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خیلی زود پایش به جبهه باز شــد؛ سن و ســالی نداشت. بیشتر 
عموزاده هایش برای دفاع از کشور رفته بودند و او هم دوست داشت 
مثل آنها در این میدان سهمی داشته باشد. وقتی عازم جبهه شد 
6 ماه آخر جنگ بود. با اینکه مدت زیادی در مناطق عملیاتی 
حضور نداشت اما همین زمان کم او را مردی خودساخته و 
مقاوم بار آورد. همان موقع بود که داوود تصمیم گرفت برای 

همیشه سرباز وفادار کشورش بماند...

جانبازیکهدردانشگاهمعارفجنگدرسمیدهد
تخریبچی دیروز؛ مدرس و مشاور امروز

گنج یابی در مناطق محروم
طرحاستعدادیابیکودکانروستاهایمحروم

توسطآموزشوپرورشاجرامیشود
امکاناتیدراختیارکودکانروستاییقرارمیگیرد

تاشکافطبقاتیتحصیلیبرطرفشود

 کلید پایتخت
 در دست دانش بنیان ها

سیل؛ 3روز بعد

تفاهمنامهمشترکشهرداریتهرانبامعاونتعلمی
وفناوریریاستجمهوریبهامضارسید

گزارشیازوضعیتفعلی»مزداران«روستاییکهنیميازخانههايآن
درسیلنابودشدومنطقهامامزادهداوود

شهرداریچهامکاناتیبهدانشبنیانهامیدهد؟

حذف
محدوديتخريد
درسامانهخودرو

محدودیتهاییکهدرطرحهای
فروشخودروسازانتاکنوناعمال

میشدحذفمیشود
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 استارت
با دبل

بهروز رسایلیتیتر یک
روزنامهنگار

درموردهمهبخشهایشخصیتمهدیطارمی
میتوانحرفزدواحتماالنقطهنظرهایمتفاوت
داشــت،غیرازتواناییهایفنیاینبازیکن!این
غیرقابلبحثترینبخشوجودمهاجمبوشهری
است؛ستارهایکهبعداز2هفتهبسیارجنجالیو
پرحاشیه،بانقشآفرینیدرفتحسوپرکاپپرتغال
برایپورتوباردیگرارزشهایممتازشرانشــان
داد.طارمیدرجریانپیروزی3برصفرتیمشبرابر
توندال،2گلبهثمررساندودرپایانازسویاکثر
رسانههابهعنوانبهترینبازیکنزمینبرگزیدهشد.
باایندبل،طارمیتعدادگلهایشبرایپورتورابه
عدد51رساندوازیکحدنصابجالبتوجهعبور
کرد.اوحاالباچنیناستارتی،آمادهاستتاسومین
فصلحضورشدرپیراهنآبیهارابااعتمادبهنفس
بیشترودرخشانترازهرزماندیگریآغازکند.
البتهکهدراینمسیر،رویاروییباتوندالهممثل
همیشهبرایطارمیخوشیمنبود.اینتیمشکار
محبوبمهاجمبوشــهریدرپرتغالمحســوب
میشود؛بهطوریکهطارمیبرابرتوندال11گلزده

ویکپاسگلهمدادهاست!

  بی خیال حاشیه ها
گفتیمکهطارمی2هفتهبرزخیراپشــتســر
گذاشت.اظهاراتاودرایرانازجنبههایمختلف
خبرسازشد؛ازروابطشبانزدیکاندولتوپیگیری
مجوزوارداتخودرو،تاابرازعالقهغیرحرفهایاش
بهجداییازپورتو.اینبخــشآخردرپرتغالهم
بازتابهایمنفیووسیعیداشتوخودطارمی
کهمتوجهموضوعشدهبودبهشیوههایمختلف
درصدددلجوییازهــوادارانتیمشبرآمد.بعداز
بازیســوپرکاپنیزمطابقانتظارخبرنگاراناز
کونسیسائوسرمربیپورتودرموردمصاحبهطارمی
پرسیدند.اواماگفت:»جوابیندارم.درونزمینچه
گذشت؟بهترینبازیکنمسابقهچهکسیبود؟«به
تعبیربهترانگارسرمربیپورتوکهبازیکنانمهم
زیادیراهمدرفازهجومیازدستداده،ترجیح
میدهدچشمازحاشیههابپوشدورویتواناییهای
فنیطارمیمتمرکزشود؛برگبرندهایکههمیشه

نقاطضعفاینبازیکنراپوشاندهاست.

  برانکو هم به او آوانس می داد
جالباینجاستکهقبالهممزایایفوتبالیطارمی
باعثشدهبودســرمربیانپیشــیناونسبتبه
برخــیرفتارهایشبیاعتناباشــند.حتیبرانکو
ایوانکوویــچکهبســیارمربیســختگیریبودو
قاطعیتشستارههایزیادیراازپرسپولیسراند،
درقبالطارمیکمیمالیمتربود.بهعنوانمثال
21فروردین96بعدازآنکهمهدیطارمیپنالتی
حســاسبازیباالریانرابهشکلیغیرمسئوالنه
چیپزدوازدســتداد،برانکوبهصراحتاعالم
کردتازمانیکهاوسرمربیپرسپولیسباشدمهدی
دیگرپنالتینخواهدزد.بااینحالتنهاچندروز
بعددربازیباماشینسازیمهدیطارمیبااصرار
بازیکنانپشتپنالتیاعالمشدهبهسودپرسپولیس
ایستادوآنراتبدیلبهگلکرد!حقیقتآناست
کهپتانسیلفنیباالیطارمی،خیلیاوقاتباعث
شدهاوبابتتصمیماتورفتارهایاشتباهشبه
اندازهکافیمجازاتنشود.ممکناستهمیناتفاق
درتیمملیهمرخبدهدودراگاناسکوچیچاگرتا
جامجهانیبرمسندشباقیماند،باچشمپوشیاز
همهرفتارهایناهنجارطارمیاورابهقطرببرد.با
اینحالچهرؤیایقشنگیمیشداگراینتوانایی
فنی،باشــخصیتیبلوغیافتهوحرفــهایدرهم
میآمیخت.در30ســالگییکفوتبالیست،این

دیگرنبایدآرزویخیلیبزرگیباشد!

دیدار به قطر!
درطــرحنمادینیکــیازقدیمیترینحامیان
مالیفیفا،قراربودجــامقهرمانیجامجهانیبه
همهکشورهایحاضردراینتورنمنتسفرکند.
براساسطرحجدیدفیفاویکیازاسپانسرهایش
)گفتهمیشودکوکاکوال(،اینسفرحتیمنحصر
بهکشورهایحاضردرجامنمیشدودرمجموع
قراربود51کشورحداقلبراییکروز،میزباناین
جامزیباباشندودرنهایتجامقهرمانیراهیقطر
شود.اینسفرازدوبیدراماراتمتحدهعربیآغاز
میشودومقصدنهاییاشنیزاستادیوملوسیل
درقطرخواهدبود.براساستوضیحشفافمدیر
اجراییاینطــرحدرهفتههایگذشــته،تمام
کشورهایحاضردرجامجهانیبدونهیچقیدو
شرطیدراینبرنامهحاضربودند.برنامهرونمایی
ازجام2سفیرویژههمداشــتکههردوموفق
بهبردناینجــامدردورانبازیشــدهاند.ایکر
کاسیاسوکاکابهعنوانســفرایویژهاینطرح
انتخابشدندتایکســفرجذاببهبسیاریاز
نقاطدنیاراآغازکنند.درایرانهمگفتهمیشد
کهجزیرهکیشمیزباناینجــامخواهدبود.با
وجوداین،برخالفهمهگمانهزنیهایاولیه،حاال
دیگرقرارنیستایرانمیزباناینجامباشدوجام
طالییوسفرایویژهاشبهایرانسفرنخواهند

کرد.جالــباینکههنوز
همتوضیحخاصیدراین

خصوصدادهنشدهوظاهرااینتصمیمازسوی
اسپانسرگرفتهشدهاست.

سوژه روز
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کلکسیون با نونیس کامل شد
حاال کلوپ همه جام های ممکن را یکی یک بار با 

لیورپول برده است؛ از تمام جام های انگلیسی گرفته 
تا جام های اروپایی و جام باشگاه های جهان

باشگاه بارسلونا در خرید و فروش بازیکن 
یک باشگاه اخالق مدار نیست، مدیران 

فعلی هم این موضوع را اثبات کردند

رفتار سمی
نگران مصدومانمان هستم
مرضیه جعفری، سرمربی خاتون بم قبل از 

بازی امروز تیمش با تیم باشگاهی قزاقستان 
می گوید چند بازیکن مصدوم دارد
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 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

توانايي هاي فني مهدي طارمي، تنها بخش غيرقابل بحث وجود اوست؛ ستاره اي که بعد از 

2هفته بسيار جنجالي و پرحاشيه، با نقش آفريني در فتح سوپرکاپ پرتغال براي پورتو بار ديگر 

ارزش هاي ممتازش را نشان داد و تعداد گل هايش با پيراهن اين تيم را به عدد 51 رساند
 ادامه  در
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صفحه17

گفتوگوبااحمدعزیزی،تعزیهخوانپیشکسوت
نسل آخر تعزیه در ایران
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امســال هم به رسم ســنت چندین 
ســاله، تکیه شــوفرها میزبان 
10شــب تعزیه خواني اســت؛ 
تعزیه خواني هایی که ســال های 

سال در این تکیه در 10شب اول محرم 
برگزار می شود. بیش از 70 سال است 
که شوفرهای خط تهران - کرج تصمیم  

گرفته اند آیین تعزیه خواني را برگزار کنند...
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صفحه16 صفحه5 صفحه3

صفحه های6 و14 

تاپایانشهریور،همهدستگاههابه
پنجرهملیخدماتمتصلمیشوند

رئیساتحادیهبارفروشان:باتوجهبه
موجودیسردخانهها،بازارمشکلیندارد

صفحه2

صفحه11

صفحه16

شرطآزادسازی
وارداتخودروازشهریور

تحققپنجرهملی
خدماتدولتهوشمند

پساز2دهه

باوجودسیل
مشکلیدرتأمینبازار

میوهنداریم

اشتراکاتایرانوبالروس،آنهارادر
مسیرتوسعههمکاری،قرارمیدهد

دیپلماسیاقتصادی
برگبرندهبیاثرسازی

تحریمها

دادهنما
گرافیک:مهدیسالمی

 ويژگی های پايانه زيرزمينی 
قطارهای شهری چيست؟

پایانــه اکباتان کــه بزرگ تریــن پایانــه زیرزمینی قطارهای شــهری درکشــور 
به حســاب می آیــد، پــس از ۱۴ ســال انتظــار افتتــاح خواهد شــد. عملیات 
اجرایــی ایــن پــروژه مهــم شــهری از ســال ۱۳۸۷ آغــاز شــده اســت. پایانــه 
 زیرزمینی قطارهای شــهری در شــهرک اکباتان با امکانات و تکنولوژی های 
به روز و متنوع افتتاح می شود که با برخی از ویژگی های آن آشنا می شوید:

ظرفیت پذیرش ۲۱ رام 
قطار و ۹خط دارای 
سرویس تعمیراتی

دهانه هایی به عرض 
۳۸ متر برای انجام 

تعمیرات

بزرگ ترین پایانه 
زیرزمینی قطارهای 

شهری در کشور

 حافظ محیط زیست 
به دلیل زیر زمینی 

 بودن آن

۲۱ هزار متر 
مربع کانال تهویه

هوا

۷۰ هزار متر مربع 
زیربنای فضای احداث 

شده در ۲ طبقه

دارای بارانداز ، جرثقیل های 
دروازه ای غول پیکر ، مجهز به 

سیستم هوای فشرده

در فاز دوم پروژه ، امکان ایجاد 
پالزای شهری و اماکن تفریحی روی 

سقف پایانه وجود خواهد داشت

یادداشت
محسن مهدیان؛ مدیرعامل

حتماشماهمشــنیدهاید؛کاربینظموبدونبرنامه
رامیگویندهیئتیعملکردن.اتهامبزرگیاســت.
پیشنهادمیکنماینمحرم،مســئوالنمحترمیکباربانگاهسبکمدیریتترازو

الگو،هیئتراارزیابیکنند؛خاصههیئتهایقدیمیواصیل.
اماویژگیمدیریتهیئتیچیست؟

یکم؛ مردمی بودن: مهمترینویژگیمدیریتدرهیئتایناستکهکامالمردمی
است.کمتریناتکارابهحکومتداردوتمامسرمایهاشراازهمراهیمردممیگیرد؛

ازبانیهیئتتامشارکتمردمتاادارهمراسمو....
دوم؛ نظم:هیئتدرهمهبخشهانظمدارد؛ازنوعنشســتنونقشخدامتانوع
عزاداریونقشمیاندارهاتاتوزیعغذاوزمانبندیمراسمو....بااینحالبلوغنظم
درنظمخودجوشاســتکهاتفاقادرهیئتدرباالترینسطحوجودداردوهیئت

بدونناظمهممنظماست.
سوم؛ توجه به جزئیات: یکیازمهمترینشاخصهایمدیریت،عبورازکلیاتو
توجهکردنبهجزئیاتاست.مدیریتهیئت،الگویتوجهبهجزئیاتاست.ازنحوه
چاییریختنتااسپنددودکردنواستکانخاصچاییتانحوهجفتکردنکفشها
تاسبکچیدمانهیئتتاســبکنصبکتیبههاتانوعنشستنزمانعزاداریتا
اشعاریکهخواندهمیشودو...؛بههمهجایهیئتفکرمیکنند.حتیبرایموتور

هیئتیهاهم»موتوربپا«تعیینمیکنند.
چهارم؛ ادب و احترام:یکیازویژگیهایبارزمدیریتدرهیئتادباست.بانی
هیئتدرنهایتتکریمباشرکتکنندگانبرخوردمیکند؛معموالدستبهسینه
کناردرمیایستدوعزادارانرااحتراممیکند.کفشهاراجفتمیکنند.اگرفردی
رفتارغیرمنطقیهمکند،صبوریبخرجمیدهند.بزرگترهاراتعظیممیکنند.

پنجم؛ مدیریت پرمحتوا:یکیازویژگیهایاصلیمدیریــتدرهیئت،محتوا
بخشیدنبهکارهاست.هیچکاریدرهیئتبدونروحنیست.تمیزکردنفرشها
وخیابانهاوحتیدستشوییهاهمباانگیزهوعالقهانجاممیشودچونروحداردو
پرمحتواست.کاریکهمحتواداشتهباشدهیچوقتناقصوضعیفاجرانمیشود.
برایهمینهرکسدرهیئتهرکاریبهعهدهاشاستاحساسمیکندمهمترین

کارعالمراانجاممیدهد.
ششم؛ مدیریت مشارکت جویانه:یکیازویژگیهایمدیریتهیئتایناستکه
کامالمشارکتجویانهاستوهمهرادرگیرمیکند.ازبرپاییهیئتتاادارههیئت،

همهسهیمهستند.
هفتم؛ مدیریت همدالنه:خادمانهیئتدرنهایتهمدلیبایکدیگرکارمیکنند.
ازمواضعشخصیشــانبهاحترامهیئتکوتاهمیآیندودرتعاملباهمسعهصدر

دارند.نظراتمخالفراتحملمیکنندتاهیئتبهبهترینشکلبرگزارشود.
هشتم؛ میدان دادن به جوانان: درهیئــت،پیروجواندربهترینشکلکنارهم
کارمیکنند.هیئتمحلحرمتبهقدیمیترهاوریشسفیدهاوالبتهمیداندادن
بهجوانترهاست؛همانتقالتجربهپیرغالماناستوهمشوروانگیزهجوانترها.

نهم؛ رعایت آداب: یکیازنکاتمهمدرهیئتداریرعایتآدابوســنناست.
هرکاریآدابیداردومناسکی.هیئتدارمراقباســتتاادبهرکاریرارعایت
کند؛اینکهچطورازمردمپذیراییکند.چطورچاییوشربتتعارفکند.چطورغذا
توزیعکند.بهچهسبکیباهمسایههاتعاملکند.چطوروبهچهسبکیعزاداری

کندو....
دهم؛ مدیریت غیرطبقاتی: بانیوخادموناظمانهیئتباهمهیکسانبرخورد

میکنند.فرقینمیکندپامنبریهاداراباشندیاندار،والیباشندیارعیتو....
کاشهمهجاوهمهروز،هیئتیمدیریتمیکردیم!

هیئتی کارکردن...
10ویژگی مدیریت هیئتی

نگاه
صباح زنگنه؛ کارشناسمسائلخاورمیانه

درشــرایطیکهعراقبانوعیبنبستسیاسیمواجه
شدهاست،هموارهاینســؤالمطرحمیشودکهآیا
ســازوکارانتخاباتیدراینکشورپاسخگونیست؟در
پاسخبهاینسؤالنمیتوانبااطمینانگفتکهانتخاباتدرعراقجوابنمیدهد.
درواقعبایدتوجهداشتکهســازوکارانتخاباتیدرعراقتاکنوننتوانستهبهخوبی
اجراوپیادهسازیشود.عواملیدربافتعراقباعثمیشودکهسازوکارانتخاباتیدر
اینکشوربهخوبیعملنکند.اینعواملسطوحمختلفیداردوتأثیراتخودرابر

انتخاباتوسازوکارهایسیاسیمیگذارد.

بن بست در انتخابات اخیر عراق
طی6سالاخیر،2انتخاباتدرعراقبرگزارشدهکهدرهردودورهدخالتیکسری
عواملداخلیونیروهایخارجیباعثشدتاسالمتانتخاباتتحتالشعاعقرارگیرد.
ایندخالتهاازجملهدرجریانفرایندالکترونیکیودیجیتالانتخاباتوهمچنین
شــمارشآرایانتخاباتیتأثیرگذاربودندوتشــکیالتیکهبهعنوانگروهیاکمیته
نظارتبرانتخاباتکارمیکرد،نتوانستعملکردخوبیداشتهباشد.درمیاننیروهای
مداخلهگرخارجینیز،بهطورمشخصیکشوراماراتمتهمبهدخالتدرروندبرگزاری
انتخاباتشد.ازسویدیگرگروههایسیاسیعراقنشاندادندکهدرانتخاباتاخیر
نتوانستندازهمهظرفیتهایداخلیخودبهرهگیرند.برایناساس،شاهدهستیم
کهگروههاییمانندچارچوبهماهنگیشیعیان،حداقلحدود2میلیونو600هزار
رأیداشتند،اماتعدادکرسیهایکمتریبهنســبتدیگرگروههابهدستآوردند.
صدریهادرحالیکهبین700تا800هزارنفرحامیدارند،اماکرسیهایبیشتری
درانتخاباتکسبو73کرسیبهدستآوردند.چارچوبهماهنگیشیعیانباوجود

حامیانبیشتر،3کرسیازجریانصدرکمتربهدستآوردند.
اینوضعیتنشــانمیدهدکهنحوهچیدمــانچارچوبهماهنگــیدرجریان
رقابتهایانتخاباتیخیلینارسابودوآنهانتوانستندازهمه2میلیونو400هزار
حامیخود،رأیالزمرابهدســتآورند.درحالیکهچارچوبهماهنگیشیعیان
حداقلمیتوانســت140کرسیرادرانتخاباتبهدســتآورد.ایرادکارچارچوب
هماهنگیازآنجابودکهآنهانتوانستندافرادموردنظرخودرابهدرستیدرمحالتو
مناطقعراقتوزیعکنند.درمواردیافرادهمسویچارچوبهماهنگیدریکمحل
ومنطقهباهمرقابتمیکردندواینشرایطباعثشدتاآرایچارچوبهماهنگی
شیعیانشکستهشود.درمقابل،جریانصدربهخوبیتوانستازاینوضعیتاستفاده
کندونامزدهایخودرادرمحالتمختلفبهخوبیتوزیعکندودرکمترمنطقهای

نامزدهایصدرباهمرقابتمیکردند.
ازسویدیگریکیازدالیلشکستچارچوبهماهنگیآنبودکهدرروزانتخابات،
نیروهایطرفدارصدردرحوزههايرأیگیریحضورداشــتندوبهمردمفشــار
میآوردندکهبهچهکســانیرأیبدهندیاندهند،اینموضوعدرنتیجهانتخابات
کامالتأثیرگذاشت.تغییرسازوکارانتخاباتینیزمشکالتدیگریرابهوجودآورد.در
قانونپیشینانتخابات،احزابوگروههامیتوانستندلیستمشترکبدهند،امادر
اینانتخاباتخبریازلیستمشترکنبودورأیبهافراددادهمیشد.لذادرانتخابات
قبلیگروهفتحودولتقانونبهصورتمشترکلیستواحددادندوتوانستندتعداد
قابلتوجهیازکرسیپارلمانیرابهدستآورند.درقانونجدید،رأیگیریبرمبنای

افرادبودودیگرلیستهایمشترکانتخاباتیوجودنداشت.

تناقض قومیت و انتخابات
اعتراضودرگیریدرجریانانتخاباتدردیگرکشورهانیز

وجودداردومشهورترینآنهماکنونوضعیتیاستکهسالگذشتهدرآمریکارخ
دادودرجریانآنطرفدارانترامپبهکنگرهحملهکردند.

 انتخابات 
و بن بست سیاسی در عراق
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آبگرفتگی جدی در بارندگی سیل آسای چند روز اخیر، درهیچ نقطه پایتخت  مشاهده نشد
الیروبی بموقع و آماده باش  نیروهای خدمات شهری، تهران را از دردسرهای سیل نجات داد

زور سیل به تهران نرسید
3

ادامه در 
صفحه7

 نهضت کشاورزی
 با اجرای کشت دیم
طرحجهشتولیددردیمزارهایکشور

درسالزراعیآغازشد

۳۲ درصد
  به برداشت محصول

  در نهضت کشت دیم
 اضافه شده.

۱/۲ میلیون کشاورز
 در این زمین ها 

فعال خواهند شد.

۸۰۰ میلیون دالر 
 صرفه جویی ارزی 

در سال دوم این طرح 
داشته ایم.

5/۲ میلیون هکتار
 زمین کشاورزی زیر کشت 

دیم می رود.

صفحه4
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برگــزاری پانزدهمیــن اجالس 
کمیسیون مشترک همکاری های 
اقتصادی ایران و بالروس در شهر 
مینسک فرصت تازه ای برای گسترش  همکاری های 
دوجانبــه با هدف پیشــبرد راهبرد بی  اثرســازی 
تحریم ها بــود؛ راهبردی که دولت ســیزدهم در 
ماه های اخیر تالش ویژه ای بــرای تحقق آن به کار 

گرفته  است.
به گزارش همشهری، حضور وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در اجالس کمیسیون مشترک همکاری های 
اقتصادی بین جمهوری اســالمی ایران و بالروس 
عالوه  بر دستاوردهای اقتصادی آن، ازنظر گسترش 
همکاری های سیاسی  2کشور نیز حائز اهمیت است، 
چرا که تهران و مینســک، با توجه به تحریم های 
آمریکا، در ســال های اخیر گام هــای مؤثری برای 
توسعه مناســبات دوجانبه در حوزه های مختلف 
برداشته اند و شواهد موجود نشان می دهد طرفین 
از اراده الزم بــرای افزایــش ســطح همکاری ها 

برخوردارند.
ایران و بالروس، با توجه به ظرفیت ها و قابلیت های 
دوجانبه، در ســال های اخیر در ســطوح مختلف 
سیاســی، دفاعــی و اقتصــادی همکاری هــای 
قابل توجهی با یکدیگر داشته اند. این درحالی است 
کــه در اولویت قرار گرفتن دیپلماســی منطقه ای 
باهدف بی اثرســازی تحریم ها فضــای جدیدی را 
پیش روی مناسبات تهران - مینسک گشوده  است.

حوزه های متکثر همکاری
ســفر اخیر ســیدرضا فاطمی امین به بالروس و 
رایزنی های انجام شده در جریان این سفر نشان داد 
دوطرف از حوزه های همکاری متکثری برخوردارند و 
شرایط جدید به وجود آمده در سطح نظام بین الملل 
ایران و بالروس را بیش  از گذشته به سوی گسترش 

همکاری های راهبردی هدایت کرده است.
برهمین اســاس هم بود که درجریان پانزدهمین 
اجالس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی 
ایران و بالروس، دوطــرف موضوع های اولویت دار 
برای توســعه همکاری های اقتصادی و بازرگانی را 
مشخص کردند. برگزاری منظم اجالس کمیسیون 
مشــترک همکاری های اقتصادی، افزایش حجم 
مبادالت دوجانبه مبنی بر اصول منفعت متقابل و 
توسعه اقتصادی همه جانبه و پایدار بین دوکشور، 
گسترش دامنه تجارت متقابل کاالها، افزایش سهم 
کاالهای با فناوری پیشــرفته با ارزش افزوده باال و 
همچنین فراهم کردن شــرایط برابر و شفاف برای 
حضور سازمان های دوطرف  در مناقصات بین المللی 
یکدیگر، ازجملــه توافق هایی بود که درجریان این 

اجالس به دست آمد.
از ســوی دیگر دوطرف تفاهم کردنــد در زمینه 
همکاری تجاری و صنعتی، حوزه کشاورزی و پرورش 
ماهی، حوزه ســرمایه گذاری، حوزه زمین شناسی 
و منابع آبی، حوزه حمل ونقل و همکاری های اتاق 
بازرگانی، همکاری های خود را گســترش دهند. 
تفاهم های به دست آمده در جریان سفر فاطمی امین 
به مینسک در شرایطی اســت که ضرورت ترسیم 

»نقشه راه مشترک« از مهم ترین موضوع هایی بود 
که دوطرف بر آن تأکید کردند.

فرصتی برای بی اثر کردن تحریم ها
اینها در شرایطی است که اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
بســتر مهم دیگری برای توســعه همکاری های 
همه جانبــه ایران و بــالروس به حســاب می آید. 
قرارداد اولیه تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا در 
ســال2۰۱۴ میان کشورهای روســیه، بالروس و 
قزاقستان منعقد شد و در ادامه کشورهای ارمنستان 
و قرقیزستان نیز به عضویت آن درآمدند؛ اتحادیه ای 
که پیوستن به آن و همچنین افزایش مناسبات با 
کشورهای عضو، فرصتی بی بدیل برای ایران با هدف 

گذر از مانع تحریم ها به شمار می رود.
دولت سیزدهم در ماه های اخیر گام های مؤثری برای 
تقویت همگرایی منطقه ای برداشته و به نظر می رسد 
مسیر پیوســتن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
بیش  از هر زمان دیگری تسهیل شده  است. اگرچه 
در سال های اخیر روابط اقتصادی ایران و کشورهای 
عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تا حدودی تحت تأثیر 
تحریم ها، نبــود زنجیره کامل روابــط اقتصادی، 
رقابت های ژئواکونومیکی و همچنین وابستگی به 
فروش مواد خام و انرژی قرار داشته، اما شرایط نوین 
ساختار نظام بین الملل از یک سو و در اولویت قرار 
گرفتن راهبرد بی اثرسازی تحریم ها ازسوی دیگر، 

زمینه ساز توسعه مناسبات دراین حوزه شده  است.
خــروج آمریکا از برجام و اعمال سیاســت فشــار 
حداکثــری در مواجهه بــا جمهوری  اســالمی و 
همچنین بدعهدی طرف هــای غربی در مذاکرات 
لغو تحریم ها، سبب شد برخالف گذشته نگاه دولت 
سیزدهم بر توسعه همکاری های اقتصادی در حوزه 
همسایگی و منطقه ای متمرکز شود؛ راهبردی که با 
استقبال کشورهای منطقه نیز مواجه شده و ایران را 

به کانون رایزنی های منطقه ای تبدیل کرده  است.
در چنین شــرایطی اتحادیه اقتصادی اوراسیا که 

بالروس از مهم ترین اعضای آن محسوب می شود، 
به دلیل حجم پایین روابط اقتصادی با آمریکا و تسلط 
نهادهای روسی بر این اتحادیه، از ظرفیت مناسبی 
برای گســترش روابط دوجانبه به ویژه در شرایط 

تحریم برخوردار است.
دراین میان تازه ترین آمارها نشــان می دهد حجم 
تجارت میان جمهوری  اسالمی و اتحادیه اقتصادی 
اوراســیا در ســال2۰2۱ به حدود 5میلیارد دالر 
رسیده  و این اتحادیه رتبه سوم را در تعامل اقتصادی 
با ایران داشته است. با توجه به این موضوع، گسترش 
مناسبات با بالروس، به ویژه در حوزه اقتصادی، از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.

اهمیت توسعه مناسبات تهران - مینسک
اهمیت توسعه روابط با بالروس که در سفر اخیر وزیر 
صمت به مینسک دستورکار اصلی را تشکیل می داد، 
زمانی دوچندان می شــود که از دریچه گسترش 
همکاری ها با کشــورهای اتحادیه اقتصادی به آن 
نگریسته شــود. با توجه به تنوع »بازار« و »منابع« 
موجود در کشورهای عضو این اتحادیه، پیوستن به 
آن یک فرصت قابل توجه برای اقتصاد ایران محسوب 
می شود و به اعتقاد کارشناسان از این مسیر می توان 

بخشی از آثار تحریم های غرب را جبران کرد.
عضو گروه دوستی 

پارلمانی ایران و 
بالروس درباره 
ضـــــرورت 
گســــترش 

همکاری هــای دوجانبه که در جریان ســفر اخیر 
وزیر صمت به مینســک مورد توجه قرار گرفت، به 
همشهری گفت: اعالم جزئیات توافق های صورت 
گرفته در این ســفر باید از سوی مقام های مربوطه 
انجام شــود تا بتــوان تحلیل دقیق تــری از نتایج 
رایزنی های انجام شــده داشــت، اما آنچه اهمیت 
ویژه ای دارد، توسعه مناسبات ایران و بالروس است 
که مزایای فراوانی برای دوطــرف به همراه خواهد 

داشت.
غالمحسین رضوانی افزود: 2کشور ایران و بالروس 
از زمینه ها و حوزه های وســیعی برای گســترش 
همکاری های دوجانبه برخوردارند که توسعه روابط 
را گریزناپذیر کرده است. 2کشور در زمینه مبادالت 
تجاری و اقتصادی با فرصت های بسیاری مواجهند 
که بهره گیری از آنها، سود مناسبی را نصیب ایران و 

بالروس خواهد کرد.
وی ادامه داد: عالوه  بر ظرفیت های اقتصادی، تهران 
و مینسک از مشترکات قابل توجهی در حوزه سیاسی 
برخوردارند که زمینه ســاز توســعه همکاری های 
دوجانبه شده است. همچنین این 2 کشور در زمینه 
مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا عالئق مشترکی دارند 
که بستر مناسبی برای افزایش مناسبات به حساب 

می آید.

بهره گیری اقتصادی از اشتراکات سیاسی
نماینده تهران در مجلس با اشــاره به ســفر اخیر 
گروه دوستی پارلمانی ایران به بالروس عنوان کرد: 
درجریان این ســفر و طی رایزنی با مقام های این 
کشور شاهد بودیم که تهران و مینسک قرابت های 
سیاســی قابل توجهی دارند که باید از آنها استفاده 
کرد و از فرصت »اشتراکات سیاسی« برای »افزایش 

همکاری های اقتصادی و تجاری« بهره  برد.
رضوانی به زمینه های قرابت سیاســی 2کشــور 
اشــاره کرد و افزود: ایران و بالروس هر دو از جمله 
کشــورهایی به حســاب می آیند که در مواجهه با 
سیره غربی ها، تمایل بسیاری برای همگرایی دارند. 
از ســوی دیگر باید به این موضوع توجه داشت که 
هر دو کشــور تحت تحریم های ظالمانه غرب قرار 
دارند که دوطرف را به گسترش همکاری ها متمایل 
کرده اســت. وی ادامه داد: معتقدم تحریم ها سبب 
شده 2کشور از آمادگی و اراده الزم برای گسترده تر 
کردن روابط تجاری و اقتصادی برخوردار باشــند. 
در واقع می توان گفت تحریم هــا انگیزه مضاعفی 
محسوب می شود که دوطرف را به سوی ارتقای سطح 
همکاری ها هدایت کرده  است. رضوانی عنوان کرد: 
در شرایط کنونی معتقدم با توجه به اراده سیاسی 
دوطرف برای توسعه مناسبات، باید از این فرصت 
برای افزایش مبــادالت تجاری و اقتصادی بهترین 
اســتفاده را داشته باشــیم. باید به این نکته توجه 
داشت که هم ما می توانیم به آنها کمک کنیم و هم 
آنها از ظرفیت هایی برخوردارند که در مواردی مورد 
نیاز ماست. وی اضافه  کرد: گسترش روابط بازرگانی 
و اقتصادی با بالروس می تواند برای هر دو کشــور 
مفید باشد و در واقع فرصتی برای دور زدن تحریم ها 

به شمار می رود. 

 دیپلماسی اقتصادی  
برگ برنده بی اثرسازی تحریم ها

رضوانی: اشتراکات سیاسی ایران و بالروس، این دو کشور را در مسیر توسعه همکاری های همه جانبه، به ویژه در حوزه اقتصادی قرار داده  است
سیاست 
خارجی

همکاریتهران-مینسکبرایمقابلهباجهانتکقطبی
وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و نخست وزیر بالروس طی دیداری در مینسک، بر استفاده 
از ظرفیت های اقتصادی مکمل 2کشور و گشــودن دروازه های اقتصادی به روی یکدیگر 
تأکید کردند. سیدرضا فاطمی امین در این دیدار با ابراز امیدواری نسبت به اینکه این سفر 
سرآغازی بر همکاری های مشترک 2کشور باشد، گفت: درحال حاضر حجم مبادالت خارجی 
ایران ۱2۰هزار میلیارد دالر است و این میزان در دولت بالروس ۸۰هزار میلیارد دالر است. 
این درحالی است که سهم مبادالت 2کشور از این رقم تنها ۴۰میلیون دالر و بسیار کم است. 
نخست وزیر بالروس نیز با بیان اینکه در جریان این سفر تصمیم های دوجانبه خوبی اتخاذ 
شده  است، گفت: علت تأکید بر همکاری های اقتصادی مشترک میان ایران و بالروس در 
این است که 2کشور همکاری های سیاسی خوبی در عرصه بین المللی داشته اند و یکدیگر را 
حمایت می کنند.رومن گولوچنکو به دیدارهای مکرر مقام های 2کشور در سال گذشته اشاره 
کرد و ادامه داد: با وجود فشارها به ایران و بالروس، 2کشور به یکدیگر کمک می  کنند. در همه 
عرصه های بین المللی، ازجمله سازمان های شانگهای و... همکاری های خوبی میان ایران و 
بالروس شکل گرفته است و 2کشور بر مقابله با جهان تک قطبی و دخالت دیگران در امور 
داخلی کشورها تأکید دارند. وی همچنین با اشاره به تحریم های اعمال شده علیه بالروس 
عنوان کرد: تجربه ایران برای مبارزه و مقابله با تحریم ها برای ما حائز اهمیت است. درباره 
نقشه  راه توسعه همکاری های مشترک 2کشور نیز پیشنهادهایی داده ایم و آماده دریافت 
نظر طرف ایرانی برای اجرای آن هستیم. گولوچنکو با بیان اینکه بالروس با وجود ایران، 
دورنمای خوبی برای کریدور شمال - جنوب متصوراست، تأکید کرد: در مقابله با فشارهایی 
که به ایران، روسیه و بالروس از ناحیه تحریم وارد شده، باید همکاری های باثباتی را ایجاد 

کنیم. در این میان لجستیک و مسیرهای تجاری ایران اهمیت ویژه ای دارد.

مکث

 مأموریت های مهم مخبر
 در بازگشت اعتماد عمومی

قریب به یک سال پس از آغاز به کار دولت سیزدهم، بخش مهم 
ماموریت های دولت در افزایش ســرمایه اجتماعی، جمعیت 
حامیان و جبران نارضایتی های اجتماعی ســال های گذشته 
تحت یک فرماندهی واحــد و آن هم محمد مخبر، معاون اول 
رئیس جمهور درآمده اند. برایند مطالبات مردم در ســفرهای 
اســتانی و مهم ترین معضالت درخور تصمیمات فوری دولت 
 به طور مســتقیم در حوزه پیگیری و ماموریت های مخبر قرار 
گرفته اند و او به عنوان سکاندار تیم اقتصادی کابینه، رهبری 
مستقیم و بالواســطه دولت در حوزه های مرتبط با معیشت 
مردم را برعهده گرفته است. ســیدابراهیم رئیسی در بخشی 
از سفر استانی اخیر خود به مقصد همدان در دیدار نخبگان و 
ایثارگران این استان اعالم کرد که »دولت مصمم به فعال سازی 
واحدهای تولیدی غیرفعال اســت و گروهی را در اســتان ها 
زیرنظر معاون اول برای فعال سازی واحدهای تولیدی ایجاد 

کرده ایم.«
دستورات مشابه در واگذاری چنین مسئولیت هایی حکایت از 
بسط ید مخبر در کنار شرح وظایف وزارتخانه های اقتصادی 
دولت همچون کار، صنعت و راه وشهرسازی دارند و رویه اصلی 
دولت ســیزدهم پیگیری ویژه مهم ترین مســائل استان ها از 
مجرای اختیارات معاون اول بوده است. در سفر اخیر والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روســیه به ایران و طرح درخواســت او 
مبنی بر تکمیل خط راه آهن رشت-آســتارا و بهره برداری از 
ظرفیت های ترانزیتی کریدور شمال جنوب، رئیسی پیگیری 

این مسئله را نیز از معاون اول خود خواسته بود.
رئیس جمهور 29تیرماه با اشــاره به درخواست رئیس جمهور 
روســیه از ایران برای تکمیــل خط راه آهن رشت-آســتارا، 
به معاون اول خــود مأموریت داد تا با همــکاری وزارت راه و 
شهرسازی، روند اجرای این کریدور مهم ترانزیتی را پیگیری و 

زمانبندی دقیق آغاز و تکمیل آن را ارائه کند.
رئیسی ۱3تیرماه نیز در بخشی از سخنانش با اشاره به برخی 
شبهات مطرح شــده درباره کنکور۱۴۰۱، گروهی به ریاست 
معاون اول خود  مأمور تحقیق و بررسی دقیق ابعاد این موضوع 
کرده و گفته بود »کنکور نقطه اطمینان مردم به سازوکارهای 
سنجش و پذیرش دانشجو در کشور است و نباید اجازه دهیم 

هیچ خدشه ای به این اعتماد وارد شود.«
تیرماه امســال انتشــار یک خبر درخصوص سرنوشت مبهم 
واردات نهاده های دامی بــا وجود تخصیص ارز ۱۱۰۰میلیارد 
تومانی کافی بود تا اعتماد مردم به دولت سیزدهم و تأکیدات 
رئیسی درخصوص مقابله با هرگونه فساد را نشانه بگیرد. این 
گزارش از سوی غالمحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه 
و ذبیح اهلل خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور منتشر و 
عنوان شده بود با وجود پرداخت پول از سوی مردم و مشتریان 
برای خرید 5۰۰هزار تن نهاده دامی این محموله وارد کشور 
نشده است. رئیسی سوم تیرماه از معاون اول و وزیر اطالعات 
خواست به ســرعت اخبار مبنی بر تخلف احتمالی در واردات 

نهاده های دامی را بررسی و نتیجه را به وی گزارش کنند .
رئیس جمهور پیش از این پیگیری برخی از مهم ترین مواردی 
که مســتقیما با قضــاوت و ارزیابی مــردم از عملکرد دولت 
سیزدهم ارتباط داشتند را نیز به معاون اول خود محول کرده 
بود. رئیسی در این رویه ریسک در مظان قرار گرفتن معاون اول 
را به تشتت مسئولیت ها در هیأت دولت و بروز ناهماهنگی های 
ادوار گذشته ترجیح داد. خردادماه امسال، رئیس جمهور که در 
سفر عمان به سر می برد، به معاون اول خود دستور داد ضمن 
اعزام گروه های امداد و نجات سازمان آتش نشانی تهران برای 
امداد به آســیب دیدگان، تمامی امکانات استانی و کشوری را 
برای رسیدگی فوری به سانحه ریزش ســاختمان در آبادان 

به کار گیرد.
ضریب افزایش حقوق بازنشســتگان متناســب با تورم باالی 
ســال جدید نیز یکی دیگر از محک های جــدی دولت برای 
جلب اعتماد بخش های بزرگی از جامعه بــود. این ماموریت 
نیز از سوی رئیس جمهور به معاون اول خود موکول شده بود. 
خردادماه امسال با باال گرفتن این بحث، علی بهادری جهرمی 
سخنگوی دولت طی توییتی نوشت: »در پی درخواست های 
گروه هایی از بازنشستگان محترم درخصوص وضعیت دریافتی 
خود در سال جاری از رئیس جمهور، آیت اهلل رئیسی به معاون 
اول دستور داد موضوع را با حضور نمایندگان بازنشستگان و 
سازمان تامین اجتماعی بررسی و پیشنهادات حمایتی خود 
را ارائه نمایند.« کوچک شدن سهم گروه صنعت از کل حجم 
اقتصاد ایران طی ۱۰سال گذشته زنگ خطر دیگر دولت ها بوده 
است. بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس اخیرا با 
اعالم اینکه رشد صنعتی در سال های گذشته منفی بوده است 
گفته بود »خروجی صادرات صنایع و ارزش افزوده و فناوری ما 
پایین است پس باید روی رشد صنعتی با تحول در فناوری های 

نوین تمرکز کرد.«
رئیسی بهمن ماه سال گذشــته با تذکرات کارشناسان نسبت 
به این معضل و درخواســت های رهبر معظم انقالب در دیدار 
فعاالن حوزه تولید و صنعت به معاون اول خود دستور داد »با 
لحاظ فرمایشات اخیر رهبر فرزانه انقالب اسالمی و سایر اسناد 
باالدستی اعم از ســایر فرامین و رهنمودهای ایشان و قوانین 
موجود و سند تحول دولت، نســبت به تدوین نقشه راهبردی 
صنعتی و ارتقاي تولید داخل اقــدام نمایید. ثانیاً راهکارهای 
عملیاتــی و اجرایی آن بــا تعیین زمانبندی و دســتگاه های 
متولی و نهادهای همکار و شرح وظایف هر کدام در حوزه های 

مدیریت، نظارت، هدایت و حمایت مشخص گردد.«
تمرکز فرماندهی دولت در مهم ترین معضالت و آســیب های 
مبتالبه کشور در عین برخورداری از مزیت های مطالبه گری 
واحد حجم مسئولیت های معاون اول رئیس جمهور به عنوان 
راهبر برنامه های معیشتی مردم را نیز افزایش می دهد. محمد 
مخبر این روزهــا به صورت میدانی در حوادث ســیل و زلزله 
حضــور دارد و همزمان اتاق فکر دولــت در تصمیمات کالن 
اقتصادی را نیز هدایت می کند. او نقش بی بدیلی در شوراهای 
زیرمجموعه اقتصادی دولت ایفا می کنــد و دولتمردان خود 
را موظف به تبعیت از ابالغیه هــا و تصمیمات مخبر می دانند. 
برخی راهبری های او همچون موضوع بازنشستگان، متروپل 
آبادان و کنکور ختم به خیر شــدند و در برخــی موارد دیگر 
همچون اصالح یارانه ها و فعال ســازی تولید و اصالح بخش 
صنعت، کارهای خوبی انجام شده اســت اما نباید از نظر دور 
داشــت که در این مسیر پرفرازونشــیب، معاون اول کارهای 

سخت و بزرگی را پیش رو دارند.

چتر حمایت سوئد بر سر گروهک 
تروریستی »حرکه النضال« 

جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده »حبیب فرج اهلل چعب« ملقب 
به »حبیب اسیود« سرکرده گروهک تروریستی »حرکه النضال« 
دیروز  در شعبه2۶ دادگاه انقالب به ریاست قاضی ایمان افشاری 
برگزار شد. به گزارش میزان، پس از صحبت های وکیل خانواده 
شهدای حوادث تروریستی خوزستان، نماینده دادستان با حضور 
در جایگاه، با بیان اینکه کشور سوئد جوالنگاه، مأمن و پناهگاه 
گروهک های تروریستی از قبیل پژاک، حرکه النضال و گروهک 
منحوس منافقین است، گفت: حبیب فرج اهلل چعب، شهروند این 
کشور است و مورد حمایت شان قرار دارد؛ در صورتی که وی دارای 

اعالن قرمز و تحت تعقیب مجامع بین المللی بود.
در این جلسه همچنین متهم درباره اتهام های خود گفت: ساکن 
و تبعه کشور سوئد هستم، دولت و مقام های امنیتی این کشور 
از من حمایت می کنند. دســتگاهی به من دادند که در صورت 
احساس خطر، دکمه آن را فشار دهم تا با آالرمی که به مأموران 
امنیتی دولت ســوئد می دهد، هرجا که باشم، آنها من را نجات 

دهند.
حبیب فرج اهلل چعب درباره سعید حمیدان و زمان سلیمانی از 
دیگر متهمان پرونده نیز گفت: این افراد به همراه ناجی محمدزاده 
در حال حاضر در کشور سوئد و تحت حمایت دولت و نیروهای 

امنیتی این کشور هستند.
در ادامه قاضی افشاری نیز گفت: سرکرده گروهک تروریستی 
»حرکه النضال« اقرار کرده با سرقت برای خود منبع مالی تامین 

می کرده و دست به اقدام های تروریستی  زده است.

مساحت سیاسی آمریکا درحال 
عقب رفت است

فرمانده کل ســپاه در ســی امین همایش هادیان و مدیران 
سیاسی سپاه با بیان اینکه مســاحت سیاسی آمریکا درحال 
عقب رفت و شکست اســت، گفت: دشــمنان ما امروز حتی 
نمی تواننــد به یکدیگر کمــک کنند؛ آنها از هم گسســته و 
جدا شــده اند.  به گزارش فارس، ســردار حســین سالمی با 
اشــاره به شکســت آمریکایی ها در پیگیری راهبرد تحریم و 
فشــارحداکثری گفت: وقتی در جنگ اقتصادی هستیم، اما 
هیئت و شکل یک کشور شکست خورده را نداریم، این نشانه 
پیروزی است. سالمی ادامه داد: اینکه دشمن از خطوط مقدم 
خود که در اعماق ذهن و جغرافیای بشــری ایجاد کرده بود 
درحال عقب نشینی است، یک حقیقت است. باید باور کنیم 
بین ما و دشمنان ما یک حالت جزر و مد هست. هرگاه ما مد 
می کنیم، دشمن به حالت جزر عقب نشینی می کند. این مسئله 
دائمی و همیشــگی بوده و در همه عرصه های انقالب جاری 
است. فرمانده کل ســپاه با تأکید 
بر اینکه امروز نه عربســتان 
می توانــد بــرای آمریــکا 
کاری کند، نه آمریکا برای 
عربستان، گفت: عربستانی 
که با پول به کمک آمریکا 
می رسید، امروز برای حل 
مشکالت اقتصادی 
خــود کم توان 

شده است.

شناسایی پیکرمطهر ۵شهید 
مدافع حرم 

روابط عمومی سپاه از شناســایی و تفحص 5شهید 
مدافع حرم در محور »خان طومان« در ســوریه خبر 
داد. به  گزارش تســنیم، در این اطالعیه آمده  است: 
در راســتای پیگیری دستور سردار ســرافراز سپاه 
اسالم، شهید حاج قاسم ســلیمانی مبنی بر پیگیری 
ویژه مفقودیــن محور خان طومان، بــا عنایات الهی 
و تالش های مســتمر و شــبانه روزی گروه تفحص، 
هویت پیکرمطهر 5شهید مدافع حرم از استان های 
مازنــدران، البرز و فارس با نام های ســردار شــهید 
»عبداهلل اسکندری«، سردار شهید »رحیم کابلی«، 
شــهید واالمقام »مصطفی تاش موســی«، شــهید 
واالمقام »محمدامین کریمیان« و شــهید واالمقام 
»عباس آســمیه«، از طریق تطبیق نمونه DNA در 
مرکز ژنتیک سپاه شناسایی و تأیید شد و پیکرهای 
مطهر این شهدای واالمقام به میهن اسالمی بازگشت.

براساس اعالم روابط عمومی کل سپاه، پیکرهای مطهر 
این شهدای واالمقام برای طواف و زیارت حرم مطهر 
امام رضا)ع( عازم مشهد مقدس خواهد شد و پس  از 
طواف ضریح مقدس امام هشتم)ع( از سوی خادمان 
آســتان مقدس رضوی، به زادگاه خویش رهســپار 
خواهند شد تا با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
ستاد ملی مقابله با کرونا، تشییع و خاکسپاری شوند.

امنیتی

دفاعی

 خبر

گزارش

روزنامه »العربی  الجدید« در گزارشی به نقل از 
منابع نزدیک به مذاکــرات، جزئیات تازه ای برجام

درخصوص پیشنهاد مسئول سیاست  خارجه 
اتحادیه اروپا به ایران منتشر کرده  است. منابع العربی الجدید ادعا 
کردند حســین امیرعبداللهیان، وزیر امورخارجــه ایران روز 
چهارشنبه هفته  گذشته در تماس تلفنی با بورل گفته است که 

ایران به طورکلی مخالفت هایی با طرح دارد، اما تاکنون به طور 
رسمی مخالفت خود را اعالم نکرده است. این منابع می گویند که 
مســئوالن ایرانی معتقدند طرح اروپایی چیز مهم و بزرگی به 
پیش نویس توافقی که در مارس گذشــته مطرح شده اضافه 
نمی کند و پیشنهاد کنونی به طور کافی 3مطالبه اصلی تهران را 
برآورده نمی کند. این منابع درخصوص مطالبات تهران تأکید 

کردند ایران خواهان گســترش چارچوب رفع تحریم ها، دادن 
ضمانت های کافی و همچنین اعالن آژانس بین المللی انرژی 
اتمی مبنی بر بستن پرونده تضمین های مربوط به اختالفات 
میان تهران و آژانس است؛ اختالفاتی که به 3سایت هسته ای 
ایران مربوط می شود. منابع نزدیک به مذاکرات اعالم کردند که 
پیشنهاد جدید بورل رفع تحریم های بخشــی از مؤسسات و 
شرکت های وابسته به سپاه، نه همه آنها را شامل می شود و جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا نیز متعهد می شود که دولتش به 

توافق احترام بگذارد.

پیشنهاد اتحادیه اروپا برای احیای برجام چه بود؟
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 با بارندگی های اخیر می شد انتظار داشت که دارآباد، 
ولنجک، درکه، دربند، تجریش، سوهانک، شهران، 
کوهک و خیلی از نقاط دیگر شــهر تهران هم شاهد 
سیالب  های عظیم باشــند. شاید برخی هم احتمال 
می دادند که در بزرگراه امام علی)ع(، شــهید صیاد 
شیرازی، یادگار امام)ره(، شهید باکری و... سیل به راه 
بیفتد، اما  چنین نشد؛ علت به شبکه های جمع آوری و 
هدایت آب های سطحی، الیروبی های بموقع، استفاده 
از تجهیزات و ماشــین آالت مخصــوص، همچون 
ماشین های جنتکس )دستگاه های الیروبی کانال ها 
و مسیل ها که آذرماه سال گذشته برای نخستین بار 
وارد چرخه خدمات شهری شــدند( و تالش هزاران 
نیرو و کارگر برای بازکردن مســیر نهرها و کانال ها 
برمی گردد. البته که تکمیل شبکه هدایت آب های 
ســطحی نیاز به همکاری دیگر نهادهای مرتبط با 
شهرداری تهران هم دارد اما با وجود بارندگی شدید 
تابســتانی، در پایتخت به جز چند نقطه، آبگرفتگی 

خاصی رخ نداد. 
روددره ها و مسیل هایی مثل درکه، دربند، ولنجک، 
باختر، محدوده متروی صادقیه، کــن در محدوده 
بوســتان جوانمردان، فرحزاد، نهج البالغه و دارآباد 
همگی در این چند روز اگرچه جریان پرفشــار آب 
داشــتند، اما هیچ گاه معبرهای اطراف شان سیالبی 
نشدند. نکته اینجاست که با توجه به اینکه هواشناسی 
پیش بینی بارندگی تا امروز، دوشنبه  را کرده است، 
شهرداری تهران همچنان در حالت آماده باش قرار 
دارد. به گفته مدیرکل امور خدمات شهری شهرداری 
تهران، هم اکنون تمامــی عوامل در مناطق و نواحی 
شهرداری مشغول فعالیت هســتند. اصغر عطایی 
درباره وضعیت سطح شهر تهران در روزهای بارانی 

مردادماه، گفت: »آبگرفتگی اساسی منجر به سیل و 
خطراتی که ایمنی انسان ها را تهدید کند، در سطح 
شهر تهران نداشته ایم. تمامی مسیل  ها و کانال های 
اساسی شهر باز و روان هستند و  با توجه به استمرار 
بارش باران، فقط رواناب ها در ســطح شــهر جاری 
شده اند.«  او اما در بیشــتر از 15منطقه گشت زنی 
کرده تا شــخصا وضعیــت مســیل ها و کانال های 
سطح شــهر را مشــاهده کند: »طی این مدت هیچ 
نقطه ای از شهر دچار آبگرفتگی اساسی که منجر به 
مسدود شدن معابر شده باشد، نداشته ایم.«  اگرچه 
استمرار در بارندگی اواسط فصل تابستان به امامزاده 
داوود)ع(، فیروزکوه و... آســیب جانــی و مالی زده 
است،اما در سطح شــهر تهران مشکل بزرگی نبوده 
است. مدیرکل امور خدمات شهری شهرداری تهران 
گفت: »آبگرفتگی هایی که در شب های گذشته در 
سطح شهر ایجاد شــد، معموال به علت مسدود شدن 
راه خروج آب توســط ضایعات و زباله است. تمامی 
عوامل )به جز عوامل ثابت( در حال گشت زنی بودند 
تا درصورت مشاهده آبگرفتگی، آن را در عرض چند 
دقیقه رفع کنند.« در این بین، شهرداری منطقه یک 
با بســیج کلیه نیروهای اجرایی، تمامی مسیرهای 
کوهنوردی و تفرجگاهی را مسدود و رستوران های 
حاشــیه رودخانه ها را به منظور تأمین امنیت جانی 
شــهروندان تعطیل کرد . همچنین بوســتان های 
کوهپایه ای محدوده منطقه همچون جمشــیدیه، 
تندرستی، گالبدره و... تا پایان بارش ها تعطیل شد تا 

از خطرات احتمالی سیل جلوگیری شود.

اقداماتی برای پیشگیری
شــهرداری تهران بعــد از شــروع بارندگی ها برای 
جلوگیری از وقوع سیل در شــهر تهران اقداماتی را 
انجام داد؛ چنان که در اطراف ایستگاه های اتوبوس 
و BRT کیســه های شــن چیده شــد. همچنین 
تهمیداتی برای ورودی ایســتگاه های مترو درنظر 

گرفته شــد. عطایی، مدیرکل امور خدمات شهری 
شهرداری تهران در این رابطه گفت: »البته در معابر 
پرازدحام تر شهر و نقاطی که به نظر می رسد از حجم 
تردد باالتری برخوردار اســت، عوامل ثابت مستقر 
شده اند تا به محض مشــاهده و اطالع از آبگرفتگی، 
بالفاصله آن را رفــع کنند.« با این حــال، خدمات 
شهری شهرداری های مناطق 22گانه فعالیت خود 
را از ساعات آغازین بارش باران در سطح شهر شروع 
کردند. این روند همچنان ادامه دارد و روز گذشــته 
در بزرگراه فتح، محدوده ایران خودرو در منطقه21 
دچار آبگرفتگی شــده بود؛ به همین جهت، معاونت 
خدمات شــهری این منطقه از ســازمان مدیریت 
پسماند شهر تهران درخواســت خودروی الیروبی 
کرد. بدین ترتیب، یک خودروی جنتکس بزرگراهی 
اپراتور در آن حضور داشتند، به  که به غیر از راننده، 3 
این محدوده اعزام شد  تا این مشکل را برطرف کنند. 
امید آقایی، معاون خدمات شهری و امور خودرویی 
سازمان پسماند شهر تهران درباره چگونگی همکاری 
این سازمان با شهرداری های مناطق گفت: »سازمان 
مدیریت پسماند به عنوان پشتیبان 22منطقه شهر 
تهران در امور آبگرفتگی های ناشــی از بارش باران 
فعالیت می کند. درواقع ســازمان مدیریت پسماند 
فعالیت اجرایی نمی کند ولی به محض اینکه معاونت 
خدمات شهری مناطق 22گانه درخواستی از سازمان 
پسماند داشته باشند، این سازمان تجهیزات الزم را 
در اختیار مناطق قرار می  دهد. کلیه دستورالعمل ها 
از سوی خدمات شــهری مناطق 22گانه به سازمان 
مدیریت پســماند ابــالغ می  شــود و تجهیزات و 
ماشین آالت سازمان پســماند به فراخور درخواست 

آنها به مناطق اعزام می شود.« 
با اینکه بارش باران در یکی، دو روز گذشته کاهش 
داشته، اما در مناطق 2، 6، 11، 14، 18 و 21 آمادگی 
کامل وجــود دارد؛ چنان که ایــن مناطق برای رفع 
آبگرفتگی عالوه بر نیروهــای خدماتی به تجهیزات 

و ماشین آالت الیروبی مجهز شده اند. آقایی در این 
رابطه عنوان کرد: »مثال کانــال آریافتح در بزرگراه 
جالل آل احمــد دچار آبگرفتگی شــده بود و وقتی 
از سازمان مدیریت پســماند یک دستگاه خودروی 
الیروبی به این محل اعزام شد، تقریبا از آنجا 22 بار 
رسوبات خارج شد. خوشبختانه هر بار که خودروهای 
الیروب به مناطق مختلف اعزام شــده اند، با کمک 
خدمات شــهری مناطق معضل آبگرفتگی برطرف 

شده است.«
او تأکید کــرد: »از بامداد پنجشــنبه کلیه ناوگان 
خدمات شــهری به حالت آماده بــاش درآمده اند و 
به طور شبانه روزی فعالیت می کنند تا از احتمال سیل 
و آبگرفتگی در سطح شهر تهران جلوگیری کنند.«  
همچنین حســین نظری، معاون هماهنگی و امور 
مناطق شهرداری تهران درباره آماده باش شهرداری 
در روزهای اخیر گفــت: »نیروهای مناطق 22گانه 
شهرداری، معاونت های خدمات شهری و حمل ونقل 
و ترافیک، سازمان های پیشگیری و مدیریت بحران، 
آتش نشانی، پارک ها و فضای سبز اقدامات الزم جهت 
امدادرسانی، ایمنی محیط، اســکان سیل زدگان و 
جســت وجوی مفقودان را در دســتور کار دارند و 

همچنان مشغول خدمات رسانی هستند.« 

رفع آبگرفتگی در 2روز گذشته با خودروهای الیروبی
8مرداد

  خیابان امام خمینی)ره(، نبش خیابان شیخ هادی 
در منطقه11

  تونــل امیرکبیــر، خیابــان ری در ناحیه یک 
منطقه14

  بزرگراه آزادگان در محدوده منطقه18
  بزرگراه جالل آل احمد، کانال مسیل های آریافتح 

در منطقه2
9مرداد

  بزرگراه فتح در منطقه21

زور سیل به تهران نرسید
 الیروبی بموقع، به کارگیری نیروهای خدمات شهری و ارسال تجهیزات و ماشین آالت به مناطق مختلف

مانع از آبگرفتگی جدی در پایتخت کشور شد

مدیریتلپگلیهایامدیریتپاچهگلیها

بارندگی های کم نظیر روزهــای اخیر در مناطق 
مختلف کشــور باعث آبگرفتگی و جاری شــدن 
سیل در بسیاری از شــهرها و روستاهای کشور 
شد؛ پدیده ای که نشان داد شرایط اقلیمی کشور 
به گونه ای است که هم مسئوالن و هم شهروندان باید زیرساخت های 
مناسب و پیشــگیری های الزم را جهت مقابله با پدیده های طبیعی 

همچون سیالب بیشتر آماده کنند. 
گرچه تلخی قربانی شدن تعدادی از هموطنان مان باعث رنجش ملت 
ایران شد، اما برخی حاشیه ها تلخی این اتفاقات را بیشتر هم می کند. 
یکی از نکات مثبت سیالب های اخیر در کنار همه تلخی ها و مصایب 
آن، همراهی و حضور میدانی مسئوالن در کنار مردم و سیل زدگان بود؛ 
رئیس جمهور، برخی از وزرای دولت به ویژه وزیر کشور و وزیر اقتصاد و 
تعدادی از نمایندگان مجلس و سایر مدیران مربوطه بالفاصله از همان 

ساعت اولیه وقوع سیالب در مناطق آسیب دیده حاضر شدند و از نزدیک 
بر عملکرد نیروهای امدادی و ســایر نهادهای مربوطه نظارت کرده و 

اقدامات و پیگیری های الزم را انجام دادند. 
متأسفانه برخی از رسانه ها و شبکه های اجتماعی بدون توجه به تأثیر 
حضور میدانی مســئوالن به برخی حواشی فرعی و جزئی پرداختند و 
تالش کردند با بزرگ نمایی و تحریــف برخی اتفاقات، حضور میدانی 
مسئوالن را کمرنگ یا بی اهمیت جلوه دهند. مردم فراموش نکرده اند 
در بســیاری از بالیای طبیعی دوره گذشــته، نه تنها مدیران ارشد در 
روزهای اولیه در بازدیدهای میدانی حاضر نمی شــدند بلکه گاها باید 
مسافرت های الکچری و برنامه های تفریحی خود را کنسل می کردند تا 

بلکه آسیب دیدگان بتوانند به آنها دسترسی داشته باشند.
مدعیانی که عادت به مدیریت حوادث از پشــت میز و با شــیوه های 
تئوریک دارند و برخالف مدیران امــروزی که عکس و تصویر کفش و 
لباسشان سوژه شبکه های اجتماعی می شود، ترجیح می دادند کمتر 
در میان مردم حاضر شوند و با فاصله گرفتن از محل حوادث، از زیر بار 

مسئولیت در مواقع بحران شانه خالی می کردند. 
مردم خودشان تفاوت مدیران جهادی و میدانی را که بالفاصله در میدان 

حاضر می شوند با مدیران لپ گلی   که با شنیدن خبر حوادث ابتدا باید 
دنبال لغو برنامه های تفریحی خود باشند، درک می کنند. از این رو است 
که نه تنها فضاسازی ها و سیاه نمایی های رســانه ای چند روز اخیر در 
مورد مدیریت پاچه گلی ها به باورشان نمی نشیند بلکه ترجیح می دهند 
مسئوالن را در کنار خود ببینند تا اینکه منتظر بازگشت آنها از تفریح و 
سفر باشند.  گرچه انتظار می رود مسئوالن محترم در کنار حضور پررنگ 
و مؤثر خود در اماکن آسیب دیده، پیگیری ها و برنامه ریزی های اصولی و 
زیرساختی را جهت کاهش تلفات این چنینی به کار بندند، اما نمی توان 
کتمان کرد حتی حضور چندساعته مســئوالن در محل حادثه تا چه 
میزان می تواند در بهبود امداد رسانی، هم افزایی نیروهای امدادی، جذب 
اعتبارات مربوطه، ارزیابی دقیق از حادثه و تقویت انگیزه و رضایتمندی 
آسیب دیدگان مؤثر باشد، در میان این همه نکات مثبت، بدیهی است 
با توجه به شرایط روحی آسیب دیدگان، برخی گالیه ها و نارضایتی ها 
نیز بدون واسطه به مسئوالن منتقل شود که رسانه های لپ گلی ترجیح 
می دهند همان حواشی فرعی و نکات منفی را پررنگ کنند. با وجود این 
مدیران جهادی بدون توجه به این فضاسازی ها و جنگ های رسانه ای 

در میدان عمل، با پاچه های گلی خدمت خود را ادامه خواهند داد.

محمود موالییگزارش
روزنامه نگار

محمودرضا کبیری یگانهیادداشت
معاون ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی شهر تهران

تفاهمنامه مشترک شهرداری تهران با معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری به امضا رسید

 کلید پایتخت
 در دست دانش بنیان ها

زاکانی: به دنبال ایجاد هویت فناورانه برای پایتخت هستیم

 فرصت های مختلفی برای فعالیت شرکت های خالق، نوآور 
و دانش بنیان در تهران در حال شکل گیری است؛ چه آنکه 
از چندی پیش امکانی برای حضور چنین شــرکت هایی در 
بوســتان گفتگو به وجود آمد تا بتوانند در محیطی مناسب 
به فعالیت علمی و ارائه دســتاوردهای خود بپردازند و چه 
آنکه قراردادهایی برای بهره منــدی از ظرفیت  های آنها در 
ایجاد شــهر هوشــمند با بخش های گوناگون شهرداری به 
امضا رسیده و می رسد. در آخرین مورد نیز از طریق برگزاری 
جلسات و تشکیل کمیته مشترک بین شهرداری و معاونت 
علمی ریاست جمهوری، تفاهمنامه  مشارکت بین این دو نهاد 
به امضا رسید؛ تفاهمنامه ای که چراغ راه ایجاد تهران فناورانه 

خواهد بود و راهبرد 5ساله بین آنها را تعیین می کند.
شهردار تهران در مراســم امضای این تفاهمنامه که دیروز 
در ساختمان شهرداری انجام شد، گفت: »امیدواریم با این 
تفاهمنامه که در مسیر همکاری گذشــته دنبال می شود، 
بتوانیم جهش و گســتردگی جدیدی را ایجاد کنیم. شهر 
تهران مستعد یک تحول بزرگ اســت و بخش زیادی از آن 
را می تواند با تکیه بر دانش و دانشــمندان این شــهر دنبال 
کند. ایجاد یک هویت فناورانه در تهران در مسیر ایجاد شهر 
هوشمند که در قالب چارچوب اهداف انقالب باشد، مراد و 

مقصود جمع ماست.«
علیرضا زاکانی افــزود: »همکاری هایــی از قبل هم وجود 
داشت، اما در دوره اخیر ســامان یافتگی بیشتری پیدا کرد 
و منجر بــه زمینه های همکاری متعدد شــد؛ شــهرداری 
2ویژگی خوب دارد؛ یکی اینکه خودش متقاضی بســیاری 
از خدمات است و می تواند تقاضای زیادی برای شرکت های 
دانش بنیان به وجود بیاورد و باعث گسترش آنها شود و دیگر 
اینکه قابلیت ها و امکانات شهرداری می تواند در خدمت این 

شرکت ها قرار بگیرد.« 
شهردار تهران در شرح ارتباط بین شهرداری و شرکت های 
دانش بنیان گفت: »از یک طرف شهرداری نیاز هایی دارد که 
می تواند به شــرکت های دانش بنیان عرضه کند و از طرف 
دیگر می تواند به زیســت بوم فناوری در شهر کمک کند. در 
شــهرداری می توانیم کالن پروژه هایــی را تعریف کنیم که 
به عنوان پیشران توسعه شهر باشــد و باعث کشش شهر به 
سمت هوشمند شدن شود. موضوع دیگر ظرفیت هایی است 
که در شهر داریم و می شــود آنها را در اختیار شرکت های 

دانش بنیان قرار داد.«

شهردار تهران اضافه کرد: »در این مسیر نیز ظرفیت ها احصا 
شــد. مثال بوســتان گفتگو در اختیار یک نمایشگاه دائمی 
قرار گرفت تا شــرکت های فناورانه را دائما در معرض دید 
دیگران قــرار دهند یا همکاری در زمینه کارخانه ســیمان 
ری و مجموعه های مختلف از دیگر نمونه ها ست تا امکاناتی 
 به وســعت چند ده هزار مترمربــع را به این نــوع فعالیت

 اختصاص دهد.«
وی عنوان کرد: »با تعریف پروژه های خاص باید شــرایط را 
به سمتی ببریم که دانشــگاه ها و فارغ التحصیالن عالوه بر 
پژوهش بتوانند در حوزه فناوری هــم ظرفیت های خود را 

به کار گیرند تا زیست بوم فناوری گسترده تر شود.«

کمک شهرداری تهران به یزد
شــهردار در جمع خبرنگاران در پاســخ به این سؤال که از 
شرکت های دانش بنیان در سیل اخیر چه استفاده ای شده 
اســت، توضیح داد: »استفاده از شــرکت های دانش بنیان 
مقدمه ای دارد؛ اما باید بگویم که مکنده هایی که به صورت 
دانش بنیان تولید شده بودند و سایر امکاناتی که شهرداری 
خریداری کرده بود، در ســیل امامزاده داوود استفاده شد. 
همچنین در یزد اعالم نیاز شد و 6 دستگاه از شهرداری تهران 
به یزد فرستاده شــد. همچنین باید شرایطی فراهم شود تا 

این شرکت ها در حوزه پیش بینی و پیشگیری ورود کنند.«
او گفت: »ترافیک، آلودگی هوا و مسکن 3 مشکل اصلی شهر 
تهران است و شــرکت های مختلفی وجود دارند که ناظر به 
این حوزه صاحب نام هستند و باید با تکیه بر همکاری متقابل 
سرعت عبور از این مشــکالت را بیشــتر کنیم. استفاده از 
توانایی دانش  بنیان خیلی بیشتر از یک حادثه یا واقعه است. 
با ظرفیتی روبه رو هستیم که مانند چشمه است و می تواند 
همه ساحت ها و ابعاد زندگی شهری را تحت تأثیر قرار دهد.«

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در این مراسم که 
به میزبانی شهرداری تهران انجام شد، گفت: »مدتی است که 
شهرداری و معاونت علمی ریاست جمهوری در زمینه های 
مختلف همکاری گســترده دارد؛ مانند حوزه های فرهنگی 
ازجمله خانه های خالق، هوشمندسازی شهر، تکنولوژی های 
جدید در حمل ونقل و واگن های متروی ملی که تست های 

نهایی آن در حال انجام است.«
سورنا ستاری افزود: »شهرداری در شــهر هوشمند، مانند 
شتاب دهنده کســب وکار عمل می کند که نمونه آن ایجاد 
کارخانه های نوآوری به ویژه در بافت فرســوده است. در دو 
سه سال گذشــته طرح خانه های خالق اجرا شده و اکنون 
در تهــران چند خانه خــالق درحال فعالیت هســتند که 
امیدواریم با کمک شــهرداری آن را گسترش دهیم. تبدیل 
ســاختمان های خالی در بافت های فرسوده به محیط رشد 

استارت آپ ها، کمک مؤثری به فعالیت آنها ست.«

سیدعلیرضافاطمیانپور
معاونفرهنگیسازمانفرهنگی

هنریشهرداریتهران
امســال13عنــوانبرنامــهدرقالــب
»جلوهســوگ«بهمناســبتمحــرمو
صفــرپیشبینیشــدهاســتکــهاهم
آنهــاعبارتنــدازتجمــعشــیرخوارگان
حســینی،تجمــعنوجوانانحســینی،
مراســمســفرهحضــرترقیــه)س(،
تجمععزادارانشهرتهراندرروزهای
تاسوعاوعاشورا،مراسمشامغریبان،
تجمعآذریهــایمقیمتهــران،تجمع
افغانســتانیهایمقیمتهرانوتجمع
زنانعاشورایی.همچنینفرهنگسراها
میزبــان1۰مجلــستعزیــهحضــرت

اباعبدهللا)ع(هستند.

قدرتهللامحمدی
سرپرستسازمانآتشنشانیو

خدماتایمنیشهرداریتهران
رویکــردشــهرداریتهــراندرخصوص
انجــام ناایمــن ســاختمانهای
پیگیریهایالزمتابرقراریامنیتالزم
ورعایتاســتانداردهایایمنیدراین
ساختمانهاســت؛بنابرایــنهرهفته
تعدادیازمالکانساختمانهاوامالک
ناایمنرادعوتونــکاتایمنیونحوه
استانداردســازیرابــرایآنهــاتشــریح
میکنیــم.اگرمالــکانتمکیــننکنند
امکاناتشــهریمانندبرقوگازقطع
وســپسبادســتورقضاییســاختمان

پلمبمیشود.

معــاوناماکــنســازمانورزششــهرداری
تهرانازبرپاییهیئتعزاداراندر6مجموعه
ورزشــیخبــرداد.رضــاعاشــوریگفــت:
»درپــیمطالبــهبرخــیهیئتهــامبنــیبر
استفادهازفضایمجموعههایورزشیبرای
برپاکردنخیمهعزایحســینیدردههاول
محرم،درنهایتمجموعههایغدیر)منطقه
۲۲(،جانبازان)منطقه1۰(،الزهرا1۷)منطقه
1۸(،الزهرا۵1)منطقــه1۵( ومجموعههای
شــهرســالمیکو۲)منطقــه۲۰(دراختیار
هیئتهاقرارگرفت.«بهگفتهاوایناقدام
بــراینخســتینباردرســالهایهمهگیری
کرونــاانجــامشــدواکنــونســازمانورزش
یکباردیگردرهایمجموعههایخودرابه

رویعزادارانحسینیگشودهاست.

مدیرعامــلســازمانعمرانــیمناطــق
ازآغــازعملیــاتاجرایــیفــازنخســت
مرکــزدرمانــی)مــاده16(شــرقتهران
موســومبهمرکــزجاجــرودبــاظرفیت
نگهــداری1۵۰۰نفــرخبــرداد.هــادی
حقبیــنگفــت:»احــداثایــنمرکــز
درمانیبراســاسمأموریــتمحولهاز
ســویقــرارگاهاجتماعــیشــهرتهــران
مبنیبرایجادزیرساختهاینگهداری
ومهارتآمــوزیمعتــادانمتجاهــردر
دســتورکارقرارگرفت.«آنطــورکهاو
عنوانکرده:»فازاولتاپیشازشروع
فصــلســرماراهانــدازیمیشــودوبــا
بهرهبــرداریازفازهایبعــدیظرفیت

مرکزبه4هزارنفرمیرسد.«
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امدادرسانی به سیل زدگان 
براساس مطالبه وزیر کشور

سخنگوی شــهرداری تهران در پاسخ به حواشی 
حضور امدادگران شهرداری در مناطق سیل زده 
گفت که وزیر کشور مشخصاً از شهرداری تهران 
مطالبه کرده اســت که در 3منطقه ســیل زده 
امامزاده داوود، شهرستان لواسان و فیروزکوه وارد 

عمل شود و به حادثه دیدگان کمک کند.
به گــزارش همشــهری، بخش های زیــادی از 
امامزاده داوود در حوزه حریم شــهر تهران است 
و شــهرداری تهران وظیفه قانونی بــرای انجام 
اقدامات پیشگیرانه و پیش دستانه ندارد. همین 
موضوع سبب شد در روزهای اخیر برخی به حضور 
شهرداری تهران در محله سیل زده امامزاده داوود 
انتقاداتی داشــته باشند. ســخنگوی شهرداری 
تهران در پاسخ گفت که وظیفه انسانی و اخالقی 
مدیریت شــهری تهران ایجاب می کرد همچون 
کمک آتش نشــانان به حادثه متروپل، در حادثه 
سیل هم وارد عمل شود. عبدالمطهر محمدخانی 
در پاسخ به اینکه چرا شــهرداری از بروز چنین 
حوادثی پیشــگیری نکرده اســت، عنوان کرد: 
»پاسخ مشخص است چون در حوزه اختیارات ما 
نبوده و مانند این است که بگوییم چرا شهرداری 
تهران به جای کمک به متروپــل، جلوی صدور 
پروانه آن را نگرفته و از آنجایی که ارتباط حقوقی 
و قانونی ندارند، ما نمی توانیم اقدامات پیشگیرانه 
و پیش دســتانه انجام دهیم اما وظیفه اخالقی و 

انسانی است که برای کمک وارد میدان شویم.«

نقل قول خبر

عدد خبر

 خبر

محمد سرابی؛ روزنامه نگارفناوری

  تهــران۵3۰کیلومتــرکانــالومســیل،1۷۰کیلومتــر
لولهگذاریو1۰هزارکیلومترانهارمویرگیدارد.

  درفصولبارشکانالهایهدایت3باردرهفتهالیروبی
میشود.

  حجمرسوباتجمعشدهدرهربارالیروبیبهاندازهیک
یا۲کامیونتاست.

  درهــرمرتبهبارگیــریبیــشاز1۰تــنزبالهورســوباتاز
حوضچههایانتهاییکانالهاجمعآوریمیشود.

  مسیرتونلخیامبزرگترینتونلآبهایسطحیشهر
تهرانبهشمارمیرودکهحدود4مترونیمارتفاعو4مترو

نیمعرضدارد.
  هرمنطقهباتوجهبهمساحتوحوضهآبریز،بین۲۰تا

3۰کارگرالیروبدارد.
  کارگرانالیروب،کارگرانیحرفهایهستندکهدراعماق
زمیــنحضــوردارنــدوکانالهــایزیرســطحیراالیروبــی

میکنندوشهروندانآنهارامشاهدهنمیکنند.
  بیشترینحجمزبالههایجمعآوریشــدهازکانالهای
هدایتآبراظروفیکبارمصرفوپالســتیکومشــمع

تشکیلمیدهند.
  ازشــمالیتریننقطهشــهرتهرانتــاجنوبیتریننقطه
شهراختالف9۰۰متریوجوددارد.اگرهدایتآبناشیاز
بارشباراندراینشیبشمالبهجنوبمدیریتنشود،
میتواندآســیبهایفراوانیبههمراهداشتهباشدوشهر

راتهدیدکند.

  دربارندگیهایاخیرتهران1۰هزارعاملکارگریهمراهبا
مدیرانباالدستتالشکردندکهشهردچارمشکلنشود.
  روزانهحداقل۸۰کامیون6تنو1۰تندرسطحشهرتهران
زبالههایجمعآوریشــدهانهارراانتقالمیدهندکهوزن

تقریبیآنحدود۵۰۰تنمیشود.

الیروبی در اعماق زمین
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دوشنبه 10 مرداد 41401
 شماره  8557

بازار مسکن تهران، تابستان امسال 

مسکن
را با یک موج تورمی گسترده آغاز 
کرده و برخالف اغلب ماه های قبل، 
همه مناطق 22گانه تهران با افزایش قیمت یک تا 

12درصدی مواجه شده اند.
به گزارش همشهری، 2روز پیش، آمارهای رسمی 
از جهش 8.3درصدی میانگین قیمت مسکن شهر 
تهران در تیرماه خبر دادند. حاال بررســی آمارهای 
جدید بانک مرکزی نشــان می دهد که در اتفاقی 
کم سابقه، این جهش قیمت در همه مناطق 22گانه 
تهران رخ داده و برخالف دوره های قبل، حتی یک 

منطقه نیز با کاهش قیمت مواجه نشده است.

2روایت از تحوالت بازار مسکن تهران
به واسطه اختالف در شیوه آمارگیری بانک مرکزی و 
مرکز آمار ایران از تحوالت بازار مسکن تهران، طبق 
معمول، نتایج گزارش هــای 2مرجع با تفاوت هایی 
روبه روســت؛ اما نکته مهم این اســت که در هر دو 
گزارش، روند تغییرات بازار نزدیک به هم بوده و هر 
دو از تکانه های تورمی بازار مسکن در نخستین ماه از 
فصل تابستان1401 حکایت دارند. براساس گزارش 
بانک مرکزی، در تیرماه امسال 10هزار و 294معامله 
خریدوفروش مســکن در تهران به ثبت رسیده که 
این تعداد 1609معامله بیــش از برآوردهای مرکز 
آمار ایران اســت. همچنین بانک مرکزی، میانگین 
قیمت مسکن تهران در تیرماه را با 5.8درصد افزایش 
نســبت به ماه قبل 41.7میلیون تومان اعالم کرده 
درحالی که در گزارش مرکز آمار ایران میانگین وزنی 
این شــاخص 44.8میلیون تومان اعالم شده بود. 
تفاوت در قیمت اعالم شده از سوی 2مرجع نیز ناشی 
از شیوه آمارگیری و توجه به میانگین حسابی و وزنی 
قیمت اســت؛ اما تفاوت در درصد تغییرات قیمت 
2مرجع بیش از اینکه ناشی از تغییر در محاسبات 
باشــد، می تواند به تالش مرکز آمــار برای اصالح 
محاســبات قبلی و جلب نظر مخاطبــان به منظور 
معرفی خود به عنوان مرجع انتشار آمار حوزه مسکن 
باشد. به خصوص که در تیرماه امسال، مرکز آمار ایران 
برای نخســتین بار گزارش تحوالت ماهانه مسکن 
تهران را زودتر از بانک مرکــزی و با فرمتی نزدیک 

به گزارش های معمول این بانک منتشر کرده است.

نقشه تکانه های تورمی مسکن در تیرماه
در نخستین ماه از فصل تابستان1401، همه مناطق 

22گانه تهران با رشــد قیمت مواجه شده اند. بانک 
مرکزی میزان تغییر میانگین قیمت مسکن تهران 
در این مــاه را 5.8درصد اعالم کرده اســت. طبق 
آمار، میانگین قیمــت به ترتیب در 11منطقه )19، 
9، 13، 16، 17، 5، 15، 2، 10، 7، 8( با رشد 12.4تا 
6.1درصدی)بیش از میانگین شهر( و در به ترتیب 
11منطقه)6، 21، 11، 12، 22، 8، 4، 14، 1، 3، 20( 
با رشد 5.7تا 0.9درصدی قیمت)کمتر از میانگین( 

مواجه شده است.
براساس گزارش بانک مرکزی، بررسی توزیع تعداد 
واحدهای مسکونی معامله شــده در شهر تهران به 
تفکیک عمر بنا نشان می دهد: در تیرماه 1401سهم 
واحدهای تا 5سال ساخت به 30.1درصد رسیده که 
3.4درصد کمتر از تیرماه سال قبل و حدود 30واحد 
درصد کمتــر از ابتدای دهه 90اســت. همزمان با 
کاهش سهم نوســازها از معامالت مسکن تهران، 
سهم واحدهای با عمر باالتر که قیمت کمتری دارند 
و بیشــتر با قدرت خرید متقاضیان جور هســتند، 
افزایش یافته اســت. همچنین بررسی توزیع تعداد 

معامالت انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر 
تهران حاکی از این اســت که در تیرماه نیز منطقه 
5بیشترین سهم از معامالت مسکن پایتخت معادل 
14.6را به خود اختصاص داده و مناطق 2و 4به ترتیب 
با ســهم 9.2 و 8.8درصد در رتبه هــای بعدی قرار 
گرفته اند. همچنین از منظر توزیع معامالت براساس 
باالترین و پایین ترین میانگین قیمت، منطقه یک 
به عنــوان گران ترین منطقه پایتخــت با میانگین 
قیمت 83.7میلیون تومان در صــدر قرار گرفته و 
در مقابل عنوان ارزان ترین منطقه تهران با میانگین 
20.8میلیون تومان به منطقه 18 اختصاص یافته 
است. بررسی توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی 
معامله شده شــهر تهران براساس مساحت، قیمت 
میانگیــن و ارزش نهایی نیز نشــان می دهد که در 
تیرماه امسال، ســطح زیربنای 54.2درصد از کل 
واحدهای مسکونی معامله شده کمتر از 80مترمربع 
بوده و 56.7درصــد از معامالت نیز بــه واحدهای 
مســکونی با قیمتی کمتر از متوســط قیمت شهر 
تهران اختصاص داشته است. همچنین 50.9درصد 

از معامالت مســکن تهران به واحدهای مسکونی 
با ارزش کمتر از 3میلیارد تومان اختصاص داشــته 
که به نوعی می تواند نرخ مبنا برای میانگین قدرت 
خرید موردنیاز برای حضور متقاضی در بازار مسکن 

قلمداد شود.

روند صعودی تورم اجاره
در بازار مســکن تیرماه، باوجود اینکه مصوبه سران 
قوا، افزایش قیمت بیش از 25درصد در تهران و بیش 
از 20درصد در ســایر نقاط شهری را ممنوع کرده و 
رأی به تمدید خودکار قراردادهای اجاره داده است، 
بازهم شاخص کرایه مسکن اجرای رشد قابل تأملی را 
تجربه کرده است. طبق گزارش بانک مرکزی، بررسی 
شاخص کرایه مسکن اجاری در تیرماه 1401نشان 
می دهد این شاخص در شــهر تهران 47.4درصد و 
در کل مناطق شــهری 52.3درصد نســبت به ماه 
مشابه سال قبل افزایش یافته است. رشد ماهانه این 
شاخص در تیرماه در شهر تهران و کل مناطق شهری 

معادل 4.5درصد بوده است.

تورم داغ مسکن تهران در تیرماه
روایت دوم از تکانه های قیمتی در بازار امالک پایتخت منتشر شد

نهضت کشاورزی با اجرای کشت دیم 5/2 میلیون هکتاری
ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( اجرای 

گزارش
طرح جهش تولید در دیمزارهای کشــور در 
سال زراعی جدید را با هدف تحت پوشش قرار 
دادن 5میلیون و200هزار هکتار زمین کشاورزی در دستور کار 

قرار داده است.
به گــزارش همشــهری، این طــرح بــا حضور معــاون اول 
رئیس جمهور، وزیر جهادکشاورزی، سرپرســت و معاونان و 
مدیران استانی ستاد اجرایی فرمان امام)ره(، نماینده ولی فقیه 
و جمعی از مســئوالن مربوطه آغاز شــده و مهم ترین عامل 
اجرای موفقیت آمیز آن، جلب اعتماد مردم و کشاورزان عنوان 

شده است.

زمینی بدون کشاورزی نماند
معاون اول رئیس جمهور در مراســم آغاز این طرح، با اشاره به 
تأکیدات و حمایت های مقام معظم رهبری برای اجرای طرح 
جهش تولید در دیمزارهای کشور، از عزم جدی ستاد اجرایی 
فرمان امام)ره( درخصوص طرح دیمزارها به واســطه اهمیت 
امنیت غذایی و کشاورزی در کشــور خبر داد و گفت: تعامل 
مردم و دولت بسیار حائز اهمیت است و هرجا اعتماد مردم را در 
هر زمینه ای به دست آوردیم به موفقیت رسیدیم. محمد مخبر 
ادامه داد: باید ضمن اســتفاده از ظرفیت های مختلفی که در 
کشور وجود دارد، فناوری های روز دنیا برای افزایش بهره وری 
و درآمدزایی در حوزه کشــاورزی و سایر حوزه ها در کشور نیز 
موردتوجه قرار داشته باشد. مخبر درخصوص اهمیت کشت دیم 
در کشور ادامه داد: باید به سمتی حرکت کرد که حتی یک متر 
زمین دیم در کشور نباشد که زیرکشت نرفته باشد و اگر زمین 
کشاورزی بدون استفاده بماند، حتما به دلیل ضعف مدیریتی 
است. معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به دسترسی 
کشور به دریا و اقیانوس، ادامه داد:  پس از اجرای موفقیت آمیز 
طرح جهش تولید در دیمزارهای کشــور توسط ستاد اجرایی 
فرمان امام)ره( و همکاری وزارت جهادکشاورزی، باید به دنبال 

اجرای طرح جهش تولید در شــیالت باشــیم کــه می تواند 
به اشــتغال زایی و درآمد پایدار برای مردمان ساحل نشــین 

منجر شود.

طرحی برای 1/2میلیون کشاورز
وزیر جهادکشاورزی نیز در این مراسم با بیان اینکه امروز اقتدار 
تأمین غذا از اقتدار نظامی در دنیا باالتر رفته و جنگ اوکراین این 
اهمیت را نمایان کرد، گفت: دولت در نخستین جلسه امسال 
تصمیم مهمی در راســتای فرمایش رهبر انقالب درخصوص 
اصالح نرخ گندم انجام داد. سیدجواد ساداتی نژاد افزود: ستاد 
اجرایی فرمان امام)ره( یک ستاد استراتژیک است و هر جا وارد 
شده تحول در کشور آفریده است. برکتی که در حوزه کشاورزی 
هست، در سایر حوزه های اقتصادی نیســت، طرح دیمزار از 
پربرکت ترین و موفق ترین طرح هایی است که ستاد اجرایی در 
آن ورود کرده است. وزیر کشاورزی با بیان اینکه طرح دیمزارها 
یک میلیون و 200هزار کشاورز را شامل می شود، گفت: دیمزار 
یکی از بخش های مغفول در کشور بود، در کنار جهش تولید در 
دیمزار، ستاد می تواند طرح جهش تولید در شیالت را هم رقم 

بزند و ما آماده همکاری در این زمینه هستیم.

ایجاد مهاجرت معکوس با رونق کشاورزی
سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام)ره( نیز در این گردهمایی 
گفت: ایجاد زنجیره امنیــت غذایی و دارویــی از اصلی ترین 
مأموریت های ســتاد اجرایــی فرمان امام)ره( در ســال های 
اخیر بوده و در بحث امنیت دارویی و داخلی ســازی مواداولیه 
حداقل 350میلیون دالر صرفه جویی ارزی برای کشور ایجاد 
کرده ایم. عــارف نوروزی افزود: در بحث امنیــت غذایی نیز با 
اجرای طرح های متعــددی مانند جهش تولیــد دیمزارها و 
اجرای طرح های اشــتغال زایی در حوزه تولید گوشــت قرمز 
و سفید دســتاوردهای خوبی داشــته و راهبرد ستاد اجرایی 
عبور از مین های اقتصادی و باز کردن معبر اســت. سرپرست 

ستاد اجرایی فرمان امام)ره( با بیان اینکه برای ایجاد مهاجرت 
معکوس باید کشاورزی را اقتصادی کنیم، گفت: باید با همکاری 
دولت و وزارت جهادکشاورزی، همانند خرید تضمینی گندم، 
محصوالت دیمزارها نیز خرید تضمینی شــوند تا مشوق های 

اجرای این طرح گسترش یابد.
نوروزی با اشاره به جزئیات طرح جهش تولید در دیمزارها ادامه 
داد: با اجرای این طرح در سال اول 670هزار هکتار و در سال 
دوم 2میلیون و670 هزار هکتار و در سال سوم برنامه این است 
که 5میلیون و200هزار هکتار از اراضی دیم را تحت پوشــش 
کشت ببریم و ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( برای تأمین بذر، 
کود، ماشــین آالت و کمک گرفتن از شرکت های دانش بنیان 
یارانه هــای الزم را از طریق ســازمان های ذیربــط در وزارت 

جهادکشاورزی پرداخت می کند.
وی افزود: عمده اهداف این برنامه تحقق پیدا کرده و در سال 
دوم که پیش بینی می شد یک میلیارد دالر صرفه جویی ارزی 
داشته باشــیم، با وجود خشکسالی ها در کشــور، به بیش از 
800میلیون دالر صرفه جویی ارزی دست پیدا کردیم و بقیه 

اهداف برنامه نیز به همین ترتیب دنبال می شود.

افزایش 32درصدی راندمان
معاون هماهنگ کننده ستاد اجرایی فرمان امام)ره( نیز در این 
برنامه با بیان اینکه این طرح به پیشنهاد ستاد و با حمایت قاطع 
رهبر انقالب آغاز شد، گفت: سامانه بسیار ارزشمندی برای این 
مسئله آماده شده است که تک تک کشاورزان در اراضی با تناوب 
کشت مشخص شده اند. سیدمصطفی سیدهاشمی با بیان اینکه 
در سال گذشته 232هزار کشاورز در این طرح مشغول به کار 
شدند، افزود: در سال زراعی جدید 420هزار نفر در 21استان 
مشمول این طرح خواهند شد. این کشاورزان قبل از طرح 300 
تا 400کیلو به طور ساالنه برداشت می کردند که این راندمان 
امســال به 980کیلو رســیده و این یعنی راندمان 32درصد 

افزایش یافته است. 

اثر سیل و باران بر ذخایر آبی سدها 
 بارش های سیالبی اخیر در مجموع موجب ورود 250میلیون 

مترمکعب آب به مخازن سدهای کشور شده است

بارش های چندروز اخیر و بروز سیالب، سکه ای دو رو بوده که از 
یکسو خرابي به بار آورده و از سوی دیگر موجب خوشحالی مردم 
برخی مناطق خشک بابت نجات موقت تاالب ها و جاری شدن 
دوباره برخی رودها شده اســت. حاال تازه ترین گزارش مراجع 
رسمی نشان می دهد هرچند ســیالب بر ذخایر آبی سدهای 
کشور افزوده اما با این حال سدها را سیراب نکرده است. محمد 
شهریاری، مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی 
و برقابی شرکت آب منطقه ای تهران می گوید: تا قبل از سامانه 
بارشی کاهش بارندگی ســال آبی جاری در مقایسه با متوسط 
بلندمدت منفی 34درصد بوده، همین بارش ها باعث شد شرایط 
بهتر شود و از منفی34 به منفی 25.6درصد برسیم. به گفته این 
مقام مسئول در پی سیالب اخیر 9.5میلیون مترمکعب بر ذخایر 
آبی استان تهران افزوده شده است. او با بیان اینکه از 5مرداد تا 
8مردادماه 23.3میلی متر بارش در سطح استان تهران به وقوع 
پیوسته، افزود: این رقم نســبت به زمان مشابه سال گذشته و 

متوسط بلندمدت با افزایش چشمگیری مواجه بوده است.
شهریاری درباره شرایط مخازن سدهای تأمین کننده آب استان 
تهران گفت: هم اکنون 565میلیــون مترمکعب آب در مخازن 
سدهای پنج گانه تامین کننده آب اســتان تهران ذخیره شده 
که این حجم در روز مشابه سال گذشته 681میلیون مترمکعب 
بوده است. این مقام مسئول تأکید کرد: بارندگی ها و سیالب های 
روزهای اخیر بیشترین تأثیر را روی سد ماملو داشته به طوری 
که وضع ذخیره آب این سد 5.5میلیون مترمکعب بهبود یافته 
است، همچنین با بارش های اخیر ذخایر سدهای الر 1.6میلیون 
مترمکعب، لتیان یک میلیون مترمکعب، طالقان 1.2میلیون 
مترمکعب و امیرکبیر کمتر از یک میلیون مترمکعب افزایش 
یافته است. مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و 
برقابی شرکت آب منطقه ای تهران درباره تأثیر بارش ها بر افزایش 
ذخیره مخازن آب زیرزمینی گفت: طبیعتا سیالب کوهستان و 
باالدست سدها، پشت سدها ذخیره می شود، بارش هایی که در 
دشت ها اتفاق می افتد روی تغذیه و نفوذ به منابع آب زیرزمینی 
اثر خواهد داشت که این امر می تواند تا حدودی جبران کسری 

آبخوان ها را در پی داشته باشد.

سدها آسیب ندیدند
فیروز قاســم پور، ســخنگوی صنعت آب هم با بیان اینکه »در 
بارش های ســیالبی اخیر در مجموع 250میلیون مترمکعب 
ورودی جدید به مخازن ســدهای کشور داشتیم«، گفت: هیچ 
سدی در هیچ نقطه ای از کشور دچار شکستگی یا آسیب نشده 
است. او درباره شکسته شدن یک سد در استان کرمان، گفت:  این 
موضوع مربوط به بند خاکی شماره 2دهج بوده که بندی خاکی 
مربوط به آبخیزداری و با حجم 150هزار مترمکعب بود که اتفاقا 
وزارت نیرو از دو روز قبل، وضعیــت این بند را رصد می کرد و با 
پیش بینی ای که از وضعیت پرشدگی آن و روان آب های جدید 
داشتیم، این موضوع را به مسئوالن مربوط اطالع دادیم و فرماندار 
شهر بابک در محل بند حضور پیدا کرده و دستورات الزم برای 

خالی شدن بخشی از ظرفیت بند اجرایی شد.
قاســم زاده با بیان اینکه »هیــچ قطع آب یا افت فشــار قابل 
توجهی ناشی از بروز سیالب های اخیر نداشتیم«، گفت: فقط 
چند مورد شکستگی لوله در شــهرهای کوچک رخ داد که در 
سریع ترین زمان ممکن، این آسیب ها بازسازی شد و در مجموع 
زیرساخت های آب و برق کشور در سیالب های اخیر، کمترین 
آسیب را متحمل شد. این مقام آبی کشور با اعالم اینکه در نتیجه 
سیالب های اخیر آب خیلی مناسبی وارد سدهای کشور نشده 
است، گفت: سامانه بارشی اخیر که کشورمان را تحت تأثیر قرار 
داد، سبب شد متوسط بلندمدت بارش که در مردادماه امسال 
معموالً دریافت می شــد و 4میلی متر بود، را 11میلی متر ارتقا 
دهد. به گفته قاســم پور، بارش های اخیر 250 تا 260میلیون 
مترمکعب آب وارد سدهای کشور کرد که عدد قابل مالحظه ای 
نیست. سخنگوی صنعت آب گفت: مقداری از این بارش ها در 
سدها اتفاق افتاد و مقداری هم روی آبخوان ها اثر دارد که در یک 
بازه زمانی 12ماه میزان اثر آن مشخص خواهد شد. او یادآوری 
کرد: بیشترین ورودی به مخازن سدها در استان های هرمزگان 
و سیستان و بلوچستان بود؛ در تهران هم 10میلیون مترمکعب 
اتفاق افتاد. او افزود: زاینده رود نیز 9میلیون مترمکعب ورودی 
داشت و باتوجه  به حساسیتی که اکنون درباره آب وجود دارد 

این عددها می تواند کمک کننده باشد.

خسارت سیل بر آب و برق
سخنگوی صنعت آب درباره میزان آسیب وارد شده به تأسیسات 
آب و برق در اثر سامانه بارشی گفت: با وجود بارش هایی که اتفاق 
افتاد کمترین میزان خسارت متوجه تأسیسات آب و برق شد و 
در برخی شهرها که شبکه آبرسانی خسارت دیده بود دراسرع وقت 
نسبت به مرمت آنها اقدام شــد. او با اشاره به مطالبی که درباره 
کدری آب منتشر شده، ضمن تکذیب آن، گفت: همه اینها شایعه 
است و آبی که از تصفیه خانه ها خارج می شود، به هیچ  عنوان کدر 
نیست. مسعود صادقی، مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه برق 
در شرکت توانیر هم اعالم کرد: بازیابی بنیادی شبکه های برق 
در مناطق سیل زده آغاز شده اســت. او افزود: با برق دار کردن 
شبکه های برق در مناطق ســیل زده، نواقص و آسیب های وارد 
شده به شبکه ها در حال رفع اســت که همزمان با ورود به این 
مرحله، بازیابی بنیادی شبکه های برق آغاز شده است. این مقام 
صنعت برق اعالم کرد: هم اکنون در مناطق چادگان و رامهرمز 
استان خوزســتان به دلیل وزش تند باد، شاهد خاموشی های 
موردی هستیم که پرسنل برق این مناطق در حال رفع مشکالت 
هستند. او افزود: در غرب مازندران نیز چند روستا دچار خاموشی 
هستند که بالفاصله پس از بازگشایی مسیر توسط راهداری، کار 
برق دار کردن مشترکان آغاز خواهد شد. مدیرکل مهندسی و 
راهبری شبکه برق شرکت توانیر تأکید کرد: نیروهای عملیاتی 

در مناطق سیل زده همچنان در آماده باش کامل هستند.

انحصار قدرت در بازار تلفن
پیمان قربانی، مدیرکل حفاظت از حقوق 
مصرف کننــده رگوالتوری اعــالم کرد: 
درصورتی که مشترکان تلفن ثابت و همراه 
دائمی، صورتحساب یا هزینه های دوره ای 
خط خود را در سررســید یا مهلت تعیین شده پرداخت نکنند، 
خط آنها تخلیه می شــود. او می گوید: اپراتورهــا می توانند در 
بازه های زمانی حداقل یک  ماهه صورتحســاب مشترکان را با 
تعیین مهلت پرداخت صادر کنند. پس از پایان مهلت پرداخت 
تعیین شده، ابتدا خط مشترک بدهکار را به مدت حداقل 2 هفته 
یک طرفه کنند. اگر مشترک پس از اطالع رسانی مجدد اپراتور 
و ارسال اخطار کتبی و مهلت یک ساله، بدهی خود را پرداخت 
نکند، اپراتور می تواند خط تلفن مشترک را به طور کامل تخلیه و 

جمع آوری کرده و امتیاز آن را از مشترک سلب کند.
نتیجه انحصــار در اقتصاد همین اســت کــه اپراتورها برای 
خودشان یک حامی جدی می تراشند و فردی را به عنوان حافظ 
حقوق شــان به کار می گمارند که یکجانبه اعــالم کند که اگر 
قبض تان را به موقع نپردازید، آن را قطع و حتی تخلیه می کنند. 
جالب این جاســت که حتی این انحصارگران بازار تلفن ثابت و 
همراه، اعتباری برای مشتری قائل نیستند و حاضر نمی شوند که 

یک سقف اعتباری برای مشتریان تعریف کنند.  

نرخ شکنی در راسته بانک ها
  خبر: بعضی خبرهای تأیید نشده حکایت از آن 
دارد که برخی بانک ها در حال جذب ســپرده های 
ســرمایه گذاری با نرخ ســود 20درصد هســتند 
درحالی که شورای پول و اعتبار تأکید دارد سقف نرخ 

سود سپرده های علی الحساب باید 18درصد باشد.
  نقد: راضی کــردن ســپرده گذاران به حفظ 
پس اندازهایشان با نرخ ســود 18درصد آن هم در 
شــرایطی که تورم نقطه به نقطه از 50درصد فراتر 
رفته، دشوار است. بدیهی است که بانک ها خواسته یا 
ناخواسته یا به فرموده نرخ سود سپرده ها را درصدی 
باالتر ببرند تا بتوانند ســپرده گذاران را تشویق به 
ماندن کننــد. در اینگونه موارد، بانــک مرکزی از 
بانک ها مي خواهد تا دســت از نرخ شکنی بردارند 
اما تجربه ثابت کرده که به به این دســتورها توجه 
نمی شود زیرا تصمیم گیرنده نهایی سپرده گذاران 
هستند و ممکن است از سپرده گذاری نزد بانک ها 
منصرف شده و پس اندازشان را به کاال تبدیل کنند.
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نقد  خبر

آب

می
اظ

ی ک
: عل

ک
رافی

گ

میزان افزایش میانگین قیمت

در تیرماه امسال، تعداد معامالت مسکن شهر تهران به 10هزار 
و 294مورد رسیده که 25.8درصد کمتر از ماه قبل است.

میانگین قیمت مسکن تهران در گزارش بانک مرکزی 41میلیون و 705هزار تومان 
اعالم شده که 5.8درصد بیش از ماه قبل است.

درصد تغییر میانگین قیمت مسکن شهر تهران در مناطق 22گانه تهران - تیرماه 1401
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5 دوشنبه 10 مرداد 1401
 شماره  8557

اســتعدادیابی برای کودکان مناطق محروم، ماجرایی 
است که رئیس ســازمان ملی تعلیم و تربیت کودک 
به تازگی خبر از آن داده اســت؛ اقدامی تازه در وزارت 
آموزش و پرورش که این بار پــای کودکان را به دنیای 
رقابت باز می کند؛ اینکه این رخداد در روستاهای محروم 
قرار است اتفاق بیفتد، ممکن است به مثابه فرصتی برای 
کودکان قلمداد شود. اما کارشناسان و جامعه شناسان 
معتقدند اجرای چنین طرح هایی در کنار ایجاد فرصت 
توجه به برخی از کودکان، دیگر کودکان بازمانده از طرح 
را از همین فرصت کوچک هم محروم می کند و می تواند 
به بی انگیزگی کودکان و دانش آموزان در مناطق محروم 
دامن بزند. برطرف کردن شکاف های آموزشی و برقراری 
عدالت آموزشــی در کشــور که از دغدغه های اصلی 
آموزش و پرورش در این سال هاست، می تواند با نگاهی 
عمیق و کارشناسانه و مروری بر تجربه های جهانی در 
حوزه آموزش و پرورش، صیقلی تر از آنچه که هســت 
باشد. »وقتی از دوره کودکی صحبت می شود، یکی از 
اهداف، پرورش استعدادهاست. سازمان تعلیم و تربیت 
کودک درصدد فراهم  کردن زمینه شکوفایی و شناسایی 
استعدادهای کودکان است.« این را مجتبی همتی فر، 

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک می گوید و 
به ایجاد فرصت و محیط غنی برای تحقق این اهداف 
اشاره می کند. او می گوید: »کودکان در مناطق محروم 
با نوعی محرومیت و شکاف اجتماعی همراه هستند که 
باعث می شود محیط غنی را برای شکوفایی استعدادها 
نداشته باشند. تولید محصوالت، کاربرگ و ارائه خدماتی 
این چنین کمک می کند تا کودکان در محیطی غنی تر 
فعالیت کنند.« او تأکید بر تأثیر فرایند کشف و شکوفایی 

استعداد در دوره کودکی دارد.

سمپاد؛ سازمان ملی نخبگان و کودکان مستعد
باز شدن پای استعدادیابی به ســنین کودکی آن هم 
در مناطق محروم، گرچه قدمی خیرخواهانه به شمار 
می رود و به نظر می رســد می تواند به کم شدن شکاف 
طبقاتی تحصیلی کمک کند، اما خالی از اشــکال هم 
نیست. نرگس آذری، جامعه شناس و پژوهشگر می گوید: 
»مهم ترین وظیفه ای که دولت در حوزه آموزش بر عهده 
دارد، برقراری امکان آموزش همگانی است. این هدف 
وقتی محقق می شود که هر فردی در هر نقطه از کشور، 
فارغ از هرگونه نژاد، زبان و جغرافیایی، بتواند از سطح 
قابل قبولی از تحصیل برخوردار باشد. این یعنی کیفیت 
آموزش در پیشرفته ترین شهر کشور، با کیفیت آموزش 
در دورافتاده ترین روستاها برابر باشد.« اینکه قرار است 

ابزارهای شکوفایی استعداد به مناطق روستایی و محروم 
برسد، خبر خوشی است که می توان آن را به فال نیک 
گرفت. با این حال نقدهایی هم به این ماجرا وارد است. 
آذری در این باره می گوید: »جامعه شناسان از قرن بیستم 
به بعد، در مقابل فرهنگ استعدادیابی ایستادند و آن را 
اتفاقی نامبارک قلمداد کردند. ما در ایران هم تجربه های 
ناموفق مشابهی داشــتیم؛ ازجمله سمپاد که هدفش 
این بود که دانش آموزانی نخبــه پرورش دهد تا بعدها 
از ظرفیت آنها اســتفاده کند، اما روایت های زیادی از 
شکست های بزرگ دانش آموختگان سمپاد به گوشمان 
خورده اســت. از طرفی عده زیادی از آنها بعد از پایان 
دوره تحصیل مهاجرت کرده و عمال هیچ افزوده ای برای 
کشور نداشتند. از سوی دیگر شاهد   بودیم که بسیاری از 
دانش آموزان که موفق به قبولی در مدارس استعدادهای 
درخشان نشــده بودند، از اینکه به اندازه کافی باهوش 

نبوده اند، احساس سرخوردگی می کردند.«

شکوفایی استعدادها به نسخه های بومی نیاز 
دارد

او همچنین به بنیاد ملی نخبگان اشــاره می کند که 
گروه های سنی دیگر را در جامعه مورد هدف قرار داد، اما 
معتقد است که این بنیاد هم به هدف نهایی خود نرسیده 
است. آذری می گوید: »آنچه در این زمینه مهم است، این 

است که صرفا ابزارهایی برای تجربه در اختیار کودکان 
قرار بگیرد؛ بدون تأکید و دست گذاشتن بر اینکه یک 
کودک فالن اســتعداد را دارد یا ندارد. تنها درصورت 
تجربه های مختلف است که یک کودک می تواند بفهمد 
چه توانایی هایی دارد و چگونه می تواند آنها را پرورش 
دهد. هرجا ما پا را فراتر از این گذاشتیم و با جدا کردن 
گروهی از جامعه، برچسبی مثل نخبه و در مقابل آن 
غیرنخبه را ایجاد کردیم، باید بدانیم که در حال آسیب 

زدن به هر دو گروه هستیم.«
آذری بومی نبودن معیارهای مستعد بودن کودکان را 
یکی از بزرگ ترین نقص های طرح های استعدادیابی 
می داند و می گوید: »کودکی که در یک روستای محروم، 
می تواند با انجام کارهایی مثل کوبیدن میخ روی چوب 
یا گله داری روســتا را زنده نگــه دارد، کودکی دارای 
مهارت های بسیار است. این کودک باید با معیارهای 
جغرافیایی خودش سنجیده شود. حاال اگر فردی که 
در جامعه امروز ما مستعد و نخبه تعریف شده را در این 
روســتا تنها بگذاریم، احتماال نمی تواند از پس تامین 
نیازهای خود بربیاید. پس بایــد به این موضوع توجه 
کنیم که مهارت و توانایــی و میزان موفقیت آدم ها در 
شکوفایی و شــناخت آن، ارتباط مستقیمی با محیط 
زندگی این فرد دارد و نمی توان آن را با معیاری یکسان 

سنجید و محک زد.«

گنج یابی در مناطق محروم
در پی اعالم سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، قرار است کودکان مناطق محروم استعدادیابی شوند، اما جامعه شناسان از چالش ها می گویند

مرضیه موسویگزارش
روزنامه نگار

 تبلیغ شیرمصنوعی 
در بیمارستان ها، ممنوع

کارشناس ســالمت کودکان دفتر سالمت جمعیت، خانواده 
و مدارس وزارت بهداشــت از ممنوعیت تبلیغ شیرمصنوعی 
در بیمارســتان ها خبر داد. راحله طغیانی بــا تأکید بر لزوم 
اجرای قانون ترویج تغذیه با شــیر مادر، به ایسنا گفت:» یکی 
از سیاست های بیمارســتان های دوستدار کودک، اجرای کد 
بین المللی بازاریابی جایگزین شونده های شیر مادر است که 
در داخل یا خارج بیمارســتان نباید نقض شود. البته ممکن 
است نوزادی بنا بر شــرایط خاص ملزم به اســتفاده از شیر 
مصنوعی باشد اما به هیچ عنوان نباید تبلیغات گسترده برای 
شیر مصنوعی انجام شود و یا به شکل رایگان در بیمارستان در 
اختیار نوزاد قرار گیرد، چرا که خانواده را ترغیب به استفاده از 
شیر مصنوعی می کند. از سوی دیگر شیرمصنوعی، شیشه شیر و 
پستانک در داروخانه های سطح بیمارستان نباید در معرض دید 
باشد.« او افزود:» به دنبال شیوع کرونا که ارزیابی بیمارستان ها 
کاهش یافته بود، مشخص شد پای شرکت های شیرخشک 
به بیمارستان ها باز شده که تبلیغات گسترده ای می کردند؛ 
درحالی که یکی از اهداف برنامه های سالمت کودکان در راستای 
اهداف توسعه ششم، بهبود درصد تغذیه انحصاری با شیر مادر 
و تداوم تغذیه با شیر مادر تا 2سالگی است.« او درباره مادرانی 
که نمی توانند به فرزند خود شیر بدهند، توضیح داد:»در برخی 
موارد ممکن اســت مادر به طور موقت، به دلیل عارضه خاص 
زایمان یا بیماری موقت نتواند به نوزادش شیر بدهد که در این 
موارد ابتدا از بانک شیرمادر و درصورت دسترسی نداشتن به این 
بانک، از شیرمصنوعی استفاده می شود. پس از بهبود مادر هم 
مشــاوران ما مادر را مورد مشورت و حمایت قرار می دهند که 

تغذیه با شیر مادر ادامه یابد. «

نحوه پرداخت خسارت به سیل زدگان
رئیس ســازمان مدیریت بحران کشــور اعالم کرد؛ شرط 
پرداخت خسارت به ســیل زدگانی که خانه شان را از دست 
داده اند، این اســت که کارشناســان فنی بنیاد مســکن یا 
کارشناسان فنی مدیریت بحران باید از محل، برآورد خسارت 
کنند و به صورت گزارشــی آن را ارائه دهنــد که پس از آن 
خسارت پرداخت می شود. محمدحســن نامی در توضیح 
بیشــتر به ایلنا گفت:» درصورتی که راه یا پل یا مانند این 
سازه ها هم دچار خسارت شده باشد، کارشناسان فنی وزارت 
راه و شهرسازی برآورد خســارت کرده و به سازمان مربوطه 
ارائه می دهند. چنانچه سیل به مزارع یا زمین های کشاورزی 
یا دامپروری خسارت وارد کرده باشــد، کارشناسان وزارت 
جهاد این خسارات را برآورد کرده و براساس این برآورد مبلغ 

خسارت به خسارت دیدگان پرداخت خواهد شد.« 

محمد میرزابیگی
رئیس سازمان نظام پرستاری

در رابطه با پرستاران ۸۹ روزه، طرحی ها 
و تمدیــد طرحی هــا و پرســتارانی کــه 
تعدیل شــدند خبرهــای خوبــی داریم. 
در مجلــس روی این مباحث کار شــده 
و این پرســتاران مشــمول قانون شــده 
و به کار برمی گردند که این عالوه بر ۵۲ 
هزار استخدامی است که در سال های 

پیش مجوز آن گرفته شد.

محسن زارعی
رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت 

آموزشی
فراینــد برگــزاری امتحانــات به صــورت 
الکترونیکی خواهد بود که یک بخش آن، 
تصحیــح الکترونیکی امتحانات اســت. 
امسال تصحیح الکترونیکی را به صورت 
آزمایشی آغاز کردیم که در خرداد ماه یک 
مرحله آزمایشــی آن را پیش بردیم و قرار 
است در شهریور و دی ماه هم به صورت 

آزمایشی برگزار شود./ فارس

در ســال برای زنان و 4بار در سال برای 
مــردان، تعــداد دفعــات مجــاز اهــدای 
خــون اســت. اهــدا  کننــده مســتمر به 
کســی گفتــه می شــود کــه طــی 1۲ماه 
حداقــل ۲ بار خــون اهــدا کرده باشــد. 
این افراد در تامین خون ســالم و کافی 

نقش مؤثری دارند.

حتمــا بــا رضایــت سرپرســت قانونی و 
همچنیــن با داشــتن کارت شناســایی 
عکس دار برای اهدای خون می توانند 
مراجعــه کننــد. آنهــا پــس از ویزیــت 
پزشــک در صــورت تأییــد، می تواننــد 

خون اهدا کنند.

خون کشور در تهران مصرف می شود. 
انتقال خون اســتان تهــران 14میلیون 
نفر جمعیت را تحت پوشش خود دارد 
و 1۶۷مرکــز درمانــی و ۲۸هــزار تخــت 
بیمارســتانی در اســتان تهــران وجــود 

دارد.
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مردم سفیدشت بروجن آب آشامیدنی ندارند
مردم شــهر سفیددشــت واقع در شهرســتان بروجن استان 
چهارمحال و بختیاری آب آشــامیدنی ندارند و اکثر مواقع آب 
قطع اســت  یا کیفیت الزم را ندارد. از مسئوالن تقاضا داریم به 
وضعیت رسیدگی کنند چرا که همین نبود آب سبب مهاجرت 
خیلی از ساکنان این شهر شده است و بدتر از آن در این شرایط 
کرونایی امکان رعایت حداقل های بهداشتی با قطع مکرر آب 

امکان پذیر نیست.
یاراحمدی از بروجن چهارمحال و بختیاری

شرکت اتوبوســرانی خصوصی هیچ حقوق و بیمه ای برای 
رانندگان ندارد

یک شرکت اتوبوسرانی  خصوصی هست که نه رانندگان را بیمه 
کرده،  نه حقوق و مزایایی برای آنها درنظر گرفته و نه مانند دیگر 
شــرکت های پیمانکار کفش و لبــاس کار می دهد. حتی حق 
پیمایش که جز بدیهی ترین حقوق رانندگان است توسط این 
شرکت پرداخت نمی شود و با این شرایط من به عنوان یک جانباز 
همراه بسیاری دیگر مجبور به ادامه کار هستیم. قراردادهای ما 
هم نیز همیشه به نفع کارفرما امضا می شود بدون اینکه حقوق ما 

رعایت شود. لطفا صدای ما را به گوش مسئوالن برسانید.
اسداله شفیعی از تهران

اتباع خارجی دستفروشی کنند ایرانی ها نه؟
در شرایطی که با بساط دستفروش ها با هدف جلوگیری از سد 
معبر برخورد می شــود، چگونه اتباع خارجی در گوشه و کنار 
پایتخت هم به راحتی ســبزی خوردن می فروشند و هم بساط 
واکس و تعمیر کفش دارند؟ ســدمعبر در هر صورت درســت 

نیست و باید جمع آوری شود اما نباید تفاوتی بین افراد باشد.
فرزاد برخ از تهران

مسیر دسترسی اتوبان صدر به مدرس شمال نیازمند مرمت 
است

مسیر دسترسی اتوبان صدر به مدرس شمال پر از دست انداز و چاله 
است به گونه ای که در این روزهای بارانی تردد در آن می توانست 
حادثه ساز باشد. با توجه به شــلوغی مداوم هر دو بزرگراه به نظر 

می رسد مرمت و بهسازی این مسیر ضروری و پیشگیرانه باشد.
یزدانی از تهران 

ایستگاه متروی کمالشهر احداث شود 
درحالی که متروی هشتگرد از شــمال کمالشهر عبور می کند و 
متروی کرج نیز قرار است به هشتگرد برسد هیچ ایستگاهی برای 
شهر 200هزار نفری کمالشــهر تعبیه نشده است. یک مسئولی 
توضیح دهد که با کدام منطق مترو نباید در کمالشــهر ایستگاه 
داشته باشد درحالی که بزرگ ترین آرامستان استان البرز – بهشت 

سکینه )س( – نیز در شمال همین کمالشهر واقع شده است.
افشار از کمالشهر کرج 

سطل های زباله قبل از ساعت 23تخلیه شوند
از مسئوالن زحمتکش شهرداری منطقه ۱۱ ناحیه ۳ درخواست 
داریم به پیمانکاران خود دستور بدهند تا قبل از ساعت 2۳ سطل 
زباله ها را تخلیه کنند. این کارگران زحمتکش شهرداری اغلب 
شب ها ساعت ۳ بامداد نسبت به تخلیه زباله ها اقدام می کنند که 
باعث سلب آرامش همسایه ها می شود. ضمنا رفتگران شهرداری 
منطقه ۱۱ ناحیه ۳  هنگام تمیزکردن کوچه ها در ساعات ۳ و ۴ 
بامداد با یکدیگر با صدای بلند صحبت می کنند خواهش می شود 

این موارد را به آنها تذکر دهید.
مهدی از تهران

همراهان بیمار در بیمارستان نیشابورسرگردان هستند
در بیمارستان قمربنی هاشم نیشابور با وجود هزینه های هنگفتی 
که به بیمار و همراهش تحمیل می شود و درحالی که همراهان بیمار 
مجبور به ســرویس دهی به بیمار هستند، حتی یک صندلی برای 
نشستن کنار بیمار تعبیه نشده است. آیا مسئوالن می خواهند همراه 

بیمار،  نفر بعدی باشد که نیازمند درمان است؟
عامری از نیشابور

هیچ مسیری برای تردد معلوالن در نمایشگاه بهزیستی نبود 
درحالی که به احتمال زیاد بیشــترین بازدیدکنندگان نمایشگاه 
دستاوردهای بهزیستی افراد توان یاب ازجمله معلوالن جسمی و 
حرکتی و کم بینا و... بودند هیچ مســیر دسترسی از داخل حیاط 
به مجموعه برای این افراد تعبیه نشــده بود و زمان طوالنی صرف 
حمل ونقل ویلچرهــا با کمک افــراد قوی و توانمنــد و باال بردن 
شرکت کنندگان از پله شد. هر چند رمپ شیب دار هم چندان اصولی 

نیست ولی حتی یک رمپ موقت هم درنظر نگرفته بودند!
پاکزاد معلول قطع نخاع از تهران

مسیر مواصالتی توسکستان پر از دست انداز و چاله است
مسیر مواصالتی شاهرود به گرگان که به جاده توسکستان مشهور 
است وضعیت بسیار نامناسبی دارد. این جاده زیبا درحالی که بسیار 
پرتردد است و 2 استان را به هم وصل می کند، ناایمن و غیراستاندارد 
نیز هست. کافی اســت در یکی از این چاله ها بیفتید تا الستیک 
خودرو شــما بترکد؛ اتفاقی که برای خود من افتــاد و یک جفت 
الستیک که یکی هم نو بود در جا ترکیدند. جدای اینها جاده مذکور 

خط کشی، عالئم رانندگی و همچنین توقفگاه خودرو هم ندارد.
ادیب از شاهرود

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

معجزه در دقیقه 90
» از خانه بیرون آمده بودم که بروم سر کار. باران شروع شد 
و آنقدر شدید بود که یکهو دلواپس همسر و پسرم شدم. به 
سمت خانه که برگشتم، سیل دیوار را خراب کرده و وارد خانه 
شده بودم. وحشتزده خودم از میان گل و الی به داخل خانه 
رساندم و چشمم به همسرم افتاد که تا گردن توی سیل بود 

و جیغ می کشید«.
اینها را محمــد مزدارانی می گوید. یکی از اهالی روســتای 
مزداران که حاال روی تپه  مشــرف به روســتا نشســته و با 
چشمانی غمزده به روستایی خیره شده که به گفته خودش 
بیش از نیمی از آن نابود شده است. کابوس سیل هنوز مقابل 
چشمانش است و می گوید:» همه آن اتفاق درست مثل یک 

فیلم مدام از مقابل چشمانم عبور می کند«.
محمد، ۴0ساله و جوشکار است. ســیل نه تنها خانه اش که 
مغازه اش را هم از بین برده و 2روز طول کشیده تا توانستند 

گل و الیی را که وارد خانه اش شده بود، بیرون بکشند.
می گوید: دیشب که در تلویزیون سیل سایر شهرهای کشور 
را می دیدیم، با خودم گفتم که همه آن اتفاق ها در برابر اتفاقی 

که در مزداران رخ داد، هیچ است.
او به مــرور روزی می پردازد که اگر دقایقــی دیرتر به خانه 
برمی گشت، حاال معلوم نبود پسر 5ساله اش و همسرش دچار 
چه سرنوشتی شده بودند.» حدود ساعت 2:۱5بعدازظهر بود 
که از خانه بیرون آمدم و سوار موتور شدم که به سر کار بروم. 
همان لحظه باران شروع شد. آنقدر شدید بود که برای فرار از 
خیس شدن توقف کردم و به مغازه پسرعمویم رفتم. شدت 
باران هر لحظه بیشتر می شد. طوری که تا شعاع یک متری  
به زور دیده می شد. همان موقع دلواپس زن و بچه ام شدم. 
موبایلم را برداشتم و به همســرم زنگ زدم. فقط چند کلمه 
گفت که می ترسد و بعد جیغ بلندی کشید و تلفن قطع شد. 
وحشــت کرده بودم. از مغازه بیرون آمدم که سیل را دیدم 
که به سمت خیابان می آمد. از کوچه دیگری به سمت خانه 
رفتم و وقتی رسیدم، صحنه هولناکی دیدم. سیل دیوار خانه 
را خراب کرده و وارد آنجا شده بود. فریاد زنان به سمت خانه 
دویدم. لحظات وحشتاکی بود. بیشتر از یک متر گل و الی 
بود و توی این شــرایط دســتم را به هر چیزی که می دیدم 
می گرفتم و جلو می رفتم. وارد خانه که شدم، دنیا روی سرم 
خراب شد. همسرم در سه کنج پذیرایی گیر کرده بود و فقط 
گردنش بیرون بود. شاید اگر مبلی که مقابلش به دیوار حایل 
شده بود، نبود زیر گل و الی دفن می شــد، اما همین مبل 

اجازه نداده بود که گل و الی بیشتری رویش بریزد.
محمد به اینجا که می رســد بغض می کنــد. نفس عمیقی 
می کشــد و ادامه می دهد: خــدا را فریاد مــی زدم و تالش 
می کردم خودم را به همسرم برسانم. نمی دانم چطوری، اما 
هر طوری بود به او رسیدم. همه ناخن هایم کنده شد و دست 
و پایم پر از زخم شد. وقتی رسیدم، متوجه شدم که همسرم 
با یک دستش مبل را گرفته و دســت دیگرش را زیر گردن 
پسرم حایل کرده تا او را باال نگه دارد و بتواند نفس بکشد. آن 
روز خدا به ما رحم کرد. هر چند خانه و مغازه ام آسیب زیادی 

دیدند، اما خداوند همسر و پسرم را دوباره به من برگرداند.
محمد پس از اینکه همسر و پسر 5ساله اش را از میان گل و 
الی بیرون کشید، آنها را به خانه پدرش برد تا در امان باشند. 
او می گوید: خانه پدرم روی تپه ای است که امن ترین جای 
روستاست. خانه اهالی قدیمی روستا روی همان تپه  است؛ 
تنها جایی که سیل آسیبی به آنجا نرسانده است. این یعنی 
قدیمی  ها می دانستند که خانه هایشان را کجا بسازند. شب 
که شد، صدای رعد و برق روستا را پر کرده بود. همسرم گریه 
می کرد و پســرم می لرزید و می گفت که نکند سیل بیاید و 

خانه بابابزرگ را هم خراب کند.
محمد ادامه می دهد: روز حادثه وقتی ســیل از باالی کوه 
سرازیر شد، به ۳ شاخه تقسیم شــد و هر شاخه اش بخشی 
را روستا را برد. شاید باورتان نشود اما انگار سیل همه خاک 
روی کوه را با خودش پایین آورده بود و برای همین است که 
ده ها لودر و کامیون با اینکه شبانه روزی کار می کنند، اما هنوز 

نتوانسته اند همه گل و الی را از خانه ها خارج کنند.
این روزها حال همه مردم روســتا بد است. کسی نیست که 
سیل به خودش یا بستگانش آسیب نرسانده باشد. روز بعد از 
حادثه که به خانه ام رفته بودم، یکی از بچه های محل پیشم 
آمد و درحالی که گریه می کرد، گفت: خدا را شکر کن که زن 
و بچه ات نجات پیدا کردند. ای  کاش همه زندگی ما می رفت، 
اما مادرم و پســرم میالد نجات پیدا می کردند. با شــنیدن 
حرف هایش بغض کردم. پس از ســیل، مردم و امدادگران 
موفق شدند جســد مادرش را از میان سیل بیرون بکشند، 
اما هنوز اثری از پسر 20ساله اش نیست. من ۴0ساله ام، اما 
در همه عمرم شاهد چنین سیلی در روستا نبودم. پدرم که 
بیشتر از 80سال دارد هم شاهد چنین چیزی نبوده. سیل 
تمام شد، اما خرابی ها و تلفاتش زخمی است که هرگز خوب 

نخواهد شد.

شهادت مأمور پلیس در درگیری با اراذل
مامور پلیس که برای پایان دادن به درگیری گروهی از اشرار 
در یک سفره خانه به آنجا رفته بود به ضرب گلوله یکی از آنها 

به شهادت رسید.
به گزارش همشــهری، این حادثه عصر روز شــنبه در یک 
سفره خانه واقع در خیابان حداد عادل کرمانشاه اتفاق افتاد. 
ماجرا از این قرار بود که به مرکز فوریت های پلسی ۱۱0 خبر 
رسید که ۳نفر از اراذل و اوباش مسلح در این سفره خانه حضور 
دارند که گروهی از مأموران کالنتری ۱5شریعتی راهی آنجا 
شدند. مأموران قصد دستگیری اراذل را داشتند اما یکی از آنها 
به سوی مأموران تیراندازی کرد. در این حادثه سروان مهدی 

دامن باغ که هدف گلوله قرار گرفته بود به شهادت رسید.
سردار علی اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه 
در این باره گفت: در این درگیری همچنین یکی از سربازان 
وظیفــه نیز مجــروح و به مرکــز درمانی منتقل شــد که 
خوشبختانه حال او مساعد گزارش شده است. او ادامه داد: در 
این راستا 2نفر از متهمان ازجمله عامل اصلی شهادت سروان 
دامن باغ دستگیر شدند و تالش ها برای دستگیری سومین 

متهم همچنان ادامه دارد.
براساس این گزارش شهید مهدی دامن باغ متولد ۱۳60بود 

و از وی 2فرزند پسر و دختر به یادگار مانده است.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه گزارش اختصاصی همشهری از امدادرسانی  در روستایی که بیشترین خسارت سیل کشور را متحمل شد

تازه ترین آمارها درباره سیل ویرانگر 
روزهــای اخیر نشــان می دهد که 
تاکنون دســت کم 69نفر جان خود 
را از دســت داده اند و ۴5نفر نیز مفقود و با سرنوشت 
نامعلومی مواجه شده  اند. اما سیالب بیشترین قربانی 
را در روستای مزداران فیروزکوه گرفته است. جایی که 
حتی افراد مسن در 80سال گذشته سیلی مشابه آنچه 
چند روز قبل اتفاق افتاد را به یاد ندارند. اما این روزها 
در مزداران چه خبر است و عملیات جست وجو برای 

یافتن مفقودان سیل به کجا رسیده است؟
به گزارش همشــهری، از روز پنجشنبه تاکنون همه 
درباره ســیل و خســارت های ناشــی از آن صحبت 
می کنند. شبکه های اجتماعی از یک سو و گوشی های 
موبایل از سوی دیگر پر شده از تصاویر هولناک سیالب 
و خشــم طبیعت همه را انگشــت به دهان گذاشته 
است. سیل 2۱اســتان را دربرگرفته و در ۱2استان 
نیز تلفات به دنبال داشته اســت. طبق آمار ارائه شده 
توسط سازمان مدیریت بحران کشــور اما بیشترین 
تلفات در استان تهران گزارش شده است که مربوط 
به 2 حادثه سیل در امامزاده داوود و روستای مزداران 

فیروزکوه است.

در مزداران
مرتضی نیک بذل، عکاســی اســت که به محض باز 
شــدن راه ها خودش را با زحمت به روستای مزداران 
فیروزکوه رســانده و صحنه هایی را به چشم دیده که 
پیش از این نظیرش را کمتر دیده بــود. او می گوید 
بیشتر باغ ها و خانه های روستایی ویران و پر از گل شده 
و فضای روستا غمزده و تلخ است. او درباره مشاهداتش 
به همشــهری می گوید: آنطور که من شنیدم بیشتر 
قربانیان سیل در این روستا گردشگرانی بودند که به 
هشدارهای اعالم شــده بی توجهی کردند و در مسیر 
سیالب قرار گرفته بودند که این حادثه برای شان اتفاق 
افتاد. آن دسته از روستاییان هم که گرفتار سیل شدند 

غافلگیر شده بودند.
او ادامــه می دهد: آنطــور که من دیــدم خانه های 
آسیب دیده در مســیر رودخانه ســاخته شده بود و 
وقتی باران آن هم به طور ناگهان شروع به باریدن کرد 

شدت آن به حدی بود که جذب خاک نشد و در مسیر 
خودش جاری و وارد خانه هایی شد که سر راهش قرار 

گرفته بودند.

روستای ماتم زده
این عکاس خبری در ادامه بــه صحنه های تلخی که 
از بازماندگان سیل دیده اشــاره می کند و می گوید: 
مردم مزداران عزادار عزیزان شــان هستند. آنها افراد 
زیادی را از دست داده اند. مثال من مردی را دیدم که 
همسر و دخترش را در سیل از دست داده است. صبح 
یکشنبه نیروهای امدادی با کمک نیروهای مردمی 
جســد مردی را پیدا کردند که خانه بر سرش ویران 

شــده بود. آن زمان او به تنهایی در خانه اش مشغول 
اســتراحت بود و از هیچ چیز خبر نداشت که سیالب 
خانه را بر سرش آوار کرد و جانش را گرفت. از آن روز 
تا حاال همه به دنبال پیدا کردن پیکر او بودند تا اینکه 
سرانجام جست وجوها به نتیجه رســید. در مزداران 
همه عزادار خانواده و دوستان شان هستند و هیچ کس 

حال خوبی ندارد.

استانداری سوار بر موتورسیکلت
از هرکدام از ســاکنان مزداران که دربــاره وضعیت 
امدادرســانی ســؤال کنــی تقریبا همــه از تالش 
سازمان های امدادی راضی هســتند. اما همه بیشتر 

درباره یک نفر صحبت می کنند و از تالش او قدردانی 
می کنند. او کسی نیست جز محسن منصوری، استاندار 
تهران. جواد زروانی یکی از اهالی روستای مزداران در 
این باره به همشهری می گوید: در این چند روز بارها 
اســتاندار را دیدم که چکمه به پا داشت و سوار یک 
موتورسیکلت از این سمت روستا به آن سمت می رفت 

و بر انجام کارها نظارت می کرد. 
او درباره شرایط روستا پس از سیل می گوید: منطقه 
زرین دشت شامل 6روستا از جمله مزداران می شود 
که زیرمجموعه فیروزکوه هســتند. اینجا خســارت 
واقعا سنگین است و بیشتر از یک سوم روستا و باغات 
تخریب شده است. بعضی از خانه ها و باغ ها در شیب 
بود. حاال اما با تخریب این خانه ها و با گل و الیی که آنجا 
را گرفته دیگر اثری از خانه و باغ نمی بینید و همه جا 
به زمینی صاف تبدیل شده است. با این حال همه در 
تالش هستند تا روستا بازســازی شود.زروانی درباره 
روند جست وجو و امدادرســانی می گوید: اینجا همه 
دست به دست یکدیگر داده اند و همدل شده اند. مردم 
مزداران و روستاهای اطراف نذورات شان را که مربوط 
به عزاداری محرم اســت به منطقه می آورند و در بین 
افراد ســیل زده و گروه های امدادی توزیع می کنند. 
برای آب هم چندین تانکر از فیروزکوه به روستای مان 

آمده و از این طریق آب تامین می شود.

سرنوشت مفقودشدگان
امدادرسانی به سیل زدگان در این روستا در شرایطی 
اســت که هنوز از سرنوشــت یک نفر که در ســیل 
مفقود شده  اطالعاتی در دست نیست. زروانی درباره 
سرنوشت این افراد می گوید: تا روز شنبه ۳نفر مفقودی 
داشــتیم اما یکی از آنها همان روز پیدا شــد و صبح 
یکشــنبه هم پیکر دومین نفر را نیروهای مردمی و 
امدادگران پیــدا کردند اما هنوز یــک مفقودی پیدا 
نشده است. همه با جان و دل به دنبال پیدا کردن این 
یک مفقودی و امدادرسانی به حادثه دیدگان هستند. 
تاکنون جاده های اصلی باز شــده اما بعضی مسیرها 
هنوز مسدود است. مهم ترین مشکل در روستا تنگ 
بودن راه هاســت که ورود ماشــین آالت سنگین را 

محدود کرده است. 

تهران 
فوتی: 32 
مفقود:23

 مصدوم: 15
بیشترین خسارات در فیروزکوه و 

امامزاده داوود)ع( بوده است.
خراسان رضوی

فوتی: 8
 مفقود: 2
مصدوم: 3

7نفر از قربانیان و 3نفر از مصدومان 
مازندراناز اتباع عراق بودند.

فوتی: 6
 مفقود: 12
 مصدوم: 4

سیستان و بلوچستان
فوتی: 5

مفقودی: صفر
مصدوم: 1

لرستان
فوتی: 5

 مفقودی: صفر
 مصدوم: صفر 

چهارمحال و بختیاری
فوتی: صفر
مفقودی: 1

 مصدوم: صفر 

کرمان
فوتی: 3

مفقودی: صفر
مصدوم: 4

یزد
فوتی: 5
 مفقود: 4

 مصدوم: صفر
با توجه به اینکه برخی منابع از مرگ 7 نفر 
درپی سیل یزد خبر داده بودند، سازمان 

مدیریت بحران کشور اعالم کرد که پس از 
انتقال اجساد فوت شدگان به پزشکی قانونی 

فقط مرگ 5 نفر در سیل به تأیید رسید.

خوزستان
فوتی:3نفر )دلیل مرگ آنها 

برخورد رعد و برق بود(
مفقودی: صفر

مصدوم: 7

سمنان
فوتی: صفر
مفقودی: 2
مصدوم: 1

 هرمزگان
فوتی:صفر

 مفقودی: صفر
 مصدوم:2

بر اساس اعالم سازمان مدیریت بحران، بارش باران هاي سیل آسا و جاري شدن سیل در روزهاي گذشته در استان هاي مختلف 
جان 69 نفر را گرفته و 41 مصدوم برجا گذاشته است. این در حالي است که همچنان 45 نفر نیز مفقوده شده اند و تالش هاي 

گروه هاي امدادي براي یافتن و مشخص کردن سرنوشت آنها ادامه دارد.

آمار قربانیان، مفقودشدگان 
و مصدومان سیل در  کشور

امدادرسانی بی وقفه در روستا
هرچه در روستای مزداران پیش می روید، ابعاد فاجعه ای که در آنجا رخ 
داده بیشتر نمایان می شود. ده ها لودر، کامیون و ادوات امدادی بی وقفه 
در حال کارند اما حجم گل، خاک و سنگی که از باالی کوه به سمت روستا 
سرازیر شده آنقدر زیاد است که با توجه به تالش های شبانه روزی، تا روز 
گذشته خیابان اصلی روســتا از گل و خاک خالی شد و هنوز کوچه ها و 
خانه های زیادی پر از گل، خاک و ســنگ هستند. حاج برات فیروزی، 
یکی از اعضای شورای روستاست. مردی که از همان روز نخست حادثه 
پابه پای جوان های روســتا وارد عملیات نجات شد و موفق شدند افراد 
زیادی را از مرگ حتمی نجات دهند. او به همشهری می گوید: سیل بین 
70 تا 80درصد روستا را از بین برده است. تا صبح دیروز توانستیم اجساد 
14نفر از اهالی را که در سیل جان باخته بودند از میان گل و الی بیرون 
بکشیم و حاال فقط یک فقدانی داریم؛ سرباز 20ساله ای به نام میالد که 
روز قبل از حادثه به روستا و خانه مادربزرگش آمده بود که هردوی آنها 
گرفتار سیل شدند و جانشان را از دست دادند. فیروزی ادامه می دهد: 
بسیاری از مردم روستا تقریبا همه  چیزشان را از دست داده اند. روستای 
مزداران حدود 150خانوار جمعیت محلی و بومی دارد اما در فصل تابستان 
و با توجه به موقعیت آب وهوایی مناسبی که دارد، جمعیت آن شاید به 
حدود هزارنفر هم برسد. سیل اما حدود 80درصد روستا را از بین برده و 

30 تا 40خانه، طوری تخریب شده اند که دیگر هیچ اثری از آنها نیست.
به گفته این عضو شورای مزداران، شغل اصلی بسیاری از مردم روستا 
باغداری بود. باغ هایی که حاال مملو از گل و سنگ شده اند و تقریبا باغی 

نمانده که در سیل آسیب ندیده باشد.

همه پای کارند
فیروزی می گوید: خوشبختانه از صبح روز بعد از سیل، همه مسئوالن 
و نیروهای امدادی پای کار آمدند؛ از نماینده مردم فیروزکوه در مجلس 
گرفته، تا استاندار تهران، فرماندار و هالل احمر، بسیج و دیگر نیروهای 

امدادی. حضور رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور نیز قوت قلبی 
برای مردم روســتا بود و حاال همه ما امیدواریم که مسئوالن ما را از یاد 
نبرند و این امدادرسانی ها ادامه داشته باشد، چراکه حجم گل و سنگی 
که وارد روستا و باغ ها شده، باورکردنی نیست و شاید ماه ها طول بکشد 
که بتوانیم همه آن را از خانه ها و باغ ها بیرون بکشیم.  عضو شورای روستا 
به همدلی مردم روستا و حضور نیروهای امدادی از شهرها و استان های 
اطراف اشاره می کند و می گوید: خوشبختانه از روز بعد از حادثه، ادوات 
امدادی زیادی وارد روستا شدند که بی وقفه در حال کارند. مردمی که 
خانه هایشان سالم مانده پذیرای آنهایی شده اند که خانه هایشان را از 
دست داده اند. هالل احمر در ایستگاه راه آهن چادرهایی برپا کرده که 
برخی از مردم سیل زده در آنجا اسکان داده  شده اند. بعضی از مغازه داران، 
مغازه هایشان را تبدیل به محلی برای تهیه غذا برای مردم سیل زده و 
امدادگران کرده اند و استاندار تهران و نماینده مردم فیروزکوه در مجلس، 
از همان روز اول در روستا حضور دارند و تیم های امدادی را ساماندهی 
می کنند و با تالش های صورت گرفته، برق بخشی از روستا وصل شده و 
آبرسانی هم از طریق تانکر صورت می گیرد. اما بخشی از نگرانی مردم، 
باغ ها و درختان گردوست که باید هرچه زودتر با احداث کانال هایی، برای 

آبرسانی به آنها و جلوگیری از خشک شدن درختان، چاره اندیشی کرد.

عملیات نجات در روز نخست
سیل هولناکی که پنجشــنبه منطقه زرین دشت و روستای مزداران را 
دربرگرفت، باعث مسدودشدن راه ها و متعاقبا موجب شد که تیم های 
امدادی تا صبح روز بعد نتوانند به روستا برسند. اما در این مدت این مردم 
و جوان های روستا بودند که توانستند با حضور بموقع جان عده  زیادی 

از مردم را نجات دهند.
فیروزی می گوید: بعدازظهر پنجشنبه که سیل آمد و خانه های زیادی را 
ویران کرد، برای نجات مردم دست به کار شدیم. من و چند نفر دیگر راهی 
خانه ای شدیم که در آنجا زن و مردی سالخورده به همراه پسرشان، 2نوه 

و عروس شان تا گردن در گل و الی گیر کرده بودند و هر لحظه احتمال 
دفن شدن آنها زیر گل و الی بیشتر می شد. ما با هر ابزاری که می توانستم 
در اختیار بگیریم، از تخته های چوبی گرفته تا بیل توانستیم با مشقت 
زیاد آنها را نجات دهیم. بقیه جوان ها هم راهی خانه های دیگر شدند و 
خوشبختانه در همان ساعات اولیه پس از سیل، اهالی روستا موفق شدند 

به کمک بقیه برسند و افراد زیادی را نجات دهند.
به گفته این عضو شورای روستای مزداران، در زمان حادثه، گردشگرانی 
هم بودند که گرفتار سیل شدند و هنوز سرنوشت آنها معلوم نیست؛ مانند 
5سرنشین یک خودروی ال 90 که ســیل آنها را برد. سیل ماشین های 
زیادی را با خود برد که حاال تالش ها برای بیرون کشیدن آنها از زیر گل 

و الی ادامه دارد.
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ادامه از 
صفحه اول

روزنامه نیویورک تایمز ]انگلیس[

مربیان مهد در آمریکا به دنبال سالح
 نیویورک تایمز در گزارش مفصلی نوشته که مربیان برخی 
مهدکودک ها و معلمان در مدارس به دنبال خرید ســالح 
و آموزش جهت کاربرد آن هســتند تا شاید خود بتوانند 
امنیت کالس های شان را تامین کنند. پس از ناامیدی مردم 
از تصویب قوانین منع حمل ســالح، اکنون عده بیشتری 
برای خرید اسلحه ترغیب شــده اند تا شاید خود بتوانند 
امنیت شــان را در برابر مهاجمان احتمالی تامین کنند. 
این وضعیت پس از حمله 2ماه قبل به یک مدرسه ابتدایی 
در تگزاس به وجود آمده اســت. در این حمله 19کودک و 
2معلم کشته شدند. نیروهای پلیس به قصور در جلوگیری 
از حمله متهم شده اند. شمار زیادی نیروی پلیس همزمان با 
انجام حمله در محوطه مدرسه حضور داشتند اما برای آغاز 

عملیات و مهار مهاجم، تعلل کردند.

سازمان ملل اوایل ماه جاری، لبنان 
را کشــوری بحران زده بــا بحرانی 
»چند الیه« توصیف کرد؛ زیرا این 
کشــور از 3ســال پیش تاکنون بحران های مالی و 
اقتصادی زیادی را متحمل شــده؛ بحران هایی که 
بن بست های سیاسی اخیر، عمق آنها را افزایش داده 
اســت. لبنان هنوز از انفجار بندر بیروت که اواسط 
مرداد ماه 2سال قبل رخ داد، کمر راست نکرده است. 
این انفجار که سیلوهای اصلی بیروت را نابود کرد، به 
بحران کمبود غذا در این کشور ربط پیدا کرده است؛ 
زیرا توان ذخیره سازی  غالت را از لبنان گرفت. لبنان 
به کشوری ورشکسته با اقتصادی ویران و سیاستی 
نابسامان تر از همیشه تبدیل شده است. عدم وجود 
دولتی کارآمد، بحران اقتصادی ناشی از همه گیری 
کرونا، مختل شدن چرخه تامین به واسطه آغاز جنگ 
در اوکراین، حذف یارانه ها و بحران بدهی دولت دست 
به دســت هم داده اند تا بحران مالی و غذایی در این 
کشور به باالترین حد خود برسد؛ به حدی که تامین 
مواد غذایی روزمره برای لبنانی ها به امری طاقت فرسا 

تبدیل شود.
لبنان که زمانی به خاطر بخش مالی و بانکی پررونقش 
به »سوئیس خاورمیانه« شهرت داشت، از سال2019 
به بعد دچار بحران اقتصادی شد و یک سال پس از 
آن بود که توانایی بازپرداخت بدهی هایش را از دست 
داد. پس از آن، ارزش واحد پول این کشور 90درصد 
ســقوط کرد. بانک جهانی بحران اقتصادی لبنان را 
یکی از بدترین بحران هــای اقتصادی جهان از قرن 
19 میالدی تاکنون توصیف کرده است. سازمان ملل 
اعالم کرده که از هر 5 لبنانی 4نفر زیر خط  فقر زندگی 
می کنند. در این میان دولت این کشور برای برآورده 
ساختن تقاضای سرمایه گذاران بین المللی برای ایجاد 
تحوالت اقتصادی و آزادسازی کمک های مالی جدید، 
 مجبور به حذف یارانه  بیشتر کاالهای ضروری )به جز 
گندم( شده است؛ اقدامی که دسترسی مردمی که 
روزبه روز فقیرتر می شــوند را به ملزومات اساســی 

زندگی دشوارتر ساخته است.

گرسنگی در کمین لبنانی ها
آنچــه طی هفته هــای اخیــر بیــش از هرچیز در 
خیابان هــای بیروت به چشــم می آیــد، صف های 
طوالنی نان اســت. گندم هنوز در فهرست کاالهای 
یارانه ای قرار دارد. نان به 2صــورت یارانه ای و آزاد 
عرضه می شود و نانوایی های یارانه ای، نان را به صورت 
جیره بندی )یک یا 2بسته 6تایی نان پیتا( در اختیار 
مردم قــرار می دهنــد. در حال حاضــر قیمت یک 
بســته نان پیتا 13هزار پوند لبنان،  برابر با 43سنت 
آمریکاست. قیمت همین بسته نان در بازار سیاه به 
30هزار پوند هم می رسد. بسیاری از شهروندان لبنانی 
به دلیل جیره بندی نان ارزان و نداشتن توان مالی برای 
خرید نان گران تر، ممکن است چندین روز را بدون 
نان سپری  کنند. برای بسیاری از شهروندان خرید نان 
به معنای حضور چندین ساعته در صف های طوالنی 
نانوایی هاست و گاه وقتی نوبت به آنها می رسد سهمیه 
آرد به پایان رسیده است. خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
در گزارشــی از بیروت از فعالیت دالالن در بازار نان 
گزارش داده اســت؛ افرادی که نان های یارانه ای را 
به صورت عمــده از نانوایی ها خریــداری کرده و در 
بازار ســیاه به قیمت باالتر به فروش می رسانند. در 
این گزارش آمده که وضعیت نانوایی ها، به توصیف 
کارگران نانوایی، »شبیه به غرب وحشی« شده است؛ 
زیرا بعضی از مشتریان که مسلح به چاقو یا سالح گرم 
به نانوایی می آیند، بر سر گرفتن نان بیشتر با دیگران 
درگیر شــده و حتی تیراندازی می کنند. در برخی 
موارد، پــس از درگیری در صــف نانوایی، نیروهای 
ارتش مجبور به مداخله شده اند. لبنان 80درصد از 
گندم مورد نیاز خود را از اوکراین و 15درصد از آن را 
از روسیه وارد می کند؛ از این رو آغاز جنگ در اوکراین، 
همانطور که کشورهای فقیر زیادی را با بحران کمبود 
غذا مواجه ساخت، لبنان را هم درگیر یک دردسر تازه 
کرد. این وضعیت با تشدید بحران اقتصادی، بیش از 

80درصد از جمعیت لبنان را در فقر فرو برده است. با 
توجه به از بین رفتن سیلوهای بندر بیروت در انفجار 
2سال قبل، اکنون لبنان فقط قادر به ذخیره یک ماه 
از گندم مورد نیاز خود اســت. عالوه بر این، دولت و 
نانوایی ها به جــای مدیریت بحران دائما مشــغول 
اتهام زنی علیه یکدیگر هســتند. نانوایی ها مقامات 
دولت لبنان را متهم به تامیــن نکردن آرد می کنند 
و مقامات دولتی هم با رد این تهمت ها، نانوایی ها را 
به احتکار آرد و مصرف آن در تولید مواد غذایی دیگر 

ازجمله شیرینی متهم می کنند.
دســتاویز دیگر مقامات دولت لبنان، حضور بیش از 
یک میلیون آواره سوریه ای و نقش آنها در فروپاشی 
اقتصادی لبنان است. این دیدگاه در میان شهروندان 
لبنانی هم ریشه دوانده و وضعیتی بحرانی تر به خود 
گرفته است؛ زیرا برخی لبنانی ها معتقدند آوارگان 
سوریه ای عوامل اصلی خرید و فروش نان یارانه ای در 
بازارهای سیاه هستند. همین باور باعث شده نسبت به 
حضور این پناهجویان در لبنان نارضایتی عمده ایجاد 
شده و درخواست ها برای بیرون راندن آنها از لبنان 
افزایش یابد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان 
ملل هشــدار داده که این وضعیت می تواند منجر به 
بروز خشــونت های محلی و درگیری های خیابانی 

به ویژه علیه آوارگان شود.

بحران اقتصادی در دل بحران سیاسی
نابســامانی اقتصــادی لبنان در شــرایطی زندگی 
شهروندان را به شکلی بی ســابقه دشوارتر ساخته 
که این کشور در عرصه سیاسی هم بحران زده است. 
به بیانی دیگر، وضعیت تمامی بحران های این کشور 
ازجمله بحران کمبود غذا و انرژی به واســطه تداوم 
بحران سیاسی رو به وخامت گذاشته و عمیق تر شده 
است. پس از برگزاری انتخابات پارلمانی، هنوز دولت 
جدید تشکیل نشده است. اساسا تشکیل دولت در 
لبنان به دالیل مختلفی ازجمله ســهم خواهی های 
سیاسی، اختالف نظرها و تسویه حساب های سیاسی 

همواره فرایندی دشــوار بوده است. بحران سیاسی 
لبنان اکنون زاویه دیگری نیز پیدا کرده است. نبیه 
بری، رئیس پارلمــان لبنان، اعالم کــرده تا زمانی 
که نمایندگان فهرســت اصالحــات الزم به عنوان 
پیش شرط دریافت کمک های مالی صندوق جهانی 
پول را به تصویب نرسانند، اجازه تشکیل جلسه برای 

تعیین رئیس جمهور را نخواهد داد.
دلیل این ســنگ اندازی اهمیت حیاتی کمک های 
مالی است که لبنان مدت هاست برای دریافت آن 
با صندوق جهانــی پول درحال مذاکره اســت. به 
بیانی دیگــر، توافق لبنان با صنــدوق جهانی پول 
تنها راه حلی اســت که لبنان برای نجات از سقوط 
مالی و فروپاشــی اقتصادی در پیــش دارد. لبنان 
در فروردین ماه ســال جاری با صندوق جهانی پول 
برسر دریافت کمک مالی 3میلیارد دالری به توافق 
رسید، اما دستیابی به توافقنامه کامل تنها درصورتی 
ممکن خواهد شد که مجلس قوانینی درباره کنترل 
ســرمایه، اصالح نظام بانکی و بودجه سال2022 

به تصویب برساند.
دوره 6ساله میشــل عون، رئیس جمهور لبنان پاییز 
امسال به پایان خواهد رسید و از این رو نگرانی های 
زیادی مبنی بر نبود جانشین کارآمد و ایجاد بن بست 
سیاسی دوباره در لبنان به وجود آمده است؛ به ویژه 
به این دلیل که لبنان از اردیبهشت ماه تا کنون هیچ 
دولت کارآمدی نداشته است. براساس قانون اساسی 
لبنان، رئیس جمهور حکم انتصاب نخست وزیر جدید 
را براساس مشاوره های الزام آور با نمایندگان مجلس 
امضا خواهد کرد و تشکیل دولت جدید باید به تأیید 
مشترک رئیس جمهور و نمایندگان مجلس برسد. 
قانون اساسی لبنان همچنین می گوید رئیس مجلس 
باید حداقل یک ماه و حداکثر 2ماه پیش از پایان کار 
رئیس جمهور، تشکیل جلسه دهد. درصورت عملی 
نشــدن این مهم، مجلس به صورت خودکار 10روز 
پیش از تاریخ پایان کار رئیس جمهور تشکیل جلسه 

خواهد داد. 

لبنان؛ بحران زده تر از همیشه
بحران های متعدد و مکرر سیاسی در لبنان، منجر به تشدید فقر و گرسنگی مردم این کشور شده است

نام خانواده بن الدن با افشای خبر اهدای هدیه یک میلیون پوندی آنها به ولیعهد انگلیس، بار دیگر بر سر زبان ها افتاده است
بن الدن ها؛ خانواده ای پرحاشیه، از 11سپتامبر تا به امروز 

ســال ها پس از مرگ اســامه بــن الدن، رهبــر گروه 
تروریســتی القاعده، نام خانواده بــن الدن همچنان 
خبرساز اســت. نشریه ســاندی تایمز گزارش داده که 
پرنس چارلز، ولیعهد انگلیس، یک میلیــون پوند از این خانواده دریافت 
کرده اســت. پرنس چارلز این مبلغ را از بکر بن الدن و شفیق بن الدن، 
2برادر ناتنی اسامه بن الدن برای مؤسسه خیریه خود دریافت کرده است.

ساندی تایمز فاش کرده که 2سال پس از کشــته شدن اسامه بن الدن 
به دست نیروهای ویژه آمریکایی، شــاهزاده چارلز در 30 اکتبر 2013، 
در اسالم آباد پاکستان با بکر بن الدن به طور خصوصی دیدار کرده است. 
انتشار خبر دریافت پول از خانواده ای که نامش با گروه تروریستی القاعده 
و حمالت 11سپتامبر گره خورده، انتقادهای زیادی را متوجه خانواده 

سلطنتی انگلیس کرده است.
بن الدن ها خانواده ای بانفوذ در عربســتان ســعودی هستند که ثروت 
و قدرتشــان را به شرکت چندملیتی ســاختمانی خود و روابط نزدیک 
گذشته شان با خانواده سعودی مدیون هستند. این خانواده گرچه تالش 
کرده تا پس از 11ســپتامبر از اقدامات اسامه بن الدن اعالم برائت کند، 

اما نامش همچنان با القاعده و اقدامات تروریستی آن گره خورده است.

سرگذشت خانواده بن الدن
نام بکر بن الدن سال گذشته نیز مورد توجه رسانه ها قرار گرفت؛ زمانی 
که به همراه گروه دیگری از شاهزاده های سعودی در جریان کارزار مبارزه 
با فساد توسط محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، بازداشت شد. نشریه 
نیویورکر در گزارشی با عنوان »سقوط بن الدن ها« به نقش بکر بن الدن 
در این خانواده اشاره کرده و نوشت: ریشه خاندان بن الدن به شهر جده 
بازمی گردد؛ شهری بندری در کنار دریای ســرخ. محمد بن الدن، پدر 
خانواده، آواره فقیری از کشور یمن بود که در سال 1931به جده رفت و 
یک شرکت ساختمانی تاسیس کرد؛ »گروه سعودی بن الدن«، شرکتی 
که بعدها به بزرگ ترین هلدینگ ساختمانی عربستان سعودی تبدیل شد. 
این شرکت در طول فعالیت خود کاخ های بسیاری ساخت، مساجد را در 
شهرهای مکه و مدینه بازسازی کرد و در سراسر جهان عرب شعباتی دایر 

کرد. محمد بن الدن در حادثه سقوط هواپیما در سال 1967)1355( در 
60سالگی کشته شد. او در زمان مرگ 54فرزند و 20همسر داشت. در 
آن زمان، سالم بن الدن بزرگ ترین فرزند او که 21سال داشت در لندن 
زندگی می کرد. سالم، مســئولیت خانواده و کســب وکار خانوادگی را 
برعهده گرفت. او امالکی را در انگلیس و آمریکا خرید. سالم در عربستان 
سعودی نیز توانســت حمایت ملک فهد، پادشاه عربستان را جلب کند. 
ملک فهد تمام قراردادهای مهم شرکت بن الدن را تامین می کرد و سالم 
تقریبا به یکی از اعضای دربار تبدیل شده بود. در دهه 1980بود که سالم 
برای نخستین بار با اســامه بن الدن، برادر ناتنی خود در پاکستان دیدار 
کرد. اسامه بن الدن در آن زمان علیه نیروهای شــوروی در افغانستان 
مبارزه می کرد؛ جنگی که کامال از طرف ملک فهد و سازمان سیای آمریکا 

)در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان( حمایت می شد.
سالم اما در ســال 1988)1368( و در 42ســالگی در جریان تصادفی 
عجیب در سن آنتونیوی آمریکا کشته شد. مرگ او خانواده بن الدن را به 
هم ریخت. پس از آن بود که اســامه بن الدن به طور فزاینده ای رادیکال 
و به یکی از منتقدان سرکش خاندان سعودی تبدیل شد. در کتاب های 
بسیاری عنوان شده این ســالم بن الدن بود که همواره اسامه را کنترل 
می کرد و پس از مرگ او، اســامه به این نتیجه رسید که توانایی رهبری 
خانواده را دارد. اما از آنجا که اســامه جزو حلقه داخلی خانواده محمد 

بن الدن به شمار نمی رفت، برادران ناتنی اش تبعیت از او را نپذیرفتند. 
در آن زمان بکر بن الدن که ســال ها در آمریکا زندگی کرده و مهندسی 
خود را از دانشــگاه میامی گرفته بود، اداره خانواده و شرکت بن الدن را 
به دست گرفت. دولت سعودی هم که از انتقادهای تند اسامه از نزدیکی 
ریاض و واشنگتن به ستوه آمده بود، فورا شهروندی اسامه را لغو و او را از 
عربستان اخراج کرد. بکر بن الدن نیز او را از شرکت کنار گذاشت. به این 
ترتیب اسامه در سال 1991)1370( به سودان و سپس افغانستان رفت؛ 
جایی که حمالت 11سپتامبر را طراحی کرد. رویترز در گزارشی نوشته 
که بزرگ ترین دستاورد بکر بن الدن، گرفتن قراردادهای پرسود سلطنتی 
پس از ســکته مغزی ملک فهد بود. در آن زمان حاکم واقعی عربستان، 
شاهزاده عبداهلل بن عبدالعزیز، برادر ناتنی ملک فهد بود. عبداهلل پس از 
حمله 11ســپتامبر با حمایت از بن الدن ها حاضر نشد تا این خانواده را 
به دلیل اقدامات تروریستی اسامه تنبیه کند و شرکت بن الدن همچنان 
قراردادهای پرســود می گرفت.   با تغییر مناسبات قدرت در عربستان و 
روی کار آمدن ملک سلمان و ولیعهد شدن پسرش محمد، شرایط برای 
بن الدن ها عوض شد. محمد بن سلمان در روزهای نخست قدرت گیری با 
بکر بن الدن دیدار کرد و از او خواست تا در شرکت گروه بن الدن شریک 
شود. او به بکر بن الدن پیشــنهاد داده بود که سهام شرکت را در بورس 
اوراق بهادار عربستان عرضه کند. یازدهم ســپتامبر همان سال در پی 
سقوط یکی از جرثقیل های شــرکت در مکه صدها نفر کشته و زخمی 
شدند و دولت سعودی قراردادهای این شــرکت را متوقف کرد. محمد 
بن سلمان اندکی بعد کارزار گسترده ای را علیه شاهزادگان و تجار در پیش 
گرفت و در جریان آن بکر بن الدن و 2تن دیگر از برادرانش، سعد و صالح 
را بازداشت کرد. در این زمان اسناد امالک خانواده بن الدن، هواپیماهای 
شخصی، خودروهای لوکس و تمام پول نقد و جواهرات آنان توقیف شد. 
یک سال بعد هم دولت سعودی 36.2درصد از سهام شرکت بن الدن را 
در اختیار گرفت. تقابل محمد بن ســلمان با بن الدن ها در عربستان و 
چالش های داخلی این خانواده در شرایطی است که برخی وقایع در ابعاد 
بین المللی - نظیر آنچه در ماجرای جنجالــی اخیر پرنس چارلز اتفاق 
افتاد - عدم محبوبیت این خانواده را بار دیگر به آن ها یادآوري کرده است.

گزارش 2

گزارش 1

 انتخابات  و بن بست سیاسی
در عراق

جالب بود که حامیان ترامپ هم مدعی 
دخالت خارجی در انتخابات بودند.

در شرایطی می توانیم اعالم کنیم که ســازوکار انتخاباتی 
پاسخگوی شرایط عراق نیســت که از اصول انتخاباتی دور 
شویم و بیشتر بر مســائل قومیتی و عشیره ای تکیه کنیم. 
در این وضعیت قطعا دمکراسی پاســخ نخواهد داد. عرف 
و رسوم گروه های قبیله ای و رســوم خاندانی و خانوادگی 
همواره در عراق حاکم بوده و هســت، اما انتخابات هم در 
این کشــور جوابگو بوده اســت، مگر آنجا که مسائل قومی 

برجسته شده است.
در عین حــال نمی توان انکار کرد که فرهنگ عشــیره ای، 
قبیله ای و خانوادگی در انتخابات عراق به شدت تأثیر گذار 
اســت؛ ازجمله روش مقتدی صــدر در اعتراضــات اخیر 
براســاس تأکید بر حاکمیت خاندانی صدر. چون خاندان 
صدر به صورت تاریخی در دوره پادشــاهی عراق موقعیت 
رئیس پارلمان را داشتند و سپس برای دوره ای کوتاه پست 
نخست وزیری را هم به دســت آوردند. سیدمحمد صدر، در 
دوره پادشاهی عراق رئیس پارلمان بود و در مدت کوتاهی 

هم نخست وزیری را در دست داشت.
از طرف دیگر، خاندان صدر 2 شــهید بزرگ را تقدیم ملت 
عراق کردند. »شهید محمدباقر«، عمو و پدر زن مقتدی صدر 
و »شهید محمد محمد صادق«، پدر مقتدی صدر، در عراق 
بسیار مورد احترام  و جمعیت زیادی حامی آنها هستند. بر 
این اســاس صدر نیز برای خود در حاکمیت عراق اولویتی 
قائل است و سعی دارد که حاکمیت خاندان صدر را در اداره 
کشور تثبیت کنند. عده ای از عراقی ها این تفکر را می پذیرند 

و مدافع آن هستند و از صدر حمایت می کنند.

در این میان برخی گروه های نزدیک به جریان ســابق بعث 
عراق از اقدامات صدر سوءاستفاده می کنند. این گروه های 
سابق بعثی اکنون در عراق نام های دیگری دارند و از میان 
اهل سنت عراق تشکیالتی با عنوان »حزب تقدم« را تشکیل 
داده اند. حزب تقــدم، جریان صدر را فرصــت خوبی برای 
بازگشت به قدرت می داند و از همین رو در تالش است تا زیر 
چتر اعتراضات جریان صدر پنهان شود و خود را به جریان 
صدر نزدیک نشــان می دهد. این گروه هــای بعثی درواقع 
بازماندگان سران سابق حزب بعث، خویشاوندان و اقوام آنها 
هستند، اما خود را بعثی نمی نامند بلکه عناوین دیگری برای 

خود انتخاب کرده اند.
با این حال، جریان صدر هرگونه همراهی، نزدیکی و ائتالف با 
این گروه های نزدیک به بعثی را به شدت رد می کند، اما این 
گروه ها، اعتراضات صدر را فرصت خوبی برای بازگشــت به 
قدرت می دانند و به صورت غیرمستقیم از اعتراضات جریان 

صدر سوءاستفاده می کنند.
در عین حال باید توجه داشــت که دمکراســی صرفا در 
صندوق انتخابات نیســت و بخش دیگری از دمکراســی 
توانایی عزل حکومت اســت. در واقع عــزل حکومت یا از 
طریق پارلمان صــورت می گیرد یا از طریــق اعتراضات 
خیابانی و همــواره در این میان گروهی برنده اســت که 
بتواند از هر دو ابزار استفاده کند. اکنون نیز به نظر می رسد 
که جریان صدر در تحوالت عراق دســت برتر دارد، چون 
هم توانســته روند کار پارلمان را مختــل کند و هم نبض 
اعتراضات خیابانی را در دست بگیرد. اما باید توجه داشت 
که کشــاندن اختالفات به خیابان راه حل درســتی برای 
احزاب و گروه های سیاسی نیست و ممکن است به هرج و 

مرج منجر شود.

اختالفات صدر با چارچوب هماهنگی شیعیان
اختالف صدر با چارچوب هماهنگی شیعیان نشات گرفته 
از اختالف شــخصی او با نوری المالکــی، عضو چارچوب 
هماهنگی و نخست وزیر پیشــین عراق است. درواقع یک 
موضع شخصی از طرف صدر نسبت به نوری المالکی وجود 
دارد. این اختالف به دلیل برخورد شدید با جریان صدر در 
زمان نخســت وزیری نوری المالکی در بصره، کربال و نجف 
اســت. رویداد اول در بصره در اوایل دولــت نوری المالکی 
رخ داد و در آن شخص نوری المالکی در بصره حاضر شد و 
نیروها را بســیج کرد تا نیروهای جریان صدر را که مشغول 
اعتراض بودند، محاصره کنند و درنهایت هم آن را شکست 
داد. رویداد بعدی در کربال رخ داد و نیروهای صدر در نیمه 
شعبان به دنبال مســلط شــدن در کربال بودند، اما نوری 
المالکی اجازه تسلط جریان آنها را در کربال نداد. رویداد سوم 
نیز در بغداد رخ داد و زمانی بــود که نیروهای صدر به بهانه 
حمله به نیروهای آمریکایی با استفاده از سالح های سنگین 
و خمپاره، محل اقامت نــوری المالکی را همزمان با اهداف 
آمریکایی هدف قرار دادند. در ایــن رویداد، نوری المالکی 
خواستار خروج نیروهای آمریکایی شد و سپس به شدت با 

جریان صدر برخورد کرد.
این 3 رویداد درواقع به مثابه شکســت برای جریان صدر 
بود. لذا حتی در جلسات چارچوب هماهنگی نیز صدر هیچ 
ارتباطی با نــوری المالکی برقرار نکرد. اگــر نوری المالکی 
بخواهد از این اوضاع بــه نفع مردم اســتفاده کند، باید از 
مقتدی صدر عذرخواهی کند کــه البته این عذرخواهی به 
لحاظ سیاسی برای نوری المالکی مطلوب نیست اما می تواند 

به گشایشی در فضای فعلی عراق منجر شود.

والدیمیر پوتین 
رئیس جمهور روسیه 

نیروی دریایی روسیه موشک های کروز 
مافوق صوت زیرکن )Zircon( را ظرف 
چند مــاه آینــده دریافت خواهــد کرد و 
منطقه اســتقرار آنها به منافع روســیه 
بســتگی دارد. نیــروی دریایــی روســیه 
قادر است به کسانی که حاکمیت ما را 
نقض کنند، به سرعت نور پاسخ دهد. 

)اسپوتنیک(

وانگ یی
وزیر خارجه چین

نقطــه  بــه  هم اکنــون  افغانســتان 
حســاس گذار از هــرج و مــرج بــه نظــم 
زیــادی  چالش هــای  بــا  امــا  رســیده، 
روبه روســت. چیــن و ســازمان همــکاری 
شــانگهای بــه مــردم افغانســتان کمــک 
می کننــد کــه مشــکالت را پشــت ســر 
بگذارند. ما از افغانستان در مسیر توسعه 

حمايت خواهیم کرد. )گلوبال تایمز(

جرمی کوربین 
رهبر سابق حزب کارگر انگلیس

ایــده ایجــاد دیــوار جدیــد جنــگ ســرد 
میــان روســیه و اروپــا هرگــز مشــکل را 
حــل نخواهد کــرد و بایــد راه حلــی برای 
نیازهای فعلی انــرژی پیدا کــرد؛ اینکه 
مــا در بلندمــدت در راســتای کاهــش 
مصــرف ســوخت های فســیلی تــالش 
کنیم. این اقتصاد نمی تواند بدون گاز 
روسیه به فعالیت های خود ادامه دهد. 

)المیادین(

تهدید چین کارساز شد  
پلوسی به تایوان نمی رود

نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، 
سفر آسیایی خود را آغاز کرده است اما در برنامه 
سفر نامی از تایوان دیده نمی شود. آسوشیتدپرس 
به نقل از دفتر پلوسی نوشــته که او به سنگاپور، 
مالزی، کره جنوبــی  و ژاپن ســفر خواهد کرد. 
به نظر می رسد او پس از شدت گرفتن هشدارها و 
تهدیدهای مقام های ارشد پکن به واشنگتن درباره 
سفر پلوســی به تایوان و بروز اختالف نظر میان 
کاخ سفید و رئیس  مجلس نمایندگان بر سر این 
موضوع، برنامه خود را تغییر داده است. چنانچه 
پلوسی به تایوان سفر می  کرد، بلندپایه ترین مقام 
منتخب آمریکایی بود که از ســال 1997 از این 
جزیره بازدید می کرد. پکن، تایوان را بخشــی از 
سرزمین چین می داند و تحرکات آمریکا و فروش 
ســالح به تایوان را نقض حاکمیت خود و مغایر 
با سیاســت »چین واحد« ارزیابی می کند. اخیرا 
دولت آمریکا الیحه صدها میلیارد دالری بودجه 
نظامی آمریکا را امضا کرد که بخش چشمگیری از 
آن به مقابله با چین و حمایت از تایوان تخصیص 
داده شده اســت. همزمان با سفر آسیایی نانسی 
پلوسی، چین هم مانور گســترده دریایی خود را 
آغاز کرده و آســمان تنگه تایوان را به بهانه این 

مانور بسته است. 
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گرینویچ

کشتن پناهجويان در ايتالیا

 

ماچرتا: طی هفته جاری پس از انتشــار ویدئویی 
از کشتن افراد بی خانمان توسط 2 دوست ویدئویی 
هم از ایتاليا منتشر شد که مردی اهل این کشور یک 
پناهجوی نيجریه ای  را در خيابان می کشد. این دو 
رویداد سبب خشم عمومی درباره شيوه برخورد با 
پناهجویان و مهاجران و افراد بی خانمان در فضای 
مجازی شده است. به گزارش بی بی سی، در ویدئویی 
 که گفته شــده توســط یک رهگذر تهيه شــده - 
به نظر می رسد در آنچه پيش چشمانش روی می دهد 
هيچ دخالتی نمی کند - یک دستفروش نيجریه ای 
دیده می شــود که توســط یک مرد سفيدپوست 
زمين زده شده است. پليس می گوید یک ایتاليایی 
32ساله را در ارتباط با قتل و سرقت بازداشت کرده 
است. با این حال، انتشــار این ویدئو در شبکه های 
اجتماعی واکنش های گســترده و اغلب تندی در 

ایتاليا به همراه داشته است. 

سیل و روزنامه نگاری شاعرانه

ممنوعیت سیگار در نیوزيلند
 

ولینگتون: پس از اینکه کارشناســان اعــام کردند در 
نيوزیلند ساالنه دست کم 5هزار نفر در اثر مصرف سيگار 
جان خود را از دســت می دهند قانون در این کشور تغيير 
 کرد و پس از این نوجوانان اجازه ســيگار کشيدن ندارند. 
به گزارش ایندیپندنــت،  قانون جدید هنگامی به مجلس 
رفت که دولت جاسيندا آردرن دسامبر گذشته اعام کرد 
برای ممنوعيت فروش تنباکو به نسل بعدی برنامه ریزی 
می کند تــا کشــور را در ســال2025 از دخانيات پاک 
کند. همچنين براســاس این قانون جدیــد، دولت تعداد 
خرده فروشــان مجاز به فروش تنباکو را کاهش می دهد. 
همچنين ميــزان نيکوتين را در تمــام محصوالت پایين 
می آورد. این امر همچنين خریدن سيگار را برای جوانان 
سخت تر می کند. کلوئه ســواربریک، نماینده حزب سبز، 
با اشــاره به زیان هــای اجتماعی برای مردمــی که قادر 
نيســتند به ميزان معمول نيکوتين دسترســی داشــته 
باشند، گفت ضروری اســت که سياســتی »مستند« و 
»کاهش دهنده ضرر« وجود داشــته باشد. این ممنوعيت 
در مورد ســيگار های الکترونيک هم اعمال می شود. در 
چند سال گذشته مصرف ســيگار های الکترونيک ميان 

نوجوان های این کشور حسابی رواج یافته بود. 

رقابت خريد واکسن آبله میمون
 

لندن: مقامات بهداشــت عمومــی در بریتانيا در بــاره رقابت  
کشورهای ثروتمند  برای خرید مقادیر زیادی واکسن آبله ميمون 
و کاهش اشتراک دوزهای این واکسن با کشورهای آفریقایی و 
خاورميانه هشدار دادند. کارشناسان و منتقدان این رویکرد از 
تکرار مشکات فاجعه بار ناشی از نابرابری و بی عدالتی در توزیع 
واکسن طی دوران اوج همه گيری کرونا بيم دارند. دکتر بوگوما 
کابيسن تيتانجی، استادیار علوم پزشکی در دانشگاه اموری در این 
خصوص می گوید: »اشتباهاتی که در طول همه گيری کووید-19 
مشاهده شد در حال تکرار است. درحالی که کشورهای ثروتمند 
ميليون ها دوز واکسن برای جلوگيری از ورود و گسترش ویروس 
آبله ميمون در داخل مرزهای خود ســفارش داده اند، هيچ یک 
برنامه ای برای اشتراک دوز با آفریقا در دست اجرا ندارند. از ماه 
مه گذشــته تا به امروز بيش از 21هزار مورد ابتا به آبله ميمون 
در نزدیک به 80کشور جهان گزارش شــده که 75مورد مرگ 
مشکوک مرتبط با این بيماری در آفریقا، به طور عمده در نيجریه 

و کنگو نيز بخش نگران کننده آن بوده است.

»دانشــمندان دانشــگاه آکســفورد اعام کردند 
بازی های ویدئویی بی ضرر هســتند«. این تيتری 
بود که در دیلی ميل منتشر شد و سپس به سرعت 
در ســایت های خارجی و داخلی گيمرها یا همان 
بازیکن های حرفه ای این نوع بازی ها حسابی سر و 
صدا کرد. اما واقعيت ایــن ادعا چه بود؟ آیا می توان 
چشم و گوش بسته بر مبنای این نتایج عمل کرد؟ در 
این تحقيق حدود 40 هزار کاربر )گيمر( این بازی ها 
که باالی 18 سال ســن داشتند، برای مدت 6هفته 
زیرنظر گرفته شدند و پژوهشگران در نهایت اعام 
کردند: »ما هيچ گونه شواهدی مبنی بر وجود ارتباط 
ميان بازی های ویدئویی و وضعيت ســامت روان 
 کاربران آن نيافتيم.« براساس گزارشی که در نشریه

 The Royal Society منتشــر شد، پژوهشگران 
اعام داشــتند: »خوب یــا بد، ميانگيــن تأثيرات 
بازی هــای ویدئویی بر ســامت روحــی کاربران 
احتماالً بســيار کم اســت و برای تعيين خطرات 
احتمالی ایــن بازی ها، به داده های بيشــتری نياز 
است.« پژوهشگران برای ارزیابی تأثير این بازی ها 
روی کاربران، احساســات آنهــا در زندگی روزمره 
یعنی ميزان شــادی، غم، عصبانيت یا نااميدی آنها 
را به مدت 6هفتــه ارزیابی کردنــد. آنها همچنين 
مجموع ســاعاتی را که کاربران در طول روز صرف 
انجام این بازی ها )از بازی های شبيه ســازی شده 
گرفته تا مســابقه اتومبيل رانی جهان( می کردند، 

زیرنظر داشتند و درنهایت اعام کردند که پيامدهای 
بازی های ویدئویی روی کاربران، چه مثبت یا منفی، 
تنها درصورتی قابل درک اســت کــه کاربر بيش از 

10ساعت در روز بازی کند.
یافته های دانشــمندان درســت اما هر گيمری از 
جمله نگارنده این متن بارها شاهد این واقعيت بوده 
است که فعاليتی که روی خواب و ميزان تنش های 
روانی فرد تأثير بگذارد به طور حتم مورد حساسی 
اســت و باید نســبت به محتوای آن و ميزان وقتی 
که صرف آن می کنيم حســاس باشيم. بسياری از 
گيمرها بعد از تجربه یک بازی جنگی، در خواب با 
دشمن جنگيده اند. بعد از یک بازی ترسناک شب 
در خواب با هيوالها سرشاخ شده اند و بنابراین هيچ 
دانشمندی نمی تواند منکر تأثير سوء برخی از این 
بازی ها مخصوصا روی ذهن کــودکان و نوجوانان 
و حتی بزرگساالن شــود. همانطور که هيچ انسان 
اهل علمی نمی تواند منکــر تأثير مثبت بازی هایی 
با محتوای مناســب روی گيمرها شــود. محتوای 
بازی های گوناگون هم ماننــد هر محتوای دیگری 
درصورت مناسب و مورد تأیيد روانشناس ها بودن 
می تواند مفيد و برعکس درصــورت منفی بودن یا 
افراط کردن در زمان اســتفاده از آنها مضر باشــد. 
بنابراین تيتر دیلــی ميل ماک عمل ما نيســت 
و باید طریق تعــادل و دوری از افــراط و تفریط را 

دنبال کنيم.

دریچه

ادعای بی ضرری بازی های ويدئويی 

 تقويم / سالروزعدد خبر

 شوالیه ادبیات ایران

همان اول که کتاب را بــاز می کنید، قبل از هر 
چیز برمی خوريد به حجم زيــادی از توصیف. 
توصیفاتی که بیشــتر به توصیفات شعر شبیه 
اســت تا يک رمان. در واقع همین توصیفات 
باعث جدال بین مخالفــان و طرفداران کلیدر 
می شود. طرفدارانش می گويند صحنه به صحنه 
رمان اثر هنری است. آنها معتقدند قلم محمود 
دولت آبادی مهم تر از داستانی است که روايت 
می کند. اما کسانی هم هســتند که می گويند 
کلیدر را می توان به اندازه »جای خالی سلوچ« 
جمع کرد، بدون اينکه چیزی از داســتان جا 
بماند. با همه اينها، حتی اگــر تمام اين نظرات 
درباره اين رمان درست باشد، باز هم کلیدر يکی 
از شــاهکارهای ادبیات فارسی و مهم ترين اثر 
دولت آبادی اســت. محمود دولت آبادی با قلم 
روان و توصیف های بسیار دقیق و ظريفش چنان 
خواننده را مسحور خود می کند که بعید است 
بتواند رهايش کند.  اين خصلت دولت آبادی است 
که داستانی از او را اگر شروع کردی پايت بسته 
می شــود به تخت روايت و تا انتها در مسیرش 
خواهی ماند و قهرمان هايش چنان واقعی اند که 
تا مدت ها در تو خواهند زيست؛ مثل گل محمد 
که همچنان در ذهن بســیاری از خوانندگان 
»کلیدر« بیدار و پابه رکاب است. محمود دولت 
آبادی  زاده روستايی در سبزوار است. در میان 
نوشــته هايش رنگ وبوی آن ديار به چشــم 
می خورد. او برای گذران زندگی مشغول کارهای 
مختلف می شود تا سرانجام به کارهای هنری و 
اجرای تئاتر می رسد. پس از چند تجربه هنری، 
تئاتر را کنار می گذارد و نوشتن را انتخاب می کند. 
برخی از داستان هايش نیز با رضايت خودش  يا 
بدون آن دستمايه ساخت فیلم هم شده است. 
حاال بیش از ۵0 سال اســت که اين نويسنده 
برجسته، بی وقفه می نويســد و ادبیات پربار 
فارسی با تالیف های اين نويسنده بزرگ، غنی تر 
شده است. دولت آبادی در سال2013 برگزيده 
جايزه ادبی »يان میخالســکی« سوئیس شد و 
در سال2014 جايزه »شوالیه ادب و هنر ايران« 

را از سفیر دولت فرانسه در تهران دريافت کرد.

حافظ

در طريقت هر چه پیِش سالک آيد خیِر اوست

در صراِط مستقیم  ای دل کسی گمراه نیست

در چند روز گذشته فاجعه ســيل بخش بزرگی از 
کشــور را تحت تأثير قرار داد. عده قابل توجهی از 
ایرانيان جان خود را از دست دادند، عده ای مصدوم و 
عده بسيار زیادی دچار آسيب و زیان های قابل توجه 
شدند. این رخداد در شبکه های اجتماعی به صورت 
گسترده ای بازنمایی شــد و ویدئوهای مختلفی از 
صحنه های مربوط به هجوم سياب و ویرانی منتشر 
و بازنشر شد. اما آنچه در این ميان بيشترین اقبال را 
داشت و بيشتر دیده شد تفسيرهایی بود که درباره 
سيل به مثابه یک استعاره یا چيزی فراتر از یک پدیده 
طبيعی از سوی افراد مختلف به ویژه فعاالن رسانه ای 
و روزنامه نگاران بيان می شد. در این بيان استعاری 
سيل به شکل های مختلف نشــانه ای از چيزهایی 
فراتر یا به عبارتی »عميق تر« درنظر گرفته شــده 
اســت که معنایی متفاوت دارد و این معنا را باید با 
تامل دریافت. مثا  برای عده ای این پدیده یکی دیگر 
از مظاهر با و تقاصی بود که ازدیاد گناه در جامعه 
باعث آن شــده بود. بعضی ها با نشر تصاویری که از 
حضور مسئوالن در مناطق سيل زده منتشر شده بود 
سيل را مجالی برای دیدن حضور مسئوالن در کنار 

مردم و همراهی با آنان برای حل مسائل می دانستند 
و در مقابل عده ای هم آن را مجالی برای خودنمایی و 
فرصتی برای کسب اعتبار. در ویدئوی مشهوری که 
در آن 2کودک در پناه چند سنگ و در وسط جریان 
خروشان سياب گرفتار شــده بودند، نظير چنين 
تفسيرهایی فراوان دیده می شد. گویی در سيل قرار 
است وضعيتی فهميده شود که در آن مردم معصوم 
گرفتار انواع مشــکات به خصوص گرانی و مسائل 

اقتصادی هستند.
اینکه ما برای بيان واقعيت و ارتباط دادن آن با دیگر 
واقعيت های جامعه به بيان اســتعاری رو بياوریم و 
تقریبا هر چيزی را به ترتيبی با بحث های سياســی 
و اقتصادی گــره بزنيم البته که اصــا چيز تازه ای 
نيست. نگاه شاعرانه و بيان اســتعاری با فرهنگ و 
زبان ما گره خورده است. مســئله اما اینجاست که 
در نســبت با فاجعه دردناکی مثل سيل، آیا کافی 
اســت که صرفا به این نوع واکنش اکتفا کنيم؟ این 
پرسش به خصوص برای اهالی رسانه و روزنامه نگاران 
دارای اهميت باالتری است. بایای طبيعی در همه 
جای جهــان رخ می دهند. واکنش رســانه به این 
رخدادها امروز واکنشی اســت که 2 وجه دارد. اول 
اطاع رسانی مناســب و حرفه ای برای افرادی که 
در محل حوادث حضور دارند یــا زندگی می کنند 
تا ميزان خسارات انســانی و مالی به حداقل ممکن 

برسد. و دوم بررسی دقيق آماری و علمی از پدیده رخ 
داده برای آنکه معلوم شود با چه چيزی مواجهيم، 
چطور می توانيم در برابر آن آماده باشيم، چطور برای 
آینده از این رخداد تجربه کســب کنيم و البته که 
چطور کمک های مربوط به سازمان های مسئول در 
چنين حوادثی به آسيب دیدگان می رسد و وضعيت 
این افراد در روزهــای حادثه چگونه ســاماندهی 
می شود. این رویکرد نســبت به حادثه که مبتنی 
بر اطاع رســانی صحيــح و حرفــه ای و در نتيجه 
حضور مؤثر و متناســب خبرنگار و عوامل رسانه ای 
در صحنه اســت، نخستين اولویت ســازمان های 
خبری، خبرگزاری ها و رسانه هاست. تفسير و تاویل 
استعاری و نمادشناسانه مربوط است به بعدتر، وقتی 
که اضطرار برطرف شد و خطری که جان و مال مردم 
را تهدید می کرد از سر گذشت. برای بيان شاعرانه 

هميشه وقت هست.
این نخستين بار نيست که اغلب اهالی رسانه به جای 
پرداختن به آنچــه در متن می گذرد که یک فاجعه 
طبيعی اســت و بر تعداد قابل توجهی از هموطنان 
ما اثر تلخی گذاشــته اســت، به حواشــی غریبی 
می پردازند که در آن شــکایت از زمانه و اختافات 
سياســی محوریت دارد. از براندازان و بدخواهانی 
که کارشان اتهام زدن است توقعی نيست، اما اهالی 
رسانه کی قرار اســت پيش از شاعرانگی و توصيف 
استعاری فاجعه به وظيفه اصلی خود که روایت دقيق 
آن چيزی است که در حال رخ دادن است و مبتنی بر 

آمار و عدد و رقم و تحليل تخصصی است بپردازند؟

باران را اگر از طبيعت 
دریغ کنيم حاصلش 
می شود خشکســالی اما باران را اگر از ادبيات فارسی 
و اشــعارمان دریغ کنيم حاصلش خشک شدن طبع 
شاعری مان است. اینکه این باران از کجا می آید جواب 
بخاراتی است باالی سرمان که بر اثر سرما فشرده شده 
و تبدیل به قطره های باران می شود. اما آن باران ادبی 
از کجا آمده جوابش داستانی به درازای هزار سال دارد.
واژه باران در آسمان زبان فارسی جزو ستارگان کهنی 
اســت که مرور زمان تأثير زیادی بر آن نگذاشته و به 
نسبت با همان نور اوليه خود می تابد. این واژه در زبان 
پهلوی واران و در اوســتایی، وار بــه معنی فرو ریزنده 
بوده اســت. هنوز هم در زبان کردی بــه باران، واران 
گفته می شــود. اما چرا هنوز در زبان کــردی باران، 
واران است؟ این همان داســتان کهن زبان پهلوی با 
فراز و نشيب هایش اســت. زبان پهلوی زبانی است که 
اشــکانيان و ساســانيان- حکومت های پيش از ورود 
اســام به ایران - بــا آن گفت وگــو می کردند. یعنی 
ایرانيان بيش از 2هزار ســال قبل به این زبان سخن 
می گفتند که عده ای به آن فارسی ميانه هم می گویند.

فارسی ميانه یا پهلوی، زبانی برگرفته از فارسی باستان 
بود، به این شکل که بســياری از مواد و مصالح آن را 
گرفته و تنها زواید و آنچه از فارســی باستان ضروری 
به نظر نمی رسيد، حذف شــده بود. ریشه بسياری از 
لهجه های امروزی ایران نيز برگرفته از همين فارسی 
ميانه است. زبان های کردی، لری، لکی، تاتی و آذری 
ریشه در فارسی ميانه دارند که بعدها از فارسی دری و 

عربی هم تأثير گرفته اند.
به داستان باران خودمان بازگردیم. گفتيم که باران در 
زبان پهلوی واران بوده اســت به معنای فروریزنده. اما 

چرا »و« به »بـ« تبدیل شد.
کلمات زیادی در زبان پهلوی وجود داشتند که حرف 
»و« آنها به مرور تبدیل به »ب« شده است. برای مثال 
»وسترگ« پهلوی تبدیل به »بستر« شده است؛ علتش 
بيان راحت تر و سليس تر »ب« نسبت به »و« است. اگر 
به لغتنامه دهخدا هم سری بزنيد در قسمت حرف »و« 
آمده است گاهی بدل به »ب« می شود مثل ورافتادن 

که شده برافتادن یا ورداشتن که شده برداشتن.
اميدواریم در دوره ما ایــن »ب« باران رحمت به »و« 

ویرانه بدل نشود. به قول حافظ: 

در آن مقام که سیل حوادث از چپ و راست
چنان رســد که امان از میان کــران گیرد

چه غــم بود به همــه حال کــوه ثابت را
که موج هــای چنــان قلزم گــران گیرد

گنج واژه

هستی پودفروش

باران از کجا آمد

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

تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

سیدجواد رسولینگاه
 کارشناس رسانه

نذوراتش فراوان است. خيلی ها برایش 
قربانی می کنند. برای همين هم هست 
که آنجا را پس از ِمنــا، دومين قربانگاه 
جهان اسام دانسته اند؛ از 73ســال پيش که برای نخستين بار 4 
رأس گوسفند ذبح شــد تا امروز که به 12هزار رأس رسيده است. 
آنجا برای زنجانی ها جایگاه و پایگاه دیگری دارد. ارزشش برای اهالی 
این خطه بيش از این حرف هاست. اصاً نوعی مرکزیت دارد برایشان. 
در ماه عزای سيدالشــهدا)ع( از هر زنجانی بپرسی نشانت می دهد 
کجاست. گویی همه راه ها به »حسينيه اعظم« می رسد و این راه ها 
در عصر هشتم محرم هرسال، حال وهوای دیگری دارند. همه سراپا 

عشق به علمدار کربا)ع( و در یوم العباس راهی زنجان می شوند.

اما این حسينيه که آیين سوگواری اش در ميراث معنوی ایران 
نيز به ثبت رسيده است، پيشينه ای دارد که بر پایه اسناد، به روزگار 
نادرشاه افشــار می رســد اما کهن ترین مکتوبی که از آن نام برده 
شده، تاریخ دارالعرفان خمسه اســت، نوشته محمدهاشم آصف 
مشهور به رستم الحکما که در روزگار کریم خان زند و آغامحمدخان 
قاجار می زیســته و رســتم التواریخ از تحریرات اوست. این اثر که 
قدیمی ترین متن تاریخی درباره زنجان اســت و نوشته شــده به 
ســال 1248قمری، در چندجا به این مکان مقدس اشاره و از واژه 
»حسينيه« استفاده کرده است. از جمله آنکه وقتی ذوالفقارخان 
افشار، حاکم زنجان در مقابل وکيل الرعایا گردن فرازی کرد و بعد به 
اسارت درآمد، پس از آزادی در آنجا مقيم شد و در این کتاب چنين 
آمده اســت:»عاليجاه پيغمبرپگاه »ذوالفقارخان« جالت نشان 
افشار رسيده و ســپاه ظفر همراه مذکور، از دروازه شرق وارد بلده 
شده و در »حســينيه« اقامت فرمودند.« یا در جایی دیگر، چنان 
که از این حســينيه نام برده، نشــان از آن دارد کــه حتی یکی از 
محله های زنجان به این نام شــهره بوده است؛»بدین سان جهت 
اهالی  محله پایين  و  دیوانگان  و  »حسينيه« جوی هایی باریک از آب 
رودخانه ]زنجان چای[ کشاندند و در خانه های خویش چاه هایی 
حفر کردند.« و این مربوط اســت به دوران حکمرانی عبداهلل خان 
اوصانلو افشار در دوران فتحعلی شاه. اما جز اینها، در حسينيه چند 
سند دیگر نيز در ميان است که داللت می کنند بر قدمت حسينيه 
اعظم زنجان؛ علم فلزی است با تاریخ حکاکی  شده 1221قمری و 
سنگ نبشته ای به تاریخ 1261قمری و 2 وقف نامه به تواریخ صفر 
1295و شــوال 1322، که موقوفاتی تقدیم حسينيه شده است. 
گفتنی  است در بخشی از آن سنگ نبشته که شعری  است درباره 

حسينيه آمده است: »مسجدی خواستند بی مانند/طرح از لطف 
حضرت یزدان/ چون به پایان رسيد این مسجد/ هاتفی سفت 
این در غلطان/ َحَبّذا مسجدی که در منظر/ آمده رشک روضه 

رضوان.« این حسينيه از آن زمان که 200مترمربع بود تا 
امروز که به 13هزار مترمربع رسيده، راهی دراز پيموده 
و این همه در مسير دلدادگی اهالی زنجان بوده است به 

حضرت سيدالشهدا)ع(.

روایتی کوچک در باب فضيلتی بزرگ
 در ستایش انصاف

وقتی 2دسته هم ریشه و هم داستان 
در مقابل هم قــرار می گيرند چه باید 
کرد؟ کليات هردو روی طاقچه و کف 
سجاده یکی است. هردو از یک نام و نشان حرف می زنند ؛» اسام، 

قرآن و سنت رسول خدا )ص( «
انگاری این وسط باید یک چيزی باشد که مشخص و مميز باشد 
در انتخاب روایت ها؛ روایت هایی شــبيه به هم، یکی از قوانين 
نظام می گوید، تبعيت از اصول امنيتی جامعه و بيزار از ناآرامی 
و شورش، در مقابل مرد ميانسال 75ساله ای ندا می دهد که من 
نه قصد شــورش دارم و نه ناامنی ولی دست در دست شما هم 
نمی توانم باشــم، اصا بگذارید به امان خود باشم و دست از من 
بدارید. از اسامی رد شوید و دوربين را کمی واید و پهن ببينيد، 
امنيت یا اصاح؟ آرامش یا شورش؟ بقا بر فاسد یا نقد و ویرایش 

به قصد صالح؟ اینجا تکليف چيست؟
پيش از شروع رویارویی، مرد 75 ساله در ابتدای خطابه کوتاهش 
یک چراغ روشن می کند. »َفإِْن أَْعَطيُتُمونِی الَنَّصَف کْنُتْم بَِذلِک 
أَْســَعَد.« اگر با مِن حســين انصاف به خرج دهيد خوشبخت 
می شــوید. می بينيد چه می گوید؟ دردش چيست؟ می گوید 
اســام و دین و پيغمبر و حال و حومه اش را کاری ندارم، مرا به 
نماز و روزه و بند و تقدیم و تعقيب تان هم دخلی نيست، نخستين 
درخواست حسين )ع( و شاید مهم ترینش لحظاتی پيش از شروع 
کارزار این است که انصاف داشته باشيد. می داند از دین و رسم 
مسلمانی نمی تواند صحبت کند چون اینها پيشانی را چنان به 
مهر سابيده اند که پاشنه پا به زمين. ُسم کوب و َسم نشان. آنها را 

به مسئله ای پيشينی تر ارجاع می دهد؛ انصاف.

رشک روضه رضوان

سیداحمد بطحايی
داستان نویس

حمیدرضا محمدی
روزنامه نگار

فراخوان

کمبود سوخت در سريالنکا  عکس: گاردين اول آخر
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چرا نباید واکسن خارجی 
وارد شود؟

هر چند واکسن ها تاکنون نتوانسته اند مانع 
100درصدی ابتال به کوویدـ19باشــند، اما 
مســتندات، تأثیر آنها بر کاهش قابل توجه 
مرگ و ابتالی شدید به کرونا را به خوبی نشان 
داده است. به طور کلی در ایران تاکنون 4دوز 
واکسن برای هر نفر تزریق شده و اکنون روند 
تزریق دوز چهارم به عنوان دومین دوز یادآور 
در جریان اســت؛ هر چند که هنور بخشی از 
جمعیت کشور هیچ واکسنی دریافت نکرده  
یا دوره های واکسیناسیون خود )تزریق 2دوز 
و دوز سوم( را در گذشــته تکمیل نکرده اند. 
حاال هم ابهاماتی درباره ضرورت تغییر برند 
واکسن ها در دوز چهارم یا متنوع نبودن سبد 
واکسیناسیون مطرح می شود که باعث شده 
مردم در واکسیناســیون خود تأخیر داشته 
باشــند. اما نکته مهم اینجاست که در وهله 
اول اولویت با واکسیناســیون است؛ آن هم 
با هر برندی که موجود باشــد؛ چراکه اگر به 
ســنوات ابتدایی کرونا و ورود واکســن ها به 
بازار مصرف برگردیم، همان زمان تأکید شد 
اولویت، تزریق واکسن است، نه پلتفرم آن. آن 
زمان کشورها و مراکز تحقیقاتی مختلف وارد 
چرخه و واکسن ها براساس چند پلتفرم تهیه 
و وارد بازار جهانی شدند. در تمام کشورهایی 
که واکسیناسیون انجام شد، موج های جدید 
بیماری بعد از واکسیناسیون هم وجود داشت، 
اما در مقایســه با دوران قبل از واکســن ها، 
پیامدها و تلفات و آسیب های گذشته در تمام 
حوزه های بهداشــتی، اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و... را شاهد نبودیم. اما اینکه اکنون با 
زیرسویه های جدید اومیکرون در مورد اینکه 
مردم نمی دانند باید چه واکسنی بزنند، باز هم 
اولویت با نخستین واکسن در دسترس است. 
سازمان بهداشــت جهانی تنها توصیه کرده 
که از پلتفرم های مختلف می توان در تزریق 
واکسن یادآور اســتفاده کرد؛ یعنی اگر برای 
دوزهای اول و دوم، ویروس کشته شده تزریق 
شده باشد، می توان دوز سوم را تغییر داد، اما 
تأکیدی بر این مسئله نیست و حتی می توان 
هر 4دوز واکسن را از یک پلتفرم تزریق کرد و 
منعی هم ندارد. درباره کم شدن تنوع یا نبود 
واکسن های خارجی در سبد واکسیناسیون 
هم باید به این نکته توجه داشــت که ســبد 
تولید واکسن در دنیا محدود است و اینطور 
نیست که 100برند واکســن علیه کرونا در 
اختیار کشورهای دنیا باشد. در کشور آمریکا 
و با تزریق 3دوز واکســن فایزر برای بخش 
زیادی از مردم، باز هم در موج جدید BA4 و 
BA5 بحران بیماری رقم خورده و مرگ های 
روزانه هــم گزارش می شــود. مطالعات هم 
نشــان می دهد که گروه های واکسینه نشده 
یا کسانی که تعداد دوزهای کمتری دریافت 
کرده اند، مرگ بیشتری دارند. در کشورهای 
اروپایی هم آمار روزانه نشان می دهد که حتی 
با وجود تزریق فایزر، مدرنا و آسترازنکا پیک 
بیماری همچنان وجود دارد و به همین دلیل 
می توان ادعا کرد که نــوع پلتفرم، تضمین 
ایمنی بخشــی بیشــتر نبوده و نیست. البته 
ســویه های متعــددی از کوویدـ19تاکنون 
وجود داشــته و واکســن های جامعی برای 
تمام سویه ها تولید نشده اســت؛ در نتیجه 
مسیر تداوم بیماری ممکن است در آینده هم 
وجود داشته باشد؛ به همین دلیل این انتظار 
وجود دارد که عالوه بر موج هفتم که اکنون 
درگیر آن هستیم در اواخر پاییز و زمستان هم 
موج جدیدی از بیماری وجود داشــته باشد. 
هیچ گزارشــی هم درباره اینکه زمان پایان 
بیماری چه زمانی باشــد، وجود ندارد. نکته 
مهم دیگر این است که همین حاال تعدادی 
از کشورها، واکســن های آسترازنکای تاریخ 
مصرف گذشته دارند و حتی درباره فایزر هم 

همین اتفاق رخ داده است. 
پس بــه ســادگی نمی تــوان بــه واردات 
واکسن های خارجی به کشــور اعتماد کرد. 
اما نکته مهمی که درباره واکسن های ایرانی 
وجود دارد این اســت که وزارت بهداشت در 
حجم زیاد این واکسن ها را خریداری نکرده 
و تولیدکنندگان هم به دلیل ناراحتی از این 
موضوع میــزان تولید را کاهــش داده اند تا 
براساس سفارش و درخواست وزارت بهداشت 
تولید کننــد؛ به همین دلیل واکســن های 
ایرانی که در شرف تاریخ انقضا باشند، بسیار 
کم  هستند. اما این کاهش تولید باعث نشده 
میل به تحقیق و ارتقا در بین واکسن ســازها 
کاهش پیدا کند، ممکن است آنها محصول 
تولید نکرده باشــند که آن هم به دلیل نبود 
خریدار اســت، اما محصول آنها در مســیر 
تکامل و تحقیق است و به محض فراهم شدن 
شرایط ورودشان به بازار می توانند به روز شده 
محصولشان را عرضه کنند. نکته اصلی هم این 
است که تنها خریدار واکسن در ایران، وزارت 
بهداشت است و واکســن ها اجازه فروش در 
داروخانه ها را هم ندارنــد. اگر خریدار واحد، 
اقدامی بــرای خرید نکند، ســرمایه گذاری 
در تولید واکســن که محصول گرانی هم به 
شــمار می رود و دوره مصرف کوتاهی دارد 
به صرفه نیســت و نمی توان آنهــا را تولید و 
در انبار نگــه داری کرد. امــا تحقیق درباره 
واکسن ها در سطح جهانی و حتی در داخل 
کشور همچنان ادامه دارد و به گونه ای است 
که حرکت تولیدکنندگان در مسیری خواهند 
بود تا واکســن جامع و مؤثر بر کرونا ویروس 
تولید شود و در مواجهه با جهش های مختلف 

ویروس مشکلی نداشته باشند.

محمدکریمینیایادداشت
کارشناس حوزه سالمت

3 چالش واکسن سازان

تولید واکســن کرونا با 5پلتفرم قطعــا یکی از 
دستاوردهای ایران در حوزه پزشکی است، مسئله 
اما اینجاســت که اکنون صنعت واکسن ســازی 
کشــور با وجود جهش قابل توجــه در پاندمی 
کرونا، دست به گریبان مشــکالت زیادی شده 
است. برخی شــرکت ها کمتر از 50درصد پول 
واکسن های تحویل داده شده به وزارت بهداشت 
را گرفته  و برخی دیگر هم هنوز یک ریال دریافت 
نکرده اند. هم اکنون هم هیچ واکســن جدیدی 
تولید نمی شود و واکســن های تولید شده هم در 
انبار شرکت ها روی دست تولیدکنندگان مانده 
است. اردیبهشــت امســال علیرضا خاکدامن، 
معاون ستاد توسعه فناوری زیست فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری از بدهی 5.5هزار 
میلیارد تومانی به شرکت های تولیدکننده واکسن 
خبر داده و گفته بود: »تاکنون حدود 150میلیون 
دوز واکسن خارجی شامل آسترازنکا، اسپوتنیک 
 وی، سینوفارم و بهارات و 50میلیون دوز واکسن 
داخلی شامل برکت، اسپاکوژن، پاستوکووک، نورا 
و فخرا خریداری شده است.« البته هم اکنون، در 
سبد واکسیناســیون ایران تنها واکسن خارجی 
موجود سینوفارم است و به نظر نمی رسد که دولت 
و وزارت بهداشت تصمیمی برای واردات واکسن 
داشته باشند. سیاست آنها حمایت از واکسن  سازان 
داخلی و تأکید بر صادرات محصوالت آنهاست، اما 
بررسی های همشهری نشان می دهد که مشکالت 
مشترک تولیدکنندگان داخلی واکسن، ازجمله 
پرداخت نشــدن مطالبات و عملی نشدن وعده 
خرید واکسن ها همچنان به قوت خود باقی است. 
درباره صادرات هم واکسن های ایرانی هنوز موفق 
به دریافت مجوزهای ســازمان جهانی بهداشت 
نشده اند و این مسئله فرصت های صادرات آنها را با 
محدودیت های زیادی همراه می کند. حسینعلی 
شهریاری، رئیس کمیســیون بهداشت و درمان 
مجلس چندی پیش با انتقاد از وضعیت موجود 
درباره واکسن سازهای داخلی گفته بود: »وزارت 
بهداشت در خرید واکســن های ایرانی بدعهدی 
کرده و بدهی خود را به این شرکت ها نمی پردازد. 
از سوی دیگر پیگیری واکسن سازهای ایرانی برای 
صدور مجوز توسط سازمان بهداشت جهانی هم به 
نتیجه ای نرسیده و بسیاری از کشورها واکسن های 
ایرانی را به رسمیت نمی شناسند؛ به همین دلیل، 
اساســا از ابتدا اســتقبال زیادی از واکسن های 
ایرانی کرونا صورت نگرفت و اکنون هم به جایی 
رسیده ایم که به صورت کلی اســتقبال از تزریق 
دوزهای یادآور واکسن کرونا در میان مردم ایران 

هم کم شده است.« 

تمرکزبرتولیدواکسناومیکرون
اولین واکسن ایرانی، یعنی کووایران برکت تاکنون 
۶0میلیون دوز تولید شــده و 15میلیون دوز به 
وزارت بهداشت تحویل داده است؛ هر چند تمرکز 
فعلی شــرکت برکت بر تولید واکســن با سویه 

اومیکرون و صادرات است و اوایل تیر امسال هم 
نخســتین محموله صدهزار دوزی این شرکت به 
نیکاراگوئه و ونزوئال صادر شد. سازمان غذا و دارو 
هم مجوز تزریق اضطراری واکسن برکت پالس، 
برای ســویه اومیکرون را اوایل تیر امسال صادر 
کرد و پیگیری های همشهری نشان می دهد که 
3میلیون دوز از این واکسن تحویل وزارت بهداشت 
شده است؛ هر چند که مدیران این شرکت تمایلی 
به انجام مصاحبــه و بیان آنچه قرار اســت برای 
واکسن های تولیدشده یا شرایط خط تولید این 
واکسن ها در آینده رخ بدهد، ندارند، اما براساس 
آمار موجود، شرکت دارویی برکت عددی حدود 
12هــزار میلیارد ریال از دولت بابت واکســن ها 
طلبکار و مانند ســایر واکسن سازها با مشکالتی 
ازجمله نبود حمایت و پرداخت نشــدن به موقع 

مطالباتش مواجه است.

حواشیتاریخانقضاومشکالتتولید
دومین واکســن ایرانی، پاســتوکووک محصول 
مشــترک ایران - کوباســت که البته به تأکید 
مسئوالن انستیتو پاستور، تکنولوژی این واکسن 
به طور کامل به ایران منتقل شده است؛ واکسنی 
که تاکنون 15میلیون دوز آن به وزارت بهداشت 
تحویل داده شده و 2میلیون دوز هم آماده تحویل 
دارد. تصاویری که چند روز پیش از تمدید تاریخ 
انقضای این واکسن منتشر شد، موجی از نگرانی ها 
را برای مردم به وجود آورد. در این تصاویر نشــان 
داده شــد که تاریخ انقضای واکسن ها با برچسب 
جدید، تغییر کرده اســت. اظهــارات متفاوت از 
تمدید این تاریخ انقضا باعث ابهامات زیادی شد. 
در نهایت دالرام درود، معاون تولید انستیتوپاستور 
ایران درباره تمدید تاریخ انقضای این واکسن ها 
توضیحات کاملی ارائه کرد و براساس اعالم او تاریخ 
درج شده اولیه روی واکســن های پاستوکووک 
براســاس داده های اولیه پایــداری کوتاه مدت، 
به صورت ۶ماه درج شــده   و با ادامــه مطالعات، 
پایداری طوالنی مدت این واکســن ها در شرایط 
واقعی مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به نتایج 
به دســت آمده، مجوز مصرف تمدید شده است. 
حاال احســان مصطفوی، رئیس مرکز تحقیقات 
بیماری های نوپدید و بازپدید انســتیتو پاستور 
ایران درباره ظرفیت های خط تولید این واکسن 
در کشــور به همشــهری توضیحات بیشــتری 
می دهد: »عالوه بر 15میلیون دوز تحویل شده، 
2میلیون دوز واکسن دیگر هم در حال طی کردن 
مراحل دریافت مجوز اســت تــا تحویل وزارت 

شود. خط تولید هم متوقف نشــده و درصورت 
اعالم نیاز وزارت بهداشت، ظرفیت تولید ماهانه 
4میلیون دوز پاســتوکووک فراهم اســت.«  در 
انستیتوپاستور عالوه بر پاستوکووک، تولید واکسن 
جدید انستیتوپاستور با پلتفرم آدنوویروس مشابه 
آســترازنکا هم کلید خورده و مصطفوی درباره 
وضعیت این واکسن جدید می گوید: » مستندات 
این واکسن در اختیار سازمان غذا و داروست و این 
آمادگی در انستیتو پاستور وجود دارد که درصورت 
نیاز، کارآزمایی های بالینی را آغاز کند. « پیش از 
این علیرضا بیگلری، رئیس سابق انستیتو پاستور 
کمبود نقدینگی و نبود حمایت هــای ارزی را از 
مشکالت اصلی تولید واکسن اعالم کرده و گفته 
بود برای تمام واکسن های تحویل شده به وزارت 
بهداشت کمتر از 30درصد پول دریافت کرده ایم.

فقط10درصددریافتی!
»شــرکت رازی تاکنون 5میلیون دوز واکســن 
کووپــارس تحویــل وزارت بهداشــت داده و 
3.5میلیون دوز هم در انبار دارد.« این موضوع را 
محمدحسین فالح مهرآبادی، سخنگوی مؤسسه 
تحقیقات و واکسن ســازی رازی اعالم می کند و 
درباره خط تولید واکسن کووپارس به همشهری 
می گوید: »ظرفیت تولیــد ماهانه 3میلیون دوز 
واکســن را داریم، اما تا وقتی که وزارت بهداشت 
اعالم نیاز نکند، تولید جدیدی نخواهیم داشت. 
همین حاال 3.5میلیون دوز واکســن داریم که 
تولید آنها به درخواســت خود وزارت بهداشــت 
صورت گرفته، اما نه واکسن ها را تحویل می گیرند 
و نه قراردادی برای آنها بسته می شود.« به گفته 
مهرآبادی، وزارت بهداشــت برای 5میلیون دوز 
واکسن تنها 10درصد هزینه ها را پرداخت کرده 
و تولید جدید تا محقق نشــدن تعهــدات انجام 
نمی شــود: »در تمام دنیا مواد اولیه برای تولید 
واکســن گران اســت. البته اینطور نیست که ما 
ضررهای زیادی کرده باشــیم، اما به هر صورت 
سرمایه گذاری صورت گرفته و نیاز داریم که پول 
واکسن ها به ما پرداخت شــود.« او نبود حمایت، 
پرداخت نشــدن مطالبات به صورت یکســان به 
همه شرکت ها و منعقد نشــدن قرارداد جدید را 
3چالش اصلی واکسن سازها عنوان می کند: »این 
شرایط قطعا فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد 
خواهد کرد؛ چراکه آنها هزینه های زیادی کرده اند 
و باید برگشت منابع مالی وجود داشته باشد. اگر 
این مشکالت مرتفع نشــود، درصورت مواجهه با 
پاندمی های بعدی واکسن ســازها دیگر ریسکی 

برای ورود به چنین شــرایطی نخواهند داشت.« 
به گفته سخنگوی مؤسسه رازی، راهکار برون رفت 
واکسن سازها از شرایط فعلی محقق شدن تعهدات 
و وعده های وزارت بهداشت اســت. او در ادامه، 
صدور دیرهنــگام مجوزها را چالــش صادرات 
واکسن ها می داند و می گوید: »مجوزهای صادرات 
را زمانی دادند که بیشتر کشورها واکسن های مورد 
نیازشان را تامین کرده بودند و به همین دلیل این 

شرایط فراهم نشد.« 

واکسنسازهاراپشیماننکنید
اسپایکوژن، دومین واکسن تولید مشترک است 
که با همکاری ایران و یک شــرکت استرالیایی 
ساخته شــده اســت. تاکنون 14میلیون دوز از 
این واکسن تولید شــده، اما وزارت بهداشت تنها 
8میلیون دوز تحویل گرفته است. هاله حامدی فر، 
مدیرعامل گروه دارویی سیناژن درباره وضعیت 
خط تولید این واکسن به همشهری می گوید: »با 
توجه به اینکه تکنولوژی تولید پروتئین نوترکیب 
بیش از یک دهه اســت که از ســوی سیناژن در 
داخل کشور وجود دارد، برای تولید اسپایکوژن، 
خط تولید جدیدی راه انــدازی نکردیم و درباره 
واکسن ها هم مورد استفاده قرار گرفت. هم اکنون 
مانند گذشته داروهای پروتئینی در این خط تولید 
می شــوند، اما اکنون تولید واکسن اسپایکوژن با 
توجه به محدودیت در تحویل گرفتن از ســوی 
وزارت بهداشت و اینکه قبال به مقدار کافی تولید 
شده، لزومی ندارد.« به گفته حامدی فر، نخستین 
تولید اســپایکوژن حدود ۶میلیون دوز بود که با 
درخواست وزارت بهداشــت به 14میلیون دوز 
رســید، اما فقط 8میلیون دوز آن از سوی وزارت 
تحویل گرفته شد. سایر واکسن ها تعیین تکلیف 
نشده است. او به هزینه های گران تولید واکسن هم 
اشاره می کند و می گوید: »سیناژن تنها مجموعه 
خصوصی است که واکســن به وزارت بهداشت 
تحویل داد و هیــچ ارز دولتی 4200تومانی بابت 
تولید واکســن دریافت نکرد؛ بــه همین دلیل 
هم اکنون پروژه واکســن برای مجموعه سیناژن 
یک پروژه ضررده به حســاب می آید؛ چون هنوز 
بازپرداخت مالی واکسن های تحویل داده شده، 
صورت نگرفته است.« او ادامه می دهد: »مشکل 
اصلی اینجا بود که از فروردین 1400همکاری های 
الزم برای آغــاز مطالعات بالینی را نداشــتیم و 
بارها مطرح کردیــم که اگــر همکاری ها انجام 
می شد، قبل از پیک پنجم، مردم به واکسن کرونا 
در حجم چندیــن میلیون دوز دسترســی پیدا 

می کردند. این بزرگ ترین حسرت ما در از دست 
رفتن فرصت و اندوه جان باختن بسیاری از مردم 

در تابستان1400 است.«   

هیچپولیدریافتنکردهایم
واکسن نورا هم تاکنون 5میلیون دوز تولید شده 
که 3میلیون دوز آن در اختیار وزارت بهداشت قرار 
گرفته است. تولیدکنندگان این واکسن 2میلیون 
واکسن دیگر هم در اختیار دارند، اما باید منتظر 
اعالم درخواست وزارت بهداشت باشند. غالمرضا 
اوالد، مجری طرح واکســن نورا درباره وضعیت 
خط تولید این واکسن به همشــهری می گوید: 
»ظرفیت خط تولید نورا، حداقل 3میلیون دوز در 
ماه است، اما فعال تولید جدید نداریم. تاکنون هیچ 
پولی از فروش قبلی واکسن ها دریافت نکرده ایم و 
تنها امیدواری مان عملی شدن قول ها و پرداخت 
مطالبات اســت.« به گفته او، مشــکالت موجود 
درباره واکسن سازها تا حدودی به فروکش کردن 
کرونا و صفر شــدن مرگ ومیرها برمی گردد که 
باعث شد بحث مطالبه واکسن مقداری به حاشیه 
برود: »اکنون با توجه به رقم خوردن دوباره پیک 
بیماری و بــاال رفتن آمارها به نظر می رســد که 
برنامه ریزی دولت برای خرید واکسن درصورت 
ادامه بحــران بیماری افزایش پیــدا کند.« او در 
پاسخ به این سؤال که با وجود توقف در خط تولید 
و درصورت درخواست آیا به سرعت می توان نیاز 
به واکسن را تامین کرد، عنوان می کند:  »آمادگی 
الزم برای تولید بیشــتر وجــود دارد، توقفی در 
خط تولید نداریم و برای شروع تولید مجدد هم 
برنامه ریزی شده است. البته در ادامه مسیر نیاز 
به حمایت های دولت اســت که باعث می شــود 
واکسن ســازها در آینده برای هــر عاملی، تولید 

واکسن را با پلتفرم های ارائه شده انجام دهند.« 

پولواکسنهایتولیدداخلراندادهاند
فخرا هم تاکنون بیش از 5میلیون دوز واکسن 
تولید کرده، اما آمار دقیقی از تحویل این واکسن  
به وزارت بهداشــت، در دســت نیست. احمد 
کریمی، مدیر پروژه واکســن فخرا اوایل مرداد 
درباره مشکالت این شرکت به ایلنا گفته: »سال 
گذشــته اعالم کردیم که اگر کسی این واکسن 
را نخواهد و از ما نخرد، ما هــم تولید نخواهیم 
کرد و هنوز هــم همین را می گوییــم. تاکنون 
هر تعداد دوز واکســنی که سفارش داده شده، 
تولید و تحویل وزارت بهداشــت شده است.« 
به گفته کریمی وزارت بهداشت پول واکسن های 
تولید داخل را نداده و این مســئله در جلسه با 
کمیسیون بهداشــت و درمان نیز مورد تأکید 
قرار گرفته اســت: »در جلسه مشــترکی که با 
وزارت بهداشت برگزار شــد، سازمان مدیریت 
قول داده است که این مبلغ پرداخت شود. این 
پول قرار است در دولت جابه جا شود و دیر یا زود 
این کار انجام خواهد شد. در این شرایط، 2جلسه 
هم برگزار شــده و وزارت بهداشــت هم قبول 

دارد کــه بدهکار اســت. آنها 
اعالم کرده اند کــه این بدهی 
را پرداخــت خواهنــد کرد.«

خرید واکسن براساس نیاز معاونت بهداشت 
سیاستهایحمایتیسازمانغذاوداروازواکسنسازهایداخلیبر
مبناینیازبهتامینواکسنهاســت.بهگفتهسعیدهفخرزاده،رئیس
ادارهبیولوژیکسازمانغذاودارو،خریدواکسنبراساساعالمنیاز
ودرخواستمعاونتبهداشتوزارتبهداشتصورتمیگیرد:»این
معاونتبراساسپروتکلهایجهانی،ســیربیماریوواریانتهای
ویروسیکهدرگردشهستندنیازبهنوعومیزانواکسنهارااعالم
میکند.وزارتبهداشتخریدارنهاییواکسنهاستکهدرصورت
نیازدراینبارهاقداممیکند.«اودرپاسخبهاینسؤالکهدرشرایط
کنونیواکسنهارویدستتولیدکنندگانماندهوآیاتوزیعآنهادر
داروخانههامناسبنخواهدبود،بیانمیکند:»واکسنیکموضوع

استراتژیکاســتوتامینوتوزیعرایگانآنبرعهدهدولتهاست.
واکسنکووید-19درکلدنیابهصورترایگاندراختیارمردمقرار
گرفتهاستوراجعبهآندرسیاستهایکالنوزارتبهداشتوبا
همکاریبینبخشیتصمیمگرفتهمیشود.«فخرزادهدربارهصدور
مجوزبرایواکسنهایجدیدمثلاستنشاقیکووپارسیاآدنوویروس
پاستورهمتوضیحمیدهد:»هرشرکتیکهاطالعاتوپروتکلهای
کاملراارائهکنددرسازمانغذاوداروبررسیواعالمنتیجهخواهد
شــد.هماکنوندردنیاتوصیهبهتولیدواکسنهایپلیواالن)چند
ظرفیتی(یابراساسســویههایجدیدویروسشدهاست؛بههمین
دلیلیکیازتوصیههایمابهواکسنسازهایداخلیهمایناستکهبا
توجهبهزیرساختهاوتوانمندیهایخوبیکهدارند،درهمینمسیر

برایسویههایجدیدواکسنحرکتکنند.«
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مریمسرخوشگزارش
روزنامه نگار

نبود حمایت از تولیدات داخلی، پرداخت نشدن مطالبات به طور یکسان و منعقد نکردن قراردادهای جدید، چالش های اصلی تولیدکنندگان ایرانی واکسن کرونا اعالم می شود

کو برکت تاکنون ۶۰ 
میلیون دوز تولید و ۱۵ 
میلیون دوز به وزارت 

بهداشت تحویل داده 
است. این  شرکت 

دارویی عددی حدود 
۱۲ هزار میلیارد ریال از 
دولت بابت واکسن ها 

طلبکار است و مانند 
سایر واکسن سازها 

با مشکالتی از جمله 
نبود حمایت و پرداخت 

نشدن به موقع 
مطالباتش مواجه است

پاستوکووک ۱۵ میلیون 
دوز به وزارت بهداشت 

واکسن داده و ۲ میلیون 
دوز هم آماده تحویل 

دارد. کمبود نقدینگی 
و نبود حمایت های 

ارزی از مشکالت اصلی 
انستیتوپاستور در 

تولید واکسن است و 
برای تمام واکسن های 
تحویل شده به وزارت 
بهداشت کمتر از 3۰ 

درصد پول دریافت 
کرده است

۵ میلیون دوز واکسن 
کووپارس تاکنون 

تحویل وزارت بهداشت 
داده و 3.۵ میلیون 

دوز هم آماده تحویل 
است. تنها ۱۰ درصد 

هزینه های تحویل 
واکسن را دریافت 

کرده اند و معتقدند 
که اگر این مشکالت 

مرتفع نشود، در صورت 
مواجهه با پاندمی های 

بعدی واکسن سازها 
دیگر ریسکی برای 

ورود به چنین شرایطی 
نخواهند داشت

اسپایکوژن، تاکنون 
۱4 میلیون دوز واکسن 

 تولید کرده که تنها
8 میلیون دوز آن را 

وزارت بهداشت تحویل 
گرفته است. سیناژن 

تنها مجموعه خصوصی 
است که واکسن 

به وزارت بهداشت 
تحویل داد و هیچ ارز 
دولتی 4۲۰۰ تومانی 

بابت تولید واکسن 
دریافت نکرده است. 

بازپرداخت مالی 
واکسن های تحویل 

داده شده هم صورت 
نگرفته است

تاکنون ۵ میلیون دوز 
واکسن نورا تولید شده 
و 3 میلیون دوز آن در 

اختیار وزارت بهداشت 
قرار گرفته است. 

شرکت تولیدکننده این 
واکسن هم   امیدوار به  

عملی شدن قول ها و 
پرداخت مطالبات است

فخرا هم تاکنون 
بیش از ۵ میلیون دوز 

واکسن تولید کرده اما 
آمار دقیقی از تحویل 
این واکسن  به وزارت 
بهداشت، در دست 

نیست. به گفته مدیر 
پروژه واکسن فخرا، 

وزارت بهداشت قبول 
دارد که بدهکار است و 
 در جلسه مشترکی که 

 با  این وزارتخانه
 برگزار شد، سازمان 

مدیریت قول داده 
هزینه واکسن سازها 

پرداخت شود

خالصه گزارش
قانون»ترک فعل«معطل 

آیین نامه   اجرایی
تحقق دولت هوشمند 

پس از ۲دهه
هنگامی که سیل درنقطه ای که قبال   خسارت زده است، رخ 

می دهد یعنی مسئوالن به وظیفه خود، درست عمل نکرده اند
تا پایان شهریور امسال  همه دستگاه ها به پنجره ملی 

خدمات دولت هوشمند متصل می شوند
12

مجوز شورا برای هزینه کردن 
شهرداری در  اربعین

اعضای شورای شهر با یک فوریت لوایح هزینه کرد شهرداری 
تهران برای رویدادهای عطر سیب  موافقت کردند 
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هواشناسی از وقوع سیالب در کشور داد، محمد حسین 
نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در برنامه ای 
تلویزیونی می گوید بسیاری از افردی که در سیل شهر 
استهبان در استان فارس جان خود را از دست دادند، از 

وقوع سیل بی اطالع بودند.

برخوردی با ترک فعل کنندگان نشده است
گرچه در ادبیات سیاسی – قضایی در 2سال اخیر، واژه 
ترک فعل بارها از زبان مسئوالن مختلف شنیده  شده 
و بر ضرورت برخورد با افرادی که در انجام وظایف خود 
اهمال می کنند تأکید شده است، اما نماینده مردم یزد 
در مجلس اعتقاد دارد هنوز اقدام جدی از ســوی قوه 
قضاییه برای برخورد با ترک فعل کنندگان انجام نشده 
است: »ارزیابی های ما نشان می دهد هنوز برخوردی با 
مدیرانی که به وظایف خود به درستی عمل نکرده اند 
انجام نشده است. دستگاه قضایی با توجه به جایگاهی 
که دارد، می تواند با متخلفــان به گونه ای عبرت آموز 
برخورد کنــد.« محمدصالح جــوکار، بی توجهی به 
اجرای قوانین پیشگیری از بحران را ازجمله مصادیق 
ترک فعل مدیران می دانــد و می افزاید: »هنگامی که 
می بینیم سیل درست در نقطه ای که قبال در آنجا به 
مردم خسارت  زده است، رخ می دهد، این نشان دهنده 

این است که مسئوالن به وظایفی که برعهده داشته اند 
به درستی عمل نکرده اند. این مصداق ترک فعل است.« 
با این حال، برخی مدیران دســتگاه های اجرایی نبود 
آیین نامه هــای اجرایی برای عمل بــه قانون را علت 
عمل نشدن به قوانین مصوب مجلس می دانند. جوکار 
این بهانه را برای ترک فعــل وارد می داند و می گوید: 
»وظیفه مجلس تصویب قانون و وظیفه دولت تدوین 
آیین نامه  های اجرایی اســت. هنوز بسیاری از قوانین 
مجلس معطل تدوین آیین نامه از سوی دولت است تا 
مدیران بدانند با چه سازوکاری باید قانون را اجرا کنند. 
این نقص باید اصالح شود تا بیش از این شاهد ترک فعل 
مسئوالن نباشیم.« در این میان، رئیس قوه قضاییه در 
دیدار با اعضای کمیسیون عمران مجلس به این ضعف 
دستگاه ها در ترک فعل قانون اشاره می کند و با تأکید 
می گویــد: اگر قانون قابل اجر است باید اجرا شود و اگر 
اجرا شدنی نیست باید با ارائه دالیل متقن، نسبت به 

اصالح آن عمل کرد.

برخورد با حکومتی های متخلف
ماجرای برخورد با تخلفــات و ترک فعل ها در ماه ها و 
هفته های اخیر در دستگاه عدلیه، رویکردی جدی تر 
به خود گرفته اســت. رئیس قوه قضاییــه  برخورد با 

تخلفاتی را که از ســوی مدیران و دســت اندرکاران 
دستگاه های اجرایی انجام می شود اولویت رسیدگی 
عدلیه معرفی می کند و می گوید: »مدیران حکومت 
مسئولیت ها را به امانت در اختیار دارند و باید به درستی، 
بهنگام و با امانتداری وظیفه خود را انجام دهند و در 
این مسیر قانون را درنظر بگیرند. اگر تخلفی از ناحیه 
حکومت و مردم است، برخورد با تخلف حکومتی ها باید 
اولویت باشد.« غالمحسین محسنی اژه ای به موضوع 
اشغال بستر، حریم و ساحل رودخانه ها و دریاها اشاره 
کرد و با طرح این پرسش که چه کسانی این اراضی را 
اشغال کرده اند، گفت: »عمده بستر رودخانه ها و حریم 
آن را حکومتی ها اشغال کرده اند. نمی گویم مردم این 
کار را نکرده انــد اما وقتی مردم می بینند 2دســتگاه 
دولتی آمده اند و حریم را اشغال کرده اند، شهروندان 
هم می آیند و تخلــف می کنند.« موضوعی که رئیس 
دستگاه قضا به آن اشاره می کند که در ماه های اخیر 
منجر به برخورد با ساخت و سازهای دولتی در حریم 
رودخانه ها و بستر دریاها شده اســت. بر این اساس، 
بسیاری از ساخت وسازهای انجام شده قلع و قمع شده 
است؛ اقدامی که با انجام آن، ساخت و سازهای شخصی 
مردم نیز مشمول اجرای قانون شده و نسبت به تخریب 

آن با مشارکت مالکان اقدام شده است.

قانون »ترک فعل «معطل آیین نامه  اجرایی
جوکار: هنگامی که سیل درنقطه ای که قبال به مردم خسارت زده است، رخ می دهد یعنی مسئوالن به وظیفه خود، درست عمل نکرده اند

شاهکار تمدن غرب )17(

ناکامی در فتح شبه قاره
فرانسه، چهارمین کشــور اروپایی است که »کمپانی هند 
شــرقی« خود را پس از پرتغال، انگلیس و هلند و به تقلید 
از آنها و در تداوم راه آنها به پا کرد. آرزوی فتح ســرزمینی 
در هند و تجارت ســودمند با شرق، فرانســوی ها را نیز به 
فکر راه اندازی »کمپانی هندشرقی فرانسه« انداخت. این 
کمپانی در ســال1664 میالدی، توســط »ژان باپتیست 

کالبر«، وزیر مالیه »لوئی چهاردهم«، تأسیس شد.
شاه و خانواده سلطنتی و شهرداری ها، با سرمایه 15میلیون 
لیره در تأمین سهام اولیه آن نقش داشتند. فرانسوی ها در 
سال1669، دو بندر در سرزمین شــبه قاره هند را اشغال 
کردند؛ ولی با تهاجم هلندی ها عقب نشستند. فرانسوی ها 
با سماجت و خشونت کار خود را پیش بردند و سرانجام در 
سال1674، 10سال پس از تأســیس کمپانی، نخستین 
پایگاه خود را در ســواحل هند در بندر »پاندیچری« برپا 
کردند و چندی بعد در سال1690، دفاتر و شعب کمپانی 
هندشرقی در چاندرانگر، سورت، باالسور و قاسم بازار هند 
راه اندازی شد. فرانسوی ها حوزه تجاری خود را تا ایران در 
غرب و چین در شرق گسترش دادند و در این مناطق نیز 

دفاتری راه اندازی کردند.
در سال1719 کمپانی هندشــرقی فرانسه با کمپانی های 
مســتعمراتی فرانســه در قاره آمریکا و آفریقا ادغام شد و 
تجار فرانسوی در ســال1722 با حجم بیشتری وارد بندر 
پاندیچری هند شدند و مبارزه گسترده ای را با انگلیسی ها 
آغاز کردند. به واقع منازعات استعماری فرانسه و انگلیس 
که از ســال های متمادی در قاره اروپا و آمریکا بین این دو 
کشور آغاز شده بود، به سرزمین های شرقی نیز کشیده شد.

آنچه در مسیر این تقابل رخ داد شکســت فرانسوی ها از 
انگلیسی ها بود. آنها تاب رقابت با رقیب دیرینه و قدرتمند 
خود را نداشتند و مجبور شدند سرزمین ثروتمند شبه قاره 
هند را به بریتانیا واگذار کننــد؛ همانطور که این کمپانی 
در حوزه های دیگر نیز چندان موفق نبود . در سال1730 
کمپانی، تجارت برده خود را در آفریقا از دست داد و سال 
بعد تجارتش در »لوئیزیانا« از دست رفت. در سال1736، 
تجارت قهوه با آمریکایی ها از دســت کمپانی خارج شد. 
فعالیت کمپانی هندشرقی فرانسه، درنهایت توسط فرمان 
سلطنتی 1769، معلق شد و سرانجام با انقالب فرانسه از 

بین رفت.
در قرن نوزدهم بــود که فرانســوی ها مجددا به آســیا 
بازگشتند و آن زمان که همانند بریتانیا در جست وجوی 
راهی برای نفوذ به داخل چین بودند، شــروع به گسترش 
نفوذ و دخالــت در ویتنام کردند و بخش هــای مهمی از 
سرزمین هندوچین را از ســال1840 میالدی به بعد به 

اشغال خود درآوردند.

سرلشکر صفوی
مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا

قــدرت سیاســی، اقتصــادی و تأثیرگــذاری 
آمریکا در مســائل جهانــی کاهــش یافته و 
شــکاف میــان ترامــپ و بایــدن هنــوز درون 
آمریکا وجود دارد و این شکاف عمیق درون 
جامعه آمریکا زنده و فعال اســت و احتماال 
در انتخابات آینده آمریکا خودش را نشــان 

خواهد داد./فارس

روح هللا متفکرآزاد
نماینده مجلس

نقش آفرینــی احــزاب بــرای ارائــه برنامه هــای 
داوطلبــان انتخابات مجلــس و پاســخگویی در 
قبال عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
بسیار مهم است که حتماً باید در اصالح قانون 
انتخابات مجلس شــورای اسالمی این موضوع 
نیز درنظر گرفته شود. درواقع برخی از بخش های 
قانون انتخابات مجلس خوب اســت اما برخی 

موارد نیاز به اصالح دارد./ تسنیم

ضرورت توجه بیشتر به 
دیپلماسی اقتصادی

جعفر قادری، عضو کمیســیون برنامــه، بودجه و 
محاســبات مجلس با اشــاره به ضــرورت توجه 
سفارتخانه های ایران در خارج از کشور به دیپلماسی 
اقتصادی، گفت: دیپلماسی اقتصادی باید فعال تر 
باشد تا به حال تنها از ظرفیت سیاسی کشورهایی 
که با آنها ارتباط داشــته ایم اســتفاده می کردیم، 
به خصوص با کشورهای لبنان، سوریه و عراق. این 
در حالی است که باید با این کشورها روابط تجاری 

بیشتری داشته باشیم.
نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: در فضای 
دیپلماسی اقتصادی نباید به کشورهای همسایه یا 
منطقه بسنده کرد. می توانیم با کشورهایی که با ایران 
تخاصم و دشمنی ندارند روابط اقتصادی برقرار کرد.

وی بیان کرد: نباید نگاه مان به برجام باشد؛ از این رو 
الزم اســت روابط اقتصادی مان را با سایر کشورها 
افزایش دهیم تا اگر برجام احیا نشد بتوانیم مشکالت 

کشور را در ارتباط با سایر کشورها رفع کنیم.

نقل قول خبر

خبر

 یادداشت

5آبان 99، هنگامی که ســیدابراهیم رئیسی، 
قاضی القضات کشور بود، کلمه ای جدید را وارد 
ادبیات قضایی کشور کرد؛ »ترک فعل«. قانونی که 
براساس آن سازمان بازرسی مکلف شد در حفظ 
حقوق عامه و نظارت بر حســن اجرای قوانین، 
عملکرد مدیران را نظارت کنــد. این قانون، 
مدیران و سرپرستان بالفصل در دستگاه های 
اجرایی را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط 
سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و 
موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار 
ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل می داند. با 
گذشت  نزدیک به 20ماه از ابالغ این دستورالعمل 
و در پی وقوع سیالب اخیر در کشور که منجر به 
فوت 69هموطن شــد، این موضع و ابالغیه بار 

دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

هزاران میلیارد تومان خســارت به امــوال عمومی 
و دولتی در ســیالب اخیر وارد شــده اســت که بار 
دیگر، انتقــاد از ترک فعل مدیران مرتبط با مســئله 
مدیریت و پیشــگیری از بحران   را افزایش داده است. 
مهرداد بذرپــاش، رئیس دیوان محاســبات یکی از 
جدی تریــن انتقادها را درباره ترک فعل مســئوالن  
داشته و  از رویه ســازمان هواشناسی، این سازمان را 
به ترک فعل در انجام وظیفه متهــم و بیان کرده بود: 
»باوجود گذشت 5 سال از تصویب قانون هوای پاک، 
مطابق ماده 26 قانون، ســازمان هواشناســی مکلف 
بود ظرف 2سال شبکه ملی هشــدار و پیش آگاهی 
رخدادهای سیل، توفان و گردوغبار را تکمیل کند، این 
مهم انجام نشده است. ترک فعل صورت گرفته، به زودی 
در دستور کار دیوان محاسبات قرار خواهد گرفت.« 
بالفاصله بعد از اظهارنظر رئیس دیوان محاســبات، 
رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات 
هواشناســی با رد این اتهام به همشهری گفت: »این 
سازمان بر اساس امکانات و تجهیزاتی که دارد، وقوع 
سیل را از قبل اعالم کرده  و آنچه را که باید انجام داده 
اســت.« صادق ضیائیان ادامه می  دهد: »این سازمان 
وظیفه اش را در هشــدار به دســتگاه ها و مردم انجام 
داده  و نباید پاســخگوی کم کاری دستگاه های دیگر 
در این زمینه باشد.« با وجود هشدارهایی که سازمان 

محمدرضا مرادی؛ تحلیلگر سیاسی

حمیدرضا بوجاریانگزارش
خبر نگار
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پس از گذشــت 2دهه تالش بــرای راه اندازی 
»پنجره ملی خدمات دولت هوشــمند« به نظر 
می رسد که این خدمت به مرحله اجرایی رسیده 
اســت. با اتصال همه دســتگاه ها به این پنجره، 
علی القاعده همه شهروندان باید بتوانند خدماتی 
را که پیــش از این به صورت حضــوری دریافت 
می کردند، از طریق دستگاه های الکترونیکی مانند 
موبایل، لپ تاپ، کامپیوتر و تبلت دریافت کنند؛ 
به عنوان مثال، اگر شــخصی برای دریافت کارت 
بازرگانی به سازمان های مربوطه مراجعه و مدارک 
کاغذی ارائه می کرد، حاال می تواند با وارد کردن 
کد ملی و بارگزاری برخی از مدارک دیجیتال، در 
کمترین زمان ایــن فرایند را طی کند. همچنین 
از آنجا که همه دستگاه ها به پنجره ملی خدمات 
دولت هوشــمند متصل می شــوند، علی القاعده 
بسیاری از استعالم ها به صورت الکترونیک انجام 
و بسیاری از مدارک کاغذی حذف می شود. احراز 
هویت اشــخاص حقیقی و حقوقی هم از طریق 
همین پنجره واحد صــورت می گیرد. آنگونه که 
عنوان شــده تا پایان شــهریور رؤیای راه اندازی 
پنجره ملــی خدمات دولت هوشــمند با اتصال 
همه دستگاه ها محقق می شود. این رؤیا به لطف 
فناوری هــای نوین ازجمله فنــاوری اطالعات و 
هوش مصنوعی به واقعیت تبدیل می شــود. در 
الیحه بودجه۱۴۰۱ در بنــد )و( تبصره۷ قانون 
بودجه سال۱۴۰۱ به وزارت ارتباطات راه اندازی 
این پنجره ملی تکلیف شده است؛ به همین خاطر، 
شــورای اجرایی فناوری اطالعات طی جلسات 
متعــدد فرایند اجرایی شــدن پنجــره واحد را 
پیگیری کرده است؛ حتی با اعالم دوره های زمانی 
دســتگاه ها را ملزم به انجام کارهــای الزم برای 

اتصال به این پنجره کرده است.

ارائه همه خدمات در پنجره واحد
پیــش از این، شــهروندان بخشــی از خدمات 
دولت الکترونیــک را دریافت کرده اند. نســخه 
الکترونیک شــاید ملموس ترین اتفاق در تحقق 
دولت الکترونیک باشــد که تقریبــا همه مردم 
تجربه بهره مندی از آن را داشــته اند یا به عنوان 
مثال، ســازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی 
از بزرگ تریــن دســتگاه ها در همین چارچوب 

خدمات رسانی می کند.
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
حدود یک مــاه پیش با تأکید بــر مطالبه گری 
رســانه ها در زمینه اجرای کامــل پنجره ملی 
خدمات دولت هوشــمند از اتصال 2۰دستگاه 
به این ســامانه خبر داد و اعــالم کرد که حدود 

۸دستگاه اصلی دیگر باقی مانده است.
از آنجا که یکــی از مهم ترین نتایــج راه اندازی 
این پنجره جلوگیری از مفاســد اداری خواهد 
بود، زارع پور از رســانه ها درخواســت کرد که 
مطالبه گری خود را از دستگاه هایی که هنوز به 
پنجره ملی متصل نشده اند، افزایش دهند تا در 
شهریورماه۱۴۰۱ شاهد راه اندازی کامل پنجره 

ملی خدمات دولت هوشمند باشیم.

4سطح احراز هویت
رضا باقری اصل، دبیر شــورای اجرایی فناوری 
اطالعات با بیان اینکه ســطوح احــراز هویت 
کاربران برای دریافت خدمــات از پنجره واحد 
دولت به تصویب رسیده اســت در گفت وگو با 
همشــهری می گوید: »معماری کلــی پنجره 
واحد خدمات دولت هوشمند و نیز نحوه تعامل 

دستگاه های اجرایی به تصویب رسیده است.« 
باقری اصل بــا تأکید بر اینکــه در پنجره واحد 
خدمات دولت هوشمند کاربر می تواند با یک بار 
احراز هویت به همه خدمات دستگاه های دولتی 
و اجرایی دسترسی داشــته باشد، گفت: »البته 
سطوح احراز هویت ورود به پنجره واحد دولت 

هوشــمند، بســته به نوع خدماتی که هریک از 
دســتگاه های دولتی ارائه می دهنــد، متفاوت 

خواهد بود.«
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه ۴سطح برای 
احراز هویت کاربران درنظر گرفته شــده است، 
افزود: »در ســطح اول برخی کاربران با کد ملی 
و تطابق با شــماره تلفن همراه می توانند برخی 
خدمات را دریافت کنند. در سطح دوم دریافت 
اطالعاتی مانند محل اقامت هم افزوده می شود 
و در سطح سوم عالوه بر اطالعات هویتی و مکان 
اقامت و کدپســتی، دریافــت اطالعات مهمی 
مانند شماره حساب و تطبیق تصویر هم الزامی 
می شود.« او همچنین سطح چهارم احراز هویت 

را امضای الکترونیکی اعالم کرد.

توسعه خدمات الکترونیک همه نهادها
در یک تعریف، دولت الکترونیک می تواند شامل 
همه خدمات مرتبط با نهادهــای حاکمیتی اعم 
از دولت، قــوه قضاییه و نهادهــای عمومی مانند 

شهرداری ها باشد. هر یک از نهادها پیش از این، 
بخشــی از خدمات خود را الکترونیکی کرده اند؛ 
به عنوان مثال، قوه قضاییه با راه اندازی سامانه های 
مختلف بــه شــکل قابل توجهی باعــث کاهش 
مراجعان به مراجع قضایی شده است. شهرداری ها 
هم با راه انــدازی ســامانه های مختلف به همین 
ترتیب عمــل کرده اند؛ بنابراین اگر قــرار بر ارائه 
یک پنجره واحد باشــد، همه نهادهای حاکمیتی 
باید در این پنجره حضور داشــته باشند و تبادل 
اطالعات بین آنها صورت بگیرد. به عبارت دیگر، 
تعامل پذیری دستگاه ها و تبادل اطالعات از اصول 
پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است که طی 
آن، روند اتصال فرایندهای بین دستگاهی و امکان 

نظارت دستگاه ها بر یکدیگر محقق می شود.
با این حال، دسترسی پایدار به اینترنت پرسرعت 
برای همه شــهروندان در اقصی نقاط کشــور و 
همچنین ارائه خدمات بــه هموطنان خارج از 
کشــور از ملزومات فراگیر شــدن »پنجره ملی 

خدمات دولت هوشمند« به شمار می آید.

تحقق دولت هوشمند 
پس از 2دهه

پیش بینی ها حاکی از این است که تا پایان شهریور امسال  
 همه دستگاه ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

متصل می شوند

عمادالدین قاسمی پناهفناوری
روزنامه نگار

 تبدیل دستگاه سونوگرافی
به یک برچسب کوچک 

تیم مهندسان دانشگاه MIT دســتگاهی طراحی کرده اند که 
ســونوگرافی از اندام های داخلی بدن را بسیار راحت تر می کند. 
پزشــکان برای بررســی بهتر بدن بیماران نیاز  به تصاویر زنده 
از اندام های داخلی بیمار دارند، اغلب این تصاویر نیز به شــیوه 
سونوگرافی به عنوان پنجره ای ایمن و غیرتهاجمی روی می آورند. 
برای ثبت این تصاویر واضح، تکنســین های آمــوزش دیده با 
استفاده از وســیله ای به نام پروب سونوگرافی امواج صوتی را به 
داخل بدن هدایت می کنند. این امواج به بیرون منعکس شــده 
و تصاویری با وضوح باال از قلب، ریه ها و ســایر اندام های عمیق 

بیمار تولید می کنند.

به گزارش ســایتک دیلی، تصویربرداری اولتراســوند یا همان 
سونوگرافی هم اکنون به تجهیزات عظیم و تخصصی نیاز دارد که 
فقط در بیمارستان ها و مراکز پزشکی موجود است. با این حال، 
دستگاه طراحی شده توســط تیم مهندسان MIT می تواند این 
فناوری را به اندازه خرید چسب زخم از داروخانه راحت تر و بیش 

از قبل در دسترس قرار دهد.
مهندســان طرح برچسب جدید اولتراســوند را در مقاله ای که 
در 2۸جوالی در مجله Science منتشــر شد ارائه کردند. این 
دستگاه به اندازه یک تمبر است و با چسبیدن به پوست می تواند 
به مدت ۴۸ساعت تصویربرداری سونوگرافی مداوم از اندام های 
داخلی را ارائه دهد. بــرای نمایش این اختــراع، محققان این 
برچسب ها را روی داوطلبان اعمال کردند. دستگاه، تصاویر زنده 
و با وضوح باال از رگ های خونی اصلی و اندام های عمیق تر مانند 
قلب، ریه ها و معده تولید کردند. داوطلبان با اینکه فعالیت های 
مختلفی ازجمله نشستن، ایستادن، دویدن و دوچرخه سواری 
را انجام می دادند، برچســب ها همچنان به قوت خود روی بدن 
چسبیده بودند و به ثبت تغییرات در اندام ها ادامه می دادند. در 
طراحی فعلی، برچسب ها باید به ابزارهایی متصل شوند که امواج 
صوتی منعکس شــده را به تصویر تبدیل کنند. برای مثال، این 
دستگاه ها را می توان مانند برچسب های EKG مانیتورینگ قلب 
روی بیماران در بیمارستان اعمال کرد تا به طور مداوم و بدون نیاز 
به تکنسین تصویربرداری کند. بی سیم بودن این دستگاه، هدفی 

است که این تیم روی آن تمرکز دارند. 

سقوط موشک النگ مارچ B5 چین 
در اقیانوس هند 

موشک النگ مارچ B5 که مدتی قبل به عنوان دومین ماژول، 
ایستگاه فضایی چین را به مدار برده بود، در شرایطی کنترل 
نشــده در اقیانوس هند ســقوط کرد. به گزارش بی بی سی، 
این موشــک بر فراز اقیانوس هند وارد اتمسفر زمین شد و 
در نزدیکی مالزی به اقیانوس افتــاد. آژانس ماموریت های 
سرنشــین دار فضایی چین می گوید بخش عمده این راکت 
حیــن ورود به زمیــن در آســمان ســوخت و از بین رفت. 
فرماندهی فضایــی آمریکا نیز روز گذشــته خبر خروج این 
موشــک از مدار زمین را تأیید کرده بود اما گفت مشــخص 
نیست که تکه های آن کجا سقوط کرده است. تردید درباره 
محل سقوط این موشک نگرانی هایی را در کشورهای مختلف 
به وجود آورده بود، چرا که گفته می شــد موشــک احتماال 
در منطقه ای بین مکزیک و آفریقا ســقوط کنــد. . جاناتان 
مــک داول، اخترفیزیک دان مرکز هاروارد- اسمیتســونین 
می گوید که تکه های باقی مانده از این راکت در نزدیکی سیبو، 
بینتولو یا برونئی ســقوط کرده اما بعید است که در مناطق 

پرجمعیت پایین آمده باشد.

محققان در یک شرکت دانش بنیان 
موفق به تولید انواع واشرهای آب بند 
نانویــی کاربــردی در لوله هــای آب و 
فاضالب شدند. به گفته بنیانگذاران 
ایــن شــرکت دانش بنیــان خــواص 
مکانیکی این واشــرها طوری افزایش 
یافتــه کــه می تــوان تــا ۵۶ســال آن را 
بیمــه کــرد و از آن در لوله هــای آب و 

فاضالب بهره برد.

 56
سال

 بررسی جدید پژوهشــگران دانشگاه 
مریلنــد نشــان می دهــد کــه خــواب 
کمتــر از ۹ســاعت می توانــد رشــد 
مغــزی کــودکان و توانایــی شــناختی 
آنهــا را تحت تأثیر قرار دهــد. کودکان 
دبستانی که کمتر از ۹ساعت در شب 
می خوابنــد، در مقایســه بــا کودکانی 
که ۹ تا ۱۲ ســاعت خواب توصیه شده 
در شــبانه روز را دارنــد، در مناطــق 
خاصــی از مغــز کــه مســئول حافظه، 
هــوش و تندرســتی هســتند، تفــاوت 

قابل توجهی دارند.
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دیروز اعضای شورای شــهر تهران با یک فوریت دو 
الیحه مربوط بــه رویدادهــای فرهنگی - مذهبی 
)برگزاری مراسم اربعین حسینی و برپایی نمایشگاه 
عطر ســیب( موافقت کردند. براســاس این لوایح، 
اعضای پارلمان شهری به شهرداری مجوز می دهند 
تا در هر یــک از رویدادها مبلــغ 30میلیارد تومان 

هزینه کند.
به گزارش همشهری، رئیس شــورای شهر تهران 
دیروز در ابتدا به حادثه جاری شدن سیل در کشور 
اشاره کرد و گفت: »در ۲۱ اســتان مشکل سیل و 
رواناب رخ داد و ۶۱ نفر در ایــن حوادث جان خود 
را از دست دادند. در تهران هم سیل امامزاده داوود 
فاجعه بار بود و تلفات زیادی داشت.« مهدی چمران 
به امدادرسانی شــهرداری تهران در این حادثه هم 
اشاره و عنوان کرد: »شهرداری عالوه بر تجهیزات، 
حدود هزار نیرو از مناطق مختلف و 500نیرو هم از 
سازمان بوســتان ها به محل سیل زده اعزام کرد که 

مشغول خدمت رسانی هستند.« 
او با بیان اینکه باید از رواناب ها استفاده شود، تأکید 
کرد: »وزارت جهادکشــاورزی مســئول موضوع 
آبخیزداری است و استانداری ها هم باید کمک کنند 
که با برنامه ریزی صحیح بندهایی در نقاط صحیح 
برای اســتفاده از رواناب ها و جلوگیری از هدررفت 
و بروز خطرات این چنینی )ســیل(، ایجاد شــود و 
شهرداری و شورا هم آمادگی دارند در این موضوع 

کمک کنند.«

خدمت به زائران در کربال و نجف
در ادامه جلسه یک فوریت الیحه »مجوز هزینه کرد 
شهرداری تهران برای مشارکت در برگزاری مراسم 
اربعین در سال ۱40۱« توسط رئیس پارلمان شهری 
مطرح شد و او گفت: »هرسال برای برگزاری مراسم 
اربعین حسینی و کمک هایی که به مردم تهران در 
طول برگزاری مراســم در شــهرهای کربال و نجف 
صورت می گیــرد، بودجه ای پیش بینی می شــود 
اما امسال این بودجه لحاظ نشــده است و ازاین رو 
شــهرداری تهران برای تأمین خدمــات، امکانات 
و تجهیزات ضــروری و همچنین کمــک به ایجاد 
پایگاه های موردنیــاز زائران ایرانی نیــاز به  مجوز 
برای هزینه کرد حداکثر تا سقف 300 میلیارد ریال 

)30 میلیارد تومــان( دارد.« پس از موافقت اعضای 
شورای شهر تهران با این الیحه، مهدی چمران یک 
فوریت الیحه »مجوز هزینه کرد رویداد فرهنگی عطر 
سیب در سال ۱40۱« را مطرح و عنوان کرد: »سال 
گذشته، محرم با آغاز کار شــورای ششم همزمان 
بود و شــوراي دوره قبل هم عطر سیب را در برنامه 
خود نداشــت؛ بنابراین از سازمان فرهنگی و هنری 
شــهرداری تهران خواســتیم با بودجه شهرداری 
این نمایشــگاه را برگزار کند و امســال هم برگزار 
شده است اما بودجه ای برای آن پیش بینی نشده و 
شهرداری این الیحه را ارسال کرده تا میزان بودجه 
مشخص شــود.« در الیحه ارائه شــده، شهرداری 
مبلغ 30میلیارد تومان تعیین کرده است که دیروز 
اعضای پارلمان شــهری با یک فوریــت این الیحه 

موافقت کردند.

حساب متمرکز برای 23سازمان
اعضای شورای شهر تهران در ادامه جلسه به بررسی 
الیحه تأیید حساب تمرکز وجوه درآمد ۲3سازمان و 
شرکت شهرداری تهران پرداختند و محمد آخوندی 
رئیس کمیسیون برنامه وبودجه گفت که براساس این 
الیحه، باید تمام درآمدهای شهرداری به حساب هایی 
که با مجوز شورای شــهر تهران تشکیل شده واریز 
شــود و به خزانه داری اجازه داده می شود نسبت به 
باز کردن حســاب واحد برای ۲3 سازمان و شرکت 
شهرداری اقدام کند. این الیحه در نهایت با اکثریت 

آرا تصویب شد.

نامگذاری 9معبر به نام بانوان شهیده 
در ادامه جلسه، سیزدهمین دستور جلسه کمیسیون 
نامگذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی شــهر 
تهران که مربوط به تغییر نام ۱7معبر و یک پل بود، 
توسط اعضای پارلمان شــهری بررسی و در نهایت 
تمام موارد ذکرشده تصویب شــدند. براساس این 
دستور جلسه مقرر شــد 9 معبر در منطقه ۶ به نام 

بانوان شهیده نامگذاری شود.

بازگشت طرح جامع زیباسازی شهر تهران به 
کمیسیون خدمات شهری

دیــروز اعضای شــورای شــهر تهــران پس از 
بررســی طرح جامع زیباسازی شــهر تهران به 
توافق نرســیدند و این طرح از دســتور جلســه 
خارج و برای بررســی بیشــتر به کمیســیون 
 سالمت، محیط زیســت و خدمات شهری ارجاع

داده شد.

مجوز شورا برای هزینه کردن شهرداری در  اربعین
اعضای شورای شهر با یک فوریت لوایح هزینه کرد شهرداری تهران برای رویدادهای عطر سیب و اربعین حسینی به میزان ۶0میلیارد تومان موافقت کردند

زینب زینال زادهگزارش
روزنامه نگار

 خدمت به مردم 
حرکتی عاشورایی است

ماه محرم آغاز و شهر یک بار دیگر مزین به 
بیرق عزای حسینی شــد. ماهی که در آن 
ســطوح زندگی فردی و اجتماعی هر یک 
از شهروندان دچار تحولی شگرف می شود 
و به نوعی جریان زندگی در روزها و شب های آن نسبت به سایر 

ایام سال رنگ و رویی دیگر دارد.
این ایام فرصتی است تکرار نشدنی برای ساختن خود و جامعه ای 
که در آن زندگی می کنیم. عاشورا فرهنگی است که می توان با 
تکیه بر آن بسیاری از ناممکن ها را ممکن کرد و از بسیاری سدها 

برای ساختن فردایی بهتر برای کشور و شهر عبور کرد.
در بازه زمانی ماه های محرم و صفر مســاجد، هیئت ها، تکایا و 
حسینیه ها فضایی را فراهم می آورند تا مردم ارادت قلبی خود 
را به سرور و ساالر شــهیدان و قافله کربال نشان دهند. فضایی 
که در بستر شهر شکل گرفته و توسط مردم اداره می شود. این 
دو ماه فرصت بی بدیلی اســت که در اختیار مدیریت شهری و 
دیگر متولیان فرهنگی قرار گرفته تا به واسطه جوش و خروش 
حســینی مردم و حضور پرشورشان در مراســم، زمینه برای 
یادآوری آموزه های دینی در جامعه و فرهنگسازی الزم در این 

زمینه فراهم شود.
حال سؤال اینجاست که در زمینه فرهنگسازی  آیینی مدیریت 

شهری چگونه باید عمل کرد؟
در این حوزه توجه به 3شــاخصه ســالمت شــهری، هویت و 
رسانه های نوظهور در مدیریت شــهری دارای اهمیت است. 
در حوزه سالمت شهری  باید به ترویج سبک زندگی حسینی 
پرداخت که واالترین سبک زندگی اســالمی است. در حوزه 
هویت به تقویت هویت دینی و در کنار آن به هویت ملی اشاره 
کرد و نهایتا در حوزه رســانه های جدید به پرهیز از بدعت ها و 
جلوگیری از فرقه های نوپدید و مدیریــت تغییرات فرهنگی 

توجه داشت.
با تکیه بر این 3شاخصه یقینا می توان فضا را برای اقدام فرهنگی 
و عاشورایی بیش از پیش فراهم کرد درحالی که نباید فراموش 
کرد کارکنان و پرسنل شــهرداری تهران بخشی از شهروندان 
هستند که به واسطه پیوست آنان به مجموعه مدیریت شهری 

 باید برنامه ویژه و مدونی را برایشان تبیین کرد.
یقینا توجه به موضوعات فرهنگی پرسنل در این ایام زمینه ساز 
رشــد روزافزون آنان و تعالی ســازمان خواهد بود. آموزه های 
عاشورایی برای کارکنان عالوه بر رشــد فرد در حوزه شخصی 
زمینه ساز افزایش کیفیت مسئولیت های محوله خواهد شد که 
نهایت آن ارائه خدمت بهتر به مردم است. باید از فضای محرم و 
عاشورای حسینی برای ساختن و تعالی خود و سازمان بهره  برد 
و این واقعیت را نمایان ساخت که خدمت به مردم یک حرکت 

عاشورایی است.
*رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران

نرجس سلیمانی
نایب رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی

حــوادث طبیعــی گرچــه قابل پیش بینی 
نیســتند امــا در اکثر مــوارد، پیشــگیری 
از آثار مخرب حــوادث با دانــش امروزی 
قابل دستیابی است. پاکسازی مسیل ها 
هرگــز نبایــد از ســتون اولویت هــا خــارج 
شود. همچنین اســتفاده از تلفن همراه 
برای اطالع رسانی می تواند راهکار عملی 
و ارزان قیمــت و مؤثــر برای حفــظ جان و 

مال مردم باشد.

علی اصغر قائمی
عضو کمیسیون عمران وحمل ونقل

سازمان بسیج در مدت فعالیت ۴۰ساله 
کارهــای اثرگذار بســیاری را به ســرانجام 
رســانده و ســازمان بســیج شــهرداری 
تهران هــم از این قاعده مســتثنی نبوده 
اســت. چراکه نقش پررنگی در برگزاری 
برنامه های بزرگ  مقیاس مانند اجتماع 
پرشــور ســالم فرمانــده، اجتمــاع بــزرگ  
ســپاهیان محمــد رســول هللا)ص( و... 

داشته است.

تذکر و تشکر

نرگس معدنی پور*یادداشتعدد خبر

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

 نیاز پایتخت 
به مراکز خون گیری جدید

 مدیرکل سازمان انتقال خون اســتان تهران به مناسبت روز 
انتقال خون برای ارائه گزارش در صحن پارلمان شهری حاضر 
شد و گفت که در استان تهران ۲۲مرکز ثابت انتقال خون وجود 
دارد که از این تعداد ۱۸مرکز در کالنشــهر تهــران قرار دارد و 
تیرماه امسال هم ۲مرکز ثابت چیذر و ابوذر افتتاح شد. به گفته 
محمدرضا مهدی زاده تنها در 9منطقه مرکز ثابت خون گیری 
وجود دارد و دیگر مناطق به ویژه مناطق 3، ۱5، ۱۶ و ۲۲ به مراکز 
ثابت انتقال خون نیاز دارند تا عدالت در این زمینه اجرایی شود. 
او تأکید کرد: »در دوره چهارم مدیریت شهری شاهد راه اندازی 
مراکز خون گیری در مناطق یک، 4، 5 و ۲0 بودیم و با توجه  به 
اینکه ۲5درصد خون کشور در تهران مصرف می شود، امیدواریم 
در دوره جدید مدیریت شــهری هم این مراکز افزایش یابند.« 
اطالع رسانی اهدای خون در ناوگان حمل ونقل عمومی به ویژه 
مترو، اختصاص ون و اتوبوس برای راه اندازی واحدهای ســیار 
خون گیری هم درخواست هایی بود که توسط مهدی زاده مطرح 
شد. در ادامه حبیب کاشــانی اظهار امیدواری کرد که در این 
دوره شاهد تأسیس 4یا 5مرکز جدید انتقال خون باشند. مهدی 
عباسی هم خواهان تأسیس مرکز انتقال خون در منطقه۲۲ شد.

شــبکه حمل ونقل ریلی پایتخت با چرخ هــای لنگان تحویل 
مدیریت شهری فعلی شــد؛ از کمبود واگن و اتوبوس گرفته تا 
واگن ها و قطارهایی که نیاز به تعمیرات و اورهال )بازســازی 
اساسی( داشتند و همچنین انبارهای خالی از قطعات؛ مشکالتی 
که عرصه را برای خدمات رسانی مطلوب به شهروندان و مسافران 
تنگ کرده است. برای این منظور بازســازی و تامین قطعات 
یدکی، برای کاهش این مشکالت در دستور کار قرار گرفت که 
ازجمله خروجی های آن خرید بخشی از قطعات موردنیاز مترو و 
گشایش در قرارداد خرید و ساخت واگن و قطار ملی بوده است. 
البته نیاز ناوگان حمل ونقل همگانی تهران آنقدر باالســت که 
نمی توان انتظار داشت خیلی زود این بخش حالت ایده آل پیدا 
کند و سرحال و قبراق در خدمت مردم باشد. در این بین، نتیجه 
اقدامات صورت گرفته طی یک سال اخیر، پایان تابستان و اوایل 
پاییز نمایان می شــود تا همزمان با بازگشایی سال تحصیلی 

جدید، به نیاز ترددی شهروندان پاسخ داده شود. 
برای این منظــور در گفت وگــو با مهدی 
شایسته اصل، مدیرعامل شرکت بهره برداری 
متروی تهران و حومــه، آخرین وضعیت و 
شــرایط این روزهــای حمل ونقــل ریلی 

زیرزمینی پایتخت را جویا شدیم.

بــا وضعیت فعلــی، آیا 
برای نیمه دوم سال که با بازگشایی 
مدارس و دانشــگاه ها، سفرهای 
درون شــهری افزایش می یابد، از 

آمادگی الزم برخوردار هستید؟ 
 وظیفه ذاتی ما در شرکت بهره برداری 
مترو این است که از دارایی ها و امکانات 
موجود به نحو احسن استفاده کنیم و 
بتوانیم آنها را اورهال کنیم و بهسازی 
و نوســازی در ابنیه و ناوگان داشــته 
باشیم. شرایطی را که متصور هستیم 
این اســت که بتوانیم ۱7۱رام قطاری 
که در خطوط اصلی داریــم، به عالوه 
قطارها و واگن های خط 5 را در بهترین 
کیفیت اورهال کنیم و شرایطی فراهم 
شود که با افزایش و بیشتر شدن حجم 
مســافران، به ویژه در نیمه دوم سال، 
کیفیــت و میزان خدمات رســانی در 
ناوگان حمل ونقل ریلــی کاهش پیدا 
نکند. در همین راستا برای اینکه بتوانیم 
ســرفاصله حرکت قطار هــا را کاهش 
دهیم، یک بحث اصلی داشتن پایانه ها 
و تعمیرگاه هاســت. عالوه بر آن حتما 
افزایش واگن و رام قطــار به مجموعه 
ناوگان هم نیاز اســت و انتظار داریم و 

امیدواریم که با کمک و مساعدت دولت 
محترم، شــهرداری و شورای اسالمی 
شهر تهران، عقب افتادگی ها و انباشت 
مشــکالت به جا مانده از گذشــته را 

جبران کنیم.
االن مترو چــه نیازهای 

قطعی و فوری دارد؟
نیاز فوری ما اورهال 700دستگاه واگن 
است که به حدود ۲هزار میلیارد تومان 
منابع مالی نیاز دارد. شرکت واگن سازی  
تهران متعهد شده از زمانی که قرارداد 
منعقد و منابع مالــی موردنیاز تأمین 
شود، در یک بازه زمانی حدودا ۱۸ماهه 
به مرور این واگن ها را به شرکت متروی 
تهران و حومه تحویــل دهد؛ یعنی در 
یک چرخه زمانی مشــخص واگن ها 
برای اورهــال اعزام شــده و دوباره به 
خط برگردند. ما در قطارهای DC هم 
دچار مشکل جدی هســتیم و زمان و 
کیلومتراژ 3۱رام از این قطارها از اورهال 
قطعی گذشته اســت. باید این تعداد 
قطار را ارتقــا و تغییر تکنولوژی دهیم 
یا آنها را با قطارهــای جدید جایگزین 
کنیم. همچنین یکی از مواردی که در 
سال های گذشته و در دولت قبل بسیار 

زیاد مورد بحث و بررســی قرار گرفت 
و درباره آن صحبت شد، اما متأسفانه 
اقدامی درمورد آن صــورت نگرفت و 
در این دوره آســیب های ناشی از آن را 
متحمل می شویم، بحث ۶30دستگاه 
واگنی است که قرار بود از طرف دولت 
وقت بــه روش فاینانس تامین شــود. 
این موضوع هم اکنون در دســت اقدام 
است و امیدواریم که تا نیمه دوم سال 
شاهد جاری شدن این قرارداد باشیم و 
۱5درصد پیش پرداختی که قرار است از 
طرف شرکت ایرانی تامین شود، صورت 
بگیرد و قرارداد ما با شرکت واگن سازی  
تهران منعقد شود. دولت سیزدهم در 
این زمینه قول مســاعدت و همکاری 

داده است.
بعد از خریــد چرخ های 
موردنیاز مشکل خالی بودن انبارهای 
مترو برطرف شده است یا همچنان 
با مشــکل و کمبود قطعات مواجه 

هستید؟ 
سال گذشته قرارداد خرید ۲هزار عدد 
چرخ موردنیاز متــروی تهران منعقد 
شد که شرکت ســرمایه گذاری شهر 
مناقصه مربوط بــه آن را برگزار کرد. 

بخش قابل توجهــی از ایــن قطارها 
هم اکنون تحویل انبارهای مترو شده 
و درحال اســتفاده از آنها هســتیم. 
بخــش دیگــری از ایــن چرخ ها در 
مرحله ساخت و بارگیری برای انتقال 
به انبارهای متروی تهران اســت. این 
موضوع خیلی به ما کمــک کرد و اگر 
این اتفاق نمی افتاد، در اردیبهشت ماه 
باید بخشــی از واگن ها و قطارها را از 
رده خارج می کردیم، اما شــکر خدا با 
سرعتی که در ثبت سفارش، تامین و 
ارسال این چرخ ها صورت گرفت کمک 
بزرگی به شرکت بهره برداری متروی 
تهران شــد. البته نیازهای ما و حجم 
عقب ماندگی و انباشت مشکالتی که از 
گذشته داریم بیش از اینهاست که فقط 
با خرید چرخ ها برطرف می شود و تقریبا 
در تمام اقالم راهبــردی نیاز به خرید 
قطعات داریم. قرارداد ۸میلیارد ریالی 
که با تامین مالی و کارگــزاری بانک 
شهر و شرکت شهر آتیه صورت گرفت 
هم یک مقدار مشکالت در بحث های 
حقوقی داشت که با همکاری و تعامل 
دســتگاه های نظارتی درحال برطرف 

کردن این موانع و مشکالت هستیم.

31 رام قطار مترو نیازمند بازسازی فوری یا جایگزینی
شایسته اصل: اگر چرخ های مترو به موقع نمی رسیدند، بخش زیادی از واگن ها و قطار ها از رده خارج می شدند

نام های جدید برای 17معبر
منطقهمحدوده معبرنام جدید پیشنهادینام کنونی معبر

2بزرگراه شیخ فصل اهلل نوری شهید اکبرپور سرابیپل بی نام
3خیابان شهید کالهدوزشهید علیرضا مهاجریکوچه امیر

6خیابان طالقانیشهیده انیس نوریکوچه خوشبختی
6حدفاصل خیابان های میرزای شیرازی و سناییشهیده نسرین افضلخیابان یکم
6حدفاصل خیابان های میرزای شیرازی و سناییشهیده فاطمه فاتحی خیابان سوم
6حدفاصل خیابان های میرزای شیرازی و سناییشهیده شهناز حاجی شاهخیابان پنجم
6حدفاصل خیابان های میرزای شیرازی و سناییشهیده زینب کساییخیابان هفتم
6حدفاصل خیابان های میرزای شیرازی و سناییشهیده سهام خیامخیابان نهم

6حدفاصل خیابان های میرزای شیرازی و سناییشهیده عصمت پورانوریخیابان یازدهم
6حدفاصل خیابان های میرزای شیرازی و سناییشهیده سیده طاهر هاشمیخیابان سیزدهم
6حدفاصل خیابان های میرزای شیرازی و سناییشهیده فرشته باخویشیخیابان پانزدهم

7خیابان نیرو، میدان سپاهشهدای عشایرخیابان نیرو
10خیابان حسام الدینشهید هادی جوان دالورکوچه کالنتر

11خیابان رازیشهید ماموستا محمد شیخ االسالمیخیابان یاسمن
11حدفاصل خیابان دوازدهم فروردین و جاویدزنده یاد جهانگیر خسروشاهیخیابان مینا

13سی متری نیروی هواییشهید محمودرضا رحمانیخیابان بهاران
14خیابان پیروزیشهید مرتضی مقدسخیابان درختی

17خیابان شهید پاکیشهید ابراهیم سالکقسمت غربی خیابان شهید ذوالقدر
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چالش ورزش در خانه
در شــرایط کنونی و با شــیوع دوباره ویروس کرونا و قرنطینه و 
خانه نشــینی ورزش در خانه برای همه  ما ضروری شــده است. 
باشگاه ورزشی یکی از مکان هایی است که در این شرایط امکان 
دسترسی به آن راحت نیست و ورزش کردن بیرون از خانه، ممکن 
است ریسک باالیی داشته باشد. این در حالی است که اغلب ما به 
تجهیزات و ابزارهای الزم برای ورزش در خانه دسترسی نداریم اما 
جای نگرانی نیست. بنابراین بهتر است تمرین ها و حرکت هایی 
را انتخاب کنید که برای ورزش در خانه مناســب هستند و برای 
انجام شان به تجهیزات به خصوصی نیاز نیست. اگر به دنبال برنامه 
چالش ورزشی در خانه هستید تا بتوانید تناسب اندام تان را حفظ 
کنید، نیاز به برنامه ای مدون و یکپارچه دارید، چرا که نداشــتن 
برنامه یا انجام تصادفی برخی تمرین ها و از یک تمرین به تمرینی 
دیگر پریدن، کارآمد و مؤثر نیست. اگر می خواهید نتایج ملموس 
باشند، باید برنامه عملیاتی داشته باشید. چه مبتدی باشید و چه 
حرفه ای، نیاز به برنامه ورزشی ای دارید تا کل بدن شما را هدف قرار 

دهد؛ تمرینات منسجم، چالش برانگیز و در عین حال روان و پویا.
بخشی جدایی ناپذیر از تغییر سبک زندگی، تصمیم گیری برای 
انجام آن است. شــرکت در یک چالش، راهی خارق العاده برای 
شروع سفر تناسب اندام است. این چالش به سختکوشی و مداومت 
احتیاج دارد و شما را هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی آماده 
می کند. با کمک این چالش، شــما متناسب می شوید و قدرت و 
اعتماد به نفس پیدا می کنید. سبک زندگی سالم باید یک تغییر 

دائمی باشد؛ نه یک هفته با یک هدف موقتی.
بیشترین موانع ورزش کردن کمبود وقت و انگیزه است. یکی دیگر 
از موانع ورزش کردن در خانه، نبود کسی است که شما مجبور به 
پاسخگویی به آن باشید؛ مثل یک مربی باشگاه یا تمرین دهنده 
ورزشی. برنامه ای را که می دانید از انجام آن لذت می برید انتخاب 
کنید. سعی کنید از یک روش واحد برای ورزش استفاده کنید؛ 
مثال با یک گــروه یا یک مربی یا یک نرم افــزار واحد مدت زمان 
معینی به ورزش ادامه دهید و مدام از این شاخه به آن شاخه نپرید.
سعی کنید یک فضای مشخص به ورزش اختصاص دهید و مدام 
جای خود را تغییر ندهید. بهتر اســت جــای ورزش هم فضای 
مناسب و به اندازه برای حرکات مختلف داشته باشد و هم از نظر نور 
و تهویه هوا شرایط قابل قبولی داشته باشد. فضای ورزشی شما نباید 
خیلی بزرگ یا خاص باشد. اما انتخاب فضایی مخصوص ورزش 
کردن که برای انجام تمرینات خود هر دفعه به آن مراجعه کنید به 

مغز و بدن شما دستور می دهد که االن زمان ورزش کردن است.
زمان مشخصی را برای ورزش کردن  تعیین کنید و به رعایت نظم 
ورزش در آن زمان، پایبند بمانید. اگر به تنهایی در خانه به انجام 
تمرینات ورزشی می پردازید، از بین رفتن انگیزه پس از مدتی امری 
طبیعی است. به همین دلیل است که هدف گذاری و برنامه ریزی 
برای شروع ورزش یکی از مهم ترین نکات هنگام انجام تمرینات 
ورزشی در خانه اســت. برای مثال برای خود هدف بگذارید که 
حداقل هفته ای 4ســاعت در خانه ورزش کنید و پیشرفت خود 

را دنبال کنید.

اعتدال داشته باشید
دســتگاه امام حسین)ع( بســیار عظمت دارد. کسی که 
خداوند توفیق داده اســت که به هر عنوان در این نهضت 
نقشی داشته باشــد باید به خود ببالد، یکی حاال صحبت 
می کند یکی ذاکر اســت، یک مداح است، یکی مجلس 
برگزار می کند. همــه اینها ان شــاء اهلل تمامی با اخالص 

ماجور هستند.
 هنگام مصیبت خواندن یک قدری پرده پوشی داشته باشید. 
همه  چیز را نگویید. من استادی داشتم، می گفت بعضی 
روضه ها را در تمام عمرم فقط یک بار خوانده ام آن هم در 
روز عاشورا! باید حال مجلس را نگاه کرد. حاال چون 4 نفر 
نشسته اند بیاییم مصیبت ظهر عاشورا را بخوانیم. نمی گویم 
مصیبت نگو اما یک قدری پرده بــرداری کن. عالوه بر آن 
مواظب کثر  شأن ها باشید. یک مسئله دیگر شنیدم خیلی 
ناراحت شدم. شنیدم فردی می گفت اگر حاجت نداری برو 
بیرون! این حرف ها چه معنی می دهد؟ من اصال حاجت 
ندارم اما می خواهم گریه کنم. در کل، آقایان، یک قدری 

اعتدال داشته باشید. اینقدر برای مردم قصه نگویید. 
منبع: سخنان آیت اهلل فاطمی نیا درباره امام حسین )ع(

سیل زده نشوید
سیالب و آبگرفتگی معابر شهری و روستایی یکی از مهم ترین 
مخاطرات ماه های پربارش ســال محسوب می شود اما با توجه 
به تشدید فعالیت سامانه بارشی »مونسونی« در برخی از نقاط 
کشور نیاز اســت توصیه های ایمنی هنگام، قبل و بعد از وقوع 

سیل توسط مردم جدی گرفته شود.
 هنگام بارندگی های سیل آسا حتما به اخباری که در این زمینه 

از رسانه ها پخش می شود توجه کنید.
 قبل از ترک خانه، از امنیت آن باید مطمئن شــد. در صورت 
امکان، وسایل موجود در حیاط خانه را باید به درون خانه برد. 
بهتر است اسباب و اثاثیه مهم به طبقه باالی خانه منتقل شوند.

 دریچه اصلی آب و ورودی گاز بســته شــوند. وسایل برقی از 
جریان برق کشیده شوند. درصورت خیس بودن یا در آب قرار 

گرفتن نباید به پریزهای برق دست بزنید.
 در آبی که جریان دارد نباید حرکت کرد. ۱۵ سانتی متر آب در 
حال حرکت می تواند تعادل انسان را بر هم زند. درصورت اجبار 
به حرکت در آب، باید از جایی حرکت کرد که آب ساکن است. 
برای اطمینان از حرکت در آب و پی بردن به استحکام مسیر بهتر 

است از چوب دستی استفاده شود.
 برای زمان وقوع سیل، در یک ظرف آب سالم ذخیره کنید.

ترفند

روشنا
تندرست

یک هفته قبل از محرم شکل و شمایل خانه تغییر می کرد. 
وسایل بزرگ و دست و پاگیر به یکی از اتاق ها می رفت و 
مبل ها جایشان را به پشتی ها می دادند. زیر پشتی ها و دور 
تا دور اتاق ها پتوهای تا خورده ای که رویشان با مالفه های 
سفید روکش شده بود پهن می شد. کتیبه ها و سیاهی ها، 
 دیوارهای خانه را می پوشاندند.جای هرکدام شان معلوم 
بود. کتیبــه در ورودی و آنکه باالی ســر حاج آقا قرار 
می گرفت ازکربال آمده بود. سه چهار صندوق بزرگ هم 
از زیرزمین یا از باالی کمدها می آمد دم دســت. یکی 
صندوق جزء های قرآن بود و منتخب مفاتیح که جایشان 
همیشه روی میز کوتاه ترمه پوشی بود و تا شروع مجلس 
هر کس تمایل داشــت جزئی را قرائت می کرد یا دعایی 
می خواند.یکی هم صنــدوق گالب پاش ها و بادبزن های 
بزرگ حصیری؛ محرم که به تابســتان می افتاد در کنار 
پنکه های روشن، بادبزن های حصیری هم میان مهمانان 
و عزاداران دست به دست می چرخید. 2 صندوق بزرگ 
هم برای استکان ها و نعلبکی ها و لیوان ها بود و کاسه های 
نسبتا بزرگ چینی که پراز قند می شدند. زمستان ها چای 
بود و تابستان ها شربت های خنک و خوش طعم آبلیمو اما 
سماورها همیشه روشن بودند. پارچه سیاه روی صندلی 
حاج آقا صاف و مرتب پهن می شد،  کسی اجازه نداشت 
روی آن بنشیند. زمان روضه کار ما کوچک ترها از قبل 
معلوم بود؛ یکی کفش ها را جفــت می کرد. یکی دونفر 
سوز روضه نوحه خوان که زیاد می شد،  دستمال کاغذی 
تعارف می کردند. یک نفر بادبزن ها را به مهمان ها می داد.
یکی دونفر هم پشت سر بزرگ ترهایی که سینی چای را 
می چرخاندند،  قند تعارف می  کردند. بزرگ تر که شــده 
بودیم یا شعرهای روضه خوان را حفظ می کردیم یا از کتاب 
نوحه،  می نوشــتیم و می خواندیم. هر کدام که رویش را 
داشتیم کم کم جلوی مهمانان و عزاداران هم، روضه خوانی 
کردیم.ظهرها که همه می رفتند،  اجازه داشتیم یکی یکی 
روی صندلی حاج آقا بنشینیم،  یکی روضه می خواند. یکی 
مثال سخنرانی می کرد. یکی پارچه ای بزرگ روی دوشش 
می انداخت و همه را به نمــاز جماعت دعوت می کرد... و 
این ماجرای هر روزه مان بود از ابتــدای محرم تا پایان 
هفتم امام. هر روز با شوق مســئولیت هایمان و باشوق 
بزرگ شدنی که در روضه خواندن و تعارف کردن ادعیه 
به مهمان ها جلوه داشــت،  بیدار می شدیم.گوشه همان 
اتاق های سیاهپوش شده، سیاهپوش می شدیم و منتظر 

روشن شدن چراغ خانه برای حضور عزاداران حسینی.

الهام مصدقی راد
روزنامه نگار گزارش

این خانه عزادار حسین است 
ساده و بی تکلف و با همراهی کودکان، می توان روضه های خانگی ترتیب داد و پرچمدار اهل بیتع بود

هر
س: م

عک

ساده برگزار کنید
ســفره اهل بیت)ع( که در خانه پهن 
شود، برکت با خودش می آورد. بچه ها 
عاشق همین روضه های خانگی اند که 
در کنارشان قد می کشند و اهل بیتی 
می شوند. روضه ها و سفره های خانگی 
اگر با ســادگی همراه شود، عمرشان 
طوالنی خواهد شــد. صاحبان اصلی 
سفره ها خودشان به این محافل برکت 
خواهند داد. با یک چای و شــیرینی 
ساده هم می توان از مهمانان و عزاداران 
پذیرایی کرد.هرچه پیش تر برود خود 
مهمانان هم بانی پذیرایی خواهند شد 
تا درثواب شریک باشند. حسن دیگر 
برگزاری ساده ســفره ها و روضه های 
خانگی در گسترش آنهاست، هرچه 
ساده تر و بی ریا تر برپا شود، مشتاقان 
و بانیان برگزاری شان بیشتر می شود 
و خانه هــای بیشــتری محفل ذکر 
اهل بیت)ع( خواهند شــد اما وقتی 
پای تجمل به این محافل باز می شود، 
دیگران از برگــزاری آنها خودداری 
می کنند. چراکه هر جا پای تجمل به 
مراسمی باز شــود تعدادی از افراد به 
همین دلیل از حضور در آن مراســم 

خودداری می کنند.

مکث

حسن موسوی

بچه ها، پای ثابت روضه
امکان حضور بچه ها را در روضه ها فراهم کنید، 
به بهانه سر و صدا و ایجاد مزاحمت نباید آنها 
را از عزاداری و ســخنرانی دور کرد یا همراه 
خود به ایــن محافل نبرد. روضــه اهل بیت و 
مدح در رثای آنها از همــان کودکی در دل و 
جانشان خواهد نشســت. کودکان کم سن و 
سال تر هم آهسته آهسته یاد خواهند گرفت 
که باید ســکوت کرد و آرام بود. بچه ها عاشق 
به عهده گرفتن مســئولیت هســتند، همین 
روضه ها فرصت مناسبی برای سپردن کارهای 
کوچک به بچه هاست تا هم درس مدیریت و 
تعهد را بیاموزند و هم خدمت کردن زیر پرچم 

اهل بیت)ع( برایشان افتخار باشد.

نوحه خوان بپرورید
بعضی ها عاشــق برپایی روضه های خانگی اند 
اما به هــر دلیل امکان دعوت کــردن از مداح 
و روضه خــوان را ندارنــد. روضه های کوچک 
خانگی را می توان بدون روضه خوان هم برگزار 
کرد، بعضی روضه دارهــا از نواها و روضه های 
ضبط شــده اســتفاده می کنند، بعضی ها در 
میان آشــنایان و دوستانشان کسانی هستند 
که عاشقانه و دلی روضه می خوانند، می توان 
از روضه خوانی آنها بهره مند شــد. روضه های 
خانگی حتی فرصت مناســبی برای پرورش 
کودکان نوحه خوان اســت . بچه هــا از همان 
کودکــی می توانند اشــعار و نوحه هایی را در 

مراسم کوچک عزاداری بخوانند.

اعیاد را با شکوه برپا کنید
روضه های خانگی شــاید اصطالحی عام و کلی 
برای برگــزاری محافل مذهبی و گرامیداشــت 
اهل بیت)ع( باشد، اما قرار نیست فقط به برپایی 
مراسم عزاداری و شهادت ائمه بپردازد. برگزاری 
اعیاد و والدت هــا، رکن اصلــی و جدایی ناپذیر 
مراسم مذهبی است. چراغ های رنگی، پرچم های 
کوچک رنگ به رنگ، نقل و شیرینی جزو الینفک 
برگزاری اعیاد است. می توان از بچه ها هم خواست 
کاغذهای کوچک رنگی را برش زنند و با همان ها 
خانه ها و محافل برپایی جشن ها را آراسته کرد. 
ســرودها و مدح های دســته جمعی بــا حضور 
کودکان هم حال و هوای دیگری به جشــن های 

مذهبی خانگی خواهد داد.



دوشنبه 10 مرداد 141401
 شماره  8557

سیدمحمد فخارگزارش
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براساسپیشبینیکوتاهمدتسازمانهواشناسی
ســیالبهمچنانمیهمانناخواندهایراناســت.
پیشبینیمیانمــدتتــا1410میگوید،الگوی
بارشهاهمچنانرگباریاســتوبایــدبرایآن
چارهایاندیشید.حتیپیشبینیهایطوالنیمدت
تاســال1450نیزازپایداریشــرایطتغییراقلیم
وتجمعبارشهادربرهههاییازســالآبیسخن
میگویند.اماهنوزهمباهرسیالبکوچکوبزرگ

غافلگیرمیشویم.
مطابقآمارسازمانمنابعطبیعیکشور،ایرانطی
دههاخیر2792ســیلراتجربهکردوهر3روزیک
سیلباخسارت25میلیاردتوماندرایرانجاریشد.
بدینترتیببرآوردخســاراتناشیازسیلدریک
دههاخیر70هزارمیلیاردتوماناست.امادرکمتراز
5میلیونهکتارازوسعت130میلیونهکتاریمنابع
طبیعی،اقداماتحفاظتیآبخیزداریانجامگرفته
است.بابرآوردوقوع2792ســیلکوچکوبزرگ
دههاخیرکهدرکشــورجاریشده،میتوانچنین
نتیجهگرفتکهطی10سال،ایرانبا70هزارمیلیارد
تومانخسارتناشیازسیلمواجهشدهاست.این
درحالیاستکهبودجهطرحهایآبخیزداریامسال
باافزایشخیرهکنندههزینههابــه2500میلیارد

تومانرسیدهاست.
نگاهعمومیمردمومسئوالنبهسیلنگاهیحداقلی
استکهدســتباالبهکاهشخسارتسیالبهاو
روانابهایمقطعیمتمرکزاســتوکمترکسیبه
تبدیلتهدیدسیالببهفرصتمیاندیشد.سیالبها
کههموارهازباالدســتحوضههــایآبخیزجاری
میشــوند،تخریبهایحداکثریدرپاییندست
دارندوبهعلتمشکالتعدیدهنمیتوانندآبخوانها
وســفرههایزیرزمینیراتغذیهکنند.اماچرااین
مشکلوجودداردوچگونهمیتوانآنرارفعکرد؟

فرسایش خاک 
یکیازمهمترینخطراتیکهاقلیمکشورراتهدید
میکند،فرســایشخاکاســتکــهویژگیهای
معمولخاکراازبینمیبرد.مطابقآمارســازمان
زمینشناسی،میانگینســاالنهفرسایشخاکدر
جهان2.2تندرهکتاراســتامادرایرانمتوسط

ســاالنهفرســایشخاکباتوجهبهبررسیهااخیر
16.5تندرهکتاراستوایننشانمیدهدکهبیش
از7برابرمیانگینجهانیدرایرانخاکفرســایش
میشود.اینروندموجبنابودیویژگیجذبپذیری
آبمیشــودوبهویژهدرآبخوانهایخشکشده
شرایطرابراینابودیحوضهآبخیزفراهممیکند.
ازطرفدیگرکشــاورزیســنتیموجببرداشت
بیشازحدازســفرههایآبزیرزمینیشــدهوبا
فرونشستهاییکهصورتگرفتهومیگیرد،عمال
آبخوانیبراینگهــداریازروانابهــاوجودندارد
وهمینمیشــودکهامکاننگهداریآبناشیاز

بارشهایسنگینازبینرفتهاست.

سرنوشت رواناب های اخیر 
محسنموسویخوانساری،عضوانجمنآبوخاک
پایدارایرانیانسیالبهاراعاملتامینمنابعآبیکشور
میداند.ویدراینبارهبهایســنامیگوید:براساس
سطحســیالبهادرچندروزاخیراحتمالداردکه
میزانبارشهابیشاز2میلیاردمترمکعبآبباشدو
تخمینزدهمیشودبهطورتقریبیحدود500میلیون
مترمکعبازاینبارشهاقدرتروانابداشــتهاند؛
بهعبارتی200میلیونمترمکعــبیعنیدرحدود
نیمیازایــن500میلیونمترمکعبداخلســدها

ذخیرهشدهچراکهبسیاریازاینرودخانههابهسدها
منتهیمیشوند.مثالدرســدزایندهرود50میلیون
مترمکعبآبذخیرهشدهو300میلیونمترمکعب
نیزبهتاالبهاییمانندبختگان،جازموریان،پشکو
حوضچهاستانقمواردشدهاست.البتهاینارقامبسیار
اعدادکوچکیهســتندونبایدباعثگمراهیشوند؛
چراکهبهعنواننمونهتنهامصرفآبکشاورزیدرکل
کشور70تا75میلیاردمترمکعباست.اینرژیمهای
بارشیاقیانوسیگذراهستندوحتی20سالیکبار
همرخنمیدهندونبایدبهآنهاتکیهکرد.البتهدربرخی
کشورهایجهانهمتنهامقداریازاینسیالبقابل
کنترلاستومقدارباقیماندهقابلیتکنترلندارد.نکته
مهمآزادگذاشتنمسیرسیالبهاست.دراینمسیر
الزماستآبراهههاآزادباشندتاسیالبهاخودرابه
تاالببرسانند.بایدمسیرسیالبهابازباشد،بهحریم
وبستررودخانههاتجاوزنکنیمواجازهدهیمسیالببه
پاییندستبرودچراکهدرپاییندستبهاندازهکافی
مصارفتعریفشدهایوجوددارد.هرگونهمانعدرکنار
سیالبخسارتهایبسیاریرامتوجهشهروندانو

شهرهامیکند.


تجربه موفق زمستان پارسال
دیمــاهســالگذشــتهیکــیازمخربتریــن

رشتهســیالبهادراســتانهایجنوبیکشوررخ
دادکهبهعلتوجودســازههاوعملیاتآبخیزداری
متعددموجبمهــار262میلیونمترمکعبآبدر
جریانسیالبجنوبشد.دراینزمینهاجرایموفق
عملیاتآبخیزداریدر4استانجنوبی،منجربهمهار
خساراتناشــیازســیالبوذخیرهروانابهاشد.
براساسگزارشهایرسمی،طی3سالاخیرحجم
عملیاتآبخیزداریدرایرانبــه4میلیونهکتار
رسیدوتوانستبخشقابلتوجهیازخساراتناشی
ازسیالبهایمکرروخســارتبارراکنترلکند.
راهبردکنترلسیالببهتغذیهسفرههایآبکمک
میکندوموجبمیشــودکهقناتها،چشمهها
وچاههاباتولیدآببیشــتر،بتواننــدزمینهای
کشــاورزیزیادتریرازیرکشــتبردهودرتولید
محصوالتغذاییبیشتروتامینآبشربجوامع
روستاییکهدغدغهاصلیاســت،نقشیمهمایفا
کنند.اینشرایطدرحالیاستکهاثرگذاریباالی
طرحهایآبخیزهرسالپسازفرونشستسیلها
فراموشمیشودودربازهزمانینزدیکونهچندان
دورمجدداشــاهدخســارتوتخریبمنابعواز
دسترفتنجانهموطنانخواهیمبوداماهمچنان
نظامتصمیمگیریبرنامهوبودجهکشوربهسمت

تغییرالگویذخیرهآبخیزنمیرود.

فراموشی آبخیزداری تا سیل بعدی
براساستخمینهاحجمبارشهایاخیر2میلیاردمترمکعببودکه200میلیونمترمکعبداخلسدهاذخیرهشدهاست

رنجرهایی با قرارداد شرکتی
روزجهانیحافظانعرصههایطبیعیدرجهاناستودرایران
اینمسئولیتبین2گروهمحیطبانانوجنگلبانانزیرمجموعه
سازمانحفاظتمحیطزیستبهمدیریتمعاونرئیسجمهوری
وســازمانمنابعطبیعیبهمدیریتوزارتجهادوکشاورزی
)Ranger(تقسیمشدهاست.دردنیابهحافظانطبیعتتکاور
میگویندوعرصههایطبیعیتوســطیــکنیرویتخصصی
حفاظتمیشودولیدرایران2یگانحفاظتعمالبراییککار
مشغولبهفعالیتند.فرهادمسعودی،جنگلبانمعتقداستکه
برایافزایشتوانحفاظتازمنابعطبیعیکشور،ادغامایندو
نیروبهنظرضروریمیرسد.دربیشترمواردمحلکارایندونیرو

یکساناستوهر2نیروبرایحفاظتاعزاممیشوند.
اگرازکسیبخواهیدکهبادستخالیدرهرساعتازشبانهروز
ازعرصههایطبیعــیدربرابرمتخلفانمســلححفاظتکند،
برایآتشسوزیجانشراکفدســتشبگذارد،درهرشرایط
آبوهواییراهیمناطقصعبالعبورشودو...چقدراحتمالدارد
چنینکاریراباحقوق6تا7میلیــونتوماندرماهانجامدهد؟
چاشنیاینکارجزعشقبهطبیعتنیست.فرهادمسعودیبه
مناسبتروزجهانیرنجرهابههمشهریدرموردمشکالتاین
صنفمیگوید:مسائلمالیبخشیازانگیزهکاریهرفرداست
ولیدرکارحفاظتبیشازمسائلمالی،مسائلمعنوینقشدارد.
حقوقدریافتیمحیطبانانوجنگلباناندربرابرکاریکهانجام
میدهندکماستوبسیاریازنیروهایحفاظتمجبورنداگرتوان
جسمیشانیاریکند،برایامرارمعاشبهشغلدومرویبیاورند.
دغدغهتمدیدقرارداددرکنارمشکالتمالیومخاطراتشغلیاز
اصلیترینمشکالتنیروهایحفاظتمحیطزیستوجنگلبانان
اســت.بهگفتهاینجنگلبان،قراردادساالنهمثلپوستموزی
استکههرآنممکناستزیرپاینیروهایحفاظتشرکتی
قراربگیردوامنیتشغلیآنهاراتهدیدکند.اکثرجنگلبانانبا
قراردادرسمیبازنشستهشدهاندوبیشترجنگلبانانبهتعبیری،
»شرکتی«هستند.نیرویشــرکتیباواسطهیکپیمانکاردر
بخشخصوصیبهاستخدامدرمیآیند.ماجنگلبانانهمیشه
نگرانقراردادهاییکسالهایهســتیمکههرآنممکناست
تمدیدنشود؛کمااینکهدرسال98بخشعمدهجنگلبانانشمال
کشوربهاسمتعدیلنیرواخراجشــدندوبادوندگیهایبسیار
دوبارهبهکاربرگشتند.عالوهبرایناگردریکحادثهحریقنیروی
رسمیدردسترسنباشد،منبهعنواننیرویشرکتیبهلحاظ
قانونیاجازهاینراندارمکهخودرویســازمانراروشنکردهو
بهســمتمحلحادثهرانندگیکنم.ازآنجاکهنیرویدولتی
بهحسابنمیآییمنمیتوانیمضابطدستگاهقضاییشویموعمال
دربرخوردباتخلف،کارما»مشاهده«وصورتجلسهکردنتخلف
اســتوحقبرخوردبامتخلفرابدونحضورنیرویانتظامی
نداریم.ازمسئوالنمیخواهیمکه»قانوناستخدامایثارگران«
براینیروهاییگانحفاظتمحیطزیســتومنابعطبیعیرا
نسبتبهسایرنیروهادراولویتقراردهندتانیمیازنیروهای

شرکتیجنگلبان،قراردادشان»تبدیلوضعیت«شود.

نقلقولخبر

مــوارد گــزش بــا ســگ مربــوط بــه 
سگ های صاحب دار است که ممکن 
اســت صاحــب خود یــا فــرد دیگــری را 
گزیــده باشــد. ســگ های صاحــب دار 
بــه چنــد دســته تقســیم می شــوند، 
ســگ های نگهبــان، ســگ های گلــه و 
ســگ های خانگــی. اگرچه ســگ های 
تربیــت  محافظــت  بــرای  نگهبــان 

می شوند، اما عامل خطر هستند.

 ۵۰
درصد

حــد مجــاز، میــزان گردوغبارموجــود 
در هــوای اهــواز اســت. اداره کل 
حفاظــت محیط زیســت خوزســتان، 
اعــام کــرد  در پــی تنــد بــاد شــدید و 
خیــزش گردوخــاک میــزان غلظــت 
۱۰هــزار  نزدیــک  بــه  گردوغبــار 
میکرو گرم بــر مترمکعب رســید. این 
میــزان گردوغبــار، حــد مجازی اســت 
که دستگاه های سنجش آلودگی هوا 

قابلیت اندازه گیری آن را دارند.

 ۶۶
برابر

عددخبر

زهرا رفیعی؛ روزنامهنگارمناسبت

حسین اکبری
معاون اداره حفاظت محیط زیست 

استان اصفهان
ســهم تــاالب بین المللــی گاوخونــی از 
بارندگی های ۶ و ۷ مرداد جاری، اندک 
و کمتــر از یــک درصــد حداقــل میــزان 
نیــاز آبــی ســاالنه تــاالب، تخمیــن زده 
می شــود.  در ســطح تــاالب گاوخونــی 
نیــز هیــچ بارندگــی ای ثبــت و گــزارش 

نشده است.

سحرتاجبخش 
رئیس سازمان هواشناسی کشور

وقــوع جریــان مانســون بــا این شــدت 
و قــدرت طی چند ســال اخیــر در ایران 
بی سابقه بود. البته که مانسون عمدتا 
در نیمه جنوبــی کشــور فعال بــود، اما 
برخی روزها شــاهد بارندگی حاصل از 
مانسون در تهران و رشته کوه البرزهم 
بودیــم کــه سیســتم هایی را کــه از نوار 
شمالی کشور رد می شــد،   تحت تأثیر 

قرار داد.
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۹شهرستان تهران، معین روستاهای سیل زده 
استاندار تهران گفت: تا حل و فصل کامل مشکالت در کنار مردم هستیم و از همه ظرفیت برای 

خدمت رسانی به سیل زدگان استفاده می کنیم.
 محسن منصوری با اشــاره به آخرین وضعیت امدادرسانی به ســیل زدگان اظهار کرد: در 
امامزاده داوود )ع( دیگر هیچ مفقودی نداریــم و آمار فوتی قطعی اعالم و پرونده موضوع در 

اینجا بسته است.
وی ادامه داد: البته عملیات بهســازی و عمرانی و خارج کردن گل و الی از منازل و مغازه ها 
همچنان ادامه دارد. همچنین کارشناســان در حال بررسی ساختمان هایی هستند که دچار 
آسیب شده  تا چنانچه الزم است تخریب یا مقاوم سازی شود. به گفته منصوری، هر شهرستان 
استان، معین یک روستای سیل زده شده است در این راستا شهرستان های ورامین، قدس، 
مالرد، پردیس، اسالمشهر، قرچک، بهارستان، پیشــوا و شهریار حضور مستقیم در مناطق 

سیل زده دارند و بقیه فرمانداری ها یا درگیر سیل بوده و یا نیرو به این منطقه اعزام کرده اند.

مکث

سیده زهرا عباسیگزارش
خبرنگار 

 اشتغال 1124زندانی 
در زندان های خراسان جنوبی

112۴نفر از زندانیان خراسان جنوبی در ۴ماه ابتدای سال با 
اشتغال برای خود درآمدزایی کردند. به گزارش فارس، مدیر 
بنیاد تعاون زندان های خراسان جنوبی گفت: این میزان در 
سال گذشته ۷۷۵نفر بود که آمار امسال افزایش ۶۵درصدی 

را نشان می دهد.
زنگنه با اشــاره به اینکه این تعداد در کارگاه های خدماتی، 
صنعتی، تولیدی و مزارع کشاورزی به صورت ماهانه میانگین 
حدود ۳میلیون تومان حق الزحمه دریافت می کنند، افزود: 
در ۳ماه ابتدای ســال 2میلیارد و 1۶۹میلیــون تومان به 
زندانیان خراسان جنوبی پرداخت شده است که حق الزحمه 
تیر نیز حدود یک میلیارد تومان به حساب زندانیان خراسان 

جنوبی واریز می شود.
وی با اشاره به اینکه از این تعداد ۶1۳ نفر در بخش صنعت 
فعالیت می کنند، افــزود: ۵۴ نفر نیز در بخش کشــاورزی 
شاغل هســتند. در بخش دامپروری نیز 2۷نفر و در بخش 
اعزام به شرکت های خصوصی نیز برای ۴۳۰نفر شغل ایجاد 

شده است.
زنگنه افزود: تعهد استان برای ایجاد شغل در ۶ماهه امسال 
۷۰۶نفر است که خراسان جنوبی توانسته با ایجاد شغل برای 

112۴زندانی بیشتر از این تعهد ایجاد شغل کند.

 راه اندازی قرارگاه 
تامین مسکن در البرز

استاندار البرز گفت: قرارگاه تامین مسکن استان با کمیته های 
عملیاتی باید راه اندازی شود.به گزارش روابط عمومی و امور 
بین الملل اســتانداری البرز، مجتبــی عبداللهی با تأکید بر 
ضرورت ارائه طرح و برنامه جدید از سوی متولیان امر مسکن 
در اســتان افزود: باید طرح و برنامه جامعی در قالب ترسیم 
افقی با عنوان تامین مسکن مردم استان از سوی اداره کل راه 

و شهرسازی البرز تهیه شود.
اســتاندار البرز گفت: تــوان بخش خصوصــی به ویژه در 
ساماندهی بافت های فرســوده و همچنین جلب مشارکت 

مردم در ساخت وساز مسکن، ضرورت دارد.
وی افزود: پیمانکاران و ســازنده های مطرح استان و کشور 
می توانند در بافت های فرســوده و ناکارآمد شــهری ورود 
کنند و با توجیه مردم از عواقب ســکونت در این ســازه ها، 

اطالع رسانی کنند.
به گفته اســتاندار البرز، ظرفیت بافت های فرسوده فرصت 
مغتنمی است که در راستای نهضت ملی مسکن و ساماندهی 

ساخت و سازها در مناطق هدف، اقدام شود.
عبداللهی با بیــان اینکه باید مشــوق های ویــژه ای برای 
ساماندهی بافت فرسوده درنظر گرفته شود، افزود: ضرورت 
دارد که در قالب قرارگاه، حل مشکالت و موانع تعاونی های 
مسکن ادارات، دســتگاه ها و بخش خصوصی در دستور کار 

قرار گیرد.

 اجرای 700کیلومتر
فیبر نوری در آذربایجان غربی

مدیرکل ارتباطات و فنــاوری اطالعــات آذربایجان غربی 
گفت: اجــرای فــاز دوم پــروژه فیبــر نوری روســتایی 
 بــه طــول ۷۰۰کیلومتــر در اســتان بــرای اجــرا ابالغ

 شده است.
به گزارش ایرنا، قاســم جلیلی نــژاد با بیان اینکه امســال 
۸۷کیلومتــر فیبر نوری روســتایی با هدف توســعه پهن 
باند روستایی و حفظ یکپارچگی شــبکه ملی اطالعات در 
این اســتان به بهره برداری رسیده اســت، گفت: با توجه به 
کوهستانی و سخت گذر بودن آذربایجان غربی توسعه فیبر 
نوری روســتایی )تار( برای پوشــش حداکثری روستاها و 

جاده های استان بسیار ضروری است.
جلیلی نژاد اظهار کرد: با اجرای این طرح در روستاها، خدمات 
ارتباطی و زیرساخت های شبکه ملی اطالعات توسعه یافته 
و میزان دسترسی خانوارهای روســتایی به شبکه مذکور و 
ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی، بانکی و سایر خدمات نوین 

افزایش می یابد.
وی با اشــاره به اینکه بیش از 1۰۰روســتای این استان با 
یک هزار نفر خانوار از این طرح بهره مند شده اند، اضافه کرد: 
فاز اول این پــروژه با وجود تمام موانع و مشــکالت به علت 
شرایط جغرافیایی استان به اتمام رسید و برنامه ریزی برای 

اجرای فازهای بعدی این پروژه در دستور کار است.
مدیرکل ارتباطــات و فناوری اطالعــات آذربایجان غربی 
افزود: شــبکه ملی اطالعات در ۳الیه زیرساخت، خدمات و 
محتوا پیش بینی شده است که الیه اول آن در حوزه تامین 
زیرســاخت های الزم برای این شــبکه از تعهدهای وزارت 

ارتباطات به شمار می رود.

عدد خبرمیز خبر

مدیــــــــرکل راهـــــــــداری و حمل ونقــل 
جــاده ای بوشــهر گفــت: بــرآورد اولیــه 
خســارت بارندگی ها و ســیالب ناشی 
از ســامانه بارشــی مونســون بــه راه ها 
مواصالتــی  محورهــای  پل هــای  و 
تحــت پوشــش ایــن اداره کل بیــش 
از ۲۳میلیاردو۶۵۰میلیــون تومــان 
تخمیــن زده شــده اســت. به گــزارش 
ایرنــا، عبدالکریــم اخترشــناس اظهار 
کــرد: در بــرآورد اولیــه، دشتســتان، 
تنگستان و دشتی بیشترین خسارت 
را در حــوزه راه هــا، ابنیــه فنــی و پل هــا 

دیده اند. 

23
میلیارد 

بوشهر

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
اهــواز گفــت: در پــی وقــوع پدیــده 
ریزگردها در خوزســتان طی شبانه روز 
گذشــته تعداد ۵۴۱بیمار دارای عالئم 
تنفســی بــه مراکــز درمانی خوزســتان 
مراجعه و تحت مراقبت قــرار گرفتند. 
به گــزارش ایرنــا، حبیب حی بــر اظهار 
کــرد: از ایــن تعــداد بیمــار ۴۸۹نفــر 
به صورت ســرپایی درمــان و ۱۹نفر در 
بخش هــای عــادی بیمارســتان های 

استان بستری شده اند. 

541
شهروند

خوزستان

۴روز از بارندگی های شدید و سیالب مرگبار در 
امامزاده شــرف الدین داوود الحسنی »امامزاده 
داوود)ع(« در شــمال غرب تهــران و در 
بخش َکن می گذرد؛ ســیالبی که در نخستین 
ساعت های پنج شنبه ۶مرداد در پی بارش شدید 

و ناگهانی باران به وقوع پیوست.
این حادثه که خسارت های زیادی برجا گذاشت، 
موجــب گرفتاری ســاکنان بومــی، کارگران و 
گردشگران شــد و تخلیه ۸۰درصدی روستای 
امامزاده داوود )ع(  و جان باختن بیش از 2۰نفر را 

به همراه داشت. 

پایان عملیات 
امامزاده داوود )ع( جزو شــهر تهران محســوب 
نمی شود، اما ماموران آتش نشــانی و همچنین 
نیروهای شهرداری تهران از ساعات ابتدایی حادثه 

برای کمک به این منطقه رفتند. 
سخنگوی سازمان پیشــگیری و مدیریت بحران 
شــهر تهران و رئیس مرکز عملیــات اضطراری 
)EOC( در این باره به همشهری توضیح می دهد:  
گرچه امامزاده داوود )ع( در محدوده شهر تهران 
نبود، اما از همان ســاعت های اولیه به دســتور 
شهردار و تاکید اســتاندار کمک ها به سمت این 

روستا گسیل شد.
پدرام قودجانی با بیان اینکه برق منطقه وصل و 
آب رسانی به اهالی با تانکر انجام می شود، می گوید: 
برق، آّب و گاز روستا به دلیل احتمال خطر تا شنبه 
قطع بود، اما برق وصل شــد و آبفای تهران هم با 

تانکر به اهالی آب رسانی می کند. 
به گفته وی ، صحن امامــزاده داوود )ع( با کمک 
شهرداری به طور کامل تمیز و گل و الی آن تخلیه 
شده است. عملیات پاکسازی روز گذشته به پایان 
رسید که گزارش دقیق آن امروز منتشر خواهد 
شد. ســخنگوی سازمان پیشــگیری و مدیریت 
بحران شــهر تهران همچنین از جابه جایی ۵۰۰ 
مسافر و گردشگر از امامزاده داوود )ع( به سمت 
میادین اصلی تهران و ایســتگاه های مترو با ۵۰ 
مینی بوس خبر و ادامه می دهد: ما در پایگاه های 
مدیریت بحران منطقه ۵شهرداری شرایط اسکان 

اضطراری را فراهم کردیم که به آن نیاز نشد. 

نابسامانی در ساخت وسازها
سخنگوی سازمان آتش نشــانی هــم از پایان 

عملیات امداد و نجات در اواخر چهارمین روز پس 
از حادثه )یکشــنبه( در این روستا خبر می دهد 
و به همشهری می گوید: طی ۴روز گذشته همه 
بخش هــا و نیروهای امــدادی از آتش نشــانی، 
امداد و نجات و شــهرداری  تهران با همه نیرو و 
تجهیزات لجستیکی در منطقه حضور داشتند و 
 عملیات امداد و نجات و جست وجو را بدون وقفه

انجام دادند. 
جالل ملکی با بیان اینکه همه نقاط پرخطر روستا 
در همان ابتدای حادثه تخلیه شده بود، می افزاید: 
روز اول مثل همه بحران ها نابسامانی هایی وجود 
داشــت،  اما بعد از آن با ورود نیروها و تجهیزات 
حرفه ای، ســرعت عملیات باال رفــت و حتی در 
۳-2روز گذشته نفرات زیادی از نیروهای امدادی 

را از منطقه خارج کردیم.
او مهم ترین عامل تخریب ها و تلفات در سیالب 
امامــزاده داوود)ع( را نابســامانی در ســاخت و 
ســاز می داند و توضیح می دهــد:  البته صحبت 
من بر اساس مشــاهده های این چند روز است و 
طبیعتا این موارد باید بعد از مرحله امداد و نجات 
کارشناســی و تحلیل شــود. آنچه ما می بینیم 
ساخت وسازهای نابه سامان و روی رودخانه است 
که باید از سوی دهیاری و بخشداری کارشناسی 
شود که مجاز بوده اند یا خیر و اگر مجاز بوده اند آیا 
مهندسی ساز بوده اند و مقاومت الزم را داشته اند؟ 
آنچه به چشم دیده می شود اینکه ساخت وسازها 
چندان از قانون تبعیت نمی کرده و طبیعی است 
 که با وقوع یک اتفــاق، بحرانی در ایــن ابعاد را 

رقم بزنند. 
به گفته ملکی، حجم و شدت سیالب و گل و الی 
در منطقه امامزاده داوود )ع( بسیار باال بوده است. 

بی توجهی به حریم رودخانه 
آنچه سخنگوی سازمان آتش نشــانی می گوید 
در تصاویر هم قابل مشاهده است و حتی رئیس 
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 

هم به آن اشــاره می کند.  علی نصیری با تاکید 
بر اقدامات زیرســاختی و مهندســی می گوید: 
اگر به قوانیــن حریم و بســتر رودخانه ها توجه 
نکنیم، اتفاقاتی از این دست تکرار می شود. وقتی 
در طول ســال ها به راحتی در حریم رودخانه ها 
ساخت و ساز انجام می دهیم، باید منتظر اتفاقات 
تلخ در ســال های بعدی باشــیم. متاســفانه در 
 نقاط خــوش آب و هوا، ییالقــات و در مناطقی
که رودخانه ای عبور می کند بــه این نکته توجه 
نمی شــود. به گفته وی، قبال در حریم رودخانه 
این اتفاق می افتاد، اما متاســفانه اکنون در بستر 
رودخانه نیز شــاهد ســاخت و ســاز هستیم؛  
همان طور که در سیل اخیر هم در موارد متعددی 

شاهد این قضیه بودیم.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر 
تهران می افزاید: در سیل امامزاده داوود )ع( آب 
از باالدســت به طور ناگهانی حرکــت کرد که بر 
 اثر این حرکت، ماشــین های پارکینگ باالدست
جا به جا شدند و همراه سنگ و چوب ورودی کانال 
را بســتند. در نتیجه آن حجم آب و رسوبات که 
باید از طریق کانال بیرون می رفت، باال آمد و وارد 

بازارچه و صحن امامزاده شد.
محمد بهشتی، مدیر آســتان امامزاده داوود )ع( 
نیز پیش از این تاکید کرده بود که طی سال های 
گذشته مسیر ســیل بارها از ســوی وزارت راه و 
شهرسازی، شهرداری تهران و ارگان های مربوط 
بازدید و پاک سازی شــده بود، اما در سیل اخیر 
خودروهای پارک شده در حاشیه رودخانه مسیر 
سیل را به سمت امامزاده تغییر دادند که همین 

موجب خسارات فراوان شد.

تکرار تاریخ 
آمار فوتی های سیالب شدید امامزاده داوود)ع( 
به گفته اســتاندار تهران به 2۰نفر رسیده است و 
آنطور که محســن منصوری تأکید می کند تمام 

مفقودی های این سیالب تعیین تکلیف شدند.

با توجه به آمار باالی کشــته ها در این سیالب، 
دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی آن را مشابه 
سیالب دروازه  قرآن شــیراز در سال ۹۸می داند 
و به همشــهری می گوید: حوضه آبریز باالدست 
امامزاده داوود)ع(یک حوضه کوچک و با مساحت 
۵۵۰۰هکتار است که از نظر ســیالبی و تجمع 
بارندگی حوضه کوچکی محســوب می شود که 
 در حالــت عادی نبایــد موجب ســیالبی با این

حجم شود.
علی بیت اللهی با بیان اینکه اگر ساخت وســازها 
نبود، دبی آب به راحتی عبــور می کرد و توضیح 
می دهد: متأسفانه عرض دره امامزاده داوود)ع( 
به صورت غیرکارشناســانه و بی توجه به احتمال 
وقوع سیالب با ساخت وســاز مسدود شده است 
و فقط برای اینکه گذر آب میسر باشد، یک کانال 
مسقف ســاخته شــده که باالی این کانال هم 
مستحدثات، ساخت وساز و توسعه صحن امامزاده 

انجام شده است.
در ســیالب اخیر هم شــاهد بودیم کــه در اثر 
هجوم جریان ســیالبی عبور آب از این مســیر، 
میسر نیســت و اتفاقی مشــابه ســیل دروازه 
 قرآن شــیراز در نتیجــه دســتکاری طبیعت 

رخ می دهد.
مهم ترین درس سیل امامزاده داوود)ع( به گفته 
این کارشــناس، خطرناک بودن ساخت وساز در 
مســیل ها، تجاوز به حریم رودخانه ها به ویژه در 

مجاورت سکونتگاه هاست.
بیت اللهی تصریح می کند: اقلیم شناســان تذکر 
می دهند شرایط اقلیمی طوری عوض شده که از 
این به بعد باران های سیل آسا و رگباری زیادی رخ 
خواهد داد. با توجه به اینکه تهران در باالدســت 
خود 11حوضه آبریز مشابه امامزاده داوود)ع( و 
بزرگ تر از آن مانند فرحزاد، درکه، دربند، گالبدره، 
دارآباد، حصارک و... دارد کــه همگی در انتهای 
مسیر مشرف به شمال شهر تهران یعنی منطقه 1، 

2، ۵ و 22هستند.
او ادامه می دهــد: در همه این دره ها ســاخت و 
ســازهای متعدد موجب باریک شدن عرض دره 
و مســیر آب به صورت قانونی و غیرقانونی شده 
اســت و بروز بحران در هر یــک از آنها می تواند 
دامنگیر تهران به عنوان یک محدوده شــهری با 
ساخت وســازهای باال و در نتیجــه تلفات جانی 

بیشتر شود.
به گفته دبیر کارگروه ملــی مخاطرات طبیعی، 
سیالب های اخیر در مقایسه با سیالب های سال 
۹۸حجم بسیار کمتر، اما تلفات باالتری داشت، 

زیرا در مجاورت شهرها اتفاق افتاد.

سیل امامزاده داوود )ع(، زنگ خطری برای تهران
۴روز از سیل مرگبار امامزاده داوود )ع( می گذرد و امدادرسانی ها ادامه دارد، اما ساخت وساز و تجاوز به حریم رودخانه ها در 

ییالقات تهران هشداری برای پایتخت است

عکس خبر

 خبر

 بزرگ ترین تعزیه میدانی
در صحرارود 

تعزیه بزرگ »صحرارود« فســا که ســابقه 2۵۰ساله دارد، 
امســال با عنوان »حدیث تیر و عطش« در ششمین روز از 
ماه محرم در این روســتا برگزار می شود. به گزارش تسنیم، 
مســئول روابط عمومی تعزیه بزرگ صحرارود فســا اظهار 
کرد: ســابقه این تعزیه به 2۵۰ســال قبل بر می گردد و از 
ســال۸1 این برنامه با تعزیه شــهادت حضرت زهرا)س( به 

سبک کنونی آغاز شد.
حمید حیدری با بیــان اینکه تعزیه امســال هم  در زمینی 
 به مســاحت حــدود 12هکتار برگــزار می شــود، گفت:

1۰هزار مترمربع برای میدان تعزیه پیش بینی شــده است 
که تحقیق مطالب این تعزیه زیرنظر افراد خبره و کارشناس 

انجام می شود.
به گفته حیدری، تعزیــه بدون تحریف و غلو و با اســتفاده 
از دکترین تاریخ اســالم و مراجع و همچنین از کتاب های 
»مقتل« و »لحوف« برای متن این تعزیه استفاده شده است.

مسئول روابط عمومی تعزیه بزرگ صحرارود با اشاره به اینکه 
این تعزیه بزرگ ترین تعزیه میدانی کشور است و هر سال به 
یک عنوان نامگذاری می شود، افزود: امسال تعزیه شهادت 
حضرت علی اصغر)ع( با عنوان »حدیث تیر و عطش« برگزار 
می شود و ۳۰۰ تا ۵۰۰نفر از روســتای »صحرارود« در این 

تعزیه حضور پیدا می کنند. 

فارس

مازندران

انجنوبی
خراس

البرز

جانغربی
آذربای

ماسه پاشی برای تغییر کاربری 

درحالی که مازندران یکی از سبزترین و حاصلخیزترین 
استان های کشور محسوب می شود، متأسفانه عده ای 

سودجو با بهانه های مختلف برای گرفتن تغییر کاربری و ایجاد 
ساخت وساز غیرمجاز، دست به اقدامات عجیب و غیرقابل 
باور می زنند. در روستای ساحلی »کهنه کالمحله میرود« که 
در نزدیکی شهر بابلسر است، هکتارها زمین کشاورزی با 

ماسه پاشی و سنگ ریزی، به زمین های بایر تبدیل شده و در 
حال تفکیک و ویال سازی  است. منبع: تسنیم 

فه
طای

ام 
فرز

ن/ 
هرا
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وزارت صنعــت اعالم کــرد، همه 

خودرو
محدودیت هایــی کــه در طــرح 
قرعه کشی خودرو وجود داشت، از 
این پس برای خودرو هایی که از فرایند قرعه کشی 
خارج می شوند، حذف خواهد شد. به گفته سخنگوی 
این وزارتخانه، این تصمیم به کاهش قیمت خودرو 

در بازار آزاد منجر خواهد شد.
به گزارش همشــهری، به دنبال بهبود تیراژ تولید 
شرکت های خودرو ســازی،  وزارت صنعت تصمیم 
گرفتــه محدودیت هایی را کــه پیــش از این در 
چارچوب طرح قرعه کشــی  خودرو وجود داشــت 
برای خودرو هایی که از قرعه کشی  خارج می شوند، 
حذف کنــد؛ به طور مثــال طبق مقــررات قبلی، 
نداشــتن پالک فعال انتظامی تا 2ســال، یکی از 
الزامات و شروط ثبت نام بود یا به طور مثال خریدار 
نمی توانست خودروی خود را مطابق با قرارداد های 
صلح نامه بفروشــد. همچنین متقاضی شرکت در 
قرعه کشی درصورتی که در 48ماه گذشته از یکی از 
خودروسازها خودرویی خریده بود، نمی توانست در 
قرعه کشی شرکت کند. حاال اما آنطور که سخنگوی 
وزارت صنعت خبــر داده ایــن محدودیت ها برای 
خودرو هایی که مشــمول قرعه کشــی  نمی شوند، 

حذف شده است.

امید به ثبات بازار
وزارت صنعت امیدوار است با حذف محدودیت های 
فروش، ثبات بیشــتری به قیمت ها در بازار بدهد. 
طبق گفته مسئوالن وزارت صنعت مزیت تصمیم 

جدید این است که به جای آنکه حجم عمده تقاضا 
به سمت بازار باشد و به افزایش قیمت منجر شود، 
به سمت خرید از شــرکت خودروساز حرکت  کند 
و موجب افت قیمت در بازار آزاد شــود. با این حال 
به نظر می رســد این موضوع به افزایش تیراژ تولید 
شرکت های خودرو ساز بســتگی زیادی دارد؛ زیرا 
قرار اســت فقط خودرو هایی از فرایند قرعه کشی 
خارج شوند که عرضه آنها بیشــتر از تقاضا باشد؛ 
ضمن اینکه درصورت افزایش تولید، بازار به صورت 
خودکار بــه تعادل خواهد رســید و نیازی به وضع 

مقررات مختلف نیست.
طبق اعــالم قبلــی وزارت صنعت و شــرکت های 
خودرو ســازی  در حال حاضــر خودرو هایی مانند 
کوییک با گیربکس معمولی، کوییک آر معمولی، تارا 
اتوماتیک، تارا دستی، دنا پالس توربوشارژ، دنا پالس 
توربوشارژ اتوماتیک، ساینا اس، کوییک اس، تیگو 8 
پرو،  ام وی ام X55 پرو اکسلنت و  ام وی ام X55 پرو 
اکسلنت اسپرت از شمول قرعه کشی حذف شده اند. 
به این ترتیــب متقاضیان خرید ایــن محصوالت، 
می توانند از این پس بدون محدودیت، این خودرو ها 
را بخرند و دیگر الزامی برای رعایت برخی مقررات 

خرید وجود ندارد.

جزئیات ماجرا
دیروز سخنگوی وزارت صنعت درباره شرایط جدید 
خرید خودرو به همشــهری توضیح داد: حذف این 
محدودیت ها به معنای این است که شروطی که قبال 
برای خرید خودرو وجودداشت برای خودرو هایی که 
از فرایند قرعه کشی حذف شــده اند، وجود نخواهد 

داشت.
امید قالیبــاف اضافه کرد: به طور مثال اگر کســی 
بخواهد در قرعه کشــی شــرکت کند نباید پالک 
خودرویــی به نامش باشــد و در عین حــال نباید 
در 24ماه گذشــته هم پالک فعالی داشــته باشد؛ 
درحالی که در طرح جدید این محدودیت ها برداشته 
شده و دیگر چنین الزاماتی برای خودرو هایی که از 

شمول قرعه کشی خارج شده اند وجود ندارد.
او ادامه داد: در گذشته شرکت های خودرو سازی  بعد 
از ثبت نام باید نام خریداران را کنترل می کردند که 
در 2سال گذشته پالکی به نام متقاضی نبوده باشد، 
اما در شرایط فعلی دیگر نیازی به چنین اقداماتی از 
سوی شرکت های خودرو سازی  نیست. او در پاسخ 
به این پرسش که آیا ســایر محدودیت هایی که در 
جریان قرعه کشــی هم وجود داشته حذف خواهد 
شــد، گفت: همه محدودیت ها حذف خواهد شد. 

درواقع خودرو هایی که از فرایند قرعه کشــی خارج 
می شوند بدون هیچ محدودیتی فروخته خواهند شد. 
او توضیح داد: محدودیت های قبلی ناشی از کمبود 
تولید خودرو بود، اما هم اکنون تولید خودرو از سوی 
شرکت های خودرو سازی  افزایش یافته و متقاضیان 

می توانند به راحتی اقدام به خرید خودرو کنند.
قالیباف با بیان اینکه این اقدام به زودی اجرا خواهد 
شــد، گفت: مزیت این تصمیم جدید این است که 
به جای آنکه حجم عمده تقاضا به سمت بازار باشد و 
منجر به افزایش قیمت شود، به سمت خرید از شرکت 
خودروساز حرکت می کند و نیازش تامین می شود؛ 
این موضوع باعث خواهد شد قیمت ها در بازار آزاد 

بیشتر کاهش پیدا کند.
سخنگوی وزارت صنعت در پاسخ به این پرسش که 
قرار اســت چند خودرو از شمول قرعه کشی  حذف 
شــوند، گفت: خودرو هایی که تولیدشــان افزایش 
یافته از فرایند قرعه کشی حذف شده اند، اما در مورد 
خودرو هایی که ترافیک تقاضا برای آنها باالســت 
مانند خودرو 206و پژو پــارس فعال چنین امکانی 
وجود ندارد و این موضوع مستلزم افزایش تولید این 
محصول است. او با اشاره به ریزش قیمت ها در بازار 
تأکید کرد: قیمت خودروها ایــن روزها در بازار آزاد 
کاهشی است. پس از اجرای هر دو مرحله از فروش 
یکپارچه خودروها، شاهد کاهش قیمت ها در بازار 
آزاد بودیم؛ این موضوع نشــان می دهد که فروش 
خودروها و قرعه کشی به صورت یکپارچه در راستای 
تحقق هدف خود به درســتی عمل کرده و التهاب 

قیمت ها در بازار را تقلیل داده است.

حذف محدودیت   خرید در سامانه خودرو
 طبق اعالم وزارت صنعت، محدودیت هایی که در طرح های فروش خودروسازان تاکنون اعمال می شد

برای فروش خودروهای خارج از قرعه کشی حذف می شود

برآوردها نشان می دهد بیشترین آسیب سیل در بخش باغ های میوه به محصول سیب و پس از آن گردو و گالبی وارد شده است
مشکلی در تأمین بازار میوه نداریم

عبور سامانه بارشی مونسون و تگرگ و سیالب های ناشی 

گزارش
از آن خسارت های سنگینی به بخش  کشاورزی چه در 
حوزه محصوالت زراعی و چه باغ های میوه وارد کرده و با 
توجه به تداوم بارش های این سامانه تا پایان هفته جاری، این خسارات 
می تواند ابعاد وســیع تری به خود گیرد. با این حال به گفته مسئوالن و 
کارشناسان این حوزه، مزیت گستردگی و تنوع اقلیمی ایران باعث شده 
این خسارت ها تامین بازار میوه و دیگر محصوالت کشاورزی را با مشکل 

مواجه نکند.

10هزار میلیارد تومان خسارت
با توجه به ادامه فعالیت ســامانه بارشی در اســتان های مختلف هنوز 
برآورد دقیقی از حجم خسارات وارد شــده به بخش کشاورزی انجام 
نشده و مسئوالن و مدیران جهادکشاورزی در استان های مختلف پس 
از بازدیدهای میدانی به تدریج در حال اعالم زیان ایجاد شده در مناطق 
مختلف کشور هستند، اما روز شنبه وزیر جهادکشاورزی در نشستی که 
برای تعیین تکلیف خسارات باغداران آسیب دیده از سیل در فرمانداری 
دماوند برگزار شد، از رسیدن برآوردهای اولیه خسارت به رقم 10هزار 
میلیارد تومان در این بخش خبر داد و اعالم کرد این عدد احتماال افزایش 
پیدا می کند. جواد ساداتی نژاد، نســبت به بروز بحران در 9هزار هکتار 
باغ های مهم و خوب منطقه دماوند و دیگر باغ های کشور ابراز نگرانی و با 

اعالم امهال وام کشاورزان بر حمایت از آنها تأکید کرد.

کدام محصوالت بیشترین آسیب را دیدند
بازدیدهای میدانی و برآوردهای جدید نشان می دهد همانطور که وزیر 
جهادکشاورزی پیش بینی کرده، میزان آســیب به محصوالت باغی، 
زراعی، احشــام و حتی بخش عمده ای از زیرساخت های کشاورزی در 
برخی مناطق فراتر از 10هزار میلیارد تومان است. نایب رئیس اتحادیه 

باغداران کشور در گفت وگو با همشــهری در این زمینه گفت: برآورد 
خسارت بارش های اخیر هنوز به پایان نرسیده و با توجه به ادامه فعالیت 
سامانه بارشی در کشــور احتمال افزایش این آسیب ها وجود دارد، در 
نتیجه فعال نمی توان رقم دقیقی برای خسارت وارده به بخش کشاورزی 
و باغی کشور اعالم کرد، اما به طور قطع میزان خسارت از رقم اعالم شده 

وزیر جهادکشاورزی باالتر خواهد رفت.
 مجتبی شادلو درباره اینکه کدام میوه ها و محصوالت در حوادث اخیر 
بیشترین آسیب را دیده اند، از آسیب به تمام میوه های سردسیری نوار 
کوهستانی کشور خبر داد و افزود: تنوع میوه در این مناطق هم شامل 
میوه های هسته دار اســت و هم میوه های دانه دار، در نتیجه آسیب در 
زمینه همه این میوه ها رخ داده اســت. به گفته او، سیب درختی بیش 
از دیگر میوه ها، گالبی به طور محدودتر و میوه های دیگر شــامل انواع 
هلو، آلو، گردو و دیگر میوه های سردسیری از تگرگ اخیر آسیب جدی 
دیده اند. شادلو با بیان اینکه در حوادث آب و هوایی اخیر هم به محصوالت 
لطمه خورده و هم به درختان، اضافه کرد: در برخی از باغ های مناطق 
آسیب دیده الیه های سنگین چند متری از گل و الی و سنگ زمین و باغ 
را پوشانده و شرایط به گونه ای است که نه با نیروی انسانی می توان باغ ها 
را نجات داد و نه حتی مشخص اســت با چه ادواتی می توان این الیه ها 
را برداشت. او تأکید کرد: این مشکل باید به سرعت مورد رسیدگی قرار 
بگیرد چراکه درصورت ادامه این شرایط آبیاری و حتی تنفس باغ ها با 

مشکل مواجه می شود و درختان می خشکند.

بازار میوه تأمین است
رئیس اتحادیه باغداران تهران، با بیان اینکه کشــور درمناطق مختلف 
مستعد پرورش محصوالت مختلف است، افزود: در کنار تنوع اقلیمی و 
ظرفیت های باالی تولید درمناطق مختلف کشور، میزان خسارت نیز در 
مناطق آسیب دیده صددرصد نبوده و در چنین شرایطی از لحاظ تامین 

بازار با هیچ مشکلی مواجه نیستیم و تنها دغدغه ما هم اکنون کمک به 
کشاورزان و باغداران آسیب دیده است.

بازار تا 2 ماه آینده کمبودی ندارد 
رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار تهران در گفت وگو 
با همشهری با اعالم اینکه هم اکنون میوه های دپو شده در سردخانه ها در 
حال ورود به بازار است، گفت: فعال با توجه به موجودی سردخانه ها بازار 
با مشکلی مواجه نیست. با این  حال، مصطفی دارایی نژاد از احتمال بروز 
مشکل در زمینه برخی میوه ها در آینده خبر داد و افزود: 60تا 70درصد 
باغ هاي دماوند که شامل درختان سیب و گالبی بودند از تگرگ آسیب 
بسیار جدی دیده و این آسیب قطعا در بازار تأثیر خواهد داشت. او درباره 
تأثیر خسارات میوه های باغی بر بازار گفت: با توجه به اینکه برآورد دقیقی 
از آسیب به باغ هاي دماوند، فیروزکوه و دیگر شهرها و مناطق کشور اعالم 
نشده، فعال برای تخمین میزان تأثیر این آسیب ها بر بازار زود است اما 
آنچه مسلم است این اســت که دپوی کنونی میوه در سردخانه ها فعال 
پاسخگوی نیاز بازار است. به گفته دارایی نژاد، بیشتر میوه های استان های 
آذربایجان، زنجان، گلستان و قزوین و دیگر شــهرها چیده شده و در 
سردخانه ها موجود است اما بخشــی از محصول که هنوز روی درخت 
بوده در تگرگ اخیر آسیب دیده اســت و این آسیب ها نه امروز بلکه تا 
2ماه دیگر می تواند بازار را تحت تأثیر قرار دهد. به گفته دارایی نژاد، عمده 
آسیب توفان اخیر به انواع گالبی، سیب درختی و گردو بوده که در زمینه 
گردو 60تا 70درصد محصول روی درخت ریخته است. رئیس اتحادیه 
بارفروشان میوه و تره بار تهران با اشاره به چهارفصل بودن ایران و امکان 
تولید محصول در مناطق مختلف، افزود: آسیب باغ هاي کشور ناشی از 
تگرگ بوده اما بخشــی از محصوالت زراعی مثل صیفی و محصوالت 
فرنگی در استان های جنوبی از سیالب آسیب دیده اند، با این حال تامین 

بازار از مناطق دیگر انجام می شود و مشکلی از این لحاظ وجود ندارد.

شرط آزادسازی واردات خودرو
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت در پاسخ به این پرسش همشهری که آیا قرار است واردات 
خودرو از شهریور انجام شود، گفت: الزمه این کار تصویب آیین نامه واردات خودرو در هیأت دولت 
است. اگر این آیین نامه در دولت تصویب شود، واردات انجام خواهد شد، اما ما اطالع نداریم دولت 

چه زمانی این آیین نامه را تصویب خواهد کرد.
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ارقام به میلیارد تومان

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

شاخص کل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 17هزارو 
357واحد، معادل 1.20درصد نزول کرد و به یک میلیون 
و 423هزارو 496واحد رسید. شاخص کل هم با 7هزارو 

240واحد افت به 379هزار و 976واحد رسید.

در مبادالت دیروز بازارسرمایه، قیمت سهام 
115شرکت رشد و 468شرکت کاهش یافت. قیمت 

سهام 2شرکت هم تغییر نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت دیروز بازار سهام، سهامداران حقیقی هزارو 
743میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم 

فروش سهامداران حقیقی به 2هزارو 287میلیارد تومان 
رسید. سهامداران حقیقی روز یکشنبه 544میلیارد تومان 

نقدینگی از بازار سهام خارج کردند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل سهام شــرکت های حاضر در بورس و فرابورس در 
مبادالت دیروز 79هزارمیلیاردتومان نزول کرد و به 6460هزار 
میلیارد تومــان رســید. ارزش دالری کل بازار ســهام ایران با 
توجه به اینکه هردالر آمریکا دیروز در بازار آزاد در محدوده 
31هــزار و 850تومــان دادوســتد شــد، هم اکنــون معــادل 

202میلیارد و 830میلیون دالر است.
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ارقام به هزارمیلیاردتومان

ارزش معامالت بازار سرمایه

در مبــادالت دیــروز 15هــزارو 956میلیــارد تومــان اوراق 
بهادار دربازار ســرمایه دادوســتد شــد که از ایــن میزان 
2هزارو 679میلیارد تومان به معامالت خرد سهام و بقیه 
به اوراق بدهی و معامالت عمده اختصاص یافت. این 
ارقام نشان می دهدکه ارزش کل معامالت خرد در دادو 
ستد های دیروز 477میلیارد تومان معادل 21.7درصد 

رشد کرده است.

ارقام به درصد  کل معامالت  معامالت خرد

صعود
نزول

بدون تغییر

کدام میوه ها ارزان شدند؟
شــروع دومین ماه تابســتان با ادامه کاهش قیمت بسیاری از 
میوه ها و محصوالت فرنگی در میادین میوه و تره بار همراه بود. 
در جدیدترین نرخنامه سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری 
تهران 12 قلم میوه فصل ازجمله انواع انگور، انواع طالبی، خربزه 
و هندوانه کاهش قیمت داشتند. بیشترین افت قیمت با 7هزار 
تومان مربوط به انگور یاقوتی بود. افزایش تولید برخی از میوه های 
تابستانه ازجمله زردآلو باعث شــده این اقالم امسال با نصف تا 
یک سوم قیمت سال گذشته عرضه شوند. هر کیلو زردآلو سال 

گذشته 90هزار تومان قیمت داشت.
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قیمت در تیر

کیلوگرم/ تومان

طالبی

9.300
9.500

گرمک

11.000
11.500

قیمت جدید حبوب
مقایســه قیمت 2ماه اخیر حبوب نشان می دهد از 
خرداد تا امروز بیش از 30درصد افزایش قیمت را در 
برخی اقالم به ویژه نخود و لوبیاچیتی شاهد بوده ایم 
که جهش های 10تا 18هزار تومانی قیمت را در این 
محصوالت باعث شده است. باوجود کاهش مصرف 
حبوب در نیمه اول سال رشد قیمت این محصوالت 
متوقف نشده و در 2 ماه اخیر شــتاب گرفته است  
 طوری که قیمت بسته  900گرمی لوبیا چیتی یکی 
از شرکت های تولیدکننده به 120هزار تومان رسیده 
است. در ماه های محرم و صفر مصرف حبوب و غالت 

افزایش می یابد.
قیمت ها به تومان

77.500لوبیا چیتی- 900گرمیهمدل

80.000لپه- 900گرمیگلستان

71.000لوبیا قرمز- 900گرمیشاهسوند

74.000نخود- 900گرمیخشکپاک

65.000عدس- 900گرمیهمدل

58.000لوبیا سفید- 900گرمیشاهسوند

80.000لوبیا چشم بلبلی- 900گرمیسبزدانه

63.000نخود و لوبیا- 900گرمیگلستان

میادین

بازارها

سوپرمارکت
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  کاهش 10درصدی قیمت روغن در بازار
مدیرعامل شرکت تعاونی فرآوری روغن و دانه های روغنی گفت: 
عالوه بر کاهش تقاضا در بازار داخلی، قیمت روغن در بازارهای 
جهانی نیز افت کرد؛ از این رو فعــاالن این حوزه از دولت انتظار 
دارند که با توجه به کاهش نرخ جهانی روغن خام، این محصول با 
نرخ پایین تری در اختیار آنها قرار گیرد اما تا به امروز این اتفاق رخ 
نداده است. علیرضا شرفی  افزود: تعدادی از شرکت های داخلی 
تخفیف های ویژه ای برای عرضه محصوالت شان درنظر گرفته اند.

  صادرات دام زنده آزاد شد
شورای قیمت گذاری محصوالت استراتژیک، صادرات دام زنده 
غیرمولد را مجــاز اعالم کرد. با توجه به مفــاد اصالحیه قانون 
تضمین خرید محصوالت اساسی کشــاورزی مصوب مجلس 
شورای اسالمی، شــورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های 
حمایتی محصوالت اساسی کشاورزی، در راستای اجرای طرح 
مردمی سازی  و توزیع عادالنه یارانه ها و حمایت از تولید کنندگان 
دام در مقابله با شرایط خشکسالی در سال1401، صادرات دام 
زنده پرواری غیرمولد)قابل عرضه در بازار( بدون عوارض مترتب از 
سوی دولت، مجاز شد. بر این اساس، سقف تعداد دام زنده پرواری 
برای صادرات و تعداد قابل عرضه در هر مرحله توسط معاونت 

امور تولیدات دامی و وزارت جهادکشاورزی تعیین خواهد شد.

  تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان
معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده گذاری مرکزی 
گفت: اخیرا بــا قوه قضاییه بــه نتیجه ای مثبت بــرای وراث 
ســهام عدالت دســت پیدا کردیم و امیدواریم این اقدام را تا 
پایان شــهریورماه به مرحله نهایی برســانیم. محمود حسنلو 
افزود: امیدواریم تا پایان شــهریور که وعده آن را به وراث برای 

تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان داده بودیم، عمل کنیم.
عطاء هللا هاشمی

رئیس بنیاد ملی گندم کاران
هفتــه گذشــته 1800میلیــارد تومــان 
دیگــر از مطالبات گنــدم کاران تســویه 
شد اما کشاورزان از این شیوه ناراضی 
هســتند و معتقدند دولت مطالبات را 
به موقــع پرداخــت نمی کنــد بــه همین 
دلیل برخی به فروش گندم در بازار آزاد 
روی آورده انــد زیرا آنجا پــول گندم را به 
کشــاورزان نقد می پردازنــد و در برخی 
مناطق حتی بین 500 تا هزارتومان هم 

گران تر می خرند. 

مسعود صادقی
مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه برق توانیر

به مردم توصیه می کنیم با توجه به اینکه 
سیل خسارت بســیاری را به تاسیسات 
وارد کــرده، نســبت بــه تابلوهــای برق و 
تجهیزات برقی محتاط باشــند و به هیچ 
عنوان با آنها تماس نداشته باشند، زیرا 
امــکان برق گرفتگی وجــود دارد. امکان 
سقوط پایه های کج شده پس از خشک 
شدن آب  هم هست. بنابراین الزم است 

احتیاط الزم صورت بگیرد.
 اگــر بــا چنیــن صحنه هایــی روبــه رو 
شــدند، حتما در تمــاس با ســامانه121، 

اطالع رسانی کنند.
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 استارت
با دبل

بهروز رسایلیتیتر یک
روزنامهنگار

درموردهمهبخشهایشخصیتمهدیطارمی
میتوانحرفزدواحتماالنقطهنظرهایمتفاوت
داشــت،غیرازتواناییهایفنیاینبازیکن!این
غیرقابلبحثترینبخشوجودمهاجمبوشهری
است؛ستارهایکهبعداز2هفتهبسیارجنجالیو
پرحاشیه،بانقشآفرینیدرفتحسوپرکاپپرتغال
برایپورتوباردیگرارزشهایممتازشرانشــان
داد.طارمیدرجریانپیروزی3برصفرتیمشبرابر
توندال،2گلبهثمررساندودرپایانازسویاکثر
رسانههابهعنوانبهترینبازیکنزمینبرگزیدهشد.
باایندبل،طارمیتعدادگلهایشبرایپورتورابه
عدد51رساندوازیکحدنصابجالبتوجهعبور
کرد.اوحاالباچنیناستارتی،آمادهاستتاسومین
فصلحضورشدرپیراهنآبیهارابااعتمادبهنفس
بیشترودرخشانترازهرزماندیگریآغازکند.
البتهکهدراینمسیر،رویاروییباتوندالهممثل
همیشهبرایطارمیخوشیمنبود.اینتیمشکار
محبوبمهاجمبوشــهریدرپرتغالمحســوب
میشود؛بهطوریکهطارمیبرابرتوندال11گلزده

ویکپاسگلهمدادهاست!

  بی خیال حاشیه ها
گفتیمکهطارمی2هفتهبرزخیراپشــتســر
گذاشت.اظهاراتاودرایرانازجنبههایمختلف
خبرسازشد؛ازروابطشبانزدیکاندولتوپیگیری
مجوزوارداتخودرو،تاابرازعالقهغیرحرفهایاش
بهجداییازپورتو.اینبخــشآخردرپرتغالهم
بازتابهایمنفیووسیعیداشتوخودطارمی
کهمتوجهموضوعشدهبودبهشیوههایمختلف
درصدددلجوییازهــوادارانتیمشبرآمد.بعداز
بازیســوپرکاپنیزمطابقانتظارخبرنگاراناز
کونسیسائوسرمربیپورتودرموردمصاحبهطارمی
پرسیدند.اواماگفت:»جوابیندارم.درونزمینچه
گذشت؟بهترینبازیکنمسابقهچهکسیبود؟«به
تعبیربهترانگارسرمربیپورتوکهبازیکنانمهم
زیادیراهمدرفازهجومیازدستداده،ترجیح
میدهدچشمازحاشیههابپوشدورویتواناییهای
فنیطارمیمتمرکزشود؛برگبرندهایکههمیشه

نقاطضعفاینبازیکنراپوشاندهاست.

  برانکو هم به او آوانس می داد
جالباینجاستکهقبالهممزایایفوتبالیطارمی
باعثشدهبودســرمربیانپیشــیناونسبتبه
برخــیرفتارهایشبیاعتناباشــند.حتیبرانکو
ایوانکوویــچکهبســیارمربیســختگیریبودو
قاطعیتشستارههایزیادیراازپرسپولیسراند،
درقبالطارمیکمیمالیمتربود.بهعنوانمثال
21فروردین96بعدازآنکهمهدیطارمیپنالتی
حســاسبازیباالریانرابهشکلیغیرمسئوالنه
چیپزدوازدســتداد،برانکوبهصراحتاعالم
کردتازمانیکهاوسرمربیپرسپولیسباشدمهدی
دیگرپنالتینخواهدزد.بااینحالتنهاچندروز
بعددربازیباماشینسازیمهدیطارمیبااصرار
بازیکنانپشتپنالتیاعالمشدهبهسودپرسپولیس
ایستادوآنراتبدیلبهگلکرد!حقیقتآناست
کهپتانسیلفنیباالیطارمی،خیلیاوقاتباعث
شدهاوبابتتصمیماتورفتارهایاشتباهشبه
اندازهکافیمجازاتنشود.ممکناستهمیناتفاق
درتیمملیهمرخبدهدودراگاناسکوچیچاگرتا
جامجهانیبرمسندشباقیماند،باچشمپوشیاز
همهرفتارهایناهنجارطارمیاورابهقطرببرد.با
اینحالچهرؤیایقشنگیمیشداگراینتوانایی
فنی،باشــخصیتیبلوغیافتهوحرفــهایدرهم
میآمیخت.در30ســالگییکفوتبالیست،این

دیگرنبایدآرزویخیلیبزرگیباشد!

دیدار به قطر!
درطــرحنمادینیکــیازقدیمیترینحامیان
مالیفیفا،قراربودجــامقهرمانیجامجهانیبه
همهکشورهایحاضردراینتورنمنتسفرکند.
براساسطرحجدیدفیفاویکیازاسپانسرهایش
)گفتهمیشودکوکاکوال(،اینسفرحتیمنحصر
بهکشورهایحاضردرجامنمیشدودرمجموع
قراربود51کشورحداقلبراییکروز،میزباناین
جامزیباباشندودرنهایتجامقهرمانیراهیقطر
شود.اینسفرازدوبیدراماراتمتحدهعربیآغاز
میشودومقصدنهاییاشنیزاستادیوملوسیل
درقطرخواهدبود.براساستوضیحشفافمدیر
اجراییاینطــرحدرهفتههایگذشــته،تمام
کشورهایحاضردرجامجهانیبدونهیچقیدو
شرطیدراینبرنامهحاضربودند.برنامهرونمایی
ازجام2سفیرویژههمداشــتکههردوموفق
بهبردناینجــامدردورانبازیشــدهاند.ایکر
کاسیاسوکاکابهعنوانســفرایویژهاینطرح
انتخابشدندتایکســفرجذاببهبسیاریاز
نقاطدنیاراآغازکنند.درایرانهمگفتهمیشد
کهجزیرهکیشمیزباناینجــامخواهدبود.با
وجوداین،برخالفهمهگمانهزنیهایاولیه،حاال
دیگرقرارنیستایرانمیزباناینجامباشدوجام
طالییوسفرایویژهاشبهایرانسفرنخواهند

کرد.جالــباینکههنوز
همتوضیحخاصیدراین

خصوصدادهنشدهوظاهرااینتصمیمازسوی
اسپانسرگرفتهشدهاست.

سوژه روز

  دوشــنبه     10 مرداد  1401     3 محرم  1444       ســال سی ام          شـــماره  8557

کلکسیون با نونیس کامل شد
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 سپاهان در چند 
سال گذشته، 

راه های زیادی را 
برای رسیدن به 

موفقیت امتحان 
کرد. از سپردن 

دوباره نیمکت به 
امیرقلعه نویی که 
زمانی از سپاهان 

قهرمان ساخته 
بود تا اعتماد 
به یک مربی 

جوان. سپاهان 
با این نقشه ها به 

هدفش نرسید 
و این فصل 

سیاست متفاوتی 
را در پیش گرفت. 
آنها برای ساختن 
یک تیم توفانی، 
یک پنجره نقل و 
انتقاالت توفانی 

را سپری کردند

یک پدیده جذاب

خود دیباال اینقدر اعتراض نکرد

بیشتر از تیم ملی خرج کردند

به نظر می رســد لیگ ایران در کنار 
همه جذابیت هــای قدیمی اش، 
از امســال یک پدیده جدید دیگر 
هم خواهد داشت. از رضا پرکاس، 
سرمربی جدید نفت آبادان سخن 
می گوییم که به شــکلی غیرمنتظره 
جانشین علیرضا منصوریان شد. البته خود علیمنصور هم کم به 
رسانه ها سوژه نمی داد و انصافا باید از او تقدیر کنیم، اما این آقای 
پرکاس از همین نقطه آغاز خیلی پرتوان نشــان داده است. او 
گفته: »من از نظر ملیت ایرانی و از نظر مربیگری آلمانی هستم« 
و بعد هم اضافه کرده: »مدام در حال رصد کردن فوتبال حاشیه 
خلیج فارس و آلمان هستم، چون هر لحظه ممکن است جذب 
این کشورها شوم.« آخرین تجربه او البته یک حضور فاجعه بار 
در تیمی بنگالدشی بوده که خودش می گوید:»من نبودم، فقط 

اسمم را زده بودند.« خالصه در جریان باشید آقا رضا آمده!

بیشــتر از یک ماه اســت کــه علی 
شجاعی از پرســپولیس جدا شده 
و همچنان رونــد گله گذاری های 
او از کادرفنی ایــن تیم ادامه دارد. 
به طور کلی نقدهای زیادی نسبت 
به جوان گریزی یحیــی گل محمدی 
وجود دارد و شــاید اصال خود شجاعی هم ســزاوار آن بود که 
فرصت بیشتری در اختیارش قرار بگیرد اما این حجم از شکایت و 
انتقاد واقعا قابل هضم نیست. یوونتوس تابستان امسال دیباالی 
اورجینال را در فهرست مازاد گذاشــت، اما او به اندازه شجاعی 
اعتراض نکرد! خب اگر شما کیفیت و کارایی الزم را داری و گمان 
می کنی در حقت کم لطفی شــده، راهش این است که در تیم 
جدیدت بدرخشی. تازه آن زمان هم الزم نیست خودت چیزی 
بگویی، چون منتقدان به اندازه کافی در موردت حرف خواهند 
زد. کی می خواهید به دوران این انتقام های شفاهی پایان بدهید؟

از شگفتی های فوتبال ایران هم یکی 
همین است که تیم ملی قصد حضور 
در جام جهانــی را دارد، امــا این 
باشگاه ها هستند که به شدت در 
حال ریخت و پاش اند. امسال تیم ها 
در نقل وانتقاالت طوری دیوانه وار خرج 
کردند که آدم حیرت می کنــد. تازه ترین بازیکن خارجی وارد 
شده، گوستاوو واگنین وینگر 30ساله و برزیلی تراکتور است؛ 
تیمی که قبل از آن صفا هادی و ریکاردو آلوز را به خدمت گرفته 
بود. سپاهان هم طوری تیم بسته که برخی عقیده دارند همه 
رکوردهای تاریخ لیگ را شکسته است. این باشگاه در کنار کادر 
فنی پرتغالی و سرشناس خود، بازیکنان خارجی همچون الویس 
کامسوبا، رناتو دا سیلویرا و مانوئل فرناندز را جذب کرده است. 
بقیه تیم های اسم و رسم دار هم یا خارجی خریده اند یا لژیونرها 

را برگردانده اند. کاش به تیم ملی هم همین قدر توجه می شد! 

ســیدجالل حســینی با آماری بازی در 
پرسپولیس را ترک کرد که بعید است به 
این زودی ها کسی به رکوردهای او برسد. 
کاپیتان ســابق، عالوه بر اینکه رکورددار 
بردن جام در لیگ برتر ایران است، رکورددار تعداد بازی در پرسپولیس 
هم هســت. او 196بازی در لیگ برتر برای سرخپوشــان انجام داد تا با 
نزدیک ترین رقیبش در این زمینه 17بازی اختالف داشته باشد. تازه این 
نزدیک ترین رقیب کریم باقری است که خودش مدت ها قبل کفش ها را 
آویزان کرده و قرار نیســت چیزی به رکوردش اضافه کند. نفر سوم این 
لیست یعنی امید عالیشاه هنوز مشغول بازی است و فرصت دارد با 37بازی 
دیگر به رکورد سیدجالل برسد. عالیشــاه 159بازی در لیگ برتر برای 
پرسپولیس انجام داده و کمال کامیابی نیا هم با 157بازی نفر بعدی است.

علی علیپور با 55گل لیگ برتری که برای 
پرســپولیس زده در جمع سرخپوشــان 
رکورددار است. علیپور در لیگ برتر 5فصل 
کامل و یک نیم فصل برای پرســپولیس 
بازی کرد و 55گلش را در 153بازی برای این تیم زد. او در لیگ هفدهم 
با 19گل به عنوان آقای گلی هم دست یافت. در 2 دوره قبل از آقای گلی 
علیپور، این مهدی طارمی بود که آقای گل لیگ می شد و او هم درنهایت 
با 45گل لیگ برتری برای پرسپولیس به دومین گلزن این تیم در تاریخ 
لیگ برتر بدل شد. عنوان سومین گلزن پرسپولیس در لیگ برتر مشترکا 
به 2بازیکن از نسل قبلی سرخپوشان رسیده است. کریم باقری و جواد 

کاظمیان هر دو 29گل برای پرسپولیس زده اند.

در میان مربیانی که برای پرسپولیس روی 
نیمکت نشســته اند، برانکو ایوانکوویچ با 
کسب 256امتیاز فعال رکورددار بی رقیب 
امتیازگیری برای سرخپوشان است. برانکو 
اواخر لیگ چهاردهم به پرســپولیس پیوســت و بعدا در 4دوره کامل 
هم قرمزها را هدایت کرد که به 3قهرمانی و یک نایب قهرمانی رســید. 
256امتیازی که او برای پرســپولیس گرفته فعال برای ســایر مربیان 
دست نیافتنی است چون نزدیک ترین رقیبش یعنی یحیی گل محمدی 
دقیقا 70امتیاز دیگر برای رسیدن به این رکورد احتیاج دارد. یحیی در 2 
فصل اخیر به طور میانگین 65امتیاز در هر فصل جمع کرده و به نظر برای 
شکستن رکورد برانکو باید تا لیگ بیست وسوم روی نیمکت پرسپولیس 
بماند. بعد از این دو مربی، رتبه سوم جدول در اختیار علی دایی است که 

در لیگ برتر 142امتیاز برای پرسپولیس جمع کرده است.

نكته بازی

متريكاآماربازی

بهروز رســایلی| پیش از این عادت 
کرده بودیم حداکثر زشتی تحوالت 
تابســتانی در فوتبال ایران را در 
بازاره مکاره نقل وانتقاالت ببینیم؛ 
اینکه ناگهان قیمت یک بازیکن 
چند برابر می شود یا عشق دوران 
کودکــی فوتبالیســت ها ظرف 
24ســاعت تغییر می یابد. حکایت 
تابســتان 1401اما فرق داشت و همه 
فهمیدیم ناهنجاری های بیشتری هم 
می تواند وجود داشــته باشد. راستش 
با این ملغمه ای کــه عده ای در تعطیلی 
مسابقات درســت کرده اند، نگرانیم با 
استارت رســمی بازی ها و باال گرفتن 
هیجان و اســترس چه چیزهایی در 

کمین مان باشد!

   مسابقه دوستانه ای که ناتمام ماند
این یکــی از حیرت انگیزتریــن اتفاقات 
ممکــن بود؛ آنچــه احتماال اگــر در یک 
کشــور اروپایی برای یک هــوادار فوتبال 
تعریف کنیــد تا دقایق طوالنــی همینطور 
هاج و واج نگاه تان خواهد کرد! به هر حال اما 
بازی دوستانه گل گهر سیرجان و مس کرمان 
به دلیل درگیری مربیــان و بازیکنان دو تیم 
نیمه تمام ماند. مس در این بازی با یک گل از 
حریف پیش بوده که یک خطای دوضرب به 
سود گل گهر اعالم می شود و همین مسئله 
اعتراض شدید کادر تیم کرمانی را به دنبال 
می آورد. بعد هم سر و صدا باال می گیرد و 2 

تیم به رختکن می روند. به همین قشنگی!

    درگیری سربازی خداحافظی
وقتی قرار اســت یــک مســابقه به منظور 
بزرگداشــت و تجلیل از خدمــات یکی از 
بزرگ ترین ســتاره های فوتبال برگزار شود، 

طبیعتا همه باید ســنگ تمام بگذارند و در نهایت تواضع و از 
خودگذشتگی دست به دست هم بدهند تا این اتفاق زیبا رخ 
بدهد. با وجود این آنچه در ماجرای برگزاری بازی خداحافظی 
جالل حسینی دیدیم، کامال برعکس بود؛ بیانیه سهل انگارانه 
پرسپولیس که بوی تقلیل  شأن ملوان را می داد و بعد هم به دل 
گرفتن باشگاه گیالنی و انصراف از حضور در بازی خداحافظی. 
همه  چیزهایی که نباید در یک فوتبال اســتاندارد، حرفه ای 

و اخالق مدار رخ بدهد در همین یک پرونده جمع شده بود.

   زد و خورد مربیان
این یکی دیگر واقعا نوبر بود. درحالی که تقریبا تمام تیم های 
لیگ برتری ایران برای برپایی اردوی آماده سازی راهی ترکیه 
شده بودند، بعضی از این تیم ها در هتل مشترک اسکان یافتند 
که نساجی و هوادار از آن جمله بودند. در نتیجه ساکت الهامی و 
حمید مطهری فرصت را مغتنم شمردند و به درگیری فیزیکی 
با یکدیگر پرداختند! گویا زد و خورد دوســتان، بر سر پزشک 
نساجی بوده که حاال در هوادار مشغول است. ساکت الهامی که 
غیرمتناسب ترین نام ممکن را دارد)!( قبال سرمربی همین تیم 
نساجی بوده و با آنها عنوان قهرمانی جام حذفی را به دست آورد، 
اما در پی درگیری با مسئوالن باشگاه در رختکن شغلش را از 
دست داد. شاید این مسئله هم در درگیری اخیر بی تأثیر نبوده 
باشد، اما وقتی مربیان همدیگر را کتک می زنند، فکر می کنید از 

بازیکنان چه انتظاری می توانیم داشته باشیم؟ 

    شکایت حقیر
در تابســتانی که باالخره حکم تاریخی مارک ویلموتس آمد 
و فوتبال ایران به پرداخت بیــش از 3میلیون یورو غرامت به 
مارک ویلموتس محکوم شد، شــاید حقیرترین و خردترین 
شکایت تاریخ این رشته ورزشــی هم در فیفا علیه کشورمان 
به جریان افتاد؛ جایی که جان المرز دســتیار هلندی مهدی 
مهدوی کیا در تیم ملی امید به خاطر عدم دریافت مطالباتش 
ضمن فسخ یکطرفه قرارداد، به فیفا شکایت کرد. فکر می کنید 
دستمزد المرز چقدر بوده؟ ماهی 6هزار یورو. آیا برای تشکیالت 
مدیریتی فوتبال یک کشور ننگ و عار نیست که از پرداخت 
چنین مبلغ اندکی آن هم در حساب یکی از مربیان رده های 

ملی عاجز باشد؟

داستان وریا غفوری باالخره به پایان رسید و این بازیکن به طور 
رسمی به فوالد پیوست. غفوری از مدت ها قبل در تیررس 
باشــگاه اهوازی بود و حتی بعضا در تمرینات این تیم هم 
حضور می یافت، اما به دالیل مختلف امکان ثبت قرارداد 
او به وجود نیامد که همین مسئله هم به سیل ابهامات و 
حاشیه های جدایی او از اســتقالل دامن زد. غفوری در 
حالی سرخپوش شد که آشــکارا دلش می خواست به 
حضور در اســتقالل ادامه بدهد، اما باشگاه به او چراغ 
سبز نشــان نداد. در مورد چرایی این بی میلی حرف و 
حدیث های زیادی وجود داشت و هنوز هم وجود دارد، 
هرچند برخی هم بر این باورند که هیچ اتفاق عجیبی 
رخ نداده و تنها یک بازیکن پا به سن گذاشته که بخش 
زیادی از فصل گذشته را روی نیمکت نشسته بود، به 
صالحدید باشگاه در لیست مازاد قرار گرفته است. 
همین امسال تعداد زیادی از کاپیتان ها و بازیکنان 
قدیمی تیم های مختلف همچون شــیمبا، پورقاز، 
احسان مرادیان، ممشلی و... جدا شدند که کوچ وریا 

هم می تواند در همین دسته قرار بگیرد.
به هر حال اما فارغ از این مناقشــات قدیمی، حاال 
غفوری بازیکن فوالد است و خودش هم در نخستین 

واکنش اعالم کرده آماده است با جان و دل برای این 
تیم بجنگد. از حاال به بعد مســلماً انگیزه او دوچندان 

خواهد شد، چرا که باید نشان بدهد هنوز توانایی حضور 
در باالترین ســطح ممکن را دارد و شــاید استقاللی ها 
می توانســتند بیش از این به او اعتمــاد کنند. غفوری 
فصل گذشته گلی نزد و تنها یک پاس گل ارسال کرد؛ 
آماری که منتقدانش آن را اصلی ترین دلیل جدایی این 
بازیکــن می دانند. حاال اما وریا در 35ســالگی با تنها 
نماینده ایران در لیگ قهرمانان آســیا این فرصت را 
به دست آورده که روی نقدها خط بطالن بکشد. آیا او 
موفق خواهد شد؟ باید منتظر بمانیم و ببینیم. چالش 
جذابی به نظر می رسد. بین 2 نیم فصل گذشته مهدی 

شــیری و آرش رضاوند از پرسپولیس و استقالل 
به فوالد رفتند و احیا شــدند؛ شــاید همین 
داســتان برای غفوری هم رخ بدهد. جالب 
اینجاست که او در پست دفاع راست باید با 

همین مهدی شیری رقابت کند.

از شروع فصل نقل و انتقاالت تا امروز، هیچ باشگاهی به 
اندازه سپاهان ذهنیت ها را در مورد خودش تغییر نداده 
اســت. باشــگاهی که پنجره نقل و انتقاالت را با جدایی 
چند بازیکن از ترکیب اصلی اش شــروع کرد و این تصور 
را به وجود آورد که از رقابت برای قهرمانی جدا شده اما با 
تمام قدرت به بازار برگشت و تصور شکل گرفته در مورد 
خودش را عوض کرد. به نظر می رســید در مقطعی همه 
تمرکز سپاهان روی جذب کادر فنی است. باشگاه به دنبال 
این بود کــه مورایس در موقعیت مطلوبــی قرار بگیرد، 
دســتیاران مدنظرش را جذب کند و برای شروع فصل 
کامال آماده باشد. قدم بعدی اما تالش برای ترمیم ترکیب 
تیم در بازار نقل و انتقاالت بود. سپاهان به جای گولسیانی 
در قلب دفاع به سراغ محمد دانشگر رفت و برای پر کردن 
جای خالی دانیال اسماعیلی فر نیز رامین رضاییان را به 
خدمت گرفت. همین 2خرید بخشی از نگرانی ها در مورد 
این تیم را از بین بردند. قدم مهم بعدی، حفظ بازیکنانی 
بود که نام شان بارها در اطراف باشگاه های دیگر به گوش 
می رسید. سپاهان به همکاری اش با امید نورافکن ادامه 
داد، مانع جدایی شهریار مغانلو شد و ستاره های جوانی 
مثل محمد کریمی و یاسین ســلمانی را هم حفظ کرد. 
آخرین نقشه مهم آنها برای ســاختن یک تیم رویایی، 
خرید خارجی بود. ســپاهان به تجربه تازه ای نیاز داشت 
و می دانست پروسه تحول تیم به راحتی رقم نمی خورد. 
آنها در یک پنجــره نقل و انتقــاالت، 3بازیکن خارجی 
جذب کردند. آن هم درحالی که بسیاری از تیم های لیگ 

برتری حتی برای جذب یک مهره خارجی نیز با مشکل 
روبه رو هستند.

 همبازی سابق کریســتیانو رونالدو در تیم ملی پرتغال، 
مهم ترین خرید این فصل ســپاهان و یکــی از بهترین 
خریدهای این فصل لیگ برتر بود. مانوئل فرناندز که در 
جام جهانی 2018نیز در لیست پرتغال حضور داشت، در 
تیم های بنفیکا، اورتون و والنسیا سال های بسیار خوبی را 
پشت سر گذاشته و برای بشــیکتاش و لوکوموتیو مسکو 
نیز بازی کرده اســت. او در 3نقطه مختلــف دنیا یعنی 
پرتغال، ترکیه و روســیه، جام حذفی را فتح کرده است. 
مانوئل 18بازی در لیگ قهرمانان اروپا، 32بازی در لیگ 
برتر انگلیس، 38بازی در یورولیــگ و 55بازی در اللیگا 
انجام داده و کوهی از تجربه اســت. یک هافبک هجومی 
که قابلیت فوق العاده ای در بازی ســازی دارد و این فصل 
حمالت زیادی را برای ســپاهان طراحــی خواهد کرد. 
دومین خرید خارجی آنها »الویس کامسوبا« یک وینگر 
است که سابقه حضور در 2باشگاه ملبورن ویکتوری و اف 
سی ســیدنی را دارد. این بازیکن 26ساله فصل گذشته 
5گل در لیگ استرالیا به ثمر رســانده و حاال این لیگ را 
برای چالش تازه ای ترک کرده است. »رناتو د سیلویرا« نیز 
سومین خرید خارجی این فصل زردها به شمار می رود. 
این مدافع بلندقامت 30ساله همه دوران فوتبال اش را در 
لیگ برزیل سپری کرده است. رناتو فصل گذشته در سری 
بی برزیل 34بازی برای باشگاه ویالنووا انجام داد. او که در 
یک بازی کاپیتان این تیم هم بود، فصل گذشته در سری 

بی فقط دو کارت زرد گرفت. این بازیکن هم تجربه زیادی 
برای انتقال دادن به هم تیمی ها در سپاهان خواهد داشت.  
سپاهان در چند ســال گذشــته، راه های زیادی را برای 
رسیدن به موفقیت امتحان کرد. از سپردن دوباره نیمکت 
به امیرقلعه نویی که زمانی از سپاهان قهرمان ساخته بود تا 
اعتماد به یک مربی جوان که زمانی یک چهره اسطوره ای 
برای باشگاه بود. سپاهان با این نقشه ها به هدفش نرسید 
و این فصل سیاست متفاوتی را در پیش گرفت. آنها برای 
ساختن یک تیم توفانی، یک پنجره نقل و انتقاالت توفانی 
را سپری کردند. همه اعضای این باشگاه نیز حاال معدنی 
از انگیزه های بزرگ هســتند. رامین بعد از ترک اجباری 
پرسپولیس، دانشگر بعد از تصمیم جنجالی برای جدایی 
از استقالل، مورایس بعد از موفقیت درکره و عربستان و 
خریدهای خارجی سپاهان در نخستین حضور در فوتبال 
ایران فقط یک چیز می خواهند و آن قهرمانی رقابت های 
لیگ برتر اســت. با این ترکیب هر نتیجــه ای به جز این 
یک شکست برای ســپاهان خواهد بود. پروژه مورایس 
در اصفهان به جذاب ترین شــکل ممکن شروع شده اما 
قرعه دشوار ابتدای فصل کار را برای این تیم کمی سخت 
می کند. آنها باید در نخســتین هفته در آزادی روبه روی 
اســتقالل قرار بگیرند و در چند هفته بعدی نیز با چند 
حریف سرسخت روبه رو شــوند. اگر سپاهان این هفته ها 
را به سالمت پشت ســر بگذارد، مدعی جدی بردن لیگ 
خواهد بود. هر چند که جاه طلبی های این پروژه به چیزی 

فراتر از بردن لیگ برتر نیز خواهد رسید.
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فوتبال ایران

وز سوژه ر

داوران مردود 
جنجال های نامحدود!

خبر مردودشدن 9داور در تست آمادگی جسمانی 
لیگ برتر، خبری نیســت که بتوان به ســادگی از 
کنارش عبور کرد. بــه هر حال بایــد بپذیریم که 
داوری فوتبال ایــران به لحاظ نیروی انســانی نیز 
شــرایط نگران کننده ای را پشت ســر می گذارد. 
در بین داورانی که نتوانســتند به خوبی از تســت 
آمادگی جســمانی عبور کننــد، نام های مطرحی 
دیده می شود که در این ســال ها قاضی مهم ترین 
مســابقه های فوتبال ایران بوده انــد و حتی تجربه 
قضاوت در رقابت هــای بین المللی را داشــته اند. 
اشکان خورشیدی، محمدحسین زاهدی فرد، رضا 
عادل، میثم حیدری، ســیدمهدی سیدعلی و علی 
صفایی نتوانســته اند امتیازهای الزم را برای حضور 
در فصل جدید لیگ برتر به دســت بیاورند. احتماال 
در هفته های آینده تســت های مجددی هم برای 
آنها شــکل خواهد گرفت و اگر نتیجه این تست ها 
نیز موفق نباشــد، باید برای مدت طوالنی تری قید 
حضور این داورهای شناخته شده در لیگ برتر را زد؛ 
موضوعی که شرایط داوری فوتبال ایران را به شکل 

دقیقی به تصویر می کشد.
 کمک داور ویدئویی، پــای ثابت همه اعتراض ها به 
داوری در فصل گذشــته لیگ برتر بود. بسیاری از 
مربیان معتقد بودند که اگر وی.ای.آر وجود داشت، 
داورها تصمیم های به مراتب متفاوت تری می گرفتند 
و شرایط جدول لیگ هم تغییر پیدا می کرد. بدیهی 
اســت که همه مربیان، بازیکنان و هواداران فوتبال 
ایران، لیگ برتــر را با لیگ های خارجی مقایســه 
می کنند و به عنوان یکی از آخرین لیگ های فوتبال 
دنیا که صاحب وی.ای.آر نشــده، بــه داوری لیگ 
برتر معترض می شوند. مســئله اما تنها در نبود این 
تکنولوژی خالصه نمی شــود. همین ابزار فعلی که 
داوران در فوتبال ایران برای هماهنگی مورد استفاده 
قرار می دهند، بسیار فرســوده هستند. فدراسیون 
شاید قادر به استفاده از وی.ای.آر نباشد اما حداقل 
می تواند گوشی داورها را به روز کند، امکانات جانبی 
بیشتری در اختیارشــان قرار دهد، دستمزدشان را 
به موقع پرداخت کند و به لحاظ آموَزشــی، کیفیت 
بیشتری را برای آنها درنظر بگیرد. بدون رقم خوردن 
ایــن اتفاق ها، بایــد در انتظار یک فصل به شــدت 

جنجالی برای فوتبال ایران باشیم.
 مربیان فوتبال ایران این قابلیــت را دارند که حتی 
در اردوهــای تدارکاتی پیش فصل با هم دســت به 
یقه شــوند و جنجال بیافرینند. در چنین فوتبالی، 
به ســختی می توان از آرامش حــرف زد. این فصل 
باشــگاه ها هزینه های بســیار زیادی انجام داده اند 
و ســتاره های زیادی جذب کرده انــد. این هزینه ها 
قرار نیست به درآمدزایی ختم شــوند و طبیعتا هر 
تیمی فقط »نتیجه« را عامل جبران هزینه می داند. 
بنابراین هر تیمــی که نتیجه نگیرد، به ســادگی با 
شرایط کنار نخواهد آمد. مربیان جنجالی و ستاره های 
گران قیمت، شــرایط خاصی برای رقابت های این 
فصل فوتبال ایران خواهند ســاخت و مثل همیشه، 
همه  چیز بر ســر داورها خراب خواهد شد. البته که 
کیفیت نه چندان خــوب داورها در فوتبــال ایران 
نیز جو شــکل گرفته علیه آنها را تشــدید می کند. 
اگــر داوران مطرح لیگ به ســطح آمادگی مطلوب 
نرسند، فوتبال باشگاهی در ایران به بن بست نزدیک 
خواهد شــد. در این فصل هم خبــری از کمک داور 
ویدئویی نیست و داورها اصال نمی توانند روی کمک 
تکنولوژی حساب باز کنند. آنها باید به خودشان تکیه 
کنند و ظاهرا خودشــان هم اصال آماده شروع فصل 
نیستند. با این روند نمی توان در انتظار شرایط خوبی 
برای لیگ بیســت ودوم بود؛ لیگی که در آن در حد 
باالترین استانداردهای جهانی برای بازیکنان و مربیان 
هزینه می شــود اما به داوری که می رسیم، همیشه 
کمبودهای زیادی وجود دارد. این همان اتفاقی است 
که موجب می شود سطح داوری فوتبال ایران از سطح 

عمومی فوتبال پایین تر قرار بگیرد.

فیفا که همواره مخالف جدی 
دخالت سیاســت در فوتبال و 
مدعی ایجاد برابری بین همه کشورها بوده، مشخص 
نکرده که چرا نام ایــران را به عنوان یکی از تیم  های 
حاضر در جام در فهرست این برنامه قرار نداده است. 
این اتفاق می توانست از چند بعد برای فوتبال ایران 
اهمیت زیادی داشته باشــد. اول سفر 2چهره ویژه 
و تاریخ ســاز دنیای فوتبال به ایران و دوم برگزاری 
مراسم هایی که می  توانســتند جمعیت زیادی را به 
کیش بکشــانند و درآمدزایی قابل توجهی داشــته 
باشند. در حاشــیه این رونمایی نیز قرار بود مراسم 
خاصی برگزار شود و جشنواره هایی برای افراد حاضر 
در این مراسم به وجود بیاید. به هر حال این فرصت 
جذابی بود که به سادگی برای فوتبال ایران از دست 
رفت؛ فرصتی که می توانست جو ایران را فوتبالی تر 
و مردم را برای جام جهانی از همیشــه مهیاتر کند. 
حاال برای دیدن جام راهی به جز ســفر به کشــور 
همســایه وجود ندارد. جامی که از همیشه به ایران 
نزدیک تر شده بود اما سرنوشــت این بود که از این 

نزدیک تر نیاید!

ادامه از 
صفحه 17

تابستان زشت
حتی تعطیل بودن مسابقات فوتبال در ایران هم به معنای تعطیلی 

ناهنجاری ها نیست

 آخرین مأموریت 
کاپیتان

 حاال وریا غفوری در میدان عمل باید 
نشان بدهد ارزش چند ماه جدل را داشته است

تو فان زرد، نسخه جدید!
سپاهان این فصل سیاست متفاوتی را در پیش گرفته است 

دیدار به قطر!
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یورگن کلوپ در فوتبال به آقای معمولی معروف شــده اما حاال 
رکوردهایی دارد که کمتر کسی توانسته به آنها دست پیدا 
کند. لیورپول آقای معمولی در آغاز این هفته با نتیجه 3بر 
یک منچسترسیتی پپ را شکست داد تا حاال کلوپ 
تمام جام های ممکن را با تیم انگلیســی فتح کرده 
باشد؛ لیگ برتر 20-2019، جام اتحادیه 2021-22، 
جام حذفی 22-2021، جام خیریه 2022و در اروپا 
یک لیگ قهرمانان، یک لیگ اروپا و یک ســوپرجام 
اروپا و در نهایت یک جام جهانی باشگاه ها. همانطور 
که می بینید کلوپ از هــر جام فقط یکــی را برای 
لیورپولی ها آورده تا هنوز این طلســم در کارنامه اش 
به چشم بیاید. تنها جام هایی که او 2 بار به آن دست 
یافته، قهرمانی بوندس لیگا و جام حذفی آلمان همراه 

با دورتموند بوده است.
    مدال هــای نایب قهرمانی پــس از باخت مقابل 
لیورپول در اختیار منچسترســیتی قرار گرفت، اما 
بازیکنان برای گرفتن آنها از رختکن بیرون نیامدند. 
گواردیوال بعد از بازی تأیید کرد که بازیکنانش مدال ها 

را در رختکن تحویل گرفته اند.
    پپ گواردیوال برای یازدهمین بار مقابل یورگن 
کلوپ شکست خورد که بیشترین شکست مقابل یک 

مربی در طول دوران مربیگری  اوست.
    حاال در 25 رویارویی بین یورگن کلوپ و گواردیوال 11برد به 
سرمربی آلمانی رسیده و 9 برد به سرمربی اسپانیایی. 5  تقابل این 2  
مربی هم برنده ای نداشته و با تساوی به پایان رسیده است. تیم های 

کلوپ 45 گل به تیم های گواردیوال زده اند و 46 گل خورده اند.
    لیورپول بــه انتظاری 16 ســاله پایــان داد و دوبــاره فاتح 
کامیونیتی شیلد شــد. حاال قرمزها در کنار آرسنال دومین تیم 
پرافتخار این رقابت ها لقب می گیرند. جالب اینکه کلوپ 2 بار این 
جام را در ضربات پنالتی از دســت داده بود و در سومین تالشش 
باالخره موفق شد این جام را باالی سر ببرد. کلوپ در فینال های 
گذشته کامیونیتی شیلد یک بار به همین سیتی و یک بار به آرسنال 

باخته بود.
    داروین نونیس پس از مانه، صالح و فان دایک، چهارمین بازیکن 
از لیورپول است که تحت هدایت یورگن کلوپ در نخستین بازی 
رسمی خود موفق به گلزنی می شــود. کلوپ پس از بازی حسابی 
از نونیس تمجید کرد و مدعی شــد او حتی اگر گلی هم نمی زد، 

عملکرد خوبی از خود بر جای گذاشته بود.
    10گل از مجموع 13 گل ترنت آلکساندر آرنولد برای لیورپول، 
از ضربات پشت محوطه جریمه حاصل شده است. از زمان نخستین 
بازی او برای قرمزها )اکتبر 2016(، تنها محمد صالح توانســته 
گل های پشت محوطه بیشتری نسبت به TAA برای لیورپول به 

ثمر برساند.

رفتار باشگاه بارسلونا در خرید و فروش بازیکن را خیلی ها نمی پسندند. اگر 
دیدار بین من سیتی و لیورپول در کامیونیتی شیلد یا همان سوپرجام انگلیس 
را دیده باشید، احتماال تا پایان مسابقه متوجه نشده اید که برناردو سیلوا در 
ترکیب منچستر سیتی حضور دارد. مدیران و سرمربی بارسا به حدی این 
بازیکن را اغوا کرده اند که او اصال حواســش به فوتبال نیست. خبرنگاران 
نزدیک به باشــگاه کاتالونی ادعا کرده اند که توافق شخصی با این هافبک 
پرتغالی صورت گرفته و بارسا قصد دارد پیشنهاد 80میلیون یورویی به عالوه 
افزونه ها و پاداش ها را به باشگاه انگلیســی ارائه دهد. گواردیوال در انتهای 
فصل پیش گفته بود سیلوا فروشی نیســت اما انگار وقتی بارسا وارد عمل 
می شود دیگر نمی شود بازیکن را کنترل کرد. همین رویه در قضیه خرید 
بازیکنان دیگری چون عثمان دمبله، کوتینیو و لواندوفسکی پیاده شده بود. 
لواندوفسکی از آخرین بازی فصل پیش بوندس لیگا اعالم کرد می خواهد 
جدا شود و به بارسلونا برود. از همین رو بارسا او را وادار کرد روبه روی هواداران 
و مدیریت بایرن مونیخ بایستد. عثمان دمبله پیش از پیوستن به بارسلونا 
تمرینات دورتموند را تحریم کرده بود یا دیر سر تمرین می رفت یا خودش 
را به مصدومیت می زد. وضعیت کوتینیــو در لیورپول هم به همین منوال 
بود. بارســا از یکی دو ماه پیش بازیکنان دیگری را هم وسوسه کرده و آنها 
را مقابل باشگاه شان قرار داده؛ بازیکنانی مثل مارکوس آلونسو، آسپلیکوئتا 
و ژول کنده که آخری به تازگی راهی بارسا شده است. ژول کنده و رافینیا 
بازیکنانی بودند که باشگاه سه ویا و لیدزیونایتد بر سر آنها با چلسی به توافق 
رسیده بودند. تا اینکه مذاکرات پنهانی بارســایی ها با این دو بازیکن آغاز 
شد و کاتالون ها موفق شدند رأی این دو بازیکن را بزنند. بارسا چه در دوره 
بارتومئو و چه در دوره دوم الپورتا از این رفتارها کم نداشته است. بارسایی ها 
در زمینه هایجک سوابق دیگری دارند که از آن جمله قاپیدن مالکوم از چنگ 
آاس رم بود. مدیران بارسا ترسی از مذاکرات پنهانی با بازیکنان تحت قرارداد 

باشگاه های دیگر ندارند.
با همه اینها هم اکنون هنوز بازیکنان جدید حق حضور در اللیگا را ندارند 
چون از نظر اللیگا هنوز در دستمزدهای پرداختی این باشگاه به بازیکنان 
تعادل ایجاد نشده است. الپورتا چند روز پیش گفته بود باشگاهش 40درصد 
بیش از ســایرین به بازیکنان حقوق می دهد و این رویه باید اصالح شود. 
الپورتا مدتی اســت فرنکی دی یونگ را تحت فشار گذاشته تا به پیشنهاد 

منچستریونایتد پاسخ مثبت بدهد تا هم پول خرید برناردو سیلوا جور شود، 
هم برای این هافبک پرتغالی جای خالی در ترکیب به وجود آید. بارســا به 
دی یونگ نزدیک 20میلیون یورو حقوق هم بدهکار است و به او گفته شده 
اگر می خواهد بماند باید قرارداد جدید ببندد و 40درصد از دستمزدش را 

کم کند و از همه مهم تر به عنوان مدافع وسط ذخیره فصل را ادامه دهد.
    بارسا با اشتهای سیری ناپذیر الپورتا، ماتئو آله مانی و ژاوی هر بازیکنی 
را که می بیند می خرد. هم اکنون 8مهاجم بــزرگ، 9هافبک، 10مدافع و 
3 دروازه بان در تیم حضور دارند و این جدا از بازیکنانی است که به نوبت از 

الماسیا به اردوها اضافه می شوند.
    مدتی است وسوسه کردن مارکوس آلونسو هم که ریشه ای رئالی دارد، 
آغاز شده. بارسا می خواهد از طریق جذب این مدافع چپ یک ضربه دیگر 
هم به چلسی در نقل و انتقاالت بزند. خاوی گاالن، الکس مورنو و سرخیو 
رگیلون )مدافع ســابق رئال و بازیکن مازاد فعلی تاتنهام( درصورت عقد 
قرارداد با مارکوس آلونسو، گزینه های جانشین بارسلونا هستند. برای پست 
ذخیره جوردی آلبا بازیکنی به نام بالده هم در اردو حضور دارد که مورد توجه 

کارشناسان قرار گرفته است.
    اسپورت، چاپ کاتالونیا گزارش داد که از روز دوشنبه )امروز( آسپلیکوئتا 
و مارکوس آلونسو فشار آوردن به چلسی را آغاز خواهند کرد. ژاوی به آنها 
اطمینان داده که تمام تالش خود را برای به دست آوردن آنها انجام خواهند 

داد.
    بارسلونا از اینیگو مارتینس خواســته تا پایان قراردادش بماند و به او 
اطمینان داد که تابستان آینده او بازیکن جدید بارسلونا خواهد بود. مدافع 
بیلبائو از همین حاال حواسش به ترکیب بارسلونا در فصل آینده است. او هم 

احتماال دیگر بازیکن سابق در بیلبائو نخواهد شد.
    جدا از اینها  الپورتا و ژاوی می خواهند مسی را در سال 2023برگردانند. 

مسی بعد از جام جهانی تصمیمش را می گیرد.
    امسال تا این لحظه بارسا 150میلیون یورو به عالوه 25میلیون متغیر 
برای خرید بازیکن هزینه کرده و هنوز خریدها تمام نشده. برای آلونسو یا 
یک مدافع چپ دیگر و همچنین برناردو باید پول خرج شود. این در حالی 
 است که بازیکنانی مثل آسپلیکوئتا، کســیه و کریستنسن رایگان به این

تیم آمده اند.

جهان

کلکسیون 
کامل شد
حاال کلوپ همه جام های ممکن را 
یکی یک بار با لیورپول برده است

اولین جام پسا لوا
کسی از کارهای سرمربی 35ساله بایرن مونیخ سر 
درنمی آورد. ناگلزمان فصل پیش لیگ قهرمانان و 
جام حذفی را از دست داد و در سوپرجام پیش فصل 
آلمان هم درحالی که بایرن 3 بر صفر از الیپزیش 
یعنی تیم سابق همین مربی پیش بود، به زحمت و 
با نتیجه 5 بر 3 به پیروزی رسید. بایرن با ناگلزمان 
زیاد گل می خورد و این هواداران را حسابی نگران 
کرده اســت. با وجود این بایرن برای دهمین بار 
قهرمان سوپر کاپ آلمان شد تا رکوردش را ارتقا 
بخشد. بایرن در 3 فصل اخیر برنده این جام شده 
و جالب  اینکه پیش تر خود بایرن بین ســال های 
2016 تا 2018 موفق به ثبت چنین رکوردی شده 
بود. تعداد قهرمانی های پیاپی بایرن در بوندس لیگا 

هم به همین اندازه یعنی 10 قهرمانی است.
با اینکه مانه در نخســتین بازی رســمی اش هم 
برای بایرن گل زد، اما مشــخص بود قلبش هنوز 
برای لیورپول می تپد. او پیش از بازی ســوپرجام 
آلمان، تا جایی که امکان داشت می توانست بازی 
کامیونیتی شــیلد بین لیورپول و منچسترسیتی 
را تماشــا می کرد. حاال هم او هم جانشینش در 
لیورپول - داروین نونیس - نخستین جام خود را 
با پیراهن تیم های جدیدشــان به دست آورده اند. 
این نخستین جام بدون لواندوفسکی پس از 8 سال 
بود. لوا هنوز در ترکیب بارســا جا نیفتاده و موفق 
به گلزنی نشده. وضعیت او در بارســا و هالند در 

منچسترسیتی هنوز خوب نیست.

باشگاه بارسلونا در خرید و فروش بازیکن یک باشگاه اخالق مدار نیست

رفتار سمی

ه  باشگا
ســعی دارد چنــد بازیکن را 

بفروشد. اومتیتی از ترکیه پیشنهاد دارد 
اما کسی نمی تواند دســتمزد 16میلیونی اش را 

بپردازد. بارســا فعال با توافق دوجانبه به فسخ قرارداد 
مارتین بریتویت نزدیک اســت. اما یک فروش قطعی 
صورت گرفته و اسکار مینگسا که از محصوالت الماسیا 
بود پذیرفت بارسا را به مقصد سلتاویگو ترک کند. این 

انتقال 4میلیون یورو درآمد برای بارسلونا در پی 
داشت. او در 66 بازی با لباس بارسا، 2 گل و 

5 پاس گل را به ثبت رساند.

وی،  ا ژ
پیانیچ را بیشتر از نیکو قبول دارد 

اما دستمزد باالی پیانیچ مانع بزرگی است. 
این بازیکن پس از حضور قرضی در ترکیه، اکنون 

بازیکن بارساست اما تالش هایی برای بیرون کردن او 
صورت گرفته تا از شر دستمزد 12میلیون یورویی اش 
خالص شوند. پیشــنهادهایی از باشگاه های عربی آمده 
اما هافبک بوسنیایی می خواهد بماند یا به تیمی بزرگ 

در ایتالیا برود. او هم ازجمله بازیکنانی اســت که 
بارسا او را تحت فشــار قرار داد تا رضایت 

یوونتــوس را جلــب کند.

همه بزرگان باختند
تنها آرسنال و بارسلونا از شکست در بازی های 

پیش فصل در امان ماندند
بیانکونری هم رنگ شکست را در بازی های تدارکاتی پیش فصل 
چشید. یوونتوسی ها البته از شکست 2 بر صفر مقابل رئال مادرید 
ناراضی نبودند و اعتقاد داشتند به بهترین تیم اروپا باخته اند. 
این را آلگری پس از بازی تأیید کرد. خود رئال در نخســتین 
بازی پیش فصل خود در ال کالســیکو یک بر صفر به بارســا 
باخت. لیورپول که پریشب نخستین جام فصل را دشت کرد، 
2 شکست در بازی های تدارکاتی داشت؛ یکی 4 بر صفر مقابل 
منچستریونایتد و دیگری یک بر صفر به سالزبورگ. بایرن مونیخ 
مقابل منچسترسیتی با یک گل بازنده شد. چلسی ابتدا مقابل 
شارلوت بلژیک بازنده شد و پس از آن در داربی دوستانه با نتیجه 
4 بر صفر مغلوب آرسنال شد. سه ویا هم که فصل پیش بهترین 
خط دفاعی اللیگا را داشت و در تابستان 2 مدافع میانی خود را 
از دست داده، در نخستین روز هفته با نتیجه 6 بر صفر از آرسنال 
شکست خورد )سه ویا با تاتنهام یک-یک کرده بود(. ژسوس در 
نخســتین بازی خود در امارات هت تریک کرد و جام امارات را 
برای توپچی ها به ارمغان آورد. آرسنال موفق ترین باشگاه بزرگ 
در مسابقات پیش فصل بود. توپچی ها با گلزنی گابریل ژسوس 
که 7گل در بازی های تدارکاتی برایشان به ثمر رساند، توانستند 
4 بر صفر چلسی را خرد کنند و 6 بر صفر بر سه ویا، تیم چهارم 
اللیگا پیروز شوند. ژسوس در این بازی ها 7گل و یک پاس گل 
داشت، انکتیا 6گل و 2 پاس گل، ســاکا 4گل و یک پاس گل و 

مارتینلی یک گل و 4پاس گل.
منچستریونایتد هم در آغاز این هفته با یک گل به اتلتیکو مادرید 
بازی را واگذار کرد. بارسلونا از معدود تیم های بزرگی بود که در 
مسابقات پیش فصل شکســت نخورد. بامداد دیروز این تیم با 
نتیجه 2 بر صفر بر ردبولز پیروز شــد و رکوردش در بازی های 
تدارکاتی را به 5 بازی، 12 گل زده، 3 گل خورده و 3  کلین شیت 
رساند. یوونتوس یکشنبه آینده با اتلتیکو مادرید بازی می کند. 
اینتر که با 3 تیم فرانسوی دیدار دوستانه برگزار کرده، پریشب 
مقابل لیون کام بک زد و 2-2مساوی کرد. اینترمیالن به النس 
یک بر صفر باخت و با موناکو هم 2-2 کرد. میالن به تیم گمنام 

راالگرژگی باخت و ولفسبورگ را 5 بر صفر برد.

 شب جشن طارمی
و روز نحس سردار

2 مهاجم اصلی و پرحاشــیه تیم ملی ایران در یک شــب 
رسمی در فوتبال اروپا، سرگذشــتی متفاوت اما از جهتی 
مشابه داشتند. هر دو روی گل های تیم شان تأثیر گذاشتند 
اما طارمی با پورتو به یک جام دیگر رســید و روی هر 3 گل 
تیمش در پیروزی 3 بــر صفر مقابل توندال در ســوپرجام 
پرتغال تأثیر داشــت. ســردار آزمون با اینکــه 2 پاس گل 
به هم تیمی هایش داد اما نتوانســت مانع حــذف ناباورانه 
بایر لورکوزن در نخستین دور جام حذفی آلمان مقابل تیم 
دسته ســومی الورسبرگ شــود. لورکوزن با سردار در این 
بازی 4 بر 3شکست خورد تا نخستین شگفتی جام حذفی 
در مرحله نخست رقم بخورد. آزمون در این دیدار یک نیمه 
بازی کرد و پاس هر 2 گل شــیرها در نیمه نخست را داد. 
حمله توییتری هواداران لورکوزن به سیوانه مربی این تیم 
به خاطر تعویض زودهنگام آزمون نشانگر نارضایتی هواداران 

از سرمربی تیم بود. آنها او را مقصر این حذف می دانند.
طارمی هم در سوپرجام پرتغال 87دقیقه برای پورتو بازی 
کرد و در دقایق 30 و 82 گل های اول و سوم اژدها را به ثمر 
رساند و در دقیقه 33پاس گل دوم این تیم را برای اوانیلسون 
ارسال کرد. پس از این مسابقه وقتی از سرجیو کونسیسائو، 
سرمربی پورتو درباره جدایی طارمی سؤال پرسیده شد، او 
ابراز بی اطالعی کرد و گفت: »من جوابی ندارم. هیچ پاسخی 
برای آن وجــود ندارد. در گفت وگو با رئیس باشــگاه پورتو 
اعالم کردم به تمام بازیکنانم نیاز دارم و دیگر نباید بازیکن 
دیگری از پورتو به فروش برسد.« طارمی درباره گل هایش 
گفت: »توندال تیم شانس من اســت«. او تاکنون در 7بازی 
9گل و یک پاس گل مقابل این تیم ثبت کرده اســت. فقط 
حیف که توندال به دسته یک پرتغال سقوط کرده و فعال از 
دسترس طارمی دور است. درخشــش طارمی باعث شد او 
روز گذشــته بار دیگر به ســوژه ای جذاب برای رسانه های 

پرتغالی تبدیل شود.
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افقی:
 1- زیستگاه اصلی گل سوسن 
چلچراغ در گیالن- آســتانه- 
واحد اندازه گیری سرعت هواپیما

2- فلز ســرخ- برای تســکین 
درد روی عضــو آســیب دیده 
می گذارنــد- گروهی از گیاهان 

علفی از خانواده آفتابگردان
3- تکیــه کردن- مــاه دهــم 

میالدی- درختی جنگلی
4- دســتمال- خوش اخالق- 

محل ورود
5- سرمایه جاودانی است- زیان 

دیدن- قالب زرگری
6- کشته شــدن- رسم کردن- 

پایتخت اتریش
7- چــه وقت- صاحــب کتاب 
کارنامه بلخ- از پیامبران اولوالعزم
8- شــکرگزار- ظرف نگهداری 

گل- سیب آذری
9- خواهش هــای نفســانی- 

چوپان- مخفف اگر
10- ضمیر متکلم مــع الغیر- 
هدایت آب هــای زیرزمینی به 
بیرون از منطقه مورد نظر- جار 

می زند
11- از بنیانگذاران فکری انقالب 
کبیر فرانسه- لوس بازی- پول 

کره جنوبی
12- طاقچه باال- رفت وآمد زیاد- 

از درجات نظامی

13- نیایــش کــردن- بلــوز 
تابســتانی- زمین کشــاورزی 

بی مصرف مانده
14- توتون قلیان- غذای ظهر- 

شایعه
15- مرگ- آدرس ترســیمی- 

بیماری مزمن کبدی
  

عمودی:
1- درجه حرارت- آسمان دره- 

ضرباهنگ
2- نخستین ســاکنان اروپایی 
این کشور محکومان و تبهکاران 

بودند- فرمانبردار
3- رودی جــاری در جمهوری 
آذربایجــان- از مشــهورترین 
مکاتب نقاشــی ژاپنی- فالت 

آسیایی
4- نتیجه و ثمــره- عالمت زیر 

حرف- سازی  بادی
5- حس بویایی- برکشــیدن 
شمشیر- آتشفشانی در ایتالیا- 

حشره ای خونخوار
6- واحد مکالمات تلفنی- واقف- 

آتش
7- شــعور- عنکبوت پشمالو- 

نوعی مار سمی
8- محبوب ترین فیلــم تاریخ 

سینما ساخته فرانک دارابونت
9- کاله درویــش- فرمانــده- 

عقیده

10- گرامی- در توضیــح کالم به کار 
می رود- گروه

11- نشانه جمع- گلی زیبا- مزدور- 
سنگ آسیاب

12- وزیــدن بــاد- همســر حضرت 
ابراهیم)ع(- از فروع دین

13- مجموعه داســتانی نوشته احمد 
محمود- عید کریسمس- خواب خوش
14- آرامش- شهر باســتانی اینکاها 

در پرو
1515- یاد- آرایش شده- مقابل شب

اينخرابگنزميد
هناخراگناونشان

لانسوروكاايد
جاوراقالگبا

هليسمسنومزياس
لابماوتفسيردت
اكاكساوجارسع
ليلشيدنواكنام
ايمتايقرتمرر
حابشاقماوارجا
ميلادوارلهاان

ردجنرانميرم
هجرفنمخرككيت
هامهردنادنملاس
ملعتهباشمعيسو
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سخت

825691473
316427895
749835612
697283154
238154769
154769238
962578341
473912586
581346927

متوسط

 5   6  2 1   
3     9  2  
1       7 9
   2  4 1 8  7
    6     
6  4 3      
9 3  5      2
   7    1 5
  1 8    3  489137526

371265894
652948713
824379165
516482937
793651248
135826479
268794351
947513682

ساده

متوسط

759682143
346179528
128534679
593241867
217968354
684357291
935416782
862793415
471825936

سخت

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

ساده

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

عرشیا حدادی در وزن 48کیلوگرم رقابت های نوجوانان 
جهان موفق شد همه حریفانش را با امتیاز عالی شکست 
دهد. کشتی گیر آملی در مقابل حریف آمریکایی اش هم 
تا ثانیه های آخر پیش بود و اگر در 4ثانیه پایانی کشتی 
را کنترل کرده بود حاال به جای مدال برنز می توانست 
درباره مدال طالیش صحبــت کند. حدادی در آخرین 
سال حضورش در رده نوجوانان کارش را با عنوان سومی 
دنیا تمام کرد تا از این پس شاهد حضور او در رده جوانان 
باشیم. او بعد از دریافت مدال برنز با روزنامه همشهری به 

گفت وگو نشسته است.

   آملی هستی و غالبا کشتی گیران این شهر 
فرنگی کار هستند. چه شد به سمت کشتی آزاد رفتی؟

بله دقیقا درست است. آقای قاسم رضایی، علی اکبر یوسفی و 
علی ارسالن همه فرنگی کار هستند ولی من به کشتی آزاد عالقه 

داشتم و کشتی آزاد را زیرنظر استاد علی بحری آغاز کردم.

    در خانواده تان هم کسی کشتی گیر بوده؟
نه، من تنها کشتی گیر خانه هســتم که به این رشته عالقه 

داشتم و با سعی و کوشش خودم توانستم به تیم ملی برسم.

    به قهرمانی آسیا اعزام نشده بودی. چه شد 
که مربیان برای جهانی تو را انتخاب کردند؟

در جام عبــداهلل موحد دوم شــدم و به نفــر اول با نتیجه 
10-10باختم. نفر اول هم در آسیا نتیجه نگرفت و قرار بود 

با هم کشتی انتخابی داشته باشیم که او از ناحیه کتف ضربه 
خورد و من به جهانی آمدم. زمانی که تیم برای قهرمانی آسیا 
در قرقیزستان بود من روزی 3بار تمرین می  کردم. 5صبح از 
خواب بیدار می شدم می رفتم پارک کنار خانه می دویدم و 
بعد ساعت12یک بار دیگر تمرین می کردم. یا کش و طناب 
می زدم یا کنار دریا بدنسازی می کردم. ساعت5هم باشگاه 
کشتی می رفتم. خوشحالم که توانســتم در جهانی مدال 
بگیرم، حاال درست است که طال نشد ولی باز هم خوب است 

که دست خالی نیستم.

    در 4ثانیه آخر با کشتی گیر آمریکایی اشتباه 
بزرگی کردی. قبول داری؟

بله همان باعث شــد مــدال طال را از دســت بدهم. راحت 
می  توانستم کشتی را ببرم و طال بگیرم. هم قبل و هم بعد از 
آن کشتی همه را 10-هیچ کردم ولی در کشتی با آمریکا یک 

اشتباه باعث باختم شد.

    به سبک کدام کشتی گیر عالقه داری؟
کشتی های حسن یزدانی و سایتیف را دوست دارم.

    برای آینده چه برنامه ای داری؟
ســال آخر نوجوانانم بود و از این به بعد باید در رده جوانان 
کشــتی بگیرم. قصد دارم وزن اضافه کنم و به 57کیلوگرم 
بیایم. در لیگ دسته یک هم می خواهم برای فوالدین ذوب 

آمل کشتی بگیرم.

نوجوانان آزادکار ایران در نخستین روز از رقابت های کشتی قهرمانی جهان به یک مدال نقره و یک برنز اکتفا کردند. با این 
عملکرد، تیم ایران در رده بندی تیمی در رتبه پنجم قرار گرفت. پیش تر تیم کشــتی فرنگی نوجوانان ایران موفق شده بود 
عنوان قهرمانی جهان را کسب کند. در وزن 48کیلوگرم این رقابت ها عرشیا حدادی در دور نخست با نتیجه 8بر صفر عظیم 
عبدیکالیکوف از قرقیزستان را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. او در یک چهارم مقابل کریستین کاستیلو از 
آمریکا با نتیجه 8بر 6شکست خورد ولی با توجه به حضور حریفش در فینال به جدول گروه بازنده ها راه پیدا کرد. حدادی در 
این گروه با نتیجه 13بر یک اوزگور جاگلیان از ترکیه را شکست داد و به رده بندی رسید. او برای کسب مدال برنز با نتیجه 11بر 
صفر رسول گالبورایف از فرانسه را شکست داد و به مدال برنز رسید. رضا سلیمانیان در وزن 80کیلوگرم در دور اول مقابل 
زاخاری دی رایدر از آمریکا با نتیجه 10بر صفر به پیروزی رسید. او در دور دوم با نتیجه 5بر 3از سد اسالوی استامنوف از 
بلغارستان گذشت. سلیمانیان در مرحله یک چهارم نهایی مقابل آسخاب خاجی اف از قزاقستان با نتیجه 6بر 3به پیروزی 
دست یافت و به نیمه نهایی رسید. او برای رسیدن به فینال محمدامین عبداهلل یف از تاجیکستان را با نتیجه 10بر صفر 
شکست داد و به فینال رسید. ســلیمانیان در دیدار فینال با نتیجه 6بر 3 مقابل مور ساچین از هند شکست خورد و به 
مدال نقره بسنده کرد. امیرمهدی نجاتی زاده در وزن 55کیلوگرم، محمد مهدی ممیوند در وزن 65کیلوگرم و محمدرضا 
لطفی در وزن 110کیلوگرم 3کشتی گیر دیگر ایران در 5وزن نخست بودند که نتوانستند روی سکوی جهانی قرار بگیرند.

نگران مصدومـان هستم عرشیا حدادی که برای قهرمانی آسیا انتخاب نشده بود در قهرمانی جهان 

برنز گرفت اما به این عنوان هم راضی نیست
بایدطالمیگرفتم

روزبیطالیآزادکاراندرایتالیا

مرضیه جعفری، سرمربی تیم فوتبال زنان خاتون بم قبل از بازی امروز تیمش با تیم 
باشگاهی قزاقستان می گوید همه  چیز خوب است   جز وضعیت چند بازیکن مصدوم
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تیم فوتبال زنان خاتون بم امروز نخستین بازی اش 
را در قزاقستان انجام می دهد اما با یک مسئله بزرگ 
روبه رو ست. بمی ها چهارپنج بازیکن مصدوم دارند. 
شــاید این موضوع بــرای 2بازی دوســتانه تیم در 
قزاقستان خیلی مهم نباشد اما مرضیه جعفری نگران 
وضعیت تیم در جام باشگاه های آسیا ست. بم به عنوان 
قهرمان لیگ برتر باید در جام باشــگاه ها شــرکت 
کند. این مسابقات از 25مرداد تا چهارم شهریور در 
ازبکستان برگزار می شــود و خاتون بم با نمایندگان 
باشگاه های اردن، ازبکســتان و هند هم گروه است. 
آنها برای آمادگی بیشــتر به قزاقســتان رفته اند و 
عالوه بر تمرین، 2 بازی دوستانه هم با تیم قهرمان و 
نایب قهرمان لیگ برتر این کشور دارند. فردا بازی اول 

بم مقابل تیم نایب قهرمان برگزار می شود.

   تیم برای بازی اول آماده است؟
تمرین کرده ایم و وضعیت خوب است. نگرانی اصلی 
من از بابت مصدومان اســت. مــا چهارپنج بازیکن 
مصــدوم داریم. به خاطر طوالنی شــدن لیگ فصل 
پیش، بدن بازیکنان تحلیل رفته است. تیم 17مرداد 

هم با تیم قهرمان لیگ قزاقستان بازی دارد. مهم این 
است که مصدومان به جام باشگاه های آسیا برسند، 

به این 2بازی هم نرسند خیلی مهم نیست.

  نمی  توانستید برای جام باشگاه ها یار 
کمکی بگیرید؟

االن که دیگر زمان نداریم. از قبــل به این موضوع 
فکر کرده بودیم و چنــد بازیکن هم مدنظرمان بود. 
با باشــگاه ها صحبت هم کردیم امــا قبول نکردند. 
بازیکنان تــا قبل از شــروع لیگ به تیم هایشــان 
می رسیدند اما باشگاه ها می ترسیدند که بازیکنانشان 
مصدوم شــوند به خاطــر همین مخالفــت کردند. 

دالیلشان قانع کننده بود و ما بهشان حق می دهیم.

  پس چه کار می کنید؟
فقط امیدواریم که بچه ها بتوانند به مسابقات برسند.

 
   اردوی قزاقستان راضی کننده است؟

اینجا همه  چیز خوب اســت. کمــپ و زمین چمن 
خوبی دارند. در کل شــرایط خوبی اســت و مهم تر 

از همه اینکه می توانیم 2بــازی خیلی خوب انجام 
بدهیم.

   ایــن اردوی خارجــی، پرواز 
اختصاصی و... در روحیه تیم تأثیرگذار بوده؟
بازیکنان از اینکه بــه اردو آمده اند و بهترین 
شرایط برایشــان فراهم شده و... کلی روحیه 

گرفته اند و حالشان خوب است.

   این بازی ها برگشت هم دارد؟
بله، در صحبتی که باشــگاه ما با باشــگاه های 

قزاقستان داشته، قرار شــده که آنها هم به ایران 
بیایند و با تیم ما بازی کنند. البته بازی برگشت بعد 

از جام باشگاه های آسیا برگزار می شود.

   بهتر نبود طــوری برنامه ریزی 
می کردید که بازی های برگشــت هم قبل از 

جام باشگاه ها بود؟
نشد. ما می خواستیم بازی کنیم و همین که بازی 

برگشت هم دارد، خوب است.



تقدیر از تهیه کننده 
»روز واقعه« 

راه شیری با مضمون عاشورایی ساخته می شود 

 نخســتین روز از ویژه برنامه »سینما تکیه« در سالن 
عباس کیارستمی بنیاد سینمایی فارابی با نمایش فیلم 
سینمایی »روز واقعه« ساخته شهرام اسدی برگزار شد. 
به گزارش همشهری، در ابتدای این مراسم سیدمهدی 
جوادی، مدیرعامل فارابی ضمن خوشــامدگویی به 
مدعوین این برنامه گفت: واقعه عاشورا ورای دیدگاه 
اعتقادی شیعه یک رویداد کم نظیر در جهان است که 
طی هزاران سال به رغم عداوت و ممانعت ها نسل به نسل 
و سینه به سینه منتقل شده اســت و امروز بخشی از 
تجلی آن را در ایام محرم و تجمعات میلیونی اربعین 
می بینیم. وی ادامه داد: سینمای ایران بعد از پیروزی 
انقاب اســامی فیلم های متعددی درباره عاشــورا 
ساخته و عرض ارادت به سید و ساالر شهیدان داشته 
اما همچنان بسیاری از حرف های این قیام بزرگ ناگفته 
مانده و هنوز هم بسیاری از جوانب این واقعه به نمایش 

گذاشته نشده است.

ساخت فیلم »راه شیری« با موضوع اربعین
جوادی ضمن تجلیــل از فیلم هایی که درباره وقایع 
عاشــورا و ســاحت امام حسین)ع( ســاخته شده 
اســت، اظهار کرد: باید از دوســتانی که در این راه 
قدم گذاشته اند، تشکر کرد اما در برپایی این برنامه 
افسوس بسیاری خوردیم که چرا آثار بیشتری درباره 
حماسه عاشــورا نداریم و در برخی اوقات به ورطه 
تکرار افتاده ایم. مدیرعامل بنیاد ســینمایی فارابی 
ضمن اعام ساخت فیلم »راه شــیری« با موضوع 
اربعین گفت: بنیاد ســینمایی فارابی وظیفه خود 
می داند که از تولید آثار عاشــورایی حمایت کند و 
در این راه هم اقداماتی انجام داده ایم که نخســتین 
خروجــی آن فیلمی با موضوعی اربعین حســینی 
است که ان شــاءاهلل به زودی کلید خواهد خورد.در 
بنیاد ســینمایی فارابی از هر طرحی که نگاه ویژه و 
درست به موضوعات عاشــورایی و اربعین حسینی 
داشته باشد، حمایت خاص خواهیم داشت. جوادی 
با اشاره به اینکه جریان حماسه زدایی و عاشورازدایی 
سال هاست که آغاز شده است، گفت: بنیاد سینمایی 
فارابی در این عرصه حضور جدی خواهد داشــت و 
بستر را برای هر فیلمســازی که به عنوان اصحاب 
آخرالزمانی سیدالشهدا بخواهد در وادی کربا قدم 

بگذارد، فراهم خواهد کرد.

تداوم فعالیت محفل عاشورایی سینمای 
ایران در فارابی

وی ادامه داد: »ســینما تکیه« یکــی از برنامه های 
بنیاد ســینمایی فارابی در عرض ارادت به ساحت 
حضرت سیدالشهد)ع( است و این برنامه به صورت 
مستمر ادامه خواهد شــد، این تکیه محفل ماهانه 
خواهد داشت، ان شــاءاهلل برنامه »ســینما تکیه« 
منشأ برکات خواهد بود و مطمئنیم که از برکات این 
جمع های حسینی اتفاقات خوبی رخ خواهد داد. باز 
هم می گویم که دست یاری به ســمت هنرمندان 
و ســینماگران برای تولید محتوا دربــاره فرهنگ 
عاشورایی دراز می کنیم. مدیرعامل بنیاد سینمایی 
فارابی بیان کرد: ســینمای عاشــورا همچون امام 
حسین)ع( غریب است و امیدواریم که در کنار هم 
بتوانیم با طرح های خوب و آثار فاخر سینمای عاشورا 

را از این غربت خارج کنیم.

امدادهای غیبی  پشت  ساخت »روز واقعه« بود
در ادامه این مراســم مرتضی شایســته که یکی از 
تهیه کننــدگان فیلم »روز واقعه« اســت، گفت: اگر 
بخواهم از خاطراتم بگویم، ســیدمحمد بهشــتی و 
محمدمهدی دادگو فیلمنامــه »روز واقعه« را به من 
دادند که بخوانم. پس از خواندن فیلمنامه به آنها گفتم 
که ۲۵درصد مشــارکت می کنم. کل هزینه ساخت 
این فیلم ۱۰۰میلیون تومان بــود و من ۲۵میلیون 
تومانش را تقبل کردم. پایه گذار ساخت این فیلم بهرام 
بیضایی، شهرام اسدی و بنده بودیم و بعد محمدرضا 
شریفی نیا و سیروس مقدم هم به عنوان مدیرتولید و 
دســتیار کارگردان به گروه ما اضافه شدند. وی ادامه 
داد: عزت اهلل انتظامی، محمدعلی کشاورز، جمشید 
مشایخی، مازیار پرتو، رضا کرم رضایی و حسین پناهی 
درگذشــتگانی بودند که در این فیلم ما را همراهی 
کردند. این تهیه کننده با تشریح دوران تولید فیلم »روز 
واقعه« گفت: گروه برای ساخت فیلم در تهران تشکیل 
شد و بعد برای فیلمبرداری به سمت بافق رفتیم. در 
مسیر بافق به ســمت یزد مینی بوس گرفته بودیم و 
راننده گفت من نمی دانم چرا این سرزمین را انتخاب 
کردید که شبیه کرباست و این خواست خدا بود که 
در سرزمینی شبیه کربا فیلمبرداری کنیم. شایسته 
افزود: در صحنه که گردوغبار می شــد بارها ســعی 
کردیم که این صحنه را به تصویر بکشیم اما نمی شد تا 
اینکه یکباره هوا تیره و تار شد و توانستیم این صحنه را 
تصویربرداری کنیم.  باید بگویم که امدادهای غیبی و 
الهی پشت این فیلم بود، من این ادعا را دارم و دوستان 
هم با شــهادت خود این حرف مرا صحه می گذارند. 
تهیه کننده فیلم »روز واقعه« گفت: خوشــحالم که 
توفیق تولید این فیلم را داشتم و امیدوارم که فیلم های 
دیگری هم با این کیفیت درباره واقعه عاشورا ساخته 
شــود. این فیلم به دلیل نیتی کــه بازیگران و عوامل 

داشتند تا این حد دیده و ماندگار شد.
 

خوشحالم که سینمای ما دارای تکیه شده است
علی رویین تن نیز بیان کرد: خوشحالم که سینمای 
ما دارای تکیه شــده اســت، ما هم نذرهای خود را 
به این تکیه می آوریم و همچنین خوشــحالم که از 
مرتضی شایسته در نخستین جلسه »سینما تکیه« 
قدردانی شــد. در نخســتین روز از رویداد »سینما 
تکیه« بنیاد ســینمایی فارابی، عــاوه بر تجلیل از 
مرتضی شایسته و نمایش نسخه بازسازی شده »روز 
واقعه«، پرده خوانی عاشورایی توسط مرشد ورمزیار 
و تحلیل فیلمنامه های عاشورایی توسط نصرت اهلل 

تابش از دیگر بخش های این برنامه بود.

سینما
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 تخریبچی دیروز
 مدرس و مشاور امروز

سرهنگ »داوود نظام االسامی«
 جانبازی که در مسجد، مشاوره   می دهد

شناخت حقيقى؛ 
احساسات صادقانه

 پرداختن به جزئیات حادثه عاشورا 
به منظور جبران کسری معرفت

 نسل آخر
 تعزیه در ایران

 احمد عزیزی، تعزیه خوان پیشکسوت 
از عدم حمایت ها می گوید

انتقاد استالونه 
از ساخت دنباله 
جدید »راکی«

کمپانی ام اجــی ام اعالم 
کرده که قصد دارد دنباله 
مستقل جدیدی از جهان 
ســینمایی »راکی« خلق 
کند. نخستین فیلم راکی 
با فیلمنامه ای از سیلوستر 
اســتالونه و به کارگردانی 
جان جی.آویلدسن فقید 
در ســال1976 ساخته و 
بعــد از آن تا ســال2006 
 پنج  دنباله با عنوان راکی

)4 فیلــم بــه کارگردانی 
اســتالونه و یک فیلم به 
 کارگردانی آویلدســن(

 تولید شد.
 پــس از آن 2، اســپین 
آف)دنبالــه مســتقل( با 
عنوان »کرید« ســاخته 
شد. ســومین اسپین آف 
کرید هم در ســال2023 
به نمایش درمی آید. حاال 
قرار شــده دنباله مستقل 
جدیدی با عنوان »دراگو« 
ساخته شود. اما سیلوستر 
استالونه، بازیگر نقش راکی 
که با تهیه کنندگان سری 
فیلم های »راکی« به دلیل 
حق مالکیت به مشــکل 
خورده، از ســاخت دنباله 
مستقل و جدید این فیلم 

انتقاد کرد.
صفحــه  در  اســتالونه 
اینستاگرام خود در فضای 
مجازی خطــاب به ایروین 
وینکلــر، تهیه کننــده 
سری فیلم های »راکی« و 
دنباله های آن نوشت: »تازه 
متوجه این موضوع شدم... 
ایروین وینکلــر و خانواده 
سیری ناپذیر و فوق العاده 
بی اســتعدادش در حال 
اســتثمار و به زمین زدن 
یکی دیگر از شخصیت های 
شگفت انگیز هستند. جدا 
این راسوها چگونه با غرور 

در آینه نگاه می کنند«.
استالونه در ساخت قسمت 
ســوم دنباله مســتقل 
»کرید« مشارکت داشته 
اما اخیرا اعالم کرده بازی 
در فیلــم »کریــد 3« را 
به دلیل ایجاد تغییراتی در 
داستان نپذیرفته است. با 
این حال، او از این فیلم که 
نخستین تجربه کارگردانی 
مایکل بی.جردن )بازیگر 
 نقش کرید( است حمایت

 می کند.

دشواری های 
 ساخت

 فیلم جدید
»ران هاوارد« 

»ســیزده زندگــی« فیلم 
جدیــدی که ران هــاوارد 
کارگردانــی آن را انجــام 
داده، پنجشنبه شــب برای 
نخســتین بار اکران شد. در 
پیش نمایش ایــن فیلم ران 
هاوارد از شرایط سخت کاری 
بازیگران در این فیلم سخن 
گفت و اینکه هیچ یک از آنها 
در شرایط سخت فیلمبرداری 
دست به کوچک ترین شکایتی 
نزدنــد. این فیلــم درباره 
حادثه ای است که سال201۸ 
در تایلنــد رخ داد. با وقوع 
سیل، یک گروه متشکل از 
12پسر و مربی آنها 1۸روز در 
غاری زندانی شده بودند و در 
نهایت 4غواص انگلیسی با 
عبور از داالن های باریک زیر 
آب، توانستند تک تک افراد 
را به جای امن منتقل کنند. 
در این فیلــم بازیگران همه 
بدل کاری ها و غواصی زیر آب 
را خود انجام دادند و برای این 
کار نیاز به تمرین های فشرده و 

ساعت ها حضور زیر آب بود.
هــاوارد گفــت: برخی از 
بازیگران در مــواردی دچار 
کالســتروفوبیا)گیر افتادن 
در تنگنــا( شــده بودند و 
صحنه هایی بود که زیر آب و 
در فضایی بسیار محدود باید 
شکل می گرفت. خوشبختانه با 
هیچ حادثه وحشتناکی روبه رو 
نشدیم و کسی هم شکایت 
نکرد اما می دانید چرا؟ چون 
آنها داشتند چیزی را تصویر 
می کردند کــه واقعا گروهی 
تجربــه کرده بودنــد. همه 
بازیگران افتخار کردند که این 
فرصت را یافتند تا این رویداد 

را برای مردم تصویر کنند.
کالین فارل، ویگو مورتنسن 
و جوئل اجرتــون در نقش 
شخصیت های اصلی این فیلم 

بازی کرده اند.

فهیمه پناه آذرتئاتر
روزنامه نگار

تئاتری که مناسبت نیاز ندارد
تقسیم بندی تئاترها و اجرای مناسبتی به تئاتر آسیب می زند

خیلی ها معتقدند که تقسیم بندی تئاتر دینی 
و مذهبی در دل تولیدات نمایشی و اجرای این 
نمایش ها صرفا در مناسبات خاص باعث شده، 
کار هم بــرای گروه های نمایشــی و هم برای 

مخاطبان تئاتر سخت باشد.
اینکه تولیدات تئاتری در طول ســال منحصر 
به یک دوره زمانی و مناســبت باشند، درست 
نیست و تمام نمایش ها با موضوعاتی که به آن 
پرداخته می شود باید در طول سال اجرا داشته 
باشند. برپایی جشنواره ها و برنامه های دینی و 
مذهبی، حضور گسترده هنرمندان حرفه ای 
و صاحب نام در حوزه تئاتــر دینی و اجراهای 
عمومی متعدد و توجه بــه پژوهش و تحقیق 
در این عرصه ازجمله اقداماتی است که در این 

سال ها هنر نمایش صورت گرفته است.

 تقسیم بندی هایی که شکل گرفت
برگزاری همایش های دینی، جشــنواره های 
تئاتری با موضوع دین در یک مناسبت خاص 
و حتی اجراهای تئاتر در همین مناســبت ها 
باعث تقسیم بندی مخاطبان هم می شود و این 
تقسیم بندی درست نیست. هیچ وقت نمی توان 
تئاترها با مضامین دینی را نادیده گرفت، بلکه 
می توان با یــک برنامه ریزی درســت و از بین 
بردن کلیشــه ها، تئاترهایی با مضامین دینی 
را همیشه داشــته باشیم. سیدعظیم موسوی، 
کارگردان تئاتر هم به این موضوع اشاره کرده 
و به همشهری می گوید: »وقتی واژه ای مانند 
مناســبت همراه یک نمایش یدک کشــیده 
می شــود، به طور حتم این نمایش آنقدرها در 
تولید و اجرا و جذب مخاطــب موفق نخواهد 
بود. ما عنوانی به نام تئاتر دینی در تاریخ تئاتر 
نداشیم و وقتی می گوییم نمایشی دینی است، 
یعنی نمایش غیردینی هم داریم و ناخودآگاه 
تقســیم بندی صورت می گیرد که با ذات هنر 

در تضاد اســت. ذات هنر خوبی و ارائه خوبی 
است و تولید تئاتر با موضوع های دینی هم جزو 
همین تئاتر است. البته این واژه ها را خودمان 
اضافه کردیم و خودمان هم باعث تقسیم بندی 
شــده ایم.« موســوی در ادامه اضافه می کند: 
»در همه کشورها و کشــور خودمان تعدادی 
آیین  و مراســم  داریم که مذهبی هســتند و 
همه کشورها هم مشــابه این مراسم را برگزار 
می کنند، اما هیچ وقت عنوان نمی شود که تئاتر 
دینی است. وقتی موضوعی خارج از چارچوب 
مقوله هنر که بین المللی است، عنوان می شود 
به خودی خود دافعــه ایجاد می کند؛ به همین 
دلیل گفته می شــود که نمایش هــای دینی 
مخاطب مخصوص خود را دارند و این درست 
نیست. وقتی همه نمایش ها با همه موضوعات 
در طول ســال تولید و اجرا شوند، دیگر دینی 
و غیردینی وجود نــدارد.« وی ادامه می دهد: 
»صحبتم با نمایش هایی نیست که آیینی بوده و 
در مناسبات اجرا می شود، در آن تعزیه، مداحی 

و عزاداری وجود دارد. آن دیگر تئاتر نیســت. 
وقتی به یک نفر می گوییم تئاتر دینی تولید کن، 
کار برای همه سخت می شــود. تئاتر می تواند 
یک موضوع و داســتان مذهبی داشته باشد و 
اجرا شود و در مناســبات، بیشتر روی صحنه 
برود.« به اعتقاد موســوی سیاستگذاری باید 
به گونه ای باشد که در تمام ماه های سال تولید 
داشته باشیم و در طول سال حواسمان به تعزیه 
یا تولیدات با موضوع مذهبی باشد و اگر این کار 
انجام شود، دیگر تقسیم بندی ایجاد نمی شود.«

خارج شدن از کلیشه ها
وقتــی واژه هایــی چــون مناســبت ها یــا 
جشــنواره های مناســبتی از تئاتــر حــذف 
شــود، می تــوان رفتــار بهتــر، دقیق تــر و 
برنامه ریزی شــده تری را با تولیدات نمایش با 
موضوع دین داشــته باشــیم. به زعم خیلی از 
کسانی که در این حوزه کار می کنند، مناسبات 
پای روایت های کلیشه ای و داستان های تکراری 

را به نمایش هــای دینی بــاز می کند. همین 
موضوعات مهم ترین آســیب های نمایش های 
دینی است که باعث می شود مخاطبان از این 
نمایش ها فاصله بگیرند یا در درازمدت اجرای 
این نوع نمایش ها بــرای مخاطبی که به دنبال 
این نمایش هاست جذاب نباشــد. یکی از این 
راهکارها می تواند تولید نمایش ها بدون استفاده 
از زبان سنگین، نماد های رایج و کلیشه ها باشد. 
برای عبور از این آســیب ها گروه های نمایشی 
باید تاش کنند با آشنایی زدایی، اثری متفاوت 
در راستای تغییر نگرش مخاطبان به مفاهیم 
آثار نمایشــی و تئاتری با مفاهیم دینی به آنها 

ارائه دهند.
با توجه به اینکه از گذشته توجه به مقوله تئاتر در 
ترویج مبانی دینی و مذهبی مدنظر متولیان بوده 
و در سال های اخیر نیز با تأکید و تعمیق بیشتری 

مدنظر قرار گرفته شده است، 
این موضوع باید در طول سال 

مورد توجه قرار بگیرد.

افت فروش فیلم ها در ایام محرم، یکی از سنت های دیرینه 
سینمای ایران است؛ به خصوص در ســال های اخیر که 
بیشتر بار گیشه بر دوش فیلم های کمدی است و با توجه 
به توقف اکران فیلم های طنزآمیز در این ایام، معموال آنچه 
روی پرده می ماند درام ها و ملودرام های اجتماعی اغلب 
تلخ است.  تجربه اکران فیلم های مذهبی هم در این ایام، 
نشان داده که مخاطب خیلی در این روزها به دنبال سینما 

رفتن نیست. سینمای ایران یک تجربه تاریخی هم در این 
زمینه دارد؛ در ماه محرم ســال۱۳۷۴ و در روزگاری که 
تعداد سینماروها بسیار بیشتر از امروز بود، فیلم ستایش 
شده »روز واقعه« روی پرده آمد؛ فاخر ترین فیلم عاشورایی 
سینمای ایران که توســط مقتدر ترین و بانفوذ ترین دفتر 
تولید و پخش آن ســال ها، عرضه شــده بــود، در اکران 
عمومی به توفیق نرســید. روز واقعه بعدهــا به تلویزیون 
آمد و بسیار هم دیده شد. درواقع مشکل نه از فیلم، که از 
شــرایط اکران عمومی بود. اینکه برای نمایش فیلم ها در 
ایام محرم، چه تمهیداتی را باید اندیشید، از چالش های 
 اکران همه این سال ها بوده است. معموال هم هر توصیه و 

پیشنهادی در مقام عمل با شکست مواجه می شود.

سقوط آزاد گیشه
ایرنا با این مقدمه پیشنهادهایی را برای اکران ماه محرم 
ارائه داده است: »با آغاز ماه محرم، نمایش ۴فیلم کمدی 
در سینماهای سراسر کشور متوقف شــد تا یک سقوط 
آزاد محض در گیشه، در انتظار سینمای ایران باشد. البته 
باتوجه به تعطیلی چند روزه سینماها طی هفته آینده، این 
رکود، شدت بیشــتری به خود گرفته و بنابراین ضرورت 
حکم می کند برای نیمه دوم محــرم و تمامی ماه صفر، با 
یک برنامه ریزی درست، از خســارت بیشتر به سینماها 
جلوگیری به عمل آید. این ضرورت زمانی جدی تر می شود 
که با رصد وضعیت فروش فیلم ها طی ۲ماه محرم و صفر 
سالیان گذشته، متوجه می شویم که در این ۲ماه، فیلم ها 
با افت فاحشی به لحاظ تعداد مخاطب مواجه شده و فارغ 
از محتوای آثار، اســتقبال چندانی از این فیلم ها به عمل 
نمی آید. بر روی کاغذ، این روند برای محرم و صفر امسال، 
با دور تندتری رقم خواهد خورد و بسیار تأسف بار خواهد 
بود در سالی که نمایش )اکران( نوروز، عیدفطر و نمایش 
تابســتان آن، اتفاق ویژه ای را در سینمای ایران رقم نزد، 
حال بخواهیم ۲ماه پایانی تابستان را نیز این چنین خنثی 
بدانیم و تابستان را به فصل سوخته سینما تبدیل کنیم. 
البته در سال هایی که مدیران سینمایی و سینماداران برای 
نمایش ماه رمضان، برنامه های ویژه ای داشتند، سبب شد تا 
این نمایش به یکی از طایی ترین نمایش های سال تبدیل 
شــود و برای محرم و صفر نیز می توان بــا درنظر گرفتن 
تدابیری، رونقی نسبی را به سینماها بازگرداند تا سینما با 

دستی پر به استقبال پاییز برود.«

تداوم اجرای طرح بلیت شناور
در این طرح، نوبت ها )سانس (، بسته به موقعیت زمانی، از 
قیمت های شناور برخوردار هستند و این شکست قیمت ها 
در ساعات مختلف روز ســبب می شود تا مخاطبان هدف 
بیشتری، بسته به تمکن مالی، از فیلم ها استقبال کنند. 

این طرح به ویژه برای جوانان و دانشجویانی که نمی توانند 
مخاطبان نوبت های شــبانه باشــند، از اهمیت بسیاری 
برخوردار است و سبب می شود تا ضریب اشغال سینماهای 
کشور در نوبت های ظهر و بعدازظهر، تا حدود قابل توجهی، 

افزایش یابد.

بلیت نیم بها
اگر طرح بلیت شناور به عنوان یک طرح استاندارد جهانی، 
مورد پذیرش واقع نشود، می توان به نیم بها کردن تمامی 
نوبت های روزانه سینماهای کشور طی ۲ماه محرم و صفر 
به شکلی ویژه اندیشید؛ طرحی که در ماه رمضان امسال 
نیز به شکلی کج دار و مریز به کار بسته شد، اما به دلیل نبود 
خوراک کافی، نتوانست به نتیجه مطلوب برسد؛ بنابراین 
کاما مشخص است که اگر نوبت های روزانه سینماهای 
کشــور طی این ۲ماه به شــکل نیم بها ارائه شود، قطعا 
 درصد رشد قابل توجهی نصیب گیشه سینماهای کشور

خواهد شد.

نمایش گسترده
تعطیات چندروزه محرم، زمان بسیار مناسبی برای کنار 
گذاشتن فیلم هایی است که امتحان خود را در گیشه پس 
داده اند؛ بنابراین با باز شدن فضا، از ۱۹مرداد، زمینه خوبی 

برای نمایش فیلم های پرمخاطب فراهم می شود.
این قاعده، بارها به اثبات رســیده که مخاطب از هر فیلم 
خوبی، در هر برهه زمانی استقبال می کند؛ لذا بازه محرم 
و صفر کــه طی آن، فرصت مناســبی برای اســتقبال از 
آثار روی پــرده فراهم اســت، زمان بســیار خوبی برای 
نمایش آثار در خور توجه است. قطعا تاش برای نمایش 
فیلم های مخاطب پســند طی این ۲مــاه، زمینه را برای 
جذب حداکثری فراهم خواهد کرد. مدیران ســینمایی 
نباید مرعوب نام این ۲ماه شــده و قاعده را اینگونه فرض 

کنند که طی این ۲مــاه، اقبال چندانی 
 در حوزه اســتقبال مخاطبــان صورت

 نخواهد گرفت. 
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ایثار و پایداری اسطوره اند. اگر ثواب کارشان بیشتر 
از جانبازی نباشد کمتر هم نیست. او بعد از ماجرای 
جانباز شدنم کنارم ماند. سال 73مجروح شدم و سال 
74زندگی مشترکمان را شروع کردیم. 3دختر و یک 
پسر داریم که به آنها افتخار می کنم. همسرم مشوقم 
بود برای ادامه تحصیل و بار زندگی را به دوش کشید 
تا من در آرامش مسیر تعالی را طی کنم. رشته تاریخ 
را دوست داشــتم و تا مقطع دکتری ادامه دادم.« او 
حاال به عنوان استاد دانشــگاه در پادگان های ارتش، 
معارف جنگ تدریس می کند. حاج داوود درباره دیگر 
فعالیت هایش می گوید: »مســئول ایثارگران خانه 
صنعتگران ایران و مشاور ایثارگران مؤسسه سرلشکر 
تهرانی مقدم هستم. عالوه بر آن مرتب به خانواده شهدا 
سرکشی می کنم  و دیگر اینکه اغلب یادواره های شهدا 

را در شهرهای مختلف برگزار می کنم.« 

سنگ صبور جوانان 
حاج داوود عالوه بر مسئولیت های سنگینی که بر دوش 
دارد، بخشی از زمان خود را به هم صحبتی با جوانان 
اختصاص داده و در واقع سنگ صبورشان شده است. 
حسن خلق و مهربانی او باعث شده خیلی ها جذبش 
شوند. او هم قرارشان را در مسجد می گذارد و ساعتی 
را با آنها سپری می کند. خودش می گوید: »با اینکه 
51ســال دارم اما همیشــه خودم را همپای جوانان 
30-20ساله می بینم. سعی کردم رازدارشان باشم. 
گاهي درباره مشکالت خانوادگی خود با من صحبت 
می کنند. پدرانه یا برادرانه راهنمایی شان می کنم.« 
حاج داوود الگوی خوبی برای دانش آموزان است؛ اینکه 
فردی با داشتن معلولیت هم تالش می کند و هم درس 
می خواند امروز عاملی شده تا آنها با جدیت بیشتری به 

آینده تحصیلی خود فکر کنند.

تماشای بین الحرمین؛ حسرت زندگی ام
او که از بچگی خادم امام حسین)ع( بوده است هر 
سال با فرارسیدن ایام محرم غمی بر دلش می نشیند 
که چــرا نمی تواند چون گذشــته در هیئت های 
عزاداری سینه زنی کند. حسرت دیگرش ندیدن 
حرم آقاست و می گوید: »من بارها به کربال مشرف 
شده ام؛ چه زمانی که تنها رفتم و چه در پیاده روی 
اربعین. هر ســال چند اتوبوس از جوانان را همراه 
خود می برم اما اینکه نمی توانم حرم امام حسین)ع( 
را ببینم غصه ای است که تا روزی که زنده هستم با 

من خواهد بود.« 

تخریبچی دیروز؛ مدرس و مشاور امروز
سرهنگ »داوود نظام االسالمی«؛ جانبازی که در مسجد مشاوره و در دانشگاه معارف جنگ درس می دهد

پای صحبت های برادر شهید منصور نیاکی؛ غواصی که پیکرش بعد از 30سال به وطن بازگشت

خط شکنی با دستان بسته 
مهدوی  ســیدمنصور 
نیاکی، غواص خط شکن 
لشــکر 25کربال یکی از 
175غواصی بود که در عملیات کربالی 4ناجوانمردانه به شهادت 
رســید. پیکرش بعد از 30ســال به آغوش خانواده بازگشت. 
اسکلتی دست نخورده در لباس بســیجی. در بین 175غواص 
شهید فقط پیکر منصور اینگونه برگشــته بود. با همان کاله و 
اورکت و پوتین هایی که به پا داشــت. اما قسمت دردناک ماجرا 
دست های بســته او بود که خبر از ناجوانمردی نیروهای بعثی 
می داد. دست هایی که با سیم در هم گره خورده بودند. رحمت اهلل 
مهدوی نیاکی، برادر شــهیدان منصور و ناصر خاطرات آنها را 

روایت می کند.

سیدمنصور در یکی از محله های سرسبز آمل به دنیا آمد؛ محله ای که 
بعد از جنگ به »محله شهید« معروف شد. دلیلش هم 57جوانی بود 
که از این خطه به شهادت رسیده بودند. منصور در اینجا متولد شد؛ 
در خانواده ای پرجمعیت. وقتی برادر بزرگ ترش ناصر به جبهه رفت او 
هم ترغیب شد که لباس رزم بپوشد. آن موقع 16سال بیشتر نداشت. 
با این حال وقتی درخواستش را مطرح کرد نه پدر و نه مادر هیچ کدام 
مانعش نشدند. او بیشتر از آنکه در آمل باشد در جبهه حضور داشت. 
هم ورزش رزمی می دانست و هم غواصی یاد گرفته بود. برای همین 
به عنوان غواص خط شکن انتخابش کرده بودند. برادرش رحمت اهلل 
از دالوری های او می گوید:»منصور بیشــتر مرد عمــل بود تا حرف. 
به ندرت صحبت می کرد. با اینکه سن و سالی نداشت اما درایتش به 

مرد میانســالی می مانســت. او در عملیات های زیادی شرکت کرد؛ 
هورالعظیم، والفجر 6.آخرینش هم کربالی 4بود که به شهادت رسید.« 
بعد از عملیــات کربالی 4خبــری از منصور نبود. تنهــا چیزی که 
خانواده اش می دانستند اینکه عده زیادی از غواص ها شهید شده اند. 
خبرها ضد نقیض به گوش پدر و مادر می رسید. یکی می گفت اسیر شده 
و دیگری می گفت به شهادت رسیده است. همین اضطراب و نگرانی 
مادر را بیشتر می کرد. تنها دلخوشی مادر خبر گرفتن از همرزم منصور 
بود که او هم به دلیل موج گرفتگی نمی توانست اطالعات دقیقی بدهد. 
برادر می گوید: »می دانستیم مفقوداالثر شده است. تا اینکه چند سال 
بعد پالک او را پیدا کردند. آن زمان بود که مادرم آرام گرفت و فهمید 
منصور شهید شده اســت. البته بعد از شــهادت منصور، ناصر برادر 
دیگرم خیلی غصه می خورد. آنها با هم در جبهه بودند. گفت که دیگر 
برنمی گردد چون نمی تواند جای خالی منصور را ببیند. رفت و دیگر 

برنگشت. او هم در جبهه مریوان شهید شد. تیرماه سال 66.« 

قتلگاهی به نام ام الرصاص
 ســال های زیادی از خبر مفقوداالثری منصور گذشــت. 3دهه. تا 
 اینکــه یک روز تیــم تفحــص 175شــهید غــواص را در منطقه 

ام الرصاص عراق، پیدا کردند. در روزنامه های 17خرداد سال 94به نقل 
از سردار سرتیپ ســیدمحمدباقر زاده، فرمانده کمیته جست وجوی 
مفقودان ستادکل نیروهای مسلح نوشتند: »175پیکر تفحص شده 
در منطقه  ام الرصاص متعلق به غواصان عملیات کربالی 4است که با 
دستان بسته به شهادت رسیده و زنده به گور شده اند. برخی از پیکرهای 
مطهر این شهدا زمانی که کشف شــد، هیچ جراحتی نداشتند و این 

مهم خبر از آن می دهد که غواصان زنده به گور شده اند.« رحمت اهلل 
می گوید: »یکی از پیکرهایی که اســتخوان ها از هم جدا نشده بودند 
متعلق به برادرم بود. اورکت به تن داشت و پوتین به پا. دست هایش را 
با سیم بسته بودند. مادرم سال ها چشم انتظار بود تا منصور بیاید؛ یا 
خودش یا پیکرش. منصور آمد اما خیلی دیر. مادرم 5سال قبل تر از دنیا 

رفته بود. او برای همیشه آرزوی دیدن منصور را با خود برد.« 

دوست داشت گمنام شهید شود
رحمــت اهلل وقتی از منصور حــرف می زند منقلب می شــود. به یاد 
مظلومیت او می افتد. می گوید: »دست های بسته اش را دیدم و به یاد 
اسرای کربال افتادم. اگر از خوبی های منصور بگویم این ذهنیت برای 
مردم پیش می آید که غلو می کنم. اما واقعا منصور نمونه بود. در اخالق 
و رفتار. به حجاب اهمیت زیادی می داد. می گفت باید دخترهایمان 
را زینبی بار بیاوریــم. اما مهم ترین ویژگــی اش ارادت او به مادرمان 
زهرا)س( بود. می گفتم مزار مادرم ناپیدا باشد و من... دوست داشت 

گمنام شهید شود.« 

فیض حضور
»فیــض حضــور« برشــی 
مصطفــی  زندگــی  از 
ابراهیمی مجــد، عضو ســتاد 
جنگ هــای نامنظــم بــه 
فرماندهی شهید چمران است 
که به قلم عباس کفایی قاینی 
نگاشته شــده اســت. کتاب 
در 30فصل تنظیم شــده که 
25فصل از آن به روایت مفصل 
خاطرات دوستان و همرزمان 

شهید مجد از زندگی او در جنگ، معرفی شخصیت و نبوغ او در 
حوزه موشک و نحوه  همکاری او با شهید چمران می پردازد و در 
ضمن آن شخصیت و منش دکتر چمران و بعضی دیگر از همرزمان 
شهید و ستاد جنگ های نامنظم نیز توصیف و روایت می شود. در 
فصل 26با عنوان »پدر موشکی ایران« به معرفی مختصر شهید 
حسن تهرانی مقدم و نحوه  ورود او به جنگ و سپاه و جایگاه او در 

علم موشکی ایران پرداخته شده است. 
 عباس کفایی قاینی، درباره این کتاب گفته است: »مهندس مجد 
قبل از انقالب در جلسات انجمن حجتیه شرکت می کرد. این انجمن 
یکسری آموزش های مذهبی را به صورت هیئتی، اما بسیار منسجم 
برگزار می کرد. جوان های نسبتاً زیادی هم جذبشان شده بودند. بعد 
از پیروزی انقالب وقتی شهید مجد و چند نفر دیگر از دوستانشان 
با اندیشه های حضرت امام)ره( آشنا می شوند، از انجمن خارج شده 
و به جبهه می آیند. مهندس مجد تــا آخر عمرش به علمایی که 
در محضرشان کسب فیض کرده بود احترام می گذاشت، اما بعد 
از آشنایی با اندیشه های امام)ره( از ایشان پیروی کرد. مجد، یک 
جمله معروفی دارد که در وصیتنامه اش هم آورده است: »هیچ کسی 
نتوانسته است امام)ره( را بشناسد.« به این معنی که از نظر شهید 
مجد، حضرت امام)ره( یک جنبه قدسی دارد که عقل بسیاری از 
آدم ها از درک ایشان عاجز است. عالوه بر خاطرات خانواده شهید 
ابراهیمی مجد خاطرات 20تن از دوستان شهید در کتاب »فیض 
حضور« آورده شده است. کتاب در 328صفحه توسط انتشارات 
تقدیر چاپ شده اســت. صفحه های پایانی کتاب به وصیت نامه 
شهید مجد، پاسخ چند شبهه و اسناد و تصاویر شهید اختصاص 

دارد. ناگفته نماند که مجد سال 1360 به شهادت رسیده است.

شجاعان
پرواز و خلبانی یکــی از آرزوهــای دوران کودکــی و نوجوانی 
به خصوص برای پسربچه هاســت. تماشای شجاعت خلبانان در 
دوران جنگ تحمیلی سوژه ساخت انیمیشنی مهیج با موضوع 
دفاع مقدس به نام »شجاعان« شده که برای تماشای کودکان و 
نوجوانان مناسب است. داستان این مجموعه درباره تیم پروازی 
به فرماندهی خلبان زبده ای به نام منصور میهن دوست است. این 
خلبان جوان هدایت تعدادی هلی کوپتر جنگی و امداد و شناسایی 
را برعهده دارد. در هر قسمت از این مجموعه، آنها در پی مأموریتی 
خاص دست به عملیاتی هیجان انگیز می زنند و نهایتاً مأموریت 
خود را با موفقیت به پایان می رسانند. مجموعه »شجاعان« عالوه 
بر به تصویر کشیدن حماسه شجاعت ها و جانفشانی های خلبانان 
هوانیروز در جنگ تحمیلی، حاوی نکات اخالقی و تربیتی فراوانی 
برای مخاطب است. داستان هایی برای این مجموعه انتخاب شده 
که در آنها این گروه از هوانیروز در موقعیت های خطیر مختلفی 
قرار می گیرند و آزمایش های فکــری، اخالقی، عملی و نظامی 
گوناگون را با موفقیت پشت سرمی گذارند و بر مشکالت شخصی 
و موانع جنگی با ســعی و همت غلبه می کنند. پایان هر قسمت 
درسی را برای مخاطبان خود دارد که این نکته یا درس می تواند هر 
مضمونی مانند دینی، زندگی، تاکتیک نظامی، اخالقی و یا تربیتی 
را داشته باشد. این انیمیشن با تکنیک سه بعدی و به تهیه کنندگی 
علیرضا گلپایگانی و کارگردانی سیاوش زرین آبادی در 52قسمت 

20دقیقه ای در مرکز پویانمایی صبا تولید شده است.

برخورد
کتاب صوتی »برخورد« نوشته  
محمــود اکبــرزاده، ماجرای 
رزمنده ای به نام صابر را روایت 
می کند که در بحبوحه جنگ 
مجروح و در اثــر انفجار مین، 
پایش را از دست می دهد. او که 
به شدت آسیب دیده، نمی تواند 
به عقب بازگردد و به دســت 
عراقی ها اسیر و به اردوگاهی 
در عراق منتقل می شود. پس 

از این ماجرا صابر به اردوگاه رمادیه فرستاده می شود و در آنجا با 
یک افسر عراقی به نام جاسم برخورد می کند. تقابل و رویارویی این 
دو شخصیت که از گذشته  همدیگر را می شناختند، نقطه جذاب 
و پرکشش کتاب برخورد است و مخاطب به مرور با خواندن کتاب 
با روحیات و خاطرات این دو آشنا می شود. عالقه مندان به ادبیات 
پایداری و داستان های دفاع مقدس، با شنیدن این رمان صوتی، 
شنونده ماجراها و اتفاقاتی خواهند شد که در اردوگاه عراق برای 
صابر افتاده است. کتاب چاپی برخورد توسط انتشارات سوره مهر 
چاپ شده است. گروه فرهنگی ســماوا ناشر صوتی این کتاب با 

خوانش سیداحمد هاشمی است.

 جمال اسدی
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 

استان ایالم
شــهدا در مکتــب اســالم از جایــگاه 
به عنــوان  و  برخوردارنــد  ویــژه ای 
انســان های برگزیــده حــق بزرگــی بــر 
گردن ما دارند. همه ما مدیون شــهدا 
هســتیم و شــهادت طلبی همواره رمز 
پیروزی ملت ایــران در همــه عرصه ها 
بوده و در دل دشمنان هراس به وجود 
آورده است، از این رو بزرگداشت یاد و 
خاطره شهدا از وظایف همه مسئوالن 

است.دفاع پرس

 سجاد بهمئی
مسئول بسیج رسانه خوزستان

نخســتین یــادواره شــهدای رســانه 
خوزســتان در اســتقبال از کنگــره 
شهدای استان خوزستان و به میزبانی 
ســازمان بســیج رســانه ایــن اســتان 
برگــزار می شــود. رونمایــی از کتــاب 
شــهدای رســانه خوزســتان، سرکشی 
از خانواده هــای ایــن شــهیدان معزز و 
تجلیــل از اصحــاب رســانه بســیجی از 
برنامه هــای ایــن یــادواره خواهــد بود. 
این اقدام ارزشــمند با هدف تجلیل از 
شهدای رسانه و خبرنگاران بسیجی در 
اهواز، برای نخستین بار در این استان 
و با چاپ کتاب شــهدای رســانه انجام 

خواهد شد. ایسنا

جشنی با طعم کتاب
فصل سوم ویژه برنامه »قرار سه شنبه ها« با محوریت 
معرفی کتاب و ارتباط مستقیم نویسنده با مخاطب 
و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی توسط انتشارات 
شــهیدکاظمی از ابتدای مرداد ماه سال جاری برگزار 
می شود. این ویژه برنامه با محوریت معرفی کتاب، 3سال 
پیش توسط انتشارات شهید کاظمی در چنین روز هایی 
با مراســم رونمایی از کتاب »یک روز بعد از حیرانی« 
روایت زندگی شهید مدافع حرم محمدرضا دهقان آغاز 
شد. با شیوع ویروس کرونا، این برنامه موقتا تعطیل شد 
و اکنون انتشارات شهید کاظمی در نظر دارد این برنامه 
را با همراهی مخاطبان خود سه شنبه هر هفته برگزار 
کند. عالقه مندان می توانند هر سه شنبه ساعت 18در 

محل مجتمع ناشران قم حضور یابند.

برگزاری جشنواره تئاتر ایثار
جشــنواره ملی تئاتر کودک و نوجــوان ایثار به 
میزبانی استان گیالن و یزد در 2 بخش صحنه ای 
و عروسکی برگزار می شود. سیدمرتضی حسینی، 
مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران 
درباره موضوع این جشــنواره گفت: »جلوه های 
ایثار و شــهادت در دوران انقالب و دفاع مقدس، 
جلوه های ایثار و شــهادت در زندگینامه شهدا، 
ایثارگران، سبک زندگی ایثارگرانه، ایثار اجتماعی 
در دوران معاصر، جلوه های ایثار و از خودگذشتگی 
همسران معظم جانبازان و .... موضوع های مدنظر 

این جشنواره است.« 

کوچه نقاش ها
کتاب خواندنی »کوچه نقاش ها« 
روایت خاطرات ســیدابوالفضل 
کاظمی،  فرمانده گــردان میثم 
در دوران جنگ تحمیلی از زبان 
خودش اســت که در انتشارات 
سوره مهر چاپ شده است. لحن 
ســاده و بی پیرایه کاظمی و به 
تعبیری ادبیات عامیانه او در روایت 
خاطرات سبب می شود مخاطب 
ارتباطی صمیمی با اثر برقرار کند. 

بیان تفاوت های ســال های قبل و پس از انقالب از نقاط قوت این 
کتاب به قلم عاطفه صبوری است. نام کتاب برگرفته از محله ای است 
که ابوالفضل کاظمی در آن متولد شده و خاطرات نوجوانی او در آن 
شکل گرفته است. در بخشی از کتاب »کوچه نقاش ها« می خوانیم: 
»دوازده ساله بودم که به دبیرســتان جهان رفتم. صبح ها درس 
می خواندم و بعدازظهرها در قهوه خانه دایی سیدعلی کار می کردم. 
تازه الفبای التی را یاد گرفته بودم و برای زندگی ام تصمیم می گرفتم. 
قهوه خانه دایی سیدعلی، سر خیابان گارد ماشین دودی بود و صفای 
لب  خط را داشت. یک باغچه نسبتاً کوچک بود که چند تخت در 
اندرون و بیرونش در فضای باز گذاشته بودند. روزی یک تومن مزد 
می گرفتم. سوگلی بودم و کارهای سخت انجام نمی دادم. دایی دو 
تا قهوه چی داشت که بیشتر کارها، روی دوش آنها بود. دایی هم 
فقط پشت دخل می نشست و مایه می گرفت. دم ظهر، چند طایفه، 
مشتری قهوه خانه بودند. الت ها و جاهل ها و دستمال به دست ها، 
کاله مخملی ها و مشــتی ها و عبابه دوش ها می آمدند برای گپ و 
صحبت و چای قندپهلو. فقیر و پولدار؛ هر کس از هر جا خصوصاً آنها 
که از غرغر زن و بچه کالفه و خسته بودند، به قهوه خانه دایی پناه 

می آوردند تا نفسی بگیرند.«

چهره خبر

معرفی کتاب

معرفی انیمیشن

معرفی کتاب صوتی

 خبر

حامد یزدانی؛ روزنامه نگارمعرفی کتاب

فرنیا عرب امینیگزارش
روزنامه نگار

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

خیلی زود پایش به جبهه باز شد؛ سن و سالی نداشت. 
بیشتر عموزاده هایش برای دفاع از کشور رفته بودند 
و او هم دوست داشت مثل آنها در این میدان سهمی 
داشته باشد. وقتی عازم جبهه شد 6 ماه آخر جنگ بود. با اینکه مدت زیادی در مناطق عملیاتی حضور نداشت 
اما همین زمان کم او را مردی خودساخته و مقاوم بار آورد. همان موقع بود که داوود تصمیم گرفت برای همیشه 
سرباز وفادار کشورش بماند؛ چه جنگ باشد و چه نباشد. برای همین استخدام ارتش جمهوری اسالمی ایران 
شد و پس از طی دوره های آموزشی با آزمون ورودی در تیپ 65 نیروهای ویژه هوابرد)کاله سبزها(مشغول به 
خدمت شد. مرتب ماموریت می رفت تا اینکه در سال 1373 در یکی از ماموریت های تیپ نوهد در نفت شهر در 
اثر انفجار مین دچار جراحت شدیدی شد. در جوانی چشم ها و دست های خود را از دست داد اما امیدش را نه. 
روحیه مقاومش اجازه نداد که باقی عمر خود را بی هدف و کنج خانه سپری کند. برای همین پی ادامه تحصیل 
رفت و درس خواند. تا امروز که با عنوان دکتر داوود نظام االسالمی در پادگان های ارتش، معارف جنگ تدریس 
می کند و پای ثابت مراسم های گرامیداشت شهداست؛ جانبازی که جوانان و نوجوانان زیادی را اهل مسجد 

کرده و یکی از موفق ترین مشاوران و معتمدان جوان های محل زندگی اش شده است.

چشم سرش نمی بیند اما چشم دلش چرا. وجودش 
لبریز از شور و هیجان است، چیزی که در انسان های 
ســرزنده فقط می توان یافت. محکم و باصالبت قدم 
برمی دارد. با قدم های راسخ خود انگار استواری اش را 
به رخ می کشد. لحن کالمش رسمی و خشک نیست. 
خیلی خودمانی سر حرف را باز می کند. کمی هم مزاح 
و شوخی چاشنی گفته هایش می کند. قبل از اینکه 
ماجرای جانباز شدنش را تعریف کند گریزی به گذشته 
خود می زنــد. زمانی که دلش هوای جبهــه را کرد. 
می گوید: »بزرگ شده روستای فیال بروجرد هستم؛ 
طایفه نظام االســالمی. در زمان جنــگ، از بزرگ و 
کوچک طایفه ما به جبهه رفتند. خیلی هایشان شهید 
شدند و خیلی هایشان هم جانباز. وقتی پسرعموهایم 
را در لباس رزم می دیدم حس غرور می گرفتم. دوست 
داشــتم من هم به جبهه بروم و کاری بــرای دفاع از 
کشــورم کنم. تا اینکه ماه های آخر جنگ به عنوان 

نیروی بسیجی به جبهه رفتم.« 

داوود؛ تخریبچی تیم 
جنگ تمام شده بود اما داوود هنوز در حال و هوای دفاع 
از کشور به سر می برد. بعد از اینکه دیپلمش را گرفت 
به ارتش پیوســت. بعد از مدتی از سوی تیپ نیروی 
مخصوص اعالم کردند هر کس تمایل دارد عضو شود 
در آزمونی که برگزار می شود شرکت کند. داوود هم 
از خدا خواسته خود را مهیای امتحانی سرنوشت ساز 
کرد. باقی ماجرا را از زبان خودش می شــنویم: »در 
آزمون تیپ نیروهای مخصــوص ارتش که آن زمان 
می گفتند »کاله سبزها« قبول شدم. بدن ورزیده ای 
داشتم و خیلی خوب می توانستم از پس تمرین های 

رزمی بربیایم. دوره خنثی کردن مین را هم آموزش 
دیدم. حساســیت کاری تیــپ نیروهای مخصوص 
باعث شده بود مرتب به ماموریت برویم. سال 73بود. 
عملیاتی را بایــد انجام می دادیــم. در واقع مبارزه با 
گروهک هــای منافقان بود. بعــد از جنگ مرتب در 
مناطق مرزی فتنه می کردند. یک گروه 6نفره به آنجا 
رفتیم.« منطقه ای وسیع و پر از مین هایی که در دل 
خاک قرار گرفته بودند. داوود تخریبچی تیم بود. شروع 
کرد به خنثی کردن مین ها. یکی پس از دیگری. چیزی 
نمانده بود که معبر باز شود اما در یک لحظه دستش 
به مینی  خورد که به مین الک پشــتی معروف بود؛ 
خطرناک ترین مین. خواست چاشنی آن را باز کند که 
در یک آن دنیا پیش چشمش تیره و تار شد. مین او را 
به هوا پرتاب کرد و محکم به زمین زد. شکمش شکافته 
و رودهایش بیرون ریخت. دست هایش را نداشت. پودر 
شده بودند. چشم هایش می سوخت و صورتش هم از 
هم باز شده بود. دوستانش با دیدن این صحنه وحشت 

کرده و در دل گفتند که کار داوود تمام شد.

حلقه ازدواجی که در میدان مین جا ماند!
داوود از وضعیت بــد آن روزش تعریف می کند: »هر 
کس به جای من بود همان لحظه بیهوش می شد. اما 
من تا خود کرمانشاه هوشیار بودم. نمی توانم دردی که 
می کشیدم را برای شما توصیف کنم. امانم را بریده بود. 
در بیمارستان ارتش کرمانشاه، چشم راستم را تخلیه 
کردند. بعد شکم ام را جراحی کرده و بخیه زدند. چشم 
چپم را هم پیوند زده و با هواپیما به تهران فرستادند.« 
در مسیر، به کما رفت و پزشکان از او قطع امید کردند. 
در کمال ناباوری، بعد از 13روز به هوش آمد که به گفته 
خودش کاش به هوش نمی آمد. درد وحشتناکی همه 
وجودش را گرفته بود. هیچ مسکنی تسکینش نمی داد. 
حالش بد بود. در آن حال و اوضاع به نوعروس اش فکر 
می کرد؛ دختر جوانی که فقط 3 مــاه از نامزدی اش 
گذشته اســت. با خنده ماجرای حلقه اش را تعریف 
می کند: »دوستانم هر روز به دیدنم می آمدند. تصور 
کنید در آن شرایط که درد بی تابم کرده بود به یکی 
از بچه ها گفتم حلقه ام در میدان مین جا مانده است. 
او هم گفت پدر بیامرز یک تیم را بفرستیم حلقه تو را 

بیاورد؟ کلی آن روز خندیدیم.« 

همسرم مشوقم بود
چند ماهی گذشت تا داوود روند بهبودی را طی کند. 
حالش خوب بود. فقط چشــم چپش کمی بینایی 
داشت. کسی که همیشه اهل ورزش بود و یک لحظه 
آرام و قرار نداشت حاال باید به دیگران تکیه می کرد 
تا در انجام کارهای شخصی کمکش کنند. او با خود 
گفت: »اینطوری نمی شــود. باید روی پای خودت 
بایستی.« سخت بود اما توانست و مستقل شد. اینکه 
نوعروس اش زندگی مشترک را با او انتخاب کرد یا خیر 
سؤالی است که کنجکاومان کرده. خودش می گوید: 
»همسرم فرشته ای است در لباس آدمیزاد. زنان لر در 

همسر جانباز:
امتحانی که باید سربلند شوم

فاطمه دلفانی فقط 20سال داشت که مسئولیت بزرگی را به گردن گرفت؛ آغاز زندگی مشترک 
با یک جانباز. جانباز 70درصد که البته نیروی ارتش آن را 96درصد اعالم کرده است. با اینکه 
خیلی جوان بود اما به مثابه شیرزنی در کنار مردش ماند. او به روزهای اول زندگی اش برمی گردد: 
»وقتی فهمیدم جانباز شده با خودم گفتم یک امتحان است و باید در آن سربلند شوم.« او امروز 
گاهی دست و گاهی چشم همسرش می شود. زندگی او همواره با تالطم روبه رو است؛ اینکه بچه ها 
گاهي نیاز دارند به پدر تکیه کنند و او باید جور همسرش را بکشد. او می گوید: »مثال دخترم 
لباسی می پوشد و می گوید بابا قشنگ است؟ درحالی که بابا نمی بیند یا اینکه می گوید بابا فالن 

کار را انجام می دهی؟ درصورتی که برای بابا مقدور نیست. اما با افتخار کنار همسرم ایستادم.«

مکث
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معرفی کتاب مقتل امام حسین)ع( 
تالیف سیدمرتضی عسکری

در میان انبوه کتبی که هرکدام سعی 
کرده اند به نحوی به بازنمایی ماجرای 
عاشــورا و روایت صحنه هــای این 
درگیری و حوادث قبل و بعد عاشورا 
بپردازند، کتاب مقتل الحسین گوهری 
است که به سبک نگارشی سایر مقاتل، 

توسط مورخ شهیر عالمه ســیدمرتضی عسکری به رشته 
تحریر درآمده است. البته بایستی متذکر شد که این کتاب 
برگرفته از کتاب معالم المدرستین است. کتابی که از زمره 
آثار مهم عالمه عسکری به شمار می رود. کتاب مقتل امام 
حسین)ع( مطابق آنچه در مقدمه کتاب آمده، از ویژگی های 
خاصی برخوردار است مانند: »کثرت استناد به کتب دست 
اول تاریخی« و »استفاده وسیع اما محققانه از منابع و کتب 
اهل ســنت«. ویژگی دیگر کتاب آن اســت که مولف در 
ذکر ترتیب حوادث نیز تعمدی آگاهانه داشته و همچنین 
در البه الی نقل حوادث نظرات پژوهشــی و علمی خود را 
همراه با نکاتی نغز متذکر می شود. این کتاب نقل و بررسی 
حوادث منجر به »حادثه عاشورا« را از لحظه مرگ معاویه 
و جانشــینی فرزندش یزید آغاز می کند و سپس ماجرای 
عدم بیعت امام با یزید، دعوت مردم کوفه، پیمان شــکنی 
آنان، ماجرای حربن یزید ریاحی، حوادث صبح عاشورا، ظهر 
عاشورا و سرانجام حرکت پیامبرگونه امام سجاد)ع( و حضرت 
زینب)س( پس از حادثه ظهر عاشورا را با دقت علمی بسیار 
به مخاطب ارائه می دهد. این اثر گرانسنگ، توسط آیت اهلل 
محمدعلی جاودان ترجمه شده و همراه با مقدمه ای از ایشان 
و به همت مؤسسه ایمان ماندگار منتشر شده و در دسترس 

عالقه مندان قرار گرفته است.

مجلس وعظ و روضه تراز
»خداوند مهم ترین علم نافع را تفّقه در دین 
معرفی کرد و چنین فرمود: »فلوال نفر من کّل 
فرقه منهم طائفه لیتفّقهوا فی الدین و لینذروا 
قومهم اذا رجعوا الیهم« رسول اکرم )صلی اهلل 
علیه و آله و سلم( در تشریح تفّقه در دین که 
بارزترین مصداق علم نافع اســت، فرمودند: 
»إنّما العلم ثالثه: آیه محکمه أو فریضه عادله 

أو سّنه قائمه و ما خالهّن هو فضل«؛ »دانش راستین که برای رهبری 
ارواح انسان ها سودمند باشد و فروغ هدایت را فرا راه دل های انسان ها 
باز کند، 3چیز است: 1.معرفت حق 2.شناخت احکام 3.شناخت 
سنت های الهی در زندگی انسان«. انسان با رعایت اینها می تواند 
ارتباط خود و خدا، رابطه خود و طبیعت و پیوند خود و انســان ها 
و جوامع بشری را بشناسد و بر پایه این شناخت، قدم های صحیح 
بردارد. در جهت تبیین مطالب پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله و 
سلم( امام حسین )علیه السالم( فرمودند: »من أتانا لم یعدم خصله 
من أربع: آیه محکمه و قضیه عادله و أخاً مستفاداً و مجالسه العلماء« ؛ 
یعنی اگر نبی اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( دانش را 3قسم دانست، 
هر کسی به مکتب و محفل ما  آید، یکی از این فواید چهارگانه نصیب 
او می شود: 1.آیه محکم را فرا می گیرد. 2.قوانین اجتماعی و اخالقی 
و دســتورهای الهی را یاد می گیرد. 3.آیین برادری و هماهنگی را 
می آموزد. 4.از همنشینی عالمان سود می برد. بنابراین، علوم سه گانه 
یادشده در سخن رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله و سلم( به انضمام 
مصادیق کامل آنها در محافل اهل بیت )علیهم الســالم( به دست 
می آید.« )برگرفته از کتاب شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی 
تالیف آیت اهلل جوادی آملی(  شاید اگر در پی یافتن معیاری برای 
قرار دادن تراز و سنجیدن مجالس وعظ و روضه اباعبداهلل باشیم، 
تجمیع سخنان پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و روایت منسوب به 
امام حسین علیه السالم، این معیار را به دست ما می دهد. در نتیجه 
با ارزیابی صحیح، خواهیم دانست که مهم ترین اوقات عمر خود را 

پای کدام منبر بگذرانیم.

اندیشه معیار

کتاب اندیشه
ترویج همین موضوع در ذیل تاریخ عاشوراست:

ابتالء االولیاء، ازاله االوهام فی البکاء، اکســیر العباده 
فی اسرار الشهاده، امواج البکاء، بحر البکاء فی مصایب 
المعصومین، بحر الحزن، بحرالدموع، بحر غم، بستان 
ماتم، بکاء العین، بالء و ابتــالء در رویداد کربال، بیت 
االحزان، خالصه المصایب، داســتان غم، دمع العین 
علی خصائص الحسین)علیه السالم(، الدمعه الساکبه 
فی المصیبه الراتبه، ریاض البکاء، روضه حســینیه، 
روضه الخواص، روضه الشهداء یزدی، ریاض االحزان، 
ریاض الشهاده فی ذکر مصایب الساده، سراالسرار فی 
مصیبه ابی االئمه االطهار، طریق البکاء، توفان البکاء، 
عمان البکاء، عین البکاء، عین الدموع، فیض الدموع، 
قبســات االحزان، کنز الباکین، کنــز المحن، کنز 
المصایب، هم و غم فی شهر المحرم، نوحه االحزان و 

صیحه االشجان و ده ها عنوان دیگر.
هرچند قصد تعمیم اتهام به تمام این کتب را هرگز 
نداریم اما این تنــوع در ذیل پرداخت به یک موضوع 
نشان از آن دارد که برخی از این کتاب ها درصدد ربودن 
گوی پردازش جزئیات از منظری متفاوت تر و گیراتر 
بوده اند، آن هم پردازشی که نه تنها در منابع دست اول 
اثری از آنها نیست بلکه گاه با ساحت قدسی اولیای 

الهی منافات دارد.

راه ناخوشایند جبران کسری معرفت
اکنون با این مقدمه طوالنی که ســیر تغییر نگاه به 
مقتل نویسی و تاریخ عاشورا را نشان می دهد به این 
ســؤال بپردازیم: »چرا عده ای برای گرفتن اشک از 
مجلس، درصدد طرح جزئیــات و کیفیاتی اینگونه 
بوده اند؟ آن هم به نحوی چنان افراطی که گاه در روضه 
و تعزیه عده ای دســت به اعمال شاقه برای بازنمایی 
حوادث کربال می زننــد و گزک دســت بدخواهان 

می دهند؟
به نظر پاســخ را باید در مقوله ای بــه نام »معرفت« 
جســت وجو کرد. اگر احساسات انســانی را مترتب 
بر شناخت بدانیم و معتقد شــویم هرچه شناخت 
حقیقی تر باشد، احساسات صادقانه تری بروز می کند، 
خواهیم دانســت که معرفت نســبت به وجود امام، 
عنصر اصلی گریه بر اباعبداهلل است. اگر ما نسبت به 

امام حسین)ع( معرفت درخوری داشته باشیم، قاعدتا 
با شنیدن نام مبارک حضرت، اشــک از چشم مان 
جاری می شود اما متأسفانه از سویی از این معرفت 
بی بهره ایم و از دیگر سو نمی خواهیم دست خالی از 
این سفره پرتنعم اشک بر سیدالشهدا برخیزیم، لذا 
دنبال چاره ای زودبازده می گردیم. در این خصوص 
چاره همین تصویرســازی ذهنی است از ظلم های 
غیرقابل تحمل دشــمنان بر افراد بی دفاع و مظلوم 
که عواطف ما را نشــانه می رود و ما در مقابل از این 
جریحه دار شدن احساسات اســتقبال می کنیم اما 
چون این جریحه دار شدن احساسات از روی معرفت 
نیســت به تدریج تکرار آن قســاوت قلب می آورد و 
چشمه اشک را می خشــکاند. درنهایت ما را محتاج 
شــنیدن جزئیات جدیدتر و بازنمایی احساسی تر 
حوادث می کند؛ به عنوان مثال چــون در درجه ای 
از معرفت و رقت قلب قرار نداریم تا صرف شــنیدن 
شهادت یک طفل شیرخواره منقلب مان کند، دست 
به دامان مخلفات و پیازداغ می شویم. همانند خوردن 
تیر ]مشخصا[ به گلو،3شعبه بودن و زهرآگین بودن 
و ســپس نقل کیفیتی از مواجهه امام با رباب و زبان 
حال هایی که هرگز موضوع حیاتی و اصولی تقوای 
خیال را رعایت نمی کند. از طرفی در اندیشه برخی، 
مجلس امام حسین)ع( شأنی دارد که تا از جا کنده 
نشود  شأن آن رعایت نمی شــود. همچنین صاحب 
نفس نبودن برخی اعزه مداح و منبری را که میزان 
صفای  باطن شان به هرجهت ظرفیت انقالب روحی 
در مســتمع را ندارد باید درنظر گرفت و ســپس به 
همه آنچه گفتیم افزود تا متوجه شویم برخی از این 
شلوغ بازی ها که مصداق بارز غلبه فرم بر محتواست 
و همچنین توسل به پردازش جزئیات دروغین، چه 
علل و اسبابی دارد. درنهایت می توان گفت: حقیقت 
آن است که ما در موارد بسیاری می خواهیم با شنیدن 
مطالب جدید بگرییم نه با یادآوری دانسته ها. همین 
به تنهایی می تواند مداح و منبری غیرمهذب را برای 
تحریف و اضافات مجاب کند. مهم ترین راه برون رفت 
از این وضعیت، تقویت و افزایش معرفت است نسبت 
به ساحت قدسی اولیای الهی که این نیز با مواجهه 
فعاالنه نسبت به اندیشه ها و متفکران میسر می شود.

شناخت حقيقى؛ احساسات صادقانه
پرداختن به جزئیات حادثه عاشورا به منظور جبران کسری معرفت

حضور فعال زنانه 
در عرصه های مختلف جهاد

بخش اول: جهاد ذوابعاد زنانه
تاریخ در ماجرای قیام اباعبداهلل)ع( بسیار به زنان بدهکار 
و نســبت به روایت زندگی شان بســیار فراموشکار است؛ 
مخدراتی که هم در کف میدان حضور داشــتند و هم در 
بطن میدان. زنانی که زندگی شــان در سه ساحت فردی، 
خانوادگی و اجتماعی حول ولی زمان شان چنان نظم یافته 
بود که »حسن التبعل« و »الجنه تحت اقدام االمهات« را 
هم حول همین محور فهم کرده بودنــد و در مقابل نظام 
کفر و نفاق ظهور و بروز اجتماعی داشتند. ام کلثوم )رقیه( 
همسر مسلم و خواهر ناتنی امام حسین)ع( یکی از همین 
زنان اســت. کســی که با 2 فرزندش همراه با کاروان امام 
از مدینه بــه مکه آمد و تا پایان در مصایب کربال شــریک 
و همراه حضرت زینب)س( بود. او چنان ســاحت فردی 
زندگی اش را محکم و متصل به ولی زمانش ساخته بود که 
فتنه های سال 61 هجری ذره ای در باورهایش خلل وارد 
نکرد؛ فتنه هایی که سلیمان صردها و عبداهلل بن عباس ها 

را زمینگیر کرد.
رقیه همسرانه هایش را هم بر قاعده »النبی أَْولَی بالُْمْؤِمِنیَن 
ِمن أَنُْفِسِهم« استوار ساخت و خانه اش را مأمن مردی قرار 
داد که یک فعال سیاســی در عصر سکوالریســم و حامل 
پرچم اباعبداهلل به ســمت کوفه بود. ام کلثوم در کســوت 
مادری، قدم هایش را چنان اســتوار برداشت و فرزندانش 
را برای زمانه پرالتهاب چنان تربیت کرد که وقتی در شب 
عاشورا، امام حسین)ع( رو به فرزندان عقیل فرمود:»همان 
جانبازی مسلم برای شما بس است، بروید من به شما اجازه 
دادم«. پاسخ شنید: »سبحان اهلل!.. به خدا، این کار را نکنیم 
ولی جان و مال و خاندان را قربانت کنیم و به همراه تو نبرد 
کنیم تا به سرنوشت تو برسیم، زشت باد زندگی بعد از تو«.

حضور رقیه تنها در بطن میدان سخت نبرد و در نقش مادر 
و همسری مجاهدپرور نبود، بلکه در کف میدان جنگ نرم 
هم عفیفانه حاضر بــود. او به ضرورت دفاع از حریم والیت 
در درگیری با کفر بنی امیه به خوبی واقف بود و می دانست 
این مهم بدون بروز و ظهور اجتماعی امکان تحقق ندارد. 
بانویی فصیح و بلیغ که در کوفه و شــام در عرصه »جهاد 
تبیین« خطبه ها خواند و شعرها سرود و پرده از چهره نفاق 
برداشت: » ای ابن زیاد! اگر چشمت به قتل حسین روشن 
شد، بدان که چشم رسول خدا با دیدن او روشن می شد«. 
ام کلثوم در بازگشت به مدینه، با قیام عاطفی، به تحریک 
عواطف جامعه در قالب سوگواری پرداخت: » ای مدینه ما 
را بپذیر! به جد ما خبر بده که ما اسیر شدیم و شهر به شهر 
گشتیم«. نهضت عاشــورا با چنین مجاهدت های زنانه ای 

تداوم یافت و پابرجا ماند.

بخش دوم: ماریه زنانه پای انقالب حسین ایستاد
»کتیبه و پرچم و سیاهی و کیسه های برنج و دیگ و اجاق 
گاز برای مراسم محرم و فاطمیه، یک طرف تمیز و مرتب 
چیده شده بودند. سمت دیگر، بسته های ارزاق و لباس برای 
خانواده هایی که یک ماه را تا ماه بعد، چشم به راه کمک سر 
می کردند. یک طرف هم ویلچر و تخت و تشک بیمارستانی 
و ده ها وسیله ضروری و رفاهی برای خانواده هایی که بیمار 
داشتند و امکانات مالی نه«. این توصیف خانه اشرف سادات، 
مادر شــهید معماریان در مقدمه کتاب »تنها گریه کن« 
اســت. این توصیفات را کنار روایت »المراه سیده بیتها« 
بگذارید. هویت یک خانه با هویت زن گره خورده است. او 
تعیین می کند، خانه پایگاه تجمالت فردی باشد یا کانون 

تجمعات اجتماعی.
 در تاریخ زنی هســت به نــام »ماریــه العبدیه«، حدس 
می زنم نامش را نشنیده باشید. ماریه یا سعدیه، بانویی از 
عبدالقیس ساکن بصره بود. او در کربال حضور نداشت اما 
همیشه حضور نداشتن به معنای نبودن نیست. ماریه خیلی 
قبل تر همســر و فرزندش را در جنگ جمل در حمایت از 
امیرالمومنین)ع( از دست داده بود. این نسبت می توانست 
برای او تبصره ای باشــد تا با خود بگوید من سهم ام را در 
دفاع از والیت پرداخته ام و باقی عمر را کنج عافیت گزیند، 
اما او به جای »توجیه المســائل« اهل »توضیح المسائل« 
بود. در زمانه اختناق کــه کوچک ترین تحرک در حمایت 
از اهل بیــت از نظــر دور نمی ماند و نفس کشــیدن هم 
احتیاط می خواست، خانه ماریه پایگاه تجمع شیعه و مرکز 
شکل گیری حرکت های شیعیان و هسته اصلی مذاکرات 
آنها در شهر بصره محسوب می شد. یاران امام حسین)ع( 
در خانه او جمع می شدند، حدیث می گفتند و می شنیدند 
و سیاست را تحلیل می کردند. مباحث علمی و عقیدتی را 

مطرح و به بحث می گذاشتند.
خانه ای کوچک مرکز نشــر معارفی عظیم و محل تربیت 
مردانی بزرگ شده بود. هنگامی که پیام امام حسین)ع( به 
بزرگان بصره ابالغ شد، بیت ماریه نخستین پایگاه مخابره 
دقیق پیام بود. »یزید بن ثبیط بصری« به همراه دو پسرش 
»عبداهلل« و »عبیداهلل« در همین خانه پیام امام را دریافت و 
تصمیم گرفت به کاروان حسین)ع( در مکه بپیوندد. »ادهم 
بن امیه« از اصحاب و راویان حدیث رسول اهلل)ص( و کسی 
که در آغازین حمالت سپاهیان یزید در پشتیبانی از والیت 
هدف اصابت تیر خصم قرار گرفت و به شهادت رسید، در 
اجتماع شــیعیان در خانه ماریه حضور داشت و از آنجا به 
کاروان عاشورا پیوسته بود. ماریه، اینگونه زنانه پای انقالب 

حسین)ع( ایستاد.

مریم اردوییاندیشه زنان

اهداف سیاسی از طرح اندیشه 
جبرگرایی 

یکی از مهم ترین فعالیت های امویان در حوزه اندیشه و اعتقادات، 
ترویج اندیشه جبرگرایی بود. جبرگرایی درواقع می توانست سدی 
محکم در برابر مردمی باشد که به دالیل مختلف نسبت به حکومت 
امویان اعتراض و شکایت داشتند. اما حاکمان اموی با پوشاندن لباس 
اعتقاد به تن اندیشه جبرگرایی که با غایات سیاسی همراه بود، سعی 
در کاهش اعتراضات مردمی داشته و البته به روند استضعاف مردم 
کمک می کردند. در همین راستا مرجع عالیقدر آیت اهلل العظمی 
مکارم شیرازی در پاسخ به سؤال »چیستی هدف معاویه از ترویج 
عقیده جبر در جامعه« می فرماید: معاویه برای پیشبرد اهداف خویش 
عقیده جبر را میان مسلمانان ترویج می کرد. نقل شده است که معاویه 
می گفت: »عمل و کوشش هیچ نفعی ندارد، چون همه کارها به دست 
خداوند است.« این سخن معاویه نه از روی اعتقاد، بلکه برای تحمیل 
خالفت خود بر مردم بود. چنان که از او نقل شده است که می گفت: 
»هِذِه الِْخالَفه أَْمٌر ِمنَ اهلل َو َقضاٌء ِمْن َقضاءِ اهلل« خالفت من یکی از 
فرمان های خداست و از قضا و قدر پروردگار است. در واقع ترویج این 
عقیده برای جلوگیری از اعتراض و قیام مردم بود. بدین معنا که آنچه 
امروز اتّفاق می افتد، خواست خداست و مقاومت در برابر قضا و َقَدر 
الهی بی فایده است. ]یعنی نه تنها مقاومت در برابر خواست خداوند 
اشتباه است بلکه فایده ای هم ندارد.[ معاویه با این ترفند، بذر سستی و 
بی اثر بودن تالش های معترضانه را در جامعه منتشر می ساخت و آنها 
را وادار به پذیرش کارهای خالف خویش می کرد. معاویه همچنین 
در برابر مخالفت عایشه با زمامداری یزید در سال 56هجری در مدینه، 
به وی گفت: »إِنَّ أَْمَر یِزیَد َقضاٌء ِمَن الَْقضاءِ، َو لَیَس لِلِْعباِد الِْخیَره ِمْن 
أَْمِرِهْم« ماجرای زمامداری یزید قضای حتمی است که بندگان در 

این ارتباط از خود اختیاری )در مخالفت( ندارند.
منابع: حیاه الصحابه، ج 3، ص 529)به نقل از تاریخ سیاســی اسالم، ج 
2، ص 410(؛ مختصر تاریخ دمشــق، ج 9، ص 89؛ تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 
60؛ عاشورا ریشه ها، انگیزه ها، رویدادها، پیامدها، زیرنظر آیت اهلل مکارم 

شیرازی، ص178.

اندیشه مسطور

احتماال شما نیز گاهی با شنیدن برخی 
روضه ها و دیدن برخی رفتارها به مسئله 
تحریف عاشــورا و گنجاندن جزئیاتی 
غیرواقعی در حادثه کربال فکر کرده و حتی عصبانی هم شده اید. قاعدتا شما اولینش نبوده و آخرینش 
نیستید؛ چون این زلف فریبنده تحریف پرپیچ وخم اســت و هرگز »این راه مارپیچ به پایان نمی رسد.« 
انگیزه های تحریف هم همیشه گوناگون است و مشمئز کننده ترین آن تحریف با نیات ظاهرا مقدس است؛ 
مثل گرفتن اشک بیشتر و به تعبیر شهید مطهری »از جا کنده شدن مجلس.« در مقابل این تحریفات همواره 
افراد متعددی به مبارزه پرداخته اند که این مبارزه تقریبا از دوران مشروطه شدت گرفته و تا امروز باقی است. 
در همین راستا کتب متعددی نیز تدوین شد. از جمله: لؤلؤ و مرجان، کبریت احمر، التنزیه العمال الشبیه، 
حماسه حسینی. این تألیفات عموما به نقد و بررسی برخی مطالب مشهور پرداخته اند که در منابع دست اول 
اثری از آنها نمی بینیم؛ مانند عروسی قاسم و تیر سه شعبه و مکالمه نهایی حضرت عباس با امام حسین و... .

سیدمیثم میرتاج الدینی اندیشه 
عزا

سیر نگارش حوادث عاشورا
در اینجا توجه به ســیر نگارش حوادث عاشــورا از 
روزگاران کهن تا همین دوران معاصر، نکات متعددی 
را به ما گوشــزد می کند. به عنوان نمونه خوب است 
بدانید منابع اولیه، »ماجرای شهادت امام حسین)ع(« 
را از دریچه تاریخ نگریسته و با آن به مثابه یک حادثه 
تاریخی معامله کرده  است. لکن هرچه جلوتر آمده ایم 
رنگ و لعاب قصه پردازی احساسی و عاطفی و هیجانی 
و بهره گیری از نقل های غیرمعتبر در روایت این حادثه 

بیشتر شده است.
برای درک بهتر این مطلب خوب است صرفا عناوین 
کتبی که در این باره نوشــته شــده را مروری کوتاه 
کنیم. نخستین منابع عموما با نام »مقتل الحسین« 
شناخته می شوند که توسط افرادی نظیر ابومخنف، 
ابن ســعد، بالذری، دینوری، ابن اعثم کوفی به رشته 
تحریر درآمده انــد. در ادامه نیــز دیگرانی هم نظیر 
طبری، ابوالفرج اصبهانی، خوارزمی و طبرانی مطالبی 
نگاشته اند که عمدتا برگرفته از همان منابع دست اول 
بوده است. عنوان »مقتل الحسین« که عنوان مشترکی 
در تاریخ نگاری های پیرامون عاشوراســت، به معنای 
شرح تاریخی ماجرای شهادت امام حسین علیه السالم 

است.
ســپس در ادوار بعدی گویی انگیزه هــای اعتقادی 
همراه با محبت و عطوفت بر انگیزه های تاریخ نگاری 
تفوق یافت که البته شیعه بودن و انگیزه های اعتقادی 
نویســندگان و مورخان در این بــاره بی تأثیر نبوده 

اســت. کتاب هایی نظیر اللهوف ســیدبن طاووس و 
مثیراالحزان ابن نمای حلی جزو نخســتین آثاری 
هســتند که عناوین آنها تغییر روند مقتل نگاری را 
از یک موضوع تاریخی به یک ابــراز ارادت و محبت 
مذهبی- اعتقادی نشان می دهد. رفته رفته این روند 
چنان سیر صعودی به خود می گیرد که موضوع عاشورا 
و حوادث تاریخــی آن به موضوعی بــرای برگزاری 
مجالس عزاداری تبدیل می شــود. تحریر و تدوین 
کتاب با هدف تولید مأخذ مداحــان و ذاکران و اهل 
منبر گواهی بر صعودی بودن این سیر است. همچنین 
از سوی دیگر با روی کار آمدن حکومت هایی همسو 
با اعتقادات شیعی و باز شدن فضای مذهبی و بالطبع 
پدیدایی موضوع روضه خوانی و برپایی آزادانه مجالس 
اهل بیت و تکیه و تأکید حکومت ها بر مبحث عاشورا 
به عنوان ابزاری هویت بخش، نیازی عمیق به چنین 
مکتبی که سویه های عاطفی و جنبه های محبتی آن 
تقویت شده و رگه های تاریخی آن به کم رنگی گراییده، 
بیشتر شد. همگان اذعان دارند که هرجا بازار تقاضا داغ 
باشد و عرضه کنندگان متعدد، رقابت تنگاتنگ شده 
و جنس تقلبی و پرهیاهو هم به وفور تولید می شود. 
اوج این روند در دوره صفویه و قاجاریه است که به طور 
کلی سبک نوشتن مقاتل متفاوت شد و از همین زمان 
نقل های غیرمعتبر و داستان پردازی و البته خرافات و 
انحرافات به وقایع عاشورا اضافه شد. به عناوین برخی 
از این مقاتل دقت کنید که صرفا حول اشــک و غم 
و مصیبت می گردد و گویی اصلی ترین رســالت آنها 

تاملي در بیانات مرحوم عالمه سیدمرتضی عسکری

اندیشهجبرگراییامویانوپاسخمکتباهلبیتع

آنگاه که درصدد بررســی حضور اندیشه های حاضر 
در صحنه کربال باشــیم، به وضوح در گفت وگوهای 
شکل گرفته میان 2جبهه حســینی ها و یزیدی ها، 
رگه هایی پررنگ از اندیشه و اعتقاد جبرگرایانه را مشاهده می کنیم. 
در همین راستا عالمه سیدمرتضی عسکری در کتاب »نقش ائمه در 
احیاء دین« به چند مصداق مهم اشــاره می کند. ایشان می نویسد: 
»آنگاه که ذراری پیامبر را در بند اسیری به داراالماره کوفه نزد ابن زیاد 
بردند، ابن زیاد در خطابش به حضرت زینب گفت: حمد خدا را که شما 
را کشت و دروغ شما را ظاهر ساخت. حضرت زینب در جوابش فرمود: 
حمد خدا را که ما را به محمد صلی اهلل علیه و آله گرامی داشت و ما 
را مطهر فرمود. )اشاره به آیه تطهیر: احزاب/33( ابن زیاد گفت: کار 
خدا را با خاندان خود چگونه دیدی؟ حضرت زینب فرمود: خداوند 
شهادت را بر ایشان مقرر فرموده بود. ایشــان نیز به شهادتگاه خود 
رفتند و خداوند تو را با ایشان برای محاکمه جمع خواهد کرد. در همان 
مجلس ابن زیاد از حضرت سجاد پرسید: چه نام داری؟ آن حضرت 
فرمود: علی بن الحســین. ابن زیاد گفت: مگر خدا علی بن الحسین را 
نکشت؟ حضرت در جوابش فرمود: برادری داشتم که نام او نیز علی 
بود؛ مردم او را کشتند. ابن زیاد گفت: چنین نیست، خدا او را کشت.« 
عالوه بر ایــن دو گفت وگو که حاکی از نــگاه جبرگرایانه  حاکمان و 
منسوبان امویان است و ســعی دارد تمام قصور و تقصیرات و حتی 
خطاها و گناهان را به خواســت و اراده و قضا و قدر الهی گره زده و از 
خود سلب مسئولیت کند، موارد دیگری نیز همچون خطبه ابن زیاد 
در مسجد کوفه وجود دارد و منادی همین اندیشه جبرگرایانه است. 

آنجا که ابن زیاد با سلب مسئولیت جنایات رقم خورده در کربال از خود، 
بر فراز منبر مسجد کوفه می گوید: »خداوند حسین بن علی و یارانش 
را کشت.« و به صراحت خداوند را به میان می کشد. همچنین یزید در 
مجلس خود خطاب به حضرت سجاد گفت: »پدرت حق مرا ندانست 
و در حکومت با من منازعه کرد. خدا هم با او چنان کرد که دیدی.« 
هرچند پیشینه این اندیشه و اعتقاد به صدر اسالم و روزگار خلیفه دوم 
می رسد و در جای خود بررسی آن اهمیت دارد، لکن اکنون سؤال این 
است: »پاسخ مکتب اهل بیت به این اندیشه جبرگرایانه که با اغراض 

سیاسی همراه بوده، چیست؟«
عالمه عسکری بخش مهمی از پاسخ های اهل بیت را احصا و در کتاب 
خود ارائه کرده اســت که تفصیل آن فرصتی بیشتر می طلبد. لکن 
مختصرا بگوییم که ایشان در کتاب خود به نقل روایات متعدد ازجمله 
گفتاری مهم از امام صادق)ع( می پردازد که بدین شرح است: »مردم 
در عقیده به قدر بر 3دسته اند: الف( کسی که می پندارد خدا مردم را 
بر معصیت کردن اجبار فرموده است. چنین کسی به خدا ظلم کرده و 
کافر شده است. ب( کسی که می پندارد همه کارها به بندگان واگذار 
شده است. چنین کسی خدا را در فرمانروایی اش توهین کرده و کافر 
شده است. ج( کسی که می گوید خدای عز و جل بندگان را بر کارهایی 
تکلیف کرده است که توان انجام آنها را دارند و بر کارهایی که توانایی 
انجام آنها را ندارند، تکلیف نفرموده است. چنین کسی اگر کارها را به 
نیکی انجام دهد، خداوند را حمد می کند و اگر بدی کند از خداوند 
آمرزش می طلبد. چنین مردی مسلمان است.« این روایتی که ذکر 
شد در واقع تفصیل همان روایت مشهور از پیامبر اکرم)ص( است که 

در پاسخ به مجبور بودن انسان ها یا تفویض امور به آنها فرمود: نه جبر 
است و نه تفویض بلکه امر بین 2 امر است و در نهایت تکلیف مکتب 

اهل بیت را نسبت به موضوع جبرگرایی مشخص می کند.
البته ناگفته نماند این اندیشه جبرگرایانه منحصر در دوران امویان 
نبوده و سالطین ادوار بعدی نیز از این فرصت برای توجیه ظلم خود 
اســتفاده می کردند. حتی آن دسته از ســالطینی که به ظاهر اهل 
عزاداری و برگزاری مناسک مذهبی بودند اما در واقع خودشان از هیچ 
نوع ظلمی بر مردم دریغ نداشــتند، لفظ »دست روزگار« را به جای 
ظالمان صحرای کربال به روضه ها وارد می کردند که حاکی از نوعی 

جبرگرایی تلطیف شده بود.
در پایان می توان گفت بر مبنای روش فکــری مکتب اهل بیت، هیچ 
اندیشه جبرگرایی نمی تواند با دســتاویز قرار دادن اعتقادات دینی و 
باورهای مقدس، به سان امویان فجایع رفتاری و ظلم خود را توجیه کند.

اندیشه 
و تاریخ
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امسال هم به رسم ســنت چندین ساله، تکیه 
شــوفرها میزبان 10شــب تعزیه خواني است؛ 
تعزیه خواني هایی که سال های سال در این تکیه 
در 10شــب اول محرم برگزار می شود. بیش از 
70 سال است که شــوفرهای خط تهران - کرج 
تصمیم گرفته اند آییــن تعزیه خواني مخصوص 
ایام سوگواری ماه محرم را در گاراژ خود برگزار 
کنند. حاال 3نسل است که این مکان در شب های 
محرم میزبان حسینی ها می شود. احمد عزیزی از 
تعزیه خوانان پیشکسوت امسال به همراه 15نفر 
از گروهش هم در این تکیه اجرا خواهند داشت. 
عزیزی می گوید:»پرده های عاشــورایی ویژگی 
بارز این تکیه و جزو منحصربه فردترین پرده هایی 

است که تاکنون دیده شده است.«
عزیزی عالوه بر تکیه شوفرها، از شب گذشته در 
پهنه فرهنگی رودکی هم تعزیه خواني دارد. پهنه 
رودکی چند سالی است که در شب های اول تا دهم 
محرم میزبان تعزیه خوانان است. به گفته عزیزی 
تعزیه خواني در تکیه شــوفرها از 10شب شروع 
می شود اما قبل از آن بعد از اذان مغرب و عشا در 

پهنه رودکی به اجرای تعزیه خواني می پردازند.

تکیه ای که تعمیرگاه است
اسم تکیه شوفرها در کنار تکیه هایی چون دزاشیب، 
زرگنده، نفرآباد شهرری، سادات اخوی، دربند و تکیه 
چال به گوش می رسد؛ تکیه اي که دهه 20درست شد. 
سال 1324بود که رانندگان آن زمان که در گاراژهای 
مسافربری میدان قزوین- تهران مسافربری می کردند، 
این تکیه را برپا کردند. نقاشــی های قهوه خانه ای با 
ارزشی بعد از هفتاد و اندی ســال بر دیوارهای تکیه 
شــوفرها باقی مانده اســت؛ تکیه ای که آن را به نام 

تعمیرگاه اســامی می شــناختند. تعمیرگاهی در 
خیابان قزوین که در محرم تکیه ای برای عاشــقان 

حسین می شود.

پهنه رودکی و تعزیه خواني
احمد عزیزی، از پیشکسوتان تعزیه خواني است که 
در مجالس مختلف تعزیه خوانی کرده، وی درباره 
اجرایش در دهه اول محــرم می گوید:»به دعوت 
بنیاد رودکی مانند سال های گذشته 10شب اجرای 
تعزیه داریم و مانند دیگر سال ها هم از دوم محرم 
تعزیه خواني در تکیه شوفرها آغاز شده است. تکیه 
شوفرها در گذشــته تعمیرگاهی با نام »اسامی« 
بوده که توسط رانندگان تصمیم گرفته می شود تا در 
محرم اجرای مداحی و نوحه خوانی و... داشته باشند. 
سابقه عزاداری در این تکیه به بیش از 75سال پیش 
برمی گردد. این تکیه به تکیه حسینی هم معروف 
است. قبل ترها بعد از مداحی و نوحه خوانی، تصمیم 
بر این بوده که 2شب اجرای تعزیه باشد. رفته رفته 
اجرای تعزیه جای مداحی را می گیرد و این تکیه 
دهه اول محرم 10شــب تعزیه دارد. سال ها پیش 
آقای میرزاعلی اجرای تعزیه را برعهده داشت و بعد 
از فوت ایشان، فرزندانش تعزیه خواني می کردند. 
حاال چندین سال است که ما تعزیه خواني را انجام 

می دهیم.«

خوانش وقایع کربال در 10شب
عزیــزی در ادامه به تعزیه هایی کــه در این تکیه 
اجرا می شود، اشــاره می کند: »در طول 10شب 
تعزیه خوانــی حضــرت مســلم، حــر ریاحی،  
حضرت علی اکبر)ع(، حضرت قاسم)ع(، حضرت 
امام حسین)ع(، وقایع بازار شام، شاهچراغ، حضرت 
رقیه)س( و... را داریم. در این تعزیه  خوانی 15نفر 
من را همراهی می کنند که شامل موافق خوانان و 
مخالف خوانان، عوامل لباس و موسیقی و تدارکات 

هستند.« 

حیات و ممات تعزیه
هر چند تعزیه خواني در مناســبات دینی و مذهبی 
برگزار می شود اما تعزیه خوانان از کمترین حمایت ها 
برخوردار هســتند. عزیــزی در ادامه در پاســخ به 
سرنوشــت انجمن تعزیه ایرانیان و اینکه آیا مکانی 
برای این انجمن درنظر گرفته شــده یا خیر، توضیح 
می دهد:»انجمن تعزیه نزدیک بــه 500عضو دارد، 
اما این انجمن تنها با پرداخت 10هزار تومان در سال 
اعضای انجمن بــه حیاتش ادامــه می دهد. انجمن 
نه جایی برای نگهداری و ســاماندهی نسخ خطی و 
قدیمــی و ادوات و ابزار دارد و نــه حتی مکانی برای 
تشکیل جلسات. وقتی می خواهیم جلسه ای برگزار 
کنیم معموال به تئاترشهر، تاالر محراب و... می رویم. 
چندین بار از دولت های مختلف خواسته ایم که مکانی 
حتی کوچک را در اختیــار انجمن تعزیه قرار بدهند 
اما هیچ کسی اقدامی نمی کند. چه در تهران و چه در 
شهرهای دیگر که تعزیه خوانان حضور دارند، ادوات 
و ابزار و نسخی که در اختیار دارند شخصی است اما 
همین ها تاریخ تعزیه ایران را تشکیل می دهند، وقتی 
تعزیه خواني فوت می کند، همان وسایل و نسخی که 
دارد سرنوشتش مشخص نیست و شاید یک پایگاه چه 
در پایتخت  یا هر شهر دیگر بتواند این میراث بزرگ 
را نگهداری کند.« وی اضافه می کند:» هم اکنون هر 
شخصی برای خودش کار می کند و ابزار تعزیه خواني 
را نگهداری می کند. نگاه داشتن شخصی این وسایل 
هم باعث می شــود که همه این ابزار و نسخ به مرور 
زمان از بین بروند. باید تاش کنیم تمام نسخ قدیم را 
خریداری و در یک موزه نگهداری کنیم چرا که همه 
اینها از گنجینه های بزرگ ایرانی- اسامی محسوب 

می شوند.«

تکیه هایی که هیچ گاه ساخته نشدند
این تعزیه خوان پیشکسوت با عنوان این مطلب که قرار 
بود در چند شهر بزرگ، تکیه های بزرگ بسازند، عنوان 
می کند:»قرار بود تکیه های بزرگی چون تکیه دولت در 

شهرهای بزرگ و دارای قدمت تعزیه خواني تاسیس 
شود اما هیچ اتفاقی نیفتاد. اگر فکری به حال تعزیه و 
تعزیه خوانان نکنند به گمانم نسل آخر تعزیه هم از بین 
خواهد رفت. نمی گویم که تعزیه ای در آینده نخواهیم 
داشت، بلکه اگر تعزیه ای هم اجرا شود به سبب نبود 
آموزش و حتــی پژوهش در ایــن زمینه تعزیه های 

تصنعی خواهد بود که اصالت گذشته را ندارد.«

اصالتی که بدون آموزش از بین می رود
از دیگر موضوعاتی که به آن اشــاره می شــود، نبود 
آموزش و پژوهش در زمینه تعزیه و تعزیه خواني است. 
عزیزی در این باره توضیــح می دهد:»زمانی تصمیم 
بر این بود که دانشــگاه هنر و معماری و سوره چند 
واحد تعزیه را وارد درس های دانشــگاهی رشته هنر 
کنند تا دانشــجویان با این هنر آشــنا شوند اما هیچ 
اتفاقی نیفتاد. در هرحال حیات و ممات تعزیه تنها به 
حمایت سازمان ها و ارگان های دولتی وابسته است. 
اگر وزارت ارشاد بتواند محلی برای تعزیه ایجاد کند 
و اگر بودجه به انجمن بدهد ما هم می توانیم روی پای 
خود بایستیم. مردم به تعزیه و تعزیه خواني عاقه مند 
هستند و از قدیم تا به امروز در مناسبات مذهبی شرکت 
کرده اند. عاقه مندان به تعزیه چه از بعد هنری و چه 
دینی عاقه مند به این هنر هستند؛ امیدوارم با توجه 
به نگرش مثبت وزارت ارشاد و مدیریت مرکز هنرهای 
نمایشــی تصمیمات خوبی برای تعزیه ایران گرفته 
شــود.« به گفته عزیزی عاوه بر شناخت ملی نسل 
جدید از تعزیه و تعزیه خواني، حمایت از این هنر دینی 
باعث می شود که هنرمندان در کشورهای دیگر هم به 
اجرای تعزیه بپردازند و همین اجراها باعث شناخت 
مردم از فرهنگ و تمدن ایرانی- اســامی می شود. 
عزیزی اضافه می کند:»یکی از نمونه های اجرای تعزیه 
در کشور فرانسه بود که خاطرم هست پیتر بروک و ژان 
کلود کریر وقتی تعزیــه را دیدند، درباره اش صحبت 
کردند. به طور حتم اگر تعزیه حمایت نشود، پرونده اش 

به زودی زود در ایران بسته می شود.«

نسل آخر تعزیه در ایران
تکیه شوفرها  به سنت 75 ساله در دهه اول محرم میزبان تعزیه خوانان است

احمد عزیزی، تعزیه خوان پیشکسوت از عدم حمایت ها می گوید

چالش های تولیدات عاشورایی در سینمای ایران

 سینما و شمایل های مذهبی
»ســفیر« )فریبرز صالح(، »روز 
واقعــه« )شــهرام اســدی( و 
»رستاخیز« )احمد رضا درویش( 
تنها فیلم های سینمای ایران هستند که در قالب فیلم تاریخی، مذهبی 
ماجرای عاشورا را دستمایه قرار داده اند. البته که فیلم مرتبط با مضامین 
عاشورایی بسیار داریم ولی اگر قرار بر ارجاع مستقیم به تاریخ باشد فقط از 
همین 3 فیلم به عنوان اثری سینمایی و داستانگو می توان نام برد . این تقریبا 
کل دارایی ســینمای ایران در این حوزه است و دلیل اینکه تعداد چنین 
آثاری انگشت شمار است را هم باید در دشواری های ساخت فیلم تاریخی، 
مذهبی )که تقریبا از توان بخش خصوصی خارج است( و حساسیت های 
مضمونی دانست. سفیر محصول 60 و با تمرکز بر اتفاقی در حاشیه ماجرای 
عاشورا، به عنوان نخستین تجربه سینمایی در این زمینه، با وجود موفقیت 
در جذب مخاطب، )پرفروش ترین فیلم سال62( به تولیدات مشابهی منجر 
نشد. فیلمنامه روز واقعه از زمان نوشته شدن تا جلوی دوربین رفتن مسیری 
طوالنی را طی کرد و می توان گفت این فاخر ترین محصول سینمای ایران 
درباره عاشورای حسینی است که درباره اش توافق جمعی به عنوان اثری 
موجه وجود دارد. رستاخیز هم به واسطه حساسیت های موجود و مسئله 
همچنان حل نشده نمایش چهره شخصیت های برجسته مذهبی )مشخصا 

حضرت عباس  و حضرت علی اکبر( سال ها پشت خط اکران ماند.

ظرفیت های نمایشی 
این تحلیل شــهر نیوز درباره چالش ها و البتــه ظرفیت های تولیدات 
عاشورایی است:» واقعه عاشــورا، مهم ترین حادثه دینی در طول تاریخ 
برای مردم این سرزمین است و صحت این مدعا را از شکل رفتار مردم در 
کوچه و خیابان می توان دریافت. جامعه ایران موقعیتی همدلی برانگیزتر 
از عاشورا نمی شناسد و انس تربیتی مردم با امام حسین)ع( باعث می شود 

ارتباط گرفتن بیننده با آثار عاشورایی تقریبا تضمین شده باشد.
به طور کلی، بیشتر مخاطبان ایرانی سینما دل در گرو قصه ها دارند و طرح 

یک داستان پرکشش با پرداخت مناسب را شرط الزم فیلم ها می دانند. از 
این منظر، دست فیلمسازانی که به تولید محتوا با موضوع عاشورا اقدام 
می کنند، حسابی پر اســت و مجموع افراد و وقایع مرتبط با این حادثه 
تاریخی آن قدر متنوع و گسترده است که محتوای مناسب برای تولید ده ها 
فیلم را تضمین کند. سیطره داستانی حادثه عاشورا، چه از جهت توالی 
وقایع، از آغاز نهضت امام حسین)ع( گرفته تا وقایع مربوط به خونخواهی 
منتقمان و چه از جهت تنوع شخصیت های مثبت و منفی دخیل، یک حوزه 
داستانی بی نظیر در اختیار سینماگران قرار می دهد. طراحی هوشمندانه 
فیلمنامه سریال »معصومیت ازدست رفته« ساخته داوود میرباقری، یکی 
از مواردی است که نشان می  دهد واقعه عاشورا تا چه حد ظرفیت پنهان 
دراماتیک دارد. گذشته از ظرفیت های مربوط به متن، محتوای حماسی 
حادثه عاشورا نیز می تواند دستمایه تولید آثار فاخر در سینمای ایران باشد. 
از سینمایی حرف می زنیم که بیشتر تصمیم گیرندگانش معتقدند با فقدان 
قهرمان روبه رو هستند. این در حالی است که مهم ترین قهرمانان دینی 
تاریخ را نادیده می گیرند و وقتشان را با تاش برای بازسازی نمونه های 
ایرانی قهرمان های هالیوود هدر می دهند.طراحی جنگ ها، اســتفاده از 
جلوه های بصری و حتی پرداختن به مناسبات سیاسی و اجتماعی زمانه نیز 
می تواند موضوع های جذاب و پرظرفیت نمایشی برای تولید آثار سینمایی 
با محوریت عاشورا باشد. اساسا قرار نیست یک فیلم عاشورایی فقط به روز 
دهم محرم ســال 61 هجری قمری در صحرای کربا محدود شود  بلکه 
این حوزه آن قدر ظرفیت دیده نشــده دارد که تمرکز بر آنها می تواند هر 

فیلمسازی را سر ذوق بیاورد.«

آسیب شناسی
وقتی پای تولید آثار ارزشی در سینمای ایران به میان می آید، موانع نه فقط 
از سر راه کنار نمی روند، بلکه گاه بر تعدادشان افزوده می شود. نخستین 
معضل جدی در تولید فیلم های عاشورایی درک نادرست مدیران فرهنگی 
از مدیوم سینماست. گویا بخشی از بدنه مسئوالن و تصمیم گیرنده های 

عرصه فرهنگ، جایگاه سینما را به رسمیت نمی شناسند و تفاوت جدی 
بین سریال و فیلم قائل نیستند.

شاید به همین علت باشــد که طراحان فرهنگ و رسانه در ایران ترجیح 
می دهند اصل را بــر کمیت بگذارند و به جای صــرف هزینه برای تولید 
یک فیلم دوســاعته، تمرکز خود را بر اختصاص بودجه سه، چهاربرابری 
و در عوض تولید یک سریال چندده قسمتی بگذارند تا ساعات بیشتری 
محصول نمایشی تولید شود. تعداد به نسبت زیاد سریال های تاریخی با 
موضوع عاشورا، در مقایسه با سینما، نشان دهنده آن است که تلویزیون در 
این عرصه چندان ضعیف ظاهر نشده، اما سینما اساسا رسانه ای متفاوت 

است و دایره مخاطبانش را هرگز نمی توانیم با تلویزیون مقایسه کنیم.
از نظر تبارشناسی مخاطبان سینما، به نظر می رســد که هواداران پرده 
نقره ای به طورکلی تمایل چندانی به تماشای فیلم های تاریخی در سالن 
سینما ندارند. برخی تحلیل گران عرصه فرهنگ این بی توجهی را به پای 
تیپ شخصیتی طبقه عاقه مند به سینما می نویسند، درحالی که علت یابی 
دقیق تر نشان می دهد سیاست های فرهنگی باعث شرایط کنونی شده 
است. تجربه دهه های گذشته به مخاطب سینمای ایران آموخته که بهتر 
است فیلم های تاریخی را در سالن سینما تماشا نکند، زیرا این آثار معموال 
خیلی زود از تلویزیون ســر درمی آورند و به سادگی در دسترس خواهند 
بود. کیفیت فنی و هنری فیلم های تاریخی نیز معموال به شــکلی است 
که مخاطب را ناامید کرده یا دست کم مردم را به این نتیجه رسانده است 
که تماشای این آثار روی پرده عریض سینما مزیت چندانی ندارد. شاید 
3-2فیلم اولی که در دهه جدید با محوریت واقعه عاشورا تولید می شوند، 
فروش عجیبی را در گیشه به ثبت نرسانند  اما بی شک یک سیاستگذاری 
بلندمدت و تولید چند فیلم برخوردار از کیفیت اجرایی ممتاز، می تواند 
یک گونه بومی بی مانند را به سینمای ایران اضافه کند. پیش از هر چیز، 
مخاطب ایرانی باید متقاعد شود که تماشای فیلم های خوش ساخت با 
موضوعات تاریخی و مذهبی روی پرده سینما ارزشمندتر از دیدن آنها در 

نمایشگر های خانگی است.

فهیمه پناه آذرگپ
روزنامه نگار

شهاب مهدویگزارش
روزنامه نگار
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شهادت حضرت مسلم
منبع: قمقام زخار و صمصام تبار

ابن اشعث گفت همانا پنداشته که مرا به جنگ بقالي از بقاالن 
کوفه فرستاده است پس بکر بن حمران االحمري شمشیري 
بر آن جناب زد که لب باال و دو دندان او بینداخت. آن حضرت 
هم در آن گرمي ضربتي بر ســر بکر زد که زخمي ســخت 
برداشت و باز شمشیري بر کتف او فرود آورد که نزدیک بود 
سینه آن ملعون شکافته شود. کوفیان از آن ضربت و شجاعت 
خائف شــده بر بام ها بر آمده آتش در ني زده ســر مبارکش 
مي ریختند و ســنگباران مي نمودند. حضــرت همچنان با 
شمشیر آتشبار دشــمنان را دفع مي کرد. محمد ابن اشعث 
گفت اي مسلم خویشتن را به مهلکه مینداز و بر جان خویش 
ببخشاي که در اماني. حضرت فرمود بر امان شما اعتماد و بر 
ایمان شما اعتقاد نتوان کرد که بسي غدار و مکار مردمانید. 
و همچنان گرم قتال و جدال بوده و رجز که حمران بن مالک 

خثعمي راست مي خواند.

رشادت حضرت مسلم
محمد بن اشعث گفت تو را فریب ندهم و دروغ نگفتم هراس 
مکن که اینان با تو پســر عمند و آسیبي نرســانند. و مسلم 
همچنان مشــغول جدال بوده چندان کــه از تعب حمات 
متواتره و کثرت جراحات شمشــیر و ســنگ که بر بدن آن 
جناب رسیده بود ضعف و خستگي غالب شده پشت بر دیواري 
داده بنشست محمد ابن اشعث پیش آمده عرض امان کرد و 
دیگر روما نیز بدین قول همداستان شدند عمرو بن عبید اهلل 
بن عباس الســلمي گفت )ال ناقه لي في هــذا وال جمل( مرا 
بدین امان دادن کار نیست مسلم گفت اگر نه این تأمین بود 

خویشتن تسلیم نمي کردم.
در لهوف آورده که مسلم قبول امان نفرموده با وجود جراحات 
کثیره جنگ مي کرد. مخذولي از پشت سر نیزه زد چنان که 
آن جناب روي در افتاد. آنگاه او را بگرفتند و استري آوردند 
تا سوار شده اطراف او گرفته شمشــیر او بکشیدند و به قولي 

محمد ابن اشعث خود آن شمشیر بگرفت.
مسلم بن عقیل امارات مکر و خدیعت مشاهده نموده فرمود: 

انا هلل و انا الیه راجعون.
هذا اول الغدر و بگریســت محمد گفت که بر تو بیمي نباشد 
)عمرو بن عبید اهلل ابن عباس گفت آن کس که به کاري بزرگ 
اقدام کند، آنچنان که تو کردي چون گرفتار محنتي شــود 
گریه نکند. این چنین که همي گریي مسلم گفت بر خویشتن 
نمي گریم و از کشــتن باک ندارم ولیکن این گریســتن بر 
غریبي و مظلومي حضرت ابو عبداهلل الحسین)ع( است آنگاه 
روي به محمد بن اشــعث آورده فرمود: چنین مي بینم که از 
عهده امــان تفصي نتواني نمود و حضرت امــام امروز با فردا 
از مکه معظمه بدین طرف توجه خواهد فرمود. باري کســي 
بفرســت تا از زبان من این حالت عرضه دارد که پسر عم تو 
اسیر و ساعتي دیگر شهید باشد. حالي با اهل بیت عصمت و 
طهارت مراجعت فرماي و تمویهات کوفیان مپذیر که حضرت 
امیرالمومنین)ع( دوري ایشان را به قتل و موت خویش آرزو 
مي فرمود. محمد ابن اشعث گفت این پیغام بده امامت تبلیغ 
کنم و عبیداهلل را از این امان که داده ام بگویم. آنگاه ســبقت 
کرده نزد عبید اهلل رفت و داستان بکرین حمران و امان باز راند. 

عبید اهلل گفت تو را با آمان چکار بود.
آورده اند که محمد بن اشــعث ایاس بن عثــل الطایي را با 
عریضه به خدمت آن حضرت فرســتاد و ایــاس در زباله به 
خدمت امام ناس مشــرف شــده مراتب بــاز گفت حضرت 
فرمود کل ما قدر نازل و عند اهلل تحتســب أنفســنا و فساد 
امتنا آنچــه خداوند مقــدر فرموده البته خواهد شــد و من 
بر شهادت خویشــتن و فســاد امت از خداي اجر مي طلبم 
چون مســلم بن عقیل را به در داراالمــاره آورده انتظار اذن 
مي بردند بر آن جناب تشــنگي غلبه کرده کــوزه آبي نهاده 
دید شربتي آب طلبید مســلم بن عمرو باهلي نزدیک آمده 
 گفت نیکو آب گوارایي اســت ولکن تا طعم مرگ نچشــي

 این آب ننوشي. 

کاسه ای که پرخون شد
حضرت فرمود وه چه ســتیزه روي و ناخوش سخن و سخت 
دل مردي که تویي بازگوي که تا خود که اي؟ باهني ملعون 
گفت من آن کسم که حق بشناختم و نو انکار داشتي و امام 
خویشتن نصیحت کردم ترا نیت صافي نبود و اطاعت نمودم و 
تو عصیان ورزیدي. حضرت فرمود ال مک الئکل یا بن الباهله 
بخلود جحیم و شرب حمیم تو خود اولي تري عمرو بن حریث 
غام خود را گفت تا کوزه آب و قدحــي آورد هر بار که قدح 
نزدیک دهان بردي پر از خون شدي سومین بار دندانهایش 
در قدح فرو ریخت. تشنه کام کاسه را گذاشته گفت اگر مقدر 
بودي این آب بخوردم. در آن حال ابن زیاد مسلم را به اندرون 
قصر طلبید و مسلم بر آن ملعون ســام نکرد یکي از عوانان 
گفت چون است که بر امبر سام ندادي ؟ مسلم گفت او را بر 
من امارتي نیست. و نیز چون مرا بخواهد کشتن این سام را 
چه ریزي باشد و اگر زنده گذارد بســي سام بدهم ابن زیاد 
گفت باک مدار که در هیچ حال تو را خاصي نباشــد مسلم 
گفت اي بسا شــریرتر از تو که نیکوتر از مرا کشته است باري 

بگذار تا وصیت کنم. 
عبیداهلل اجازه داد مسلم از تمامت قریشیان عمر بن سعد ابن 
ابي وقاص را دید که نشســته است، روي بدو آورده گفت مرا 
با او قرابت و نسبت اســت و حاجتي پنهان دارم که انجام آن 
فریضه تو باشد ابن سعد از استماع آن امتناع ورزیده ابن زیاد 
گفت ببین تا چه مي گوید مســلم گفت در این شهر هفتصد 
درهم قرض دارم زره و شمشیر من بفروش و وام من بگذار و 
نیز چون مرا بکشتند بدن من بستان و به خاک بسپار و دیگر 
اینکه من از بیعت و اطاعت کوفیــان به خدمت حضرت امام 
عریضه کــردم و بدین صوب نهضت فرموده اســت، مي باید 
کسي بفرســتي تا فســخ عزیمت فرماید. آنگاه ابن سعد نزد 
عبید اهلل آمده آنچه شنیده بود باز گفت ابن زیاد گفت وصیت 
او پنهان کن امین هرگز خیانت نکند و باشــد که خائنان را 
امین شمارند و به قولي گفت ولکن قد ائتمن الخائن. و در عقد 
الفرید آورده که چون مسلم ابن وصایا بگذاشت عمرو بن سعید 
خواســت تا با ابن زیاد آشــکارا بگرید آن ملعون گفت اسرار 
عم زاده خویش کتمان نماي گفت کار از آن عظیم تر است که 
بتوان پنهان داشت چه حضرت امام حسین)ع( با نود نفر به 
 جانب کوفه مي آید و او مرا وصیت کرده تا بنویسم هم از راه

 مراجعت فرماید. 

انتقاد از وضعیت تولیدات روز 
سینما و تلویزیون

پروانه معصومی، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون 
با اشاره به وضعیت امروز فیلم های تولیدی سینما و 
تلویزیون، اظهار داشــت: من که از زمان شیوع کرونا 
در عرصه هنر حضور ندارم و خودم را کنار کشیدم. اما 
متأسفانه چند سالی است که کارها ضعیف شده و به 
محض اینکه کاری به اصطاح گل می کند بعد از آن 
هر کس سعی می کند به نوعی از آن کپی برداری کند 
و خاقیتی وجود ندارد. خودم اگر بخواهم تلویزیون 
ببینم ســریال های گذشته و شــبکه »آی فیلم« را 
می بینم.وی در ادامه درباره دالیل ضعف سریال های 
کنونی تلویزیون به خصوص در ایام مناسبتی، گفت: 
به نظرم برای این موضوع 3 علت وجود دارد یکی اینکه 
قصه ها ضعیف شــده، دوم اینکه کارگردانی ها خوب 
نیست و مورد سوم دستمزدهای پایین است و امیدوارم 
به هنرمندان بیشتر برسند.بازیگر پیشکسوت سینما 
و تلویزیون با مقایسه جایگاه بازیگران در قبل و بعد از 
انقاب، خاطرنشان کرد: قبل از انقاب که اصاً توجهی 
به هنرمندان نمی شــد، اما پس از انقاب این توجه 
نســبت به هنرمندان بهبود یافت. بعد از انقاب یک 
دوره طایی در سینما و تلویزیون داشتیم ولی آن دوره 
گذشت و تمام شد.وی در پایان درباره رعایت عفاف و 
حجاب در کارهای تولیدی پس از انقاب، به جهان نیوز 
گفت: ما در کشــوری اســامی زندگی می کنیم و 
رعایت عفاف و حجاب باعث شده که جنبه های هنری 
بازیگران خانم تقویت شود و این برای بازیگران پس از 

انقاب یک امتیاز محسوب می شود.

جای خالی تولیدات عاشورایی
حمید بهمنی، کارگردان ســینما، با تأکید بــر اینکه انقاب 
اسامی مدیون عاشورا و کرباست و نباید مهجور بماند تصریح 
کرد: اگر فرهنگ و تاریخی که ما داریم در اختیار غربی ها بود 
تاکنون ده ها فیلم در مورد آن تولید کرده بودند اما ما دســت 
روی دست گذاشته ایم و هیچ اقدام درستی در این راستا انجام 
نمی دهیم.تاریخ اسام پر از داستان های زیبا و اثرگذار است 
و از سوی دیگر داســتان های قرآنی می تواند دستمایه تولید 
ده ها فیلم ســینمایی ارزشــمند قرار گیرد اما مدیران سراغ 
آن نمی روند! این مایه تأسف اســت که تنها یکی،دو فیلم در 
ســینمای ایران درخصوص دین تولید شــده و مسیر آثاری 

همچون »روز واقعه« ادامه پیدا نکرده است.
وی سپس اعمال نظرهای ســلیقه ای و شخصی برخی افراد 
خارج از حوزه سینما را یکی از دالیل ترس سینماگران برای 
رفتن به سمت موضوعات تاریخی و دینی برشمرد و در این باره 
اظهار داشــت: ســینما متولی زیادی دارد. سینماگر یک اثر 
فرهنگی می سازد اما باید به خیلی افراد از علمای دین گرفته 
تا متولیان سایر دستگاه های فرهنگی جواب دهد از این رو نیاز 
است مدیران سینمایی با علما رایزنی کنند تا آنها کتاب هایی 
را به عنوان مرجع معتبر به ســینماگران عاقه مند تولید آثار 
تاریخی و دینی معرفــی کنند تا فیلم هــا از روی آن مراجع 
ساخته شود و کسی نتواند به فیلم های آنها ایراد بگیرد.بهمنی 
در بخش دیگری از این گفت وگو کم کاری درخصوص تولید 
فیلم و سریال در مورد حضرت امام حسین)ع( و یاران باوفای آن 
حضرت را دردآور توصیف کرد و متذکر شد: این بسیار بد است 
جز »مختارنامه« که واقعه کربا در حاشــیه آن دیده می شد 
ما فیلم و سریال های زیادی در مورد زندگی این امام بزرگوار 
که مردم ایران عاشقانه او را دوســت دارند تولید نکرده ایم و 
جنبه های مختلف زندگی آن حضرت را به تصویر نکشیده ایم.

فیلم و سریال مذهبی مخاطب 
بسیاری دارد

مجتبی فراورده، تهیه کننده ســینما که سال هاست فیلمنامه 
»ثار اهلل« را آماده تولید دارد گفت: معتقدم فیلم ها و سریال های 
مذهبی مخاطبان بســیاری دارد، به عنوان مثال ما در ایام محرم 
و صفر قرار داریم و همچنان سریال »مختارنامه« برای چندمین 
بار از تلویزیون پخش می شود و بیننده خود را هم دارد، تولیدات 
دیگری مانند »یوســف پیامبر)ع(« هم در داخل کشور بیننده 
داشت و هم در کشورهای دیگر مورد استقبال قرار گرفته است.این 
تهیه کننده سینما تأکید کرد: در بخش سینما نیز فضا همین گونه 
است به عنوان مثال سال ۸2 فیلم سینمایی »مریم مقدس)س(« 
در سینماها با بلیت 200 تومان اکران شد و نزدیک به ۸00 میلیون 
تومان فروش داشــت و این یعنی اینکه فیلم ۸00 هزار بیننده 
و مخاطب داشــت و به یکی از پرفروش ترین فیلم ها تبدیل شد. 
در سال ۸۹ نیز »ملک سلیمان« اکران شــد و آن نیز اگر اشتباه 
نکنم با بلیت 3 هزار تومانی 3 میلیارد و 600 میلیون تومان فروش 
داشته است، این فیلم بارها در تلویزیون پخش شد و مخاطب خود 
را داشت. وی درباره تولید آثار مذهبی در شبکه نمایش خانگی به 
مهر گفت: به نظر شبکه نمایش خانگی می تواند بستر جدیدی برای 
فیلم ها و سریال های مذهبی باشد اما نمی توان از شبکه نمایش 
خانگی توقع زیادی داشــت. به این جهت که مناسبات تولید در 
شبکه نمایش خانگی صرفاً مناسبات اقتصادی است و اقتصاد در 
این بخش حرف اول را می زند.زمانی که متولیان امر مانند تلویزیون 
که از بودجه عمومی استفاده می کند یا سینما که از بودجه دولتی 
استفاده می کند یا ده ها سازمان بزرگی که تنها با شعار اسام و دین 
و انقاب بودجه های عمومی کشور را می بلعند در این حوزه قدم 
برنمی دارند درحالی که وظایف ذاتی این نهادها فعالیت فرهنگی 
در راستای انقاب اسامی و دین است، چگونه می توان از شبکه 

نمایش خانگی انتظار داشت که به این مهم بپردازند.
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