسد يك مربی سرشناس 
در فوتبال روسيه می تواند سرانجام او را به فوتبال 
ايران برگرداند. همــكاری با قربان برديف، انگيزه 
مهمی برای پيوستن ســعيد به تراكتور است. در 
سال برگزاری جام جهانی، ســعيد اميدوار است 
كه اين مقدمه ای برای انتقال او به يك تيم بزرگ 
خارجی باشد. سعيد در 25سالگی، هنوز فرصت 
خوبی برای رفتن به تيم هــای خوب فوتبال اروپا 
خواهد داشت. همه اينها اما به كيفيت نمايش او 

در جام جهانی بستگی خواهد داشت.
تراكتور با تركيب سعيد عزت اللهی و صفا هادی، 
صاحب يكــی از هيجان انگيزترين خطوط ميانی 
در ليگ بيســت و دوم خواهد شــد. يك تركيب 
درخشان با 2 بازيكن بااســتعداد ايرانی و عراقی 
كه در اين ســال ها چندين بار روبــه روی هم به 
ميدان رفته اند و حاال در تركيــب يك تيم ديده 
خواهند شــد. خريــد عزت اللهــی، انتظارها از 
تراكتوردر اين فصل را نيــز باالتر خواهد برد. اين 
باشگاه دوباره به شــكل جدی به بازار برگشته و 
حاال می تواند با خريد يكی از ســتاره های مهم و 
پرتجربه تيم ملی، حرف های زيادی برای گفتن 
داشته باشــد. همكاری با مربی تيم ساز و پروژه 
محوری مثــل برديف، تراكتور را در مســير يك 
بازسازی درازمدتی قرار می دهد. با اين حال جنس 
خريدهای باشگاه نشان می دهد كه آنها به دنبال 
نتيجه گرفتن در كوتاه مدت هم هستند. آنها بعد 
از چند سال غيبت در كورس قهرمانی، آماده اند تا 
دوباره به رقابت برای بردن جام برگردند. درست 
همانطور كه عزت اللهی اميدوار است در اين فصل 
بازی های زيادی را پشت سر بگذارد و ثبات را در 
رده باشــگاهی تجربه كنــد. او می خواهد قبل از 

شروع جام جهانی، به اوج آمادگی برسد.

صفا با سعید!
 تراكتور با يك بمب نقل و انتقاالتی ديگريك

 تركيب درخشان در ميانه ميدان ساخته است

بردی درکار نیست

وز سوژه ر
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 قهرمانی جهان
با برادران سوریان

فرنگی کاران نوجوان ایران با هدایت محسن سوریان و همراهی حمید 
سوریان قهرمان دنیا شدند

تیم ملی کشــتی فرنگی نوجوانان ایران با کســب یک طال، 2 نقره و 4 برنز به عنوان قهرمانی 
جهان رسید. این قهرمانی درحالی به دست آمد که حدود یک ماه پیش فرنگی کاران نوجوان 
در مسابقات قهرمانی آســیا به عنوان نایب قهرمانی رســیده بودند و حاال در میدانی به مراتب 
بزرگ تر توانستند مقام قهرمانی را کسب کنند. پیش از این تیم نوجوانان فرنگی ایران 4مرتبه 

در سال های 1996، 2016، 2018و 2019موفق به کسب عنوان قهرمانی جهان شده بود.

  نقطه قوت تیم، ژنرال کشتی فرنگی
محسن سوریان برادر بزرگ تر حمید ســوریان، طالی امیدهای جهان را در کارنامه خود دارد و 
خیلی ها از او به عنوان استعدادی سوخته یاد می کنند که نتوانست حقش را از کشتی بگیرد. او حدود 
یک سال است که هدایت تیم ملی نوجوانان را برعهده گرفته است. محسن سوریان در قهرمانی 
آسیا با شاگردانش عنوان نایب قهرمانی را کســب کرد و خوشبین  ترین افراد هم برای او و تیمش 
در مسابقات جهانی شانس قهرمانی قائل نبودند. اما تیم محسن سوریان در عین ناباوری باالتر از 
سایر تیم های جهان قرار گرفت و قهرمان شد. یک قهرمانی عجیب که با نتایج یک ماه پیش این 
تیم در قرقیزستان اصال جور در نمی آید. حمید سوریان، دارنده 7مدال طالی جهان و المپیک و 
نایب رئیس فدراسیون کشتی در این سفر تیم نوجوانان را همراهی می کرد. حضور او آنقدر مثمرثمر 
بود که باعث شد تیم دوم آسیا قهرمان دنیا شود. بسیاری از کشتی گیران اذعان کردند که وقتی 
حمید سوریان با آنها در سالن گرم مســابقات صحبت می کرده و نکاتی را می گفته عالوه بر آنکه 
آنها شارژ روحی می شدند به همان اندازه رقبایشان از نظر روحی تحلیل می  رفتند. حمید سوریان 
چهره سرشناس و شناخته شده کشتی فرنگی دنیاست که حضور او در کنار نوجوانان خیلی بعید 
بود. کمتر قهرمان عنوان داری چنین کاری می کند و غالبا اینگونه حضورها در کنار تیم بزرگساالن 
اتفاق می افتد. سوریان با حضورش بدون شک نقش غیرقابل انکاری در این قهرمانی داشته است. او 
پس از اتمام کشتی های فرنگی در ایتالیا ماند تا در کنار آزادکاران هم باشد و قرار است با آنها به ایران 

بازگردد. مسابقات کشتی آزاد از روز گذشته در 5وزن نخست و در شهر رم ایتالیا آغاز شده است.

  باالتر از آذربایجان و گرجستان
در ترکیب تیم کشــتی فرنگی نوجوانان ایران در رقابت های قهرمانی جهان، علی احمدی وفا 
در وزن 48کیلوگرم به مدال طال، محمد غالمی در وزن 51کیلوگــرم و اهورا بویری در وزن 
65کیلوگرم به مدال نقــره، پیام احمدی در وزن 45کیلوگرم، ســیدرضا آذرشــب در وزن 
80کیلوگرم، حمیدرضا کشتکار در وزن 92 کیلوگرم و محمد جهانگیری در وزن 110 کیلوگرم 
به مدال برنز دســت یافتند و ایران با کســب 135امتیاز به عنوان قهرمانی رسید. جمهوری 

آذربایجان با 130امتیاز و گرجستان با 121امتیاز در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند.

رضا آذرشب: همه می گویند 
شبیه یزدانی هستی

برنده مدال برنز نوجوانان جهان می گوید: حسن آقا 7مدال جهانی و 
المپیک گرفته، کاش من هم بتوانم یکی بگیرم!

رضا آذرشب در مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان جهان توانست مدال برنز وزن 80کیلوگرم 
را کسب کند. این فرنگی کار اهل شهرستان دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد است. 
استانی که قبل از آذرشب کشــتی گیر موفقی در سطح جهان نداشته است. آذرشب بعد از 

مقام سومی دنیا در گفت وگو با همشهری به سؤاالت پاسخ داده است.

  در استانی زندگی می کنی که تا قبل از حضور تو نامی از آن در کشتی 
نشنیده بودیم. چه شد که به سمت این رشته رفتی؟

کشتی را از سن 11سالگی شروع کردم و 10ماه بعد توانستم به عنوان سومی رده خردساالن 
کشور برسم. از آنجا به اردوی تیم ملی خردساالن دعوت شدم و تا االن که توانستم در مسابقات 
نوجوانان جهان برنز بگیرم در اردوهای تیم ملی بوده ام. اینکه به ســمت کشــتی رفتم فقط 
به خاطر عالقه ام بود. همین االن هم در استانم هیچ حمایتی نمی شوم و اصال مدال آسیا که چند 
ماه پیش گرفتم و یا همین مدالی که در جهان گرفتم برایشان اهمیتی ندارد. ما در شهرستان 

خودمان سالن تمرین مناسب نداریم و برای تمرین همیشه مشکل دارم.

  با شرایطی که گفتی مشوق اصلی ات در 
این مسیر که بود؟

خانواده و مربی ام اصلی ترین مشوقان من بودند که 
همیشــه دلگرمی می دادند و همین کمک کرد که 

سختی تمرینات را تحمل کنم.

  مسابقات جهانی را چطور دیدی؟
سطح مسابقات خیلی باال بود و جز روسیه تمام کشورها که در 
کشتی مدعی هستند حضور داشــتند. 5دور کشتی گرفتم که 
درنهایت با یک باخت و 4برد سوم شدم. ما شرایط خوبی را برای 
رسیدن به این مسابقات طی کردیم و آقای سوریان و فدراسیون 
کشتی 10مرحله اردو برای آمادگی ما در این مسابقات برگزار 

کردند که از نظر فنی و بدنی به نقطه ایده آلی رسیدیم.

  خیلی ها می گویند از نظر چهره شبیه حسن 
یزدانی هستی. تا حاال به خودت هم گفته اند؟

بله، در ایران کــه خیلی ها می گویند، در ایتالیــا هم چند نفر از 
خارجی ها گفتند. دعا کنید من هم مثل حسن آقا مدال جهانی و 
المپیک بگیرم. حسن آقا 7مدال جهان و المپیک دارد، ما یکی هم 

بگیریم خوب است. )با خنده(

  بین کشتی گیران ایرانی و خارجی کدام را الگو 
قرار داده ای یا سبک کدام کشتی گیر را می پسندی؟

در ایران کشتی امین میرزازاده و محسن نژاد را دوست دارم و در 
بین خارجی ها هم فقط والسوف را دوست دارم و کشتی اش 

را دنبال می کنم.

بازی های این فصل لیگ های اروپایی خیلی 
زودتر از چیزی که انتظار می رفت، آغاز شد. 

امشب 2 دیدار ســوپرجام در انگلیس و 
آلمان پیش رو داریم. در کامیونیتی شیلد 
که بین قهرمانان لیگ برتر و جام حذفی 
برگزار می شود، منچسترسیتی به مصاف 
لیورپول می رود و در آلمان بایرن مونیخ 
با قهرمان حذفی یعنی الیپزیش بازی 
می کند. این می تواند باشکوه ترین شکل 
ممکن از آغاز یک فصل فوتبالی باشد. 
من سیتی و لیورپول در سال های اخیر 
رقابت جانانه ای داشــته اند و با اینکه 
منچسترسیتی بیشتر قهرمان شده، 
امتیازات آنها به هم خیلی نزدیک است.

    یورگن کلــوپ از هر جامی یکی برای 
لیورپول بــه ارمغــان آورده و اگر بازی 

ساعت20:30 امشب را از گواردیوال ببرد، برای 
اولین بار یک جام را برای دومین دفعه به آنفیلد خواهد 
آورد. سرمربی لیورپول درباره بازی امشب به شوخی 
گفته: »درباره کامیونیتی شــیلد می توانم بگویم که 
اگر آن را ببریم، خیلی جام مهمی است، اما اگر ببازیم 

اهمیتش کمتر می شود!«
    لیورپول پس از شکست  4 بر صفر در تور پیش فصل 
جنوب شرقی آسیا مقابل منچستر یونایتد، یک شکست 
دیگر هم متحمل شد و به ســالزبورگ اتریش یک بر 
صفر باخت. ســالزبورگ یک بازی در لیگ و یکی در 
حذفی را تجربه کرده امــا بازیکنان لیورپول هنوز در 
شرایط مســابقه قرار نگرفته اند. وضعیت سیتی هم 
به همین شکل اســت. لیورپول در برابر سالزبورگ 
بدشانس هم بود؛ نخستین باری که از سال20۱۶ )مقابل 
آگزبورگ20۱۶( از ۷ شــوت در چارچوب، گلی نصیب 
لیورپوِل کلوپ نشد و سومین باری که لیورپوِل کلوپ 

نتوانست از 2۵ شوت در یک بازی به گل برسد.
    این نخستین رویارویی 2 گزینه اصلی آقای گلی این 
فصل لیگ برتر و 2 خرید جدید سیتی و لیورپول خواهد 
بود. داروین نونیس از بنفیکا به لیورپول آمده و ارلینگ 
هالند از دورتموند به من ســیتی منتقل شده است. از 
بین این دو و محمد صالح احتماال یکی آقای گل لیگ 

خواهد شد.
    آلیســون بکر، دروازه بان لیورپول به بازی امشب 
نمی رســد و به جای او آدریــن درون دروازه قرمزها 
می ایستد. پیش از این کایومین کِلِهر هم مصدوم شده 
بود و کلوپ مجبور شده از دروازه بان سومش برای این 
جدال حساس استفاده کند. همچنین ژوتا قطعا این 
بازی و مسابقه هفته اول لیگ مقابل فوالم را از دست 

می دهد.
    خبر جالبی که این روزها منتشــر شده و به این 

بازی هم مربوط است، این است که شال هوشمند 
منچسترســیتی آماده شده اســت. باشگاه 

منچسترسیتی شــالی برای هواداران طراحی 
کرده کــه با کمک یک سنســور بیومتریک 
می تواند ضربان قلب، دمای بدن و واکنش های 
احساسی را اندازه بگیرد تا تأثیر اوج و فرود 

بازی بر احساسات هواداران را بررسی کند.
    این جدال مدافعــان کناری هر دو تیم 

زدوخورد
شروع شد

در فاصله یک 
هفته مانده تا آغاز 

فصل لیگ برتر، 
سیتی و لیورپول 

در سوپرجام با هم 
روبه رو می شوند

هم هســت. کایل واکر به اعتــراف ادن آزار 
سخت ترین مدافعی اســت که این بلژیکی 
مقابلش بازی کــرده. واکر توانایی زیادی در 
دفاع دارد اما 3 مدافــع دیگر کناری 2 تیم 
اســتاد حرکات رو به جلو هستند. درباره 
آرنولد و رابرتسون که گفتنی زیادی نمانده، 
اما کانسلو در پست غیرتخصصی اش در 
دفاع چپ هم عالی است. ژائو کانسلو در 
فصل گذشته لیگ برتر به اندازه ریاض 
محرز و ریچارلیســون شوت به سمت 

دروازه )23( ثبت کرد.
    گواردیوال 2 بازیکن بــه نام رحیم 
استرلینگ و ژســوس را با گران ترین 
قیمــت ممکن به فروش رســاند و در 
عوض 4 خرید انجام داد؛ هالند، آلوارس، 
فیلیپس و اورتگا. ممکن است برناردو سیلوا 
هم به فروش برسد. فعال ژرژ مندس، که مدیر 
برنامه های او و کریســتیانو رونالدو است، این بازیکن 
پرتغالی را به بارسا با قیمت 80میلیون یورو پیشنهاد 

داده است. بارسا و ژاوی عاشق او هستند.
    2تیم در هر دو دیدار رفت و برگشت فصل قبل لیگ 
برتر 2-2 مســاوی کردند اما لیورپول در جام حذفی 
با نتیجه 3 بر 2 من ســیتی را شکست داد و به فینال و 
سپس به قهرمانی رسید. در ۵رویارویی آخر کلوپ تنها 
یک بار به پپ باخته، آن هم با حساب 4 بر یک در دیدار 

برگشت 2 فصل پیش.
    حاال لیورپول در ۵بازی آخرش 3 بازی را با شکست 
به پایان برده؛ باخت یک بر صفر در فینال لیگ قهرمانان 
به رئال مادرید، شکست 4 بر صفر از منچستر یونایتد و 
باخت یک بر صفر به سالزبورگ در دیدارهای تدارکاتی 
و برد 2 بــر صفر مقابل کریســتال پاالس و ۵ بر صفر 
برابر الیپزیش. منچستر سیتی هر 2بازی پیش فصل 
خود را بــرده؛ 2 بر یک مقابــل کالب آمریکا )همان 
تیم مکزیکی که با رئال 2-2 کــرد( و پیروزی یک بر 
صفر بر بایرن مونیخ در یک بازی تحت تأثیر توفان که 

90دقیقه اش هم تمام نشد.

سوپرجام آلمان
در آلمان هم ســاعت23 بایرن مونیخ و 

الیپزیش به عنوان قهرمانان بوندس لیگا 
و جام حذفی آلمان در چارچوب سوپرجام 
به مصاف هم می روند. ناگلزمان، اوپامکانو 

و زابیتسر مقابل تیم ســابق خود قرار 
می گیرنــد. ایــن نخســتین آزمون 
جــدی ناگلزمان در بایــرن در دوران 
پسا لواندوفسکی است. گفته می شود 

ســرمربی 35ســاله آلمانی می خواهد تیمش را بدون 
مهاجم شــماره9 و با ترکیــب 2-2-2-4 یا 2-5-3 به 
زمین بفرستد. او باید راهی برای حضور گنبری و مانه در 
کنار هم و مولر و کینگزلی کومان و زانه پشــت سرشان 
پیدا کنــد. او گاهی در فصل پیش کــه ترکیب را کامال 
هجومی و با حضور 5مهاجم در کنار کیمیش می چید، 
تیمش به مشــکل می خورد. الیپزیش 9 بــازی متوالی 
است که در تمامی رقابت ها برابر بایرن مونیخ به پیروزی 

نرسیده است.

نخواستنی های بزرگ
چرا باشگاه ها ستاره های خود را نمی خواهند؟

درحالی که کریستیانو رونالدو جفت پاهایش را داخل یک کفش کرده و می خواهد برود، اما هیچ کس او را 
نمی خواهد و رئال، اتلتیکو، بایرن مونیخ و چلسی دست رد به سینه او زده  اند. بسیاری از بازیکنان هستند 
که از سوی باشگاه خودشان مورد بی مهری قرار گرفته اند و نخواستنی شده اند. آنها در برنامه  های سرمربی 

جایی ندارند اما مشتری درست وحسابی هم سراغ شان نمی آید.

پاری سن ژرمن|   برخــالف سال های 
گذشته باشــگاه فرانسوی خریدهای 
زیادی نکرده؛ قــرارداد نونو مندس از 
قرضی به قطعی تبدیل شــده، خرید 
ویتینیا از پورتو و موکله از الیپزیش تنها 
فعالیت  های باشگاه ثروتمند قطری- فرانسوی در 
این پنجره نقل وانتقاالتی بوده البته به عالوه تمدید با 
امباپه. وقتی امباپه تمدید کرد، شایعاتی درباره شروط 
او منتشر شد و هرگز کســی آنها را تکذیب نکرد. یکی از این 
شایعات این بود که او نیمار را نمی خواهد و باشگاه باید دنبال 
راهی برای جدایی این برزیلی ننر باشد. با این حال نیمار بالفاصله 
بندی از قراردادش را که به او اجازه می داد قرارداد را به صورت 
یک طرفه و خودکار تمدید کند، فعال کرد و گفت نمی خواهد 
جایی برود. نیمار نخواستنی است اما زور باشگاه به او نمی رسد 
و از طرفی باشگاه های کمی در جهان هستند که از پس خرید 
و حقوق او برآیند. غیــر از او چندین بازیکن نامی دیگر هم در 
فهرست مازادها هستند اما کسی آنها را نمی خواهد. بازیکنانی 
مثل درکسلر، پاردس، ناواس، گانا گی، واینالدوم و کیمپمبه که 
در میان آنها پاردس مورد عالقه یوونتوس است، رم واینالدوم را 
می خواهد اما نه با این دستمزد، کیمپمبه هم چند مشتری دارد.

رئال مادرید|  چند سالی می شد رئالی ها 
گرت بیل را نمی خواستند اما او حاضر 
به جدایی نمی شــد تا اینکه قرارداد 
ستاره ولزی امسال تمام شد و او باالخره 
مادرید را ترک کرد. ایسکو و مارسولو 

هم دیگر ســتاره هایی بودند که با پایان قراردادشان، رئال را 
ترک کردند. وضعیت ماریانو دیاس امســال هم درست مثل 
بیل سال های گذشته شده و این مهاجم هم حاضر به جدایی 
نیست چون جای دیگری نمی تواند سالی 6میلیون یورو حقوق 
بگیرد. رئال بازیکنان دیگری با شرایط مشابهی دارد، مثل رینیر، 
مایورال و کوبو که به تازگی جدا شده، براهیم دیاس که در میالن 
مانده و آسنسیو و ســبایوس. آنها یا مشتری ندارند یا ترجیح 
می دهند مدت باقیمانده از قراردادشــان را در مادرید سپری 
کنند و ســپس رایگان به هر تیمی که خواستند، بروند. رئال 
ممکن است برای جذب ادین ژکو به عنوان ذخیره بنزما تالش 
کند. اگر این انتقال صورت بگیرد و او از آاس رم بیاید، دست کم 

یکی از میان مایورال و ماریانو باید بروند.

بارســلونا|  در بارســا خریدها تمامی 
ندارد. انتقال ژول کنده از ســه ویا هم 
به این باشگاه نهایی شد تا این مدافع 
فرانسوی پس از کریستنسن، کسیه، 
لواندوفسکی و رافینیا، به پنجمین خرید 

این پنجره تبدیل شود. از میان بازیکنانی که قطعی بارســا در 
ژاوی آنها را نمی خواهد، تنها لنگله جدا شده و قرضی به تاتنهام 
رفته. اومتیتی حتی یک مشتری هم ندارد و خودش هم راضی 
به فسخ قرارداد نیست، چون هیچ باشگاه دیوانه دیگری حاضر 
نمی شود سالی 16میلیون به او دستمزد بدهد، آن هم برای صفر 
بازی. سرجینیو دست مدت ها در متن شایعات نقل وانتقاالتی بود 
و به نظر می رسید شایعات از درون باشگاه منتشر می شود تا او را 
به باشگاهی دیگر لینک کند. اما تا به امروز اتفاقی نیفتاده. از همه 

مهم تر وضعیت فرنکی دی یونگ است. باشگاه علنا از او خواسته 
به پیشنهاد منچستر پاسخ مثبت بدهد اما خودش نمی خواهد 
برود. ژاوی در 3 بازی پیاپی او را در پست دفاع میانی ذخیره بازی 
داد و اعالم کرد که قرار نیست این بازیکن هلندی در خط هافبک 
بازی کند. او نزدیک 20میلیون یورو هم از باشگاه طلبکار است. 
موردهای دیگر مینگسا، ریکی پوچ و نیکو گونسالس هستند که 
از بین آنها ژاوی راضی شــده نیکو را نگه دارد. بریتویت هم در 
بارسا خوشحال است. بازی نمی کند اما حقوقش را می گیرد و از 
راه دور سوپرمارکت های زنجیره ای اش را در دانمارک مدیریت 
می  کند. ممفیس دیپای هم با وجود 7مهاجم می داند در بارسا 
آینده ای ندارد. باشگاه او را با 20میلیون خواهد فروخت. بارسلون 

این مهاجم هلندی را به یووه هم پیشنهاد کرده است.

منچســتریونایتد|  تن هاخ با خرید 
ماالسیا برای پست دفاع چپ به لوک 
شــو و تلس پیغام داده که دست کم 
یکی از آنها را نمی خواهد. در پســت 
دفاع راســت هــم ون بیســاکا جزو 
نخواســتنی ترین بازیکنان این پنجره تابستانی است. اریک 
بایی و فیل جونز جزو مدافعانی هستند که آینده  ای در ترکیب 

ندارند، اما نمی روند.

بایــرن مونیخ|  بــا وجــود عملکرد 
و  در پیش فصــل  موفقیت آمیــز 
تحســین های ناگلزمن، زابیتســر 
همچنان یکــی از گزینه های فروش 
بایرن محسوب می شود. خرید الیمر از 

به معنای خداحافظی با زابیتســر باشــد. الیپزیش می تواند 
بازیکن نخواستنی دیگر بنژامن پاوار است که با خرید دلیخت 
و مزروعی دیگر جایی برای او در ترکیب وجود نخواهد داشت. 
البته از بین او و اوپامکانو تنها کافی است یک نفر از تیم جدا شود. 

یوونتوس|  پس از آنکــه آرون رمزی 
پذیرفــت در ازای دریافت 2 میلیون 
یورو قراردادش را فسخ کند، هواداران 
یوونتوس جشــن گرفتند. او سالی 
8میلیون یورو دســتمزد می  گرفت. 

هافبک ولزی تنها بازیکنی نیســت که ســر نخواستنش در 
یووه دعواســت. آرتور ملو نزدیک یک سال است که جایی در 
ترکیب ندارد و باشگاه نمی تواند از شر این بازیکن گران قیمت 
خالص شود. آدرین ربیو هم دیگر بازیکن مازاد است اما تا وقتی 

پیشنهاد مالی خوبی نیاید، باشگاه او را نمی فروشد.

چلسی|  تیمو ورنر رابطه  خوبی با توخل 
ندارد. چلسی این بازیکن را در قرارداد 
دلیخت گنجاند اما یــووه نپذیرفت و 
دلیخت را به بایرن فروخت. حاال صحبت 
از بازگشت او به الیپزیش است تا در کنار 
انکونکو زوج مخوفی را تشکیل بدهد. وضعیت حکیم زیاش هم 
همین است اما توخل هنوز تصمیم نگرفته او را به میالن قرض 
بدهد یا نگهش دارد. سرمربی آلمانی که همه بازیکنان حاضر در 
لیست خریدش را بارسلونا جذب کرده، بدش نمی آید جورجینیو 
و کانته را هم با بازیکنی معاوضه کند اما فرصتش پیش نیامده. هر 
دو بازیکن تنها یک فصل دیگر قرارداد دارند و باشگاه می ترسد آنها 
هم مثل کریستنسن و رودیگر رایگان جدا شوند. راس بارکلی هم 
پس از بازگشت از دوران طوالنی قرضی هنوز مورد توجه توخل 
نیست. او به پیوستن به اورتون و کار زیرنظر لمپارد نزدیک است.

اتلتیکو مادرید|  ســیمئونه دوست 
داشــت با رونالدو کار کند اما فشــار 
هواداران تا حد زیادی باعث انصرافش 
شده اســت. او نمی داند چگونه از شر 
گریزمان خالص شــود. گریزی فصل 
پیش قرضی و با بند خرید اجباری از بارسا به اتلتی آمد اما به 
یک معضل تبدیل شد. سائول هم همین وضعیت را دارد. هافبک 
اسپانیایی یک فصل را قرضی در چلســی سپری کرد و کامال 
ناموفق بود. حاال او را به باشــگاه های مختلفی مثل یوونتوس 
پیشنهاد داده اند اما کسی ســائول را نمی خواهد. سیمئونه به 
موراتا هم عالقه ای ندارد و از همین رو قصد داشت زوج رونالدو 
و ژائو فلیکس را امتحان کند. او لوئیس ســوارس را هم برای 
همین رد کرد. کامنت رونالدو زیر پستی که عکسی از اعتراض 
هواداران اتلتیکو به خریدش منتشر شده بود 3 ایموجی خنده 
گذاشت. او یا دارد به این شــایعه می خندد، یا به ناتوان بودن 

هواداران در ممانعت از خرید او پوزخند می زند.
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منهای فوتبال
تیم ملی بدون حامد 

اتفاقات عجیب در تیم ملی بسکتبال. سعید ارمغانی، سرمربی تیم ملی 
بســکتبال 19بازیکن را به اردوی تیم ملی دعوت کرده است. بازیکنان 
ترکیبی از تیم ملی سابق و تیم ایران نوین است اما نه خبری از حامد حدادی 
است و نه از ارسالن کاظمی. ارمغانی این دو بازیکن را کنار گذاشته، مصدوم 
هستند و...؟ فدراسیون می گوید آنها فقط برای این اردو  نیستند.  حامد 
با اینکه مثل سال های گذشته روی فرم نیست ولی در کاپ آسیا یکی از 
بهترین های تیم بود. تیم ملی سوم شــهریور در مرحله دوم پنجره های 
انتخابی جام جهانی باید درتهران با ژاپن بازی کند اما عجیب است که قبل 
از این بازی تیم ملی برای اردوی تدارکاتی به ژاپن می رود. اردو از 9مرداد در 
سالن بسکتبال ورزشگاه آزادی آغاز می شود و تیم 19مرداد به ژاپن می رود.

حذف چند درصدی

زمانی که لیگ ملت های والیبال در جریان بود، برخالف برخی 
تعریف و تمجیدهای افراطی نوشــتیم که سی چهل درصد 
بازیکنان حاضر در تیم در حد استانداردهای بین المللی نیستند 

اما  مگر در هیاهوی به پا شده گوش کسی بدهکار این حرف ها 
بود. در فهرست جدید بهروز عطایی، سرمربی تیم ملی که 
برای مسابقات قهرمانی جهان منتشر شد، حدود 50درصد از 
گردونه خارج شدند. محمد جواد معنوی نژاد، محمد موسوی، 

جواد کریمی، علی اصغر مجرد و میثم صالحی جایگزین نفرات 
قبلی شده اند. بازیکنانی که مصدوم بودند با نظر پزشک به تیم اضافه 
شده اند اما بحث سر کریمی زیاد است. اگر او نتواند در ترکیب اصلی 
قرار بگیرد، به جز وادی، پاسور دیگری که 70درصد توانمندی های 

جواد را داشته باشد، نداریم. حاال باز هم آزموده ها را بیازماییم!

میرزا غایب بزرگ

مجتبی میرزاجانپور، پدیده تیم ملی در دوران مربیگری والسکو، 
باز هم در فهرســت دعوتی های تیم ملی غایب بود. انگار او دیگر 
انگیزه ای برای رســیدن به اوج ندارد. او گفته هنوز خودش را در 
اوج نمی بیند و اگر قرار باشــد برگردد باید همان میرزای قبلی 
باشــد اما اگر او در اوج هم به تیم ملی بازگردد باز هم کار سختی 
دارد. او باید با قلدرهای پست قدرتی رقابت کند؛ با میثم صالحی، 
امیرحسین اسفندیار، جواد معنوی نژاد و شهروز همایونفرمنش. 
راستی که چه ازدحام خوشایندی! حاال حساب میالد عبادی پور 
کامال جداست که فعال تافته جدابافته است. دیروز عطایی تاکید 

کرد  که او کاپیتان تیمش می ماند.

جان اسپرا، سرمربی متشــخص تیم ملی والیبال آمریکا عالقه 
و اعتقاد وافری به بازیکنان ایرانی دارد. او به مرتضی شــیاری، 
دســتیار ایرانی اش مأموریت داده تا استعدادهای نابی را که در 
سنین زیر 17سال قرار دارند، شناسایی و برای تحصیل و ورزش 
در دانشــگاه های آمریکا به او معرفی کند. این بازیکنان نباید 
قرارداد مالی داشته باشــند ولی کنار درس خواندن می توانند 
والیبال را هم حرفه ای یاد بگیرند. نکته مورد تأکید شیاری این 
اســت که چنین بازیکنانی اجازه دارند در تیم ملی ایران بازی 
کنند و این یک امتیاز ویژه برای نوجوانان والیبال ماست. آموزش 
درست دیدن بازیکنان در ســنین پایه یکی از مسائل اصلی در 

والیبال است. 

جان اسپرا دنبال استعدادهای ایرانی

پشت خط زن
جمشید حمیدی | کارشناس والیبال
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افقی:
 1- پهن کردن- کتابی نوشته 
ژان ژاک روســو درباره وقایع 

زندگی خودش
2- رواج- همــدل و مهربان- 

خط نابینایان
3- دســت عرب- گذرگاه ها- 

گلی زینتی
4- بــازی طــاس و مهــره- 
واپس گرا- باالتــر از آن رنگی 

نیست
5- اســــــــــباب و لوازم- 

غیرقابل دیدن
6- نیکــوکاران- محکــم و 

بنیادی- ضمیر جمع
7- قوم ســرخ پوســت بومی 
مکزیک- پرنده صلح- دندانه 

سوهان
8- بزرگ ترین گوزن ایرانی- 
درســت دانستن ســخن یا 

عملی- چند وکیل
9- تکرار حرفی- قرار دادن- 

معاشر
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واضح وآشکار- رادار
11- بی کسی- دانشمند دینی
12- نویســنده انگلیســی 
تاریخ ادبیات ایران- سازمان 
اطالعات و امنیــت پهلوی- 
ملکه اســپارتا که نبرد تروا بر 
سر ربوده شدن او شکل گرفت

13- رســتگاری- درختــی 
جنگلی- سفید آذری

14- اکنــون- از مذاهــب 
چهارگانه اهل ســنت- فریاد 

شادی
15- معادل فارســی ســبک 
کوبیسم- از ماهیان خاویاری 

دریای خزر
  

عمودی:
1- آرایش هنــری- امتحان- 

نوعی ماهی جنوب
2- ســاییدن- وســیله ای 
برای اندازه گیری فشــار جو- 

یکدندگی
3- بــدن- غــذای معــروف 
ترکمنســتان- رمان تاریخی 

شولوخف
4- عــدد- مایعــی بــرای 
ضدعفونــی زخــم- دومین 

پادشاه پیشدادی
5- ساختمان- به درستی که

6- مســیحیان- نوشتاری- 
درجه حرارت

7- دچار- از پیامبران الهی- 
حرف ندا

8- برادر سلم و تور- نام دختر 
امام حسین)ع(- مقابل فرعی

9- عمر بی پایان!- سرخ مایل 
به قهوه ای- ماکت

10- سوره نودوپنجم قرآن- 

فارغ البال- پایدار
11- حالــت قانونی پیــدا کردن- 

اقدام کننده به کاری
12- برکه- رهگذر- از بند رسته

13- فرایند تأثیر عواملی چون آب 
و باد در سنگ ها- ممتد- قورباغه

14- ویتامین محلول در چربی- رود 
گنگ از این رشــته کوه سرچشمه 

می گیرد- نوزاد حشره
15- برداشــت خاص از موضوعی- 

15بیگانگان- قصه گوی سنتی
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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 سرقفلی تیم ملی
به نام بازیکنی نیست 

بهروز عطایی از دالیل موفقیتش با تیم ملی والیبال و البته از حاشیه ها و اختالفات می گوید 
او برای حل مشکل تیم در دفاع، برنامه های خاصی دارد

  درباره حاشــیه های تیم هم صحبت کنیم. قبل از شروع لیگ ملت ها 
توتولو دستیار ایتالیایی، از تیم ملی جدا شد و گفتید او با شما هماهنگ نبوده است. 
در آخر تورنمنت هم امیرخوش خبر، سرپرست تیم استعفا داد. گفته می شد مشکل 
شما با خوش خبر به حدی جدی بوده که داورزنی، رئیس فدراسیون برای حل مشکل 

خودش را به تیم رسانده است.
ما هیچ مشکلی نداشتیم و کوچک ترین بحثی نکردیم. در این مدت در کمال احترام با هم 
کار کردیم.  فقط مدل مدیریت ایشان با مدل من فرق می کرد و این موضوع باعث دوگانگی 
در رفتار تیمی می شد. من نمی گویم کار ایشان غلط اســت. او به درستی کارش را انجام 
می داد اما با روش من متفاوت بود و باعث شکاف می شد. . بازیکنان مدام با تیم قبلی مقایسه 
می شدند و این مقایسه غلط بود و به تیم ضربه می زد. ما از آقای داورزنی خواستیم کنار تیم 

باشد و این موضوع را به آنها تأکید کند که نگران این مقایسه ها نباشند.

  یک مسئله دیگر هم هست. حدود یک دهه تیم ملی مربی ایرانی نداشت 
و حاال که شما سرمربی هستید، تیم باشگاهی هم دارید. حضور همزمان مربی تیم 
ملی در تیم باشگاهی، همیشه این شائبه را ایجاد کرده که سرمربی تیم ملی راحت تر 

می تواند بازیکنان ملی پوش را جذب تیمش کند.

هر چه سرمربی تیم ملی از دسترس خارج تر باشد، کار راحت تری دارد. مشکل این است که 
من در دسترسم. شما االن راحت می توانید من را پیدا کنید و سؤال کنید. اما می توانستید 
آلکنو را هم پیدا کنید؟ من سال1390مربی تیم ملی نبودم اما 6بازیکن ملی پوش در تیم 
کاله برای من بازی می کردند. سال بعد همینطور بود. این حرف ها همیشه هست ولی مطرح 

کردنش قشنگ نیست. به عنوان رسانه نباید این سؤال را می پرسیدید.

  به هر حال این مسئله مطرح است و شفاف سازی کنید بهتر است.
هر باشگاه به اندازه پولی که دارد بازیکن می گیرد. من هم به عنوان مربی باشگاهی وظیفه 
دارم به نسبت بودجه باشگاه استفاده بهینه کنم و بهترین تیم را ببندم. شهداب پرمهره تر از 
تیم هراز است، مربی شهداب که در تیم ملی نیست. این حرف ها فقط به ذهن های ناراحت 

می رسد و گفتنش برای ورزش خوشایند نیست.

  بهتر نیست فدراسیون با مربیان ایرانی هم قرارداد ببندد تا این مسائل 
پیش نیاید؟

این موضوع به من ربطی ندارد. فدراســیون خودش باید تصمیم بگیرد. من با فدراسیون 
قرارداد مالی ندارم و فقط مبلغی را به عنوان ایاب وذهاب می گیرم.

وضعیت  جواد
وضعیت جواد کریمی، پاسور تیم 

نامشخص است. خودش می  گوید مشکلی 

ندارد اما بقیه می گویند به مسابقات قهرمانی 

جهان نمی رسد. عطایی توضیح می دهد:» ما 

به گزارش پزشک تیم استناد می کنیم. او این 

شانس را دارد که به مسابقات برسد. اگر 

برسد، استفاده می کنیم ولی نمی توانیم 
بگوییم حتما می رسد.«

لیلی خرســند| تیم بهروز عطایی در لیگ  
ملت های والیبال موفق بود اما کار سخت تر 
در پیش است. ماه آینده مسابقات قهرمانی 
جهان برگزار می شود و تیم عطایی از لیگ 
نیامده بایــد تمرینات را برای مســابقات 
قهرمانــی جهان آغاز کنــد. عطایی چند 
تغییر در تیمــش داده؛ چند بازیکن را کنار 
گذاشته و بازیکنان جدید دعوت کرده است. 
او می گوید سرقفلی تیم ملی متعلق به هیچ 
بازیکنی نیست. با عطایی درباره لیگ ملت ها، 
مسابقات قهرمانی جهان و البته حاشیه های 
تیم صحبت کردیم، حاشیه هایی که بیشتر 

متوجه خود اوست.

   نتایجی که تیم ملی در لیگ  ملت ها 
گرفت با تأیید عمومی همراه شد، خود شما هم از تیم 

و علمکردش رضایت دارید؟ 
تیم جوان و کم تجربه بود ولی با تیمی که سال های گذشته 
بازی کرده بود، مقایسه می شد. به خاطر همین خیلی ها تیم را 
از پیش بازنده می دانستند. با این حال تیم عملکرد قابل قبولی 
داشت و بازی های خوبی انجام داد. نوساناتی هم که داشت، 
طبیعی بود. تعدادی از این بازیکنان تجربه فضای مسابقات 
را نداشتند، اما بعد از اینکه خودشان را با فضا تطبیق دادند، 

وضعیت تیم بهتر شد.

  تیم قبل از رفتن به لیگ ملت ها، با صربستان 
بازی تدارکاتی داشــت اما نتایج لیگ نشان می دهد به 

بازی های دوستانه بیشتری نیاز بوده است.
قطعا اگر تیم بازی های بیشتری داشت، وضعیت متفاوت تر 

می شد و بازیکنان بهتر می توانستند بازی کنند.

 تیم با مسئله  خاصی هم مواجه  بود؟
مسئله خاصی نبود. فقط چون تورنمنت طوالنی بود، بازیکنان دچار 
افسردگی ذهنی شدند. آنها مشکل بدنی نداشتند اما تعدد سفرها از 
نظر ذهنی فشار زیادی به آنها وارد کرد. چون تجربه بازیکنان هم کم 
بود، مسابقات برایشان فرسایشی شــد. سعی کردیم کارهایی را که 

بلدیم انجام بدهیم تا  آنها به خودباوری برسند.

   چه کارهایی؟
نمی شود که اینها را گفت. با تمرینات و صحبت هایی که انجام دادیم، 
سعی کردیم این باور را در آنها ایجاد کنیم که می توانند خوب بازی 
کنند. در گذشــته هم مربیان دیگر این کار را انجام می دادند. بحث 
روانشناسی است. هر مربی با ویژگی هایی که خودش دارد، می تواند 
روی ذهن و روان بازیکنان کار کند. من کادر فنی خوبی هم داشتم که 
کمک کرد تا بچه ها از شرایطی که داشتند و فشار مضاعفی که تحمل 

می کردند، خارج شوند و راحت تر به مسیرشان ادامه بدهند.

  یکــی از اتفاقات مهــم در تیم شــما، تبدیل 
نقطه ضعف  های همیشــگی به نقطه قوت بود. چطور شد که 

سرویس و دریافت تیم خیلی بهتر شد؟
در تمرینات وقت زیادی را روی سرویس و دریافت گذاشتیم. بچه ها 
توانش را داشتند و ما هم با تمرینات بیشــتر مهارت آنها را تقویت 
کردیم. به خاطر همین از هفته دوم به بعد کیفیت خوبی از بازی ها را 

به نمایش گذاشتند و سرویس های خوبی زدند.

   برسیم به مسابقات قهرمانی جهان. شما بازیکنان را 
به اردو دعوت کرده اید و تیم تغییراتی داشته است. یکی از موارد، 
دعوت صابر کاظمی به اردو است. صابر هفته اول لیگ، خوب 
بازی نکرد و  به نظر می رسید او انگیزه زیادی برای بازی ندارد. چه 

اتفاقاتی افتاد که دوباره  اعتماد شما را جلب کرد؟
اتفاق خاصی نیفتاد. او از بازیکنان خیلی خوب ماست اما به قول شما 

در هفته اول لیگ خیلی انگیزه نداشت و نتوانست در چارچوب کاری 
ما خوب کار کند. ما در لیگ فقط می توانیم آمادگی بازیکنان را حفظ 
کنیم نه اینکه آنها را آماده کنیم. صابر اصال آماده نبود اما گزارش هایی 
که از تمرینات او به من رسیده، تأیید می  کنند که وضعیت او بهتر شده 

است. در شروع اردو وضعیت او را می بینیم.

  با اضافه شدن صابر، بردیا سعادت از تیم خط خورد.
مهم نیست که کی هست و کی نیست. مهم این است که بهترین ها به 
تیم دعوت شده اند. در پست آنها ما بازیکنان خوب زیاد داریم. پوریا 
ولی االن خیلی آماده اســت. ما پشتوانه های زیادی داریم، سرقفلی 
تیم ملی به نام هیچ بازیکنی نیست، هر کس بتواند به تیم کمک کند، 

دعوت می شود.

   تیم در دفاع مشکل دارد. چه کار می کنید؟
کار خاصی نمی کنیم. امیرحسین توخته و مهدی جلوه که در لیگ 
ملت ها بازی کردند، 21ســال ســن دارند و به نسبت تجربه ای که 
داشتند، عملکردشان فوق العاده بود.  فعال برای ترمیم، محمد موسوی 
و علی اصغر مجرد به تیم اضافه شده اند. باید عملکرد توخته و جلوه را 

هم ارتقا بدهیم تا بتوانیم ضعف را به حداقل برسانیم.
 

  می گویند لیگ ملت ها تورنمنت تمرینی برای مسابقات 
قهرمانی جهان است. تیم ملی در لیگ ملت ها نمره  قبولی گرفت، 

با همان کیفیت می تواند در مسابقات قهرمانی جهان بازی کند؟
قطعا کیفیت مسابقات قهرمانی جهان خیلی باالست و کار سخت تر 
است. تیم ها با همه قدرت و سازوکارشان وارد مسابقات می شوند. قطعا 
ما هم همین کار را می کنیم. خیلی خوب تمرین می کنیم و تالش 
می کنیم آمادگی ذهنی و جسمی خوبی داشته  باشیم و از فضایی که 
در لیگ ملت  ها داشتیم، خارج نشویم. می خواهیم در این تورنمنت 
نمایش خوبی داشته باشیم و خوب والیبال بازی کنیم. هدف اصلی ما 

این است که برای بازی های المپیک پاریس آماده شویم.

 باید بهترین
تیم را برای 
 باشگاهم
ببندم
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شهاب مهدویسینما
روزنامه نگار

فهیمه پناه آذرسیما
روزنامه نگار

نگاهی به »چه کسی جوجه تیغی را کشت«

آنکهمیکشد
آنکهمیماند

»چه کسی جوجه تیغی را کشــت« بهرام افشاری 
نمایشی اســت که می توان آن را قسمت دومی بر 
نمایش »جوجه تیغی« دانســت، تصویری آمیخته 
از واقعیت و خیال، درباره زندگی بهرام افشــاری، 
مؤلف اثر است. »جوجه تیغی« عنوان نمایشی بود 
که افشاری پیش از شهرت در فضای عمومی در چند 
نوبت روی صحنه برد. البته مسیر اجرای این نمایش 
نیز جالب توجه است. نخستین بار، افشاری در مقام 
یک بازیگر تجربه گر، در فضایــی به دور از هیاهوی 
مخاطب و جدال رسانه ها در خانه هنرمندان نمایشی 
را روی صحنه می برد.؛ نمایشــی که تصورات یک 
جوان شهرستانی است درباره شهرت. برای او شهرت 
چیزی است شبیه همان شعر سعدی، جایی که یک 
آدم تالش می کند تا به نقطه ای دست یابد و نامش 
را به نکویی یاد کنند. افشــاری در نقش خودش با 
تکیه بر تجربه زیســتی اش، از گمنامی آن روزش 
بهره می گرفت و در انتها با نشان دادن آرزوی کسب 
تندیس اسکار، اوج شهرت را با رسم شکل به مخاطب 

نشان می دهد.
البته مرغ ســعادت عاقبت بر شانه افشاری نشست 
و او به بخشــی از آن آرزوی »جوجه تیغی«وارش 
دســت یافت. در همان وضعیت شــهرت بود که 
»جوجه تیغی« این بار در تماشاخانه ایرانشهر اجرا شد 
و نتیجه اش هیاهوی مخاطب و جدال رسانه ها بود. 
موفقیت »جوجه تیغی« در عصر کرونا نیز خبرساز 
بود و در پخــش آنالین موفق به شکســتن رکورد 
فروش شد. حاال ما با یک بهرام افشاری روبه رو ییم که 
از آرزوی شهرت به سبک قدما، در یک قدمی شهرتی 
به رویه امروزی قرار دارد. همه  چیز برایش مهیاست تا 
در جنجال ها شرکت جوید و خودش را در جامه یک 
سلبریتی بازنمایی کند؛ اما »چه کسی جوجه تیغی را 

کشت« بدل به یک بزنگاه اخالقی می شود.
افشــاری خودش را در موقعیت قابل توجهی قرار 
می دهد. بهرام افشــاری در اوج، بهرام افشاری که 
رسانه ها او را دنبال  کنند و برایش خبرهای زرد تولید 
می کنند، بهرام افشاری که سوژه دوربین های مردم 
کوچه و بازار است و هر کنش او به واسطه شهرتش 
ثبت و ضبط می شود، بهرام افشــاری که به سبب 

شهرتش، از سوی جامعه محق قضاوت شدن است.
 او خودش را در یک موقعیت اخالقی قرار می دهد. 
اینکه آیا مشــهور بودنش حق و حقوقی به دنیای 
بیرون از خودش می دهد؟ آیا دنیای بیرونی می تواند 
هر کنش او را قضاوت کند؟ آیــا مخاطبان یا بهتر 
اســت بگوییم دنبال کنندگان او این حق را دارند 
 که فارغ از هنر افشاری، زندگی شخصی او را هم به

داوری بنشینند؟
»چه کسی جوجه تیغی را کشــت« در این نقطه از 
زمینه اصلــی خود جدا می شــود. »جوجه تیغی« 
مونولوگی بود از زبان یک شهرســتانی گمنام؛ اما 
حاال این شهرستانی نامدار برای یافتن پاسخ هایش 
باید دیالوگ کند و از قضا این دیالوگ با کسی است 
که به ظاهر مانع از شــکل گیری دیالوگ است. یک 
پارادوکس جذاب و آنتاگونیســتی که ترکیبی از 
حکومت، مخاطب و رقیب است. آنتاگونیستی که 
شهرت را برنمی تابد و می خواهد افشاری را قضاوت 
کند؛ اما افشاری خویشتن خود را در موقعیت حق 
قرار نمی دهــد. او می داند بخشــی از این قضاوت 
درست است، مســئله اما این است چه کسی حق 
چنین قضاوتی را دارد؟ نمایش در مقابل صدها چشم 
ببیننده رخ می دهد و افشاری مدام در مذمت همین 
چشم ها می گوید. اینکه چگونه کمک کردن به یک 
انسان بدل به تعرض به همان انسان می شود؛ اما این 
چشــم ها که با هر کنش افشاری بازیگر می خندند 
و برایش دســت می زنند، در مواجهه با افشــاری 
جوجه تیغی؛ همان افشاری ساده دلی که در نمایش 
اولش بازنمایی کرده است، بدل به سالحی مخفی 
می َشوند برای نابودی و البته این ادعا را هم مطرح 
می کنند که ما تو را مشــهور کرده ایم. اینجا دوباره 
پای قدیم و حدیث باز می شــود. در شــعر سعدی 
شــهرت نه محصول انتخاب جامعه، که محصول 
تالش و کنش فرد است. فردی که می خواهد نکونام 
باشد؛ اما در دنیای امروز شهرت در پی همان تأیید 
کردن  و دنبال کردن هاست. در نمایش جایی نیروی 
مقابل افشــاری – که می توان آن را نفس لوامه اش 
دانست – به او یادآوری می کند که او برای ادامه کار 
کردن مشکلی ندارد؛ اما کسی نیست که او را به تماشا 
بنشیند. او دیگر توسط دیگران دنبال نمی شود. این 
هم وضعیت پارادوکســی است. جمعیت زیادی در 
سالن نشسته اند، افشاری موقعیتی را تشریح می کند 
که از قضا همان جمع در آن دخیل خواهند بود – اگر 
اتفاق نمایش در دنیای واقعی رخ دهد - او دســت 
به خودتخریبی می زند و با اشاره به برخی واقعیت های 
زندگی اش و ترکیب آن با خیال، حتی را برای قضاوت 
کردن مخاطبش باز می کنــد و حاال مخاطب را در 
موقعیتی اخالقی قرار می دهد کــه آیا زندگی او را 
به واسطه شــهرت تخریب خواهد کرد؟ برای من 
در مقام مخاطب وضعیت عجیبی شکل می گیرد. 
مخاطب حتی بابت آنچــه رخ می دهد می خندد؛ 
اما رویدادی روی صحنه یک تراژدی اســت. رابطه 
ناسالمی که دنیای حدیث برای هنرمند آفریده است 
و او را تباه می کند؛ اما جوجه تیغی نمایش خواهان 
وضعیتی متعلــق به دنیای قدیم اســت. جایی که 
قضاوت شدن فاکتور ثانویه است. وضعیت دادگاهی 
نمایش، هارمونی خوب تینو صالحی و بهرام افشاری 
– هیچ یک تالش نمی کنند در بازیگری بر دیگری 
فائق  آید – و موضوعی امروزی که صرفاً افشاری را 
وارد ماجرا نمی کند، بلکــه مخاطب را در موقعیت 
آنتاگونیست قرار می دهد، قابل تقدیر است. تحسین 
نهایی زمانی رخ می دهد که دریابیم تماشاگران انبوه 
نمایش نیــز چون قهرمــان روی صحنه دچار یک 
کاتارسیس تراژیک شده اند، چیزی که برای هیچ یک 

از ما روشن نیست.

احسان زیورعالمنقد
روزنامه نگار
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دستخالیتلویزیونبرایمحرم
بازپخش سریال های تکراری از شبکه های تلویزیونی آغاز شد

سال80 بود که »شــب دهم« حسن فتحی روی 
آنتن رفت و به عنوان یک سریال با موضوع محرم 
توانست مخاطبان زیادی را پای تلویزیون بنشاند؛ 
ســریالی که بارها از شبکه های مختلف بازپخش 
شد. بعد از »شب دهم«، »سفر سبز« محمدحسین 
لطیفی هم توانســت پرمخاطب باشــد. در کنار 
این ســریال ها، مجموعه های مناسبتی دیگری 
هم ساخته شــدند، اما آنقدر نتوانستند در جذب 
بیننده تلویزیون موفق باشــند. »وارث«، »وفا« و 
»پریدخت« از دیگر ســریال های ویژه محرم در 
دهه80 بودند. شاید بتوان گفت موفقیت تلویزیون 
در این دهه و در تولید سریال های مناسبتی )ماه 
محرم( بیشتر از دهه90 بود، دهه ای که با تولیدات 

جدید همراه بود، اما مخاطب زیادی نداشت.

وقتی بیننده تلویزیون زیاد نمی شود
وضعیت بیننــدگان ســریال های تلویزیونی چه 
مناسبتی و چه روتین به جایی رسیده که مخاطبان 
شبکه های تلویزیونی در هر دوره ای ممکن است 

کم شــوند، اما هیچ وقت زیاد نمی شــوند. آمار 
پربازدید های سریال تلویزیونی هم نمونه خوبی 
برای این موضوع است. بینندگان تلویزیون عموما 
ثابت هستند؛ افرادی که هم سریال های جدید را 
تماشا می کنند و هم از سریال های تکراری استقبال 
می کنند، اما آمار تعداد این مخاطبان با پخش یک  

سریال جدید باال نرفته است.

امید تلویزیون به سریال های تکراری
محــرم امســال تلویزیون دســت پــری در 

سریال ســازی  ندارد و بیشــترین تأکیدش 
انگار در ساخت برنامه های محرم و برنامه های 
ترکیبی اســت؛ هر چند شــبکه های یک تا 
5هنوز ســریالی را برای پخش اعالم نکردند، 
اما شبکه هایی چون  آی فیلم، نسیم و تماشا و... 
بازپخش سریال های تکراری را شروع کرده اند. 
دهه اول محرم امسال تلویزیون به برنامه سازی 
و پخش هیئت ها، سخنرانی ها و مداحی های 
محرمی پرداخته اســت. »مختارنامه« که در 
این ســال ها بار تولیدات جدیــد را به دوش 

کشــیده، بار دیگر پخش خود را در شــبکه 
 آی فیلم آغاز کرده اســت. »دیوار« سیروس 
مقدم هم به جــدول پخــش  آی فیلم اضافه 
شده و »یه تیکه زمین« هم که 11سال پیش 
روی آنتن رفت، باز هم به نمایش درمی آید. از 
دیگر سریال هایی که تکرارش برای چندمین 
بار در تلویزیون به مناسبت محرم شروع شده، 
»پرده نشین« بهروز شــعیبی و »یادآوری« 
حجت قاسم زاده اصل اســت. سریال محرمی 
»مرضیه« به کارگردانی فلورا ســام که برای 

نخستین بار از شبکه 2سیما پخش شد، پخش 
خود را از شبکه تماشا آغاز کرد.

»برف بی صدا می بارد« روی آنتن
به نظر شبکه 3ســیما قصد دارد، »برف بی صدا 
می بارد« را در روزهای محرم روی آنتن داشــته 
باشد. این سریال 100قســمت دارد که بیش از 
60قسمت آن زمستان سال گذشته پخش شد و 

هفته دوم تیرماه ادامه آن روی آنتن رفت.

»آتش سرد« شاید وقتی دیگر
تنها سریال جدیدی که زمزمه پخش آن از شبکه 
2سیما به گوش می رسد، »آتش سرد« است. این 
سریال نام قبلی اش »شب بیدار« بود که آن را  رضا 
ابوفاضلی کارگردانی کرده و شاید مهم ترین گزینه 
شبکه2 برای پخش است. مضمون اصلی سریال 
در رابطه با یتیم نوازی، توجه به ایتام و آموزه های 
دینی در این خصوص است. بازی 2شخصیت اصلی 
که در تقابل با یکدیگر هستند را پرویز فالحی پور 
و عبدالرضا اکبری بر عهده دارنــد . اما با توجه به 
عدم اعالم شبکه، شاید این سریال نیمه دوم محرم 

پخش شود.

طالفروشیکهازجانو
مالشگذشت

یادی از شهید »ناصر قدیانی« در چهلمین 
سالگرد شهادتش به روایت خانواده 

جایگاهعلماخالق
درعاشوراپژوهی

طرح چند سؤال به منظور گشودن دریچه ای 
از فلسفه اخالق به عاشورا

روزواقعه
رویپرده

 نگاهی به پرده عاشورا 
اثر حسین همدانی

وداعبا
امیراشرف
آریانپور

امیراشــرف آریان پــور 
موسیقی دان و پژوهشگر 
روز  صبح  پیشکســوت 
پنجشنبه گذشته به علت 

ایست قلبی درگذشت.
به گــزارش همشــهری، 
آریان پور متولد اول تیرماه 
سال۱3۱۷ و دانش آموخته 
هنرســتان موسیقی ملی 
بود. ســال۱33۶ مدرک 
کارشناســی خــود را از 
دانشکده ادبیات دانشگاه 
تهران و سال۱33۹ مدرک 
کارشناسی ارشد مدیریت 
را از دانشکده حقوق ایران 
دریافــت کــرد. در ادامه 
دانشــگاهی  تحصیالت 
فارســی،  ادبیــات  در 
روزنامه نگاری و علوم اداری 
از دانشــگاه تهران مدرک 
دکتری گرفت و سال۱3۵2 
دکتری تخصصی را در رشته 
موسیقی شناسی از دانشگاه 

گوته وین اتریش اخذ کرد.
آریان پــور پــس از آن 
تحصیالت خود را در رشته 
تاریخ هنر در دانشــگاه 
فرانکفورت پــی گرفت و 
به ایران بازگشــت. پس 
از انقالب مجــددا ایران را 
ترک کرد و ســال۱3۷۰ در 
بازگشــت دوباره به اتفاق 
دکتر حســن ریاحی گروه 
موسیقی دانشــگاه آزاد 
را راه اندازی کــرد. وی در 
بهمــن۱3۹۱ در مراســم 
پایانی بیست و هشتمین 
جشــنواره موسیقی فجر 
تجلیــل و در دی ماه۱3۹4 
مراسم تجلیل امیراشرف 
آریان پــور و رونمایــی از 
کتاب او »موسیقی ایران از 
انقالب مشروطیت تا انقالب 
اسالمی« در دانشکده هنر 
و معماری دانشــگاه آزاد 

اسالمی تهران برگزار شد.
مراسم تشییع و تدفین این 
موســیقی دان برجسته و 
پیشکسوت روز یکشنبه 
۹مرداد)فــردا( در قطعه 
هنرمندان بهشــت زهرا 
برگزار می شود. به گزارش 
دفتــر  روابط عمومــی 
موســیقی، مدیرکل دفتر 
فرهنگ  وزارت  موسیقی 
و ارشاداسالمی در پیامی 
درگذشت استاد امیراشرف 
آریان پور، موسیقی دان و 
را  پژوهشگر پیشکسوت 

تسلیت گفت.

درگذشتامید
روشنضمیر

 امید روشن ضمیر، نویسنده 
و مترجــم بر اثر ســکته 
قلبی درگذشت. از جمله 
کتاب هــای او می توان به 
»از غربتی به غربت دیگر«، 
»واقعیت و اشتیاق«، »دیوید 
مامت«، »معمای شکسپیر«، 
»من راپاپورت نیســتم«، 
»سینمای جدایی«، »یک 
شب برفی«، »سینما از نظر 
چند نویســنده«، »شبیه 
یک شرح حال« و… اشاره 
کــرد. او فرزند امیرناصر از 
مهندسین خوشنام، شاعر 
و نقاش و مهربانو )ماری(، 
تنها دختر کریم  کشاورز، 
نویسنده و مترجم صاحب 
نام و خواهرزاده مورد عالقه 
بهمن کشــاورز، وکیل و 

حقوقدان ایرانی بود.
  وی تحصیــالت خود را در 
رشــته کارگردانی سینما 
تا مقطع کارشناسی ارشد 
در آمریکا به پایان رساند. 
به واسطه عالقه به سینما و 
تئاتر و نیز تسلط کامل به 
زبان های فرانسه و انگلیسی 
آثار متعددی را در این زمینه 

از خود به یادگار نهاد.
  نخســتین اثــر او کتاب 
»ســینما از نظــر چند 
نویسنده«بود که در سال 

۱3۵۸ به چاپ رسید.
ســینما به روایــت جان 
فورد را می تــوان یکی از 
ترجمه های  مهم تریــن 
روشــن ضمیر  امیــد 
دانســت؛ نویســنده و 
مترجم عشق ســینمایی  
که دور از هیاهو و حاشــیه 
و آوازه گری های مرســوم، 
دلمشغول نوشتن و ترجمه 
درباره سینما و سینماگران 

محبوبش بود.

انتخابات خانه سینما در انتظار مجوز ارشاد

مجمع عمومی خانه ســینما به تعویق افتاد . ابتدا به نظر می رسید 
یکی از دالیل این اتفاق اختالف در انتخاب نماینده تهیه کنندگان 
و مشــکالت معمول و متداول تشــکل های تهیه کنندگی باشد 
که در ادامه مشخص شــد موضوع، ورود ســازمان سینمایی به 
ماجراســت. اینطور که محمدعلی نجفی اعالم کرد، مسئله تأیید 
صالحیت نامزدهای معرفی شده از ســوی اصناف توسط وزارت 
ارشاد است. تا این جای کار فقط برگزاری مجمع به تعویق افتاده، 
ولی اگر سازمان سینمایی صالحیت برخی از اعضا را تأیید نکند، 
احتماال وارد حاشیه ای تازه از جنس تقابل صنف با دولت خواهیم 
 شــد؛ تقابلی که در انتهای دهه80، خانه ســینما را تعطیل کرد؛

 هرچند شرایط، کامال متفاوت با آن سال هاست.

تعویق در دقیقه۹۰
برگزاری مجمع خانه ســینما و انتخابــات هیأت مدیره آن طبق 
برنامه ریزی ها باید دوم مردادماه انجام می شــد. این انتخابات که 
همیشه در جای خود حساسیت های زیادی دارد در مقطع فعلی 
بیش از پیش مهم شمرده می شود؛ به ویژه آنکه بعد از انتقادهای 
متعدد به عملکرد هیأت مدیره فعلی، صنوف ســینمایی تصمیم 
گرفتند چهره های مطرح و اسم و رســم داری را که اکثرا مقبول 
اهالی سینما هستند، راهی هیأت مدیره کنند تا شاید در شرایط 
حساس کنونی بتوانند رویکرد بهتری را در پیش بگیرند. اما از آنجا 
که انتخابات هیأت مدیره خانه ســینما به عنوان بزرگ ترین نهاد 
صنفی - هنری معموال بی حاشیه نبوده، این بار هم از چند روز مانده 
 به برگزاری مجمع و انتخابات، اعتراض هایی از سوی جامعه صنفی 

تهیه کنندگان درباره نحوه انتخاب نماینده اتحادیه تهیه کنندگان 
)منوچهر محمدی( و تأیید نکردن صالحیت او علنی شد تا به این 
ترتیب بار دیگر اختالف میان تهیه کنندگان ســینما که در قالب 

4تشکل فعالیت می کنند نمایان شود.
 ایــن اعتراض ها تــا چند ســاعت قبــل از برگــزاری انتخابات 
ادامه داشــت؛ انتخاباتــی که 2ســاعت مانده به برگــزاری لغو 
و به زمانی دیگر موکول شــد! ایــن طور که ایســنا روایت کرده 
گرچه تهیه کننــدگان معترض، لغو انتخابــات را نتیجه پیگیری 
 و اعتــراض خود دانســتند، اما اظهــارات محمدعلــی نجفی - 
رئیس هیأت مدیره خانه ســینما – بر این داللت دارد که دستور 
لغو مجمع و انتخابات هیأت مدیره از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی بوده؛ آن هم با اســتناد به بندی از یک قانون که تأکید 
می کنــد برگزاری چنیــن انتخاباتی در مجموعــه تحت نظارت 
 وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی باید با معرفی و تأیید افرادی که

 قصد نامزدی در انتخابات را دارند، همراه باشد.

دخالت یا اقدام قانونی؟ 
اینکه وزارت ارشاد تصمیم به بررسی نامزدهای معرفی شده 
از سوی اصناف گرفته، اقدامی قانونی است یا حکم دخالت 
مســتقیم دولت در امور صنفی را دارد؟ اعمال نظر سازمان 
سینمایی، به معنای رعایت قانون است یا با این کار استقالل 
خانه ســینما زیر ســؤال می رود؟ در این زمینه روایت ها 
متفاوت است؛ فعال در سکوت سازمان سینمایی، برخی از 
فعاالن صنفی، اقدام ارشاد را غیرقانونی خوانده اند؛ هر چند 
به نظر نمی رسد اتفاق های گذشــته و دوقطبی شمقدری، 
عســگرپور تکرار شــود، ولی درصورت تأییدنشدن برخی 
از نامزدها توسط ارشاد قطعا شــاهد واکنش هایی از طرف 

مقابل خواهیم بود.

آفتاب دین در میدان ولی عصر  تهران
دیوارنگاره میدان ولی عصر همزمان با آغاز ماه محرم، با نقاشی ای از حسن روح االمین و با شعار »این آفتاب 
دین، مرا دریاب ارباب« نصب و رونمایی شد. به گزارش همشهری، نقشی از سیدالشهدا)ع( و حضرت حر روی 

دیوارنگاره میدان ولی عصر نقش بست. 
قرار بود آیین رونمایی بزرگی برای این دیوارنگاره برگزار شود، اما به دلیل بارش باران این مراسم برگزار نشد. 
همچنین بخشی از این مراسم ازجمله شعرخوانی ســیدحمیدرضا برقعی و نوحه خوانی ذاکران و مداحان 
اهل بیت)ع( برگزار نشــد.  همزمان با نصب این طرح، نماهنگ »مســافران خورشید« به کارگردانی علی 
مالقلی پور هم قرار بود، رونمایی شود. هر چند باران تهران اجازه برپایی این مراسم را نداد. دیوارنگاره میدان 
ولی عصر که توسط خانه طراحان انقالب اسالمی تهیه شده است، با شعار »نجات اهل عالم با حسین)ع( است« 

رونمایی خواهد شد.

برنامههایمناسبتیوپرکردنجایخالیسریالها
محرم امسال تلویزیون بیشتر توجهش را بر تولید برنامه های مناسبتی گذاشته؛ راحت ترین راه برای پر کردن آنتن که نه آنقدر زمان بر است و نه آنقدر هزینه 
دارد. شبکه یک سیما مستندی به نام »آیین های مردمی« دارد که عزاداری محرم در ۱3استان را به تصویر می کشد. مستند دیگری هم به نام »بامرام« 
از این شبکه روی آنتن می رود و همینطور برنامه سخنرانی »عبرت های عاشورا« که تلفیق سخنرانی مقام معظم رهبری و سیدحسن نصراهلل درخصوص 
عاشوراست .برنامه ترکیبی »آفتاب شرقی« از دیگر برنامه هایی است که از این شبکه پخش می شود. برنامه »کوی محبت« به صورت زنده از کربالی معلی 
و سخنرانی شیخ حسین انصاریان و همچنین برنامه »عطف« از برنامه های شبکه 2سیماست. این شبکه برنامه ترکیبی »خانه زاد« که به گفت وگو با خادمان 
و افرادی که با جلسات عزاداری ارتباط دارند، می پردازد را هم روی آنتن دارد.   مستند »تاج الشعرا« با روایتی از آداب و رسوم عزاداری مردم شهر اردبیل 
و برنامه زنده »شیرخوارگان حسینی« در نخستین جمعه ماه محرم به صورت زنده با حضور مادران و شیرخوارگان روی آنتن می رود. شبکه3 سیما هم 
برنامه زنده »در آستان خورشید« را از کربال روی آنتن دارد. »حسینیه معلی« با اجرای حامد سلطانی از دیگر برنامه های این شبکه است. پخش عزاداری 
هیئت های مختلف سراسر کشور در »موکب ثار اهلل« در جدول برنامه این شبکه دیده می شود. شبکه 4هم به فراخور موضوعیتی که در برنامه های خود دارد، 
برنامه »سوره« با محوریت کوفه شناسی؛ تاریخ و اهمیت آن از آغاز تا پایان دوران خلفا و مسئله دعوت از منظر کوفی و... را برای این ایام در نظر گرفته است. 
نمایش تعزیه خوانی محرم، »اهل سوگ« نمایش آداب و سنن عزاداری در شهرستان ها و دوبیتی خوانی عاشورا در »سرگذشت« از برنامه های این شبکه 

در ایام محرم است. شبکه۵ هم برنامه »تکیه گاه« با   معرفی حسینیه هایی با قدمت یکصدسال در استان تهران و برنامه زنده »عقیق« را روی آنتن دارد.

مکث



شنبه 8 مرداد 221401
شماره  8555

اسیر زرق و برق دنیا نشــود. من و مادرش هم به فکر 
داماد کردنش بودیم که جنگ شروع شد و فکر رفتن 

به جبهه به سرش افتاد.«
جنگ ناجوانمردانه شروع شد و ناصر میان آرامش در 
کسب وکار پردرآمدش یا رفتن به جبهه و روزهای پر 
آتش و خون، انتخاب سختی کرد. البته برای اغلب ما 
انتخاب سختی بود برای او که چشمداشتی به مال دنیا 
نداشت بهترین و زیباترین انتخاب بود. جان عزیزش 
کم بود و خواســت برای میهنش تمام دارایی اش را 
فدا کند. همین شد که چند روز قبل از شهادتش به 
خانواده وصیت کرد: »همه دارایی هایم را جمع کنید 
و مغازه ام را بفروشــید و پس از دادن خمس و زکات، 

الباقی را به حساب دولت واریز کنید.«
آن روزها دولت درگیر جنگ بــود و کمک به دولت، 
کمک به بچه هایی بود که داشتند از وجب به وجب این 
خاک پاک دفاع می کردند. البته این تنها گوشه ای از 
فداکاري های ناصر بود. حتی در اسناد به جا مانده از 
دهه  60، سندی هست با امضای محمد هندی)رئیس 
دفتر نخســت وزیر وقت( که حکایــت از کمک یک 
میلیون ریالی شهید ناصر قدیانی به دولتی دارد که 
رئیس جمهورش آیت اهلل خامنه ای بود. چرخ جنگ 
با همین کمک های مردمــی می چرخید و الحمدهلل 
ناصر این توفیق را داشــت که عالوه بر جان، از مال 
خود نیز بگذرد و مصداق روشنی از مجاهدانی باشد 
که هم »بأنفس« و هم »بأموال« در جبهه حق خدمت 

می کنند.

رستگاری در رمضان
او گرچه سال 54عازم خدمت سربازی شده بود اما با 

شروع جنگ دوباره عزم خدمت کرد. این بار خدمت در 
جبهه ها. سرباز قصه ما عاشق این بود که جهاد در لباس 
مقدس بسیج را هم تجربه کند. این شد که بهار سال 
1361رهسپار جنوب شد تا در خالل عملیات ماندگار 
الی بیت المقدس، جزو فاتحان مجروح خونین شهر 
باشد. وقتی ناصر در بیمارستان بســتری بود، خبر 
آزادی خرمشهر را شنید. از حماسه سوم خرداد چندی 
گذشت تا اینکه موسم »رمضان« رسید. انگار به دلش 
افتاده بود که سفره  شــهادت در این عملیات برایش 
پهن می شــود. عملیاتی که مجدد ناصر را به فیض 
جانبازی رســاند. در نهایت او هفتم مرداد ماه همین 
سال در پاســگاه زید از میوه نوبر شهادت نوش جان 
کرد؛ پاسگاهی که یادمان شهدای لب تشنه عملیات 

رمضان در خوزستان است.

یادی از شهید »ناصر قدیانی« در چهلمین سالگرد شهادتش به روایت خانواده 

نگاهی به عملیات مرصاد که نقشه فتح تهران را در همان ساعات اولیه نقش برآب کرد
»از مهران تا تهران!« خیال خام منافقان

2روز از پذیرش قطعنامه 598از ســوی ایران نگذشته 
بود که سازمان منافقان با برگزاری نشستی در قرارگاه 
اشرف درصدد حمله به ایران برآمدند. عصر روز جمعه 31 
تیرماه سال 136۷ مسعود رجوی در این نشست با تأکید 
بر شعار »اول مهران، بعداً تهران« گفت: »دیگر وقت آن 
رسیده به ایران برویم.« او که به خیال خود می توانست 
48 ساعته تهران را فتح کند با این تصور که »رژیم دیگر 
نیروی جنگی الزم را نــدارد و نمی تواند نیروی جبهه را 
تأمین کند و از لحاظ نظامی، تعادل خود را از دست داده 
و هم از لحاظ سیاسی در انزوای بین المللی قرار دارد.« 
می خواست با تصرف پایگاه هلی کوپتری ارتش، سوار بر 
هلی کوپترها به تهران پرواز و با هجــوم به زندان اوین، 
منافقان زندانی را آزاد و پــس  از آن با حمله به جماران، 
امام)ره( را شهید و کار جمهوری اسالمی را یکسره کند. 
رجوی که رؤیای همراهی مردم ایران با منافقان را در سر 
می پروراند گفت: »ما مثل ماهی در دریای جمعیت شنا 
خواهیم کرد.« اما خیال خام سرکرده منافقان از همراهی 
مردم ایران با آنها یک روز هم دوام نداشــت. شکست و 
تلفات سنگین منافقان در عملیات مرصاد، برگ زرین 

دیگری بر تاریخ افتخارات ملت ایران افزود.

بخشی از وصیت نامه شهید
بخشی از وصیت نامه  شهید ناصر 
قدیانی روی سنگ مزارش در قطعه 
26نوشته  شــده که خود گویای 
منش این شــهید بزرگوار است: 
»شــخصی که قدم به جبهه های 
حق علیه باطل می گذارد، دست از 
جان شسته است؛ زیرا جبهه  اسالم 
جای خوشــگذرانی نیست، محل 
ایثار و مبارزه است. اگر من در این 
جنگ به خواست خدا شهید شدم، 
بدانید که عاشــق این راه بودم. با 
چشمان باز و آگاهانه به این راه گام 
نهادم. خواستم با شهادت خویش 
به معشوق خود )اهلل( برسم. جانم، 

مالم، زندگی ام فدای می کنم.«

مکث

گفته ها و ناگفته های فرماندهان
نگاهی به کتاب »نقبی بر درس ها و دستاوردهای جنگ«

8ســاله  جنــگ تحمیلی 
به دلیــل رشــادت ، ایثار، 
ازخود گذشــتگی و مقاومت 
مــردم و رزمنــدگان با نام 
دفاع مقــدس در تاریــخ 
کشــورمان ثبت شده است. 
تبیین، حفــظ و انتقال این 
میراث از اهمیــت ویژه ای 
برخــوردار اســت. محمد 

درودیان، در کتاب »نقبی بر درس ها و دســتاوردهای 
جنگ« ســراغ فرماندهان و مســئوالنی از ســپاه 
پاسداران انقالب اســالمي و ارتش جمهوری اسالمی 
رفته و با طرح سؤاالتی از آنها خواســته تا تجربیات 
خود از 8ســال دفاع مقدس را بیان کنند. این کتاب در 
3فصل نوشته شده  است؛ فصل اول شامل 11گفت وگو 
با فرماندهان ســپاه پاســداران و فصل دوم شــامل 
7گفت وگو با فرماندهان ارتش است. درودیان در فصل 
سوم با 6چهره و شــخصیت غیرنظامی نیز گفت وگو 
کرده اســت. نویســنده در مقدمه کتاب آورده است: 
»تالش بنده برای تحقیق و نــگارش درباره درس ها و 
دســتاوردهای جنگ ایران و عراق حاصل پیشنهاد 
ســردار نائینی، رئیس محترم مرکز اسناد و تحقیقات 
دفاع مقدس به مناسبت سی امین سالگرد پایان جنگ 
در ســال 1397بود. پس از بررسی های اولیه این توافق 
حاصل شــد که موضوع از طریق گفت وگو با مسئوالن 
و فرماندهان جنگ در 4حوزه نظامی، امنیتی، سیاست 
خارجی و تبلیغات پیگیری شــود. در همین چارچوب 
 پرســش های اولیه و فهرســت افراد برای گفت وگو

 تهیه شد.«

تجربه دفاع
به گفته درودیــان، گفت وگوها در این کتــاب بر پایه این 
فرض طراحی و پیگیری شــده که مهم ترین نتیجه تجربه 
دفاع، در برابر تجاوز عراق، شــکل گیری شالوده های تفکر 
سیاسی، نظامی و امنیتی در ساختار سیاسی و جامعه ایران 
است. او در ادامه آورده است: »هم اکنون بخشی از مجادالت 
گفتمانی با کنــشـ   واکنش های سیاســی،  اجتماعی و 
امنیتی و چشم انداز آینده در آینه تجربیات گذشته، با نظر 
به نتایج تجربه جنگ با عراق صورت بندی می شود. بنابراین 
ضرورت توجه به اســتفاده از تجربه جنگ بــا عراق برای 
مدیریت چالش های کنونی به عنوان یک مسئله اساسی، 
راهنمای بحث و گفت وگو با فرماندهان و مسئوالن جنگ 
قرار گرفت. برهمین اساس، نســبت میان تجربه جنگ با 
عراق و چگونگی استفاده از گذشته، برای پاسخ به نیازهای 
حال و آینده به عنوان هدف اصلی در گفت وگوها، منطق و 
چارچوب، همچنین روش پرسش ها و مهم تر از آن انتخاب 

افراد را شکل  داد.« 
از نگاه نویسنده، تأکید بر مفهوم »درس ها و دستاوردهای 
جنــگ« در گفت وگو بــا فرماندهان و مســئوالن جنگ 
بر پایــه این فرض انجام شــد که هم اکنــون رخدادهای 
سیاســی و نظامی در جنــگ تحمیلي عــراق علیه ایران 
تاریخ مند شده اســت. به این معنا که مسئله وقوع، ادامه و 
پایان جنگ در یک دوره زمانــی در مکان های مختلف در 
ابعاد متفاوتی واقع شــده و همچنان آثار آن برجای  مانده  
است و پیامدهای آن جریان دارد. به همین دلیل اینگونه 
هدف گذاری و طراحی شد که برخی از موضوعات اساسی 
ـــ  اقتصادی و  جنگ در چهارچوب پرسش های سیاســی ـ 
ـ  امنیتی به بحث گذاشــته شود تا برخی نتایج آن  نظامیـ 
برای مواجهه با موارد مشابه در آینده قابل بهره برداری باشد.

 در مصاحبه با فرماندهان، مصاحبه شونده ها به پرسش هایی 
همچون مهم ترین درس ها و دســتاوردهای دفاع مقدس، 
الزامات جنگ مردمــی و همه جانبه، ظرفیت های مختلف 
نظامی ازجمله تجهیزات و ســازمان های مختلف نظامی، 
چگونگــی مقاومت در جنــگ طوالنی در برابر دشــمن، 
ضرورت جلوگیری از تشکیل جبهه ائتالفی به سود دشمن 
و متقاباًل روش ائتالف سیاسی برای پیشبرد اهداف تامین 
منافع، استفاده از ظرفیت دیپلماســی، میزان تخصیص 

منابع برای جنگ و... پاسخ داده اند.
این کتاب در 52۷صفحه و توســط انتشارات مرکز اسناد 
و تحقیقات دفاع مقدس به چاپ رســیده اســت و در آن 
گفت وگو هایی با سردار پاسدار محسن رضایی، امیر دریابان 
علی شمخانی، محسن رفیق دوست، عبدالمحمد رئوفی، 
امیر سرلشکر حسین حسنی ســعدی، امیر سرتیپ دوم 
مســعود بختیاری، امیر دریادار حبیب اهلل ستاری و دیگر 
فرماندهان ســپاه و ارتش را بخوانید. در فصل ســوم نیز 
صحبت های شــخصیت های غیرنظامــی همچون عباس 
ملکی، علی خرم، ســیدکاظم ســجادپور، اکبر ترکان و... 

گردآوری شده است.

دفاع مقدس؛ تابلویی از انواع زیبایی ها
 بخشــی از این کتاب به گفت وگو با ســردار سرلشــکر 
پاســدار مصطفی ایزدی، اختصــاص دارد: »من معتقدم 
کلیــت دفاع مقدس همچــون تابلویی مشــحون از انواع 
زیبایی هاست. شــما صحنه هایی را که در دفاع مقدس رخ 
می داد شــاهد بوده اید؛ برای مثال رویارویی یک دسته در 

مقابل یک لشکر.
 در خط کارخانه نمک، ارتش بعثی با تمام توان آمد و باعث 
شد نیروی ما به کمتر از یک دســته تحلیل برود، ولی این 
نیرو بازایستاد و خداوند پیروزی را نصیبش کرد. خود من 
در عملیات کربالی یک )بازپس گیری مهران( که قرارگاه 
نجف مسئولیت آن را داشت، حضور داشتم. نیرو نداشتیم. 
با کمک فرمانده کل ســپاه بعد هم آقای شمخانی و آقای 
صفوی به ســختی 33گردان فراهم کردیم. این در حالی 
بود که برآورد ما ۷2گردان بود. باوجود این، عملیات البته 
با طراحی جدید، تفکر و تالش و واقعاً تدبیر انجام شــد. با 
همان 33گردان نه تنها مهران بلکــه ارتفاعات قالویزان و 
درواقع کل منطقه تا مرز آزاد شد. حتی بر شهرهای بدره 
و زرباطیه عراق هم تسلط پیدا کردیم؛ 2برابر سرزمینی را 
که قصد داشتیم تصرف کنیم تصرف کردیم. همه اینها را 

فقط با عنایت الهی می توان توضیح داد.«

طراحی و راه اندازی نخستین 
خانه موزه ایثار و شهادت

مدیرعامل شــرکت توســعه فضاهــای فرهنگی 
شــهرداری تهران درخصوص طراحی و راه اندازی 
نخستین خانه ایثار و شهادت با نام شهیدان صابری 
گفت: »در این راستا کارگروه مشترکی بین شرکت 
توســعه فضاهای فرهنگی و شــهرداری منطقه 8 
تشکیل شده است تا ان شاءاهلل در جهت توسعه خرده 
فضاهای فرهنگی مبتنی بر الگوی اسالمی- ایرانی 
اقدامات ســازنده ای در این منطقه شــکل گیرد.« 
محمد مویدی افزود: »اماکن مذهبی و دینی ازجمله 
فضاهای عمومی الهام بخــش و تأثیرگذار معنوی 
محسوب می شــوند. از آنجا که این فضاها مجموعه 
ارزش های فرهنگی ای همچون آیین و ســنت های 
الهی، عادات پسندیده و خاطرات جمعی را در شهر 
حفظ و بسط می دهند، توجه به چگونگی نگهداری، 
توســعه و بهره برداری مطلوب از آنها به طور جدی 
حائز اهمیت اســت، لذا توجه به این موضوع زمینه 
تقویت تعامالت فرهنگی را به وجود خواهد آورد.« 
بنا بر گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران، مویدی با 
اشاره به کمک های شهرداری منطقه 8 که قرار است 
موزه در این منطقه ساخته شود، گفت: »مقرر شد 
طی کارگروه فرهنگی مشــترکی موضوعاتی چون 
ساماندهی مقبره شهدای غواص، ایجاد خانه ایثار و 
شهادت، نماد وحدت ادیان الهی و دیگر موارد مورد 
بررســی قرار گرفته و با تعاملی مشــترک اقدامات 

سازنده ای صورت پذیرد.«

جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار
 و نشر ارزش های دفاع مقدس: 

 کتاب های حوزه دفاع مقدس
 باید جریان ساز باشند

جانشــین رئیــس بنیاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش های 
دفاع مقــدس از داوری بیش از 4هزار کتاب در بیســتمین 
»جشــنواره انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس« خبر 
داد. امیر سهرابی با اشاره به شــعار امسال این جشنواره که 
»معرفت افزایــی و مقابله با تحریف« اســت، گفت: »نقش 
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس باید در حوزه 

معرفت افزایی و مقابله با تحریف پررنگ باشد.«
 او در ادامه با بیان اینکــه داوری و قضاوت 4تا 5هزار کتاب 
حوزه دفاع مقدس کار بسیار ســختی است، افزود: »زمانی 
فرهنگ ارزشمند دفاع مقدس در جامعه ترویج و توسعه پیدا 
می کند که کتاب های نوشته شــده در این حوزه تبدیل به 
فیلمنامه شوند.« سهرابی اشاره کرد: »امروز کتاب همچنان 
بعد از صد ها و هزاران سال اثر و نقش خود را در شکل گیری 
فرهنگ مردم حفظ کرده اســت. اگرچه بنیاد حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس در راستای ترویج فرهنگ ایثار 
و شــهادت فعالیت در حوزه های مختلفی مثل حوزه های 
فناوری، فرهنگی و سینمایی را دنبال می کند، اما به حوزه 
کتاب بــا توجه به نقــش بی بدیلی کــه در ترویج فرهنگ 
دفاع مقدس ایفا می کند، نگاه ویژه ای دارد.« این مســئول 
فرهنگی معتقد اســت، برای حفظ ارزش های دفاع مقدس 
باید از کتاب هایی حمایت شــود که جنگ را به درســتی و 
بدون تحریف روایت کند و بتواند دســتمایه ســاخت یک 
فیلم باشد. او در پایان افزود: »امروز جای خالی کتاب هایی 
که تبدیل به فیلمنامه شــود در حوزه فرهنگی ما به شدت 

احساس می شود.« 

ماجرای خبرنگار و مادر شهید
 کتاب »به قطار نرسیدم« 
نوشــته نیلوفــر کاظمی، 
نویسنده و مترجم زبان و 
ادبیات آلمانی است که در 
138صفحه با شــمارگان 
1000نسخه در پاییز سال 
1399توسط نشر سرو به 
چاپ رسیده اســت. این 
کتاب داستان خبرنگاری به 
نام نگار را روایت می کند که 

برای تهیه گزارش از جشنواره گل نرگس به خوزستان می رود. 
او در نخستین شــب اقامتش در اهواز مهمان بانو سالمندی 
می شود که بعد از گذشت 30سال هنوز چشم انتظار آمدن 
پسرش از جنگ است. پیرزن هر شب برای پسر جوانش جشن 
دامادی می گیرد و با کبوترها یزله می رقصد. نگار که تا پیش 
از این عالقه ای به تهیه خبر درباره جنگ نداشت ناخواسته 
درگیر زندگی بانوی سالمند می شــود. دیدن لحظه لحظه 
زندگی و شنیدن داستان هایشان  از جنگ، قلم نگار را برای 
نگارش بهترین گزارش دوران خبرنگاری اش آماده می کند؛ 
گزارشی از مردمانی که هنوز بعد از گذشت سال ها با تبعات 

شوم جنگ دست و پنجه نرم می کنند.
در بخشی از این کتاب می خوانیم: »چه قرابت عجیبی است 
میان اهواز و ننه غالم بانوی سالخورده اهوازی که پیشینه ای 
شگرف پشت سر دارد. زخم ها برداشته، دردها کشیده. رنج ها 
دیده، اما هنوز سرپا است. لبخندش گرچه بی رمق، اما هنوز 
گرم و گیراست. ایران عادل را کسی به نام نمی شناسد. مثل 
همه مادران این سرزمین، هویتشان با فرزندانشان معنا پیدا 
می کند. غالمرضا تمام زندگی و هویت ننه غالم بود پسری 

که رفت تا هویت کشورش زنده بماند.« 

خبر

معرفی کتاب

 خبر

شهره کیانوش راد؛ روزنامه نگاریادداشت

در این دنیای فانی، میان این همه دلبستگی ها 
و وابستگی ها، گذشتن از مال و جان برای وطن 
و هموطن، کار هر کسی نیست؛ اما او گرچه فقط 
26بهار از عمرش را تجربه کرده بود، چشم بست بر درآمد و سرمایه اش، کرکره مغازه طالفروشی را 
پایین کشید و راهی جبهه شد تا در جنگ نابرابر عراق علیه ایران، مردانه ایستادگی کند. خوب هم 
ایستاد و در عملیات بیت المقدس، با تنی مجروح برای فتح خرمشهر جنگید. شهید ناصر قدیانی 
با همان تن زخمی دوباره راهی جبهه شد و در عملیات سخت و جانکاه رمضان به شهادت رسید. 
اما شهادت پایان ایثار ناصر نبود و او با وصیت نامه متفاوتش، برای وطن سنگ تمام گذاشت؛ »همه 
دارایی هایم را جمع کنید و مغازه ام را بفروشید و پس از دادن خمس و زکات، الباقی را به حساب 
دولت واریز کنید.« اینگونه اند مردان این سرزمین! حاال 40سال از هفتم مرداد 1361می گذرد و به 

مناسبت سالروز شهادتش همراه خانواده قدیانی خاطرات ناصر را مرور می کنیم.

حامد یزدانیگزارش
روزنامه نگار

الناز عباسیانگزارش
روزنامه نگار

دلتنگی ناصر و گریه برای شهدای کربال
متولد پاییز بود؛ 20آذر 1335در روستای کلنجین 
از توابع آبگرم قزوین. اما خیلی زود به تهران آمدند و 
ناصر تحصیالت ابتدایی خود را در همین شهر گذراند. 
سرگرم دوران متوسطه بود که درس و مشق را به نفع 
کار ساعت فروشی و ساعت سازی پیچاند. شاید اشتغال 
به همین حرفه بود که سبب شد ناصر بیش از پیش 
مراقب مرور زمان باشد. وقتی صحبت از ناصر می شود 
حاجیه خانم رحیمه قدیانی، مادر شهید چشمانش 
پر از اشک می شــود، بغض می کند و دوباره دلتنگی 
سراغش می آید و می گوید: »شاید فکر کنید چون مادر 
هستم از پسر شهیدم اینطور تعریف می کنم، اما واقعا 
ناصر برای خانواده ما مثل گنج بود. چه آن روزهایی که 
کنارمان بود باعث افتخار بود و چه آن روزهایی که برای 
همیشه رفت، با شهادتش، سربلندمان کرد. همیشه به 
روحیاتش غبطه می خــورم. ناصر در وصیت نامه اش 
خطاب به من نوشته بود مادرم خشنودی من ریشه در 

صبر تو دارد و همان توصیه  همیشگی همه  رزمندگان 
به همه مادران شــهدا که اگر می خواهید بر ما گریه 
کنید، فقط برای حسین)ع( گریه کنید. از این رو هر 
وقت دلتنگ ناصرم می شوم، به یاد شهدای کربال اشک 

می ریزم و عزاداری می کنم.«

آنکس که تو را شناخت جان را چه کند
حاج آقا جعفر قدیانی، پدر شهید حرف برای گفتن 
از ناصر زیاد دارد اما کهولت سن، غبار فراموشی روی 
خاطرات مشترک شان کشیده. با این حال از روزهای 
بودن کنار ناصر این چنین می گوید: »پسر خالق و با 
پشتکاری بود. فکر اقتصادی داشت و خوب می دانست 
چطور حالل و قانونی سرمایه و درآمدش را بیشتر کند. 
مدتی مغازه ساعت فروشی داشت و بعد طالفروشی باز 
کرد. درآمد خوبی هم داشت. با درایتش توانسته بود 
در صنعت طالسازی برای خود نامی دست و پا کند 
ولی با وجود این موفقیت اقتصادی، حواسش بود که 

طالفروشی که از جان و مالش گذشت
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برادر شهید:  برای نسل جدید، خالقانه از شهدا بگوییم
برادران شهید قدیانی اینک در حوزه نشر، چاپخانه و کتابفروشي در کشور شناخته 
شده اند. یکی از آنها نادر قدیانی است که خاطرات زیادی از رفیق شفیق خودش به 
یاد دارد و می گوید:»من و ناصر فقط برادر نبودیم؛ رفیق هم بودیم. اما من جا ماندم و 
او رفت... .« او که خود مدیر یکی از قدیمی ترین و موفق ترین انتشارات کشور است 
درباره ضرورت گرامیداشت یاد و خاطره شهدا می گوید: »نباید فراموش کنیم که 
چه کسانی در سخت ترین روزهای سرزمین، جان و مال خود را فدا کرده و بی ادعا 
رفتند. شاید کمتر از حضور صنف طالفروشان در جبهه صحبت به میان آمده باشد 
اما حقیقت این است که جنگ، پیر و جوان، کارگر یا کارفرما نمی شناخت. هر کسی 
در هر جایگاهی خودش را الیق دفاع از وطن می دانست. عجیب اینجاست که ناصر 
در وصیت نامه اش خود را »گناهکار بزرگ« خوانده بود. دلیل این هم مشخص بود؛ 
این بزرگ شــده  فرازهای دعای کمیل، معتقد بود در مکتب علی)ع( هر چقدر هم 
بزرگ باشی و بزرگی کنی، باز باید خود را در برابر ذات اقدس خداوند، ذلیل و زبون 
بخوانی.« او ادامه می دهد: »بعداز رفتن این شــهدا، برماست که فرهنگ ایثار را 
درجامعه و به ویژه نسل جدید ترویج بدهیم. البته برای این کار باید ابتکار و خالقیت 
داشته باشیم. چون نسل امروز به لحاظ ســلیقه و دیدگاه دارای هوشمندی های 

خاصی هستند.«

مکث

حمله منافقان
 از نگاه آمار

 شروع عملیات: 4مرداد سال 1367
 نام عملیات: فروغ جاویدان

 توان دشمن: 30 تیپ رزمی، هر تیپ 
170 تن نیروی رزمی )20 زن و 1۵0 مرد( 
  280 تــن نیروهــای پشــتیبانی،

 2 گردان پیاده، یک گــردان تانک، 
یک گردان ادوات، یک گردان ارکان 

و پشتیبانی رزم 
 تلفــات دشــمن: 4هــزار کشــته 
انهــدام اســیر،   2۵0 زخمــی،   و 
 93 دســتگاه تانک و نفربر، انهدام 612 

دستگاه خودرو و ۵1 تفنگ 106 
همچنیــن رزمندگان اســالم موفق 
شدند ده ها دستگاه تانک و نفربر، ده ها 
دســتگاه خودرو، 1000 قبضه آر.پی.
جی7 و 700 قبضه تیربار کالشینکف 
و تعــدادی تجهیــزات پیشــرفته 
الکترونیکی و مخابراتی را به غنیمت 

بگیرند.

شروع عملیات ایران: ۵ مرداد ماه سال 1367
 رمز عملیات: یا علی)ع(

 توان کشور: 5 هزار و 200 نفر نیروی رزمنده و ۷ هزار نفر نیروی در صحنه 
 تعداد شهدا: 304 تن از رزمندگان ایرانی

 محور عملیات: حدفاصل جاده باختران)کرمانشاه( به اسالم آبادغرب از تنگه چهارزبر تا اسالم آباد 
غرب و قصرشیرین با همکاری نیروی زمینی سپاه همراه با هوانیروز و نیروی هوایی ارتش.

 نتیجه عملیات: منافقان در محور غرب کشــور، در منطقه قصرشــیرین، سرپل ذهاب و 
30کیلومتری کرمانشاه با نیروهای ایران مواجه شدند. رزمندگان با دفع حمله به غرب 
کرمانشاه و همچنین عقب راندن دشمن از خاک ایران اسالمی، تلفات سنگینی را به آنها 
وارد کردند. شهید صیاد شیرازی با همراهی بالگردهای هوانیروز کرمانشاه این عملیات را 

به یک شکست جاویدان برای دشمنان ایران اسالمی تبدیل کرد.
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وارثان عاشورا
کتاب »وارثان عاشورا« مجموعه ای 
از سخنرانی های محرم استاد علی 
صفایی حائــری بین ســال های 
1372تا 1377اســت. این کتاب 
مجموعــه ای از 5مبحث در زمینه 
اضطرار بــه دین و حجــت، حق و 
شــبهه، احیای امر، وارثان عاشورا 
و اصحاب اباعبداهلل)ع( اســت. در 

مبحث اول، نویسنده به بحث اضطرار به ولی، انتظار از ولی 
و انتظار برای ولی پرداخته است و با توجه به آیاتی از سوره 
آل عمران، فجر و تکاثر، از تمحیص و بال و فتنه و اشتغال به 
نعمت ها گفت وگو کرده اســت. در مبحث دوم به تحلیلی 
از حق و شــبهه می پردازد تا در برخورد با شــبهه و فتنه و 
وسوسه و بدعت، همراه نور و هدایت و بینات و فرقان، بتوان 
از انحراف ها و بدعت ها رها شد. در مبحث سوم به این نکته 
پرداخته شده که احیای امر اهل بیت را چگونه و از کجا دنبال 
کنیم تا از کسانی باشیم که به حیات قلبی رسیده باشیم، آن 
هم در روزی که تمامی دل ها می میرند. در این نوشته با توجه 
به تمامی روایات احیاي امر، از عوامل احیا  و مراحل پنج گانه 
آن، سخن به میان آمده است. در مبحث چهارم که عنوان 
کتاب هم از همین بحث گرفته شده، استاد صفایی توضیح 
می دهند که میراث  امام حســین)ع( که وارث آدم تا خاتم 
است، به کسانی خواهد رسید که از آگاهی و علم، عبودیت 
و تقوا، عبودیت و صــالح برخوردار باشــند و اینها وارثان 
عاشورایند و در مبحث پنجم به تحلیل و تطبیق و بررسی 
اوصاف و خصوصیات اصحاب اباعبداهلل  پرداخته می شود. 
این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی- تحقیقاتی لیله القدر 

گردآوری شده و به چاپ رسیده است.

جبرگرایی
مرحوم عالمه جعفری برای تبیین جریان عاشورا، مبتنی بر معارف 
دینی، تاریخــی را تصویر می کند که ذیل یک هستی شناســی 
توحیدی، پلیدی ها و خباثت ها به جمال و کمال ختم می شود. 
عالمه جعفری می گوید:»به اقتضای همین حکمت بالغه ربانی 
است که سازنده ترین جریان ها به دنبال پلیدترین حادثه ها به وجود 
می آید. شــیطان به علت کبر و غرور به اصل خود که آتش بوده 
است، به حضرت آدم ابوالبشر سجده نمی کند و با دستور خداوند 
مخالفت می کند. در نتیجه از پیشگاه خداوند رانده می شود. در عین 
حال این موجود پلید به دلیل قرار گرفتن در موقعیت فریب دادن 
فرزندان آدم موجب می شود که آنان به وســیله ریاضتی که در 
نتیجه مخالفت با اغواهای او محتمل می گردند به درجاتی عالی 
از کمال توفیق یابند. به مقتضای همین حکمت عالیه الهی است 
که خداوند احیای اسالم و انسانیت و ارزش های واالی آن را نتیجه 
بی رحمانه ترین و وقیحانه ترین جنایت یزید و یزیدیان به حسین 
و حسینیان قرار می دهد.« اما سؤال اینجاست آیا این اراده خداوند 
که در شکل قانون و یک سنت نمایان می شود، به جبر انسان منتهی 
نمی گردد؟ عالمه جعفری در پاسخ به این سؤال می گوید:»اقدام به 
وقیح ترین جنایت تاریخ که یزید و یزیدیان مرتکب شدند، مستند 
به اختیار آنان بود و هیچ عامل جبری موجب صدور این جنایت 
شرم آور نگشته است. زیرا تاکنون دیده نشده است که مردم دنیا 
دیواری را که از روی جبر بر سر یک یا چند نفر خراب شده و آنان را 
تلف کرده باشد، مورد لعن و دشنام و نفرین قرار بدهند. درصورتی 
که هر انسان آگاه و شریف که از جنایت یزید اطالع پیدا کرد، او را 
مورد بدترین سب و ناسزا و لعن قرار داده است. وانگهی کدامین 
عامل و انگیزه طبیعی یا روانی و حتی قراردادی موجب اقدام به 
چنین جنایت وحشت انگیزی گشته است؟ و اگر خودخواهی و 
شهوت پرستی و سلطه جویی و دیگر عوامل هوی و هوس به عنوان 
عامل جبری کارهــای یزید را توجیه کند، آیــا در تمامی تاریخ 

می توان یک مجرم و گناهکار پیدا کرد؟«
برگرفته از کتاب: امام حسین)ع( شهید فرهنگ پیشرو انسانیت

اندیشه مسطور

اندیشه کتاب
می دهد؟

امثال سلیمان بن صرد خزاعی که جان به اموال 
کثیف ابن زیاد آلوده نکردند و از ننگ ترس به دور 
بودند، چرا از یاری سیدالشهدا  علیه السالم عقب 
ماندند؟ آیا ضعف اینان با ضعف اخالقی ترسوها و 

پول دوستان کوفه یکسان است؟ 
عاشورا و چالش هایی از سنخ اخالق کاربردی؛ با 
توجه به تکالیفی که پیــش روی مردم کوفه بود، 
قطعا یکی از عوامل سســتی و عدم تحرک مردم، 
ضعف در گره گشــایی از تعارضات اخالقی بوده 
است. مردی که لزوم محافظت از خانواده، مقابله 
برابر تفرقه بین مسلمین، حرمت مسلمان کشی 
و وجوب تبعیت از سیدالشــهدا علیه السالم را با 
یکدیگر در تعارض می بیند و نمی تواند »مهم« را 
از »مهم تر« و »بد« را از »بدتر« تشــخیص دهد، 
این تعارض او را زمین گیر کرده و انگیزه حرکت 
و یاری را در او خاموش می کند  که جهل و شبهه 

مانند آب سردی بر آتش حرکت و اقدام است.
یقینا عامل اصلی انحراف مردم کوفه، خودخواهی، 
دنیاخواهی و گناهانشان بود  اما به هر حال نبود 
قدرت فکــری جهــت تحلیل ایــن چالش ها و 
تعارضات اخالقی، بهانه را برای هواخواهی فراهم 

می کرده است.
هــدف اخالقی مــردم در ســال 61ه.ق؛ جامعه 
اسالمی به سان یک انســان، از دوران رسول اهلل 
صلی اهلل علیه و آله تا سال 61ه.ق، همچون نوزادی 
رشــد و ویژگی هایی را در خود پایدار کرد. نماز 
جماعــت، نمازجمعه، تبعیــت از حاکم جامعه، 
مراجعه بــه قاضی برای حل مســائل و... صفات 

خوبی است که در شخصیت جامعه پایدار شد.
اما مردم ایــن جامعه، چرا تن به ایــن عبادات و 
پیروی ها دادند؟ اولویت آنها وحدت عرب بود یا 
مسلمانان؟ در چشم ایشان ظاهر مسلمانی مهم تر 
بود یا ظلم ســتیزی و آزادگی؟ و در پایان اســم 
مسلمان برای تصمیم گیری هایشان مالک بود یا 
رسم مسلمانی؟ از دست دادن چه چیزی براي شان 
گران تر بود؟ پاسخ همه این ســؤاالت، در هدف 
نهایی است که این مردم برای خود برگزیده بودند.
اگر تعصب عربی و نام مســلمانی و حفظ وحدت 
عربی اولویت این جامعه شده، یعنی هدف و غایت 
اخالقی  شــان همین دنیاســت و التزام به نماز و 
روزه و ارزش های مسلم اسالمی، پوسته بی مغز و 

سنت های قومی است تا دستورات الهی.
تحلیل روانشناســی اخالقی افراد و جریانات در 
واقعه عاشورا؛ روانشناســی اخالق، مسائل بکر و 
تازه ای را برای روانشناسان و اخالق پژوهان فراهم 
کرده اســت: قضاوت اخالقی، استدالل اخالقی، 
حساسیت اخالقی، مســئولیت اخالقی، انگیزه 
اخالقی، هویــت اخالقی، عمل اخالقی، رشــد 
اخالقی، تنوع اخالقی، شخصیت اخالقی و ضعف 
و شرارت اخالق از عرصه های روانشناسی اخالق 
اســت. از مباحث جذاب در روانشناسی اخالقی، 

حساسیت اخالقی و هویت اخالقی است.
در بحث حساسیت اخالقی می توان این سؤال را 
بررسی کرده که  چرا بعضی از مردم کوفه نسبت 
به تکالیف اخالقی در قبال سیدالشهدا علیه السالم 
حساسیت نشــان دادند و بعضی دیگر حساس 
نبودند؟ چه چیزی باعث از بین رفتن حساسیت 

اخالقی مردم کوفه شده بود؟ 
در مورد هویت اخالقی مردم کوفه نیز ســؤاالت 
زیادی قابل طرح است؛ مثال امور متضادی مانند 
ظلم ستیزی که منجر به یاری طلبی شد و بی وفایی 
که منجر به شهادت سیدالشهدا علیه السالم شد، 
چگونه در کنار هم هویــت اخالقی مردم کوفه را 
شکل داده بود؟ مگر می شود هم ظلم ستیز باشی 
هم ظالم؟ مگر می شود هم بر پدر و برادر خیانت 
کنی و برای مرتبه سوم نیز این ننگ را بر همگان 
آشکار  سازی ؟ مگر می شــود این اوصاف متضاد 

آنچنان در تو رخنه کند کــه در تمام پهنه عراق 
و حجاز همگی بدانند که تــو چقدر حق طلب و 

حق شکن هستی؟

عاشورا؛ نمایانگر غایت اخالق توحید و طاغوت
مرحوم آیت اهلل حائری قدس سره، در کتاب »آینه 
تمام نما« عاشــورا را آینه  مای خیر و شر معرفی 
می کند. اگر شخصیت شناسی و جریان شناسی 
عاشــورا به روش دقیق اخالقی محقق شود، در 
هر برهه دیگر می توان بهترین جریان شناســی 
را داشت؛ زیرا عاشورا نقطه عطفی است که عقل 
و خیر با تمام قوا و در تمام زوایا به میدان آمدند. 
جهل و شر با تمام قوا و در تمامی زوایا خودنمایی 

کردند. عاشورا آینه تمام نمای خلقت است.
تصمیم گیری مردم و حاکمان آن دوران در اقتصاد 
و حقوق و سیاست شــان، تفاوتی با شرایط امروز 
جهان ندارد. اعداد و ارقام و پیچیدگی ها باال رفته 
است اما ماهیت هر دو یکی است. پول درآوردن به 
چه قیمتی ارزشمند است؟ تبعیت از حاکمیت تا 
کجا الزم است و از کدام حاکم؟ آزادی یعنی چه؟ 
انسان محور بودن سزاوار اســت یا  خدامحوری؟ 
اینها سؤاالتی است که مردم مدینه، مکه، کوفه، 
بصره و شــام با آنها مواجه بودند. عاشورا نتیجه 
مواجهه متفاوت آنها در برابر این ســؤاالت بود. 
امروز نیز همین مسائل است که انسان مدرن در 

جست وجوی پاسخ آنهاست.
راز گوناگونی انتخاب آدمیان

چالش هــای ســال 61ه.ق با ســال 1401ه.ش 
یکی است ولی چه می شــود که تصمیم گیری ها 

متفاوت می شــود. چرا مردم کوفه از ترس جان 
ولی زمانشــان- که نوه رســول اهلل بود- را تنها 
گذاشــتند، اما مردم ایران پس از 1400 ســال، 
جان و عزیزانشــان را فدای عالمی از علمای دین 
اســالم کردند؟ در مقابل، چرا یاران سیدالشهدا 
علیه الســالم با آنکه مطمئن بودند سرانجامشان 
شــهادت اســت و قدرت و حاکمیتی نداشتند، 
حضرت و ارزش های او را رهــا نکردند اما برخی 
نخبگان مســلمان ایــران1401، در اوج اقتدار 
و قدرت نظام اســالمی، جرأت دفــاع از احکام و 

ارزش های اسالمی مانند حجاب را ندارند؟ 
آزادی از زمین آسمانی شدن یا آزادی از آسمان 
و حیوانی شــدن، اومانیسم و شــرک یا توحید و 
عبودیت، اینها چالش دیروز و امروز بشریت است  
اما سؤال مهمی باقی است؛ چه می شود که افراد در 
طول تاریخ، انتخاب های متفاوتی دارند و عده ای 
سراغ آزادی معنوی رفته و اکثریت سراغ آزادی 
حیوانی؟ چرا اکثریت به طور ناخودآگاه به سوی 
اومانیسم می روند و چه می شود که عده اندکی در 
این دام نیفتاده و می توانند توحیدت و عبودیت را 
انتخاب کنند؟ ریشه همه تفاوت ها، پیشرفت ها 
و انحرافات، صعــود و انحطاط، همگی در نگرش 
اخالقی افــراد به زندگی و انتخاب کردن اســت. 
آری بازخوانی عاشورا بدون نگرش اخالقی، نهایتاً 
ابتر خواهد بود و فهم صحیح از قیام سیدالشهدا 
علیه الســالم شــرط ورود به قیام صاحب الزمان 

عجل اهلل تعالی فرجه است.
 )گستره شناسی تحلیلی پژوهش های اخالقی، سیداکبر 
حســینی قلعه بهمن، فصلنامه علمی-ترویجی در حوزه 

اخالق، س10، ش40، 1399، ص122(.

جایگاهعلماخالقدرعاشوراپژوهی
طرح چند سؤال به منظور گشودن دریچه ای از فلسفه اخالق به عاشورا

عاشورای تاریخ 
و عاشورای فراتر از تاریخ

محرم آغاز ســال هجری اســت و به نحوی بهار و شروع 
ساالنه که می تواند همراه با نوعی شادی باشد. اما حوادث  
 ماه محرم الحرام در سال 61هجری که ما آن را با عاشورا 
و شــهادت اباعبداهلل الحســین و جمعی از بهترین افراد 
خاندان و یاران ایشــان می شناسیم، محرم را رنگ و بوی 
دیگری داده اســت. محرم و حوادث آن اگرچه همچون 
بسیاری از پدیده های زمان مند ریشــه در تاریخ و حتی 
جغرافیــا دارد اما از جهاتــی نمی تــوان آن را تاریخی و 
زمان مند دانســت و محصور در حصار مکانی جغرافیایی 
کرد. شاید تولد شعارهایی مانند: »کل یوم عاشورا و کل 
ارض کربال«، برگرفته از همین نگرش فراتاریخی باشــد. 
این مدعــای فرازمانی و فرامکانی بــودن حوادث محرم 
ســال 61هجری زمانی تقویت می شــود که با رجوع به 
روایات و معارف اهل بیت، واکنش های متعددی از انبیاء 
گذشته نسبت به حادثه عاشورا می بینیم؛ به عنوان مثال 
در روایتی آمده کــه خداوند متعال، بــه حضرت زکریا 
اســماء 5نفس مقدس یعنی محمد، علی، فاطمه، حسن 
و حسین )علیهم السالم( را آموخت. سپس زکریا متوجه 
حاالت و احساساتي درون خود به هنگام ذکر این اسامی 
شد؛ حاالت و احساساتی که شاید تازه تر از آن بود که آنها 
را پیش تر تجربه کرده باشــد. حضرت زکریا کیفیت این 
حاالت و احساســات را به درگاه الهی اینگونه عرضه کرد 
که »من با بردن 4نام محمد و علی و فاطمه و حســن غم 
و اندوهم برطرف شــده ولی با ذکر نام پنجمین نفر یعنی 
نام مبارک حســین، گویی تمام غم عالم بر دلم ســایه 

می اندازد. بار پروردگارا! سّر ماجرا چیست؟«

ِتِه َو َقاَل کهیعص« در پاســخ  »َفَأنَْبَأهُ اهلل تََعالَــی َعْن قِصَّ
زکریا، خداوند متعال ماجرای شــهادت حســین بن علی 
)علیهماالسالم( را اینگونه و با زبانی رمزآلود شرح می دهد: 
کهیعص. سپس در توضیح این عبارات آمده: »َفالْکاُف اْسُم 
کْرباََلَء َو الَْهاُء َهاَلک الِْعْتَره َو الْیاُء یِزیُد َو ُهَو َظالُِم الُْحَسیِن 
اُد َصْبُره « کاف یعنی »کربال«، هاء  ع َو الَْعیُن َعَطُشُه َو الصَّ
یعنی »هالکت-شهادت همراه با زجر و تشنگی عترت«، 
یاء یعنی »یزید ملعون«، عین یعنی »عطش حســین« و 

صاد یعنی »صبر« او بر این بالء و ابتالء.
زکریا با شنیدن ماجرای شهادت حسین، 3روز به خلوت 
عبادتگاه خود می رود و بســیار می گرید. آیات قرآن در 
ســوره مریم از این منظر برای ما نوید و پیامی در همین 
ا  راستا دارد و روایات آن را اینگونه شــرح می دهد: »َفلَمَّ
َسِمَع َذلِک َزکِریا لَْم یَفاِرْق َمْسِجَدُه ثاََلثَه أَیاٍم َو َمَنَع فِیَها 

ُخوِل َعلَیِه َو أَْقَبَل َعلَی الُْبکاِء َو النَِّحیب« النَّاَس ِمَن الدُّ
سپس زکریا از خدا خواست که به او فرزندی عطا کند تا 
با وارد آمدن مصیبتی شــبیه آنچه بر حسین می رود، در 
غم این مصیبت عالم سوز شــریک شود. لذا دست به دعا 
برداشت و اینگونه خدا را مخاطب خویش قرار داد: » اللهمَّ 
اْرُزْقِنی َولَداً تََقرُّ بِِه َعیِنی َعلَــی الْکَبِر َو اْجَعلُْه َواِرثاً َوِصیاً َو 
اْجَعْل َمَحلَُّه ِمنِّی َمَحلَّ الُْحَسیِن َفإَِذا َرَزْقَتِنیِه َفاْفِتنِّی بُِحبِِّه 

داً َحِبیَبک بَِولَِده.« ُع ُمَحمَّ ْعِنی بِِه کَما تَُفجِّ ثُمَّ َفجِّ
در روز اول محرم، این دعای زکریا اســتجابت شد؛ »إِْذ 
نَاَدی َربَُّه نَِداًء َخِفیا« )مریــم/3( ؛و خداوند یحیی را به او 
بشارت داد و فرمود پیش از این کســی به این نام نبوده 
ُرک بُِغاَلٍم اْسُمُه یْحیی لَْم نَْجَعْل لَُه  است. »یا َزکِریا إِنَّا نَُبِشّ
ِمْن َقْبُل َسِمیا« )مریم/7(؛ با آنکه سنی از او گذشته بود و 
همسرش دیگر امیدی به بارداری نداشت، »َقاَل َرِبّ أَنَّی 
یکوُن لِی ُغاَلٌم َوکانَِت اْمَرأَتِی َعاقًِرا َوَقــْد بَلَْغُت ِمَن الْکَبِر 
ِعِتیا«)مریــم/٨(. در روایات آمده حضرت یحیی شــبیه 
حسین بن علی در 6ماهگی متولد شد و شباهت در همین 
حد نماند. سرنوشــت یحیی نیز شبیه به سیدالشهدا بود. 
بدین توضیح که عاقبت ســر یحیی را پادشاهی زناکار از 

تن جدا کرد و در طبقی قرار داد.
همچنیــن امام رضا )علیــه الســالم( دربــاره روز اول 
یانِ بْنِ َشــِبیٍب َقــاَل: َدَخلُْت َعلَی  محرم فرمود: »َعِن الرَّ
ِم َفَقاَل: یا  ِل یْوٍم ِمَن الُْمَحــرَّ َضا)علیه الســالم( فِی أَوَّ الرِّ
ابْنَ َشــِبیٍب أَ َصائٌِم أَنْــَت؟ َفُقلُْت: اَل.« ریان بن شــبیب 
می گوید بر امام رضا وارد شدم در روز اول محرم. حضرت 
پرســید: آیا امروز را روزه گرفته ای؟ عــرض کردم خیر. 
ی َدَعا فِیِه َزکِریا )علیه  ـذِ »َفَقاَل: إِنَّ َهَذا الْیْوَم ُهَو الْیْوُم الَـّ
َُّه َفَقاَل: َربِّ َهْب لِی ِمْن لَُدنْک ُذرِّیه َطیَبه إِنَّک  السالم( َرب
عاِء َفاْسَتَجابَ اهلل لَُه َو أََمَر الَْماَلئِکْه َفَناَدْت َزکِریا  َسِمیُع الدُّ
ُرک بِیْحیی َفَمْن  َو ُهَو قائٌِم یَصلِّی فِی الِْمْحراِب أَنَّ اهلل یَبشِّ
َجابَ اهلل لَُه کَما  َصاَم َهَذا الْیْوَم ثُمَّ َدَعــا اهلل َعزَّ وَ َجلَّ اْســتَ

اْسَتَجاَب لَِزکِریا )علیه السالم(«
حضرت فرمود: امروز همان روزی اســت کــه زکریا دعا 
کرد و خداونــد از نزد خود فرزند و نســلی پاک را نصیب 
او کرد. پــس هرکس در این روز روزه بگیــرد و به درگاه 
خدا دعا کند، استجابت خواهد شد چنانچه دعای زکریا 

مورد استجابت قرار گرفت.
ماجرای زکریا و یحیی یک مصــداق از اخباری بود که از 
طریق روایات به ما رسیده تا بدانیم عاشورا روزی همچون 
سایر روزها و تاریخی در کنار سایر تواریخ نیست. عاشورا 
حقیقتی بس عمیق تر و وســیع تر از صــرف یک حادثه 
در دل تاریخــی و جغرافیایی مشــخص دارد که فهم آن 

دستگاه محاسباتی و معرفتی خاص خود را نیاز دارد.

منابع: قرآن کریم، سوره مریم. تفسیر البرهان، ج3، ص3، 
بحاراالنوار، ج44، ص223. عیون اخبارالرضا، ج1، ص299. من 
الیحضره الفقیه، ج2، ص91.کمال الدین و تمام النعمه، ج2، ص461

موسی کاظمیاندیشه فرا تاریخی

کربال کارزار مادرها 

کربال بیش از آنکه میدان نبرد مردان باشد، کارزار مادرهاست؛ 
مادرهایی که در بطن واقعه حضور دارند و زشتی ها و زیبایی های 
کربال برخاســته از دامان آنهاســت. نقــش عبیداهلل بن زیاد در 
رقم خوردن واقعه عاشــورا بر کسی پوشــیده نیست؛ کسی که 
مشاور مسیحی یزید، سپردن والیت کوفه را به او پیشنهاد داد؛ 
چون از ســبعیت او به خوبی آگاه بود. عبیداهلل از مادری به نام 
مرجانه که زنی کافر و بدکاره بود متولد شد و به همین دلیل به ابن 
مرجانه شهرت یافت. لقبی که حضرت زینب)س( هنگام حضور 
در داراالماره، او را با آن خطاب قرار داد. مرجانه پس از جدایی از 
زیاد که خود مردی قسی القلب و بدنام بود با مردی زرتشتی به 
نام شیرویه اسواری ازدواج کرد و عبیداهلل تحت سرپرستی فردی 
غیرمسلمان قرار گرفت و تربیت شد. او چندی بعد به نزد پدرش 
زیاد برگشــت؛ پدری مجهول النســب که مادرش »سمیه« به 
زناکاری شهره بود. وقتی معاویه، او را به عنوان والی مدینه انتخاب 
کرد مردم شــهر از ترس او 3روز به قبر پیامبر پناه بردند. نسب 
ناپاک، از او شخصیتی ساخت که زنان را به مجلس خود می کشاند 
و از بریدن سر آنها و مثله کردنشان لذت می برد. این روحیه خشن 
سبب شد تا پس از واقعه عاشورا در بصره کاخ سفیدی بنا کرده 
و روی درب های آن تصاویر سرهای بریده را حک کند. شمه ای 
از این قساوت و سبعیت را می توان در نامه ای که او به عمر سعد 
نوشت یافت: » اگر حسین و یارانش سر به فرمان نهاده و تسلیم 
شدند، آنان را به ســالمت نزد من بفرســت و اگر نپذیرفتند به 
آنها حمله کن و همه را بکش و اعضایشــان را پاره پاره کن. اگر 
حسین کشته شد، بر سینه و پشت او اسب بتاز... من با خود عهد 
کردم، اگر او را کشــتم با او چنین کنم«. ارحام ناپاک که حرث 
مشترک ده ها مرد بودند در مقابل »ارحام المطهره« صف آرایی 
و بزرگ ترین جنایــت تاریخ را رقم زدند. از همین رو اســت که 
پیامبر)ص( فرمود: »برای نطفه های خویش بهترین را انتخاب 

کنید؛ زیرا اخالق فرزندان ریشه در اخالق گذشتگان دارد«.

مریم اردویی؛ پژوهشگر زنان و خانوادهاندیشه زنان

عاشورا و حوادث حول آن، اقیانوسی  
را پدید آورده که بــا هر تخصص و 
گرایشــی با آن مواجه شوی، مات 
و مبهوت می مانی. دگرگونی ها و اتفاقات در جریان عاشــورا آنقدر گسترده است که می توان 
دانشگاه های متعددی برای عاشورا پژوهشی داشته باشــیم. واقعه عاشورا را می توان از زاویه 
جامعه شناسی، روانشناسی، اخالق پژوهی، حقوق، سیاســت و... بررسی کرد و سال های سال 
قلم را زمین نگذاشت. در میان دانش های مختلف، اخالق، جایگاه کلیدی در پیشبرد تحقیقات و 
پژوهش ها دارد و در نوشتار پیش رو، می کوشیم جایگاه کلیدی اخالق در منظومه علوم انسانی را 
تبیین کرده و به نمونه هایي از اخالق پژوهی در عاشورا اشاره کنیم. این امر در سایه ایجاد سؤاالتی 

امکان پذیر است که بتوان هر یک از آنها را در یادداشت هایی مجزا بسط داد.

حجت االسالم سیدمحمدمهدی زادصالح
اخالق

 اندیشی

اخالق و سایر علوم انسانی
جهت گیری های اقتصاد و مکاتب آن، گرایش های 
مختلف روانشناســی، نظریه های مختلف علوم 
سیاسی و هر دانش کهنه یا نوظهور دیگری که در 
حوزه علوم انسانی قرار می گیرد، همگی براساس 
نظام ارزشی ما شکل می یابد. موضع گیری ما در 
بایدها و نبایدهای اقتصادی و سیاسی و... تابع نظام 

ارزشی است که در اخالق بنا نهاده ایم.
وقتــی در اخالق مشــخص کردیم خــوب و بد 
چیست، آن وقت است که اقتصاد هدف خویش 
را مشخص می کند و می گوید براساس این هدف 
ربا الزم است یا ناشایست؛ همچنین اگر در اخالق 
گفتیم قدرت در چه صورت ارزشــمند اســت و 
در چه صورت ضد ارزش، در سیاســت می گوییم 
که حمله به کشــورهای مظلوم ارزشمند است 

یا ضد ارزش.
قبل از اینها اگــر در ورا و فرای اخالق، ارزش ها را 
دارای حقایق ثابت دانســتیم، رویکردمان کاماًل 
متفاوت می شود با کســی که نظریه اخالقی اش 
اعتباری بودن ارزش های اخالقی است. به عنوان 
مثال چنین شــخصی حجاب را تنها درصورتی 
ارزشمند می داند که مردم جامعه آن را ارزشمند 
بدانند. یا اگر کســی قائل به نسبیت ارزش های 
اخالقی شد، در مشــاوره هر آن چیزی که حال 
مراجعه کننده را خوش کند، ارزشــمند می داند، 
فرقی ندارد عبادت باشد یا یک عمل حرام؛ چرا که 
به عقیده او خیر و شــر امر ثابتی نیســت، بلکه 
بســتگی به فهم انســان ها از این دو دارد. با این 

مقدمه سراغ موضوع عاشورا برویم.

ضرورت تحلیل اخالقی واقعه عاشورا
چرا رویکرد سیاسی مردم کوفه متزلزل شد؟ چرا 
خشونت افراد در جریان عاشورا به پرخاش های 
بی سابقه مبدل شد؟ آیا از لحاظ سیاسی حضرت 
سیدالشهدا)ع( ، گزینه های دیگر را کنار گذاشت 
و تنها مســیر کوفه را پیش رفت؟ پاســخ به این 
سؤال ها زمانی روشن و شفاف می شود که واقعه 
عاشورا و قبل و بعدش را در نظام ارزشی و اخالقی 

تحلیل کرده باشیم.
اقدامات افراد و جریان ها، از رویکرد اخالقی و نظام 
اخالقی آنها نشات می گیرد. اگر در سیاست های 
مردم کوفه ســؤال داریم، بایــد ببینیم اخالق 
حرفه ای سیاســت چگونه بر ایشان دیکته شده 
است و براســاس کدام مبنا و نظریه نامه دادن به 
سیدالشهدا  علیه الســالم و تنها گذاشتن ایشان را 
امری ناپسند ندانســتند یا ال اقل در عمل چنین 

نمایش دادند؟! 
قضاوت اخالقــی مــردم کوفــه و جریان های 
مختلف نسبت به قیام حضرت چه بود؟ در تاریخ 
می خوانیم که برخی او را تشویق و نخبگان زیادی 
او را نصحیت کردند که  ای اباعبداهلل! باعث اختالف 
و انشقاق نشــو! براســاس چه معیاری قیام او را 
تحسین کردند و در براســاس کدام مبانی، وفاق 
مســلمین بر همه  چیز اولویت دارد؟ همسو بودن 
قضاوت اخالقــی مخاطب و عامــل اخالقی چه 
میــزان در احتمال وقــوع آن فعــل اختیاری 
تأثیر گذار است؟ نقش قضاوت های اخالقی مردم 

کوفه در جهت گیری های سیاســی آنها چه بوده 
است؟ قوانین حقوقی که از سوی معاویه در جامعه 
کوفه حکمفرما شده بود، چه میزان در قضاوت های 

اخالقی مردم تأثیر گذار بود؟

تحلیل اخالقی؛ پلی به سایر پژوهش ها
تحلیل اخالقی وقایع عاشورا با رویکردی فلسفی 
پلی اســت به تمامی مباحثی که در حوزه علوم 
انســانی می توان در مورد عاشورا مطرح کرد. اگر 
تحلیل صحیح اخالقی نباشد، تحلیل های علمی، 
مبتال به ابهام، نقصان و حتی مغالطه می شــود. 
تحلیل گر رشته های گوناگون، اگر از مبانی ارزشی 
جریانات و افراد اطالع نداشــته باشــد، در خطر 

قضاوت های جانبدارانه واقع می شود.
شــاید در روانشناســی اجتماعی به این نتیجه 
برســی که جامعه کوفی، جمعیتی ترسو بودند و 
ترس را عامل انحراف آنها بیان کنی. اما چه چیز 
باعث این ترس می شود؟ چه می شود که عده ای 
در برابر ترس مقاومت می کنند و عده ای سر خم 
می کنند؟ آیــا ترس تنها عامل انحطاط اســت، 
درحالی که شهادت یاران سیدالشهدا نیز در نتیجه 
تقوا و ترس ایشان از خدای متعال بوده است؟ حر 
بن یزید ریاحی که خود را بین بهشــت و جهنم 
دید، این ترس نبود که باعث بازگشت او شد؟ آری 
روانشناسی اجتماعی به نتیجه درستی می رسد 
اما سؤاالتی باقی می ماند که تحلیل و پاسخ به آنها 
در توان رشته روانشناسی اجتماعی نیست و برای 
تحلیل صحیح باید مسائل را در منظومه معارف 

اخالقی بررسی کنیم.

عاشورا و عرصه های مهم پژوهش اخالقی
اما تحلیل اخالقی چه حوزه هایی دارد و هر کدام 
از آنها چگونه می تواند در تحلیل واقعه عاشورا به 

ما یاری برساند؟ 
»پژوهش اخالقــی در 7عرصه مهم ارائه شــده: 
کلیات اخــالق، اخــالق هنجــاری، فرا اخالق، 
اخالق توصیفی، روانشناســی، تربیت اخالقی و 

جامعه شناسی«1
 مسئله عاشــورا تقریبا در تمام این 7عرصه قابل 
تحلیل و بررسی است و در هر کدام با چالش های 
جدی مواجه است. در واقع عظمت واقعه عاشورا، 
تمامی ظرفیت های اخالقی را درگیر می سازد که 
در ادامه نمونه های ساده از تحلیل اخالقی عاشورا 
در این عرصه ها را می آوریم تا با اهمیت و ابعاد این 

موضوع بیشتر آشنا شویم.
عاشورا، تکلیف و مســئولیت اخالقی؛ جریانات 
و شــخصیت ها در واقعه عاشــورا، با چه تکالیف 
اخالقی مواجه بودند؟ آیا جامعــه دین دار کوفه 
یاری رسانی به مظلوم را به عنوان تکلیف اخالقی 

نمی پنداشتند؟ چرا؟ 
تصمیمات اشتباه در عاشورا و ضعف اخالقی؛ چرا 
برخی از مردم به رغم علم به ضرورت یاری رسانی 
به سیدالشهدا علیه الســالم، در لحظه بزنگاه او را 
رها کردند؟ آیا کســی مانع آنها شد یا ترسیدند 
یا تطمیع شــدند؟ چه می شــود که به رغم این 
آگاهی، ترس و تطمیع نتیجه می دهد؟ چرا انسان 
در مواجهــه با چنین چالش هایی ضعف نشــان 
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ذکر ورود حضرت امام همام اباعبداهلل 
 الحسینع به صحرای محنت فزای کربال

منبع : قمقام زخار و صمصام تبار
حضرت امام مظلوم)ع( چون به زمین کربال رسید نام آن بپرسید، 
گفتند کربال، فرمودند: »این زمین محنت و بالست که جوانان رشید 
ما بکشند، و خون پاک ما به ناحق بریزند...«  آورده اند در آن اثنا که 
حر بن یزید کار بر حضرت امام تنگ گرفته بود نافع بن هالل بجلی 
)جملی( عرض کرد یابن رســول اهلل تو میدانی که جد تو محمد 
مصطفی تمامت مردمان را بر دوستی خویش نتوانست داشت، و 
از آنچه امر می فرمود سرباز می زدند، آن منافقان که در اصحاب آن 
حضرت بودند به ظاهر اظهار نصرت و معاونت می نمودند، و باطن 
آنها مشحون از غدر و مکر بود، رفتار آنها چنان بود که گویی انگبینی 
به زهر آلوده اند تا در جوار رحمت حق بگزیــد و نیز با پدر تو علی 
مرتضی که نفس رسول بود همین معاملت کردند مگر گروهی که 
در رکاب مبارکش جان دادند و با مخالفان شرایط مجاهدت به جای 
آوردند تا او نیز با اعلی درجات فردوس خرامید، و اکنون حضرت تو 
را بر ما آن مثابت و منزلت است که سیدالمرسلین و امیرالمؤمنین 
را خود بود، آن کس که بیعت تو بشــکند و عهد نپاید ترا بدو نیاز 
نباشد و او زبان خواسته ما را از قضا و قدر خداوند کراهتی نیست، 
و آن نیت و بصیرت که ما را بجاست، خواهی به جانب مشرق بر یا 
مغرب. بریربن خضیر همدانی گفت: اف برین گروه که حفظ قرابت 
و حرمت رسول اهلل نکردند فردا که روز قیامت شود تا مکافات خود 
چه خواهند دید، چه بسا که استغاثه نمایند، و فریادرس نیابند، آنگاه 
حضرت، اهل بیت و فرزندان و برادران خویش را جمع آورده بسی 
بر آنها اظهارنظر فرموده بگریست و گفت بار خدایا ما ذریت و عترت 
طاهره پیغمبر توایم که بنی امیه بر ما ظلم کردند و حذق و از حرم 
جد بزرگوار بیرون نمودند، خداوندا حق ما از ستمکاران بستان و 
برین ظالمان نصرت بخشــای... حضرت سیدالشهدا)ع( به کربال 
نزول فرمود. ابن زیاد به )عمر سعد( گفت نخست می باید تو را به 
کربال روی و مهم جگر گوشه حضرت صدیقه طاهره سالم اهلل علیها 
یکسو نمایی آنگاه بصوب مقصد شتابی، ابن سعد گفت چه باشد که 
مرا معاف داری و دیگری را فرســتی؟ گفت آری که عهد حکومت 
ری نیز بازدهی، گفت یک امشــب مهلت ده تا اندیشه بسزاکرده 
شود، عمر بازگشته با هر یک از دوستان و ناصحان خود که مشورت 
نمود او را نهی و منع کرده از وخامت عاقبت و عذاب آخرت تحذیر 
فرمود. حمزه بن مغیره بن شعبه خواهر زاده عمر گفت اگر سلطنت 
همه زمین تو را دهند و از آنچه داری بگذری بسی نیکوتر تا به حرب 
این بزرگوار روی و خون او بر گردن تو باشد به خدای تا قطع رحم 
نکنی و پیرامون این امر نگردی. عمر گفت آری چنین کنم عمار بن 
عبداهلل بن یسار الجهنی از پدر خویش روایت کند که آن روز نزد عمر 
رفتم گفت امیر مرا به جنگ حسین بن علی)ع( مأمور نموده و من ابا 
کرده ام؛ من او را بر اصابت رأی دعاکرده گفتم: زینهار تا این کار نکنی 
چون بخانه آمدم مرا گفتند اینک ابن سعد عرض سپاه می دهد تا 
بقتال حضرت سیدالشهدا رود، دیگرباره نزد او شدم چون مرا بدید 
روی بگردانید دانســتم آن بدبخت را حطام دنیوی دیده بصیرت 
گرفته و دین خویش به دنیای یزید فروخته، سخن نگفته بازگشتم .

اپرای عاشورا در تاالر وحدت
اُپرای عاشورا با بازآفرینی و طراحی جدید برای نخستین مرتبه در 
تاالر وحدت روی صحنه می رود. به گزارش همشهری، این اجرای 
متفاوت از 19مردادماه روایتی ویژه از حماســه حسینی را در تاالر 
وحدت پیش روی تماشاگران قرار می دهد. بازآفرینی متن، طراحی 
و کارگردانی اپرای عاشورا توسط بهروز غریب پور با همکاری گروه 
عروســکی آران است. بهزاد عبدی آهنگســاز و محمد معتمدی، 
مصطفی محمودی و محمدرضا صادقی، آواگران اپرای عاشــورا 
هســتند. این اپرا که پیش تر در تاالر فردوســی روی صحنه رفته 
بود، به مدت 3شــب در تاالر وحدت اجرا می شود. اپرای عروسکی 
»عاشورا« ازجمله آثار ماندگار عاشورایی در حوزه هنرهای نمایشی 
ایران است که به همت گروه تئاتر »آران«، لیبرتوی آن در سال13۸۷ 

توسط بهروز غریب پور نوشته و کارگردانی شده است.

 کربال به روایت 
گنجینه موزه هنرهای معاصر 

سلسله نشست های تخصصی معرفی 
و بررســی آثــار هنری عاشــورایی 
همزمان با آغاز ماه محــرم در موزه 
هنرهــای معاصــر تهــران برگزار 
می شــود. به گزارش همشــهری، 
سلســله نشســت های تخصصــی 
معرفی و بررسی آثار هنری عاشورایی 
همزمان با آغاز ماه محرم از 9مرداد 

همزمان با دوم محرم ساعت1۵ در کتابخانه موزه هنرهای معاصر 
تهران برگزار می شود. اولین نشســت تخصصی هنر عاشورایی 
)زیبایی شناســی حماســه واقعه کربال به روایت گنجینه موزه 
هنرهای معاصر تهران( روز یکشــنبه 9مرداد در کتابخانه موزه 
هنرهای معاصر تهران به صورت حضوری و آنالین برگزار می شود. 
دبیر این نشست تخصصی روزبه سلطان محمدی و دبیر اجرایی آن 
احسان برزین هستند. در این سلسله نشست ها با حضور هنرمندان 
و صاحب نظران هنری، برخی از آثار عاشورایی و مذهبی گنجینه 

موزه هنرهای معاصر تهران بررسی می شود.

نمایش

موزه

فرهاد میرزامعتمدالدولهمقتل

از محمد فراهانی و حسین همدانی به عنوان 2نقاشی 
نام برده می شود که در نقاشی پرده های درویشی تبحر 
داشتند. عمده نقاشان جریان قهوه خانه عالوه بر بوم 
تجربه نقاشی روی دیگر سطوح را هم داشتند؛ چنانچه 
امروزه نمونه های متعددی از نقاشی های قهوه خانه ای 
روی پارچه، برزنــت، چوب و نظایــر آن باقی مانده 
است. اهمیت این موضوع از آن روست که پرده های 
درویشــی معموال ابعاد بزرگی داشتند و برای نقالی 
به کار می رفتند. در نتیجه درویش یا نقال نیاز داشت 
تا پرده را جمع کرده و بعــدا در جای دیگری مجددا 
بیاویزد و نقل بگوید. پس برخــالف آثار روی بوم که 
معموال در مکانی ثابت نظیر قهوه خانه، تکیه، حسینیه 
یا حتی منازل نصب می شــد، پرده های درویشــی 
جابه جا می شد. در عین حال پرده های درویشی ممکن 
بود عریض تر از تابلوهای مرسوم روی بوم باشند که تا 
حد زیادی ناشی از ویژگی خود برزنت و نحوه فروشش 
به صورت توپ  بود؛ از این رو سازماندهی تصویر روی 

این پرده ها با دیگر انواع نقاشــی قهوه خانه ای تفاوت 
داشت و ترکیب بندی ها معموال در طول زمان گسترش 
پیدا می کردند. پرده های درویشی در عین حال سنت 
نقالی و کارکرد نقاشی قهوه خانه ای در نقالی را نمایش 
می دهند. برخالف نقاشی های روی بوم که ممکن بود 
کارکرد تزیینی هم داشته باشند، پرده های درویشی 
کارکرد تقریبا مشــخصی داشــتند و در نقل به کار 
می رفتند و نقال با ارجاع به تصاویر و روایات مختلف 
نقش شده روی بوم نقل را پیش می برد؛ ازاین رو تقریبا 
تمامی پرده های درویشی را می توان پرده های روایی 
خواند؛ هر چند که نقاشی قهوه خانه ای عمدتا روایی 
به حساب می آیند، اما پرده های درویشی کارکردی 
مشخص در نقالی و روایتگری داشتند و از این نظر تا 
حدودی نسبت به آثار روی بوم متمایز می شوند. در این 
پرده مشخص حتی می توان با کمی دقت خط هایی را 
مشاهده کرد که به شــکل افقی در مرکز پرده دیده 
می شوند و نشان می دهند که این پرده بارها تا شده 
است. اثری که در اینجا می بینید، پرده ای از آثار حسین 
همدانی متولد130۵ و متوفی به سال13۸4 است. 
همدانی از 16سالگی نزد محمد مدبر رفت و شاگرد 
او بود. آثار به جا مانده از او را حدود ۷00اثر می دانند. 

حسین همدانی در دهه1330 مدتی را در شهر مشهد 
زندگی می کرد و به نقل از کتاب »نقاشی قهوه خانه « 
نوشته هادی سیف که به سال136۸ و توسط انتشارات 
سازمان میراث فرهنگی منتشر شده، همدانی بیشتر 
پرده های درویشی اش را در طول اقامتش در این شهر 
و در زمانی کشید که پرده درویشی خواهان داشت. 
امضای هنرمند: »عمل حسین« همراه با تاریخ اتمام 
پرده، »133۸« در سمت راست پرده و روی دو لوحی  
ثبت شــده که جزئی از ترکیب بندی پرده به حساب 
می آیند. نخســتین نکته در مورد این پرده، ابعاد آن 
است؛ ابعاد این پرده 3۷9در1۸0سانتی متر است. از 
طریق این ابعاد نه فقط می توان بزرگی پرده را درنظر 
گرفت که در عین حال نســبت میان طول و عرض 
کارکرد آن به عنوان ابزار نقل را یادآوری می کند. به واقع 
طول این پرده از دوبرابر عرضش اندکی بیشتر است. از 
این نظر ساماندهی ترکیب بندی این اثر کار دشواری 

به حساب می آمده است.
به مانند عمده نمونه های دیگر، امام حســین)ع( در 
مرکز کادر اندکی متمایل به چپ تصویر شده است که 
با شمشیر به یکی از اشقیا ضربه وارد کرده است. باز هم 
به شیوه مرسوم در نقاشی قهوه خانه، همدانی وقایع 

مختلف قیام امام)ع( را در پرده تصویر کرده اســت. 
این روش در سامان دادن وقایع مختلف در یک قاب 
را می توان در انواع مختلف نقاشی قهوه خانه ای دید، 
اما در تصویر کردن پرده هایــی که به مصیبت کربال 
شهرت دارند، بسیار مرسوم بوده است. در این پرده نیز 
می توان وقایع مربوط به پیش از خروج امام حسین)ع( 
به سمت کوفه را در سمت باالی چپ کادر مرور کرد، 
کمی پایین تر حضرت زینب)س( و وقایع عصر عاشورا 
به نمایش درآمده است. در سمت راست پرده، وقایعی 
مانند حضور ّحر در محضر امام)ع( تصویر شده است. 
در پایین سمت راســت هم تصاویری از روز محشر 
نقاشی شده و سرنوشت اولیا و اشقیا نقش شده است. 
پرده محشر خود به تنهایی موضوع پرده های مختلف 
قهوه خانه بوده که معموال براساس قراردادهای خاصی 

نقاشی می شده است.
نمونه حاضر را می توان یکی از آثار ممتاز حسین 
همدانی و از نمونه های خوب پرده درویشی درنظر 
گرفت. این اثر که با تکنیک رنگ روغن خلق شده 
هم اینک در مجموعه موزه رضا عباسی نگهداری 
می شــود که مجموعه ای غنی و بــاارزش از آثار 

نقاشان قهوه خانه ای را میزبانی می کند.

روز واقعه روی پرده
نگاهی به پرده عاشورا اثر حسین همدانی

تجسمی
حافظ روحانی

روزنامه نگار
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