
حذف تقلب و شانس از کنکور
کنکور آینده 2بار در سال برگزار می شود تا احتمال 

موفقیت تصادفی در این آزمون بسیار پایین بیاید
 سازمان سنجش مثل امسال برنامه های متعددی 
برای مقابله با تخلفات در کنکور سال آینده  دارد

 خزان زودرس
 چگونه به تهران رسید؟

 آمريكا و اروپا 
در محاصره آتش و خشكسالي 

 در شرایطی که جنگل های فرانسه و آمریکا در آتش می سوزند
در مکزیک و پرتغال، وضعیت اضطراری گرما  اعالم شده است

 بررسی دالیل  زردشدن برگ بسیاری از درختان پایتخت 
 به ویژه چنارهای خیابان ولیعصر

ویژگی های اقلیمی پایتخت از زبان کارشناسان
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 چرا  اینترنت کشور 
قطع شد؟

  از ظهر روز گذشته کاربران 
اینترنت ثابت و موبایل کشور اختالل 

گسترده ای را تجربه کردند

  شبکه تلفن همراه در برخی مناطق 
تهران از دسترس خارج شده است

اطالعیه شرکت مخابرات

سونامی بساز و 
ریاست کن!

مسببان اصلی رقم زدن سونامی بزرگ چرا و 
چگونه تأیید صالحیت شدند؟

»ســونامی«؛ این تعبیر وزیــر ورزش و جوانان 
درباره پرونده عجیب مارک ویلموتس در فوتبال 
ایران اســت؛ پرونده ای که مثل یک سایه شوم بر 
فدراسیون ســایه انداخته و حتی تیم ملی را هم 
با خودش درگیر کرده است. حمید سجادی که 
ظاهرا به تازگی در جریــان جزئیات این ماجرای 
تلخ قرار گرفتــه، از پرداخت میلیــون یورویی و 
جریمه 3میلیون و300هزار یورویی در این پرونده 
متعجب شــده و همچنین از مالیات 32میلیارد 
تومانی فدراسیون برای امضای این قرارداد صحبت 
به میان آورده است. جالب اینکه این اواخر بعضی ها 
در تالش بودند تا شکست رأی ویلموتس در دادگاه 
عالی ورزش را یک موفقیت برای فوتبال ایران جا 
بزنند اما حقیقت آن است که 3میلیون یورو جریمه 
برای یک قرارداد، چیزی به جز یک فاجعه بزرگ 
ملی نخواهد بود. فدراســیون وقت، در حالی این 
قرارداد را امضا کرده که عمال بودجه ای نداشــته 
است. این فدراسیون از شستا برای این قرارداد پول 
قرض گرفته و ساختمانش را نیز ضمانت این قرض 
کرده است. آنها به راحتی ساختمان فدراسیون و 
حتی 3دانگ از ساختمان باشگاه پرسپولیس را از 
دســت داده اند و  این در حالی است که هنوز باید 
یک رقم سنگین دیگر به ویلموتس پرداخت شود. 
هدف گذاری فدراسیون وقت احتماال این بوده که 
با این مربی بلژیکی به جام جهانی برود و قرض اش 
را از محل پاداش ها پرداخت کنــد اما آن  تیم در 
یک قدمی حذف از جام جهانی قرار داشت و چیزی 
نمانده بود در همان مرحله اول از مسابقات خارج 
شود. همان روزها، رئیس وقت فدراسیون به دلیل 
مشکالت قلبی از کار کنار رفت و حاال که تیم ملی 
راهی جام جهانی شده، نام او در فهرست نامزدهای 

انتخابات دیده می شود.
صحبت شــخص وزیر ورزش درباره این پرونده 
و اشاره او به تأکید جدی رئیس جمهور در مورد 
اجرای عدالــت در این پرونــده، در نوع خودش 
جالب به نظر می رســد. بدون تردید این اراده در 
دولت وجود دارد اما ســؤال اینجاست که چطور 
مسببان اصلی رقم زدن این سونامی بزرگ برای 
فوتبال ایران، به همین راحتــی برای حضور در 
فدراسیون تأیید صالحت شده اند؟ آیا در فوتبال 
می توان با مجموعه ای از تصمیم های بد، فاجعه 
آفرید و برای ریاست دوباره اقدام کرد؟ آیا نباید 
مانعی برای ورود افرادی که چنین ضربه   بزرگی به 
فوتبال ایران زده اند در مسیر انتخابات فدراسیون 
وجود داشته باشــد؟ این افراد با قدرت در حال 
بازگشت به ساختار فوتبال هستند و حتی شانس 
زیادی هم برای برنده شدن دارند؛ چرا که اساسا 
مجمع فوتبال ایران هم به عملکرد گذشته افراد 
کمتر از البی های فعلی آنها برای رأی دادن اهمیت 
می دهــد. اظهارنظرهای تازه وزیر البته نشــان 
می دهد که نظر وزارت حمایت از فدراسیون فعلی 
است اما به هر حال اتفاقی که در مجمع می افتد، 
بیشتر از هر چیزی به اتفاقات راهروهای این مجمع 
مربوط خواهد بود. حاال دیگر خیلی از مردم هم 
جزئیات پرونده ننگین ویلموتس را می دانند اما 
هنوز پاسخ شفافی از ســوی عامالن امضای این 
قرارداد دریافت نکرده اند. این پرونده زوایای پنهان 
دیگری هم دارد که دیر یا زود کامال آشکار خواهند 
شد؛ افرادی که باید به افکار عمومی پاسخ بدهند 

اما در حال زین کردن اسب ریاست هستند.

  فردا، فردا و باز هم فردا؟
حمید سجادی در بخش دیگری از صحبت هایش، 
به ماجرای کمــک داور ویدئویی هم ورود کرده و 
مدعی شده که از نیم فصل دوم لیگ بیست و دوم 
شرایط برای اســتفاده از وی ای آر فراهم خواهد 
بود. برای سومین فصل متوالی است که زمانی در 
»آینده« به عنوان زمان رونمایی از وی ای آر درنظر 
گرفته می شود. جالب اینکه این فناوری 3سال قبل 
به صورت آفالین در لیگ برتر مورد استفاده قرار 
گرفت و حتی در یک بازی تیم ملی نیز به اصرار فیفا 
در آزادی پیاده شد. با این حال همچنان مسئوالن 
ورزش ایران وعده آینده را برای فراهم آوردن این 
مسئله می دهند. جالب اینکه همین چند هفته قبل 
مسئوالن کمیته داوران مدعی شدند که تا پایان 
این فصل خبری از وی ای آر نخواهد بود. به هر حال 
هواداران فوتبال در ایران دیگر از وعده فردا خسته 
شده اند. کاش مسئوالن ابتدا شرایط را فراهم کنند 
و سپس اعالم کنند که از همین امروز وی ای آر را در 
لیگ برتر راه اندازی خواهند کرد. این وعده ها هیچ 

سودی به حال هواداران فوتبال در ایران ندارند.

این فدراسیوِن 
شاهکار!

سرپرست کمیته جوانان فدراسیون فوتبال ایران 
اخیرا یک پیشــنهاد خارق العاده برای حل مشکل 
همیشگی تیم ملی امید ارائه کرده است. »غالمرضا 
جباری« از لزوم به راه افتادن یک طرح تشــویقی 
برای باشگاه ها در مسیر همکاری با تیم ملی امید 

صحبت کرده و این درخواست 
را به زبان آورده که اگر تیمی 

بازیکن اش را به تیم ملی امیــد داد و در لیگ برتر 
شکست خورد، یک امتیاز تشویقی)!( دریافت کند. 

فوتبال ایران
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مسی به دنی نزدیک شد
 گالتیه و پاری سن ژرمن با برد و قهرمانی

شروع کردند تا جام های غیررسمی ستاره 
آرژانتینی به عدد41 برسد

18

جام جهانی بعدی که در قاره آمریکا 
برگزار می شود، شعبه دوم جام ملت های 

آسیا خواهد بود

مسیر  آسیا آسفالت شد
پاریس؟ راهی نیست

همان مشکل همیشگی؛ موقع کمک غایب 
هستیم و سر بزنگاه هزار توقع داریم. این بار 

نوبت مهدوی کیاست تا قربانی شود 19

مثل زمان برانکو
کمبود بازیکن داریم

به جمع ۴تیم 
می رسیم

فاطمه مریخ که در بازی با سنگال بهترین 

بازیکن شد، می گوید تیم دختران هندبال 

ایران می تواند یکی از 4تیم اول مسابقات 
قهرمانی نوجوانان جهان باشد

بيرانوند مي گويد آنها 
که به پرسپوليس لقب  

کهکشاني  داده اند 
مي خواهند اين تيم را 

تحت فشار بگذارند

 ادامه  در
 صفحه18

سوژه روز
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صفحه17

یادداشت
مصطفی قربانی ؛ کارشناس مسائل سیاسی

ایــده  حکمرانــی را می توان گــزاره یا ایده  اساســی 
جهت دهنده و مشخص کننده مســیر سیاستگذاری 
و اقدام ازسوی هر دولتی دانســت. این ایده را می توان 
چکیده  مبانی معرفتی – اندیشه ای و درعین حال، نوع 
نگاه دولتمردان نسبت به حل مسائل کشور دانست. نکته مهم درباره ایده حکمرانی 
آن است که مهم ترین عرصه منازعه میان نخبگان و جریان های سیاسی نیز هست. 
به تعبیر دقیق تر، مهم ترین تجلیات منازعه ها در حوزه های معرفتی – اندیشه ای را 
می توان در پیرامون ایده حکمرانی جریان های سیاسی و دولت های برآمده از آنها دید.

در ایران کنونی به طورکلی میان دو ابرایده  حکمرانــی، منازعه جدی وجود دارد که 
البته ریشه های این منازعه حداقل به 200سال گذشته؛ یعنی از زمان آشنایی ایرانیان 
با دنیای تجدد برمی گردد. این ایده های متنازع عبارتند از: ایده ای که حل مشکالت 
کشور را در گروی »نگاه به بیرون« و اعتماد به ظرفیت های خارجی می داند یا به عبارت 
دقیق تر، معتقد به نقش دهی بیشتر به ظرفیت های خارجی در اداره کشور و تحقق 

کارآمدی است و البته از توجه به ظرفیت ها و استعدادهای داخلی غفلت می ورزد.
 این ایده ترجمان همان دیدگاه هایی است که در دوره قاجار و پهلوی معتقد به »غربی 
شدن از فرق سر تا نوک پا« بود. در نقطه  مقابل، ایده  دیگر معتقد به حل مشکالت کشور 
با اعتماد به ظرفیت های داخلی و به طورکلی، تمسک به میراث بومی اسالمی - ایرانی 
است. این ایده نیز مطلق نیست و نقش ظرفیت های خارجی در اداره موفق کشور را 
به طورکامل نفی نمی کند اما راه حل مسائل کشور را در تمسک به خارج جست وجو 

نمی کند.
با توجه به آنچه گفته شد، دولت ســیزدهم درحالی روی کار آمد که عرصه منازعه 
ایده های حکمرانی به قوت خود باقی بود و درعین حال، مشــکالت متعددی هم در 
کشور وجود داشت. بنابراین، این دولت تالش کرد تا با انتخاب یک ایده حکمرانی که 
با مقتضیات فرهنگی، هویتی، ژئوپلیتیک، اقتصادی و سیاسی ایران تناسب دارد، قدم 
در مسیر تحقق کارآمدی بگذارد. ایده حکمرانی این دولت نیز به طورکلی عبارت است 

از »حل مشکالت با اعتماد و فعال سازی ظرفیت های درونی«.
در توضیح این ایده باید گفت که دولت ســیزدهم با توجه به فشــارهای خارجی و 
منازعه انگیزی های ایده حکمرانی رقیب و البته ناکارآمدی آن و همچنین، براساس 
مبانی معرفتی اندیشه ورزان خود، ایده حکمرانی خود را براساس »ما می توانیم« و باید 
بتوانیم مبتنی کرده است. به عبارت دقیق تر، این دولت می کوشد تا ترجمان یکی از 
مهم ترین شعارها و ادعاهای ملت ایران مبنی بر اینکه در کشاکش فشارها برای تسلیم 
در برابر امواج جهانی سازی غرب، ما قادر هستیم تا با تمســک به آنچه خود داریم، 
الگوی موفقی از کارآمدی و اداره موفق حیات سیاسی - اجتماعی را ارائه کنیم، باشد.

مبتنی بر این ایده حکمرانی اســت که این دولت هم اکنون تالش می کند تا ضمن 
تعریف کردن کارآمدی و حل مشکالت کشور مبتنی بر ظرفیت ها و دینامیسم های 
درونی و البته اولویت  بخشی به آنها، به بیشینه سازی استفاده از ظرفیت های خارجی 
نیز بپردازد. درواقع، برخالف گذشته، دولت سیزدهم  اکنون می کوشد تا اثبات کند که 
باوجود فشارهای تحریمی خارجی، به شرط اتکا به ظرفیت های داخلی و عدم گره زدن 
سرنوشت کشور به دنیای خارج، می توان کشــور را اداره کرد و در حل مشکالت نیز 
توفیق داشــت. روند اقدام های دولت در کنترل نقدینگی، مثبت شدن تراز تجاری 
کشور در 3ماهه نخست امســال )تراز تجاری کشور در 3ماهه نخست امسال مثبت 
605میلیون دالر بوده است(، تبدیل کردن ایران به هاب ترانزیتی منطقه با تکمیل 
و فعال سازی کریدورهای ارتباطی شمال – جنوب و شرق – غرب کشور که عالوه بر 
افزایش درآمدهای ترانزیتی، می تواند سبب شکوفایی و رونق تولید در کشور نیز بشود، 
تالش برای احیای حیات تولید در کشور، در عین تالش برای اصالح ساختار بودجه و 
جلوگیری از بی انضباطی مالی و... بخشی از مهم ترین اقدام های دولت در عرصه اقتصاد 
داخلی است که گویای آن است که این دولت با ایده  تحقق کارآمدی با نگاه به درون، 

تا کنون با وجود دشواری ها، اما در مسیر درستی در حال حرکت است.

ايده حكمرانی دولت سیزدهم
غالمحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضايیه از زمان رياست بر 
دستگاه قضا، همواره پیگیر تعیین تكلیف کاالهای انباشته شده 
در گمرک بوده و در تازه ترين اظهارنظر گفته است: وضعیت اموال 
و کاالهای موجود در انبارها، بسیار بهتر شده است و قابل 
مقايسه با دوره و مقطع قبل از ورود قوه قضايیه و دولت 
نیست؛ اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داريم. انتقاد 
رئیس دستگاه قضا از بالتكلیفی کاالهای دپو شده در 

گمرک و بندرها در شرايطی صورت می گیرد که...

غالمحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه:
 وضعیت اموال در انبارها، بهتر شده است

4
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چهره تنها و تكیده مهدی مهدوی کیا در پايان بازی 
دوســتانه تیم ملی امید برابر پرسپولیس، به خوبی 
از سر ضمیر اين تیم حكايت می کرد؛ تیمی که قرار 
است به چندين دهه حسرت فوتبال ايران در راهیابی 
به المپیک پايان بدهد، امــا کوچک ترين ابزاری به 
اين منظور در اختیارش نگذاشــته اند. درد مشترک 
مهدوی کیا و دراگان اسكوچیچ شايد بی سروسامانی 

فدراسیون فوتبال باشد...

گفت وگو با پزشک تیم اضطراری جنگ به بهانه چاپ کتابش
مداوای مجروحان؛ فراتر از دانش پزشكی

 موقع کمک غایب هستیم و سر بزنگاه هزار توقع داریم
پاريس؟ راهی نیست

22
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با وجود رشد روز گذشته شــاخص بورس، ارزش روزانه معامالت 
خرد بازار سهام با کاهش محسوسی مواجه شد و به کمتر از 2هزار 
میلیارد تومان رسید در چنین شــرايطی رئیس سازمان 
بورس عامل وقوع رکود در بورس را کاهش قیمت جهانی 
کاالهای پايه در جهان دانست. به گزارش همشهری، بازار 
سهام از اواخر ارديبهشت ماه با يک روند نزولی مواجه 
شده و با وجود رشد های کوچک مقطعي اين روند نزولی 

همچنان ادامه دارد...

عامل نزول بازار سهام  از زبان رئیس سازمان بورس
تداوم رکود در بورس

حمله دشمن بعثی به کشورمان و تصرف برخی شهرها و آوارگی 
خانواده ها، شرايطی را رقم زد که افراد مختلفی برای حفظ امنیت 

کشور، راهی جبهه ها شوند. دکتر محمدرضا ظفرقندی، هم بر 
حسب وظیفه پزشكی و انسانی درطول جنگ تحمیلی 

در جبهه حضور فعالی داشــت. او يكی از اعضای تیم 
اضطراری جنگ بود که به »تیم ساک به دست« معروف 

شده بودند. رســیدگی به مجروحان، انجام عمل 
جراحی، حمل مجروحان به پشت جبهه و... 
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علی باقری کنی: ایران  آماده 
جمع بندی مذاکرات در مدت زمان 
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متخصصان به 10 پرسش رایج 
درباره اومیکرون  و دوز یادآور 

پاسخ دادند

اختصاص 12هزار میلیارد تومان 
برای مصوبات 30 سفر استانی 

رئیس جمهور
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 فرصتی دیگر 
برای آمریکا

 نقشه فرار
از اوميكرون

3محور مصوبات 
سفرهای استانی

 نجات 14نفر 
با دستان خالی

خلقپولبیضابطهبانکها
دمیدنبرآتشتورم

آماری کــه بانک مرکــزی از تســهیالت کالن بانک ها منتشــر کرده نشــان 
می دهــد کــه بانک هــا در تســهیالت دهی خــود مقــررات آیین نامه هــای 
شــورای پول و اعتبار را رعایت نکرده و فراتر از حد مجاز اقدام به پرداخت 

تسهیالت کالن کرده اند.

بر اساس آخرین گزارش های بانک مرکزی از تسهیالت کالن اعطایی توسط 
بانک هــا در ســال 1399، برخــی از بانک هــا با وجــود ســرمایه نظارتی منفی 
همچنان تسهیالت کالن پرریســک می دهند. برخی از بانک ها نیز بیش از 

حدود آیین نامه تسهیالت و تعهدات کالن، تسهیالت اعطا کرده اند.

طبق صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به اسفندماه سال 1399 که 
بانک ها در ســایت کدال منتشــر کرده اند، تنها 6 بانک حد مجــاز آیین نامه 

نسبت کفایت سرمایه را رعایت کرده  اند. 

داده نما
امیرحسین خواجوندصالحی /گرافیک:  حامد یزدانی

الزام قانونی تسهیالت و تعهدات کالن

آمارها  

براساسماده6آییننامه
حداکثر مجموع تسهیالت و 

تعهدات به هر ذینفع واحد نباید از 
20 درصد سرمایه پایه آن مؤسسه 

اعتباری تجاوز کند.

براساسماده7آییننامه  
حداکثر مجموع تسهیالت و 
تعهدات کالن در هر مؤسسه 

اعتباری، 8 برابر سرمایه پایه آن 
مؤسسه اعتباری  است.
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دارای سرمایه نظارتی منفی

عبور از حدود آیین نامه تسهیالت و تعهدات کالن

تسهیالتبیشازحدمجاز

نسبتکفایتسرمایهبراساسصورتمالیمنتهیبهاسفند1399

سايت بانک مرکزی / سايت کدال 

تعزیه ایرانی همچنان نفس می کشد
تعزیه داران می گویند مردم  هنوز به این نمایش  آیینی عالقه دارند  و این هنر زنده می ماند

2 پترو پاالیشگاه 
براساس تفاهمنامه ای 

جدید ساخته 
می شوند.

18 میلیارد دالر 
ارزش 2 پتروپاالیشگاه 

 جدید کشور
است.

 600 هزار 
بشکه نفت خام روزانه 

در این دو پترو پاالیشگاه 
پاالیش می شود.

پترو پاالیشگاه شهید قاسم سلیمانی

ارزش: 11 میلیارد دالر
پترو پاالیشگاه مروارید مکران

ارزش: 7 میلیارد دالر

روز با برکت نفتی ها
 چه تفاهمنامه ای در حضور رئیس جمهوری 

در صنعت نفت به امضا رسید؟
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»دور جدید مذاکــرات احتماال 

برجام
به زودی در وین آغاز خواهد شد«؛ 
این گمانه ای است که در روزهای 
اخیر در محافل سیاسی و رسانه ای 
قوت گرفته و موضع گیری های انجام شده ازسوی 
طرفیــن گفت وگوهای برجامی نشــان می دهد 
احتماال در روزهای آینده شــاهد دور تازه ای از 

مذاکرات برای لغو تحریم ها خواهیم بود.
به گزارش همشهری، مســئول سیاست خارجی 
اتحادیــه اروپا در روزهــای اخیــر رایزنی های 
تازه ای را برای ازســرگیری مذاکــرات برجامی 
در دستورکار داشــت؛ رایزنی هایی که براساس 
برخی گمانه زنی های مطرح شده، با پیشنهادهای 
جدیدی همراه بوده تا امیدها برای بن بست گشایی 

از گفت وگوها همچنان زنده بماند.
برخی گزارش ها حکایت از آن دارد که پیش نویس 
جدید ارائه شــده ازســوی جوزپ بورل حاوی 
راه حل هایی برای »همه امور اساســی« است که 
به گفته وی، اگرچه »ایده آل نیست« اما می تواند 

»بهترین توافق ممکن« باشد.

موضع ایران درمقابل پیشنهادهای بورل
گمانه زنی ها نشان می دهد پیشنهاد جدید مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا »رفع تحریم های 
بخشی از مؤسســات و شــرکت های وابسته به 
سپاه پاســداران و نه همه آنها« را شامل می شود 
و »رئیس جمهور آمریکا نیز متعهد خواهد شــد 
دولتش به توافق احترام بگذارد«؛ پیشنهادهایی 
کــه اگرچه به نظر می رســد با اســتقبال تهران 
مواجه نشــده اما می تواند زمینه  مشترکی برای 
 پیگیری مذاکرات تا رســیدن به نتیجه مطلوب

 به حساب  آید.
برهمین اساس هم بود که برخی منابع ادعا کردند 
وزیر امورخارجه ایران در گفت وگوی اخیر خود با 
بورل، اعالم کرده جمهوری اسالمی مخالفت هایی 
با طرح جدید دارد، چراکه این پیشنهاد از یک سو 
مطلب مهم و قابل توجهی به پیش نویس به دست 
آمده در ماه مارس گذشته اضافه نمی کند و ازسوی 
دیگر مطالبات ایران را در 3حوزه »رفع تحریم ها«، 

»ارائه ضمانت های مؤثر« و همچنین »بســتن 
پرونده اختالفی با آژانس« برآورده نمی کند.

با وجود این اما موضع تهران، »استقبال از ایده ها 
و پیشــنهادهای جدید« بوده و مواضع مقام های 
کشــورمان در روزهــای اخیر نشــان می دهد 
جمهوری اسالمی آماده پیگیری مذاکرات بیشتر 
درباره پیشــنهادهای طرف اروپایی و همچنین 
ایده های جدید تهران برای دستیابی به راه حلی 

باهدف برون رفت از بن بست کنونی است.
پس از ایــن گمانه زنی ها بود کــه مذاکره کننده 
ارشــد کشــورمان در گفت وگوهای برجامی در 
توییتی اعالم کرد که جمهوری اسالمی ایده های 
پیشــنهادی خود را بــرای جمع بندی ســریع 
مذاکرات وین ارائه داده  اســت؛ »مــا ایده های 

پیشنهادی شــکلی و محتوایی خود را به منظور 
هموار کردن مســیر بــرای جمع بندی ســریع 
مذاکرات ویــن، که با هدف اصالح یک  شــرایط 
پیچیده خســارت بار ناشــی از خروج یکجانبه و 
غیرقانونی آمریکا آغاز شده، به طرف های مقابل 

ارائه دادیم.«
علی باقری کنــی دراین توییت اشــاره ای هم به 
»ارائه فرصتی دیگر به آمریکا« داشت و تأکید کرد 
که »ما به صورت نزدیک با شرکای برجامی خود، 
به ویژه هماهنگ کننده، به منظــور ارائه فرصتی 
دیگر به آمریکا برای نشــان دادن حســن نیت و 
مسسئولیت پذیری خود کار می کنیم. ایران  آماده 
جمع بندی مذاکرات در مدت زمان کوتاهی است، 

اگر طرف مقابل نیز آماده اقدام مشابه باشد.«

 تعیین زمان مذاکرات؛ شاید به زودی
ســخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان نیز در 
نشست خبری دیروز خود به احتمال های مطرح 
شــده درباره برگزاری دور جدیدی از مذاکرات 
برجامی واکنش نشان داد و تأیید کرد که »احتماال 
شــاهد دور جدیدی از مذاکرات باشــیم«. ناصر 
کنعانی با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران 
همواره مبدع بوده و با ابتکارعمل در مسیر مذاکره 
حضور داشته است، عنوان کرد که ایران »مذاکره« 
را به عنوان روند منطقی و معقول برای رسیدن به 
توافق جامع، پایدار و تضمین کننده منافع ایران در 
چارچوب برجام، به ویژه منافع اقتصادی می داند.

وی اگرچه درباره محتوای پیشــنهادهای بورل 
توضیحی نداد، اما به پیام هایی اشاره کرد که طی 
روزهای اخیر دراین حوزه میان طرفین رد و بدل 
شده  است؛ »بورل متنی را پیشنهاد داده مبتنی بر 
مذاکرات گذشته. طرف ایرانی متن و پیشنهادها 
را به دقت بررســی و نقطه نظرات خــود را ارائه 
کرده  است. در این ارتباط شاهد تالش و تحرک 

طرف های دیگری هم بودیم«.
کنعانی با تالش فرانسوی ها برای نزدیک کردن 
دیدگاه های طرفین نیز اشاره کرد و گفت وگوی 
مفصل اخیر روســای جمهور ایران و فرانســه را 
اقدامی دراین راستا دانست؛ »ایران از هر ابتکاری 
که برای دســتیابی به توافق کمک کننده باشد، 
استقبال می کند و همواره به این موضوع واکنش 

مثبت نشان داده است«.
با توجه به چنین رویکردی هم بود که سخنگوی 
دستگاه دیپلماسی کشورمان در نشست  خبری 
دیروز خود، این احتمال را مطرح کرد که بتوان در 
آینده نزدیک درباره تعیین زمان مذاکرات و آغاز 

دور جدید گفت وگوها نیز به نتیجه رسید.
آنچه دراین میان از اهمیت محــوری برخوردار 
است، اینکه به نتیجه رسیدن چنین تالش هایی 
بیــش از هرچیــز بــه اراده طــرف مقابــل و 
به طورمشخص، آمریکا بستگی دارد؛ »آمریکایی ها 
باید برای دستیابی به یک توافق منطقی، معقول 
و پایدار آمادگی خود را نشــان دهنــد و از طرح 

مباحث انحرافی خودداری کنند«.

 فرصتی دیگر برای آمریکا
 باقری کنی: ایران  آماده جمع بندی مذاکرات در مدت زمان کوتاهی است، اگر طرف مقابل نیز آماده اقدام مشابه باشد

رئیسی با نزدیک شدن به پایان دور اول سفرهای استانی تشریح کرد:

3محور مصوبات سفرهای استانی
رئیس جمهور صبح دیروز در دیدار با مجمع 

نمایندگان اســتان های خراسان شمالی، دولت
خراسان رضوی و خراسان جنوبی، ضمن 
ابراز خرسندی از دیدار با نمایندگان 3استان بزرگ کشور، 
با تأکید بر اینکه تــالش دولت رفــع محرومیت، جبران 
کاستی ها و توسعه مناطق کم برخوردار کشور است، گفت: 
در مصوبات ســفرهای اســتانی ضمن توجه به این موارد 
مسایل اولویت دار استان ها نیز مورد توجه دولت بوده و ناظر 
به اهمیت موضوع و پروژه های اســتانی تخصیص اعتبار 
صورت گرفته است. براساس گزارش پایگاه اطالع رسانی 
ریاست جمهوری، سیدابراهیم رئیســی در پاسخ به طرح 
مســائل مختلف نمایندگان درباره موضــوع رتبه بندی 
معلمان گفت: دولت مدافع حقوق معلمان بوده و با تامین 
منابع، آیین نامه رتبه بندی معلمان مبتنی بر قانون مصوب 
مجلس تأیید، تصویب و برای اجرا به آموزش و پرورش ابالغ 
شده و در اجرای آن تأخیری صورت نگرفته چرا که بنای 

دولت اجرای دقیق این قانون است.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به موضوع تقویت نیروگاه ها 
و زیرساخت های استان ها که از ســوی برخی نمایندگان 
مطرح شــده بود، گفت: برنامه ریزی دولت در این زمینه 
ازجمله برای تولید 3۵هزار مگاوات برق آغاز و در شــرف 
اجراست. خوشبختانه زمستان ســال گذشته و تابستان 

امســال با برنامه ریزی و مدیریت دولت قطعی گاز و برق 
در شبکه خانگی نداشــتیم و برای واحدهای صنعتی نیز 
برنامه ریزی شد. او گفت: سیاســت و تالش دولت کنترل 
تورم و جلوگیری از اقدامات تورم زا بــوده و در این زمینه 
حتی مواردی درخواست اصالح قانون نیز به مجلس ارائه 
شد که اثر تورمی نداشته باشد، زیرا بعضی از موارد قانونی 
دارای بار تورمی است. همچنین ضروری است اصالحات 
اقتصادی که با همکاری دولت و مجلس دنبال می شود نیز 
با تبیین از سوی نمایندگان همراه باشد. مسئله انتقال آب 
دریای عمان به اســتان های کم آب، مهار آب های مرزی و 
همچنین تأکید بر ســهولت و تســریع در ارائه تسهیالت 
ازدواج از سوی بانک ها از دیگر نکاتی بود که رئیس جمهور 

به آنها اشاره کرد. 

آخرین مواضع دستگاه دیپلماسی
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان در نشست خبری دیروز خود، عالوه بر تشریح آخرین 
وضعیت گفت وگوهای برجامی، به مواضع جمهوری اسالمی درباره تحوالت منطقه ای و جهانی 

هم اشاره کرد که مهم ترین محورهای آن را در ادامه می خوانید:
  در ارتباط با امارات وضعیت ما روبه جلو است و پیش بینی می کنیم در فضای مثبت سیاسی 
در منطقه، در روابط با امارات شاهد ارتقای روابط دیپلماتیک و تعمیق و توسعه روابط دوجانبه 

باشیم.
  هنوز شاهد تحقق انتظارات ایران از برادران در افغانســتان در زمینه »حقابه هیرمند« 
نیســتیم. میزان آبی که وارد ایران می شود، بسیار ناچیز اســت و انتظار داریم برادران در 

افغانستان به تعهدات و مسئولیت های خود دراین زمینه عمل کنند.
   چنانچه درخواست رسمی ازسوی دولت لبنان به ایران ارائه شود، جمهوری اسالمی هم 
با نگاه مثبتی که برای کمک به کشورهای دوست در منطقه ازجمله لبنان دارد، حتما آمادگی 

دارد درباره تأمین سوخت با مقام های دولت لبنان گفت وگو و درباره جزئیات صحبت کند.
  تحوالت جاری در عراق را با دقت و حساسیت دنبال می کنیم. ایران همواره بر ثبات و اهمیت 
استقرار و امنیت این کشور مهم همسایه، دوســت و برادر تأکید داشته و دارد و معتقد است 

امنیت عراق، امنیت ایران و منطقه است.
  هنوز زمان دقیقی برای مرحله جدید گفت وگوها میان ایران و عربستان تعیین نشده است. 
امیدواریم شــرایط در عراق به صورت مثبت پیش برود و دوستان دراین کشور بتوانند نقش 

سازنده قبلی را در همین چارچوب ایفا کنند.
  اتفاقات اخیر در مرز مشترک با افغانستان ناشــی از بی توجهی و توجیه درست نیروهای 

مرزبانی افغانستان به خطوط مشترک مرزی و خطوط شناخته شده مرزی 2 کشور است.
  در بحث تبادل زندانیان، مذاکره مســتقیمی با دولت آمریکا دراین رابطه و هیچ موضوع 
دیگری اعم از هسته ای و غیرهســته ای نداریم و گفت وگوها از طریق واسطه ازجمله انریکه 

مورا انجام می شود.
  »نگاه به شرق« به عنوان وجهی از سیاست خارجی متوازن و پویای ایران مورد توجه دولت 
سیزدهم است. این را به عنوان نگاه راهبردی مدنظر قرار داده و دنبال می کنیم. در یک سال 
گذشته هم ما نتایج چشمگیر حاصل از این نگاه را در روابط با همسایگان و کشورهای حوزه 

شرق دیدیم.

مکث

حاشیه ای پررنگ تر از متن
دیدار امامان جمعه کشــور بــا رهبرمعظم 
انقالب اسالمی که در روز چهارشنبه، پنجم 
مرداد به مناسبت ســالروز اقامه نخستین 
نمازجمعه در نظام جمهوری اسالمی، پس از 
فاصله 3 ســاله کرونایی برگزار شد، سرشار 
از نکات آموزنــده معنوی، علمی، سیاســی و اجتماعی بود. یکی 
از مهم ترین مســائلی که در کالم رهبرمعظــم انقالب خطاب به 

ائمه جمعه بیان شد، رعایت تقوا بود.
توصیه به تقوا که یکی از ارکان خطبه های نمازجمعه اســت، هر 
هفته از کالم امامــان جمعه در تریبون ها گفته می شــود و یقینا 
یکی از ثمرات نمازجمعه، تقویت روحیه تقوا و خداترسی درمیان 
نمازگزاران اســت. توصیه به تقوا در روزجمعه به صورت شفاهی 
صورت می گیرد که یقینا کار بســیار سهل و آســانی است و هر 
گوینده ای در هر مجالی می تواند مردم را بــه تقوا و حتی مراتب 
باالتر معنوی توصیه و سفارش کند، اما این توصیه و سفارش زمانی 

می تواند اثر گذار باشد که گوینده کالم خودش عامل به تقوا باشد.
این بیان رهبرمعظم انقالب که فرمودند همانطور که در روزجمعه 
مردم را به تقوا توصیه می کنید، باید از شنبه تا پنجشنبه در همه 
روزهای هفته با عمل و کردار خود مردم را به صورت عملی به تقوا 
توصیه کنید، بیانگر نقش تأثیرگذار ائمه جمعه به عنوان باالترین 
الگوی معنوی، اخالقی و رفتاری برای مردم و امت حوزه امامت خود 
اســت. توصیه و دعوت عملی مردم به خیر و خوبی با ابزاری غیراز 
زبان، مطلبی است که در کالم ائمه معصومین)ع( هم بیان شده و آن 
را دعوت حقیقی خوانده اند، چراکه مردم به جای شنیدن خوبی ها، 
با دیدن پرهیزکاری و تالش و عبادت و نیکی، آن را به خوبی درک 

کرده و راحت تر می پذیرند.
اما مسئله ای که توصیه به تقوا و رعایت تقوا توسط امام جمعه را به 
یکی از مهم ترین مباحث مطرح شده دراین دیدار تبدیل می کند، 
َِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اهلل َو ُقولُوا َقْواَلً َسِدیداً  نصب آیه شــریفه »یا أیَها ال
/ احزاب70« باالی ســر مقام معظم رهبری بود. آیات، احادیث و 
جمالتی که در دیدارهای مختلف در محل دیدار نصب می شود، 
بیانگر اهمیــت آن موضوع برای مخاطبان و به نوعی حاشــیه ای 

پررنگ تر از متن است.
انتخاب این آیه، از میان آیات متعددی که سفارش به تقوا می کند، 
از آن جهت که پس از توصیه به تقــوا دربردارنده مفهوم ضرورت 
گفتار مستند و محکم است، ســنخیت کامل با رسالت خطبای 
جمعه دارد که عالوه بر عامل بودن به تقوا در شئون مختلف زندگی 
فردی و اجتماعی خود، باید در جایگاه امامت جمعه و در مطالبی 
که در خطبه های نمازجمعه بیان می کنند، تقوا را درنظر گرفته و از 
بیان هر سخن بی پایه و اساسی در خطبه های نمازجمعه بپرهیزند. 
خطبه نمازجمعه جزئی از نمازجمعه و جایگزین دو رکعت نماز است. 
پس هرچه درآن گفته می شود باید هم وزن نماز، سوره و ذکر باشد.

امام جمعه به فرمایش امام خامنه ای؛ »سخنگوی انقالب اسالمی« 
است و شایسته نیست که سخنگوی انقالب اسالمی مطلبی برخالف 
آرمان های انقالب و تعالیم اسالم بر زبان جاری کند. مطالبه گری یا 
انتقاد در خطبه های نمازجمعه نیز باید به نحوی شایسته و بر همین 
اساس باشد تا ضمن حفظ آبروی افراد، مطالبات بحق مردم هم در 
تریبون نمازجمعه بیان شده و پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب 
برســد و به این ترتیب بتواند مردم را به سوی نمازجمعه و اهداف 

واالی نمازجمعه که تربیت نفوس پاک است، جذب کند.

در نامه ائمه جمعه به مقام معظم رهبری تأکید شد
نقطه عطف در مسیر تحول شبکه 

امامت جمعه
نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه سراسر کشور طی نامه ای با تشکر 
از مقام معظم رهبری، تأکید کردند که »بر خود فرض می دانیم نه 
در قول، بلکه در فعل، تذکرات و منویات امام مسلمین را در دستور 

کار تشکیالتی و جمعی قرار دهیم«.
به گزارش ایرنا، نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه سراســر کشور 
شرکت  کننده در بیســت و پنجمین گردهمایی سراسری در نامه  
قدردانــی از مقام معظم رهبری عنوان کردند: بــا احترام و آرزوی 
سالمتی و عزت روزافزون در پیشــبرد راهبرد مقاومت و مقابله با 
استکبار جهانی، در دو عرصه جنگ سخت و جنگ نرم و در جبهه ای 
به گســتردگی جهان اسالم و ضمن عرض تســلیت به مناسبت 
فرارسیدن ایام عزاداری سیدو ساالر شهیدان)ع( که با داغدار شدن 
جمعی از هموطنان شریف در حادثه سیل توأمان و حزن انگیزتر 
شده است، استدعا داریم قدردانی امانتداران خود در قرارگاه های 
نمازجمعه کشور را بابت محبت انگیزه  بخش و عنایت هدایتگرانه ای 
که در جریان توفیق شرفیابی خدمت آن وجود شریف مبذول شد، 

پذیرا باشید.
این نامه می افزاید: آنچه پس از 2ســال فترت در این دیدار پربار 
می تواند نقطه عطفی در ادامه مسیر دشوار تحول و شکوفایی شبکه 
امامت جمعه رقم بزند، در 3 بخش قابل مالحظه است: بخش اول، 
تعابیر عمیق و توصیفات بدیعی بود که از لسان حضرتعالی در بیان 
فضایل فریضه سیاســی- عبادی نمازجمعه، جایگاه رفیع و ابعاد 
متعالی این واجب سمبلیک در ســاختار حاکمیتی نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران شنیده شد و فرصتی ارزشمند برای تالش 
مضاعف و عینیت بخشیدن به این تصویر زیبا و دل انگیز در اختیار 

قرار می دهد.
نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه بیان کردند: بخش دوم، دو نشان 
افتخار درخصوص رویکرد مردمی ائمه جمعه و خدمات اجتماعی 
انجام شده در مقاطع شیوع کرونا و مواسات و سیل و زلزله و سایر 
مصادیقی است که خالصانه و ارادتمندانه در کانون اهتمام بوده و 
هست و با اشراف آن جناب بر گردن شبکه امامت جمعه آویخته شد.

دراین نامه تأکید شده است: بخش سوم، هشــدارها، تحذیرها و 
توقعاتی بود که از حوزه سلوکی و رفتاری، تا مدیریتی و رویکردی، 
تا غنی سازی محتوای خطبه ها را دربر می گرفت و برخی همواره در 
دیدارهای 3 دهه گذشته مورد تأکید حضرتعالی بوده است و یادآوری 
مجدد بخشی از آنها نشان می دهد هنوز با کسب رضایت جنابعالی 
فاصله داریم و البته این بخش، هدف اصلی از تشکیل ساالنه این 
گردهمایی است، تا شبکه گفتمانی ولی امر مسلمین، خودش را با 

محک امامت و والیت بسنجد و به تصحیح و بهبود بپردازد.
دراین نامه اضافه شده اســت: خاطره بی نظیر این دیدار شــیرین 
را همچون ســرمایه ای مانا و پایدار در دل و جانمان محفوظ نگه 
خواهیم داشت و بر خود فرض می دانیم؛ نه در قول، بلکه در فعل، 
ضمن بررسی و مداقه آسیب شناسانه، اتخاذ تدابیر الزم در ارتباط 
با تذکرات و منویات امام مســلمین را در دستورکار تشکیالتی و 

جمعی قرار دهیم.

دولت دوازدهم؛ هر 8روز یک شهر!
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با هشدار جدی درخصوص 
تغییرات بی رویه در نظام تقســیمات کشــوری، گفت: ابعاد 
منفی تبدیل بیش از حد کشور به واحدهای سیاسی کوچک، 
مسئله ای است که نمی توان به سادگی از آن گذشت. به گزارش 
ایســنا، بابک نگاهداری با اشــاره به عملکرد دولت دوازدهم، 
درخصوص پیامدهای تبدیل بی رویه کشــور بــه واحدهای 
کوچک سیاســی و بی ثباتی در تقسیمات کشــوری هشدار 
داد. او با ارائه آماری درخصوص عملکــرد دولت دوازدهم در 
زمینه ایجاد واحدهای سیاســی جدید، گفت: طی بازه زمانی 
شهریور۱3۹۶ تا مرداد۱۴00، درمجموع ۱7۹شهر با پیشنهاد 
وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران ایجاد شده است. درواقع 
طی این بازه زمانی، تقریبا هر ۸ روز یک شهر ایجاد شده است. 
از میان ۱7۹شهر ایجادشده، ۱77شهر دارای جمعیتی کمتر 
از ۱0هزار نفر بوده اند و شاهد به وجود آمدن 7شهر با جمعیتی 

کمتر از ۵00نفر بوده ایم.
او گفت: ابعاد منفــی تبدیل بیش از حد کشــور به واحدهای 
سیاسی کوچک، مسئله ای است که نمی توان به سادگی از آن 
گذشت. نگاهداری درخصوص روند تبدیل بی رویه روستا به شهر 
عنوان کرد: تبدیل بی رویه روستاهای کوچک به شهر، نتیجه  ای 
جز تغییر کاربری اراضی کشاورزی و آسیب به بخش کشاورزی 
کشور، به هم خوردن تعادل زیست محیطی، عدم توازن جمعیت 
روستایی-شهری در کشور، ایجاد بار مالی برای دولت، مغفول 
واقع شدن توسعه روستاهای کشور و در نهایت ایجاد شهرهای 
ناکارآمد نداشته است. او درباره تبعات دیگر این مسئله توضیح 
داد: یکی دیگر از ابعاد منفی ایجاد واحدهای سیاســی جدید 
پیامدهایی است که متوجه دولت است. با توجه به اینکه نظام 
اداری خود بر بستر تقســیمات کشوری شکل می گیرد، ایجاد 
واحدهای جدید تقســیماتی به معنای افزایش اندازه و حجم 

دولت و بار مالی فزاینده بر دوش دولت است.

توان فنی ساخت بمب اتمی را 
داریم، اما در دستورکار نیست

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: اگر اراده ای در طرف مقابل برای 
بازگشت به برجام وجود دارد، نباید اتهام های واهی هسته ای، که 
پرونده آن بسته شده است را مطرح کنند؛ اگر نمی خواهند به 

برجام بازگردند، وقت طرفین را نگیرند.
محمد اسالمی در گفت وگو با فارس، با اشاره به تعامل سازمان 
مطبوعش با آژانس بین المللی انرژی اتمی، افزود: تعامل سازنده 
ســازمان انرژی اتمی با آژانس برقرار است و هیچ خللی در این 
تعامالت به وجود نیامده اســت؛ چراکه همــه ظرفیت های ما 
براساس معاهده ان پی تی و پادمان تحت نظارت آژانس درحال 

انجام است.
وی گفت: فلسفه وجودی برجام این بود که به همه سؤاالت واهی 
که به جمهوری اسالمی ایران نســبت داده می شد، پاسخ داده 
شود. از این رو در برجام اینگونه توافق شده بود که ایران ظرفیت 
خود را محدود کرده و نظارت روی فعالیت هسته ای را به صورت 

شدید بپذیرد تا این اتهام های واهی رفع شوند.
رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه در برجام همه اتهام های 
واهی که براســاس پی ام دی علیه ایران مطرح شده بود، بسته 
شده اســت، عنوان کرد: اکنون طرف غربی بعد از خارج شدن 
از برجام، برای اینکه بخواهد دوبــاره به برجام بازگردد، مجددا 
اتهام های واهی را که در گذشته مطرح کرده بود، عنوان می کند. 
این اتهام ها از منافقین و رژیم صهیونیســتی نشأت می گیرد و 

حدود 20سال است که این اتهام های واهی را بیان می کنند.
اســالمی اضافه کرد: همانطور که اخیرا آقــای کمال خرازی 
)رئیس شــورای راهبردی روابط خارجی( مطــرح کرد، ایران 
 توان فنی ســاخت بمب اتمی را دارد، اما چنیــن برنامه ای در 

دستورکار  نیست.

دستگیری اعضای هسته 
مرکزی حزب جاسوس بهاییت 
وزارت اطالعات با صــدور اطالعیه ای اعالم کرد 
که سربازان گمنام امام زمان)عج(، اعضای هسته 
مرکزی حزب جاسوس بهاییت را بازداشت کردند.
براســاس گزارش پایــگاه اطالع رســانی وزارت 
اطالعات، در این اطالعیه آمده اســت: متهمان 
بازداشت شده مســتقیما با کانون صهیونیستی 
موســوم به »بیت العدل« مســتقر در فلسطین 

اشغالی در ارتباط تشکیالتی بودند.
بنا بر اعالم وزارت اطالعات، یافته های مســتند 
اطالعاتی حکایت دارند کــه کانون پیش گفته، 
سال گذشــته راهبرد احیای تشــکیالت فرقه  
ضاله  بهاییت در ایران را تحت عنوان »خط تبلیغ 
تهاجمی« و مأموریــت ویژه  جمع آوری هدفمند 
اطالعاتی به شــبکه  بازداشت شــده ابالغ کرده 
بود. همچنیــن مأموریت های تبلیغ گســترده  
آموزه های استعمارســاخته  بهاییــت و نفوذ در 
محیط های آموزشی در سطوح مختلف و به طور 
خاص مهدکودک های سراسرکشــور را محول 

کرده بودند.
در اطالعیه وزارت اطالعات آمده اســت: عالوه بر 
آن، اعضای هسته  بازداشت شــده، مالقات های 
متعددی با کادر مرکزیت حزب صهیونیستی در 
خارج از کشور داشــته و گزارش عملکرد نوبه ای 
پیرامون مأموریت های پیش گفته، به ویژه ترویج 
سازمان یافته  بی حجابی در ایران را به مرکز توطئه  

مستقر در فلسطین اشغالی ارائه می داد.

مجلس

هسته ای

خبر

امنیتی

محمدجواد باقری ؛  امام جمعه آستارا یادداشت

اختصاص 12هزار میلیارد تومــان برای مصوبات 
سفرهای استانی

معاون اجرایی رئیس جمهور در نشست تعیین و تکلیف نحوه تعیین و پرداخت اعتبار 
طرح های مصوب ۳۰سفر استانی اعالم کرد که سازمان برنامه و  بودجه برای مصوبات 
سفر استانی رئیس جمهور منابعی حدود ۱2هزار میلیارد تومان تخصیص داده است که 
به زودی به استان ها ابالغ می شود. به گزارش ایرنا، سیدصولت مرتضوی روز دوشنبه 
در حاشــیه نشســت تعیین تکلیف نحوه تعیین و پرداخت اعتبار طرح های مصوب 
سفرهای اســتانی از محل فروش و تهاتر نفت گفت: در سفرهای استانی، برای اجرای 
طرح های مصوب از چند محل تامین منابع پیش بینی شــده است که امروز بخشی از 
طرح های تهاتری از محل منابع مختلف مانند تهاتر امالک و سایر تهاتر ها با استانداران 
و دستگاه های اجرایی و پیمانکاران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این  جلسه به 
این نتیجه رسیدیم که در بازه زمانی 2 یا ۳ ســاله طرح هایی که مصوب سفر استانی 
هستند و اعتبارات آنها از محل منابع عمومی تامین نمی شود را تعیین تکلیف کنیم. 
بر این اساس حدود ۴۵هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز بود که با تصمیمات جلسه 
امروز گام به گام اجرایی و تامین خواهد شد. او اضافه کرد: برای مصارف کشور، منابعی 
پیش بینی شده است که اساسا در ۳ ماهه اول سال ها ۱۰۰درصد منابع تامین نمی شود 
زیرا عمده منابع کشور جاری هستند که شــامل حقوق، مزایا، یارانه ها و کمک های 
معیشتی می شــود. مرتضوی گفت: در ۳ ماهه اول دولت ها در تالش هستند تا منابع 
جاری را پرداخت کنند. برای سایر طرح ها در ماه های بعدی تصمیم گیری می شود. برای 
مصوبات سفر استانی رئیس جمهور حدود ۱2هزار میلیارد تومان منابع را سازمان برنامه 
و بودجه تخصیص داده است و به زودی به استان ها ابالغ خواهد شد. همچنین فروش 
نفت منابع جاری کشور را تامین می کند و بعد اگر مازادی باشد منابع دیگر از طریق آن 

پرداخت می شود.
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این روزها رهگــذران در معابر بزرگ شــهر تهران 
برگ های درختان را زیرپای خود احساس می کنند. 
برگریزان در نیمه نخست مردادماه، چیزی شبیه حال 
و هوای پاییز است. به ویژه آنکه بارش های سنگین در 
روزهای اخیر گاه آسمان را ابری کرده و فضا حکایت 
از لوکیشن پاییزی یک فیلم در تابستان دارد. با این 
تفاوت که برگ ها سبز و زرد هستند و در عین زیبایی 
بصری، فضای غریبی به برخی از نقاط شهر داده است؛ 
اینکه بارش های ممتد به گیاهان سطح شهر آبرسانی 
زیادی می کنند، مناسب اســت یا برگریزان در گرم 
ترین ماه سال به گیاهان آسیب می زند یا حتی ممکن 
است سبب از بین رفتن درخت یا درختانی در پایتخت 
شود. تغییرات اقلیمی هم اکنون و در آینده چه تأثیری 
روی گیاهان خواهد گذاشــت؟ یک اقلیم شــناس 
معتقد است که به بارش های اخیر در تهران، بارش 
موسمی گفته می شود: »معموال در ایران و در فصل 
تابستان باران موســمی اتفاق می افتد، اما در اکثر 
اوقات در نیمه جنوبی کشــور، چنین پدیده ای رخ 
 نمی دهد و می توانیم 30سال یک بار شاهد باران هاي

موسمی باشیم.« 
بهلول علیجانی به همشهری می گوید: »امسال سامانه 
موسمی خیلی قوی بوده است؛ هم از نظر شدت و هم 
از نظر گسترش که تا شهر تهران هم کشیده شد.« 
همین اتفاق، اگرچه به نظر می رسد گیاهان را از آب 
سیراب کرده است اما این میزان برگریزان در تابستان 
عجیب به نظر می رسد. استاد گیاه شناسی دانشکده 
زیست شناسی دانشــگاه تهران بر این باور است که 
به طور کلی بارندگی ها برای گیاهان مفید است: »این 
بارش ها هر زمان اتفاق بیفتد می تواند جذب گیاهان 
شــده و مقداری از آب ســفر ه های زیرزمینی را که 
وضعیت نامناسبی دارند، تامین کند. بنابراین ضرری 
برای گیاهان ندارد.« حســین آخانی به همشهری 
می گوید: »برای شهر تهران مشکلی وجود دارد و ما 
به دلیل اینکه اصوال وضعیت مناسبی در شهرسازی 
نداریم، طی دهه های قبل حق فضای ســبز شهر را 
ندادیم. درختانی که در خیابان ولیعصر قرار دارند یا 
درختانی که در بافت قدیمی شهر هستند، به شدت 
در تنش هســتند زیرا دیگر آن بافت به دلیل توسعه 
شهری، افزایش ساخت وسازها، توسعه معابر و حتی 

بستر رودخانه ای و جویباری از بین رفته است.« 

 میزان رطوبت گیاهان
بارندگی ها درصورتی که در زمین نفوذ کنند، تأثیرات 
بهتری برای گیاهان خواهند داشــت. در عین حال، 
به گفته علیجانــی، نفوذپذیری خــاک هم میدان 
مشخصی دارد. این اقلیم شــناس معتقد است اگر 
میزان بارندگی بیشتر از نفوذپذیری خاک باشد، در 
زمین جاری می شود: »بارش باران معموال در خاک 

نفوذ می کنــد و نفوذپذیری خاک هــم یک میدان 
مشخصی دارد. برگریزان درختان در فصل تابستان 
تماما به بارش باران ارتباط پیدا نمی کند. درختان، 
آب را از ریشه جذب می کنند تا برگ ها روی شاخه ها 
تبخیر و تعرق انجام دهنــد. بنابراین اگر زمین آب 
نداشته باشد، می گوییم درخت پژمرده شده و باید 

آبیاری صورت بگیرد.« 

او تأکید می کند: »میزان جذب رطوبت درخت از زمین 
محدود اســت. یعنی هر درختی یک میزان معینی 
می تواند رطوبت جذب کند حتی اگر شما زمین را پُر از 
آب کنید. بنابراین زمانی که دمای هوا خیلی زیاد باشد، 
تبخیر روی شاخه ها افزایش می یابد، درحالی که ریشه  
نمی تواند آن مقدار رطوبت را جذب کند؛ هر چند که 
هر روز به درختان آب دهید. در نتیجه برگ ها زرد شده 
و از شاخه درختان جدا می شوند.«  استاد گیاه شناسی 
دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران نیز از این منظر 
به موضوع نگاه می کند: »مقداری از آبی که به سبب 
بارندگی ها جریان پیدا می کند، با آالینده هایی که در 
سطح معابر شهر وجود دارد، مخلوط می شود و دیگر 
آب کیفیت الزم را برای نفوذ در خاک ندارد؛ موضوعی 

که می تواند به درختان آسیب وارد کند.« 
حسین آخانی ادامه می دهد: » از اینکه میزان آسیب 
وارد شــده به درختان چقدر اســت، اطالعاتی در 
دسترس نیست، زیرا پژوهشی در این زمینه صورت 
نگرفته اســت. زمانی که بارندگی صورت می گیرد 
و سبب ســیل و آبگرفتگی در معابر می شود، باید از 
آب نمونه برداری شده و ترکیبات آن را مورد بررسی 
قرار داد تا ببینیم چه تأثیرات منفی اي روی گیاهان 
می گذارد. متأســفانه ما اطالعات اینچنینی نداریم، 
 اما پیش بینــی می کنیم که آســیب هایی هم برای 

گیاهان دارد.« 

خزان زودرس چگونه به تهران رسید؟
همشهری دالیل تغییرات آب و هوایی اخیر پایتخت و زرد شدن برگ بسیاری از درختان به ویژه چنارها را بررسی کرد

محمود موالییگزارش
روزنامه نگار

انطباق دوره برنامه های میان مدت با 
مدیریت شهری؛ زمینه ساز پاسخگویی

یکــی از مهم تریــن دالیــل عدم تحقق 
کامــل برنامه های میان مدت توســعه در 
دولت و نهادهای بخــش عمومی از جمله 
شهرداری ها عدم انطباق دوره های برنامه با 
دوره های مدیریتی است. برای حل این چالش، تدوین برنامه های 
4ســاله پیشــرفت در الیحه اصالح ســاختار بودجه کل کشور 
پیشنهاد شــده و هم اکنون در کمیته، اصالح ســاختار بودجه 
مجلس شورای اسالمی در مرحله بررســی قرار دارد. هم راستا با 
آن در شهرداری ها نیز با توجه به اختیارات وزارت کشور در ماده 
25آیین نامه مالی شهرداری ها لزوم تهیه برنامه های میان مدت 
شهری )4ساله( اصالح و ابالغ شده است. این تغییر، فصل جدیدی 
از نظام برنامه ریزی و بودجه بندی در کشور را به طور عام و به ویژه 
در شهرداری ها رقم می زند. در واقع انتظار می رود تدوین و اجرای 
برنامه های میان مدت به ارتقای برخی از شاخص های حکمروایی 
شهری همچون مشارکت پذیری شــهروندان در تصمیم سازی، 
اســتفاده اثربخش و کارا از منابع محدود در جهت تحقق اهداف 
تعیین شــده در برنامه های میان مدت، بهبود نظام پاسخگویی و 
انضباط پذیری و نیز رعایت حقوق یا عدالت بین دوره ای منجر شود. 
تمرکز بر مطالبات و تقاضاهای شهروندان، غایت تدوین برنامه های 
میان مدت است. این مهم از طریق جلب مشارکت آنان در پیشبرد 
بهتر امور شهر و شهروندان و ارتقای زیست پذیری شهرها میسر 
می شود. با تدوین برنامه میان مدت 4ساله، اولویت های برنامه ای- 
بودجه ای یکسان و به صورت هدفمند مختص همان دوره تعریف 
خواهد شد. در غیر این صورت، اولویت ها برای تخصیص منابع مالی 
در بین دو دوره مدیریت شهری )شورا و شهرداری( ممکن است 
دچار تغییرات اساسی شود که این موضوع به صورت عدم انطباق 
بودجه ساالنه با برش برنامه عملیاتی یکساله نمایان می شود. از 
سوی دیگر فرایند پاسخگویی مدیریت شــهری، مستلزم انجام 
اقدامات براســاس اهداف و راهبردها و سیاست های تدوین شده 
و ارائه گزارش پیرامون نتایج حاصل از اقدامات انجام شده است. 
یکی از مزیت های همزمانی تدوین برنامه با دوره مدیریت شهری، 
ارتقای پاســخگویی و انضباط پذیری مجموعه شــهرداری ها و 
شوراهای اسالمی شهرها و مدیران شهری با تأکید بر شناسایی 
پاسخگو، محور پاســخگویی و فراهم کردن امکان مقایسه نتایج 
اقدامات با برنامه های تدوین به شــمار می رود.  بر این اســاس و 
باتوجه به چالش ها و آسیب های  شناسایی شده درخصوص تدوین 
و اجرای برنامه های توسعه شهری و ضرورت بهبود مستمر فرایند 
تدوین برنامه های میان مدت شهری، شهرداری تهران به عنوان یک 
نهاد عمومی غیردولتی پیشرو در حوزه تحوالت مدیریت شهری 
به دنبال اصالح و بازنگری فرایند تدوین برنامه های میان مدت خود 
از طریق اصالح بازه زمانی اجرای برنامه میان مدت چهارم است. لذا 
تدوین برنامه چهارم مدیریت شهری تهران، منطبق با ششمین 

دوره شورای اسالمی شهر تهران در دستورکار قرار گرفته است.

امیر نورمحمدی
مدیرعامل شرکت شهرسالم

پایگاه های ســیار واکسیناســیون دوز یادآور 
کرونــا در شــهر تهــران بــرای توان یابــان و 
سالمندان مجدد فعال شده اند. شهروندانی 
هــم کــه ســالمند در منــزل دارنــد یا یکــی از 
اعضــای خانــواده امــکان مراجعه بــه پایگاه 
ثابــت را نــدارد، می تواننــد بــا شــماره ۱۳۷ 
تمــاس بگیرنــد و درخواســت تیــم اورژانس 

برای تزریق دوز یادآور را داشته باشند.

محمد نقیب 
سرپرست معاونت امور فرهنگی و اجتماعی 

شرکت بهره برداری مترو
مســابقه فرهنگی »پرچم حســین« تا روز 
ششــم ماه محرم و در ایوان انتظار حضرت 
ولیعصر)عج(برگزار می شود. مسافران مترو 
می تواننــد ضمن دریافت پرچــم متبرک به 
نام نامی حضرت سیدالشهدا)ع( با ارسال 
عکس از نصب این پرچم در ســر در منازل 
خود به قید قرعــه از جایزه ســفر به کربالی 

معلی برخوردار شوند.

نقل قول خبریادداشت

عدد خبر

سرپرست بهره برداری شرکت اتوبوسرانی 
تهــران از اختصــاص ۱۷دســتگاه اتوبــوس 
بــرای حمل ونقــل زنــان در 2 نوبــت صبح و 
عصر در خطوط BRT شــهر خبر داد. ایرج 
لطفــی زاده گفــت: اکنــون ایــن اتوبوس ها 
در 2خط بی آرتــی 2 و ۷ شــهر در 2نوبت در 
ســاعت های ۷ تا ۱۰ صبــح و ۱۶ تــا 2۰ عصر 
فعــال هســتند و روزانــه به طــور میانگیــن 
حدود ۳۰۰ مسافر زن توســط آنها در شهر 

جابه جا می شوند.

17
اتوبوس

ظرفیــت ســاخت ۱۴2۱واحــد مســکن در 
منطقــه١١ در قالب قــرارگاه جهــادی تأمین 
مسکن پیش بینی شــده که ١٠۶٠واحد آن 
در بافت فرسوده و ٣۶١واحد خارج از بافت 
فرسوده است. مهدی هدایت، سرپرست 
ســازمان نوســازی شــهر تهران با اعالم این 
خبر گفــت: عمده ســاخت و ســازهای این 
منطقــه در پروژه های هالل احمــر، پادگان 
حــر، بیمــه، دخانیــات و تعاونــی مســکن 

کارکنان ایجاد می شود.

1421
مسکن

امیر شهرابی؛ مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری

تهران، جزیره گرمایی
تفاوت ارتفاع 900متری میان شمال و جنوب پایتخت، می تواند تهران را به شهر چند اقلیمی تبدیل کند. 
به گفته استاد گیاه شناسی دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران، تغییر اقلیم یک مسئله جهانی است: 
»تغییر اقلیم مختص تهران نیست و یک تغییر اقلیم جهانی در حال صورت گرفتن است. منتها براساس 
داده ها، در خاورمیانه و به طور مشخص تأثیرات ناشی از تغییر اقلیم تقریبا 2 برابر خیلی از مناطق دیگر است. 
اگر در دنیا تغییر اقلیم یک درجه ای را تجربه کرده ایم، در خاورمیانه 2 درجه است و متأسفانه به درجه خطر 
رسیده ایم.« آخانی اضافه می کند: »البته در تهران مشکل دیگری داریم و اینکه خوِد شهر تهران یک جزیره 
گرمایی اضافی محسوب می شود. به دلیل وسایلی که انرژی مصرف می کنند و به خصوص میلیون ها خودرویی 
که روزانه در شهر به حرکت درمی آیند، طبیعی است که شهر تهران گرمایی حتی بیشتر از خاورمیانه داشته 
باشد.«  علیجانی گرمای زمین را دلیل به وجود آمدن پدیده تغییر اقلیم می داند و مي گوید: » بارندگی شدید 
در فصول گرم سال سبب ریزش برگ های سبز درختان می شود. برگریزان این روزهای درختان سبز هم 
به دلیل شدت بارندگی است، ولی اگر برگ ها زرد است، به دلیل نرسیدن آب کافی به ریشه درختان است. آب 
باید در زمین نفوذ کند تا به ریشه درختان برسد. مثال در برخی نقاط خیابان ولیعصر جای مناسبی برای نفوذ 
آب به زمین برای درختان وجود ندارد بنابراین دلیل برگریزان در این موقع از سال گرمای بیش از حد هوایی 
است که میزان تبخیر و تعرق را بیشتر از میزان رطوبت کرده است؛ گرمایی که پیش از بارندگی ها رخ داد.« 
این استاد گیاه شناسی نیز با تأیید تأثیر گرمای زمین در ریزش برگ گیاهان، عنوان می کند: »دلیل اصلی 
برگریزان گرمای بیش از حد است که امسال شاهد آن هستیم. البته شهر تهران مدت هاست که با پدیده 

خزان درختان مواجه است و با توفان و باد برگ هایی که سست شدند، به زمین می افتند.«  
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دولت ایران مصمم به شکستن حلقه 

نفت
محاصــره احتمالی درصــورت به 
نتیجه نرســیدن مذاکــرات رفع 
تحریم هاســت. یکــی از گام های جدی، ســاخت 
پتروپاالیشگاه ها اســت. هدف، افزایش تاب آوری 
اقتصاد ایران از دریچه تامین انرژی موردنیاز داخلی 
به ویژه بنزین و البته متنوع سازی بازار فرآورده های 
نفتی و پتروشیمی و جلوگیری از خام فروشی نفت 

سنگین است.
 دیروز جمعی از مدیران شبکه بانکی به پاستور رفتند 
تا در حضور رئیس جمهور، معاون اول او و وزیر نفت، 
پای 2تفاهمنامه ســاخت پتروپاالیشگاه به ارزش 
18میلیارد دالر را امضا کنند و متعهد شوند نسبت به 

تامین مالی این 2 ابر پروژه نفتی اقدام کنند.
تفاهمنامــه مشــارکت و تأمیــن مالی ســاخت 
2پتروپاالیشگاه به نام »شــهید قاسم سلیمانی« با 
ظرفیت پاالیش روزانه ۳۰۰ هزار بشــکه  نفت خام 
سنگین و پاالیشــگاه »مروارید مکران« با ظرفیت 
پاالیش روزانه ۳۰۰هزار بشــکه نفت خام سنگین 
و فوق ســنگین با حضور ســید ابراهیم رئیسی، به 
امضا رســید. رئیس جمهور روز گذشته در مراسم 
ویــژه ای، از امضای این تفاهمنامــه به عنوان روز با 
برکت یاد و تأکید کرد: امضای این تفاهمنامه گامی 
در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی با هدف خنثی سازی 
تحریم ها، جلوگیری از خام فروشی و تبدیل نفت خام 
به فرآورده های با ارزش افزوده باالتر، تامین نیازهای 
کشــور به فرآورده های نفتی و ایجاد ظرفیت های 

صادراتی جدید است.
به گزارش همشهری، تفاهمنامه مشارکت و تأمین 
مالی احداث پاالیشگاه »مروارید مکران« با ظرفیت 
پاالیش روزانه ۳۰۰هزار بشکه نفت خام سنگین و 
فوق سنگین در جاســک با برآورد حدود ۷میلیارد 

دالر ســرمایه گذاری میان گروه اقتصادی مفید و 
بانک های ملت، تجارت و پارسیان امضا شد تا براساس 
مشارکت نامه شرکت مجری، تأمین مالی و احداث 
پاالیشگاه یادشده تأمین شود. استفاده حداکثری از 
تجهیزات ساخت داخل و بهره مندی از قانون تنفس 
خوراک از ویژگی های طرح ساخت پاالیشگاه نفت 

مروارید مکران است.
این گزارش می افزاید: تفاهمنامه مشارکت و تأمین 
مالی احداث پتروپاالیشگاه »شهید قاسم سلیمانی« 
با ظرفیت پاالیش روزانه ۳۰۰هزار بشکه نفت خام 
سنگین نیز با برآورد کمی بیش از 11میلیارد دالر 
سرمایه گذاری میان بانک های ملی، رفاه کارگران، 
ملت و تجارت و گروه تدبیر انرژی، شــرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس، شرکت ســرمایه گذاری 
اهداف و شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران امضا شد تا براساس مشارکت نامه شرکت 
مجری طرح، تأمین مالی و احداث پتروپاالیشگاه یاد 

شده، تأمین شود.
براســاس اعالم وزارت نفت، ترکیب فرآورده های 
تولیدی در پتروپاالیشگاه شهید سلیمانی با ظرفیت 
پاالیش روزانه ۳۰۰هزار بشــکه نفت خام سنگین، 
۶۵درصد سوخت و ۳۵درصد محصوالت شیمیایی 
خواهد بود و قرار اســت این طرح پس از گذشت ۵ 
سال از زمان اجرا تکمیل شــود. گروه تدبیر انرژی 
1۵درصد، شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
1۵درصد، شرکت سرمایه گذاری اهداف 1۵درصد، 
شــرکت ملی پاالیش و پخــش فرآورده های نفتی 
ایــران 1۰درصد، بانک ملی 1۵درصــد، بانک رفاه 
کارگران 1۵درصد، بانک ملــت ۷.۵درصد و بانک 
تجارت ۷.۵درصد در تفاهمنامه مشارکت و تأمین 
مالی احداث پتروپاالیشگاه »شهید قاسم سلیمانی« 

سهم دارند.

هدف اصلی از ساخت 2پتروپاالیشگاه، ایجاد ارزش 
افزوده و جلوگیــری از خام فروشــی جلوگیری از 
واردات بنزین به کشــور، افزایش ظرفیت پاالیشی 
و تولید فرآورده های نفتی در کشور، اشتغال زایی و 
به کارگیری توانایی شــرکت های داخلی و ظرفیت 
دانش بنیان ها، مقابله فعاالنه با تحریم ها و جلوگیری 
از تحریم پذیــری، هدایــت نقدینگی به ســمت 
ســرمایه گذاری مولد، عبور از پاالیشگاه ســازی و 
حرکت به سمت احداث پتروپاالیشگاه ها و استمرار 

حضور ایران در بازارهای جهانی  اعالم شده است.

دفاعرئیسیازتفاهمنفتیها
رئیس جمهور امضــای تفاهمنامه تامین مالی برای 
احداث پتروپاالیشگاه شهید سلیمانی و پاالیشگاه 
مروارید مکــران را اقدامی مؤثــر در تحقق اهداف 
کشور در زمینه های جذب سرمایه گذاری در مسیر 
رونق تولید، خنثی ســازی تحریم ها، جلوگیری از 
خام فروشــی و تبدیل نفت به فرآورده های با ارزش 

افزوده بیشتر و ایجاد اشتغال علم پایه دانست.
رئیســی احــداث مجتمع هــای پتروشــیمی و 
پتروپاالیشــگاهی را از نیازها و ضرورت های کشور 
عنوان کرد و افزود: تحقق اهداف کشور در زمینه رشد 
اقتصادی در گرو ســرمایه گذاری های کالن است و 
این تفاهمنامه ها ازجمله اقدامات و زمینه سازی های 
مؤثر برای جذب سرمایه های خرد و کالن در مسیر 

سازندگی و آبادانی کشور است.
رئیس جمهــور همچنین با اشــاره بــه اتفاق نظر 
کارشناسان اقتصادی بر این نکته که هدایت نقدینگی 
به سمت تولید، نگرانی ها را از رشد نقدینگی برطرف 
می کند، تصریح کرد: تفاهمنامه ای که امروز به امضا 
رســید، همچنین یکی از مصادیــق موفق هدایت 

نقدینگی به سوی تولید است.

وی خاطرنشــان کرد: گاهی ممکن است در مسیر 
اجرای یک پروژه بزرگ، موانع کوچکی پیدا شود اما 
این نباید باعث توقف یا حتی کندی کار شود. به هیچ 
وجه در مســیر اجرای چنین پروژه هایی موانع را به 

رسمیت نشناسید. 
رئیس جمهور اجرای این پروژه هــا را باعث آبادانی 
و پیشــرفت برای بندرعبــاس و به ویژه ســواحل 
َمکــران دانســت و گفت: اجــرای ایــن پروژه ها 
به عنوان طرح هایی علم پایــه می تواند باعث ایجاد 
اشــتغال پایدار و رونق تولید، به خصوص در صنایع 
پایین دستی صنعت نفت شود. رئیس جمهور اظهار 
داشت: امروز وظیفه ما در عرصه رونق تولید، همان 
وظیفه ای اســت که رزمندگان مــا در جبهه های 
دفاع مقدس بر عهده داشــتند. هر گامی برای رونق 
تولید و ایجاد اشتغال، تیری در قلب دشمن و قدمی 

برای افزایش امید و اعتماد مردم به نظام است.

قانونچهمیگوید؟
براساس قانون بودجه 14۰1وزارت نفت اجازه دارد 
با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی 
نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه  گذاری 
مردمی مصوب سال 1۳98و سیاست های کلی اصل 
44قانون اساسی از طریق شرکت های دولتی حداکثر 
در سقف 2۰درصد نسبت به احداث پتروپاالیشگاه 
نفت خام به ظرفیت ۳۰۰هزار بشــکه در روز جهت 
تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت از محل منابع 
داخلی با مشــارکت بخش غیردولتی، تأمین مالی 
خارجی)فاینانس( و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران 
اقدام کند؛ البتــه وزارت نفت وظیفــه دارد پس از 
ســاخت و بهره برداری این پتروپاالیشگاه ها نسبت 
به واگذاری ســهم خود در قالب بازار سرمایه ظرف 

یک سال پس از بهره برداری اقدام کند.

روزبابرکتنفتیها
تفاهمنامه ساخت 2پتروپاالیشگاه به ارزش 18میلیارد دالر در حضور رئیس جمهوری به امضا رسید

همشهری توالی سوانح ترکیدگی الستیک هواپیماها در فرودگاه مشهد را بررسی می کند

بار بحران روی چرخ های هواپیما
در 4روز، ۳هواپیما در فرودگاه مشهد دچار ترکیدگی 

گزارش
الستیک شده اند؛ سازمان هواپیمایی کشوری یکی از 
عوامل این حوادث را ایراد در باند فرودگاه اعالم کرده که 

البته مسئوالن فرودگاه مشهد آن را قبول ندارند.
به گزارش همشــهری، توالی ســوانح مربوط به ترکیدگی الســتیک 
هواپیماها در باند فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد به گونه ای 
است که ناخودآگاه، ایراد در باند این فرودگاه وزن بیشتری در شناسایی 
عوامل مقصر به خود می گیرد؛ اما این سؤال مطرح می شود که اگر ایراد 
در باند فرودگاه عامل بروز این سوانح است، چرا در هفته های قبل این 
توالی در ســوانح وجود نداشــت؟ همچنین برخی گرمای هوا را مؤثر 
می دانند؛ اما بازهم این سؤال مطرح می شود که چرا در سایر فرودگاه های 
کشور که برخی گرم تر هستند، این اتفاق به ندرت  می افتد؟ آیا ترکیدن 
الستیک هواپیماها با اوضاع مالی نابسامان ایرالین ها مرتبط است؟ آیا 
ترافیک مسافران به خصوص در مسیر مشهد باعث بروز چنین سوانحی 

شده است؟

اتهاماتباندفرودگاهمشهد
نیمه شــب 8بهمن 1۳94، یک فروند هواپیمــای  ام دی 8۳ متعلق به 
هواپیمایی زاگرس هنگام فرود، از باند فرودگاه مشهد خارج شد. چرخ و 
دماغه این هواپیما به شدت آسیب دید و یک بال آن نیز شکست. این یکی 
از اتفاقات بسیار بد در فرودگاه مشهد بود. در ادامه، در سال14۰۰ نیز 
الستیک هواپیمای 737B شرکت هواپیمایی سپهران در باند فرودگاه 
مشهد دچار ترکیدگی شد. سازمان هواپیمایی مدعی است که به دنبال 
این دو اتفاق، توصیه ایمنی برای ارتقای کیفیت سطح باند اصلی فرودگاه 
مشهد )قدرت ترمزگیری، رنگ آمیزی( را صادر کرد که طبق اظهارات 
مدیران فرودگاهی، به دلیل زمان بر بودن و حجم زیاد پروژه، تاکنون موفق 
به اقدام اصالحی نشده اند. به گزارش همشهری، بازخوانی سوانح فرودگاه 
مشهد نشــان می دهد که از ابتدای امســال، حداقل ۵مورد ترکیدگی 
الستیک در باند اصلی فرودگاه مشهد رخ داده است. ۳۰فروردین، یکی از 
الستیک های عقب هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ متعلق به شرکت هواپیمایی 
کاسپین که از مبدأ اصفهان وارد مشهد شــده بود، پس از فرود در باند 

فرودگاه مشهد ترکید.
 اول مرداد، بوئینگ ۷۳۳ شرکت هواپیمایی سپهران در مسیر شیراز به 

تهران حین فرود در فرودگاه مهرآباد، دچار ترکیدگی الستیک شد. طبق 
اعالم سپهران، الستیک هواپیما کم باد بوده و در زمان فرود با توجه به 
فشار زیاد هواپیما دچار آسیب شده است. صبح جمعه ۷ مردادماه نیز 
پرواز شرکت هواپیمایی آتا از مشــهد به نجف پس از برخاستن از باند 
فرودگاه مشهد دچار ترکیدگی الستیک شد و پس از کاهش سوخت با 
ادامه پرواز در فضای تقرب مشهد و رسیدن به وزن مجاز در باند فرودگاه 
مشهد فرود آمد. هشتم مردادماه نیز پرواز شرکت هواپیمایی قشم که 
فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد را به مقصد مسقط، ترک 
کرده بود، به علت ترکیدن 2 الستیک ارابه فرود اصلی سمت چپ هنگام 
تیک آف مجبور به بازگشت به فرودگاه مشهد شــد. این هواپیما برای 
سوزاندن سوخت موجود در مخازن و کاهش وزن، ۳ساعت و ۳8دقیقه 

در اطراف مشهد هلدینگ انجام داد. 
در نهایت صبح دیروز نیز 2الســتیک عقب هواپیمای شرکت سپهران 
هنگام ورود به پارکینگ فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد 

دچار ترکیدگی شد.

پشتپردهسوانحفرودگاهمشهد
شرکت هواپیمایی ســپهران در 1۰روز گذشــته، 2سانحه ترکیدگی 
الستیک در فرودگاه مشهد را تجربه کرده است. در اول مرداد، هواپیمای 
سپهران به واسطه کم باد بودن الستیک در زمان فرود دچار ترکیدگی 
الستیک شده و دیروز هم هواپیمای این شرکت هنگام ورود به پارکینگ 
فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد با ترکیدگی الستیک مواجه شده 
است. گرچه توالی ســوانح مربوط به ترکیدگی الستیک هواپیماها در 
باند فرودگاه مشهد به گونه ای اســت که ایراد در باند این فرودگاه وزن 
بیشتری در شناسایی عوامل مقصر به خود می گیرد، اما برای مقصر کردن 
باند فرودگاه مشهد، فقط نمی توان به توالی حوادث ترکیدگی الستیک 
استناد کرد؛ چراکه اگر این باند ایرادی داشته باشد، باید در دوره های قبل 
نیز این اتفاق حتی به میزانی کمتر رخ می داد. در مورد گرمای هوا نیز 
می توان چنین استداللی آورد به خصوص که فرودگاه های بسیار گرم تر 
از مشهد نیز در کشور وجود دارد که توالی سوانح ترکیدگی الستیک آنها 

مانند فرودگاه مشهد نیست. 
نکته دیگر اینکه فرودگاه مشهد بعد از فرودگاه مهرآباد باالترین ترافیک 
نشست  و برخاست هواپیما را دارد و تعداد سوانح فعلی در مقایسه با تعداد 

کل پروازها ضریب چندان باالیی ندارد. از همه مهم  تر، سوانح ترکیدگی 
الستیک در فرودگاه مشهد مربوط به ایرالین های کوچک تر کشور است و 
ترکیدگی الستیک آنها می تواند ارتباط مستقیمی با وضعیت مالی بسیار 

نامساعد ایرالین ها در یکی دو سال اخیر داشته باشد. 
به عبارت دیگر، فشــار مالی بــه ایرالین ها به خصــوص در دوره کرونا 
به گونه ای بود که آنها بارها اعالم کردند بــا هزینه فروش بلیت، حتی 
قادر به جبران هزینه های جاری نیز نیستند. در این وضعیت با توجه به 
اینکه دفعات استفاده از الستیک هواپیما به صورت تولید جدید حدود 
2۰۰سیکل و به صورت اورهال شــده حدود 1۰۰سیکل پروازی است، 
این احتمال وجود دارد که ایرالین ها به خصوص ایرالین های ضعیف تر 
از منظر مالــی، تعویض چرخ ها را بــه تعویق بیندازند تــا در هزینه ها 
صرفه جویی کنند. تکرار سانحه ترکیدگی چرخ هواپیما سپهران، آن هم 
بعد از فرود نشان می دهد، بیش از اینکه بتوان باند فرود را مقصر حادثه 
دانست، باید فکری به حال اوضاع مالی نامســاعد ایرالین ها و رعایت 

استانداردهای پروازی کرد.

عاقبتپروازبابالهایبسته
صنعت هواپیمایی ایران، 4دهه تحریم را پشت سر گذاشته و در شرایط 
فعلی آمارهای رسمی و غیررسمی از زمین گیر شــدن حدود نیمی از 
هواپیماهای مسافربری کشــور حکایت دارند. در این وضعیت، جدای 
از اینکه ایرالین ها دسترسی سخت و پرهزینه ای برای خرید قطعات و 
موتور هواپیما دارند، امکانی برای نوسازی ناوگان با استفاده از فاینانس 
خارجی )نظیر فرصتی که در برجام برای ایران ایر فراهم شد( هم ندارند و 
همین مسئله دامنه فعالیت آنها را به واسطه کهنسالی ناوگان و کم بودن 
تعداد آنها روزبه روز کوچک تر می کند؛ به گونه ای که عمال سهم بسیاری 
ایرالین های داخلی از پروازهای منطقه ای به صفر رسیده است. در مقابل 
همه این نامالیمات، قیمت گذاری دســتوری، دست وبال شرکت ها را 

بسته اند. 
این وضعیت، ایرالین های کوچک را به مرز ورشکستگی کامل کشانده و 
ایمنی پرواز آنها را به مخاطره انداخته است. استمرار این شرایط می تواند 
معدود ایرالین های بزرگ کشور را نیز به سرنوشت همین ایرالین های 
کوچک دچار کند و آن وقت توالی و شدت حوادث به مراتب فراتر از سوانح 

اخیر در باند فرودگاه مشهد خواهد بود.

دالیلواکنشغیرمنتظرهدالر
بهافزایشنرخبهره

تغییر نرخ بهره یکی از مهم ترین سیاســت های پولی کشورها 
محســوب می شــود، به طوری که در زمان ایجاد تورم ناشی از 
چاپ بدون پشتوانه پول، این ابزار می تواند نقدینگی را از بازارها 
جمع آوری و به بانک ها هدایت  کند. مهم ترین پشــتوانه چاپ 
پول، تولیدات داخلی)GDP(، شرایط اقتصادی و سیاسی باشد 

و درصورت عدم  تعادل بین این 2، افزایش تورم اتفاق می افتد.
در دوران کرونا آمریکا نیز مانند ســایر کشــور ها مقدار زیادی 
پول بدون پشتوانه معادل 2.۵تریلیون دالر در قالب بسته های 
حمایتی برای مردم چاپ و تورم 9درصدی امروز را ایجاد کرد. 
برای کنترل این تورم بانک مرکزی آمریــکا افزایش نرخ بهره 
تا 4.۵درصد را در نظر دارد و قرار شــده این میزان را به صورت 

یکسانی اعمال کند که امروز به 2.۵درصد رسیده است.
البته که پس از کمرنگ شدن معضل کرونا در غالب کشور های 
جهان، شاهد بازگشایی کارخانه ها، جذب نیروی کار و کاهش 
نرخ بیکاری بودیــم و این موضوع احتماال نویــدی برای ورود 
به دوران 1۰ یا 12ســاله شــرایط نرمال اقتصادی خواهد بود. 
اما موضوعی که نمی توان از آن چشم پوشــی کرد تورم حدود 
9درصدی آمریکاست. تجربه نشان داده که نرخ بهره به عنوان 
یکی از مهم ترین ابزار برای کنترل تورم، معموال کارکرد مطلوبی 
دارد؛ در همین راستا احتماال فدرال رزرو یک مرحله دیگر، البته 
کمتر از گذشته نرخ بهره را افزایش خواهد داد، اما هرگونه افزایش 
در نرخ بهره و جمع آوری پول از سطح بازار می تواند باعث کاهش 

تولیدات داخلی و احتماال افزایش نرخ بی کاری نیز شود.
افزایش این نرخ بهره در دوره پیشین طبق انتظار منجر به افزایش 
ارزش بازار پول و کاهش ارزش در بازارهای جایگزین دیگر مانند 
بورس و رمز ارزها شــد ولی به رغم انتظار، پس از افزایش اخیر 
نرخ بهره دالر و بازارهایی مانند کریپتوکارنســی و سهام رشد 
کردند. یکی از دالیل این واکنش عجیب می تواند این باشد که 
در اجالسFOMC بیان شد که نرخ بهره ۰.۷۵درصد افزایش 
می یابد و بازار با توجه به اطالع قبلی از افزایش نرخ بهره، چند روز 
جلوتر واکنش های مورد انتظار را تا حدودی نشان داد و ما شاهد 
پیش خور شدن خبر قبل از اجرا و انتشار آن بودیم. اما با این حال 
معامله گران انتظار رشــد قیمتی را در این وضعیت نداشتند و 
این اتفاق احتماال دالیل دیگری فارغ از رشــد نرخ بهره فدرال 
رزرو داشته اســت. درخصوص این دالیل می توان عنوان کرد 
که آمریکا دیگر به شدت قبل، نیاز به افزایش پلکانی نرخ بهره را 
احساس نمی کند چرا که پارامتر های اقتصادی مهمی مانند روند 
نرخ بیکاری در ایاالت متحده و گزارش های فصلی نرخ تولیدات 
داخلی این کشــور هر 2 با خوش بینی باالیی همراه بوده است؛ 
به عبارت دیگر احتمال دارد وضعیت اقتصادی وارد رکود نشده و 
با پایان دوران انقباض پولی و مالی شاهد رونق و رشد اقتصادی 

در این کشور و جهان باشیم.
در پایان یک نکته مهم و نقد فلســفی به بیت کوین وجود دارد. 
بازار کریپتوکارنسی توانسته به طور قابل توجهی به بلوغ، رشد 
و همبستگی با سایر بازارها دست پیدا کند. بیت کوین و سایر 
رمزارزها با کارکرد ضد تورمی به عرصــه اقتصاد ورود کردند و 
انتظار می رفت در زمان چاپ پول در مقابل سیاست های انفرادی 
و تمرکزگرایانه دولت ها عملکرد مطلوبی ارائه کند. اما  متأسفانه 
بیت کوین به طور کلی از فلســفه اصلی خود در این زمینه دور 
شده است و هم اکنون همبســتگی باالیی با بازار سهام دارد که 
این امر به علت ورود مؤسســات مالی و دولتی از سال2۰18 به 

بازار رمزارزها بوده و تبعیت باالیی با قوانین اقتصاد سنتی دارد.

وضعیتاموالدرانبارها،بهترشدهاست
غالمحسین محســنی اژه ای، رئیس قوه 
قضاییه از زمان ریاســت بر دستگاه قضا، 
همــواره پیگیر تعیین تکلیــف کاالهای 
انباشته شده در گمرک بوده و در تازه ترین 
اظهارنظر گفته اســت: وضعیت اموال و کاالهــای موجود در 
انبارهای بنادر، گمرک ها و سازمان اموال تملیکی نسبت به قبل، 
بسیار بهتر شده است و قابل مقایسه با دوره و مقطع قبل از ورود 
قوه قضاییه و دولت نیست؛ اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله 
داریم. انتقاد و مطالبه رئیس دستگاه قضا از بالتکلیفی کاالهای 
دپو شــده در گمرک و بندرها در شرایطی صورت می گیرد که 
2روز پیش اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت سازوکارهای 
جدید جلوگیری از رســوب کاال در گمرک و تسریع در تعیین 
تکلیف اموال تملیکی را تصویب کردند. ازجمله تمهیدات جدید 
دولت برای جلوگیری از تلنبار شدن و رسوب کاالها این است 
که سرعت عمل از طریق اتصال و به روز رسانی تبادل اطالعات 
در مورد کاالهای وارداتی و اموال تملیکی به صورت زنجیره ای 
و هماهنگ میان دستگاه های ذی ربط افزایش یابد. واقعیت این 
است که در سال های اخیر پدیده »کاال بیار، دالرش را بگیر«، در 
حوزه تجارت خارجی باب شده و به هنگام تنگدستی ارزی کشور، 
فرایند ثبت سفارش کاالها طوالنی می شود. در چنین شرایطی 
برخی بازرگانان به واردات کاال و انباشــت آن در گمرک و بندر 
اقدام می کنند. سپس فرایندهای ثبت سفارش و یا دریافت ارز 
را در اولویت خود قرار می دهند. بدیهی است اگر دولت و بانک 
مرکزی بخواهد به همه کاالهای واردشده ارز اختصاص دهد، با 
دست اندازهای جدی مواجه می شود. به همین خاطر در واردات و 
تخصیص ارز، اولویت گذاری می شود. پیشنهاد می شود سران قوا 
نسبت به آسیب شناسی و چاره اندیشی در حوزه تجارت خارجی 
اقدام کنند و موانع را بردارند و مسیر تجارت را شفاف سازند تا 

شاهد استمرار شیوع پدیده کاال بیار، دالر بگیر نباشیم.

خطرخروجایرانازبازارگازدنیا
میزان مصــرف گاز طبیعی در ایران از کل مصرف ۳۰کشــور 
اروپایی بیشتر است و اگر همین روند مصرف ادامه پیدا کند، به 
چشم برهم زدنی ایران از باشگاه صادرکنندگان گاز دنیا اخراج 

خواهد شد. 
تازه ترین گزارش شــرکت بریتیش پترولیوم نشــان از وضع 
نامطلوب مصرف گاز در ایران در مقایســه با سایر نقاط جهان 
شامل قاره آمریکا، اروپا، آفریقا، آسیای میانه و خاورمیانه دارد. 
با توجه به داده های شرکت BP )بریتیش پترولیوم( درباره میزان 
تولید و مصرف گاز در جهان در سال2۰21، سهم ایران در حوزه 

تولید گاز دنیا، ۶.4درصد و در عرصه مصرف، ۶درصد است. 
این امر به این معناست که میزان تولید به مصرف، بسیار نزدیک 
و فقط ۰.4درصد است. در بین 4کشور نخست، در زمینه تولید و 
مصرف گاز، فقط چین، مصرف بیشتری نسبت به تولید دارد که 
البته باید جمعیت باالی آن مدنظر قرار گیرد. همچنین با وجود 
جمعیت و وسعت بیشتر روسیه و آمریکا نسبت به ایران، وضعیت 
این 2کشور از نظر شاخص تولید به مصرف، نسبت به کشور ما 
بهتر است. نرخ رشد مصرف طی سال های 2۰11 تا 2۰21 نیز 
بیانگر این است که مصرف گاز ایران نسبت به آمریکا و روسیه، 

در 1۰سال اخیر، بیشتر بوده است.

کشورهای برتر تولید و مصرف گاز در سال2021

نام کشور
سهم جهانیرتبه جهانی

از مصرفاز تولیددر مصرفدر تولید

1120.52.3آمریکا

2211.80.9روسیه

3464.6ایران

439.410.9چین

تا پایان مرداد ماه انجام می شود
آغازدوبارهعرضهخودرودربورسکاال
باالخره بعــد از چالش های فــراوان درباره عرضــه خودرو در 
بازارســرمایه آنطور که بورس کاال در اطالعیه ای رسمی اعالم 
کرده از 2۶مرداد ماه امسال عرضه خودرو در بورس کاال دوباره 

از سر گرفته خواهد شد.
به گزارش همشــهری، با وجود یک دور عرضــه موفقیت آمیز 
2محصول متعلــق به گروه بهمــن در بــورس کاال در ابتدای 
ســال جاری، قرار بود از خردادماه با پذیرش محصوالت ســایر 
شرکت های خودرو ســازی ، بازار مبادالت خودرو در بورس کاال 
توسعه پیدا کند اما این طرح با مخالفت وزارت صنعت مواجه شد 
و جلوی عرضه های بیشتر در بورس کاال گرفته شد. در نتیجه این 
رویداد ماه قبل شورای بورس جلسه تشکیل داد و در نشستی 
که با حضور وزیر اقتصاد و وزیر صنعت برگزار شد اختالف ها حل 
و قرار شد بار دیگر عرضه خودرو در بورس کاال ازسرگرفته شود. 
حاال اطالعیه بورس کاال نشــان می دهد قرار است عرضه های 
جدید بار دیگر ازسرگرفته شود. به نظر می رسد این موضوع ناشی 
از توافق بین مسئوالن بازار ســرمایه و وزارت اقتصاد با وزارت 
صنعت اســت که می تواند راه را برای عرضه محصوالت ســایر 
شرکت های خودرو ساز ازجمله سایپا و ایران خودرو نیز باز کند.

بورس کاال با انتشار اطالعیه ای رسمی در سامانه کدال اعالم کرد 
در عرضه نخست، ۶۰۰دستگاه خودروی فیدلیتی و دیگنیتی 

گروه بهمن در تاریخ 2۶مرداد ماه در بورس کاال عرضه می شود.
طبق توافق انجام شــده قرار اســت در این روز ۳۵۰دســتگاه 
فیدلیتی و 2۵۰دستگاه دیگنیتی متعلق به گروه بهمن موتور 
راهی تاالر صنعتی بورس کاال شود. براساس این اطالعیه، عرضه 
8۵دســتگاه از این خودروها فیدلیتی ۷نفره تیپ2 مشــکی و 
9۰دستگاه فیدلیتی ۷نفره تیپ2 سفید است که با قیمت های 
۷۷2میلیون تومان عرضه خواهند شــد. همچنین 8۵دستگاه 
فیدلیتی ۵نفره تیپ یک مشکی و 9۰دستگاه فیدلیتی ۵نفره 
تیپ یک سفید نیز به قیمت ۷۵8میلیون و۵۰۰هزار تومان عرضه 
خواهند شد. طبق اطالعات ارائه شده از بورس کاال، 2۵۰دستگاه 
از خودرو های عرضه شــده نیز دیگنیتی پرایم مشکی و سفید 
هستند که هر یک به قیمت 821میلیون و۵۰۰هزار تومان عرضه 
می شوند. در جریان این عرضه هر کد ملی مجاز به ثبت سفارش 
روی یکی از کدهای عرضه شده در تاریخ عرضه و صرفا برای یک 
دستگاه خودرو است. صدور سند و شماره گذاری خودرو فقط به 
اسم شخص خریدار خواهد بود. همچنین خریداران برای تحویل 
خودرو باید یکی از نمایندگی های مجاز بهمن موتور را مطابق 
فهرست انتخاب کنند. پیش تر نیز خودروي کارا متعلق به این 
خودروسازی در بورس عرضه شده و مورد معامله قرار گرفته بود. 
درمجموع 1۳9دستگاه کاراي تک کابین و دوکابین مورد معامله 
قرار گرفته بود که 81دستگاه کاراي دوکابین و ۵8دستگاه کاراي 

تک کابین بود.

همه،معطلیکآییننامه
خبر:مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس از بررسی آیین نامه واردات خودرو 
با حضور معاون صنایــع حمل ونقل وزارت صنعت 
و نمایندگان بانک مرکزی در این کمیســیون خبر 

داده است.
نقد: بازار خودروی ایران انحصاری است. حتی 
در زمانی کــه واردات خودروی خارجــی با تعرفه 
1۰۰درصدی آزاد بود، باز هــم بخش مصرفی این 
بازار در انحصار خودروســازان داخلی قرار داشت و 
واردات خودرو جز برای دهک های باالی درآمدی 
خیروبرکت نداشــت. بااین همه، ممنوعیت کامل 
واردات باعث شده کلیت بازار به هم بریزد و بخشی 
از خودروهــای داخلــی که مثاًل در ۵ســال پیش 
می توانست خودروی طبقه متوسط محسوب شود، 
در غیاب محصوالت ارزان قیمــت خارجی در بازار، 
جایگزین آنها شوند و عمالً ماهیت آنها به خودروهایی 
لوکس تغییر یابــد. در این میــان، اگرچه واردات 
خودرو قادر نیست تغییر شگرفی در بازار و صنعت 
خودروی ایران ایجاد کند؛ اما همین که بتواند تقاضای 
گران پسندان بازار را پاســخ بدهد و از سرریز شدن 
موج تورمی این بخش از بازار بــه بازار خودروهای 
ارزان قیمت ممانعت کند، اتفاق مبارکی است. تنها 
مشکل این جاست که بحث واردات خودرو، هم در 
تصویب قانون اولیه با رفت وبرگشت های بسیار مواجه 
بود و هم در تدوین و ابالغ آیین نامه کل بازار و جامعه 
را معطل خود کرده است و تا این بوروکراسی برطرف 
نشود، عواید حداقلی این واردات هم از بازار داخلی 

دریغ خواهد شد.

چهره روز

داده نما

خودرو

نقد  خبر

عباسآشتیانی؛مدیرعامل انجمن بالکچین ایرانیادداشت
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مریم سرخوشگزارش
روزنامهنگار

بســیاریازکارشناســانآموزشــیمعتقدندکهدر
امتحانــات،تقلبموضوعــیاجتنابناپذیراســتو
نمیتوانایــندورابهصورتصددرصــدازهمجدا
کرد.آزمونهایآموزشــیهموارهچندگامازنوآوری
وتکنولوژیهایتقلبعقبهســتند،امامسئلهمهم
ایناستکهاقداماتپیشگیرانهمانعموفقیتمتقلبان
شود.داغترینموضوعتقلبدرآزمونهابهکنکورهای
سراســریبرمیگرددکهسالگذشــتهباشناسایی
ودســتگیری۲۷۰متخلفهمراهشــد.ایندرحالی
استکهکنکورامســالهمافزایشآمارمتخلفانرا
داشــتوهمروزهایپرالتهابیرادراینبارهپشــت
سرگذاشــت؛بهطوریکهبهدستوررئیسجمهوری،
معاوناولاومســئولرســیدگیبهپروندهتقلبدر
کنکور14۰1شد؛هرچندکهدرنهایتسالمتکنکوررا
تأییدکردند.حاالاینموضوعراعبدالرسولپورعباس،
رئیسسازمانسنجشآموزشکشوردرگفتوگوبا
مهرتأییدمیکندوادامهبااشــارهبهتغییراتایجاد

شدهدرکنکورســال14۰۲امیدواراستتاشانسو
تقلبدرآزمــونکنکوربهحداقلبرســد.اودرادامه
میگوید:»درآزمونامسالتقلبینشدهچونهرکس
خواستهازابزارتقلباستفادهکند،دستگیرشدهاست.«
سازمانسنجشامسالعالوهبرشناساییودستگیری
1۲شبکهتقلبپیشازبرگزاریکنکوربابهرهگیریاز
شرکتهایدانشبنیان،مهندسیمعکوس،استفاده
ازســیگنالیاب،ایجادمحدودیتدراینترنتدرروز
برگزاریآزمونوهوشــیاریعواملحفاظتبیشاز
۸۰۰نفرازداوطلبانمتخلفکنکورراشناساییکرد
وحاالهمبرایکنکور14۰۲برنامههایدیگریدارد.
پورعباسدربارهمأموریتهایجدیداینســازمانو
تغییراتکنکور14۰۲همچنیننحوهمقابلهسازمان
ســنجشباتخلفاتدرکنکور14۰1توضیحاتیارائه

کردهاست.

سؤاالت کنکور تجربی چگونه لو رفت؟
رئیسسازمانسنجشدربارهتقلبدرکنکور14۰۰
میگوید:»ســالگذشــتهدرمجموع۲۷۰متخلف
شناساییومحکومشدند.اینافرادیادستگاهیهمراه

خودداشتندیاگزارشهایمتقنبرایتقلبآنهاوجود
داشــتیاکلیدتقلبیآزمونرادریافــتکردهبودند
کهبینیکتا5ســالازشــرکتدرکنکورسراسری
محرومشــدندوپروندهتخلفدرکنکور14۰۰بسته
شــد.«امابهگفتهپورعباس،امسالتدابیرجدیتری
ازسویسازمانســنجشصورتگرفتهبود:»اولین
پیشبینیاینبودکهوقتییکپاســخنامهبیشاز
4ســاعتدراختیارداوطلبباشدشــانستقلبباال
مــیرود؛بنابراین3پاســخنامهدرنظرگرفتهشــدو
تعداددفترچههااز1.5میلیوندفترچهوپاســخنامه
به4.5میلیونرسید.برایحفاظتازآزمونومقابله
باتکنولوژیهایتقلبهمچندالیهتعریفشــدوبا
کمکشرکتهایدانشبنیانودستگاههاینظارتی
قبلازآزمون1۲شــبکهکهتعدادبسیارزیادینیرو
وتجهیزاتداشتند،شناســاییودستگیرشدند.«او
دربارهعملکرداینشبکههاتوضیحمیدهد:»ساختار
شبکهایدارای3بخشبود؛بخشاولگرفتنعکساز
ســؤاالتکنکور،بخشدومارسالعکس،حلکردن
آنوساختکلیدوبخشسومارسالپاسخبهجلسه
آزمون.درارسالعکسباوجوداقداماتخوبیکهانجام

حذف تقلب و شانس از کنکور
تردیدهادربارهکنکورسال14۰۲بااعالمرسمیرئیسسازمانسنجشبهپایانرسید

»آزمون۲مرحلهایباحذفدروسعمومی«

بچه ها در اداره به مهدکودک می روند
مدیرکلامورزنانوخانوادهاستانداریتهرانبااشارهبهاهمیت
وجودمهدهایکودکدراداراتبرایراحتیحالمادرانشاغل،
گفت:باتوجهبهتأکیــداتقانونحمایتازخانــوادهوجوانی
جمعیتدرراستایحمایتازمادرانشاغل،پیگیرفراهمسازی
تمهیداتالزمبرایایجادمهدهایکودکاستاندارددرادارات
هستیمتامادرانشاغلبتوانندباطیبخاطردرمحلکارخود
مشغولبهکارباشند.زهرهجعفریبااشــارهبهتأکیداتقانون
حمایتازخانوادهوجوانیجمعیتدرراستایحمایتازمادران
شاغل،بهایســناگفت:ایجادمهدهایکودکدراداراتازجمله
درخواستهایمکررمادرانشاغلاست.مادرحالجمعآوری
اطالعاتدقیقمهدهایکودکاداراتونیزجمعآوریاطالعات
اداراتودستگاههایفاقدمهدکودکهستیمتاباشناساییموانع
موجود،راهبردهایمناسببرایرفعاینمعضلارائهشود.اوبا
بیاناینکهتاسیسمهدهایاستاندارددرهرمجموعهنیازمند
گرفتنمجوزخاصواستخداممربیانآموزشدیدهاست،ادامه
داد:تماماداراتبهزیرســاختهایالزمبــرایایجادمهدهای
کودکمجهزنیســتندودراینراستانیازبهحمایتهایویژهو
تدابیرمسئوالنآنمجموعهاست.مدیرکلامورزنانوخانواده
استانداریتهران،دربخشدیگرســخنانخوددربارهاهمیت
دورکاریمادراندارایفرزندزیر6سالدرراستایحمایتازنهاد
خانواده،تصریحکرد:هماکنوندورکاریمادراندارایفرزندزیر
6سالبرعهدهمدیرانگذاشتهشدهاست.آنهانیزبراساسشرایط
کاریموجودوتوانمندیکارمند،تعیینمیکنندکهکارمندان
دورکاریانجامبدهند.البتهگاهیپیشمیآیدکهمادرانبهما
اطالعمیدهندمدیربادورکاریآنهاموافقتنکردهاست.نکته
حائزاهمیتدراینمیاننبودزیرســاختهایالزمبرایانجام
مسئولیتهایکارمندبهصورتدورکارییادرمنزلاست.این
موضوعدرمجلسنیزبهعنوانیکیازموانعاصلیاجرانشدناین
قانونمطرحشدهکهبایدرفعشــود.جعفریدرپایانسخنان
خوددربارهامکاندورکاریمادرانشاغلدربخشخصوصینیز
پیشنهادداد:هماکنونمؤسساتخصوصیخیلیتابعبخشنامهها
ومصوباتدولتینیستندواجرایاینمصوباتوبخشنامههادر
اینمراکزبیشتربهدغدغهمندیمدیرانبازمیگردد.شایددرکنار
آموزشهایالزم،تدوینبرخیطرحهایتشویقییامعافیتهای
مالیدراینزمینهمؤثرباشد.البتهاینتنهاخبرینبودکهروز
گذشتهدربارهزنانشاغلدارایفرزندرویخروجیخبرگزاریها
قرارگرفت.سازمانتامیناجتماعیهمدرگزارشیدربارهوضعیت
مرخصیزایمانزنانبیمهشدهشاغلاعالمکرد:مدتمرخصی
زایمانبرایتمامزنانبیمهشدهشاغلدرکارگاههایمشمول
قانونتأمیناجتماعیکــهدارایرابطهمزدبگیــریباکارفرما
هستند،۹ماهاستوحقوقاینایام،مطابققوانینومقرراتاز
سویسازمانتأمیناجتماعیقابلپرداختاست.محدودیتیدر
تعداددفعاتاستفادهازمرخصیزایمانبرایزنانبیمهشدهوجود
نداردوبابتهرزایماندرصورتاحرازشرایطقانونی،حقوقشان

قابلپرداختاست.

محمدمهدی کاظمی
معاون وزارت آموزش و پرورش

یک میلیون و۲۱۶هــزار دانش آمــوز در 
8هزارو۲۷۷پایــگاه سراســر کشــور در 
طرح تعمیق و تثبیت یادگیری شــرکت 
کردند. گروهی از دانش آمــوزان در این 
دوره هــا شــرکت می کننــد کــه مصداق 
نمره قبولی را کســب کرده انــد اما نمره 
باالیی نداشــته اند یا در واقــع یادگیری 
آنها به صورت کامل صورت نگرفته بود.

جعفر کوشا
رئیس اتحادیه سراسری کانون های 

وکالی دادگستری ایران
پذیــرش داوطلبــان آزمــون وکالــت براســاس 
قانون تســهیل صدور مجوزهای کســب وکار 
اســت. مالک پذیرش بــه صراحــت در قانون 
»نمره« اعالم شده است. همچنین در قانون 
اســتخدامی عین قانــون تســهیل صحبت از 
نمــره و امتیاز اســت نــه تــراز. اینکه ســازمان 
ســنجش اعالم کرده بود در تمامــی آزمون ها 

تراز مالک است باید گفت اینگونه نیست.

سند در سال۱400 بابت مرخصی زایمان 
به بیمه شدگان زن تحت پوشش سازمان 
تامیــن اجتماعــی پرداخت شــده اســت. 
طبــق اعــالم ســازمان تامیــن اجتماعــی، 
بیمه شده باید در تاریخ شروع استراحت، 
مشــغول بــه کار بــوده و یــا در مرخصــی 

 استحقاقی باشد.

تومــان، جمع مبلغی اســت که در ســال 
گذشــته از طــرف تامیــن اجتماعــی بــه 
مادران شــاغل که مرخصی زایمــان را به 

پایان رسانده اند، پرداخت شده است.

از درخواســت های مربوط بــه دریافت 
مرخصــی زایمــان به صــورت اینترنتــی 
ســازمان  اجرایــی  واحدهــای  بــه 
تأمین اجتماعــی ارســال شــده اســت. 
اینترنتی شدن درخواست های زایمان 
بعــد از شــیوع کرونا بــه کمک مــادران 
بــاردار آمــده تــا فرزنــدان خــود را در 

سالمت بیشتری به دنیا بیاورند.
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عددخبر

شد،امامیدانستیمتوفیقاتزیادینخواهیمداشت؛خانواده
چوندوربینهاییکهســرجلســهامتحانمیبرند،
بســیارپیشــرفتهبودند؛بههمیندلیلعمدهانرژی
رارویبخشدومگذاشــتیم.وقتــیدرمهاربخش
دومکهکلیدســازیبود،موفقشدیم،ساختارفکری
اینشبکههابادستگیریازســویپلیسفتاوسایر
دستگاههایامنیتیونظارتیبرهمخورد.«پورعباس
ادامهمیدهد:»صبحروزجمعه)کنکورگروهتجربی(
همبهدلیلپیشبینیدربارهعکسگرفتنازسؤاالت
وارسالآنراهکاراینترنتمحدوددرنظرگرفتهشد،
امااینمحدودیتدرسراسرکشوربهیکشکلعمل
نشدوعکسسؤاالتمنتشرشــد.البتهدرآنساعت
داوطلبانسرجلسهامتحانبودند،بهاینترتیببخش
سومکارکهارسالپاسخبهسرجلسهامتحانبود،شروع
شد.اجازهندادیمحتییکمراقببنشیندواستراحت
کندوباکمکدستگاهســیگنالیابونظارتعوامل
حفاظتآزموندرطول3-۲ســاعتآزمونبیشاز
۸۰۰نفرازداوطلبانباابزارآالتشناســاییشدند.«
بهگفتهپورعباسدربارهدیگرآزمونهاهمبررسیهای
الزمانجامشدهونشاندادکهتمامسؤالوکلیدهای
منتشرشــدهجعلیبودندوهمهداوطلباناطمینان
داشتهباشندکهصندلیکنکوربهکسیکهصاحبحق

نیست،نمیرسد.

تغییرات کنکور1402
رئیسسازمانسنجشدرباره3تغییردرکنکور14۰۲
خبرمیدهدومیگوید:»کنکورآینده۲باردرســال
یعنیدرنیمهدومدی14۰1ونیمــهدومتیر14۰۲
برگزارمیشود.ثبتنام۲بارانجاممیشود،اماپذیرش
یکبارخواهدبودویکنمرهسوابقتحصیلیباباالترین
نمرهدریافتمیشــود.هرداوطلباگــردر۲آزمون
شرکتکند۲نمرهکنکورخواهدداشتواگردریک
آزمونشــرکتکندیکنمرهکنکورخواهدداشت.«
بهگفتهپورعباسزیرگروههاهمدرکنکور14۰۲حذف
شــدهوضرایبجدیددرشورایســنجشوپذیرش
تصویبمیشود:»درانتظارارائهضرایبجدیدسوابق
تحصیلیازسویآموزشوپرورشهستیموبعدازآن

ضرایبگروههارااعالممیکنیم.«
بهگفتهاینمســئولدروسعمومیهــمحذفوبه
آزمونهایسوابقتحصیلیمنتقلشدهاست:»درست
اســتکهدروسعمومــیدرکنکورتأثیرداشــتو
تفاوتهاییرادرنمرهکنکورایجادمیکرد،امااکنونبا
انتقالآنبهآزمونهایسوابقتحصیلیکهنمرهآن6۰
درصددرنمرهکلتأثیردارد،تأثیرگذاریبیشتریدر
نمرهکنکورخواهدداشت.شرطحذفایندروسهم
ایناستکهآزمونهایسراسرینهازسویمدارس،
بلکهازسویآموزشوپرورشانجامخواهدشدودیگر
گالیهایکهممکناستمدرســهایبراینمرهپول

بگیردرامنتفیمیکند.«
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معجزه نجات 14نفر با دستان خالی 

تیر برق بوستان نونهاالن باید ایمن سازی  شود
از اداره برق و مسئوالن شهری تقاضا می شود برای جلوگیری 
از حوادث مرگبار و غیرقابل جبران نســبت به ایمن سازی  
تیر برق داخل پارک بوســتان نونهاالن در خیابان آیت اهلل 
کاشانی واقع در منطقه 5شهرداری تهران اقدام کنند. تیر 
برق مذکور کج شده،  سیم های برق لخت از آن آویزان است 

و هر آن امکان برق گرفتگی و حوادث جبران ناپذیر می رود.
ابراهیمی از تهران 

کسانی که توصیه های هواشناســی را جدی نگرفتند 
خودخواه هستند

کمی منصف باشیم وهمیشه فقط مسئوالن را مقصرندانیم. 
کسانی که با وجود این همه هشدار و اطالع رسانی باز هم با 
آگاهی به مناطق قرمز رفته و حتی در زمان وقوع سیل نیز 
آنجا را ترک نکردند بعضا قربانی سیل شدند یا عزیزانشان از 

دست رفتند. بی تقصیر نیستند.
عقلمند از بیرجند

در حفظ زبان فارسی باید کوشاتر باشیم
گســترش فضاهای مجازی واژگان جدیــدی وارد ادبیات 
فارسی کرده است. از سوی دیگر کلمات زبان های مختلف 
ازجمله انگلیسی،  عربی، فرانســه و غیره هر روز در زبان ما 
جاخوش می کنند و ما توقع داریم فارسی زنده بماند؟ باید 
به زبان فارسی حرف زد و تا حد امکان از به کار بردن واژه های 

غیرفارسی خودداری کنیم.
دبیر بازنشسته از تهران 

کارخانجات تولید روغن غیرمنصفانه عمل می کنند
چند روز اخیر گفتند قیمت روغن کاهش پیــدا کرده و در 
همین راستا کارخانجات تولید روغن برای ثبت و اعمال قیمت 
جدید از دولت وقت خواســته اند. جالب اینجاست که وقتی 
چند ماه پیش قیمت روغن به طور ناگهانی صعود کرد نامه ای 
از وزارت »صنعت و معدن« در فروشگاه ها به چشم می خورد 
با این مضمون که روغن های تولید شــده با قیمت قدیم هم 
مشمول این افزایش قیمت هستند. سؤال اینجاست که چرا 
آن موقع به سرعت و بدون فوت وقت با دولت همسو بودند و 

االن که بنا بر کاهش قیمت هاست 2 ماه وقت خواسته اند؟!
ناصری از تهران 

تهیه نان سفارشی از عوامل شلوغی نانوایی هاست
اغلب نانوایی ها بدون توجه به مردم ایستاده در صف، نان های 
بسیاری را برای کبابی ها و مغاره ها کنار می گذارند. در شرایطی 
که تعداد نانوایی ها به نظر می رسد که کم شده یا شاید ساعات 
کارشان کاهش یافته اســت نظارت شود که نانوایی ها از این 
کار دست بردارند و عامل شلوغی بیشتر صف های نان نشوند.
حبیب از مشهدمقدس

راهکارهای پیشگیری از سیل همواره مدنظر باشد
حوادث تلخ سیالب و فوت و مفقودی ها تعدادی از هموطنان 
در چندین نقطه از کشور برای همه غم انگیزاست. اما اگر آنطور 
که اکنون گروه های دلســوز جهادی و در طبق اخالص در 
خدمت مردم هستند قبل از سیل اقدامات پیشگیرانه جهادی 
انجام  شود و به گزارش های هواشناسی هم توجه  شود قطعا 
این میزان خســارات مالی و جانی برجــای نمی ماند. دنبال 
مقصر گشتن بی فایده است و بهترین راه اجرای برنامه های 
پیشگیرانه در تمام ایام سال و در طول سالیان متمادی است.

طالبی از تهران 

پارکینگ های قدیمی تهران احیا شوند
چندی قبل در خبرها خواندم که مســئوالن شهری قرار 
است جهت رفاه حال شــهروندان پارکینگ های طبقاتی 
احداث کنند که صدالبته تصمیم و ایده خوبی اســت اما 
هنوز تعدادی پارکینگ بی اســتفاده در تهران هست که 
می توان آنها را احیا کرد، از جمله پارکینگ طبقاتی خیابان 
دربند که سال هاست نیمه کاره و خالی مانده و به حال خود 
رها شده است. اینکه مکانی ساخته و به حال خود رها شود 
باعث حیف و میل بیت المال و هدر رفت زحمات سازندگان 
اســت. منطقی تر این اســت که ابتدا از این پارکینگ ها 
بهره برداری شــود و بعد درصورت نیــاز پارکینگ جدید 

احداث شود.
قربانی از تهران

ورزشکاران گذشته خود را فراموش نکنند
در رسانه ها خواندم که جناب آقای »قلعه نویی« بازیکن 
پیشکســوت و مربی فوتبال کشــورمان در مصاحبه ای 
گفته اند که دیگر با 20میلیارد تومان هم نمی شود خانه 
خرید! خواســتم به ایشــان یادآوری کنم که هم اکنون 
بســیاری از مردم بــرای چند میلیون جهــت پرداخت 
ودیعه یا اجاره مسکن مشکل دارند. از طرفی بسیاری از 
ورزشکاران ما ازجمله خود ایشان از محله های فقیرنشین 
شهر ورزش و پیشــرفت خود را شروع کرده اند. از ایشان 
به عنوان یک الگو انتظار می رود در بیان جمالتشان بیشتر 

دقت کنند.
صابری از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

متهمان ریزش متروپل در دادگاه
2ماه پس از فروریختن ساختمان متروپل آبادان که به جانباختن 
43نفر منجر شد، نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات 21متهم 
این پرونده برگزار شد و خانواده های قربانیان شکایت شان را مطرح 
کردند. به گزارش همشهری، از روز دوشنبه، دوم خردادماه امسال 
که متروپل؛ ســاختمانی که قرار بود به نمادی از توسعه در آبادان 
تبدیل شــود، فروریخت و جان 43نفر ازجمله مالکش را گرفت، 
حال و هوای آبادان دگرگون شده است.  داِغ جانباختگان متروپل 
خانواده های زیادی را متالشی کرد و شــاید به همین دلیل باشد 
که مجازات عامالن این حادثه دلخراش از همان روزهای نخست 
مهم ترین خواسته اولیای دم قربانیان بود. در این شرایط دستگاه 
قضایی نیز با تشــکیل پرونده و دســتگیری 21متهم که اغلب از 
مسئوالن سابق شهری آبادان بودند به این مطالبه به حق پاسخ داد.

روز 30تیرماه امســال بود که دادگســتری خوزســتان از صدور 
کیفرخواســت در پرونده حادثه متروپل خبر داد و روز گذشــته 
)دوشنبه( نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات 21متهم این حادثه 
در اهواز برگزار شد. در این جلســه هر 21متهم پرونده از زندان به 
دادگاه اعزام شده و حضور داشتند. همچنین 22نفر از اولیای دم که 
برخی از آنها ولی دم چند جانباخته هستند نیز در دادگاه حاضر شده 
بودند. بعد از رسمیت یافتن جلسه دادگاه ابتدا نماینده دادستان در 
جایگاه ایستاد و به دفاع از کیفرخواست پرداخت و خواستار مجازات 
متهمان شد. در ادامه این جلسه اولیای دم قربانیان یک به یک در 
جایگاه ایستادند و ضمن شرح رنجی که در این مدت بخاطر از دست 
دادن عزیزان شان کشیده اند، شکایت شان را مطرح کرده و خواستار 
مجازات متهمان شدند. به گفته  علی دهقانی، رئیس کل دادگستری 
خوزستان، در این جلســه اظهارات 22نفر از اولیای دم متوفیان 
شنیده شد و برخی از وکالی آنان نیز اظهارات خود را بیان کردند. 
بعضی از متوفیان اعضای یک خانواده بودند که یک نفر به نمایندگی 
از اولیای دم در جلسه دادگاه حاضر شد. در این جلسه اظهارات قریب 
به اتفاق شکات شنیده شد و در جلسه بعدی که سه شنبه )امروز( 
برگزار می شود به دفاعیات متهمان اختصاص دارد. دهقانی در مورد 
روند پرداخت دیه متوفیان این حادثه نیز گفت: قرار است این روند 
در دادگاه تعیین شود اما با توجه به اینکه دیه تعدادی از متوفیان از 
اموال مالک اصلی)متوفی( پرداخت شده است در صدور حکم نسبت 
به آنان اظهارنظری برای دریافت دیه صورت نخواهد گرفت و فقط 

جنبه عمومی جرم بررسی می شود.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

گزارش

3مأمور پلیس جانشان را کف دستشان گرفتند تا افرادی را نجات دهند که کسی حاضر نبود برای نجاتشان جلو برود

اتفاق عجیبی که راز باند سرقت از زنان و دختران را فاش کرد

وقتی سد شکست، سیل هولناکی 
به ســمت باغ های پسته جاری شد 
و باغداران و مســافران برای نجات 
جانشان به پشت بام اتاقکی خشــتی پناه بردند، اما 
حجم آب و شــدت بارندگی هر لحظه بیشتر می شد 
و خطر مرگ آنها را تهدید می کرد. در این شــرایط 
و درحالی که هیچ کس حاضر نبــود برای نجات این 
افراد وارد سیل شــود، 3مامور پلیس جانشان را کف 
دستشان گرفتند و دل به ســیالب زدند تا عملیاتی 

را به پایان برسانند که بی شک معجزه ای بزرگ بود.
به گزارش همشهری، از روز شــنبه که بارش باران 
در شهرســتان انار در اســتان کرمان شــروع شد، 
ماموریت های مختلــف مأموران پلیــس نیز کلید 
خورد. جاری شدن ســیالب در برخی نقاط جنوبی 
شهر، خیابان ها را مســدود کرده بود و سرهنگ رضا 
خلیلی نژاد، رئیس پلیس شهرستان انار و همکارانش 
تالش می کردند به وضعیت عبــور و مرور خودروها 
ســامان دهند. ماموریت آنها تا پاســی از شب ادامه 
داشــت و حدود ساعت 12نیمه شــب بود که تلفن 
سرهنگ خلیلی نژاد به صدا درآمد. شماره، ناشناس 
بود و مأمور 46ســاله پلیس وقتی تمــاس را جواب 
داد، صدای مردی را شنید که از او درخواست کمک 
می کرد. مرد میانسال مدعی بود که او و 10نفر دیگر 
از باغداران و مسافران در پشت بام اتاقکی در یکی از 
باغ های پسته گرفتار سیل شده اند و هر لحظه ممکن 
است جریان آب اتاقک را نابود کند و جان آنها را بگیرد.

مرد میانسال می گفت تنها راه نجاتشان اعزام بالگرد 
است و اگر دیر شــود، همه آنها خواهند مرد. رئیس 
پلیس انار تالش کرد مرد را آرام کند و به او اطمینان 
داد که هر کاری برای نجات آنهــا انجام می دهد، اما 
به خوبی می دانست که در آن تاریکی و بارش شدید 

باران، هیچ بالگردی اجازه پرواز نخواهد داشت.

تماس با رئیس پلیس استان 
سرهنگ خلیلی نژاد بالفاصله با سردار ناظری، رئیس 
پلیس اســتان کرمان تماس گرفت و ماجــرا را به او 
گزارش کرد. اما همانطور که حدس می زد، امکان پرواز 
بالگرد در آن شرایط نبود. با این حال جان افرادی که 
در سیل گرفتار بودند در خطر بود و هر لحظه احتمال 
داشت اتفاق هولناکی برای آنها بیفتد.

سرهنگ فداکار پلیس در گفت وگو با 
همشهری می گوید: وقتی 
با سردار ناظری تماس 
گرفتم، او تأکید کرد که 
باید هر طوری شده آن 
افراد را نجات 
دهیم. راهی 

خانه شدم و همزمان با نهادهای امدادی تماس گرفتم 
و ماجرا را خبر دادم و درخواست لودر کردم، اما همه 
لودرها و ادوات امــدادی در حال ماموریت بودند. در 
نهایت شماره راننده یک لودر خصوصی به دست رسید. 
با او تماس گرفتم و خواستم به محلی برود که آن افراد 
گرفتار بودند. او هم قبول کرد و این در حالی بود که 
تازه به خانه رسیده بودم تا پس از ماموریتی چندین 

ساعته شام بخورم و خستگی در کنم.

دلواپسی 
مامور پلیس تازه به خانه رسیده بود، اما نگران افرادی 
بود که در سیل گرفتار بودند؛ هر چند در تماس با آنها 
اطمینان داده بود که به زودی کمک می رسد و نجات 
پیدا می کنند، اما نگرانی امانش را بریده بود. می گوید: 
همان لحظه حسی به من گفت که باید به آنجا بروم. 
شــام نخورده، خانه را ترک کردم و به ســمت محل 
حادثه راه افتادم. 22کیلومتر تا آنجا فاصله داشــتم. 
از شهر که بیرون رفتم، متوجه شــدم سیل جاده را 
مسدود کرده است. با این حال مسیری برای رسیدن 
به آنجا پیدا کردم و حدود 40دقیقه طول کشید که به 

محل حادثه رسیدم.
جایی که 11مــرد و زن گرفتــار ســیل بودند، در 
22کیلومتری شهرســتان انار و درست در مسیری 
بود که ســیل آنجا را محاصره کرده بــود. گزارش ها 
نشان می داد ســدی که در باالدست این منطقه بود، 
شکسته و همین باعث شده بود که سیل هولناکی به 
سمت باغ های پسته به راه بیفتد. آنهایی که در پشت بام 
اتاقک خشتی گرفتار شده بودند، 3نگهبان، 6 باغدار 
و 2مسافر اصفهانی بودند که هنگام سیل برای نجات 
جانشان به پشت بام اتاقک رفته بودند؛ این در حالی بود 
که خودروی مسافران اصفهانی را سیل برده بود و آنها 
در آخرین لحظات فقط توانسته بودند از ماشین خارج 
شده و به اتاقک خشتی پناه ببرند. سرهنگ خلیلی نژاد 
می گوید: به آنجا که رسیدم، جمعیت زیادی را دیدم. 
چیزی از جاده معلوم نبــود و به عرض 500متر از آن 
را سیل پر کرده بود. صدای وحشتناک آب به گوش 
می رسید و عالوه بر راننده ها و مردم عادی، راننده لودر 
خصوصی هم آنجا بودند. همان موقع بود که تعدادی از 
همکارانم هم رسیدند، اما شدت سیل به حدی بود که 

کسی جرأت نمی کرد جلو برود.
مامور فداکار پلیس ســراغ راننده لودر رفت، اما وی 
حاضر نشد که وارد سیل شود. او می گفت جریان آب 
آنقدر زیاد است که لودر را هم می برد. بقیه افرادی که 
حضور داشتند می گفتند که تنها راه چاره این است که 
صبر کنند تا شدت آب کمی آرام شود. اما گزارش ها 
نشــان می داد که به زودی بر حجم بارندگی ها افزود 
می شود و این یعنی اگر زمان را از دست بدهند، افراد 

گرفتار در سیل خواهند مرد.

مأموریت با دستان خالی 
ســرهنگ خلیلی نژاد می گوید: نمی توانســتم صبر 
کنم. تصمیم گرفتم خودم برای نجات آنها وارد عمل 
شوم. همکارانم گفتند که آنها هم 

می آیند، اما اجازه ندادم. با این حال 2نفر از آنها آنقدر 
اصرار کردند کــه قبول کردم با من بیاینــد. ما با نور 
موبایل و یک چراغ دســتی در داخل سیل شروع به 
حرکت کردیم و از راننده ماشین پلیس خواستم که 
دور بزند و از جاده باالیــی خودش را به نزدیکی های 
محل عبور سیل برساند. 3مامور پلیس در تاریکی شب 
و در حاشیه جاده شروع به حرکت کردند. آنها قصد 
داشتند با عبور از سیالب خودشان را به افراد گرفتار 
برسانند، اما این کار بی شک دست و پنجه نرم کردن با 
مرگ بود. خلیلی نژاد می گوید: با افراد گرفتار در سیل 
تماس گرفتم و با نور گوشــی و چراغ دستی عالمت 
دادم و خواستم وقتی به روبه روی آنها رسیدیم، خبر 
بدهند. من و 2همکار دیگرم همانطور جلو می رفتیم 
تا اینکه آنها گفتند درست روبه رویشان هستیم. حاال 
وقت آن بود که وارد سیل شویم. زیر لب گفتم: »یا امام 
حسین، خودت ما را نجات بده.« کفش هایم را درآورده 
بودم و پایم را داخل سیالب گذاشتم. انگار یک معجزه 
اتفاق افتاده بود. بی آنکه در آن تاریکی چیزی ببینم، 
درست وارد محلی شده بودم که سیل کمترین شدت 
را داشت. حرف های ســرهنگ که به اینجا می رسد، 
بغض می کند. بعــد ادامه می  دهد: بــه بچه ها گفتم 
خیلی آهسته پشت سر من حرکت کنند. صدای سیل 
همچنان وحشتناک بود. چند بار نزدیک بود سیل ما را 
ببرد، اما هر بار توانستیم تعادلمان را حفظ کنیم. باید 
چیزی حدود 200متری را در ســیل جلو می رفتیم. 
همانطور که پیش می رفتیم زیر لب ذکر می گفتم و از 
خدا می خواستم کمک مان کند. شاید باورتان نشود، 
اما آن شب معجزه را به چشــم می دیدم. درحالی که 
افراد حاضر در محل حادثه می گفتند ورود به ســیل 
حماقت است، اما ما با وجودی که آب از کمرمان هم 
گذشته بود توانســتیم به آن طرف برسیم؛ درست 
جایی که اتاقک خشــتی بود. وقتی رسیدیم و افراد 
گرفتار را صدا زدم، آنها از خوشحالی جیغ می کشیدند 
و گریه می کردند. آنها چندین ساعت بود که در آنجا 
گرفتار بودند و ترس باعث شــده بود که 2نفرشــان 
بدحال شــوند. به آنها دلــداری دادم و گفتم که اگر 
درست پشت سر من حرکت کنند، همه نجات خواهیم 
یافت. بین آنها پیرمردی بود که او را روی کولم گرفتم، 
2همکار دیگرم هم زیر بغل فرد میانسالی را که با آنها 
بود، گرفتند و از بقیه هم خواســتم آهسته پشت سر 
من بیایند. بعد شــروع به حرکت کردیم و درست از 
همان مسیری که جریان سیل به طرز معجزه آسایی 

کمتر بود، برگشتیم. آن شــب خدا کمک مان کرد و 
بعد از چند دقیقه توانستیم به آن طرف سیل، جایی 
که وانت پلیس توقف کرده بود، برسیم. همه افراد را 
سوار ماشین کردیم، اما قبل از اینکه راه بیفتیم، یکی از 

همکارانم فریاد زد: »جناب سرهنگ... جسد.« 

نجات از سیل 
درست در چند متری جایی که وانت پلیس پارک بود، 
یک خودروی سواری گرفتار سیل شده بود؛ خودرویی 
که 3سرنشین داشت و هر سه نفر آنها توانسته بودند از 
ماشین خارج شوند، اما در گل و الی گیر افتاده بودند؛ 
هر چند در ابتدا تصور می شد که آنها مرده اند، اما خیلی 
زود معلوم شــد که هر 3 نفر زنده انــد، اما میان گل و 
الی گیر کرده اند. مأموران فداکار پلیس به کمک آنها 
رفتند و این 3نفر را نیز از سیل بیرون کشیدند و سوار بر 
خودروی پلیس کردند. خلیلی نژاد می گوید: شدت باران 
و محدوده سیل بیشتر شده بود. برای اینکه اتفاقی برای 
ماشین پلیس نیفتد، پیاده شدم. هر جایی که آب جاری 
بود، ابتدا خودم وارد آن می شدم که ببینیم شدت آن 
چقدر است و بعد با ماشــین از آنجا رد می شدیم؛ به 
همین دلیل حدود 45دقیقه طول کشید تا از محدوده 
خطر خارج شــویم و پس از آن نیز به سمت کالنتری 
حرکت کردیم. در بین راه بود که متوجه شدم گوشی 
موبایلم داخل سیل افتاده و همین باعث شده بود که 
سردار ناظری، نتواند با من تماس بگیرد و نگران شود. او 
به تصور اینکه حادثه بدی برای ما و افراد گرفتار در سیل 
رخ داده، خودش را از کرمان به شهرستان انار رساند و 
وقتی فهمید که عملیات نجات با موفقیت پایان یافته، 
نفس راحتی کشید. آن شب وقتی نجات یافتگان را به 
کالنتری بردیم، خانواده هایشان از خوشحالی سر از پا 
نمی شناختند و با دیدن خوشحالی آنها تمامی خستگی 

این عملیات را فراموش کردیم.
 تنها چند ساعت بعد از این عملیات بود که معلوم شد 
به دلیل رسیدن یک سامانه بارشی دیگر به منطقه، 
حجم ســیل چنان افزایش یافته که پشت بام اتاقک 
خشــتی را هم در بر گرفته و این یعنی اگر آن شب 
فداکاری سرهنگ خلیلی نژاد و 2همکارش نبود، همه 
افراد گرفتار در سیل جانشان را از دست داده بودند. 
به همین دلیل وقتی وزیر کشــور برای رسیدگی به 
مناطق سیل زده به کرمان سفر کرد و در جریان این 
ماجرا قرار گرفت، شــخصا از مأموران فداکار پلیس 

کرمان تقدیر و تشکر کرد.

سارق ســابقه دار گمان نمی کرد 
آخرین طعمه اش دختری باشــد 
که ســال ها قبل به خواستگاری 

وی رفته بود. 
به گزارش همشهری، از اوایل اسفند پارسال گزارش 
ســرقت های ســریالی از زنان و دختران به پلیس 
پایتخت اعالم شد. سارقان 2مرد موتورسوار بودند  
که با شناسایی زنان و دخترانی که النگو و دستبند 

طال داشتند، از آنها زورگیری می کردند. 
تعداد شــاکیان در این  پرونده روزبــه روز افزایش 
می یافت و با دستور قاضی اکبری، بازپرس شعبه اول 
دادسرای ویژه سرقت،  کارآگاهان پایگاه ششم پلیس 
آگاهی تهران برای دستگیری دزدان وارد عمل شده 
بودند اما سارقان در همه سرقت ها پالک موتورشان 
را مخدوش می کردند و صورتشان را با کاله کاسکت 
می پوشاندند تا شناسایی نشوند. درحالی که تالش  
برای دســتگیری متهمان ادامه داشت  مدتی قبل 
اتفاق عجیبی رخ داد. آن روز سارقان موتور سوار قصد 
سرقت دستبند طالی زنی جوان را داشتند و یکی از 
آنها به این زن هجوم برد، اما زن جوان به جدال با وی 
پرداخت و همین موجب شد تا کاله کاسکت سارق از 
سرش بیفتد. زن که خودش ماسک به صورت داشت 

با دیدن چهره ســارق شوکه شــده و او را شناخت. 
زورگیر جوان با موهای جوگندمی، خواستگار سابق 
او بود که حدود 10سال پیش به خواستگاری این زن 
رفته بود. آن روز سارق موفق شد دستبند زن جوان 
را ســرقت کند اما این زن راهی اداره آگاهی شد تا 
سارق را به پلیس معرفی کند. با اطالعاتی که وی در 
اختیار پلیس قرار داد، سارق مو  جو گندمی شناسایی 
شد؛ او مجرمی ســابقه دار بود که بهمن پارسال از 
زندان آزاد شده و هنوز مهر آزادی اش خشک نشده، 
سرقت هایش را از سر گرفته بود. با این سرنخ مأموران 
خیلی زود موفق شــدند مجرم سابقه دار را دستگیر 
کنند و با اعتراف او همدستش که از دوستانش بود 

بازداشت شد.
ســارق جوان هرچند اصرار بر بی گناهی داشــت، 
اما در مواجهه بــا مالباخته و مدارکــی که علیه او 
بود، به سرقت های سریالی اقرار کرد و گفت: اواخر 
بهمن پارسال از زندان آزاد شدم و مدتی بعد یکی از 
دوستانم سراغم آمد و با همدستی یکدیگر تصمیم 
به سرقت گرفتیم. من تخصصم دستبند طال بود و 
عالقه زیادی به دستبند زنانه داشتم. به همین دلیل 
فقط دستبند سرقت می کردم، اما یکی از مالباخته ها 
با من درگیر شد و کاله از سرم افتاد. بعد از این اتفاق 

تصمیم گرفتم موهایم را رنگ و چهره ام را گریم کنم 
تا شناسایی نشوم، اما خبر نداشتم که وی مرا شناخته 
است. او دوست خواهرم بود که حدود 10سال قبل 
به خانه ما رفت وآمد داشت. من به او عالقه مند شده 
بودم تا اینکه تصمیم گرفتم از وی خواستگاری کنم، 
اما دخترجوان به من جواب رد داد. ظاهرا خانواده اش 
تحقیق کرده و متوجه شده بودند که من خالفکار و 
ســابقه دارم. از همان زمان خانواده اش دیگر اجازه 
رفت وآمد به خانه ما را ندادند و دختر جوان به رابطه 
دوستی با خواهرم هم پایان داد. حتی یک درصد هم 
فکرش را نمی کردم که پس از این همه سال، یکی از 
طعمه هایم آشنا از آب دربیاید و همان دختری باشد 
که من 10سال قبل از او خواستگاری کرده بودم. او 
ماسک به صورت داشت و چون زمان زیادی گذشته 
بود، او را نشــناختم، اما دزد بدشانسی هستم چون 
این بار فکر همه جا را کرده بودم تا شناســایی نشوم 
ولی درست سراغ مالباخته ای آشنا و باهوش رفتم که 

به دستگیر شدنم منجر شد.
براساس این گزارش، متهم و همدستش پس از اقرار 
به سرقت های سریالی با قرار قانونی بازداشت شدند و 
برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران پایگاه 

ششم پلیس آگاهی تهران قرار گرفتند.

سارق 10 سال پیش به خواستگاری طعمه اش رفته بود

تکنسین های اورژانس برای امدادرسانی به 
بیماری، راهی خانه او شده بودند اما همراه 
بیمار پس از مشاجره با امدادگران 3سگ 

خانگی را به جان آنها انداخت.
به گزارش همشهری، این حادثه ساعت یک 
و نیم بامداد شنبه در سعادت آباد اتفاق افتاد. 

ماجرا از این قرار بــود که به مرکز اورژانس 
تهران خبر رســید که بیماری در منطقه 
ســعادت آباد نیاز به کمــک دارد. در این 
شرایط امدادگران اورژانس خود را به آنجا 
رســاندند. آنها در خانه این بیمار با 3قالده 
سگ که آزاد بودند مواجه شدند و از همراه 

بیمار خواستند آنها را مهار کند. در شرایطی 
که آنها مشغول مداوای بیمار بودند ناگهان 
این همراه شروع به مشاجره با آنها کرد و در 
ادامه با قفل کردن در خانه سگ ها را به جان 

امدادگران اورژانس انداخت.
یحیــی صالــح طبــری، رئیــس مرکز 
اورژانس تهران در این بــاره گفت: هنگام 
خدمت رسانی در منزل بیمار ناگهان همراه 
بیمار با نیروهای این مرکز جدال لفظی پیدا 

کرد و با بستن در، ســگ ها را برای حمله 
به تکنسین ها تشــویق کرد. وی ادامه داد: 
در نهایت بعد از آســیب نیروهای اورژانس 
تهران، آنهــا به زحمت توانســتند از آنجا 
فرار کنند. این در حالی است که تکنسین 
اورژانس بــه خاطر حمله ســگ ها دچار 
جراحت شده و تحت مراقبت پزشکی قرار 
دارد و اداره حقوقی اورژانس پیگیر شکایت 

از این فرد است.

حمله سگ های خانگی به امدادگران اورژانس

دادسرا

مجازات سنگین برای یک زن و 2مرد
یک زن و 2مرد در 3پرونده جداگانه به قصاص کوری چشم محکوم 
شدند که این پرونده ها برای انجام مقدمات اجرای حکم به دادسرای 

جنایی تهران فرستاده شده است.
به گزارش همشهری، نخستین حادثه در ســال90 و در یکی از 
شهرهای استان کرمانشاه اتفاق افتاد. متهم این پرونده زنی جوان 
است که در زمان حادثه با زن همسایه به دلیل اختالفات زیادی که 
داشتند درگیر شد و به خاطر حسادت و کینه ای که داشت  روی او 
اسید پاشید. بر اثر این حادثه زن جوان بینایی یک چشمش را از 
دست داد و متهم به اسیدپاشی در دادگاه به قصاص کوری چشم 
راست،  زندان و دیه محکوم شــد. اگرچه با اعتراض متهم، پرونده 
به دیوان عالی کشور فرستاده شد اما قضات حکم را تأیید کردند 
و قابل اجرا دانســتند. به این ترتیب زن اسیدپاش در یک قدمی 
قصاص کوری چشم راست قرار گرفت و شــاکی اصرار داشت تا 
هرچه زودتر حکم اجرا شود. اما از آنجا که در شهرستان مورد نظر، 
 شرایط اجرای حکم مهیا نبود، پرونده به شعبه سوم اجرای احکام 
دادسرای جنایی تهران فرستاده شــد تا با انجام اقدامات قانونی 
مقدمات اجرای حکم فراهم شود. دومین پرونده در سال96 و در 
یکی از شهرهای استان فارس به جریان افتاد. در آن زمان مردی 
که با یکی از آشنایانش اختالف داشــت، با او درگیر شد و با چاقو 
ضرباتی به وی زد. یکی از ضربه ها منجر به کوری یکی از چشمان 
مرد آشنا شــد و ضارب نیز به قصاص کوری چشم محکوم شد. 
این پرونده نیز برای رســیدگی و انجام مقدمات اجرا، به پایتخت 
فرستاده شد و در اختیار قاضی شعبه سوم اجرای احکام قرار گرفت. 
سومین پرونده نیز تفاوت زیادی با 2پرونده دیگر ندارد. فردی که 
محکوم به قصاص کوری چشم چپ شده در سال97 و در جریان 
یک درگیری با سالح شکاری گلوله ای به سمت یکی از دوستانش 
شلیک کرده که تیر به چشــم چپ وی برخورد کرده و منجر به 
نابینایی او شده است. به دنبال این اتفاق عامل تیراندازی به قصاص 
کوری چشم چپ محکوم شد که شاکی اصرار بر اجرای آن داشت. 
به این ترتیب پرونده برای رسیدگی به پایتخت و دادسرای جنایی 

تهران فرستاده شد.

مرگ زن باردار در سیل فشم
بارش باران در فشــم موجب جاری شــدن ســیل و ریزش یک 

ساختمان شد و جان یک زن باردار را گرفت.
به گزارش همشهری، این حادثه ظهر دیروز اتفاق افتاد. ماجرا از 
این قرار بود که بارش شدید و ناگهانی باران در منطقه فشم باعث 
شد تا سنگ بزرگی که در نزدیکی رودخانه قرار داشت داخل آب 
افتاده و مسیر رودخانه را تغییر دهد. این اتفاق کافی بود تا رودخانه 
طغیان کرده و مسیر آن به سوی روســتایی که در آنجا قرار دارد 
تغییر کند. در عرض چند دقیقه سیالب این روستا را درنوردید و 
موجب تخریب خانه ای 2طبقه و قدیمی شد که در مسیر جریان 

آب قرار داشت.
مهدی ولی پور، رئیس سازمان امداد و نجات هالل احمر در این باره 
به همشهری گفت: به دنبال وقوع ســیالب در یکی از روستاهای 
فشم ساختمانی دوطبقه ویران شد که در این حادثه 2نفر مصدوم 
شدند و یک زن باردار نیز بر اثر تخریب خانه زیر آوار گرفتار شد. او 
ادامه داد: در مدت زمان کوتاهی عملیات آواربرداری انجام و این 
زن از زیر آوار بیرون کشیده شد اما جانش را از دست داده بود. با 

این حال او برای نجات جان فرزندش به بیمارستان منتقل شد.

سرهنگ خلیلی نژاد و همکارانش عملیات غیرممکن را ممکن کردند
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روزنامه ال پایس ]اسپانیا[

تغییر قانون عصر فرانکو 
روزنامه ال پایس به تصویــب پیش نویس قانونی جدید در 
اسپانیا پرداخته که براساس آن اسناد محرمانه می توانند 
حداقل 4 و حداکثر 50ســال طبقه بندی شده و محرمانه 
باقی بماند و پس از آن باید در اختیــار افکارعمومی قرار 
بگیرد. قانون جدید جایگزین قانونی می شود که در سال 
1968)1347شمســی( و در دوران دیکتاتوری فرانکو در 
این کشور تصویب شده بود که اجازه می داد تا اسناد دولتی 
برای همیشــه محرمانه بماند. به نوشته ال پایس، تصویب 
این قانون گام جدیدی در اســپانیا برای فاصله گرفتن از 
فرانکوئیسم در این کشور است. اسناد مربوط به اتحادیه 
اروپا، پیمان ناتو و اســناد مربوط به امنیت ملی ازجمله 

مواردی هستند که شامل قانون جدید می شوند.

دومین کشور پهناور آفریقا و یازدهمین کشور بزرگ 
جهان همچنان با تنش و آشفتگی در مناطق شرقی 
خود دست و پنجه نرم می کند. کنگو را بزرگ ترین 
کشور آفریقای جنوب صحرا نیز می نامند. مردم در 
مناطق شرقی این کشور بیش از 20سال است که با 
جنگ و تنش داخلی روزگار سپری می کنند. وجود 
بیش از 120گروه شورشــی در مناطق شرقی کنگو 
به استقرار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در این 
مناطق از بیش از 20سال پیش منجر شده، اما به نظر 
می رسد کاله آبی های سازمان ملل نیز در ماموریت 
صلح بانی خود در کنگو چندان موفق نبوده اند. الجزیره 
به نقل از مقامات جمهوری دمکراتیک کنگو گزارش 
داده که بر اثر تیراندازی نیروهای حافظ صلح سازمان 
ملل در تازه ترین دور از درگیری ها در شــرق کنگو، 
حداقل 2نفر کشته شدند. دولت کنگو در این ارتباط 
با ارائه جزئیات بیشتری گفته اســت که تیراندازی 
مأموران حافظ صلح ســازمان ملل به یک پاســگاه 
مرزی در منطقه شرقی این کشور، عالوه بر 2کشته، 

15زخمی دیگر نیز برجای گذاشته است.
تصاویر ویدئویی کــه از این حادثه در رســانه های 
اجتماعی منتشــر شــده، نظامیانی با لباس ارتش 
و پلیس دولت کنگو را نشــان می دهــد که در حال 
نزدیک شدن به کاروان مأموران سازمان ملل هستند 
و دوطرف پس از گفت وگویی شــفاهی از هم فاصله 
گرفته و شــروع به تیراندازی می کنند. این حادثه و 
درگیری میان مأموران سازمان ملل و نظامیان کنگو 
را مقامات سازمان ملل نیز تأیید کرده اند و بینتو کیتا، 
نماینده ویژه دبیرکل اعالم کــرد که تحقیقات آغاز 
شده و مظنونان نیز دستگیر شده اند. نماینده سازمان 
ملل به این مسئله نیز اذعان کرده که چنین حادثه ای 
غیرمسئوالنه بوده اســت. آنتونیو گوترش، دبیرکل 
سازمان ملل نیز در واکنش به این درگیری گفته که از 

این حادثه خشمگین شده است.

شکست مأموریت سازمان ملل در کنگو
مقام های سازمان ملل واکنش های زیادی به درگیری 
اخیر میان صلح بانان این سازمان و نیروهای محلی 
داشته اند، اما این نخستین درگیری دوطرف در کنگو 
نیست. کمتر از 2هفته پیش نیز تیراندازی مأموران 
سازمان ملل در جریان تظاهرات اعتراضی در کنگو، 
5کشته و 50زخمی بر جای گذاشت. روایت سازمان 
ملل از ایــن درگیری کمی متفاوت اســت. نماینده 

ســازمان ملل با تأیید تیراندازی به سوی شهروندان 
گفته که درگیری ها زمانی آغاز شد که نیروهای حافظ 
صلح با سنگ پرانی معترضان مواجه شدند. به گفته 
مقام های ســازمان ملل، معترضان ساختمان  های 
سازمان ملل را هم آتش زدند. گفته می شود نیروهای 
حافظ صلح به سوی مردم گاز اشک  آور و گلوله های 
جنگی شلیک کرده اند. در دومین روز اعتراضات آمار 
کشته شدگان در اعتراضات به 15نفر رسید که در این 
میان 3قربانی از میان مأموران ســازمان ملل و دیگر 

قربانیان هم در میان معترضان بودند.
روایت این درگیری های مرگبار هرچه باشد، در اصل 
موضوع تغییری ایجاد نمی کند و آن اینکه صلح بانان 
سازمان ملل که در سال 1999برای استقرار صلح و 
ثبات به کنگو اعزام شده بودند، اکنون خود به بخشی 

از مناقشه تبدیل شده اند.
کنگو طی کمتر از یک ســال گذشــته، شاهد چند 
اعتراض بزرگ علیه صلح بانان سازمان ملل بوده است. 
وب سایت الجزیره به نقل از اسدراس سونگو، خبرنگار 
آزاد در کنگو، نوشته است که شهروندان این کشور 
اعتمادشان را به سازمان ملل از دست داده اند. ادوارد 
سیکابویا، شهروند کنگویی و ساکن در شهر بوتمبو 
واقع در مناطق شرقی نیز به الجزیره گفته است که 
هدفش آتش زدن یکی از 3مرکز ماموریت سازمان 
ملل متحد مســتقر در شــهر محل اقامتش است. 
این دانشجوی 23ساله مشــغول تحصیل در رشته 
مهندســی برق می گوید: ما به تخریب اردوگاه های 
مأموران سازمان ملل ادامه خواهیم داد تا زمانی که 

جایی برای آنها باقی نماند و کشور ما را ترک کنند.
 اینگونه رفتار به روشنی از نارضایتی و میزان خشمی 
حکایــت دارد که شــهروندان کنگویی نســبت به 
ماموریت ســازمان ملل دارند. کمتــر از 2ماه پیش 

نیز اعتراض علیه سازمان ملل، در ابتدا از شهر گوما 
واقع در شرق کنگو آغاز شد. میزان نارضایتی و خشم 
در برابر ســازمان ملل تا بدان حد زیــاد بود که این 
اعتراض هــا خیلی زود به حداقل 10شــهر دیگر در 
شرق کنگو کشیده شد. این اعتراضات هم در نهایت 

19کشته و 50زخمی به جا گذاشت.
شــهروندان کنگویی اغلــب این ســؤال را از خود 
می پرسند که چرا با وجود بودجه ساالنه1.1میلیارد 
دالری ماموریت سازمان ملل در این کشور، همچنان 
بیش از 120گروه مســلح در منطقه فعال هســتند 
و باعث مــرگ، آوارگی و یک بحران انســانی وخیم 
شده اند. درواقع در نگاه شهروندان کنگویی، ماموریت 
سازمان ملل طی بیش از 2دهه گذشته در شرق این 
کشور یک ماموریت شکســت خورده است که فقط 
ســاالنه مقادیر قابل توجهی بودجه را هدر می دهد. 
ســایر گروه های مدنی و اجتماعی کنگو نیز چنین 
احساسی دارند. ازجمله نماینده یک گروه مردم نهاد 
در کنفرانس اســقف های کنگــو )CENCO( در 
سخنانی گفت که مأموریت سازمان ملل با توجه به 
منابعی که در اختیار دارد، در محافظت از غیرنظامیان 

شکست خورده است.
مرکز تحقیقات کنگو نیز گزارشی از نظرسنجی های 
خود طی 2سال متفاوت منتشر کرده و نوشته است: 
درحالی که در سال 2016، بیش از 60درصد از مردم 
معتقد بودند که مأموریت سازمان ملل در حفاظت از 
غیرنظامیان موفق اســت، اما امروز میزان رضایت از 
عملکرد سازمان ملل در مدیریت تنش ها به 23درصد 

کاهش یافته است.
با این همه، کارشناســان و ناظران مسائل کنگو نظر 
دیگری درباره عملکرد سازمان ملل دارند و انتقادات 
و افزایش نارضایتی ها علیه عملکرد سازمان ملل در 

این کشــور مرکزی آفریقا را اقدامی مدیریت شده از 
سوی دولت کنگو می دانند که در تالش است تا ضعف 
مدیریتی خود را به گردن سازمان ملل بیندازد. این 
موضوع را جیسون استرنز، استادیار دانشگاه سیمون 
فریزر کانادا و مدیر گروه تحقیقاتی کنگو تأیید می کند 
و می گوید: کمپین سرزنش سازمان ملل در مطبوعات 
کنگو و ســخنرانی های گروهی از سیاستمداران که 
سازمان ملل را ناتوان نشان می دهند، با هدف منحرف 
کردن افکارعمومی از مسئولیت های دولت کنگوست 
و درواقع سازمان ملل یک قربانی راحت برای نشان 

دادن مقصر در تحوالت خشونت بار در کنگوست.

صحنه آشفته کنگو به کدام سو می رود؟
فعالیت مســلحانه گروه های مســلح در شرق کنگو 
بدترین بحران انســانی را در آفریقای جنوبی ایجاد 
کرده اســت. شــورای پناهندگان نروژ برای دومین 
سال متوالی وضعیت در جمهوری دمکراتیک کنگو 
را »مغفول مانده ترین« بحران پناهجویان در جهان 
اعالم کرده است. آنچه علت درگیری گروه های مسلح 
اعالم شده منابع غنی معدنی مناطق شرقی کنگوست. 
این گروه ها بر ســر تثبیت قلمروی خــود و افزایش 
مناطق تحت تصرف شــان همــواره در حال جنگ 
مسلحانه هستند. این وضعیت منجر به مرگ و آوارگی 
شهروندان کنگو شده است. حداقل 5میلیون کنگویی 
در داخل این کشور آواره شــده اند و یک میلیون نفر 
دیگر نیز به خارج از این کشــور فــرار کرده اند. اما با 
وجود آنکــه ظاهر ماجرای تنش و ناامنی در شــرق 
کنگو به رقابت گروه های شورشی مسلح بر سر کنترل 
مناطق تحت نفوذ بازمی گردد، اما از سوی دیگر برخی 
از این گروه ها درواقع بازیگران نیابتی همســایگان 
شرقی کنگو هستند. دولت های کنگو و رواندا اکنون 
یکدیگر را بــه حمایت و تجهیــز گروه های مختلف 
مسلح در داخل خاک یکدیگر متهم می کنند. اوگاندا 
و کنیا نیز هرکدام بخشــی از این گروه ها را به دالیل 
سیاسی و در موارد بیشتری با اشتراکات قومی در آن 
سوی مرز مورد حمایت قرار می دهند. براین اساس 
بخش دیگری از تداوم ناامنی بیش از آنکه ریشه در 
اختالفات گروه های داخلی داشــته باشد، ریشه در 
رقابت دولت های همسایه دارد که هرکدام به دنبال 
ســهمی برای خود در منطقه ثروتمند و غنی شرق 

کنگو هستند.
شاید برای پایان دادن به تنش ها در شرق کنگو بیش 
از ماموریت صلح ســازمان ملــل در داخل کنگو، به 
ماموریتی دیپلماتیک در جنــوب آفریقا برای پایان 

دادن به اختالف کشورهای همسایه کنگو نیاز است.

معمای جنگ در کنگو
بسیاری شکست مأموریت صلح بانی سازمان ملل را عامل ادامه جنگ در کنگو می دانند، اما رد پای کشورهای همسایه در 

تداوم درگیری ها دیده می شود

در شرایطی که جنگل های فرانسه و آمریکا همچنان در آتش می سوزند، در مکزیک و پرتغال به دلیل خشکسالی و گرمای شدید وضعیت 
اضطراری اعالم شده است 

آمریکا و اروپا در محاصره آتش و خشکسالی 

پیشروی سریع آتش در ایالت کالیفرنیای آمریکا و اعالم 
وضعیت اضطراری در این منطقه، ســوختن 250هزار 
هکتار جنگل کاج در فرانسه، اعالم وضعیت اضطراری 
در ایالت نوئوو لئون مکزیک به دلیل خشکسالی و مواجه شدن پرتغال با 
بدترین دوره کم آبی در 92سال گذشته، تنها بخشی از اخبار روزانه فجایع 
محیط زیستی مربوط به تغییرات جوی در اقصی نقاط جهان است. به گفته 
دانشــمندان، تغییرات آب وهوایی، زمین را در 30سال گذشته گرم تر 
و خشک تر کرده و باعث افزایش آتش ســوزی های جنگلی شده است. 
خبرگزاری رویترز دوشنبه گزارش داده در پی آتش سوزی گسترده در 
جنگل کالماث در ایالت کالیفرنیای آمریکا، فرماندار این ایالت وضعیت 
اضطراری اعالم کرده است. این آتش سوزی که از جمعه آغاز شده تاکنون 
ده ها خانه را سوزانده و خسارت های گسترده ای بر جای گذاشته است. 
وزش باد و همچنین رعد و برق باعث شده تا شدت و محدوده آتش سوزی 
گسترش یابد و جنگل  کالماث هر لحظه بیش از قبل در شعله های آتش 
بسوزد. گفته شــده، مقام های محلی از ساکنان خواســته اند تا هرچه 
زودتر منطقه را ترک کنند. شــدت حریق به اندازه ای اســت که مرکز 
ملی آتش نشانی آمریکا هشــدار داده ممکن است مهار آتش حتی یک 
ماه به طول بینجامد. کالماث جنگلی ملی در ایاالت کالیفرنیا است که 
بیش از ۷هزار کیلومترمربع وسعت دارد. فرانس 24 نیز گزارش داده که 
پرتغال این روزها بدترین خشکسالی تاریخ خود را پشت سر می گذارد. 

به گفته مقام های پرتغالی، بخش بزرگی از این کشــور ماه گذشــته در 
خشکسالی شدید بوده است که در 92سال گذشته سابقه نداشته است. 
ســازمان اورژانس ملی و حفاظت مدنی پرتغال نیز پیش تر درباره خطر 
آتش سوزی به دلیل سطح پایین رطوبت هشدار داده بود. براساس آخرین 
گزارش های مؤسسه حفاظت از طبیعت و جنگل های پرتغال از ابتدای 
ســال جاری میالدی بیش از 58هزار هکتار جنگل طعمه حریق شده 
اســت. یورونیوز گزارش داده که هم اکنون صدها آتش نشان در تالش 
برای خاموش کردن آتش بسیار گسترده در اطراف لیسبون هستند. در 

فرانسه نیز آتش سوزی جنگل کاج در بخش جنوبی کشور بیش از 250 
هکتار از درختان را طعمه حریق کرده است. خبرگزاری رویترز با اعالم 
اینکه 4آتش نشان در جریان اطفای حریق مجروح شده اند، گزارش داده 
همزمان با ورود فرانسه به سومین موج گرما در تابستان امسال، مناطقی 
در این کشــور که مستعد آتش ســوزی های جنگلی هستند، در حالت 
آماده باش قرار گرفته اند. بنا بر آمار وب سایت استتیستا، اوکراین، رومانی، 
اسپانیا، بوسنی و هرزگوین، کرواســی، پرتغال و فرانسه در ماه گذشته 
میالدی )جوالی( بیشترین آتش سوزی های جنگلی را داشته اند. طبق 
این گزارش، در اوکراین 345هزار و 934هکتار جنگل در آتش سوخته 
است؛ این رقم در رومانی 149هزار و 264هکتار بوده است. در فرانسه در 
سال جاری تاکنون نزدیک به 26هزار هکتار جنگل سوخته است؛ این رقم 
در پرتغال نزدیک به 28هزار هکتار اعالم شده است. در مکزیک نیز شرایط 
بحرانی اعالم شده است. رویترز گزارش داده که دولت اوایل هفته جاری 
به دلیل کمبود شدید آب در ایالت شمالی نوئوو لئون وضعیت اضطرار ملی 
اعالم کرده است. این مسئله از آن جهت برای دولت حائز اهمیت است 
که نوئوو لئون به عنوان پایتخت صنعتی مکزیک در ماه های اخیر به دلیل 
تشدید خشکسالی عمال فلج شده است. نگرانی دولت مکزیک نسبت به 
ادامه فعالیت اقتصادی ایالت نوئوو لئون در شــرایطی است که برآوردها 
نشان داده است رویدادهای شدید آب و هوایی در نیمه نخست سال جاری 
میالدی حدود 65میلیارد دالر خسارت کلی در جهان به بار آورده است.

رضا عموییگزارش 1
روزنامه نگار

گزارش 2

بازمانده انفجار بیروت فروریخت
فروریختن بخشی از سیلوهای غالت به جا مانده از انفجار بندر 

بیروت، در آستانه دومین سالگرد این واقعه مرگبار، خشم 
فروخورده مردم نسبت به ناکارآمدی دولت را زنده کرده است

انفجار مهیب بندر بیروت تنها یک بازمانده داشت؛ سیلوهای 
عظیم غالت بندر بیروت. این ســیلوها اگرچــه در انفجار 
به شدت آسیب دیدند، اما ســازه آنها پابرجا باقی مانده بود. 
ســیلوهای بیروت از زمان انفجار تاکنون مانند ســازه ای 
نمادین یا یک بنای یادبود در قلب سوخته بندر بیروت، در 
میان توده ای از آوارها و الشه خودروهای سوخته خودنمایی 
می کردند. همانطور که انفجار بندر بیروت به نمادی از فساد 
و ناکارآمدی دولتی در لبنان تبدیل شد، این سیلوها هم به 
نمادی از مقاومت در برابر فساد و به یادبودی از فاجعه ای که 
جان بیش از 200نفر را گرفت، بیش از ۷هزار نفر را مجروح 
کرد و 15میلیارد دالر خســارت به جا گذاشت تبدیل شده 
بودند. در آستانه 2سالگی فاجعه انفجار بندر بیروت، بخشی 
از این سیلوها هم فروریختند تا نماد ترک خوردن ایستادگی 
مردم در برابر فساد سیاستمداران باشند. فروریختن سیلوها 
در بحبوحه فروپاشــی اقتصادی و سیاسی لبنان، چند روز 
مانده به ســالگرد انفجار بندر، با احیای خاطرات دردناک 
به جا مانده از این واقعه تلخ، خشم و ناامیدی مردمی را که 
سال هاست از فساد دولتی و اقتصاد رو به نابودی در عذابند 

تشدید کرده است.

آتش، بالی جان سیلوها 
این سیلوهای 50ســاله که  ارتفاعی برابر 48متر دارند، در 
برابر انفجار بندر بیروت مقاومت نشان داده و عمال بخش های 
غربی بیروت را از آثار ناشــی از انفجار در امان نگه داشتند. 
عامل فروریختن ســیلوها، آتش ســوزی هایی است که از 
3هفته پیش در اثر شدت گرفتن گرما آغاز شد. مرور زمان 
و فرایند پوســیدگی غالت باقیمانده در این سیلوها باعث 
تخمیر آنها شــد و در نهایت افزایش گرمــای هوا منجر به 
آتش گرفتن غالت شد. شــدت آتش سوزی در این سیلوها 
به اندازه ای باال بود که نیروهای ارتش لبنان و آتش نشــانی 
این کشور نتوانست آن را مهار کند. غالت به مدت 3هفته در 

آتش سوختند و دود ناشی از آتش سوزی، آلودگی محیطی 
را در اطراف بندر به شــدت افزایش داد، درحدی که وزرای 
محیط زیســت و بهداشــت لبنان از مردمی که در حاشیه 
این منطقه سکونت داشتند درخواست کردند در فضاهای 
بسته و مجهز به سیستم تهویه هوا باقی بمانند. با فروریختن 
بخشی از سیلوها، اکنون خطر فروریختن دیگر بخش های 
این سیلوها تشدید شــده است. بخش های شــمالی این 
سیلوها به مرور زمان دچار خمیدگی شده بودند، اما به گفته 
کارشناسان، آتش سوزی با تشدید آسیب هایی که در سازه 

وجود داشت، روند فروپاشی را تسریع کرد.
بی اعتمادی شدید به دولت باعث شده تا جامعه لبنان باور 
داشته باشد آتش سوزی در سیلو ها عامدانه ایجاد شده و یا 
دولت از عمد آتش را برای 3هفته مهار نکرده تا ســیلوها را 
نابود کند و هر مدرک و سند مرتبط با انفجار بندر را از بین 
ببرد. دولت اما مدعی اســت از ترس فروریختن کل سازه یا 
تشدید آتش تحت تأثیر باد ایجاد شده توسط هلی کوپترهای 

آتش نشانی اقدام به مهار آتش نکرده است.
بی اعتمادی مردم لبنان نســبت به نخبگان سیاسی این 
کشــور ریشــه در ناکارآمدی دولت های این کشور دارد. 
لبنانی ها دولت ناکارآمد این کشــور را تنها مقصر فاجعه 
انفجار بندر بیروت می دانند، زیرا پیش از انفجار تمهیدات 
کافی برای محافظــت از مواد انبار شــده در بندر را به کار 
نبستند و پس از انفجار هم تحقیقات کافی و عادالنه برای 
مجازات مقصران این فاجعه به عمل نیاوردند. سال گذشته 
دولت لبنان تصمیم به تخریب این سیلوها گرفت، اما این 
تصمیم با اعتراض بازماندگان انفجــار بندر بیروت مواجه 
شد. بازماندگان انفجار و اعضای خانواده قربانیان این فاجعه 
اصرار داشتند که شاید در سیلوها مدارکی موجود باشد که 
در فرایند پیگیری قضایی و حقوقــی پرونده انفجار بندر 
کاربردی و حیاتی باشد. بازماندگان همچنین خواستار آن 
بودند که ســیلوها به عنوان یادبودی از این تراژدی بزرگ، 

باقی بمانند.

انفجار بیروت؛ جرقه  فروپاشی اقتصادی
فاجعه سال2020 بندر بیروت بر اثر انفجار 2هزار و۷50تن 
ماده شــیمیایی آمونیــوم نیترات که به صــورت ناایمن از 
ســال2013 در بندر ذخیره شــده  بودند، رخ داد. آگاهی 
اعضای دولت لبنان از وجود ایــن مواد و وضعیت نگهداری 
از آنها باعث شــد تا جامعه لبنان، این فاجعــه را به نمادی 
از فســاد و ناکارآمدی دولت تبدیل کنند؛ فاجعه ای که در 
نهایت لبنان را به سوی فروپاشی اقتصادی هدایت کرد زیرا 
میلیاردها دالر خسارت به بار آورد و هزاران تن غالت ذخیره 
شده برای کشور را نابود کرد. این انفجار در دورانی رخ داد 
که مردم لبنان درحال دســت وپنجه نرم کــردن با تبعات 
اقتصادی بحران کرونا بودند. از ایــن رو بحران های مالی و 
اقتصادی موجود تشدید شدند و لبنان با کمبود شدید غالت 
مواجه شد. امروز ترکیب تبعات انفجار بندر با تبعات ناشی 
از جنگ اوکراین، باعث شده تا دو سوم مردم لبنان در فقر 
و گرسنگی زندگی کنند. اوکراین اصلی ترین تامین کننده 

غالت لبنان بوده است.
انفجار بنــدر بیروت یکــی از قدرتمند تریــن انفجار های 
غیرهسته ای در جهان به شمار می رود. تحقیقات نشان داده 
است که تمامی اعضای دولت لبنان از ذخیره شدن ناایمن 
مواد منفجره در بندر آگاه بوده انــد، اما تاکنون هیچ یک از 
مقامات لبنانی به اتهام تقصیرکار بودن در وقوع این فاجعه 

دستگیر یا متهم نشده است.

ژائو لیجیان 
سخنگوی وزارت خارجه چین 

اگــر نانســی پلوســی، رئیــس مجلــس 
نماینــدگان آمریکا، به تایوان ســفر کند، 
پکن اقدامات قاطع و مؤثری اتخاذ خواهد 
کرد. این ســفر به مفهوم آشــکار مداخله 
در امور داخلی چیــن خواهد بود و عواقب 
بســیار جدی به دنبال خواهد داشــت. ما 
هشــدار می دهیــم که ارتش چین دســت 

بسته نخواهد نشست. )گاردین(

لیز تراس
کرســی  نامــزد  و  خارجــه  وزیــر 

نخست وزیری انگلیس 
درصورت کســب کرســی نخســت وزیری 
اجــازه نخواهــم داد دوبــاره همه پرســی 
اســتقالل در اســکاتلند برگــزار شــود. 
ملی گراهای اسکاتلندی باید بپذیرند که 
همه پرسی استقالل، فرصتی است که در 
هر نسل فقط یک بار پیش می آید و تکرار 
آن شدنی نیست. آنها را وادار می کنم این 

نگاه را بپذیرند. )دیلی تلگراف(

انور قرقاش
مشاور رئیس  دولت امارات

ثبات عراق، اولویت شهروندان عراقی 
و به نفع کشــورهای منطقه اســت. ما 
به عراقی باثبات و مرفه شــکوفا چشم 
دوخته ایــم کــه قــادر بــه حــل مســائل 
داخلی خود از طریق گفت وگو و اجماع 
باشد تا نقش پیشگام و حیاتی خود در 
ســطوح عربــی و منطقــه ای را بازیابــد. 

)میدل ایست نیوز( 

بازگشت تنش به بالکان 
همزمان با باال گرفتن تنش هــای میان کوزوو و 
صربستان، پیمان ناتو، روســیه، سازمان ملل و 
ترکیه به این مسئله واکنش نشان دادند. تنش ها 
میان کوزوو و صربستان پس از آن باال گرفت که 
دولت کوزوو با وضع قوانین جدید افرادی را که 
با کارت های شناسایی صربســتانی وارد کوزوو 
می شوند را مجبور  کرد تا در طول اقامت، اوراق 
شناسایی جدید را جایگزین کارت های شناسایی  
خود کنند. در پی این اقدام، صرب ها یکشنبه در 
شــمال کوزوو در منطقه مرزی با صربســتان 2 
گذرگاه مرزی را مسدود کردند تا نسبت به قانون 
جدید اعتراض کنند. مقــررات جدید قرار بود از 
دوشنبه )دیروز( اجرایی شود اما کوزوو اعالم کرد 
که اجرای آن را به یک ماه دیگر موکول می کند. 
در پی باال گرفتن تنش ها، ناتو با انتشار بیانیه ای 
تأکید کرد که درصورت به خطــر افتادن ثبات 
در منطقه بالکان آماده مداخله در شمال کوزوو 
است. در مقابل، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت 
خارجه روسیه، هم گفت که مســکو از آمریکا و 
اتحادیه اروپا می خواهد دست از تحریکات بردارند 
و به حقوق صرب ها در کوزوو احترام بگذارند. در 
همین حال، مولــود چاووش اوغلو، وزیر خارجه 
ترکیه نیز در تماس های جداگانه ای با همتایان 
خود در کوزوو و صربستان گفت: »عقل سلیم و 
قضاوت صحیح باید در این منطقه حاکم شود.« 

نقل قول  جهان نما

 خبر

کیوسک

جمهوری 
دمکراتیک کنگو

اوگاندا

روآندا

A
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گرینویچ

نخستین پیاده روی فضايی 

 

پاريس: برای نخســتين بار یــک فضانورد زن 
اروپایی خارج از ایســتگاه فضایــی بين المللی 
پياده روی فضایی انجام داد. به گزارش اسپيس، 
ســامانتا کریستوفورتی، نخســتين زن اروپایی 
اســت که در 21جوالی خارج از ایستگاه فضایی 
بين المللی پياده روی کرد. او همراه اولگ آرتميف 
فضانورد روس یک پياده روی 7ســاعته خارج از 
آزمایشگاه فضایی انجام داد. همچنين نخستين 
باری بود که طی 25ســال اخير که یک فضانورد 
اروپایی با همتای روس خــود پياده روی فضایی 
انجام می دهد. دو فضانورد دقيقا 7ساعت و5دقيقه 
پياده روی کردند تا یک بازوی رباتيک جدید برای 
بخش روسی ایســتگاه فضایی بين المللی آماده 
کنند. همچنين آنهــا چندماهواره کوچک را نيز 

در فضا آزاد کردند.

وضعیت اضطراري در كالیفرنیا

يركا: در پی آتش سوزی گسترده در جنگل کالماث در ایالت 
کاليفرنيای آمریکا، فرمانــدار این ایالت وضعيت اضطراری 
اعالم کرد. به گزارش یورونيوز، این آتش ســوزی تاکنون 
ده ها خانه را سوزانده و خســارت های گسترده ای بر جای 
گذاشته است. گاوین نيوسام، فرماندار کاليفرنيا همزمان با 
تشدید آتش  سوزی ضمن اعالم وضعيت اضطراری، دستور 
داد تا تالش های بيشــتری برای مقابل و کنترل حریق در 
 این ایالت غربی آمریکا صــورت گيرد. وزش باد و همچنين
رعد و برق باعث شــده تا شــدت و محدوده آتش ســوزی 
گســترش یابد و جنگل  کالماث هر لحظــه بيش از پيش 
در شعله های آتش بســوزد. مقام های محلی در شهرهای 
یرکا و فورت جونز ایالت کاليفرنيا از ساکنان خواسته اند تا 
هرچه زودتر منطقه را ترک کنند. دانشــمندان می گویند 
تغييرات آب و هوایی، زمين را در 30 ســال گذشته گرم تر 
و خشک تر کرده و باعث افزایش آتش سوزی های جنگلی 
شده است.  هفته های گذشته آتش سوزی های گسترده در 
مناطق مختلفی از این کشور آسيب های جدی به جنگل ها 
زد. همچنين در هفته های اخيــر کاليفرنيا با افزایش دما و 
گرم تر شدن هوا، آتش سوزی های متعددی را در سطح ایالت 

مشاهده کرده است.

خاموشی در كوبا
 

هاوانا: رسانه های کوبا اعالم کردند، همزمان با بدتر شدن بحران 
انرژی در این کشــور که به لغو برگزاری کارناوال هر ساله منجر 
شده است، از ماه اوت سال جاری ميالدی خاموشی ها در هاوانا 
آغاز می شود. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، هاوانا، 
مسکن یک پنجم از جمعيت 11.2ميليونی کوبا و مرکز فعاليت 
اقتصادی این کشور حوزه کارائيب از قطع برق روزانه 4ساعت یا 
بيشتری که بقيه جزیره ماه ها متحمل شده است، در امان مانده 
بود. براســاس اعالم روزنامه حزب کمونيست کوبا »تریبيونا دو 
ال هابانا«، یک خاموشــی برنامه ریزی شده به قطع برق6 حوزه 
شهرداری در پایتخت منجر می شود به صورتی که برق هر 3 روز 
و در اوج مصرف قطع خواهد شد. این قطع برق بر بحران شدید 
اقتصادی کوبا که با تحریم های شــدید آمریــکا عليه هاوانا در 
2019ميالدی عميق تر و با پاندمی کرونا که بر صنعت گردشگری 
تأثير گذاشته و همچنين با حمله روسيه به اوکراین بدتر شده، 
تأثير می گذارد. اقتصاد این کشور در سال2020، 10.9درصد 
کاهش یافت و در سال گذشته تنها 1.3درصد بهبود داشته است.

شهر عاشورايی   عكس: امیر پناه پور اول آخر

کرونا که تا همين چند هفته 
پيش فراموش شــده به نظر 
می رسيد، دوباره روزگارمان را تيره کرده است، به 
این اميد که سياه نکند. در آخرین گزارش مرکز 
مدیریــت بيماری های واگير وزارت بهداشــت، 
اینطور آمده که در هفتــه اول مرداد ماه جاری، 
204نفر در کشور بر اثر کرونا جان خود را از دست 
داده اند. این آمار در هفته آخر تير ماه 63نفر بود. 
این یعنی ميزان مرگ ومير در کشور به خاطر کرونا 
در مدت زمان اشاره شــده، 300درصد افزایش 

یافته است.
در این شرایط، لحاظ کردن توصيه های بهداشتی 
دوران کرونــا، در هــر کاری، ازجملــه دویدن، 
ضروری اســت. این اما به معنای کنار گذاشــتن 
عــادت زیبا و دوست داشــتنی دویدن نيســت. 
دویدن و تمرین های ورزشــی روزانــه، حتی در 
اوج جهان گيری کرونا، یعنی زمانی که وحشــت 
سراسر دنيا را گرفته بود، توصيه می شدند. حاال که 
واکسن در سراسر جهان عرضه شده و در بسياری 
از کشورها، ازجمله کشور خودمان، دوز یادآور هم 

ارائه شده، می توانيم با خيال راحت تری بدویم.
مهم ترین توصيه و منطقی ترین آنها، این است که 
در فضاهای بسته ندویم. این کار ریسک ابتال را تا 

حد بسيار چشمگيری کاهش می دهد.
دونده ها، اگر برخــی توصيه های دیگر 
را رعایــت کنند، نيــاز ندارند هنگام 
دویدن ماسک بزنند اما معموال گفته 
می شود حتی وقتی که بدون ماسک 

بــرای دویدن بيــرون می رویم 
باید یک ماسک همراه داشته 
باشــيم چون ممکن است در 
موارد اضطراری یا وقتی که 
مجبوریم برای خرید به یک 
فروشــگاه برویم به کارمان 

بياید.
یــک توصيــه مهــم دویدن 

به صــورت تنهاســت. ســازمان 

بهداشــت جهانی همچنان هشــدار می دهد که 
خطر انتشــار نامتقارن ویروس وجــود دارد و به 
همين خاطر، دویــدن به صورت گروهی می تواند 
خطرناک باشــد. همه  چيز البته به شناخت افراد 
از یکدیگر و اعتمادی که بــه یکدیگر دارند ربط 
دارد؛ اگر با کسی یا کسانی می دویم که می دانيم 
صادقانه به ما درباره نشانه هایشــان می گویند، 
خطر کمتری متوجه ماست. اما همانطور که همه 

می دانيم ابتال به بيماری 
کووید-19، دوره نهفته دارد و ممکن است امروز 
با کسی بدویم که مبتالست اما تازه از فردا از خود 
نشانه های ابتال را بروز دهد. مســئله دویدن در 
کنار افراد دیگر را کامال باید جدی بگيریم چون 
کارشناسان گفته اند 10تا 15دقيقه دویدن کنار 
یک دونده دیگر کافی اســت تا ویروس، از طریق 

نفس کشيدن، بين افراد منتقل شود.
فراتر از همه این توصيه ها، بعد از 3سال زندگی 
با کرونا، همه به خوبی یاد گرفته ایم که خودمان 
را چطور از محيط های پرخطر دور نگه داریم؛ 
دویدن در مســيرهای خلوت و زمانی که افراد 
کمتری در محل حاضر هستند یک روش ساده 
و مؤثر برای کاهش ریسک ابتال به کروناست. 
باید تا وقتی که خطر ابتال باالست، در انتخاب 
زمان و مکان دویدن کمی هوشــمند باشيم 
و خودمــان را بی دليــل در محيط های 
پرریسک قرار ندهيم. دویدن ایمن در 
دوران کرونا، نه تنها مــا را از برنامه ها 
و زندگی مــان عقــب نمی اندازد که 
می تواند به سالم ماندن ما هم 
کمک کند. توصيه شــده 
است که با 30تا 60دقيقه 
نرم دوی یــا جاگينگ، 
سيســتم ایمنی بدن را 
تقویت کنيد. دویدن در 
دوران کرونا، نه تنها نباید 
تعطيل شود که باید با جدیت 

بيشتر پيگيری شود. 

وقتی از دو حرف می زنيم

جواد نصرتی 

فرمول دويدن در روزگار كرونا

تقويم/ سالمرگعدد خبر

 عکاس درد

برسون از مصاحبه خوشــش نمی آمد. می گفت 
همیشه همان ســؤال ها را می پرسند و تو همان 
جواب ها را می دهی. امــا او معروف ترين عكاس 
دنیا بود و همه می خواستند بدانند چطور عكس 
می گیرد؟ چرا عكس می گیــرد؟ هانری كارتیه 
برسون زندگی پرماجرايی هم داشت. در فرانسه 
به دنیا آمد، اما بیشتر عمرش را در سفر بود. هند، 
مكزيک، شــرق دور، آفريقا، كوبا و آمريكا. در 
جنگ اسپانیا مجروح شد و در جنگ جهانی دوم 
به زندان نازی ها افتاد. به هند رفت كه از گاندی 
عكاســی كند، اما به مراسم سوزاندن جسدش 
رسید. بعدها از دااليی الما عكاسی كرد. همینطور 
از »چه گوارا«، »مارتین لوتركینگ« و خیلی های 
ديگر. مدتی در سینما دستیار ژان رنوار و بونوئل 
بود. چیزی كه خودش و عكس هايش را از ديگران 
متمايز می كند، نگاه انســانی اش به سوژه ها و 
كشف لحظه ای در آن هاســت كه خودش به آن 
می گفت:»لحظه قطعی« يا »لحظه شــهود«. در 
جهانی تكراری زندگی می كــرد كه اتفاق های 

خسته كننده روزمره مثل انعكاس در گودال 
گل والی، تصوير با گچ كشیده شده روی ديوار 
يا هیكل سیاه پوش در مه همگی برايش انعكاس 
حقايقی بزرگ و آشنا در ضمیر ناخودآگاه بودند. 
برسون شــاعری غیر رمانتیک بود كه شعر او 
عكس هايش بــود و زيبايــی را در موضوعات 
»همانطور كه هستند« و در واقع گرايی مربوط به 

همین زمان و مكان كشف كرد.
برسون2 دهه آخر عمرش، عكاسی را رها كرد و هم 
و غمش را روی نقاشی و طراحی گذاشت. بعد هم 
در2اوت 2004 در سن ۹۵سالگی در خانه اش در 
استان پرووانس درگذشت و در مراسمی خصوصی 
با حضور بسیاری از دوستان عكاسش )كه هیچ يک 
در آن روز عكسی نگرفتند( به خاك سپرده شد. 
در هفته های بعد بیشتر مطبوعات بین المللی به 
او ادای احترام كردند. تیتر پاريزين »مرگ غول 
عكاسی« بود و فرانكفورتر راندشو نوشت: »چشم 
قرن بسته شد«. او به يكی از چهره های ماندگار 

هنری قرن بیستم تبديل شد. امتیازی منحصر 
به فرد برای يک عكاس فرانسوی.

حافظ

هر آبروی كه اندوختم ز دانش و دين
نثاِر خاك رِه آن نگار خواهم كرد

مثل هر ســال این موقع، 
یک رگال و چند قفســه را 
لباس سياه می چينم. قباًل بيشتر لباس ها، تریکو با چاپ 
بی کيفيت بود ولی االن چند توليدی و مزون، کارهای 

متنوع خوبی می زنند. 
توی حال و هوای خودم بودم که دیدم یک آقا با سوئيچ 
می زند روی شيشه پيشخوان و صدایم می کند. یک خانم 
هم لباس های روی رگال را برانداز می کرد و با دســت 

جنس پارچه هایشان را حدس می زد.
مرد گفت: ببخشــيد توی حال و هوای خودتان بودید. 

ظاهراً متوجه ما نشدید.
عذرخواهی کردم و الکی گفتم بله دســت تنها ماندم و 

کلی جنس جابه جا کردم و نخوابيدم، خسته هستم.
زن پرسيد: پيراهن مشکی یا ســرمه ای نخی و لطيف 
برای دختر 3ســاله دارید؟ البته ریزنقش است و شاید 

سایز 2ساله هم برایش اندازه باشد.
5-4 نمونه پيراهن کتان نخ و وال نشانش دادم. خيلی 
سریع یکی را که زمينه ســرمه ای با گل های ریز سفيد 

داشت، انتخاب کرد و مرد کارت کشيد و رفتند.
یاد گذشــته افتــادم، رفتم توی دســته، ردیف مرتب 
بچه های هم سن وسال خودم که روی نوک پنجه ایستاده 
بودیم تا یک سر و گردن بلندتر به نظر برسيم. زنجيرها 
را با ریتم به پشت شانه می زدیم. عموی یکی از بچه ها 
وسط دو تا صف راه می رفت و می خواند: این کشته فتاده 

به هامون حسين توست.
یک لحظه جا خوردم؛ چرا الکی گفتم خســته هستم؟ 
چرا بهانه ای آوردم که واقعيت نداشت؟ آن کشته فتاده 
به هامون، مگر کشته دنياطلبی و مال اندوزی نبود؟ مگر 
نگفت حرف حق به گوشتان نمی رود چون شکم هایتان   

با حرام پر شده. 
آن ثروت ها بدون دروغ و دغل مگر جمع می شــد؟ آخ 

که غفلت چه نرم می خزد زیر آستين 
زندگی! دوست داشتم بدوم 

بيــرون و مرد ســوئيچ 
به دســت را پيدا کنم 
و بگویم، من خســته 
نبــودم، بی خــواب 
نبودم، فقــط توی 
فکر بــودم، همين. 
به همين سادگی، 
به همين راســتی، 
بــه هميــن امام 

حسينی.

خاطرات یک فروشنده 

قصه پیراهن مشکی

فاطمه عباسینگاه
 روزنامه نگار

بارش های مونسون یا 
سامانه بارشی مانسون 
در ميانــه تابســتان، 
درست در همين دمای 
40درجه فعاليتش را شــروع کرده و با تمام توان می بــارد. اگر نمی دانيد 
مانسون چيســت و این واژه را این روزها فقط توی اخبار شنيده اید، باید 
بگویيم مانسون یک تغيير فصلی در جهت بادهای غالب یک ناحيه است 
که می تواند فصلی پر آب و یا خشک برای مناطق استوایی رقم بزند. بيشتر 
به خاطر بادهایی از ناحيه اقيانوسی حاره ای، به ویژه دریای عرب، خليج بنگال 
و اقيانوس هند است که این اتفاق می افتد. در واقع علت اصلی شکل گيری 
مونسون تغيير ســاالنه دما در مناطق بزرگ خشکی در مقایسه با سطوح 

اقيانوس های همسایه است.
حاال چند روزی است که این باران های تابستانی شروع شده و خاورميانه را 
دارد آب می برد. بخشی از این جغرافيای پهناور هم کشور ماست که درگير 
توفان مانسون شده و سيالب ها دوره اش کرده اند. برای ما که هر سال چله 
مرداد داریم از  گرما عرق می ریزیم و هيچ لکه ابری در آسمان پيدا نمی کنيم، 
شاید بارش این باران های موسمی، پيدا شــدن ابرهای پفکی، رگبارهای 
شدید و تند و هوای دم کردِه گرم کمی غریب باشــد، اما گویا کشورهای 

همسایه بيشــتر عادت دارند. اصال همين هند و کشورهای جنوب شرق 
آسيا به مانسون تابستانی وابسته اند. برای مثال کشاورزی آنها به بارش های 
ساالنه بستگی دارد. بيشتر این کشورها سيستم های آبياری وسيعی ندارند 
و از آب های زیرزمينی بسيار کم استفاده می کنند. مانسون تابستانی چاه های 
آنها را برای باقی سال پر و آنها را از سفره های زیرزمينی بی نياز می کند. برنج 
و چای از محصوالت این کشورها هستند که به مانسون تابستانی وابسته اند. 
حتی دامداری ها نيز که هند را به بزرگ ترین توليدکننده شــير در جهان 
تبدیل کرده است، به این بارش ها وابسته اند تا دام ها را سالم و تميز نگهداری 
کنند. ميزان زیادی از برق توليدی این کشورها نيز با نيروگاه های آبی و با 

استفاده از آب جمع آوری شده از بارش های مانسونی تامين می شود.
در مقابل ما و کشورهای جنوبی از این پدیده حسابی غافلگير شدیم. همين 
هم باعث شده سيل راه بيفتد و خرابی هایی را به بار بياورد. به هر حال سال ها 
در ایران خشکسالی حاکم بوده و پوشــش گياهی مناسبی وجود ندارد و 
خاک خشک است، بنابراین آب باران به سرعت جاری  و باعث وقوع حوادثی 
می شود که طی چند روز گذشته شاهد آن بودیم. پوشش گياهی مناسب، 
بارانی که می بارد را نگه می دارد و باعث می شود مقدار زیادی از این باران در 
خاک نفوذ کند، به همين دليل در جنگل ها خيلی کم سيل رخ می دهد، زیرا 
پوشش گياهی جلوی جاری شدن آب را می گيرد، اما در نواحی جنوبی چون 
پوشش گياهی کم اســت، بارش باران موجب جاری شدن سيل می شود. 
خالصه اش اینکه این مانســون پدیده بدی نيست، فقط مهم این است که 

مسيرش کجا باشد و از قبل برایش فکری شده باشد یا نه.

دمش گرمه

بی تعارف و تكلف ، مثل 
همین متــن كوتاهی كه 
می بینیــد. ما منتظريم 
تا نوشــته هايتان درباره 
مسائل روزمره، مشكالت 
و دغدغه هايتان را برای ما ارسال كنید. اگر اهل 
طنز و كاريكاتور و طراحی هم هستید جايتان 
اينجا محفوظ است. متن يا طرح تان كه آماده 
شد يک تماس  با شماره 23023636 بگیريد 

تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان كنیم. 

این شــهر را به قنات و قنوت و قناعت 
می شناســند. بــه دارالعلم بودنش. به 
دارالعباده بودنش. بــه تاریخ کهنه اش. 
به مردم کهنش. به مردمی که دیرزمانی اســت به ایمان  شهره اند 
و راستی و درستی. به مسجد جامع باشــکوهش، و مساجد دیگر 
پرجبروتش؛ اميرچخماق، مالاسماعيل و َحظيره. و البته عزاداری 
یک دست و یک پارچه  اهالی اش در دهه نخست ماه محرم، که زبانزد 
است در سرتاسر ایران و نوعی اختصاِص خاص دارد به مردم »یزد« 

که با آن نخِل سرفرازِ بی مانند، جالل و جمالی دیگرگون می یابد.
حال این ســوگواری ویژه که یک ویژگی اســت برای ســاکنان 
این سامان، در »حســينيه َفّهادان« معنایی دیگر پيدا می کند و 
حال وهوایی متفاوت پدید می آورد که شاید جز در این شهر کویری، 

در جایی دیگر نتوان یافت مشابهش را.

 محلــه فّهــادان از اصيل ترین هــا و قدیم ترین هاســت در ميان
 کوی و برزن  یزد و باید در البه الی ســده پنجم سراغش را گرفت. 
جایی که روزگاری، جایگاه اعيان و اشراف بود. محله ای که زندان 
اسکندر یا مدرسه ضيائيه در آن اســت، و 2بقعه موسوم به دوازده 
امام و شيخ احمد اِسَفنِجردی، و 8 مسجد ازجمله مسجد فّهادان، و 

یک حسينيه؛ حسينيه بزرگ فّهادان.
حسينيه که در ميانه زندان اســکندر و بقعه دوازده امام واقع شده 
است و اصالتش را به دوره قاجار می برد که هنوز همان رونق پيشين 

وجود دارد، همان محرم های پرکبکبه  و دبدبه عهد قجر.
هنوز مردم یزد معتقدند به آیين پوش کشــی یا پوش باالکشی در 
آستانه ماه عزا که گویی لباس سياه بر تن خود و حسينيه می کنند 
و آماده می شوند برای ســوگواری حضرت ثاراهلل)ع( و جالب است 
که این رسم، در غالب شهرهای استان مانند بافق و اردکان و تفت 

هم رایج است.
این حسينيه که تزئينات معماری چندانی ندارد، بسان دیگر ابنيه 
بافت تاریخی یزد، ساخته شــده از آجر و خشــت و کاهگل است. 
معماری اش اما خصایصی دارد؛ ازجمله آنکه درهای حسينيه در 
ضلع شــرقی بنا قرار دارد، جایی که 5 صفه را داراست. اما بال های 
شمالی و جنوبی حســينيه 2 طبقه اســت و 7 صفه با طاق های 
گنبدی شکل یا به اصطالح شــاخ بزی دارد. اما جانب غربی بنا در 
3طبقه استوار شده و نسبت به اضالع دیگر، صفه های رفيع تری نيز 

دارد که بر همه این ها، 2 مناره را نيز باید  به آن افزود.
حسينيه بزرگ فّهادان که به گفته رئيس آن، قدمتی در حدود 
7 قرن دارد و نزدیک به 7 دهه اســت که سينه زنی در آن به 

رسميت شناخته شده، یکی از عظيم ترین سوگواری های 
محرم را در سراســر ایران یدک می کشد. پس بی سبب 
نيست که یزد را حسينيه ایران لقب داده اند، زیرا ایران به 

یزد می نازد و یزد به فّهادان.

روایتی کوچک در باب فضيلتی بزرگ

 در ستایش سادگی

 آدم هــا در عـــين ایــنـــکه در 
تب و تاب چيزهای پيچيده هستند 
و با جزئيات زیــاد - و البته بيهوده 
- مست می شوند، لذت درک ســادگی را می فهمند. علقه 
و وابستگی شان به خطوط ســاده، رنگ های کم کنتراست 
و طرح هایی آرام و بســيط اســت. اصال کــم پيش می آید 
پدیده ای با پيچيدگی زیباتر شود. یک دو بيتی 17 کلمه ای، 
که ساختاری ساده و مشــخص دارد، ممکن است به اندازه 
قصيده ای چند صفحه ای ما را متاثر کند و لذتی حتی بيشتر 
و باقی تر برایمان داشــته باشــد. یا یک روایت چند خطی 
می تواند انحنای زندگی مان را بيشــتر مایل کند تا رمانی 
چند صد صفحه ای. حتی یک ملودی ساده ریز مضرابی شاید 
خنجه و زخمه ای به جان آدم بيندازد که با یک ســمفونی 
محزوِن چند موومانی هم آن تاثر ایجاد نشود. سادگی سهل 
ممتنع است، به ظاهر سهل و بی موونه است و در واقع سخت 

و پرهزینه، دوردست و دیریاب.
یکی از چيزهایی که حسين بن علی)ع( را جذاب تر می کند، 
همين سادگی است. که غل وغش ندارد، پيچيده و سخت فهم 
نيست. نه خودش، نه فرزندان و دوستانش، و نه حتی فلسفه و 
آرمانش. یک بساطت ارجمند که از هر کم مایگی و بی قدری 
به دور است. اینقدر روشن و مشخص که هر کسی از هر گوشه 
عالم با هر رنگ و نژاد و زبان و دینی او را می فهمد، می تواند 
عاشقش شود، با شنيدن روایتش، تأثيری پاک و زکی برایش 

ایجاد شود، یک روشنایی بی حد، یک شفافيت محض.

درباره حسينيه فّهادان یزد
حسینیه ایران

سیداحمد بطحايی
داستان نویس

حمیدرضا محمدی
روزنامه نگار

فراخوان

فرشته شیخ االسالم
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چرا آبله میمونی 
هنوز به ایران

 نرسیده است؟
از زمان همه گیری کوویــد-19 در جهان، به نظر 
می رســد که میزان ابتــا به دیگــر بیماری های 
ویروســی هم در جهان افزایش یافته است؛ یکی 
از آنها آبله میمونی است. با اینکه این بیماری جدید 
نیست اما در فهرست همین بیماری های ویروسی 
قرار گرفته و شــیوع دوباره آن از ســوی سازمان 
بهداشت جهانی )WHO( تأیید شده است. البته 
با وجود افزایش موارد بیمــاری در آمریکا، اروپا و 
آسیا و ثبت آمار فوتی در برخی کشورها همچنین 
ابتای تعدادی از کودکان، سازمان بهداشت جهانی 
هنوز پروتکل های بهداشتی ســختگیرانه مانند 
قرنطینه های مرزی درباره این بیماری صادر نکرده 
است. علی میانی، ایمونولوژیست و عضو انجمن 
ایمنی و آلرژی ایران، در گفت وگو با همشــهری 
توضیحات بیشــتری درباره این بیماری می دهد: 
»آبله میمونی به عنوان یکی از بیماری های ویروسی 
مشــترک بین انسان و حیوان مشــابه همان آبله  
قدیمی است و برای نخستین بار آبله در سال1970 
شناسایی شــد. نخســتین مورد ابتا یک نوزاد 
9ماهه در آفریقای مرکــزی بود.« به گفته میانی 
این ویروس طی ســال های گذشــته تاکنون در 
مناطقی از آفریقا به صورت اندمیک وجود داشته و 
هرازگاهی افزایش و پس از مدتی فروکش می کند: 
»در سال2003 برای نخســتین بار آبله میمونی 
خارج از آفریقا و در کشــور آمریکا گزارش شد که 
انتقال آن از طریق یک سگ به انسان صورت گرفته 
بود. آبله میمونی یک بیماری خودمحدود به شمار 
می رود که تاریخچه بررسی آن نشان می دهد میزان 
مرگ ومیرش بین صفر تا 11درصد بوده و حاال این 
عدد بین 3 تا 6درصد گزارش می شود و بیشترین 
آمار تلفات را هم در کودکان داشــته اســت.« او 
درباره عائــم این بیماری هــم توضیح می دهد: 
»آبله میمونی دارای یک دوره کمون 6 تا 13روزه و 
در برخی موارد 2 تا 21روزه است. البته در بسیاری 
موارد، بیمــاری به ویژه در افرادی که واکســینه  
شــده اند، در همان دوره کمون بدون بروز عائم 
برطرف می شود. اما در مرحله بالینی، طی دو مرحله 
حمات بیماری و پوســتی در فرد رخ می دهد.« 
میانی در توضیح بیشــتر می گوید: »در مرحله 
حمله پس از پایان دوران کمون طی 5روز عائمی 
ازجمله تب شدید، درد در ناحیه پشت و عضات، 
ضعف و بی حالی، تورم غدد لنفاوی و سردردهای 
شدید بروز می کند. پس از آن بروز عائم پوستی رخ 
می دهد که بیشتر در ناحیه صورت و دست و کمتر 
در سایر قســمت های بدن به شکل تاول مشاهده 
می شــود که یکی از عوامل انتقال انسان به انسان 
هستند. دوره بیماری بعد از شروع عائم 2 تا 4هفته 
طول می کشد و سپس روبه  بهبودی می رود، مگر 
اینکه در التهاب سیستم تنفســی یا چشم وجود 
داشته باشد که در این باره باید اقدامات درمانی انجام 
شود.«  این ایمونولوژیست درباره نحوه تشخیص 
بیماری هم می گوید: »همیشه عائم بالینی، بخش 
اول تشخیص است و پس از آن آزمایش، بیماری 
را تأیید می کند. برای آبله میمونی پس از تشخیص 
پزشــک، تســت ها به روش PCR انجام و مورد 

آزمایش قرار می گیرد.«
 به گفته میانی، واکسیناســیون یکی از راه های 
مؤثر در پیشــگیری از این بیماری است: »افرادی 
که در دهه های گذشته، واکسن های آبله را تزریق 
کرده اند، نســبت به آبله میمونــی هم محافظت 
دارند. البته به معنای آن نیســت که مبتا نشوند 
اما 85درصد نســبت بــه ویــروس آبله میمونی 
محافظت می شــوند.  هم اکنون هم 2نوع واکسن 
برای آبله میمونی مورد اســتفاده قــرار می گیرد، 
اول همان واکسن قدیمی برای آبله کوبی که مورد 
تأیید آژانس دارویی اروپاســت و دیگری واکسن 
جدیدی است که از ویروس زنده ضعیف شده آبله 
گاوی تولید شده و در 2دوز و با فاصله 28روز تزریق 
می شود. این واکسن هم در سال2019 مورد تأیید 

قرار گرفته است.«
او در پاسخ به این سؤال که اکنون باید درباره این 
بیماری و گروه های در معرض خطــر نگران بود، 
عنوان می کنــد: »آبله میمونی قدرت ســرایت و 
کشــندگی کمتری دارد و کودکان، گروه  بســیار 
حساس در این باره هســتند، چون احتمال ورود 
میزان باالیی از ویروس به بدن آنهــا وجود دارد. 
گروه دوم هم کسانی اند که بیماری های زمینه ای 
و مزمن دارند که به دلیل ضعیف تر بودن سیستم 
ایمنی در معرض خطر بیشتری قرار می گیرند. البته 
انتقال این ویروس قدرتمند نیست و شخص باید 
حتما به صورت مستقیم با مایعات بدن فرد مبتا 
یا حیوان آلوده ارتباط داشــته باشد. یکی دیگر از 
راه های انتقال از مادر به جنین اســت و انتقال از 
طریق ارتباطات جنسی غیرمتعارف وجود دارد.« 

میانی در پاسخ به این سؤال که چرا هنوز مواردی 
از بیمــاری در ایران گزارش نشــده بیان می کند:  
»آبله میمونی براســاس اعــام WHO اکنون در 
مرحله اضطراری است چرا که موارد بسیار زیادی 
از این بیماری در آمریکا، برخی کشورهای اروپایی 
ازجمله انگلیس، اسپانیا، فرانسه وآلمان دیده شده 
است و این نشان می دهد که کانون بیماری در حال 
فعال شدن است. اما ایران کانون اندمیک این بیماری 
نیست و با توجه به اینکه با کانون های بیماری هم 
فاصله دارد، تاکنون موردی از این بیماری گزارش 
نشده. اما باید مراقبت های الزم انجام شود چرا که در 
کشور امارات مواردی از بیماری گزارش شده است. 
البته امارات هم کانون اندمیک این بیماری نیست 
اما در همسایگی ایران قرار دارد و باید کنترل های 
مرزی به دقت انجام شود. با توجه به فرهنگ ایرانیان 
در ارتباطات صمیمانه مثل دست دادن و روبوسی 
این بیماری درصورت ورود می تواند با افزایش موارد 

همراه شود.«

مریم سرخوشسامت
روزنامه نگار

نقشه فرار از اومیکرون

آمار ابتال به کرونا هــر روز روند صعودی تری 
به خود می گیرد. در این وضعیت شمار فوتی ها 
هم در رقابت با این آمار، رو به افزایش اســت. 
2روز است تعداد قربانیان کرونا، بیش از 60نفر 
طی 24ساعت ثبت می شود و در این وضعیت 
تعداد شهرهای قرمز و نارنجی هم رو به افزایش 
است و به نظر می رســد فاصله زیادی با پیک 
اومیکرون وجود ندارد. به استناد آمار وزارت 
بهداشت، دایره ابتال در حال گسترده تر شدن 
است و جمعیت قابل توجهی برای چندمین بار در 
2سال و نیم گذشته درگیر کرونا، آن هم یکی از 
زیرسویه های اومیکرون شدند. حاال در شرایطی 
که واکسیناســیون برای دریافت دوز یادآور 
واکسن کرونا آغاز شده، پرسش های جدیدی 
برای بیماران و به طور کلی افراد برای دریافت 
دوز یادآور واکسن، مدت زمان قرنطینه، زمان 
تزریق واکسن پس از بهبودی از بیماری و نوع 
واکسن تزریقی برای دوز یادآور مطرح می شود. 
حمید سوری، اپیدمیولوژیست و رئیس کارگروه 
بهداشت و پیشگیری قرارگاه عملیاتی ستاد 
ملی مقابله با کرونا و مسعود یونسیان، رئیس 
کمیته راهبردی مطالعات واکسیناسیون وزارت 

بهداشت، به این سؤال ها پاسخ می دهند.

 ویروس در تالش برای واکسن گریزی
موضوع اصلی بر ســر واکسیناســیون دوز یادآور 
اســت؛ اقدامی که برخاف دوزهای اول و دوم، نه 
با اقبال عمومی مواجه شده و نه از سوی مسئوالن 
نظام سامت به طور جدی به مردم توصیه می شود. 
حمید سوری، اپیدمیولوژیست و رئیس کارگروه 
بهداشت و پیشگیری قرارگاه عملیاتی ستاد ملی 
مقابله با کرونا، بحث واکسن ها را یکی از موضوعات 
پیچیده می داند و به همشهری می گوید: »به راحتی 
نمی توان درباره میزان ایمنی و اثربخشی واکسن ها 
و اینکه چه واکسنی بهتر از آن یکی است، اظهارنظر 
کرد. نکته اصلی این است که تمام واکسن هایی که 
در ســبد ما قرار دارد یا حتی در سطح بین المللی 
استفاده می شــود، به صورت فوریتی و اورژانسی 
تأییدیه ها را گرفته و عوارض آنها در طوالنی مدت 
مورد بررســی قرار نگرفته اســت. به هر حال این 
واکســن ها، مراحل کارآزمایی خود را در شرایط 
عادی طی نکرده اند و این موضــوع نگرانی هایی 
ایجاد کرده است.« نکته بعدی مورد اشاره سوری، 
تغییر ماهیت ویروس کروناســت: »ویروس کرونا 
دیگر ماهیت اصلی خــود را ندارد و بــرای بقای 
خود در تاش برای واکســن گریزی است که این 
موضوع اثربخشی واکسن ها را کم می کند؛ به همین 
دلیل است که دولت ها به دنبال تولید واکسن های 
جدیدی هســتند که روی اومیکرون اثربخشــی 
داشته باشد. البته واکسن های قبلی بی اثر نشده اند، 
اما اثربخشــی آنها با توجه به جهش های جدید، 
به طور مرتب کمتر می شــود و ما نیاز داریم تا این 
واکسن ها به روزرسانی شوند.« سوری به این نکته 

اشاره می کند که هیچ واکسنی نه صددرصد ایمن 
است و نه صددرصد غیرایمن؛ » به طور کلی برای 
اینکه مداخلــه ای مانند واکسیناســیون صورت 
بگیرد، سود و ضرر آن درنظر گرفته می شود؛ مثا 
اگر واکســن نزدن، احتمال مرگ را بــاال می برد، 
ترجیح بر واکسن زدن است؛ چراکه مثا 50درصد 
خطر مرگ را کم می کند. البته ممکن اســت این 
معادله در جمعیت های مختلف متفاوت باشد؛ مثا 
در گروه های پرخطر ازجمله ســالمندان یا افراد با 
بیماری های نقص ایمنی، این نسبت خیلی بیشتر 
باشد؛ به همین دلیل نیاز است تحلیل درستی از 
اپیدمی در کشور انجام شود.« این اپیدمیولوژیست 
معتقد است که یکی از ضعف های مدیریت پاندمی 
کرونا در ایران، شفاف نبودن محیط اپیدمی است: 
»ما نمی دانیم اثرات سوء واکسن های قبلی چه بوده 
و در کجا یا در چه گروه هایی بیشتر عوارض داشته 
است، درباره عوارض واکسیناسیون هم اطاعات 
شــفافی وجود ندارد؛ درحالی که در کشــورهای 
دیگر، تمام این اطاعات در دســترس اســت. در 
کنار اینها، میزان تســت گیری هایمان کم است؛ 
به همین دلیل نمی توانیم ســطح خطر را برآورد 
کنیم. یکی از شــاخص هایی که به آن نیاز داریم، 
نسبت تست های مثبت به کل تست هاست. وقتی 
تعداد تست گیری ما کم است و تنها از کسانی که 
عامت دارند، تست گرفته می شــود، آمار نهایی 
می تواند گمراه کننده باشد. در برخی از استان های 
کشور، نسبت تست های مثبت به تست های گرفته 
شده بیش از 50درصد اســت که این عدد واقعی 
نیست، اگر واقعی بود، ما به سرعت دچار پیک های 
وحشتناک می شدیم، اما نشدیم؛ چراکه تست ها 
کم است و افرادی که از آنها آزمایش گرفته می شود، 

نمی توانند نماینده عموم جامعه باشند.«
به گفته او، ســنجش میزان ایمنی جامعه، نیاز به 
مطالعات ســرواپیدمیولوژی دارد که باید به طور 
مرتب انجام شــود، اما این کار صورت نمی گیرد. 
آخرین مطالعه انجام شــده در این زمینه مربوط 
به یک سال و نیم پیش است که دیگر قابل استناد 

نیست.

 باید سطح ایمنی جامعه سنجیده شود
آیا الزم است تمام افراد دوز یادآور واکسن کرونا را 
تزریق کنند؟ این پرسشی است که از سوی مردم 
مطرح می شود و ســوری در پاسخ به آن می گوید 
که نمی توان به صورت فله ای بــرای چندمین بار 
به مردم توصیه کرد واکسن بزنند؛ چرا که این کار 
علمی نیست، باید مشخص شود که سطح ایمنی 
جامعه چقدر است و میزان آنتی بادی ایجاد شده 
تا چه میزان است تا براساس آن واکسن تزریق کرد.

ســوری درباره اینکه گفته می شود واکسن کرونا 
هم مانند واکسن آنفلوآنزاست و باید سالی یک بار 
تزریق شــود، توضیح دیگری می دهد. او می گوید 
نمی توان واکسن آنفلوآنزا و کرونا را با هم مقایسه 
کرد: »روی واکسن آنفلوآنزا، کارآزمایی های بالینی 
استانداردی انجام شده و عوارض جانبی بلند مدت 
آن مشخص است. اما این شرایط برای واکسن کرونا 
حاکم نبوده است و هنوز اطاعات درباره واکسن 
کرونا، کامل نیست؛ بنابراین الزم است سطح خطر 

و همچنین وضعیت گروه های مختلف در استان ها 
سنجیده شود و در نهایت براساس اینکه چه کسانی 
به این واکســن نیاز دارند، واکسیناســیون انجام 
شود: »نمی توان واکسنی که فرایند طبیعی برای 
تأیید گرفته را با واکسنی که از عوارض بلندمدت 
آن اطاعی در دست نیســت، مقایسه کرد؛ البته 
نباید اینطور برداشت شود که مردم واکسن نزنند. 
مردم باید اقدام به واکسیناسیون کنند، اما اینکه 
انتظار مطلق داشته باشند که واکسن به طور کامل 
و به تنهایی بیماری را مهار می کند، اشتباه است. 
واکســن تنها یکی از راه های قطع زنجیره انتقال 

است.«

ابتالی شدید، مانند تزریق یک دوز واکسن
در کنار این موضــوع اما با افزایش مــوارد ابتا و 
رســیدن تعداد مبتایان در روز به 10هزار نفر، 
خیلی  ها را بــرای دریافت دوز یــادآور باتکلیف 
کرده اســت؛ مخصوصا افرادی که مبتا شده اند 
و نمی دانند چه زمانی بایــد دوز یادآور را دریافت 
کنند. ســوری در پاســخ به این موضوع توضیح 
می دهد: »اگر بیشــتر از 6مــاه از آخرین تزریق 
واکسن گذشته باشــد، فرد می تواند دوز یادآور را 
دریافت کند. اگر هم مبتا شده باشد، باید کمی 
صبر کند و پس از چند هفته دوز یادآور را بگیرد. 
به هر حال ابتا، با توجه به میزان شــدت، ایمنی 
در بدن ایجاد می کند؛ یعنی مانند واکســن عمل 
می کند.« به گفته این اپیدمیولوژیســت، میزان 
ایمنی ایجاد شده در بدن، به شدت بیماری بستگی 
دارد؛ یعنی هرقدر که فرد شدیدتر مبتا شده باشد، 
میزان آنتی بادی که در بدنش ایجاد شده هم باالتر 
است؛ بنابراین هر ابتای شدید را می توان به عنوان 
یک دوز واکسن درنظر گرفت. راه حل اصلی برای 
ســنجش میزان ایمنی در بدن، انجــام آزمایش 
سرولوژی است که البته نمی توان به تمام افراد آن 

را توصیه کرد.

واکسن های متفاوت، به نفع ایمنی جامعه و فرد
توصیه متخصصان عفونی و ویروس شناسان برای 
تزریق دوز یادآور واکسن کرونا، انتخاب واکسنی 
با ترکیبات متفــاوت از 3دوز قبلی اســت. گفته 
می شود اگر تاکنون واکســن های دریافت شده بر 
پایه ویروس کشته شده بود، برای دوز یادآور بهتر 
است از واکسن های نوترکیب با پروتئینی استفاده 
کرد. رئیس کارگروه بهداشت و پیشگیری قرارگاه 
عملیاتی ســتاد ملی مقابله با کرونا، دراین باره اما 
می گویــد: »به طور منطقی بهتر اســت فرد برای 
دوزهای بعدی از همان پلتفرمی استفاده کند که 
قبا مصرف کرده، اگر پروتئین نوترکیب باشد از 
همان سری و اگر ویروس غیرفعال باشد باز هم از 
همان واکسن استفاده کند. اما اعام می شود برای 
اینکه در یک جامعه مقاومت در برابر واکسن ایجاد 
نشود، بهتر است از واکســن های متنوع استفاده 

شود؛ چرا که به نفع ایمنی فرد و جامعه است.«
پرســش عمومی دیگر، درباره زمان انجام تست 
کروناست، خیلی ها با وجود عائم با تست های منفی 
مواجه می شــوند و برخی هم بدون داشتن عائم 
مثبت می شــوند، در کنار خطاهای ایجاد شده در 
انجام تست و کاذب بودن منفی و مثبت شدن های 
درصدی از این آزمایش ها، اما این اپیدمیولوژیست 
تأکید می کند که 5تا 7روز پس از شــروع عائم 
بیماری، بهترین زمان برای انجام تســت اســت: 
»به طور کلی، طول مدت بیمــاری کرونا، حدود 
3هفته است؛ یعنی از زمانی که ویروس وارد بدن 
می شود تا خارج شود. میزان ناقل بودن هم بستگی 
به درصد مواجهه افراد دارد؛ یعنی اگر زنجیره انتقال 
وجود نداشته باشد، به کسی هم منتقل نمی شود.«

انتظار 4هفته ای برای تزریق دوز یادآور
با اینکه گفته می شــود موارد شدید ابتا به کرونا، 
مانند یک دوز واکســن عمل می کند، اما مسعود 
یونســیان، رئیس کمیتــه راهبــردی مطالعات 

واکسیناســیون وزارت بهداشــت به همشهری 
می گوید که مبتایان به کرونا، بــرای تزریق دوز 
یادآور واکســن کرونا، 4هفته دســت نگه دارند؛ 
چراکه ایمنی حاصل از بیماری می تواند روی ایمنی 
که از طریق واکسن ایجاد می شود، تأثیر بگذارد و 
آن را غیرفعال کند؛ به همین دلیل 4هفته پس از 
بهبودی، برای تزریق دوز یادآور اقدام شود. او هم 
بر استفاده از واکسن های ترکیبی برای دوز یادآور 
تأکید می کند: »بهتر اســت دوز سوم، متفاوت از 
دوزهای اول و دوم واکسن کرونا باشد، دوز چهارم 
هم به همیــن ترتیب. یعنی باید از واکســن های 
ترکیبی استفاده کرد، اما به هر حال اینکه استفاده 
از واکســن های ترکیبی چقدر می تواند منجر به 
نتیجه بهتری شود، مشــخص نیست.«  یونسیان 
هم به ماجرای اســتقبال کم مردم بــرای تزریق 
دوز یادآور کرونا، اشــاره می کند و این توضیح را 
می دهد که پیام های متناقضی درباره تزریق این 
دوز وجود دارد: »هنوز دانش بشــر به این مرحله 
نرسیده که چه زمانی، وقت واکسیناسیون است. 
یکی از دالیلی که حاال خیلی محکم درباره تزریق 
دوز یادآور تأکید نمی شود ابهامی است که در دانش 
تجربی وجود دارد. در دانــش تجربی باید آزمون 
و خطا کرد.« نشــانه های ابتا به  اومیکرون، دیگر 
برای همه مشخص است، عائم سرماخوردگی با 
شــدت های متفاوت. با این حال برخی مدعی اند 
این نشانه ها در افرادی که تابه حال مبتا به کرونا 
نشده اند، بیشتر است. یونسیان هم این موضوع را 
رد نمی کند، اما تأکید می کند که 90درصد جامعه 
حداقل یک بار مبتا به کرونا شــده اند؛ افرادی که 
بیماری شــان بدون عامت بوده اســت؛ بنابراین 
نمی توان گفت فردی مبتا نشده، اما درصورت ابتا 
به نوع شدید بیماری، آنتی بادی بیشتری هم تولید 

می شود و فرد در ابتاهای بعدی 
مصون می ماند یا بــه فرم های 
خفیف تــری دچار می شــود.
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زهرا جعفرزادهگزارش
روزنامه نگار

حمید سوری  
اپیدمیولوژیست:

ویروس كرونا دیگر 
ماهیت اصلی خود 

را ندارد و برای بقای 
خود در تالش برای 

واكسن گریزی است، 
این موضوع اثربخشی 

واكسن ها را كم می كند. 
به همین دلیل است 
كه دولت ها به دنبال 

تولید واكسن های 
جدیدی هستند كه روی 

اومیكرون اثربخشی 
داشته باشد. البته 
واكسن های قبلی 

بی اثر نشده اند اما 
اثربخشی آنها با توجه 

به جهش های جدید 
به طور مرتب كمتر 

می شود و ما نیاز داریم 
تا این واكسن ها، به 

روزرسانی شوند

اگر  بیشتر از 6 ماه از 
آخرین تزریق واكسن 

گذشته باشد، فرد 
می تواند دوز یادآور را 
دریافت كند، اگر هم 

مبتال شده باشد، باید 
كمی صبر كند و پس از 

چند هفته دوز یادآور 
را بگیرد. به هر حال 

ابتال، با توجه به میزان 
شدت، ایمنی در بدن 
ایجاد می كند، یعنی 
مانند واكسن عمل 

می كند. میزان ایمنی 
ایجاد شده در بدن، به 
شدت بیماری بستگی 

دارد، یعنی هر چقدر كه 
فرد شدیدتر مبتال شده 
باشد، میزان آنتی بادی 

كه در بدنش ایجاد شده 
هم باالتر است

به طور کلی، طول مدت 
بیماری کرونا، حدود 

3هفته است؛ یعنی از 
زمانی که ویروس وارد 
بدن می شود تا خارج 

شود. میزان ناقل بودن 
هم بستگی به درصد 
مواجهه افراد دارد؛ 

یعنی اگر زنجیره انتقال 
وجود نداشته باشد، 

به کسی هم منتقل 
نمی شود

مسعود یونسیان 
رئيس كمیته 

راهبردی مطالعات 
واكسیناسیون وزارت 

بهداشت:
مبتالیان به كرونا، 

برای تزریق دوز یادآور 
واكسن كرونا، 4 هفته 

دست نگه دارند، چرا كه 
ایمنی حاصل از بیماری 
می تواند روی ایمنی كه 
از طریق واكسن ایجاد 
می شود، تاثیر بگذارد، 
و آن را غیرفعال كند. به 

همین دلیل 4 هفته پس 
از بهبودی، برای تزریق 

دوز یادآور اقدام كنند

90 درصد جامعه حداقل 
یك بار مبتال به كرونا 
شده اند؛ افرادی كه 

بیماری شان بدون 
عالمت بوده است. 

بنابراین نمی توان 
گفت فردی مبتال نشده 

اما در صورت ابتال به 
نوع شدید بیماری، 

آنتی بادی بیشتری هم 
تولید می شود و فرد در 
ابتالهای بعدی مصون 
می ماند یا به فرم های 

خفیف تری دچار 
می شود.

خالصه گزارش

متخصصان در گفت وگو با همشهری به 10پرسش رایج درباره کووید -19 و دوز یادآور پاسخ دادند
راهنمایی درباره قرنطینه، واکسیناسیون و تست کرونا

پاسخ متخصصپرسش

اگر مبتال به کرونا شده باشیم، چه زمانی می توانیم واکسن یادآور 
تزریق کنیم؟

مبتالیان به کرونا، برای تزریق دوز یادآور واکسن کرونا، 4هفته دست نگه دارند؛ چراکه ایمنی حاصل از بیماری 
می تواند روی ایمنی که از طریق واکسن ایجاد می شود، تأثیر بگذارد و آن را غیرفعال کند.

ایمنی ابتال به کرونا 
در بدن چقدر است؟ 

هرقدر شدت بیماری بیشتر باشد، آنتی بادی بیشتری در بدن فرد ایجاد می شود. افرادی که به نوع شدید مبتال 
می شوند، مانند این است که یک دوز واکسن تزریق کرده اند. 

بله؛ چراکه آنتی بادی بیشتری هم در بدن ایجاد می شود، اما برای اطمینان از این موضوع باید آزمایش سرولوژی داد.هر قدر شدیدتر مبتال شویم، ایمنی باالتری در بدن ایجاد می شود؟

آنهایی که تاکنون مبتال به کرونا نشده اند
 در موج هفتم، شدیدتر مبتال می شوند؟

90درصد افراد جامعه حداقل یک بار به کرونا مبتال شده اند. بنابراین نمی توان گفت فردی مبتال نشده، اما درصورت 
ابتال به نوع شدید بیماری، آنتی بادی بیشتری هم تولید می شود و فرد در ابتالهای بعدی مصون می ماند یا به فرم های 

خفیف تری دچار می شود.

دوره قرنطینه در اومیکرون چقدر است؟ 
اگر عالئم این افراد خفیف باشد، میزان قرنطینه 5روز تا یک هفته است و اگر عالئم متوسط یا شدید باشد به 10روز 

قرنطینه نیاز است.

درصورت ابتال به کرونا، افراد از چه زمانی ناقل اند و بیماری چقدر 
طول می کشد؟

به طور کلی طول مدت این بیماری از ابتدا تا انتها حدود 3هفته است. ناقل بودن هم به میزان مواجهه بستگی دارد. 
اگر زنجیره انتقال برقرار نباشد، انتقال صورت نمی گیرد. مثل رعایت فاصله گذاری و استفاده از ماسک و... .

5تا 7روز پس از شروع عالئم بیماری بهترین زمان برای انجام تست است.افراد از چه زمانی می توانند به نتیجه تست کرونا اطمینان کنند؟ 

چرا با وجود تزریق 3دوز واکسن
 باز هم موارد ابتالی شدید وجود دارد؟ 

قرار نیست تزریق واکسن جلوی ابتال را بگیرد. افراد با عالئم شدید در صورت تزریق نکردن واکسن ممکن بود دچار 
شرایط حادتری شوند. تزریق واکسن به نفع ایمنی جامعه است.

برای دوز یادآور
 چه واکسن هایی توصیه می شود؟

مشاهدات نشان داده واکسن  هایی که بر پایه پروتئین یا ترکیبات نوترکیب  هستند، نسبت به واکسن های با ویروس 
کشته شده، اثربخشی بهتری دارند؛ بنابراین افرادی که در نوبت های قبلی از واکسن هایی با ویروس کشته شده 

استفاده کرده اند، این بار از مدل های نوترکیب و پروتئینی استفاده کنند.

از چه زمانی عوارض بلندمدت 
تزریق واکسن مشخص می شود؟

99درصد عوارض واکسن ها در 45روز اول مشخص می شود؛ به همین دلیل است که افراد در مطالعات بالینی 
واکسن، حداقل تا 6هفته تحت نظر می مانند. اگر قرار بود این واکسن ها بالیی سر افراد بیاورند، طی 40، 50سال 

گذشته که از آنها استفاده می شد، این اتفاق می افتاد، اما اینطور نبود.

 بایدها و نبایدهای
 دیپلماسی فرهنگی

تجاری سازی  ایده های 
فرهنگی در پارک اختصاصی

 انتقال انبار های تهران
 به شهرآفتاب

اصل کارآمدی در مسیر دیپلماسی فرهنگی تا جایی باید 
مدنظر قرار گیرد که پیام انقاب   قابل انتقال باشد

»پارک ملی علوم، فناوری های نرم و صنایع فرهنگی« قرار است 
تمرکز اصلی خود را روی تجاری سازی  و صادرات قرار دهد

 ساخت »مرکز لجستیک شهر تهران« 
در جنوب تهران
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صفیه رضاییگزارش
روزنامهنگار

عظیمیدراختیاراستکهاگربهنحواحسنوباتوجه
بهظرفیتهاومزیتهابهرهگرفتهشودمیتواندثمرات
بسیاریبرایانقالباسالمیودرمسیرمنافعملیبه

همراهداشتهباشد.

کارآمدی و مأموریت گرایی
ظهرهوندبرایناعتقاداســتکهدرمســیررایزنی
فرهنگیبایدمزیتنســبیهرکــدامازمناطقدر
کشورهادرنظرگرفتهشــود.بهعبارتیدرنظرگرفته
شودکهگفتمانانقالباسالمییالوازمومحصوالت
فرهنگــیدرکداممناطــقوباچــهظرفیتهایی
قابلبهکارگیریوتأثیرمضاعفاســت.بهباوردیگر،
اصلکارآمدیدرمسیردیپلماسیفرهنگیتاجایی
مدنظرقرارگیردکــهپیامانقالببــهبهتریننحو
قابلانتقالباشدیاصادراتمحصوالتفرهنگیبیشتر،
درقلمروهایگستردهتریتصورشود.همچنینباید
فرماندهیواحدرایزنیفرهنگیازجانبدســتگاه
دیپلماتیککشورمدنظرباشد.اینمهممیتواندشاکله
ماموریتگراییبیشــتریبهرایزنانفرهنگیبدهد.
بدیهیاستکهزمانیمیتوانبیشترینخروجیرا
داشــتکههمزمانبهتهدیدات،فرصتها،ضعفها
وقوتهاتوجهویژهکرد.توجهبهاینمســئلهازآنجا

مهماستکهبدانیمرایزنیفرهنگیدرعیناهمیت
کارویژههایبزرگیداردکهبایدبــاتوجهبهتفاوت

مناطقوکشورهاانجاموعملیشود.

به داشته ها بیشتر توجه کنیم
ظهرهوندبااشــارهبهصادراتفرهنگــیواهمیت
تولیداتفرهنگیگفت:بایدصنایعفرهنگیوتولیدات
فرهنگیدرمسیرپیامانقالببهنحوشایستهایباشد
تاظرفیتهایرایزنیهایفرهنگینیزبیشترشود.
ضمناینکهتنهاحضــوررایزنانفرهنگیبهمباحث
اقتصادیختمنشــود.درواقعخروجیمؤثررایزنان
فرهنگیدرجنبههایاقتصادیخالصهنشود.بلکه
رایزنانفرهنگیافرادزبدهایبایدباشندکهبهدرستی
اهمیتاینموضوعرابدانندوبهخوبیبتوانندشاکله

دیپلماسیعمومیوفرهنگیرااحساسکنند.

کاهش هزینه؛ بیشترین دستاوردها
ظهرهوندباتأکیدبراصلماموریتگراییدرمســیر
دیپلماســیفرهنگــیگفــت:ماموریتگراییدر
دیپلماســیفرهنگیبهمعنیهوشمندی،ظرافت،
همگراییوهمراهی،عدمبرخوردهــایجزیرهایو
جلوگیریازروندهایســلیقهایاست.ازاینروالزم

استکهچارچوبهایدیپلماسیفرهنگیبهدرستی
تعیینوتوضیحدادهشود.ضمناینکهنهاددیپلماسی
کشوربهخوبیبتواندرایزنانفرهنگیراهمگراوتوجیه
سازد.بهقرائتدیگرهیچگاهنبایدمیدانازدیپلماسی
جداشــود.بایدنوعیهمگراییدرمیانداشتههای
داخلیوتالشبرایدستاوردهاوتقاضاهایخارجی
وجودداشتهباشد.اینامرمیتواندبهکاهشهزینهها
منجرشود.بهعبارتیزمانیفهمازمنافعملیدرمسیر
اهدافانقالبصحیحوواضحباشد،سیاستهایکلی
دیپلماتیکمتمرکزباشــندوخروجیهاوورودیها
بهخوبیرصدشــوند،میتوانکاهــشهزینههای
دیپلماتیکراتصورکرد.باتوجهبهنکاتیکهمطرح
شدمیتوانگفتدیپلماسیفرهنگیدرعینداشتن
شاکلهایمتمرکزوکالنبایددارایماهیتجزءنگرو
ماموریتگراییمحلینیزباشــد.بهاینمعنیکهدر
کنارهمهجانبهگریدرمســیراهدافملیبایداصل
مزیتنسبیدربرخورددرکشورهایمختلفلحاظ
شود.اینامرباوجودگفتمانغنیانقالباسالمیو
داشتنمفاهیمقابلانتقالوالهامبخشالبتهبهخوبی
میسراست.بهویژهکهرویکردتمدننویناسالمیو
ایجادوتحققوانتقالمفاهیمآنمیتواندبرایتمامی

مللنجاتبخشباشد.

بایدها و نبایدهای دیپلماسی فرهنگی
اصلکارآمدیدرمسیردیپلماسیفرهنگیتاجاییبایدمدنظرقرارگیردکهپیامانقالببهبهتریننحوقابلانتقالباشد
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سرزمین سرخپوستان
 تحت اشغال فرانسویان

فرانسویهادررقابتبادشمندیرینهخودانگلیسیهااز
اوایلنیمهقرنپانزدهممیالدیواردســرزمینآمریکای
شمالیشدندودرسال1540،نخستیننمایندگیتجاری
فرانسهدرآمریکایشمالیتأسیسشد.مهمترینکاالبرای
فرانســویهاپوســتخزبودوارزشآنمعادلطالبرای
اسپانیاییهامحسوبمیشدوانگیزهایجادامپراتوریدر

آمریکایشمالیرادرذهنفرانسویهاتقویتکرد.
درسال1608نخستینســکونتگاههمیشگیفرانسویها
در»کبک«امروزیتأسیسشد.درسال1682،»روبرت
دالساله«بهبخشهایپایینرودمیسیسیپیسفرکرد.
اواینســفرراتادهانهاینروددرخلیجمکزیکادامهداد
وتمامسرزمینهایحوزهرودمیسیسیپیرامتعلقبه
فرانسهاعالمکردوبهاحترامپادشاهوقت»لوئیچهاردهم«
اینسرزمینهارا»لوئیزیانا«نامید.البتهتعدادمهاجرین
فرانسویبهقارهآمریکابسیارکمترازمهاجریناسپانیایی

وانگلیسیبودند.
حضوراستعمارگرانمتعدددرآمریکایشمالی،هرچندبا
رقابتبینآنهاهمراهاستاماسیاستاستعمارگرانهایجاب
میکردکهاینرقبابرایگسترشسیطرهخودمتحدشدهو
باسیاستاختالفبیندازوحکومتکن،قبایلسرخپوست
رابهجانهمبیندازند؛بهعنواننمونهدرکانادادراواخرقرن
هفدهم،فرانسویهابهیکقبیلهوهلندیهابهقبیلهدیگر
کمککردهوآنهارابهجــانهمانداختند.درنهایتقبیله
اولی،قبیلهدومیرانابودکردواز22روستایآنها،15تارا
ویرانکردواز18هزارنفرافرادشان،10هزارنفرراکشت.

بعدهمقشونفرانسهقبیلهفاتحراقلعوقمعکرد.
تااواخرقرنهفدهم،فرانسویهاهمچنانبرمستعمرات
خوددرکاناداوآمریکایشمالیتسلطداشتند؛اینمناطق
پسازشکستفرانسهدرجنگ7ساله،بهانگلیسواگذار
شد.جنگدردریابهنفعبریتانیاخاتمهیافت.ازاینزمان
بهبعد،سلطهدریاییبریتانیابرآبهایجهانتکمیلشد
وآنهاتوانستنداینســلطهراتابعدازجنگجهانیدوم

حفظکنند.
دردورانحاکمیتناپلئون»لوئیزیانا«نیزازسیطرهفرانسه
بهدرآمد.ناپلئــونباتوجهبهوضعیتمالیبدفرانســهو
دشواریدفاعازمســتعمراتدرآمریکایشمالیوخطر
جنگباانگلیس،تصمیمگرفتمســتعمراترابهدولت
ایاالتمتحدهبفروشــد.درجریاناینمعامله،بیشــتراز
2میلیونکیلومترمربعازسرزمینهایموردادعایفرانسه،
درازایمبلغ15میلیوندالر،بهایــاالتمتحدهواگذارو

آخرینمستعمراتفرانسهازدستشانخارجشد.

محسن منصوری
استاندار تهران

ســرمایه اجتماعــی در دولت ســیزدهم رو به 
افزایــش اســت و بــه  نظــر می رســد مجمــوع 
خدماتی کــه دولــت آنهــا را پیگیــری می کند 
انســجام و وحــدت درونی را بهبود بخشــیده 
است. ارتباط بی واسطه با مردم نیز از نقاط 
قــوت دولــت اســت. مصــداق ایــن موضــوع 
ســفرهای مکرر، مســتمر، دقیق و هدفمند 

رئیس جمهور و هیأت دولت است./مهر

احمد راستینه
نماینده مجلس

مصوبــه مجلــس مبنــی بــر قانــون اقــدام 
راهبــردی بــرای لغــو تحریم هــا و صیانــت از 
حقوق ملت ایران بایــد به صورت دقیق اجرا 
شود. با تالشــی نیز که دستگاه دیپلماسی 
انجــام می دهــد، امیدواریــم هــر چــه زودتر 
تحریم هــای ظالمانه شکســته شــود. برگ 
برنده دســت تیم مذاکره کننده کشــورمان 
است و هم اکنون فعالیت های هسته ای ما 

در نقطه مطلوبی قرار دارد./ایرنا

قوانین، هوشمند سازی  می شوند
حجتاالسالمعلیرضاسلیمی،عضوهیأترئیسه
مجلسشورایاســالمیگفت:قراراستاقدام
خوبیدرحوزهقانونگذاریوساماندهیقوانیناز
سویمجلسیازدهمانجامشودتامجلسبتواند
باکارآمدیبیشتریمسائلراپیگیریکند.چرا
کهماهماکنونبیشاز12هــزارقانونداریمکه
هریکازاینقوانینچندینمادهوتبصرهدارند؛
همچنینچندهــزارآییننامهودســتورالعمل
مصوبدولتداریمکهدستوپایمردمرابسته
اســت،بنابراینبحثتنقیح،وهوشمندســازی
قوانینمیتوانددراینمسیرسهولتایجادکند.
درواقعتعدادفراوانقوانینبرایمردممشکلزا
شدهوکشوردراینحوزهبامشکالتجدیمواجه
شدهومجلسیازدهمدرتالشاستبهوضعیت
قوانینســامانبدهد.ویگفت:مجلسیازدهم
تصمیمداردتاشهریورسالآیندهدرحدکالنبه

وضعیتقوانینساماندهد.

نقلقولخبر

خبر

 یادداشت

برگزاریاجالسرایزنانفرهنگیجمهوریاسالمی
ایرانپسازوقفهای10ســالهوباشعار»دیپلماسی
فرهنگــیدانشبنیان،همگرا،صــادراتفرهنگی«
بهانهخوبیبودبرایپرداختنبهاینمسئلهکهاساسا
رایزنهایفرهنگیچهنقشــیدرانتقالمفاهیمو
ارزشهایانقالباســالمیدارندوچقدردرتامین
منافعملینقشدارند؟اینموضوعبهایندلیلدارای
اهمیتاستکهبدانیمماهیتوشاکلهانقالباسالمی،
فرهنگیاستوهرآنچهمیتواندباعثالهامبخشیبه
دیگرمللشودنیزازذاتفرهنگیآننشأتمیگیرد.
دانســتنایناهمیتنیزکافیاســتتاضرورتها،
دســتاوردها،خروجیهاوآوردههایانقالباسالمی
درمســیردیپلماســیعمومیرادرمسیرفرهنگ
معنادهیم.بهاعتقــادابوالفضلظهرهوند،تحلیلگر
دیپلماســیعمومینیزنقشفرهنگدردیپلماسی
ودرمجموعسیاســتخارجیحائزاهمیتاســت.
ازاینروکشــورهاهموارهازظرفیتهایفرهنگی،
هنریوشــخصیتهایمطرحوتولیداتمرتبطدر
اینزمینههمپایظرفیتهایسیاســیواقتصادی
استفادهمیکنند.بدیهیاستکهدامنهایناثرگذاری
واســتفادهوبهرهگیریدرحوزههایتمدنیمناطق
پیرامونبارزتروبینکشورهایجهانسومباتوجهبه

سبقهتاریخیبهوضوحدیدهمیشود.

بایدها و نبایدها
ظهرهوندمعتقداستکهدرمسیردیپلماسیفرهنگی
نیزهنجارهاوبایدونبایدهایــیقابلتصویروتصور
استکهبایدرعایتشودتاآنچهاهدافتعیینشده
درمسیرمنافعملیاســتبهخوبیمحققشود.وی
بههمشهریگفت:گفتمانانقالباسالمیفرهنگ
پایهاست.ازاینروبایدباتوجهبهمزیتنسبیوتوجه
بهظرفیتهایفرهنگیوباتوجهبهنحوهسازماندهی
پیامانقالبازآنهااستفادهشود.ازاینروحضوررایزنان
فرهنگیزمانیمیتواندکارآمدباشدکهضمنتوجه
بهداشــتههایفرهنگیبهخروجیودستاوردهای
دیپلماتیکآننیزتوجهویژهکنند.بهاعتقادظهرهوند
توجهبهتهدیــدات،فرصتها،ضعفهــاوقوتهاو
همچنینمحــذوراتومقدوراتمیتوانــدارزنده
باشــد.ازاینرونبایدحضوررایزنانفرهنگیتنهادر
قامتحضوریشعارگونهتلقیشود؛چراکهظرفیت

محمدرضا مرادی؛تحلیلگرسیاسی
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ایــران در حوزه ها و محصــوالت فرهنگی از مزیت 
نســبی و در بعضی موارد از مزیت مطلــق در دنیا 
برخوردار است. همچنین ایده های نوآورانه بسیاری 
در این حوزه ها وجود دارند که می توانند با استفاده 
از ظرفیت های فناورانه تبدیل به محصول شوند و در 
مسیر تجاری سازی  قرار بگیرند. به همین منظور یک 
پارک فناورانه تخصصی با عنوان »پارک ملی علوم، 
فناوری های نرم و صنایع فرهنگی« از 4سال پیش در 
کشور راه اندازی شده تا بتواند ایده های فرهنگی را به 
محصول تبدیل کند. اکنون از 151شرکت فعال در 
این پارک، 29شرکت خالق و 10شرکت دانش بنیان 
و 112شرکت دیگر در قالب های دیگر در حوزه های 
فرهنگی و هنری حضور دارند. این پارک همچنین 
نمایشگاه ها و جوایزی را در همین حوزه ها طراحی 

کرده و در دست اجرا دارد.

صادراتوتجاریسازی
محمدحسین ایمانی خوشــخو، مدیرعامل پارک 
ملی علوم، فناوری هــای نرم و صنایــع فرهنگی، 
فعالیت های این پارک در زمینه بازاریابی را به داخل 
کشور محدود نمی داند و می گوید: »با فعالیت هایی 
که انجام شده، بازار خارج را مورد توجه قرار داده ایم 
و حوزه صادرات صنایع فرهنگی را در پارک ایجاد 

کرده ایم.«
ایمانی خوشخو با اشاره به مذاکره با صادرکنندگانی 
که چندان در حوزه محصوالت فرهنگی فعال نبودند، 
از استقرار میز صادرات صنایع فرهنگی در پارک خبر 
می دهد و اظهار امیدواری می کند که طی یک سال 
آینده در حوزه صادرات صنایع فرهنگی شاهد یک 
رونق قابل توجه خواهیم بود. او همچنین با اشاره به 
هدف پارک که تبدیل ایده به محصول و به عبارتی 
تبدیل علم به ثروت است به همشهری می گوید: »ما 
از ایده هایی که قابلیت تجاری ســازی  داشته باشند 
استقبال می کنیم، چراکه تبدیل ایده به ثروت، یک 

شاخص عمده در پارک محسوب می شود.« 
به گفته او »اکنون شــرکت های مســتقر در پارک 
همگی به سمت تجاری سازی  رفته اند؛ ازجمله مد 
و پوشــاک. بنابراین ادبیات فعالیت پارک، ادبیات 

اقتصادی و هدف پارک، مولد کردن فرهنگ است.«

جایگاهفارغالتحصیالنعلومانسانی
مدیرعامل پارک علوم و فناوری های نرم همچنین 
در مورد فعالیت فارغ التحصیالن علوم انســانی در 
پارک می گوید: »این گروه ها می توانند وارد حوزه 
فناوری های نرم شوند و برای چالش های اجتماعی 
راهکارهای نوآورانه و مبتنی بر فناوری پیدا کنند.«

ایمانــی خوشــخو مهم تریــن موضــوع در مورد 
فارغ التحصیالن اینگونه رشــته ها را داشــتن ایده 
عنوان می کند و می گوید که وظیفه ما هم حمایت 
از این ایده هاست. همچنین ابراهیم نبیونی، معاون 
فناوری پــارک در این مورد می گویــد: »ما اکنون 
شرکت هایی را در پارک داریم که در حوزه افزایش 
هوش مالی کــودکان و نوجوانان فعالیت می کنند. 
همچنین شــرکتی در پارک فعالیــت می کند که 
در حوزه ســالمندان پلتفرمــی را طراحی کرده تا 
آسیب های اجتماعی ســالمندان در جامعه را کم 

کند.«
عزیزاهلل جعفری، معاون هماهنگی و توسعه پارک 

هم با اشاره به ماموریتی که پارک برای خود تعریف 
کرده 3حوزه اقتصاد فرهنگ، اقتصاد هنر و صنایع 
وابسته را که شــامل گردشــگری و صنایع دستی 
می شــود، مورد توجه قرار می دهد.  او همچنین به 
موضوع تاســیس شــرکت به عنوان یکی از مسائل 
فعاالن حوزه های فرهنگی و هنری اشــاره می کند 

و از تالش پارک برای حل این مسئله خبر می دهد.

پارکاختصاصیفرهنگوهنر
مدیرعامل این پارک همچنیــن در بخش دیگری 
از سخنان خود فلســفه وجودی این پارک منحصر 
به فــرد و ملی را کــه در حوزه صنایــع فرهنگی و 
فناوری های نرم فعالیــت می کند، توجه به موضوع 

نوآوری در حوزه های فرهنگی و هنری می داند.
ایمانی خوشــخو حوزه فعالیت شرکت های مستقر 
در پارک را بازی و سرگرمی، صنایع دستی، پوشاک، 
زیور آالت، گردشگری، ســینما و فیلم و انیمیشن، 
بســته بندی، فناوری اطالعات، هنرهای تجسمی، 
حقوق، مدیریت، روانشناســی و ادبیات فارســی 

عنوان می کند.

فعالیتهایپارک
مدیرعامــل ایــن پارک بــا اشــاره بــه برگزاری 
3دوره جشــنواره بســته بندی در پارک و حضور 
500هنرمند در این جشنواره از برگزاری جایزه ملی 
زیورآالت و طراحی جواهــرات ایرانی خبر می دهد 
و می گوید: »خلق و راه انــدازی یک جریان هنری، 
ایجاد شبکه های توان افزایی در این رشته، تشکیل 
زیست بوم بازاریابی و بازارسازی، طراحی و استقرار 
نظام ارزیابی و رتبه بندی کیفی و تهیه شناســنامه 

برای آثار فاخر از اهداف این جشنواره بود.«
مدیرعامل پارک همچنین به حوزه مالکیت فکری که 
در صنایع فرهنگی از اهمیت خاصی برخوردار است، 
اشاره می کند و می گوید: »به این منظور دبیرخانه ای 
که در پارک راه اندازی شد با دســتگاه های متولی 
مالکیت فکری ارتباط برقرار کرد و موافقت شد که 
حلقه واسطی تاسیس شود و آنها هم کمک کنند.« 

ایمانی خوشــخو همچنین از برگــزاری دوره های 
آشــنایی و توانمندســازی همه پارک ها از تاریخ 
29مرداد تا 2شهریور با حضور استادان حوزه مالکیت 

فکری در پارک خبر می دهد.

تجاری سازی  ایده های فرهنگی در پارک اختصاصی
»پارک ملی علوم، فناوری های نرم و صنایع فرهنگی« قرار است تمرکز اصلی اش تبدیل ایده های صنایع نرم به محصول، 

تجاری سازی  و صادرات باشد

عمادالدینقاسمیپناهدانش بنیان
روزنامه نگار

واکسنهایمخصوصاومیکرون
پاییزمیآید

سازندگان واکســن در حال رقابت برای توســعه نسل بعدی 
واکســن های تقویت کننده کووید-19 هســتند. موج جدید 
ابتال به سویه اومیکرون در سراســر جهان که احتمال می رود 
پاییز سختی را رقم بزند، باعث شده است تا مقامات بهداشتی 
کشــورهای مختلف به فکر ساخت یک واکســن به روز شده 

مخصوص مقابله با این سویه مرموز باشند.

به گزارش  ام الیو، درحالی که واکســن های موجود همچنان در 
برابر بیماری ســخت و مرگ بر اثر کووید-19 محافظت خوبی 
ایجاد می کنند اما متخصصان امیدوار هستند با ساخت واکسنی 
که ســویه های جدیدتر بیماری را هدف قرار می دهد در پاییز 

امسال، محافظت بهتر و پایدارتری در افراد ایجاد شود.
2شــرکت دارویی مدرنا و فایزر از مدتی پیش در حال توســعه 
واکسن هایی ویژه ســویه اومیکرون بودند و به تازگی هر دوی 
این شرکت ها از ســازمان غذا و داروی آمریکا و همچنین مرکز 
کنترل و پیشگیری از بیماری ها، تأییدیه گرفته اند. انتظار می رود 
تقویت کننده های 2ظرفیتی که دوسویه ویروسی را در یک دوز 
ارائه می کنند، اوایل پاییز امسال در دسترس قرار گیرند. سازمان 
غذا و دارو در ابتدا نسبت به عرضه در ماه آبان ابراز خوش بینی 
کرد، اما طبق گزارش واشنگتن پست اکنون انتظار دارد که این 
واکسن ها زودتر و در شهریور در دسترس باشد. صرف نظر از این، 
متخصصان بیماری های عفونی می گویند که نسخه بهبودیافته 
واکسن همیشه گام بعدی در ایجاد محافظت در برابر یک ویروس 
در حال تکامل بوده است. این به این دلیل است که واکسن اصلی 
برای هدف قرار دادن سویه اصلی ساخته شده است که از آن زمان 
جهش های متعددی را پشت سر گذاشــته است. لیام سالیوان، 
متخصص بیماری های عفونی در مرکز بهداشت اسپکتروم، گفت: 
این واکسن ها نخستین نسل واکسن هایی هستند که کار ویژه ای 
انجام می دهند. من حتی نمی خواهم تصور کنم که اگر واکسن ها 
نبودند چه اتفاقی می افتاد. این واکســن ها بودند که افراد را از 
بستری و مرگ نجات دادند. با اینکه تا اینجا هم واکسن ها بسیار 
موفق عمل کردند اما می توان آنها را ارتقا داد. آخرین موج ابتال 
به کووید در دنیا به جدیدترین زیرسویه های اومیکرون BA.4 و 
BA.5 مربوط است. مورد آخری البته در سرایت بسیار ماهرتر از 

سایر سویه های کووید است.

اینترنت زهراخلجی؛روزنامه نگارپزشکی

قطع۲۱درصداینترنتکشور
براساس اعالم شرکت مخابرات ایران آتش سوزی در یک 

حوضچه مخابراتی علت اختالل اینترنت بوده و قرار است تا 
امروز مشکل برطرف شود

از ظهر روز گذشــته کاربران اینترنت ثابت و موبایل کشور 
اختالل گســترده ای را تجربه کردند. گزارش های کاربران 
نشــان می دهد که این موضوع درباره کاربران ایرانســل 
بسیار جدی تر بوده و اینترنت  برخی کامل قطع شده است. 
نت بالکس، به عنوان سایتی که وضعیت اینترنت کشورهای 
مختلف را رصــد می کند گــزارش داده که روز گذشــته 
21درصد ارتباطات اینترنت ایران قطع شــده  و ســطح 
ارتباطات کشور به ۷9درصد وضعیت عادی رسیده است. 
براساس این گزارش بیشترین اختالل در اینترنت ایرانسل 
و گیت وی شرکت ارتباطات زیرساخت بوده است. ایرنا هم 
گزارش داده  شبکه تلفن همراه در برخی مناطق پایتخت از 

دسترس خارج شده است. 
شرکت مخابرات ایران در اطالعیه ای علت اختالل اینترنت 
را آتش ســوزی در یکی از حوضچه های ارتباطی منطقه۸ 
مخابرات اعالم کــرد. این حوضچه مخابراتــی در خیابان 
جــالل  آل احمد قــرار دارد. گفته می شــود این حوضچه 
محل عبور تعداد بســیار باالیی از فیبرهــای مخابرات و 
زیرســاخت بوده و حدود 2۷00 تار فیبــر از این حوضچه 
عبور کرده   است. در اطالعیه شرکت مخابرات تاکید شده 
که در نتیجه این آتش سوزی ارتباط مخابراتی ثابت و سیار 
در مناطقی از شهر، مختل شــده و کارشناسان مخابراتی 
مشغول فعالیت به منظور رفع سریع این اختالالت هستند. 
محمد رضا بیدخام،سخنگوی شــرکت مخابرات در گفت و 
گویی تلویزیونی عصر روز گذشته اعالم کرد که آتش سوزی 
مهار شــده و وضعیت تلفن ثابت به وضعیت پایدار رسیده 
است. به گفته او مشکل مسیرهای ارتباطی اینترنت هم تا 

امروز برطرف می شود. 
3 مرداد نیز قطع برق در ساختمان LCT شرکت زیرساخت، 
اینترنت کشور را دچار اختالل کرد. تعدد اختالل در شبکه 
ارتباطی کشور طی هفته های اخیر باعث نارضایتی کاربران 

و کسب وکارهای اینترنتی شده است.
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مشــکل حمل ونقل کاال در شهر تهران دست کمی 
از رفت وآمد مســافر ندارد. زنجیره تقسیم و توزیع 
کاال عامل بخشی از ترافیک و آلودگی هوای روزانه 
خیابان هاست. کامیون و وانت در ساعاتی از شبانه روز 
وارد شهر می شــوند و اجناس را در انبار هایی که در 
تمام نقاط از جنوب تا مرکز شــهر پراکنده هستند، 
تخلیه می کنند تــا از آنجا به مراکز فروش برســد. 
ساخت یک مجموعه »بندر خشک« شامل انبار های 
بزرگ و مجهز، در اراضی وســیع جنوب تهران که 
از یک طرف به ســامانه های ریلی و جاده ای کشور 
متصل باشــد و از طرف دیگر به مترو و حمل ونقل 
داخل شــهری پایتخت وصل شــود، راه حلی برای 
کاهش ترافیک حمل بار در خیابان های تهران است.

بر این اســاس، دیــروز موافقتنامه همــکاری بین 
سازمان مدیریت حمل ونقل بار و پایانه های مسافری، 
مجموعه شهر آفتاب، شرکت راه آهن شهری تهران و 
حومه و شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه و 
شرکت ساماندهی صنایع و مشــاغل شهر تهران؛ با 
موضوع راه اندازی مرکز لجستیک شهر تهران امضا 
شد. معاون شــهردار تهران در این مراسم با اشاره به 
اینکه براســاس قانون، مدیریت حمل بار و مســافر 
به عهده شهرداری هاست، گفت: »در سال های قبل 
مدیریت شهری توفیق و اراده ای برای ورود به موضوع 
مدیریت بار نداشتند؛ درحالی که امکان داشت خیلی 

از رفت وآمد ها در یک سامانه واحد متمرکز شود.«
مجتبی شفیعی با اشاره به تغییر نام سازمان پایانه ها و 
پارک سوارهای شهرداری تهران به سازمان مدیریت 
حمل و نقل بار و پایانه های مســافری شهر تهران؛ 

گفت: »با تأیید شهردار تهران موضوع حمل بار در 
دستور کار این سازمان قرار گرفت و تصمیم گرفته 
شد در نقطه شــروع زمینی به مساحت 200هکتار 
در مجموعه شهر آفتاب برای این کار انتخاب شود 
و تبعات منفی حمل بار به درون شــهر به حداقل 
برسد.«  مدیرعامل ســازمان مدیریت حمل ونقل 
بار و پایانه های مسافری شــهرداری تهران در این 
مراسم گفت: »براســاس قوانین و اسناد باالدستی 
شــهرداری ها موظف به مدیریت حمــل بار و کاال 
هســتند. بخش قابل توجهی از انتقال بار و کاال در 
کشور به شــهر تهران ارتباط پیدا می کند حتی اگر 

مقصد نهایی آن تهران نباشد.«
مهدی وحدت کار گفت: »زمین واقع در جنوب شهر 
آفتاب فاصله کمی با ریل راه آهن دارد و شهر آفتاب 
نیز از ایســتگاه اختصاصی مترو برخوردار است که 
ارتباط زیرزمینی آن با مرکز تهران را برقرار می کند. 
اولویت، بازار تهران و ایستگاه هایی مانند گلوبندک، 
خیام و محمدیه اســت و در مناطقی مانند ایستگاه 

گلوبندک نیز امکان انبار کاال وجود دارد.«
سعید بیگی، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و 
مشاغل شهر تهران نیز در این نشست گفت: »خیلی 
از اصناف با نگاه ســنتی اداره می شوند اما در دوران 
کرونا برخی از آنها به سراغ فضای مجازی و شیوه های 

جدید رفتند و خیلی از چالش ها حل شــد. االن که 
باربری های منطقه16 به دلیل محدودیت  ترافیکی 
فقط شب ها می توانند کار کنند و چنین طرح هایی 

مشکالت دیگری از این اصناف را رفع می کند.«
در ادامه مراســم مدیرعامل شرکت راه آهن شهری 
تهران و حومه بیان کرد: »تاکنون شــرکت مترو در 
جهت حمل بار مسئولیتی نداشــته، اما می توان با 
برخی تغییرات جزئی از خطوط موجود برای حمل 

بار و کاهش مشکالت معابر پرتردد استفاده کرد.«
مسعود درستی با بیان اینکه شب ها و زمانی که مترو 
تعطیل است می توان با استفاده از آن کاال ها را انتقال 
داد، افــزود: »یکی از فرصت های متــرو پایانه های 
در حال ساخت اســت و اگر بدانیم می توان از آنها 
اســتفاده چندمنظوره کرد، در طراحی پایانه هایی 

مانند آزادگان هم تجدید نظر خواهیم کرد.«
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 
نیز در این نشست گفت: »اگر در یکی از ایستگاه ها 
2رام قطار درون شهری بایســتد، حدود 2500 تا 
3000نفر را از روی ســکو جابه جا می کند که این 
می تواند معادل 250 تا 300دستگاه ون باشد. اگر 
همین محاسبات برای جابه جایی بار درنظر گرفته 
شــود، به کاهش ســفرهای زائد در مرکز پایتخت 
نظیر پانزده خرداد، سه راه امین حضور و گلوبندک 
کمک می کند و امکان انتقال بار به پایانه های شهید 
کالهدوز، اکباتان، صادقیــه، آزادگان و... هم وجود 
دارد.« مهدی شایســته اصل تأکید کرد: »از ناوگان 
شهری در زمان استفاده مســافران برای حمل بار 

استفاده نخواهیم کرد.«

انتقال انبار های تهران به شهرآفتاب
با همکاری میان سازمان های شهرداری پایتخت »مرکز لجستیک شهر تهران« در جنوب تهران ساخته می شود

محمد سرابیگزارش
روزنامه نگار

 نمایندگی شرکت های 
عضو پیمان شانگهای

 در ســال های آینده ایــن ظرفیت فراهم 
می شود که تمام نمایشــگاه های تجاری 
پرمخاطب در شــهر آفتاب برگزار شوند. 
توســعه روابط تجاری ایران با کشورهای 
عضو سازمان همکاری های شانگهای و همچنین روسیه به عنوان 
شریک تجاری نشــان می دهد که باید به سمت متوازن کردن 
فعالیت های اقتصادی و توسعه مجموعه های اقتصادی کشور 
حرکت کرد. طی سال های گذشته تالش شده بود تا راه اندازی 
بندرخشک انجام شــود اما این اتفاق نیفتاد. با ظرفیتی که در 
مجموعه شــهرآفتاب، فرودگاه امام خمینی)ره( و منطقه ویژه 
اقتصادی ری وجود دارد، می شــود کل زنجیــره ارزش کاال را 

تعریف کرد. 
در این مثلــث، مجموعه شــهرآفتاب بخش هــای طراحی و 
همچنین بازاریابی، فــروش و خدمات پشــتیبانی را برعهده 
می گیرد. فرودگاه امام خمینی)ره( مسئولیت توزیع را بر عهده 
خواهد داشــت و منطقه ویژه اقتصادی ری تولید انبوه را انجام 

می دهد.
در حوزه توزیــع که بخشــی از برنامــه کالن خواهــد بود، 
تفاهمنامه هایی در حال انجام است و باید تفاهمنامه های دیگری 
نیز با فــرودگاه امام خمینی)ره(، منطقــه ری، وزارت اقتصاد، 

وزارت راه و مجموعه های متولی این محدوده داشته باشیم.
در حــوزه توســعه مجموعــه شــهر آفتــاب نزدیــک 
51هزار میلیارد تومــان فرصت های ســرمایه گذاری تعریف 
شده که یکی از این فرصت ها بندرخشــک است که در میان 
سرمایه گذاران مورد استقبال قرار گرفت و در بخش خصوصی 
چه ســرمایه گذاران کالن و چه بهره برداران شــهری فرصت 
مغتنمی خواهد بود. می توان نمایندگی شــرکت های بزرگ 
تجاری کشور های عضو شــانگهای  مانند چین را در مجموعه 
شــهر آفتاب ایجاد کرد و کار تولید کاال را در منطقه اقتصادی 
ری انجام داد. وقتی باری از کشورهای دور به سمت خاورمیانه 
حمل می شود، بخشی از هزینه نهایی ناشی از حمل خواهد بود، 
درحالی که اگر نمایندگی، خدمات پشتیبان و بازاریابی مناسب 
در منطقه ری ایجاد شــود می توان آن را به عنوان منطقه ویژه 
اقتصادی تهران یا بیست وســومین منطقه شهر تهران معرفی 
کرد که حوزه فعالیت آن صرفا اقتصادی است. این طرح کالن 
برای شهردار تهران و اعضای شورای شهر شرح داده شده و کار 

با حمایت آنها آغاز می شود.
الزم اســت این نکته را ذکر کنم که ایجاد انبار های بزرگ در 
اراضی جنوب شهر آفتاب مشکلی در فعالیت های عادی آن ایجاد 
نخواهد کرد. بخش های مختلف نمایشــگاهی همچنان به کار 
خود ادامه خواهند داد و امور تجاری و اداری نمایندگان تجاری 

در ساختمان های شهر آفتاب انجام خواهد گرفت.
*مدیرعامل مجموعه بین المللی شهر آفتاب

بهرام نکاحی
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

امســال تمام اتوبوس های ســفر اربعین 
بــه سیســتم ســرمایش مجهز هســتند. 
امســال تعــداد اتوبوس هــا و بســیج 
امکانات فنی و نیروی انسانی متخصص 
جهــت پشــتیبانی عملیــات حمل ونقــل 
زائــران افزایــش پیــدا کــرده اســت. 
اتوبوس هــا قــرار اســت در مســیرهای 
ورودی به عراق تا نجف اشــرف و کربالی 

معلی زائران اربعین را همراهی کنند.

مهرشاد کاظمی
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران

همزمان با آغاز ماه محرم، ایام سوگواری 
سیدوســاالر شــهیدان امام حســین)ع(، 
جدیدتریــن نشــریه »روایت تهــران« با 
عنوان »قصه تکایا« منتشر شده است. 
این نشــریه اختصــاص به معرفــی آیین 
محرم تهــران در ســفرنامه های اروپایی، 
تکیه هــای قدیمــی شــهر، خانه ســیدها 
و... دارد. نشــریه روایت تهران از طریق 
سایت visit.tehran.ir در دسترس است.

نقل قول خبر

عدد خبر

عباس تقدسی نژاد* نگاه

تهــران،  ســازمان ورزش شــهرداری 
همایش بــزرگ کوهپیمایی شــهروندان 
تهرانی بــا عنــوان »کاروان عاشــورایی« 
را برگــزار می کنــد. این همایش ســاعت 
8صبــح روز چهارشــنبه، 12مــرداد مــاه 
جاری به میزبانی منطقه 20شهرداری در 
ارتفاعات بی بی شهربانو برگزار می شود. 
حضور 5هزار شهروند پایتخت نشین از 
مناطــق مختلــف تهــران در ایــن برنامــه 

بزرگ ورزشی پیش بینی شده است.

5000
شهروند

معاو ن حمل ونقل و ترافیک شــهرداری 
منطقه2 گفت: با هدف کاهش حوادث 
رانندگــی و ارتقای ایمنی بزرگــراه یادگار 
امــام)ره( روشــنایی 5 نقطــه از بزرگــراه 
تامین شــد. حســین کریمــی افــزود: در 
این طــرح با هــدف بهبود دیــد رانندگان 
در شــب، با نصب چراغ هــای ال ای دی، 
روشــنایی تقاطع هــای بزرگــراه یــادگار 
امام )ره( بــه ایثارگــران، ایوانک، همت، 
خرمــرودی و پــل بازارچــه ســتارخان 

تامین شد.

5
نقطه

از اصناف حمایت خواهیم کرد
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شــهر تهران در نشست امضای موافقتنامه مرکز 
لجستیک شهر تهران در پاسخ به سؤال همشهری درباره همکاری بخش خصوصی گفت: »هیچ یک 
از کسانی که در جریان ایجاد بندرخشک نقش دارند نمی خواهند به کسب وکاری ضربه وارد شود. 
شرکت ساماندهی خود را مدافع حقوق اصناف می داند و دائما با شرکت کسبه روزبازار ها تا روسای 
اتحادیه ها و نماینده های اصناف جلساتی برگزار می کنیم تا سخنان آنها را بشنویم.« سعید بیگی 
افزود: »حتی شهردار به ما اجازه دادند در برخی مسائل از منافع مالی شهرداری بگذریم و مشکالت 
اصناف را حل کنیم تا اعتماد متقابل به وجود بیاید. بخش خصوصی و اصناف مشــکلی با نوآوری 
ندارند و اگر اطمینان پیدا کنند که می توانند به کسب وکار خود ادامه دهند همکاری خواهند کرد.«

مکث

جزئیاتی از بندر خشک
  مساحت: 200هکتار

  موقعیت: جنوب غربی شهرآفتاب، مجاور 
بزرگراه خلیج فارس

  فاصله از بزرگراه آزادگان: 7.5 کلیومتر
  فاصله از خط راه آهن: 6.5 کیلومتر

  تأثیــرات: کاهــش ســفرهای زائــد در 
مرکــز پایتخــت نظیر پانــزده خــرداد، ســه راه 

امین حضور و گلوبندک
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پس از 13ســال و وقوع بیش از 3هزار سیالب مخرب 
در کشور سرانجام به دستور رئیس جمهور قانون جامع 
منابع طبیعی و آبخیزداری کشور راهی مجلس می شود.  
هربار که سیالبی مخرب در کشــور جاری می شود، 
کارشناسان از ضرورت یک برنامه مدون کشوری برای 
جلوگیری از هدررفت رواناب ها و کنترل ســیالب ها 
می گویند که باید توسط روش های آبخیزداری اجرایی 
شود. تاکنون عملیات آبخیزداری در 35میلیون هکتار 
از منابع آبخیز کشور اجرا شده، اما نیاز کشور به اجرای 
این عملیات در ۹۰میلیون هکتار است. طرح ها و لوایح 
مربوط به قانون جامع آبخیزداری کشور از سال 88در 
دولت و مجلس مطرح بود، اما هیچ گاه به تصویب و اجرا 
نرسید. یکشنبه شب اما سیدابراهیم رئیسی در جلسه 
هیأت دولت با تأکید بر اهمیت آبخیزداری در پیشگیری 
و کاهش تخریب های ناشی از سیل اعالم کرد: وزارت 
جهادکشاورزی ملزم به تدوین الیحه ای جامع در این 
زمینه است. به گفته رئیس جمهور، در این الیحه باید 
نقش مردم به طور ویژه دیده شود و همچنین برنامه ای 
دقیق و کاربردی برای آبخیزداری ۹۰میلیون هکتار 

اراضی کشور درنظر گرفته شود.

ابالغ با قید فوریت
پس از دســتور رئیس جمهور، وزارت جهادکشاورزی 
اعالم کرد که الیحه قانون آبخیزداری را با قید فوریت 
تدوین و به هیأت دولــت ارائه می کنــد. به گزارش 
پایگاه اطالع رســانی ســازمان منابــع طبیعی، وزیر 
جهادکشاورزی دراین باره گفت: در پی تکلیف رئیس 
قوه مجریه و پیگیری معاون اول رئیس جمهور، وزارت 
جهادکشاورزی مکلف شــد الیحه قانون آبخیزداری 
را با قید فوریت تدوین و به هیــأت دولت ارائه کند و 
این دستور در نشست بررســی اجرای آبخیزداری و 
آبخوان داری در کشور به وزارت جهادکشاورزی ابالغ 
شده است. بر این اساس، این وزارتخانه مکلف است تا 
2هفته آینده طرحی جامع و مرحله ای به همراه الگوی 

تأمین مالی برای آبخیزداری، تدوین و ارائه کند.
جواد ساداتی نژاد درخصوص اهداف این الیحه گفت: 
در بحث ســیل های اخیر طبیعتاً یکی از موضوعات 
مهم بحث آبخیزداری و آبخوان داری است که در این 
حوادث طرح می شود؛ لذا جلســه ای در دفتر معاون 

اول درخصوص برنامه هــای اجرایــی آبخیزداری و 
آبخوان داری برقرار شد و یکی از راه حل هایی که بتوان از 
سیالب ها جلوگیری کرد، این است که بتوان فعالیت ها 
و طرح های آبخیزداری را در باالدست حوضه های آبخیز 

کشور اجرایی کرد.

تخمین زمانبندی کار
حوضه های آبخیز کشور، 135میلیون هکتار است که 
در طول سال های گذشــته در 35میلیون هکتار کار 
آبخیزداری صورت گرفته و تقریباً ۹۰میلیون هکتار 

اراضی باقی مانده است.
  وزیر جهادکشــاورزی گفته اســت: براســاس روال 
جاری اگر بخواهیم کار آبخیزداری ۹۰میلیون هکتار 
اراضی را انجام دهیم که االن در قانون بودجه ساالنه 
حدود 1.5میلیون هکتار تــا 1.7میلیون هکتار کار 
آبخیزداری انجام می دهیم و تقریباً یک زمان طوالنی 
برای ۹۰میلیون هکتار باقیمانده باید صرف شود که 

به گفته وزیر جهادکشــاورزی، ۴۰ تا ۴5ســال زمان 
می برد. پس باید یک تغییر مقیاس در ابعاد کار ایجاد 
شود تا حداقل بتوان ســاالنه نزدیک به 1۰میلیون 
هکتار از اراضی آبخیزداری کشور را انجام داد تا ظرف 
1۰سال بتوان به شرایط پایداری در بحث حوضه های 
آبخیز برســیم. بر این اســاس، چون در کشور قانون 
آبخیزداری نداریم ظرف 2هفته آینده براساس تصمیم 
این جلسه که در جلسه هیأت دولت، رئیس جمهور هم 
بر آن تأکید کردند الیحه قانون جامع آبخیزداری را به 
هیأت دولت ارائه خواهیم کرد که در آنجا می توانیم به 
هم افزایی هایی که در مدیریت حوضه های آبخیز الزم 

است، بپردازیم.
وی افزود: بعضی اتفاقاتی کــه در حوضه های آبخیز 
می افتد و منشأ سیالب ها هم می شود به عدم همگرایی 
بخش های مختلفی کــه در حوضه های آبخیز حضور 
دارند و کار می کنند برمی گردد؛ لذا الزم است همگرا 

شوند و در این قانون به آنها پرداخته خواهد شد.

سرمایه مردمی
یکی از نکاتی که رئیس جمهور در بحث تدوین قانون 
جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر آن تأکید 
داشت، مردمی ســازی  آبخیزداری بوده است. در این 
زمینه تاکنون در برخی شهرهای جنوبی کشور بحث 
خیران آبخیز شکل گرفته و برای کاهش خسارت ناشی 
از سیل خیران با کمک ســازمان منابع طبیعی برای 
ساخت سازه های کنترلگر سیل وارد کار شده اند. برای 
نمونه در بشاگرد این ســازه ها ساخته شده و در سیل 
زمستان 1۴۰۰موجب کاهش شدید خسارات به مردم 
شد. به گفته وزیر جهادکشاورزی،  دومین نکته بحث 
مردمی سازی  آبخیزداری است که رئیس جمهور بر آن 
تأکید و وزارتخانه را موظف کردند در راستای طرح های 
آبخیزداری حرکت کند. در این مسیر ظرفیت هایی که 
باید از مشارکت مردم بهره ببریم، یک ضوابط قانونی  در 
بحث بهره برداری از آبی که در طرح های آبخیزداری 
اســتحصال می شــود و در این قانون به آن پرداخته 
خواهد شــد، نیاز دارد. الزم است رهیافت جدیدی را 
با مقیاس جدیدی در حــوزه آبخیزداری پیش ببریم، 
در تأمین مالی بخشی را که هم اکنون به عنوان سازمان 
مدیریت یا بحث های بحرانی در ســال در خسارت ها 
داریم هزینه می کنیم این می توانــد بیاید در اجرای 
طرح های آبخیزداری و در کنار مشارکت های مردمی. 
ما می توانیم ســهمیه های مالی بهتری را برای اجرای 

طرح های آبخیزداری در این قانون درنظر بگیریم.

مدیریتآبخوانها
یکی از فواید ارزشمند آبخیزداری، مدیریت آبخوان ها و سفره های آب زیرزمینی است. در 
این باره سیدآهنگ کوثر، کارشناس آبخوان داری نیز در یک گفت وگوی ویدئویی گفته است: 
هم اکنون در ایران، ۱۴میلیون هکتار زمین مناسب برای اجرای طرح های آبخوان داری داریم 
که در سال های با بارندگی متوسط، می توان ۴۲میلیارد مترمکعب آب سیل را از این طریق در 
خاک و سفره های زیرزمینی ذخیره کرد. این عدد در شرایطی اهمیت دوچندان می یابد که 
کشور با خشکسالی و تغییر اقلیم و الگوی بارش مواجه است و حفظ ۴۲میلیارد مترمکعب آب 

کمک شایانی به مدیریت منابع آبی کشور خواهد کرد.

مکث

دستور برای تدوین فوری قانون آبخیزداری 
وزیر جهادکشاورزی: ۹۰میلیون هکتار از اراضی کشور نیاز به عملیات آبخیزداری دارد که با سرعت فعلی، اتمام آن ۴۰سال زمان می برد

غفلت دوباره در مدیریت سیالب
برای مهار سیالب، نیازمند به کارگیری سامانه های پایش و هشدار 
هوشمند سیالب و اجرای همزمان راهکارهای سازه ای و طبیعی 
و همچنین تقویت شیوه های مبتنی بر دانش بومی هستیم. در 
این میان، راهکارهای طبیعت محور، مجموعه اقداماتی مبتنی بر 
خدمات اکوسیستم های طبیعی بوده که در کنار دیگر راهکارهای 
غیرطبیعی در حکمرانی و مدیریت یکپارچــه منابع آب و حل 
چالش های تغییرات اقلیم، خشکسالی، ناامنی غذایی و کنترل 
بالیای طبیعی نظیر سیالب، مؤثر هســتند و همزمان موجب 
تامین رفاه و امنیت جوامع انسانی، توسعه پایدار و بازیابی خدمات 
اکوسیستم های طبیعی می شوند. برخی از مؤثرترین راهکارهای 
طبیعت محور در کنترل و مدیریت ســیالب در کشــور شامل 
حفاظت خاک، احیای پوشــش جنگل و مرتع، حفظ حد بستر 
و حریم رودخانه ها، الیروبی رودخانه ها و مســیل های سیالبی، 
آبخوان داری و آبخیزداری و احیای تاالب ها، آب بندان ها و قنوات 
هستند.  وقوع مکرر سیالب های ویرانگر در کشور حاکی از آن است 
که سامانه های پایش و هشدار سیالب آن گونه که شایسته است، 
عمل نکرده و غالب تمرکز دولت ها نیز بر اجرای سازه های کنترلی 
انسان ساخت در مدیریت سیالب بود که برای دهه های متمادی 
شاهد کم توجهی به راهکارهای مبتنی بر طبیعت و دانش بومی در 
توسعه پایدار و مدیریت منابع آب بوده ایم.برای نمونه می توان به 
پیامدهای ناشی از سیالب های سال های 13۹8 و 1۴۰۰ که نتیجه 
مستقیم تغییرات اقلیمی و بارش های حدی در برخی استان ها 
نظیر لرستان، خوزستان، فارس، سیستان و بلوچستان، خراسان 
جنوبی، هرمزگان و کرمان بوده، اشاره کنیم. سیالب هایی که به 
واسطه تخریب پوشش جنگلی و مرتعی، تشدید فرسایش خاک و 
رسوبگذاری در پایین دست و در نتیجه کاهش ظرفیت نگهداشت 
و ذخیره سیالب در سازه های کنترلی و تاالب ها، تصرف و تغییر 
کاربری بستر رودخانه ها و اراضی تاالبی، الیروبی غیراستاندارد یا 
مداخالت انسانی در مسیل های سیالبی و ایجاد موانع برای هدایت 
جریانات سیالبی به سوی تاالب ها، پدید آمد و هزینه های هنگفت 
و جبران ناپذیری را به دولت و مردم تحمیل کرد. متأسفانه طی 
روزهای اخیر، برای بار دیگر و به واسطه تکرار بارش های حدی 
و مونسون و وقوع سیالب های ویرانگر در چندین استان کشور، 
متحمل خسارات جبران ناپذیری شــده ایم که مشخصا نتیجه 
غفلت ما در به کارگیــری راهکارهای مبتنی بر طبیعت و دانش 
بومی در کنترل سیالب است. اهمیت بیشتر این موضوع جایی 
است که منابع آب ناشی از سیالب های اخیر خصوصا در شرایط 
کمبود چشمگیر منابع آب و افت شدید غالب آبخوان های کشور، 
عمدتا از دست می روند و صرفا شاهد بروز خسارات جدی به جوامع 
انسانی، اراضی کشاورزی، زیرساخت های عمرانی، تاسیسات و 
ابنیه شهری و روستایی هستیم. در پایان، امید است به کارگیری 
راهکارهای طبیعت محور و احیای دانش بومی در مدیریت منابع 
آب و سیالب ها، به عنوان یکی از سیاست های تأثیر گذار در امنیت 
آب، غذا و بهداشت در برنامه هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی 

کشور، مورد توجه جدی قرار گیرد.

نقل قول خبر

از عمر پیروز، تنها یوز بــه دنیا آمده در 
اســارت می گــذرد و ســازمان حفاظت 
محیط زیست برای آشــنایی »پیروز« 
با نور آفتاب و هوای فضای باز در حال 
آماده سازی سایتی در پارک پردیسان 
است. پیروز تا 6 ماهگی در این سایت 
خواهد ماند و سپس توله یوز را مهرماه 
یــا اوایل آبــان ماه بــه زیســتگاه اصلی 
خود در سایت توران به سمنان منتقل 

خواهند کرد.

  93
روز 

از  پیــش  کشــور  ســدهای  مخــزن 
ســیالب های اخیر خالی بود و به گفته 
امیرعبــاس احمــدی، رئیــس اداره 
حفاظــت  طبیعــی  محیط زیســت 
تهــران،  اســتان  محیط زیســت 
هم اکنــون ســیالب ها عاملــی بــرای 
بهبــود وضعیــت تاالب هــا نیســتند؛ 
چرا که این سیالب ها به یکباره، حدود 
۵۰درصد گل  و الی با خــود وارد منابع 

آبی کرده اند.

 30
درصد

عدد خبر

علی ارواحی ؛ متخصص زیست بوم های تاالبییادداشت

طالب خالویی
مدیرکل حفاظت محیط زیست 

استان کرمان
طبــق بررســی  گروه هــای محلــی و 
آنالیز نقشــه های ماهــواره ای، تاکنون 
۲۰درصــد تــاالب جازموریــان طــی 
بارش هــای اخیــر آبگیــری شــده  و ایــن 
میــزان، طبــق پیش بینی هــای روزهای 
آینــده بــا ورود آب ناشــی از ســیالب 

افزایش خواهد یافت. 

داریوش  گل علیزاده
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم

براســاس مــاده۲6 قانــون هــوای پــاک 
راه و  مصــوب ســال۱۳۹6، وزارت 
ســازمان  همــکاری  بــا  شهرســازی 
حفاظت محیط زیســت مکلف اســت 
در مدت ۲سال پس از ابالغ این قانون، 
شــبکه ملــی هشــدار و پیــش آگاهــی 
رخدادهــای ســیل، توفــان و گردوغبار 
را تکمیل کند، اما تاکنون موفق به این 

کار نشده است.

سیدمحمد فخارگزارش
روزنامه نگار
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مازندران

لرستان

خوزستان

عدد خبر

نماینده ۵ شــهر اســتان خراســان شمالی 
خراســان  روســتای   ۱۲۰ گفــت: 
شــمالی تحــت پوشــش خدمــات آب و 
 فاضالب نیســتند. به گزارش تســنیم،

 محمد وحیــدی افزود: طــرح تامین آب 
شــرب بجنــورد از چاه هــای کارســتیک 
زون شــمالی و جنوبــی بجنــورد یــک 
 اولویت جــدی بــرای مواقــع مورد نیــاز و 

بحران است.

120
روستا 

خراسان شمالی

مدیر جهادکشاورزی مهریز یزد با بیان 
اینکه بیشــترین خســارت ســیل اخیر 
به بخش قنوات شهرســتان وارد شده 
اســت، گفت: ۱۰۰ درصد گلخانه های 
روستای ابراهیم آباد دهستان میانکوه 
در این شهرستان تخریب شده است. 
به گزارش ایسنا، یحیی شفیعی افزود: 
خســارت ها مربوط به زیرساخت های 
کشــاورزی، قنــوات، مــزارع و باغــات، 
گلخانه هــا و جاده هــای بیــن مــزارع 

شهرستان بوده است.

100 
درصد 

یزد

کتاب و دفتر را زیر بغل زده اند و مسیر کوهستانی را دنبال 
می کنند تا به مدرسه برسند. مدرسه که نه، کانکسی که کنار 
هم می نشینند تا الفبا یاد بگیرند و باسواد شوند. مدرسه ای 
که قرار است خانه دوم و پر از شادی و نشاط برای بچه ها 
باشد و خاطره های نابی برایشان ماندگار کند، اینجا در ابعاد 
یک کانکس خالصه شده که در روزهای سرد سال حتی 
نمی تواند گرمابخش دستان کوچک دانش آموزان باشد. 
گرمای داخل کانکس در تابستان هم نمی گذارد حتی یک 
کالس تابستانی برگزار شود. این تصویر هر روز دختران 
و پسران پیش دبستانی و دبستانی روستاهای چاراویماق 

در آذربایجان شرقی است که هر سال تکرار می شود. 

مهاجرت معلمان از روستا
شهرستان چاراویماق در آذربایجان شرقی با شهرستان های 
هشترود، مراغه و میانه و اســتان های آذربایجان غربی و 
زنجان هم مرز است. یکی از کمبودهای این شهرستان در 
حوزه آموزش و پرورش  است. فرماندار چاراویماق درباره 
محرومیت های آموزشی در روستاها و مناطق کوهستانی 
این شهرستان به همشهری می گوید: چاراویماق 240روستا 
دارد و از آنجا که روستاها در مناطق صعب العبور کوهستانی 
قرار دارند، معموال معلمان باتجربه، تدریس در این روستاها 
را قبول نمی کنند و ناچاریم از نیروی غیرمتخصص مثل 
ســرباز معلم برای آموزش دانش آموزان استفاده کنیم. 
اکنون در روســتاهای شهرســتان 78مدرسه کانکسی 
داریم. این پرسش مطرح می شــود که چرا از افراد بومی 
به عنوان معلم استفاده نمی شود ؟ یاسین توکلی در پاسخ 
می گوید: بومی گزینی یک راهکار کارآمد به نظر می رسد 
اما امکانات کم روستا باعث می شود تا معلمانی که برای 
آموزش به روستا می آیند، بعد از مدتی به فکر انتقالی و 
مهاجرت به مرکز شهرستان باشند. چند سال قبل حدود 
30تا 40 معلم به روستاها فرستاده شدند که تعداد بسیاری 

از آنها انتقالی گرفتند.

نیروی متخصص نه سرباز معلم 
آموزش دانش آموزان در مدارس کانکسی، نبود نیروی 
متخصص و صعب العبور بودن مســیر روستا با مشکل 
جدی روبه روست.  توکلی ادامه می دهد: از حضور سرباز 
معلمان برای تدریس در مدارس راضی نیســتیم و به 
نیروی متخصص نیاز داریم. ضمن اینکه سرباز معلم هم 

به تعداد کافی نداریم. بارها شاهد بوده ایم در روستایی 
که 70کیلومتر از مرکز شهرستان فاصله دارد، سرباز معلم 

چند روز نتوانسته به روستا برود.

کمبود مدارس دخترانه 
نبود عدالت آموزشی در روستاهای شهرستان چاراویماق 
آنجا که دختران و پسران پیش دبستانی و مقطع ابتدایی 
باید در کنار هم و در یک کانکس درس  بخوانند، بیشتر 
خودش را نشان می دهد. فرماندار چاراویماق درباره تالشی 
که برای تفکیک مدارس ابتدایی شده، اینطور می گوید: 
سعی کرد ه ایم در روستاهای بزرگ تر برای دختران در 
مقطع ابتدایی مدرسه یا کانکس مجزا مستقر کنیم ولی 
همچنان همه روستاها به مدارس دخترانه مجهز نیستند.  
ترک تحصیل دختران در این شهرستان به دلیل همین 
کمبود زیرساخت های آموزشی قوت می گیرد. توکلی 
معتقد است باید مدارس شبانه روزی دخترانه احداث تا 

از ترک تحصیل آنان جلوگیری شود.

 اینترنت نداریم
امکانات آموزشــی و تجهیز مدارس در شهرســتان های 
برخوردار، فقط به ســاخت تعداد کافی مدارس محدود 
نمی شود. آنجا پای سیستم گرمایش و سرمایش، فراهم 
بودن اینترنت پرسرعت و به عبارتی همه تجهیزات مدرسه 

هوشمند هم به میان می آید. در 2سال اخیر که دانش آموزان 
به دلیل شیوع کرونا در خانه پای آموزش آنالین نشسته 
بودند، دانش آموزان روستاهای چاراویماق ماسک می زدند 
و به مدرسه می رفتند. چرا که آنجا خبری از  اینترنت نبود. از 
240روستای شهرستان فقط ساکنان 20روستا به اینترنت 
دسترسی دارند. فرماندار چاراویماق نگران تعطیل شدن 
همین کانکس های آموزشی در روستاهای شهرستان است 
که اسم مدرسه را یدک می کشد. او می گوید: طبق بخشنامه 
جدید، مدارس کانکسی هر مقطعی که دانش آموزانش کمتر 
از 10نفر باشند، تعطیل خواهد شد. با این حساب مقاطعی 
داریم که در آستانه تعطیل شدن هســتند. با وجود این 
نابرابری آموزشی، دانش آموزان این روستاها حاضرند در 
کانکس درس بخوانند، اما مجبور به ترک تحصیل نباشند.

درس خواندن در مسجد و انباری 
مدیر آموزش و پرورش چاراویماق درباره کیفیت آموزشی 
در مدارس شهرستان به همشــهری توضیح می دهد: 
ما نیروی متخصص و هیچ کــدام از تجهیزات و امکانات 
مدارس مجهز را نداریم. در برخی از روستاها کانکس که 
هیچ، دانش آموزان در مسجد یا انباری درس می خوانند. 
عمران اسدنژاد به مدارس فرسوده شهرستان هم اشاره 
می کند و ادامه می دهد: 97مدرسه در شهرستان قدمتی 
بیش از 40سال دارند و چون مصالح به کار رفته در آنها 

آهک است، هر لحظه امکان ریزش سقف و دیوارها وجود 
دارد. وی به شرایط خاص آب و هوایی شهرستان و برفگیر 
بودن آن اشاره می کند و می گوید: استفاده از بخاری نفتی 
در مدارس ممنوع است. برای ما رادیاتورهای برقی آورده اند 
که در این منطقه کوهستانی یک کالس را هم گرم نمی کند. 
این کمبود امکانات تا نداشتن دستگاه کپی، پروژکتور، 
امکانات سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوتری هم ادامه 
دارد و آموزش را تحت الشعاع قرار می دهد. شاید ساخت، 
تجهیز و نوسازی مدارس چاراویماق با جهاد سازندگی در 
حوزه آموزش محقق شود و بچه های 240روستا هم بتوانند 

در فضای آموزشی مجهز درس بخوانند.

جمع آوری مدارس کانکسی  تا 2سال آینده 
رئیس نوسازی مدارس آذربایجان شرقی هم درباره آینده 
مدارس کانکسی شهرســتان چاراویماق به همشهری 
می گوید:  مدارس کانکسی مستقل با بیش از 10 دانش آموز 
تا پایان سال برچیده می شود و به جای آن ساختمان احداث 
می شود. در برخی روستاها هم از ساختمان استیجاری 
برای مدرسه استفاده می کنیم. فرهاد فرهودی با بیان 
اینکه جمع شدن مدارس کانکســی در استان یکی از 
مصوبه های سفر رئیس جمهوری به آذربایجان شرقی است، 
 می افزاید: کانکس های الحاقی مدارس نیز تا سال 1402

جمع آوری می شود. 

رؤیای مدرسه در روستاهای چاراویماق
هنوز 78مدرسه کانکسی در شهرستان چاراویماق آذربایجان شرقی دایر است 

راحله عبدالحسینیگزارش
روزنامه نگار

عباس مقتدایی
 نماینده مردم اصفهان

و  راهــداری  از  حمایــت  هرگونــه 
اصفهــان  در  جــاده ای  حمل ونقــل 
به معنــای حمایــت از حمل ونقــل در 
کشــور اســت. اگر بخــش خصوصی و 
مشارکت مردم را جذب می کنیم سود 
آن به همه مردم کشــور می رسد و این 
اســتان شــاهراه حمل ونقل کشــور در 

بخش مسافر و بار است.

سید محمود حسینی پور
استاندار مازندران

مجموعه مدیریت شــهرداری ساری برای 
توسعه و پیشرفت مرکز استان باید برنامه 
کالن راهبــردی داشــته باشــد و بــرای حل 
مشکالت شهر و شهروندان چاره اندیشی 
کند. برای حل مشــکالت موجود و اجرای 
برنامــه  نیازمنــد کمــک و حمایت هــای 
دلســوزانه مدیریت ارشد استان هستیم 
و انتظار داریم همه دســتگاه های اجرایی 

به کمک شهرداری ساری بیایند.

علی جهانی 
مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان

تعاونی هــا هــم در قالــب واحدهــای 
کوچــک و هــم در قالــب واحدهــای 
بزرگ بــا تجمیــع ســرمایه های اعضا و 
اســتفاده از خــرد جمعــی می توانند در 
توســعه اقتصــادی تأثیرگــذار باشــند. 
تحرک بخشــی در تعاون امروز ضروری 
اســت و بایســتی ایــن بخــش مهــم 
اقتصادی را با تمام تــوان و با حمایت، 
نظارت و ترویج فرهنگ تعاون بیش از 

پیش تقویت کنیم.

محمد کعب عمیر
 نماینده شوش و کرخه

بــا توجــه بــه پاییــن آمــدن دبــی آب 
رودخانــه کرخــه نیــاز هســت تــا آب 
مــورد نیــاز تاسیســات بیــت مــوزان، 
ســیدعباس، چای صــدر و شــهر الوان 
شهرســتان کرخــه بــا طــرح آبرســانی 
غدیــر تامیــن شــود. در دیــدار بــا وزیــر 
نیــرو، تخصیــص حقابــه بــرای طــرح 
 دو هــزار و ۴۰۰ هکتــاری شــهر الــوان را 

پیگیری کردیم.

نقل قول خبر

عکس خبر

 خسارت سیل
 در روستای ناریان 

پس از گذشت چند روز از وقوع سیالب در روستای ناریان 
شهرستان طالقان در استان البرز نیروهای امدادی همچنان 

مشغول پاکسازی آثار به جا مانده از سیالب دراین روستا 
هستند. به گفته فرماندار طالقان، ۷۰ خودرو در این روستا 
توسط امواج سهمگین سیالب متالشی شده اما خسارت 
جانی در برنداشت و از سوی دیگر ۱۰۰ واحد مسکونی دچار 

آبگرفتگی شدند.  عکس: ایسنا / معصومه علی اکبر 
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تاالر شیشه ای

فروش حقوقی

فروش حقیقی

252
538

1458
1171

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

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

شاخص کل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 
4هزارو108واحد، معادل 0.29درصد رشد کرد و به یک 
میلیون و 427هزارو605واحد رسید. شاخص کل هم با 

386واحد رشد به 380هزارو362واحد رسید.

در مبادالت دیروز 
بازارسرمایه، قیمت سهام 

264شرکت رشد و 293شرکت 
کاهش یافت. قیمت سهام 19شرکت 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 
هزارو171میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل، حجم 

فروش سهامداران حقیقی به هزارو 458میلیارد تومان 
رسید. سهامداران حقیقی روز یکشنبه 287میلیارد تومان 

نقدینگی از بازار سهام خارج کردند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل ســهام شــرکت های حاضــر در بــورس و فرابــورس 
در مبــادالت دیــروز 18هزارمیلیاردتومــان رشــد کــرد و بــه 
6478هزار میلیارد تومان رسید. ارزش دالری کل بازار سهام 
ایران بــا توجه به اینکه هــردالر آمریکا دیروز در بــازار آزاد در 
محدوده 31هزارو670تومان دادوستد شد، هم اکنون معادل 

204میلیاردو550میلیون دالر است.

6650
6600

6550
6500
6450
6400

6350
4 مرداد 5 مرداد 8 مرداد 9 مرداد 10 مرداد

ارقام به هزارمیلیاردتومان

صعود
نزول

بدون تغییر

کاهش دوباره قیمت مرغ در میادین
بعد از کاهش 10درصدی قیمت مرغ در فاصله خرداد تا تیر، این 
محصول در مرداد ماه نیز به روند کاهش قیمت ادامه داده است. 
به گزارش همشهری، جدیدترین نرخنامه سازمان میادین میوه 
و تره بار شهرداری تهران نشان می دهد قطعات بسته بندی شده 
مرغ در این مراکز خرید در هفته دوم مرداد ماه بین 7تا 11درصد 
ارزان تر از نرخنامه تیرماه قیمت خورده اند. قیمت مرغ کامل تازه 
بسته بندی نایلونی نیز هم اکنون کیلویی 47.900تومان تعیین 
شده اســت. از خردادماه تاکنون قیمت مرغ در میادین حدود 

20درصد کاهش داشته است.

ران مرغ

76.300
68.850

ران و 
سینه

107.900
96.400

بال کبابی 
ساده

67.000
59.800

جوجه کباب 
بی استخوان 

83.200
74.200

سینه مرغ

92.100
81.300

مغز ران

79.900
74.200

قیمت در مردادماهقیمت در تیرماه

کیلوگرم/ تومان

89.300
81.900

ساق

فیله

114.300
105.600

صعود قیمت کنسرو ماهی تن
بعد از مخالفت سازمان حمایت با درخواست صنایع 
کنسرو برای افزایش قیمت کنسرو ماهی تن، مقایسه 
قیمت ها نشــان می دهد که بهای این کاال در بازار 
آرام آرام در حال افزایش است؛ درحالی که برای انواع 
ساده 180گرمی سقف قیمت، 35هزار تومان تعیین 
شده است. بعضی از برندها محصوالت بدون افزودنی 

خود را بیش از 40هزار تومان قیمت زده اند.
قیمت ها به تومان

47.000تن در روغن زیتون - 180گرمیمکنزی
40.000تن در روغن زیتون - 180گرمیمحفل

40.000تن در روغن زیتون - 180گرمیگالکسی
35.000تن در روغن آفتابگردان - 180گرمیپیک

47.000تن در روغن زیتون - 180گرمیخوشبخت
40.000تن ماهی با فلفل قرمز - 180گرمیالدن

41.000تن ماهی در روغن - 180گرمیشیلتون
38.000تن در روغن شوید - 180گرمیمحفل

51.700ماهی تن در روغن - 200گرمیساپریم

میادین

سوپرمارکت

با وجود رشــد روز گذشته شاخص 

بورس
بورس، ارزش روزانه معامالت خرد 
بازار ســهام با کاهش محسوســی 
مواجه شد و به کمتر از 2هزار میلیارد تومان رسید در 
چنین شرایطی رئیس ســازمان بورس عامل وقوع 
رکود در بورس را کاهش قیمت جهانی کاالهای پایه 

در جهان دانست.
به گزارش همشهری، بازار سهام از اواخر اردیبهشت 
ماه با یک روند نزولی مواجه شده و با وجود رشد های 
کوچک مقطعي این روند نزولی همچنان ادامه دارد. 
طبق آمار های موجود شاخص کل بورس تهران در 
این مدت 12درصد افت کرده اســت. نکته مهم تر 
اما این اســت که ارزش روزانه معامالت هر روز در 
حال کاهش است و میزان خروج پول از بازار سهام 
شتاب گرفته اســت. آمار ها نشــان می دهد ارزش 
روزانه معامالت خرد بازار ســهام در دوران اوج بازار 
در ســال99 به 25هزار میلیارد تومان هم افزایش 
یافته بود، اکنون به محــدوده 2هزار میلیارد تومان 
رسیده است. همچنین طبق برخی محاسبات فقط 
از ابتدای امسال 50هزار میلیارد تومان نقدینگی از 
بازار سهام خارج شده است. این ارقام همگی بیانگر 
آن است که بازار سهام وارد دوره رکود شده و تمایل 
سهامداران برای ســرمایه گذاری در بورس کاهش 
یافته است. آنطور که تحلیلگران می گویند این روند 
رکودی در بلندمــدت می تواند به هدایت نقدینگی 
به سمت بازار های تورم زا منجر شود برخی آمار ها 
نشان می دهد در شرایطی که بازار سهام در چند ماه 
گذشته با رکود مواجه بوده است بخشی از نقدینگی 
راهی بازارمسکن شده و زمینه افزایش قیمت را در 

این بازار فراهم کرده است.

دالیل رکود
در شرایط فعلی اتفاق نظری درباره دالیل رکود در 
بورس وجود ندارد برخــی دالیل رکود را به افزایش 
نرخ بهره بین بانکی نسبت می دهند و برخی بر این 
باورند که افزایش ریسک های بازار سرمایه عامل نزول 
و رکود در بورس است. مهدی دلبری، کارشناس بازار 
سرمایه درباره نقش افزایش نرخ سود بین بانکی بر 
بازار سهام می گوید: دغدغه فعاالن بازار سرمایه در 
مورد افزایش نرخ بهره بین بانکی، دغدغه درســتی 
اســت. به هر حال یکی از بازارهای رقیب برای بازار 
سرمایه بازار پول اســت و افزایش نرخ بهره بانکی 
عالوه بر بحث رقابت، موجــب افزایش هزینه های 

مالی بنگاه های تولیدی نیز شــده اســت. از سوی 
دیگر برخی سهامداران با دریافت اعتبار از سیستم 
کارگزاری یا تسهیالت بانکی، اقدام به خرید سهام 
کرده اند و با افزایش نرخ بهره بانکی، بهای تمام شده 
خرید سهام شان افزایش یافته است. او با بیان اینکه 
درحال حاضرنرخ بهره بین بانکی در ایران، باالترین 
نرخ در منطقه است توضیح می دهد: بررسی ها نشان 
می دهد نرخ بهره بانکی در 2ســال گذشته به طور 
محسوسی افزایشی بوده و این روند برای بازار سرمایه 
خطرناک است. حسن کاظم زاده دیگر کارشناس بازار 
سرمایه اما نظر دیگری دارد و به افزایش ریسک های 
موجوددر بازارســرمایه اشــاره می کند و می گوید: 
بخش قابل توجهی از فعاالن بازار سرمایه هم اکنون 
دیدگاه مثبتی برای سرمایه گذاری در بورس ندارند 
چون فضای کلی سرمایه گذاری به دلیل ریسک های 

موجود با ابهام زیادی مواجه است.
او توضیــح می دهد: سیاســتگذاری ها دچار تغییر 
می شــوند، فضای اقتصاد جهانی رکودی اســت و 
بازارهای رقیب هــم که در حال تاختن هســتند. 
طبیعی است که فعال کسی رغبتی برای خرید سهام 
نداشته باشــد. اینقدر گردوغبار زیاد است که اصال 

کسی فرصت های آینده را نمی بیند.
به گفتــه او اصال کســی نمی بیند ســهام خیلی از 
شرکت ها می توانند تا 2سال آینده سودآوری داشته 

باشــند. امیدواریم هر چه ســریع تر این گردوغبار 
فروکش کند. شهاب موســوی، از کارشناسان بازار 
سرمایه هم، درباره ریسک های موجود در بازارسرمایه 
می گوید: دو، ریسک را از ریسک های اصلی می دانم. 
نکته اول رفتار سیاستگذاران و دیگری رفتار فعاالن 
بازار اســت. او می افزاید: انتظاری کــه فعاالن بازار 
به طور غیرمنطقی در شرایط رکود دارند، انتظار بیش 
از حدی است. به نظر من فعاالن بازار رکود سرمایه ای 
را درک نکردند. درست است در اقتصاد تورم وجود 
دارد، اما ایــن تورم در بازار هــای دارایی دیگر نفوذ 
نکرده پس در بازار ســرمایه نیز آن اتفاق نمی افتد. 
ریسک هایی که بازار سرمایه و فعاالن بازار را تهدید 

می کند اینها هستند.

نزول بورس دلیل دیگری دارد
همزمان با تحلیل های مختلف کارشناسان درباره 
نزول بــورس، دیروز رئیس ســازمان بورس دالیل 
دیگری را عامل نزول بورس دانست و گفت: در روند 
بازار متغیرهای مختلفی تأثیرگذار بودند که یکی از 
آنها تغییر قیمت های جهانی بود. محاسبه کنید فقط 
از ابتدای خردادماه تا به امروز قیمت جهانی کاالهای 
اساسی به چه اندازه ای تغییر کرده  است. باید توجه 

داشته باشیم که بازار سرمایه، بازار انتظارات است.
مجید عشقی افزود: درست است که در 3ماه ابتدای 

سال گزارش های بســیار خوبی از بازار و شرکت ها 
داشــتیم اما با توجه به کاهش قیمت های جهانی 
بازار دقیقا هوشمندانه عمل کرد و اثری که کاهش 
قیمت های جهانی روی بازار سرمایه  گذاشت اثر کمی 
نبود. در برخی از کاالها با کاهش محسوس قیمت ها 
مواجه شــدیم که بر بازار ســرمایه اثر قابل توجهی 

داشت.
رئیس سازمان بورس ادامه داد: در همین مدت قیمت 
محصوالت فوالدی، مس و پتروشیمی در بورس کاال 
کاهش محسوســی را تجربه کرد، البته هر چند که 
قیمت برخی  از این محصــوالت هنوز از قیمت های 
سال1400 باالتر اســت اما روند کاهشی داشتند و 
نمی توان اثر کاهش قیمت های جهانی برخی از کاالها 
را بر بازار سرمایه انکار کرد. عشقی با بیان اینکه دولت 
هرگز انگیزه ای ندارد که جلوی رشــد بازار سرمایه 
را بگیرد و مانع از رشــد شاخص شــود، گفت: بازار 
براساس متغیرهای مؤثر رفتار می کند. البته قبول 
دارم یک ســری تصمیمات مانند افزایش نرخ بهره 
بانکی در بازار سرمایه اثرگذار بود ازاین رو به رئیس 
بانک مرکزی گفتم که وقتی در ستاد اقتصادی دولت 
تصمیمی مبنی بر تعیین نرخ بهره بین بانکی گرفته 
شــده، عبور از این عدد باعث بی اعتمادی می شود 
از این رو درخواســت کردیم نرخ بهره بین بانکی را 
کاهش دهند و پایبند به تصمیمات اقتصادی باشند.

تداوم رکود در بورس
رئیس سازمان بورس نزول قیمت جهانی کاال های پایه را عامل نزول بازار سهام دانست
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سونامی بساز و 
ریاست کن!

مسببان اصلی رقم زدن سونامی بزرگ چرا و 
چگونه تأیید صالحیت شدند؟

»ســونامی«؛ این تعبیر وزیــر ورزش و جوانان 
درباره پرونده عجیب مارک ویلموتس در فوتبال 
ایران اســت؛ پرونده ای که مثل یک سایه شوم بر 
فدراسیون ســایه انداخته و حتی تیم ملی را هم 
با خودش درگیر کرده است. حمید سجادی که 
ظاهرا به تازگی در جریــان جزئیات این ماجرای 
تلخ قرار گرفتــه، از پرداخت میلیــون یورویی و 
جریمه 3میلیون و300هزار یورویی در این پرونده 
متعجب شــده و همچنین از مالیات 32میلیارد 
تومانی فدراسیون برای امضای این قرارداد صحبت 
به میان آورده است. جالب اینکه این اواخر بعضی ها 
در تالش بودند تا شکست رأی ویلموتس در دادگاه 
عالی ورزش را یک موفقیت برای فوتبال ایران جا 
بزنند اما حقیقت آن است که 3میلیون یورو جریمه 
برای یک قرارداد، چیزی به جز یک فاجعه بزرگ 
ملی نخواهد بود. فدراســیون وقت، در حالی این 
قرارداد را امضا کرده که عمال بودجه ای نداشــته 
است. این فدراسیون از شستا برای این قرارداد پول 
قرض گرفته و ساختمانش را نیز ضمانت این قرض 
کرده است. آنها به راحتی ساختمان فدراسیون و 
حتی 3دانگ از ساختمان باشگاه پرسپولیس را از 
دســت داده اند و  این در حالی است که هنوز باید 
یک رقم سنگین دیگر به ویلموتس پرداخت شود. 
هدف گذاری فدراسیون وقت احتماال این بوده که 
با این مربی بلژیکی به جام جهانی برود و قرض اش 
را از محل پاداش ها پرداخت کنــد اما آن  تیم در 
یک قدمی حذف از جام جهانی قرار داشت و چیزی 
نمانده بود در همان مرحله اول از مسابقات خارج 
شود. همان روزها، رئیس وقت فدراسیون به دلیل 
مشکالت قلبی از کار کنار رفت و حاال که تیم ملی 
راهی جام جهانی شده، نام او در فهرست نامزدهای 

انتخابات دیده می شود.
صحبت شــخص وزیر ورزش درباره این پرونده 
و اشاره او به تأکید جدی رئیس جمهور در مورد 
اجرای عدالــت در این پرونــده، در نوع خودش 
جالب به نظر می رســد. بدون تردید این اراده در 
دولت وجود دارد اما ســؤال اینجاست که چطور 
مسببان اصلی رقم زدن این سونامی بزرگ برای 
فوتبال ایران، به همین راحتــی برای حضور در 
فدراسیون تأیید صالحت شده اند؟ آیا در فوتبال 
می توان با مجموعه ای از تصمیم های بد، فاجعه 
آفرید و برای ریاست دوباره اقدام کرد؟ آیا نباید 
مانعی برای ورود افرادی که چنین ضربه   بزرگی به 
فوتبال ایران زده اند در مسیر انتخابات فدراسیون 
وجود داشته باشــد؟ این افراد با قدرت در حال 
بازگشت به ساختار فوتبال هستند و حتی شانس 
زیادی هم برای برنده شدن دارند؛ چرا که اساسا 
مجمع فوتبال ایران هم به عملکرد گذشته افراد 
کمتر از البی های فعلی آنها برای رأی دادن اهمیت 
می دهــد. اظهارنظرهای تازه وزیر البته نشــان 
می دهد که نظر وزارت حمایت از فدراسیون فعلی 
است اما به هر حال اتفاقی که در مجمع می افتد، 
بیشتر از هر چیزی به اتفاقات راهروهای این مجمع 
مربوط خواهد بود. حاال دیگر خیلی از مردم هم 
جزئیات پرونده ننگین ویلموتس را می دانند اما 
هنوز پاسخ شفافی از ســوی عامالن امضای این 
قرارداد دریافت نکرده اند. این پرونده زوایای پنهان 
دیگری هم دارد که دیر یا زود کامال آشکار خواهند 
شد؛ افرادی که باید به افکار عمومی پاسخ بدهند 

اما در حال زین کردن اسب ریاست هستند.

  فردا، فردا و باز هم فردا؟
حمید سجادی در بخش دیگری از صحبت هایش، 
به ماجرای کمــک داور ویدئویی هم ورود کرده و 
مدعی شده که از نیم فصل دوم لیگ بیست و دوم 
شرایط برای اســتفاده از وی ای آر فراهم خواهد 
بود. برای سومین فصل متوالی است که زمانی در 
»آینده« به عنوان زمان رونمایی از وی ای آر درنظر 
گرفته می شود. جالب اینکه این فناوری 3سال قبل 
به صورت آفالین در لیگ برتر مورد استفاده قرار 
گرفت و حتی در یک بازی تیم ملی نیز به اصرار فیفا 
در آزادی پیاده شد. با این حال همچنان مسئوالن 
ورزش ایران وعده آینده را برای فراهم آوردن این 
مسئله می دهند. جالب اینکه همین چند هفته قبل 
مسئوالن کمیته داوران مدعی شدند که تا پایان 
این فصل خبری از وی ای آر نخواهد بود. به هر حال 
هواداران فوتبال در ایران دیگر از وعده فردا خسته 
شده اند. کاش مسئوالن ابتدا شرایط را فراهم کنند 
و سپس اعالم کنند که از همین امروز وی ای آر را در 
لیگ برتر راه اندازی خواهند کرد. این وعده ها هیچ 

سودی به حال هواداران فوتبال در ایران ندارند.

این فدراسیوِن 
شاهکار!

سرپرست کمیته جوانان فدراسیون فوتبال ایران 
اخیرا یک پیشــنهاد خارق العاده برای حل مشکل 
همیشگی تیم ملی امید ارائه کرده است. »غالمرضا 
جباری« از لزوم به راه افتادن یک طرح تشــویقی 
برای باشگاه ها در مسیر همکاری با تیم ملی امید 

صحبت کرده و این درخواست 
را به زبان آورده که اگر تیمی 

بازیکن اش را به تیم ملی امیــد داد و در لیگ برتر 
شکست خورد، یک امتیاز تشویقی)!( دریافت کند. 
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مسی به دنی نزدیک شد
 گالتیه و پاری سن ژرمن با برد و قهرمانی

شروع کردند تا جام های غیررسمی ستاره 
آرژانتینی به عدد41 برسد

18

جام جهانی بعدی که در قاره آمریکا 
برگزار می شود، شعبه دوم جام ملت های 

آسیا خواهد بود

پاریس؟ راهی نیستمسیر  آسیا آسفالت شد
همان مشکل همیشگی؛ موقع کمک غایب 
هستیم و سر بزنگاه هزار توقع داریم. این بار 

نوبت مهدوی کیاست تا قربانی شود

19

مثل زمان برانکو
کمبود بازیکن داریم

به جمع ۴تیم 
می رسیم

فاطمه مریخ که در بازی با سنگال بهترین 
بازیکن شد، می گوید تیم دختران هندبال 
ایران می تواند یکی از 4تیم اول مسابقات 

قهرمانی نوجوانان جهان باشد

بيرانوند مي گويد آنها 
که به پرسپوليس لقب  

کهکشاني  داده اند 
مي خواهند اين تيم را 

تحت فشار بگذارند
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فقطبهگزینههایشمامیگویند؟

االنوقتخداحافظیبود؟

40برابرچقدر؟

پرســپولیس همه تیمش را ظرف 
یک هفته بســت، اما االن یک ماه 
است که هواداران این تیم معطل 
حضــور مهاجم جدید هســتند؛ 
فورواردی که انگار قرار نیســت به 
همین سادگی ها از راه برسد. این مسئله 
به مناقشه بین یحیی گل محمدی و رضا درویش دامن زده و البته 
شرایط محمد محمدی را هم به خطر انداخته است. مدیر ورزشی 
باشگاه که تحت فشار هواداران است، می گوید: »بازیکنی که من 
هفته پیش در موردش مصاحبه کردم واقعا کارش تمام شــده 
بود. هیچ مشکلی سر مبلغ و چیزهای دیگر نبود، ولی متأسفانه 
نمی دانم چرا دقیقه 90به او گفته بودند به ایران نرو.« االن این 
همه بازیکن خارجی امسال به تیم های مختلف آمدند، بدخواهان 
فقط به گزینه شما گفتند به این کشور نرود؟ راستی کاش یک 

نفرهمین توصیه را به استوکس و اوساگونا می کرد!

در شــبی که پرســپولیس با نتیجه 
4بر 2تیــم ملی امید را شکســت 
داد، شرزود تمیروف در یک بازی 
دوســتانه دیگر هــم گل زد. این 
سومین مسابقه تدارکاتی پیش فصل 
است که تمیروف در آن موفق به گلزنی 
می شود. او نیم فصل گذشته به خاطر کیفیت پایین بازی هایش 
تحت انتقادات شدید بود. این بازیکن تنها یک گل به ذوب آهن 
زد و در لیست مازاد قرار گرفت، اما چون برنامه پرسپولیس برای 
جذب مهاجم درست پیش نرفت، به تمیروف یک فرصت دوباره 
دادند؛ موقعیتی که به نظر می رسید او از آن به خوبی سود برده 
و نظر کادرفنی را عوض کرده است. با این حال ساعتی بعد از 
بازی با تیم امید شاهد خداحافظی تمیروف با پرسپولیسی ها 
بودیم تا کال معلوم نشود داستان این بازیکن چه بود؛ چرا دوباره 

برگشت و چرا رفت؟

مدیــران نفــت آبــادان بــا گالیه 
فصــل  ریخت وپاش هــای  از 
نقل وانتقاالت گفته بودند: »باشگاه 
استقالل 2 بازیکن جوان ما را با 40 
برابر رقم دستمزدشان برد.« خب 
البته افزایش 40 برابــری قیمت یک 
جوان اصال اتفاق خوبی نیست، اما نکته کلیدی به رقم دستمزد 
قبلی آنها مربوط می شود. یعنی اینها چقدر می گرفتند که 40 
برابر جای رشد داشــته؟ یکی از آنها با تأیید موضوع می گوید 
قراردادش در نفت از 50میلیون شــروع شــده و سال آخر به 
100میلیون تومان رسیده است. خب طبیعتا ما از 40برابر شدن 
این رقم دفاع نمی کنیم، اما عزیزان مان در نفت هم فکر نمی کنند 
که خیلی کم به این بندگان خدا پول می دادند؟ امیدواریم شرایط 
طوری باشد که نه یک باشگاه آنطور تنگدستی تحمل کند و نه 

یک باشگاه اینطور بذل و بخشش به خرج بدهد.

روزهــای گذشــته در ایــن ســتون با 
رکوردداران 2 تیم پرسپولیس و استقالل 
در تاریخ لیگ برتر آشنا شدیم، امروز وقت 
آن اســت که با رکوردداران سپاهان آشنا 
شویم. رکورددار بازی برای سپاهان در تاریخ لیگ برتر، بازیکنی است که 
شاید ایستادن او را باالتر از محرم و حاج صفی و هادی عقیلی باور نکنید. 
حسین پاپی بازیکنی بود که بخش اعظم حضورش در سپاهان به عنوان 
بازیکن ذخیره ســپری شد اما به هر حال 15ســال در این تیم حضور 
داشت. نهایتا توانست به رکورد 257بازی در لیگ برتر برسد. بعد از او 
هادی عقیلی با 250بازی، محرم نویدکیا با 244بازی، احسان حاج صفی 
با 242بازی و محسن بنگر با 202بازی، بازیکنان پرکار سپاهان در تاریخ 

لیگ برتر بوده اند.

بهترین گلزن سپاهان در تاریخ لیگ برتر 
یک مهاجم خارجی اســت. این بازیکن 
عماد رضا اســت که در لیگ برتر 59گل 
برای زردپوشــان زده و بــه همین دلیل 
رکورددار گلزنی برای سپاهانی ها است. این مهاجم عراقی سومین گلزن 
برتر در میان خارجی های لیگ هم هست و با مجموع 70گل پشت سر 
پریرا و ادینیو ایستاده است. بعد از عماد رضا، عنوان دومین گلزن برتر 
سپاهان در تاریخ لیگ به نماد این تیم یعنی محرم نویدکیا می رسد که 
با وجود بازی در خط میانی 43گل برای تیمش زده است. ابراهیم توره 
و احســان حاج صفی با 36و 34گل در رتبه های بعدی هستند. اینکه 
در بین 4گلزن برتر ســپاهان هیچ مهاجمی از ایران حضور ندارد نکته 

جالبی است.

اما در جمع مربیانی که در تیم ســپاهان 
سرمربی بوده اند، این امیر قلعه نویی است 
که بیشــترین امتیاز را برای زردپوشــان 
گرفته است. از 5قهرمانی سپاهان در لیگ 
برتر 2قهرمانی توسط قلعه نویی به دست آمده و او طی 4فصل مربیگری 
در این تیم مجموعا 236امتیاز به دست آورده است. به جز قلعه نویی، تنها 
مربی دیگری که با سپاهان به 200امتیاز رسیده زالتکو کرانچار است که 
میزان امتیازاتش در این تیم 209بوده است. کرانچار که سال گذشته از 
دنیا رفت در 2 مقطع سرمربی سپاهان بود و با این تیم به یک قهرمانی در 
لیگ و یک جام حذفی رسید. رتبه سوم در میان سرمربیان تاریخ سپاهان 
هم به فرهاد کاظمی می رسد که سال82 با این تیم قهرمان شد و مجموع 

امتیازاتش با سپاهان 137 بوده است.

نكته بازی

متريكاآماربازی

چهره تنها و تکیده مهدی مهدوی کیا در پایان بازی دوستانه تیم 
ملی امید برابر پرسپولیس، به خوبی از سر ضمیر این تیم حکایت 
می کرد؛ تیمی که قرار است به چندین دهه حسرت فوتبال ایران 
در راهیابی به المپیک پایان بدهد، اما کوچک ترین ابزاری به این 
منظور در اختیارش نگذاشــته اند. درد مشــترک مهدوی کیا و 
دراگان اسکوچیچ شاید بی سروسامانی فدراسیون فوتبال باشد. 
آنها در بدترین دوران ممکن هدایت تیم های ملی را پذیرفته اند؛ 
دورانی که هیچ صدای مقتدر و توانمندی در فدراســیون وجود 
ندارد و کل مجموعه مدیریتی فوتبال کشور دوران گذار را پشت 
سر می گذارد. یک آشفتگی محض حاکم است که زور مهیا کردن 
2 بازی درست و حسابی برای تیم ملی بزرگساالن در آستانه تقابل 

با آمریکا و انگلستان را ندارد، چه برسد به تر و خشک کردن امیدها.
مهدی مهدوی کیا می گوید چــون حدس می زده تیم ملی امید 
مسابقات دوستانه چندانی نداشته باشد، به حضور در بازی های 
کشورهای اسالمی رضایت داده است؛ مسابقاتی که در آن تیمش 
با امیدهای مراکش، عربستان و آذربایجان هم گروه بود و واقعا هم 
می توانست محک خوبی بخورد. با این حال به رغم ارسال لیست 
ملی پوشان به فدراسیون از چندین هفته قبل، باشگاه هایی مثل 
پرسپولیس، استقالل، تراکتور و سپاهان از بازیکن دادن به تیم 
امید طفره رفتند تا تیم کیا عمال نصفه ونیمه بماند. در نتیجه او بعد 
از باخت به پرسپولیس در مسابقه تدارکاتی از حضور در ترکیه و 
شرکت در بازی های کشورهای اسالمی انصراف داد. اگرچه این 

تصمیم باید به تأیید کمیته ملی المپیک برسد، اما هر اتفاقی در این 
مورد رخ بدهد، در اصل ماجرا تفاوتی به وجود نمی آید؛ اینکه با این 
مدل بی اعتنایی عدم همکاری در قبال تیم ملی امید هرگز نباید 
انتظار رسیدن به پاریس را داشته باشیم.خود مهدوی کیا می گوید 
در این شرایط تیم ملی به فرودگاه مهرآباد هم نمی رسد، چه برسد 
به بازی های المپیک! تلخی اغراق آمیزی دارد، اما دقیق و درست 
است. همیشه عادت کرده ایم 3 سال التماس کادرفنی تیم امید 
برای در اختیار گرفتن بازیکنان لیگی را ببینیم و سال آخر که او 
نتیجه نگرفت، سرش غر بزنیم و طلبکار باشیم. این بار هم همان 
داستان تکرار خواهد شد، فقط حیف از اعتبار حرفه ای کیا که پای 

این بازی بی برنده آسیب می بیند.
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خداحافظ، همین حاال
شرزود تمیروف در مورد خودش دچار سوءتفاهم 
شده است. او که یک سهمیه از 4سهمیه خارجی 
پرسپولیس را اشغال کرده در طول فصل گذشته 
هیچ بهره خاصی برای سرخپوشــان نداشــت 
اما حــاال در مقابل اعتراض هــواداران این تیم، 
اقدام به قهر و خداحافظی مجازی کرده اســت! 
این مهاجم روز نهم اســفندماه ســال گذشته 
به پرســپولیس پیوســت، یعنی زمانی که فقط 
10هفته از رقابت های لیگ باقی مانده بود. یحیی 
گل محمدی بسیار بیشتر از لیاقت تمیروف به او 
میدان داد و شرزود در 10بازی باقیمانده 7بار در 
ترکیب اصلی و 2بار به عنــوان بازیکن ذخیره به 
زمین رفت. حاصل 647دقیقه بازی او در ترکیب 
پرسپولیس، یک گل و صفر پاس گل بود که برای 
یک مهاجم آمار عجیبی است. نکته دیگری که در 
بازی های او فراوان به چشم می آمد، عالقه اش به 
شوتزنی در هر شرایط و از تمامی نقاط زمین بود. 
این بازیکن اهل ازبکستان آمار 4.7شوت در هر 
90دقیقه را به جا گذاشت که او را به شوتزن ترین 
بازیکن لیگ و یکی از رکــوردداران لیگ تبدیل 
کرد. جالــب اینکه فقط یک چهارم شــوت های 
شرزود داخل چارچوب بودند و از این همه فقط 
یک شــوت او درون دروازه حریفان قرار گرفت. 
تمیروف براســاس نمرات متریکا رتبه24را در 
میان تمامی بازیکنان پرسپولیس داشته و فقط 
یکی دو بازیکن از او پایین تر بوده اند. با توجه به 
اینکه پرسپولیس یک سهمیه آسیایی خودش را 
به وحدت هانانوف اختصاص داده، تمیروف یکی 
از 3سهمیه بازیکن غیرآسیایی را اشغال کرده و از 
این جهت نیز هزینه زیادی برای پرسپولیسی ها 
داشــته اســت. درصورت ورود مهاجم خارجی 
جدیدی که پرسپولیســی ها از چند هفته قبل 
منتظر او بوده اند، تمیروف از لیست پرسپولیس 
خارج خواهد شــد. البته با این اتفاقی که رخ داد 

شاید خداحافظی تمیروف جلوتر هم بیفتد.

او در پاســخ به این سؤال که 
چنین طرحی اساسا در هیچ 
نقطــه ای از دنیا به راه نیفتاده و با اســتانداردهای 
فوتبال مغایرت دارد هم جواب جالب توجهی داشته 
است:»تیم ها را جمع می کنیم و مصوبه می دهیم!«. 
از همه اینها جالب تر این اظهارنظر آقای سرپرست 
است که مدعی شده این امتیازها نباید در جدول 
تأثیرگذار باشند اما باید برای تشویق تیم ها به کار 
بروند. اساســا امتیازی که قرار نیســت در جدول 
محاسبه شــود، چطور می تواند تیم ها را تشویق 
کند؟ اگر همه  چیز به ســادگی با یک مصوبه حل 
می شود، چرا راه های دیگر را امتحان نمی کنید؟ مثال 
می توانید زمان هر مسابقه را به جای 90دقیقه به 30 
دقیقه تقلیل بدهید تا تیم ها دیگر نیاز مبرمی به همه 
بازیکن ها نداشته باشند و مصدومیت و محرومیت 
تهدیدشــان نکند. یا مثال می توان با یک مصوبه، 
تعداد اعضای یک تیم را از 11به 10رساند تا هر تیمی 
بدون هیچ مشکلی بازیکن امیدش را به اردوی تیم 
ملی بفرستد! شاید تصور کنید چنین حرف هایی در 
حد یک شوخی هستند اما برخی مدیرها در فوتبال 
ایران زمانی به جدی ترین شکل ممکن به سراغ این 

پیشنهادها رفته اند.
  اگر اضافه شــدن امتیاز به یک تیــم درصورت 
شکست بعد از فرســتادن بازیکن به اردوی تیم 
ملی امیــد را یک هوادار نوجــوان فوتبال مطرح 
کرده بود، می شــد ماجرا را چندان جدی نگرفت 
اما مطرح شــدن چنین طرحی از زبان فردی که 
مسئولیت کمیته جوانان فدراسیون فوتبال ایران 
را برعهده دارد، به روشنی نشــان می دهد که در 
فدراسیون چه خبر است. فدراسیونی که کمیته 
فنی اش ســال ها از فوتبال دور بوده و در جلســه 
تعیین صالحیت مربی، چیزبرگر خوردن بازیکن 
در اردو را بیشتر از تاکتیک های فنی در انتخاب اش 
لحاظ می کند. فدراســیونی که کمیته فنی اش 
کی روش و اســکوچیچ را فاقد صالحیت می داند! 
ظاهرا فدراســیونی ها در اوج جدیت، مشــغول 
شوخی کردن با همه استانداردها و قوانین فوتبال 

در دنیا هستند! 
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پاریس؟ راهی نیست
همان مشکل همیشگی؛ موقع کمک غایب هستیم و سر بزنگاه هزار توقع داریم

   فاصله زیادی تا شروع لیگ برتر باقی نمانده 
است. شرایط پرسپولیس را چطور توصیف می کنی؟

ما جزو تیم هایــی بودیم که زود اســتارت زدیم و تمرینات 
فشــرده ای را هم در این مدت انجام دادیم که بخش مهمی 
از آن، تمرینات بدنسازی بود. کادر فنی هم سعی کرده تا با 
انجام تمرینات تاکتیکی و بازی های دوســتانه، بازیکنان را 
به هماهنگی برساند. به هر حال پرسپولیس نسبت به سال 
گذشته تغییراتی داشــته و به زمان نیاز داریم تا هماهنگ 
شویم. با این حال شرایط تیم خوب است و بچه ها هم خیلی 

خوب تمرین می کنند و انگیزه زیادی دارند.

    بازی دوستانه با تیم المپیک چطور بود؟
این بازی هم یک محک خوب و جدی برای تیم ما بود. تیم 
المپیک هم تیم خوبی اســت ولی ما فوتبال خوبی را انجام 

دادیم و 4گل هم زدیم.

    چــرا پرســپولیس در اکثــر بازی های 
دوستانه اش گل خورده؟

اگر دقت کرده باشید در اکثر بازی ها در 4نیمه بازی می کنیم 
که معموال در نیمه اول یا دوم نفراتی بازی می کنند که بیشتر 
به ترکیب اصلی نزدیک هستند. در نیمه  های سوم یا چهارم 
بازیکنان جوان بازی می کنند که تجربه زیادی ندارند و این 
طبیعی است که گل بخوریم. این موضوع نگران کننده نیست 
و شرایط بازی های دوستانه با بازی های رسمی متفاوت است.

    امسال برخی به پرسپولیس لقب کهکشانی 
داده اند. نظر تو چیست؟

برخی می خواهند به تیم ما فشــار وارد کننــد و از این واژه 
اســتفاده می کنند. تیم کهکشانی تیمی اســت که بازیکن 
خارجی باالی یک میلیون یورو داشــته باشد، کجای تیم ما 
کهکشانی است؟ این لقب را در دنیا فقط به تیم رئال مادرید 

علیرضا بیرانوند می گوید آنها که به پرسپولیس 
لقب »کهکشانی« داده اند می خواهند این تیم را 
تحت فشار بگذارند.  از نظر بیرو تیمی کهکشانی 
است که بازیکن یک میلیون یورویی داشته باشد

امیرحسین اعظمی| علیرضا بیرانوند بدون شــک یکی از مهم ترین 
خریدهای پرسپولیس در فصل نقل وانتقاالت بود. او در حالی به جمع 
سرخپوشان برگشت که پرســپولیس در فصل گذشته در خط دروازه 
مشکل داشت ولی حاال بازگشت دروازه بان شــماره یک تیم ملی به 
پرسپولیس، می تواند خیال یحیی گل محمدی را در چارچوب دروازه 
راحت کند. با بیرانوند در مورد وضعیت پرسپولیس در آستانه شروع 
فصل جدید لیگ برتر صحبت کردیم. او به موفقیت تیمش خوش بین 
است و البته تأکید می کند که پرسپولیس همچنان نیاز به جذب بازیکن 
دارد. صحبت های گلر پرسپولیس را در گفت وگو با همشهری ورزشی 

می خوانید.

مثل زمان برانکو 
کمبود 

بازیکن 
داریم

Beiranvand

جنگ قهرمانی
پرســپپولیس چقدر امســال شــانس 

قهرمانی دارد؟ از نظر بیرانوند در هر شرایطی 

از این تیم قهرمانی می خواهند: »پرسپولیس اگر 

با تیم امیدهایش هم در لیگ حاضر شود، باز هم همه 

توقع قهرمانی دارند. فوتبال قابل پیش بینی نیست ولی 

ما فقط برای اول شدن می جنگیم و رتبه های دیگر اهمیتی 

ندارد. البته چند تیم دیگر هم مدعی هستند. امسال چند 

تیم مربی خارجی آوردنــد و این مربیان هــم بازیکنان 

خارجی مورد نظرشان را جذب کرده اند. این اتفاق قطعا 

کیفیت لیگ را باال خواهد برد تا امســال یک 

لیگ جذاب و سطح باال ببینیم.«

 بــه گذشــته
فکر نمی کنم

بیرانوند اگر به عقب برگردد، حاضر اســت پرســپولیس 

را رها کند و به اروپا برود؟ او می گویــد: »من آن تصمیم را 

برای پیشــرفت فوتبالی ام گرفتم و اگر در سن 23سالگی این 

اتفاق برایم رخ می داد، خیلی بهتر بود. بــا این حال تجربیات 

زیادی از حضــور در فوتبال اروپا به دســت آوردم که قطعا به 

دردم می خورد. من پارســال شــرایط خوبی داشتم ولی 

مصدومیت کارم را خراب کرد. حاال هم دوست ندارم 

به گذشته فکر کنم و با انگیزه زیاد به آینده 

فکر می کنم.«

این فدراسیوِن 
شاهکار!

داده اند، آیا مــا از لحاظ هزینه و بازیکن بــا آنها قابل قیاس 
هستیم؟ تیم کهکشانی باید چند بازیکن اروپایی، آفریقایی 
یا آمریکای جنوبی با قیمت بیش از یک میلیون یورو داشته 
باشد یا اینکه برای جذب بازیکنی که آزاد نیست بتواند باالی 
500هزار یــورو پول رضایتنامه بدهد. کجای پرســپولیس 

کهکشانی است که هنوز یک مهاجم جذب نکرده ایم؟

   ولی تیم شــما غیر از مهاجم، خیلی خوب 
خرید کرده. این را قبول نداری؟

چند خرید پرسپولیس قبال در این تیم بودند و چند بازیکن 
هم شاگرد سابق آقایحیی هستند. همه نفراتی که به تیم ما 
آمدند با خواسته قلبی شان پرسپولیس را انتخاب کردند ولی 
مسئله مهم این است که ما هم اکنون کمبود بازیکن داریم! 

باید این مشکل هم برطرف شود.

   شوخی می کنی؟!
شــما خیلی چیزهــا را از دور می بینید. اگر ســر تمرین ما 
بیایید شاید 14بازیکن را بشناسید چون بقیه جوان هستند. 
پرســپولیس االن شــبیه تیم زمان برانکو ســت، منظورم 
همان سالی اســت که کمبود بازیکن داشت. یک تیم برای 
قهرمان شدن باید در هر پست 2بازیکن خوب و آماده داشته 
باشد. دوست نداشتم اســم تیمی را ببرم ولی همین فوالد 
خوزستان را ببینید، آنها در همه پســت ها بازیکنان خوبی 

دارند.

    راستی چرا پرسپولیس مهاجم جدید جذب 
نمی کند؟

من روز یکشنبه به آقای درویش گفتم که یا مهاجم نخرید، یا 
اگر هم می خرید دلیلش این نباشد که فشارها از روی باشگاه 

برداشته شود. در ضمن یک چیز برای من عجیب است.

   چه چیزی؟
نمی دانم چرا وقتی پرسپولیس مهاجم می خواهد، خیلی زود 
اسم مهاجم در رسانه ها زده می شود و خیلی ها به پیج بازیکن 
مورد نظر هجوم می برند و کار را خراب می کنند. مثال مهاجم 
400هزار دالر قیمت دارد ولی تا اسمش رسانه ای می شود، 
برخی نزدیکش می شــوند و می گویند به پرســپولیس بگو 
800هزار دالر می خواهم. آیا واقعا باشگاه نمی تواند به صورت 
پنهانی با بازیکن مورد نظرش مذاکره کند؟ یک بار هم که شده 
مذاکره با یک مهاجم را پنهانی جلو ببرند و یکباره هواداران را 
سورپرایز کنند. پرسپولیس در این شرایط نیاز به مهاجم دارد 
ولی بازیکنی که طراز اول باشد؛ یک مهاجم شش دانگ و گلزن. 
البته ما مهدی عبدی و حامد پاکدل را هم داریم ولی باز هم 

مهاجم می خواهیم. پرسپولیس باز هم نیاز به تقویت دارد.

   شرایط خودت چطور است؟
خــدا را شــکر شــرایط خوبــی دارم و برای شــروع لیگ 
لحظه شــماری می کنم. من به این تیم خیلــی امید دارم و 
همه بچه ها انگیزه دارند تا یک فصل خوب را رقم بزنیم. فقط 
امیدوارم تیم تقویت شود، اگر این اتفاق رخ ندهد با مشکل 

مواجه می شویم.

   قرعه پرســپولیس را در شروع لیگ چطور 
ارزیابی می کنی؟

قرعه سختی است و باید در 3بازی ابتدایی با 3تیم ذوب آهن، 
فوالد و آلومینیوم روبه رو شویم. امیدوارم لیگ را خیلی خوب 

شروع کنیم، شروع خوب بسیار مهم است.

   اصلی ترین رقیب پرسپولیس برای قهرمانی 
چه تیمی است؟

ما فقط به تیم خودمان فکر می کنیم.

   مثل اینکه بازی با ملوان و انجام بازی دوستانه 
با پرسپولیس لغو شده است.

فکر می کنم اینطور است و ســیدجالل هم خیلی ناراحت 
اســت. کاش یک برنامه خوب درنظر می گرفتند و یک تیم 
خارجی به ایران می آمد تا مراســم خداحافظی سیدجالل 
به خوبی برگزار شود. تیم های ایرانی هم قابل احترام هستند، 
کاش پژمان نوری و مازیــار زارع تصمیمی می گرفتند که 
بازی دوستانه پرســپولیس و ملوان برگزار شود و هنوز هم 

دیر نشده است.

   در مورد وضعیت تیم ملی چه صحبتی داری؟
فعال تمام تمرکز من روی پرسپولیس است. در مورد تیم ملی 

به موقع صحبت می کنم.
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شیرزن ها -لقب تیم ملی زنان انگلیس در برابر تیم مردان که 
به سه شیرها ملقب شده اند- برای نخستین بار قهرمان یورو 
شدند. انگلیسی ها از سال1966که برای نخستین و آخرین بار 
قهرمان جام جهانی یا یک تورنمنت بزرگ شده بودند، تا امروز 
همواره شعار می دادند که »جام به خانه برمی گردد« تا اینکه 
تیم ملی زنان شان به این شعار عمل کردند. تیم ملی مردان 
انگلیس در تابستان گذشته تا یک قدمی عمل به این شعار و 
نخستین قهرمانی در اروپا پیش رفته بودند اما درنهایت در 
ضربات پنالتی در خانه مغلوب ایتالیا شــدند. حاال تقریبا به 
فاصله یک ســال، تیم زنان در همان ورزشگاه یعنی ومبلی 

قهرمان اروپا شدند.
  فینال رقابت های جام ملت هــای زنان اروپا 
یکشنبه شب در ورزشگاه ومبلی لندن 
میان تیم های ملی انگلیس و آلمان 
برگزار شــد که این بازی را تیم 
کشــور میزبان در وقت های 
اضافه با نتیجه 2بر یک برد و 
برای نخســتین بار قهرمان 
شد. انگلیسی ها با گلزنی اال 
تــون در دقیقــه62 پیش 
افتادند اما آلمان بــا گل لینا 

ماگول در دقیقه79 بازی را به تســاوی کشاند. کلو کلی در 
دقیقه110 گل قهرمانی را زد و ورزشگاه را به مرز انفجار رساند.
  وقتی تیم ملی انگلیس در جام جهانی1966 به قهرمانی 
رسید، زنان این کشور با تصمیم اتحادیه )FA( حق فوتبال 
بازی کردن در زمین های مورد تأیید را نداشتند. حاال ۵6 سال 
و یک روز بعد، و درحالی که جام جهانی1966 همچنان تنها 
افتخار فوتبال ملی انگلیس بود، تیم ملی زنان این کشــور 

قهرمان یورو2022 شده است.
  این بازی در حضور 87 هزارو192تماشاگر برگزار شد که 
باالترین آمار ثبت شده در تاریخ بازی های جام ملت های اروپا 
بخش زنان و مردان محسوب می شــود. پیش از این دیدار 
تیم های بانوان بارسلونا و ولفســبورگ در نیمه نهایی لیگ 
قهرمانــان اروپــای فصل گذشــته بــا حضور 91 هــزار و 
648تماشاگر رکورددار بیشترین تعداد تماشاگر یک دیدار 

فوتبال بانوان شده بود.
  اقبال به فوتبال زنان در دوران پس از کرونا بسیار زیادشده، 
طوری که در فصل پیــش میانگین تماشــاگران حاضر در 
ورزشگاه نوکمپ برای تماشــای تیم بانوان بارسلونا بیش از 

تماشاگران تیم مردان بود.
  در 11دوره اخیر تیم ملی آلمان 8 بار قهرمان شده بود. این 
نخســتین قهرمانی انگلیســی ها در یــک تورنمنت بزرگ 

به حساب می آمد. آنها پیش از این هم 2 بار )سال های 1984 
و 2009( به فینال یورو رســیده بودند که در مورد دوم برابر 

همین آلمان باختند.
  در فهرســت پرافتخارترین تیم های ملی زنــان اروپا در 
رقابت های یورو، پس از آلمان تیم ملی زنان نروژ با 2 قهرمانی 
دوم است و پس از آن هم تیم های سوئد، انگلیس و هلند هر 

کدام با یک قهرمانی در رده های بعدی جای دارند.
  سارینا ویگمن، سرمربی هلندی تیم ملی انگلیس حاال یک 
رکورد منحصربه فرد را در تاریخ فوتبال زنان و مردان به دست 
آورده اســت. تنها او و 3 مربی دیگر موفق شــده اند عنوان 
قهرمانی اروپایی خود را تکرار کنند. اما او تنها مربی زن یا مرد 
جهان است که توانسته با 2 تیم مختلف فاتح یک تورنمنت 
بزرگ )جام جهانی یا جام ملت های قاره ای( شود. او با نام کامل 
سارینا ویگمن گلوتزباخ در دوره قبلی در سال2017 توانسته 
بود هلند را بــرای اولین بار به قهرمانی اروپا برســاند. جالب 
این جاست که تیم ملی هلند نخستین تیم مهمی است که او 

به عنوان سرمربی دائمی در آن مشغول به کار بوده است.
  سارینا در 20باری که روی نیمکت انگلیس نشسته، 18برد 
و تنها 2 تســاوی به دســت آورده؛ 106گل زده و تنها ۵گل 
خورده. تیم او در هر بازی به طور میانگین ۵.3گل وارد دروازه 

حریفان می کند و هر 4بازی یک گل می خورد.

حمله به اروپا
تیم ملی زنان انگلیس با یک مربی هلندی رؤیا و شعار »جام به خانه برمی گردد« انگلیسی ها را محقق کرد

منهای فوتبال

تراژدی در رم
نوجوانان آزادکار چهارم جهان شدند

تیم ایران در  رقابت های کشتی آزاد نوجوانان جهان در ایتالیا  
نتوانست روی سکوی جهانی قرار بگیرد و چهارم شد. شاگردان 
مجید ترکان صاحب یک مدال طال، 2نقره و 2برنز شدند. در 
رده بندی تیمی آمریکا با 190امتیاز مقتدرانه در جایگاه نخست 
ایستاد، هند و آذربایجان با 126 و 122امتیاز در رده هاي دوم و 
سوم قرار گرفتند و تیم ایران با 117امتیاز چهارم شد. نوجوانان 
ایران در مسابقات قهرمانی آسیا هم نتوانسته بودند روی سکو 
قرار بگیرند و در آنجا 2 کشتی گیر ایران سر وزن نرسیده بودند!

تک طالی ایران 

آزادکاران که در ۵وزن نخست نتوانسته بودند مدال طال بگیرند،  
در ۵وزن دوم هم  2فینالیســت و 2کشــتی گیر در رده بندی 
داشتند. ابراهیم الهی در وزن 60کیلوگرم در دور اول با نتیجه 
10 بر صفر کایگه براون از نیوزیلند را شکست داد. او در دور بعد 
مقابل عبداهلل توپراک از ترکیه با نتیجه 7 بر 2 پیروز شد و به 
یک چهارم نهایی رسید. الهی در این مرحله با نتیجه 3 بر صفر 
آقاگاســیموف از جمهوری آذربایجان را شکست داد. او برای 
رسیدن به فینال نیخیل پیالناگویال از هند را شکست داد. این 
کشتی گیر در فینال با نتیجه ۵ بر 4 از سد بیالل شریپ اولو از 

قرقیزستان گذشت و به مدال طال دست یافت.

اسدی در گام آخر کم آورد

محمدرضا اســدی در وزن ۵1کیلوگرم پس از استراحت در 
دور اول، کشتی گیران مولداوی و قرقیزستان را با امتیاز عالی 
شکست داد و به نیمه نهایی رسید. او برای رسیدن به فینال 12 
بر 2کشتی گیر جمهوری آذربایجان را شکست داد و در فینال با 
نمایشی ضعیف 10 بر یک در مقابل لوک لیلد از آمریکا شکست 

خورد و به مدال نقره رسید.

برنز علیزاده

عرفــان علیــزاده در وزن 92کیلوگرم با شکســت کشــتی 
گیرانی از ژاپن و جمهوری آذربایجان به نیمه نهایی رســید. 
او در نیمه نهایی با نتیجه 7بر 4مغلوب موســی آرســونکایف 
از مجارستان شــد و در دیدار رده بندی واروژان هوانسیان از 
ارمنستان را ضربه فنی کرد و به مدال برنز جهان دست یافت. 
امیرمحمد نــوازی در وزن 4۵کیلوگرم با شکســت در دیدار 
رده بندی پنجم شد. در روز اول این رقابت ها هم رضا سلیمانیان 
در وزن 80کیلوگــرم به مدال نقره و عرشــیا حدادی در وزن 

48کیلوگرم به مدال برنز رسیده بودند.

می توانستیم باز هم 
طال بگیریم

ابراهیم الهی، تنها کشتی گیر طالیی تیم ملی نوجوانان 
از رقابت های جهانی ایتالیا می گوید

ابراهیم الهی کشتی گیری بود که تنها مدال طالی ایران را 
در مسابقات کشتی آزاد نوجوانان جهان در ایتالیا کسب کرد. 
این نوجوان اهل تنکابن با کشــتی های حساب شده ای که 
گرفت به فینال رسید و در دیدار پایانی هم ۵بر 4کشتی گیر 
قرقیزستانی را شکست داد و صاحب مدال طال شد. الهی به 
سؤاالت همشهری درخصوص این رقابت ها پاسخ داده است.

  از مســابقات جهانی برایمــان بگو که 
توانستی تک طالی ایران را کسب کنی.

اگر کمی شانس می آ وردیم می توانستیم باز هم مدال طال 
بگیریم. خدا را شکر که توانســتم جواب زحمات کادر فنی 
و خانواده ام را با این مدال بدهم. آقــای ترکان و آقای کاوه 
خیلی برای ما زحمت کشیدند و همینطور مربی خودم آقای 

عشوری که در استان زیرنظر ایشان تمرین می کنم.

  زمانی که در اردوی تیم ملی نیستی کجا 
تمرین می کنی؟

اهل اســتان مازندران هســتم و در شــهر تنکابن زندگی 
می کنیم. اگر در اردو نباشم معموال در تنکابن زیرنظر مربی 

خودم آقای عشوری تمرین می کنم.

  سخت ترین کشتی که گرفتی کدام بود؟
همه کشتی هایی که داشتم ســخت بود. سعی کردم 
حساب شــده عمل کنم و اینطور نباشــد که به هوای 

10- صفــر کردن غافلگیر شــوم و کشــتی را ببازم. ولی 
کشتی با هند قبل از فینال خیلی سخت بود. او کشتی گیر 

سرســختی بود که خدا را شکر توانستم 
شکستش دهم. در کشتی فینال هم 
حریف قرقیزستانی کشتی گیر خوبی 
بود ولی نسبت به حریف هندی با او 

راحت تر کشتی گرفتم.

  برای آینده چه 
برنامه ای داری؟

این شــروع کارم بود که 
اســتارت خوبی زدم. 
آرزوی تمام ورزشکاران 
کسب مدال المپیک 
است و من هم دوست 
دارم خوشرنگ ترین 
و  جهــان  مــدال 
المپیک را کســب 
کنم. من برای مدال 
جهانــی و المپیک 
برنامــه دارم و بــا 
تالش و لطف خدا به 
هدفم خواهم رسید.

 مسیر 
آسفالت شد

جام جهانی بعدی که در قاره آمریکا برگزار می شود 
شعبه دوم جام ملت های آسیا خواهد بود

 اروپا )یوفا(
۱۶ سهمیه

 آفریقا )کاف(
۱+۹ سهمیه

آسیا )اِی اِف سی(
۱+8 سهمیه

 آمریکای جنوبی )کونمبول(
۱+۶ سهمیه

 اقیانوسیه )او اف سی(
۱+۱ سهمیه

 آمریکای شمالی و مرکزی )کونکاکاف(
۱+3 سهمیه

مسی به دنی 
نزدیک شد

 گالتیه و پاری سن ژرمن با برد و قهرمانی
شروع کردند

مســی یک گام دیگر به دنی آلــوز به عنوان 
پرجام ترین بازیکن تاریخ فوتبال نزدیک شد. 
او زننده گل اول پاری ســن ژرمن در پیروزی 
4 بر صفر این تیم در سوپرجام فرانسه مقابل 
نانت بود. نیمار )2گل( و سرخیو راموس هم 

در این فینال گل زدند.
  ستاره آرژانتینی تعداد جام های غیررسمی 
خود را به عدد41 رساند. یکی از این عنوان ها 
متعلق به جــام جهانی جوانــان، یکی برای 
المپیک و چهارمی جام فینالیسیما است که 
بین قهرمان یورو و کوپا آمریکا برگزار شد. با 
کســر این 4جام، تعداد جام های مســی به 
38جــام کاهش می یابد. دنــی آلوز 43 جام 

کسب کرده است.
  10قهرمانی اللیگا، 7 جام حذفی اسپانیا، 8 
سوپرجام اسپانیا، 4 لیگ قهرمانان اروپا، 3جام 
جهانی باشگاه ها، 3 سوپرجام اروپا، یک کوپا 
آمریکا، یک قهرمانی لیگ یک فرانسه و یک 
ســوپرجام فرانســه جام های رسمی مسی 

هستند.
  مســی برترین گلزن تاریــخ فوتبال در 
فینال ها شــد؛ مســی )32گل در فینال ها؛ 
46فینال، 47 تأثیرگــذاری روي گل(، پله 
)31 گل(، نیمار )21 گل(، کریستیانو رونالدو 

)20گل( در فینال ها.
  این گل شماره 770 لیونل مسی بود.

  مســی در 4 فینال اخیری که بازی کرده 
)کوپا دل ری، کوپــا آمریکا، فینالیســیما، 
سوپرکاپ فرانســه( به قهرمانی رسیده و در 

3 فینال بهترین بازیکن زمین شده.
  مسی در بدترین سال فوتبالی اش که رکورد 
کمترین گل زده خودش را ثبت کرد، جام های 
زیادی گرفت؛ کوپا آمریکا، توپ طالی هفتم، 
لوشامپیونه، فینالیسیما که البته غیررسمی و 
نخستین دوره جام بین قاره ای بود و سوپرجام 
فرانسه. او با پاریس یک سوپرجام، یک جام 
حذفی و یک لیگ قهرمانان اروپا را هم از دست 

داد.
  اگر دی ماریا از پی اس جی نرفته بود، اکنون 
تعــداد جام هــای عمــرش را به عــدد 33 
می رســاند. او به لطف حضوری طوالنی در 
پاری سن ژرمن با 32 عنوان قهرمانی پس از 
مســی دومین آرژانتینی پرافتخار محسوب 

می شود.
  این یازدهمین قهرمانی پاری سن ژرمن در 
جامی است که 16 بار تجربه حضور در آن را 
دارد تا پی اس جــی بــه پرافتخارترین تیم 
سوپرجام فرانسه تبدیل شود. پاریسی ها که 
سال گذشته در بازی سوپرجام مغلوب لیل 
شــده بودند، اکنون در ســوپرجام فرانسه 

3 قهرمانی بیشتر از لیون دارند.
  توماس توخــل هم در نخســتین بازی 
رســمی اش به عنوان ســرمربی پی اس جی 
نخســتین جام خود را در همین سوپرجام با 

نتیجه مشابه 4بر صفر برده بود.
  نیمار برای اولین بار بعد از دسامبر2019 
برای پاری سن ژرمن از روی ایستگاهی گل زد.
  مارکو وراتی با قهرمانی در 9 ســوپرجام 

رکورددار این رقابت ها در فرانسه است.
  نخســتین بازی رسمی، نخســتین برد، 
نخســتین جام، 4گل زده، بدون گل خورده، 
90درصد آمار پاس صحیح تیم؛ این عملکرد 
گالتیه در پاری ســن ژرمن اســت. این مربی 
فرانسوی که به تازگی جانشین پوچتینو شده 

این جام را به سرمربی سابق تیم تقدیم کرد.

انگلیسی ها 
نخســتین  حالــی  در 

قهرمانی شان در جام ملت های زنان 
اروپا را کسب کردند که تیم ملی مردان 
این کشور تاکنون موفق به انجام این کار 
نشده و تابستان ســال گذشته در فینال 

همین رقابت ها و در همین ورزشگاه 
ومبلی مغلوب ایتالیا شد.

قاره آسیا در این دوره جام جهانی 6سهمیه دارد؛ اگر استرالیا را که از 
سال2006 به جای قاره اقیانوسیه از آسیا در مسابقات انتخابی شرکت 
می کند جزو قاره کهن به حساب بیاوریم. استرالیا برای راهیابی به قطر 
در مرحله پلی آف از سد تیم ملی پرو که در آمریکای جنوبی پنجم شده 
بود، گذشت. حاال این همه تیم آسیایی کم بود، از سال2026 یعنی 
دوره بعدی که به میزبانی مشــترک آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار 
می شود، قرار است 8 الی 9  تیم از آســیا در مسابقات حضور داشته 
باشند. به عبارتی دیگر صعود به جام جهانی برای قدرت های فوتبال 
در این قاره به راحتی آب  خوردن خواهد بود. با توجه به اینکه تیم های 
حاضر در جام جهانی فوتبال از سال2026 به 48تیم افزایش می یابد، 
قاره آسیا در این مسابقات 8 سهمیه مستقیم و یک سهمیه در مرحله 

پلی آف خواهد داشت.
سازوکار مســابقات انتخابی هم به این شکل است که برای صعود به 
جام جهانی2026 و همچنین جام ملت های 2027 آسیا، ابتدا 22تیم 
شــامل تیم های رده 26 تا 47 قاره مطابق قرعه کشی به مصاف هم 
خواهند رفت تا 11تیم برنــده پلی آف ها راهی مرحله دوم مقدماتی 
شــوند. در دور دوم مقدماتی 36 تیم شــامل 2۵تیم نخست آسیا و 
11تیم صعودکننده از دور اول مقدماتی، به 9گروه 4 تیمی تقســیم 
می شوند و به صورت رفت و برگشت مقابل هم صف آرایی می کنند. 
2 تیم برتر هر گروه که مجموعا 18 تیم خواهند شد، به مرحله انتخابی 

جام جهانی راه می یابند.
این 18 تیم صعود خود به جام ملت های آسیا 2027 را قطعی خواهند 
کرد و برای مهم ترین تورنمنت قاره در مسابقه انتخابی دیگری حضور 
نخواهند یافت. برای انتخاب سایر تیم های حاضر در جام ملت ها بین 
10 تیم شکست خورده در دور نخست مقدماتی )به جز تیم بازنده ای 
که بهترین رده را در میان تیم های آســیایی دارد(، به صورت رفت 
و برگشت پلی آف برگزار می شــود تا ۵تیم دیگر راهی مرحله نهایی 
انتخابی شوند. مرحله پایانی انتخابی جام ملت های آسیا به این شکل 
است که 24 تیم شامل بهترین تیم آســیا که از صعود به مرحله دوم 
مقدماتی ناکام مانده اند، 18تیم سوم و چهارم از هر گروه دور دوم و 
۵ برنده مرحله پلی آف، در 6 گروه 4 تیمی با هم رقابت می  کنند که تنها 

تیم اول هر گروه به جام ملت های آسیا صعود می کند.
بپردازیم به ادامه فرمول صعود تیم های آسیایی به جام جهانی2026؛ 
در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی، 18تیم آسیایی راه یافته به این 
مرحله به 3 گروه 6تیمی تقسیم می شوند تا به صورت رفت و برگشت با 
هم بازی کنند. از هر گروه 2 تیم اول جواز مستقیم صعود به جام جهانی 
را به دست می آورند. تیم های سوم و چهارم هر گروه برای سهمیه های 
هشتم تا نهم در مرحله انتخابی به 2 گروه 3 تیمی تقسیم می شوند و 
2 تیم صدرنشین، به مسابقات جام جهانی صعود می کنند و تیم های 
رده دوم از هر گروه در پلی آف به مصاف هم می روند تا نماینده آسیا در 

پلی آف بین قاره ای مشخص شود.

آمریکای شمالیآسیـا

فیفا سهمیه های جام جهانی2026 را بین قاره های کمتر سهمیه دار 
حاتم بخشی کرده است. سهمیه یوفا تنها 16تیم خواهد بود؛ یعنی 
فقط 3 سهمیه به اروپا اضافه شده. از آمریکای شمالی غیر از کانادا 
و آمریکا و مکزیک که به دلیل میزبانی سهمیه مستقیم دارند، 3 تیم 
دیگر هم راهی جام جهانی خواهند شــد؛ یعنی مســابقات آنقدر 
بی کیفیت می شود که از بین کاســتاریکا، هندوراس، ترینیداد و 
توباگو، هاییتی و چند کشور این چنینی، 3 تیم در جام جهانی حاضر 

خواهند بود.

اقیانوسیه

استرالیا که خرجش را از قاره اقیانوسیه جدا کرده و به کنفدراسیون 
فوتبال آســیا پیوســته. می ماند تیم هایی نظیر نیوزیلند، جزایر 
سلیمان، تاهیتی و چند کشور زیر پونز نقشه جغرافیا که از میان آنها 
یک تیم که احتماال نیوزیلند است، سهمیه مستقیم می گیرد و یک 
تیم به پلی آف قاره ای می رود. چه کسی می خواهد بازی های نماینده 

اقیانوسیه در جام جهانی2026را تماشا کند؟

آمریکای جنوبی

برای راهیابی به جام جهانی از منطقه آمریکای جنوبی فقط کافی 
است از نظر جغرافیایی کشوری در این منطقه نیمکره جنوبی باشید. 
کونمبل تنها 10 تیم دارد که از میان آنها 6تیم به صورت مستقیم و 

یک تیم از طریق پلی آف به جام جهانی می رود.

آفریقا

سهمیه آفریقا هم از ۵کشــور به 1+9 کشور افزایش یافته. سهمیه 
همه قاره ها به صــورت قابل مالحظه باال رفته غیــر از قاره اصلی و 
پرطرفدار یعنی اروپا. شاید در دوره بعدی هم یک تیم محبوب مثل 
ایتالیا یا هلند یا فرانسه طبق ادوار گذشته از رقابت ها جا بمانند و با 
حسرت به تماشای بازی تیم هایی مثل نیوزیلند، تاهیتی، هندوراس، 

ونزوئال و آنگوال بنشینند!

پلی آف بین قاره ای

2 سهمیه باقیمانده صعود به جام جهانی، کار سختی برای رسیدن به 
این مسابقات خواهندداشت. از هر قاره به جز اروپا، یک تیم به همراه 
یکی از میزبان ها در یک تورنمنت 6 تیمی حاضر می شوند و 2 تیم 
برتر غیر از میزبان جواز حضور در جام جهانی را به دست می آورند تا 

ظرفیت 48 تیمی تکمیل شود.

80مسابقه

در قرعه کشــی مرحله گروهی جام جهانی، 48 تیم راه یافته به این 
مســابقات در 3 سید دســته بندی خواهند شــد. بازی ها در قالب 
16گروه 3 تیمی برگزار می شود. در هر گروه، 3 تیم از 3 سید مختلف 
جای می گیرنــد و در پایــان بازی های گروهی، 2 تیــم به مرحله 
یک شــانزدهم نهایی راه پیدا خواهند کرد و از هــر گروه تنها یک 
تیم و در مجموع 16تیم از دور رقابت ها حذف می  شــوند. 32تیم 
باقیمانده به صــورت حذفی با هم بازی می کننــد تا 16تیم حاضر 
در مرحله یک هشتم مشخص شوند. همانند اکثر جام های جهانی 
قبلی، جام جهانی2026 نیز به مدت 32 روز به طول خواهد انجامید 

اما تعداد مسابقات به 80بازی افزایش خواهد یافت.
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 جایزه؛ کله قند!

تیم های 3نفره در مسابقه هایی تحت عنوان لیگ ملی و دسته یک 
بازی کردند. از این بازی ها گزارش های خوبی نرسید. میزبانی، جوایز 
و داوری ها کیفیت مناسبی نداشتند. برخی تیم ها مدعی شدند به 
جای جوایز نقدی که وعده اش را داده بودند به آنها حبوبات و کله 
قند)!( داده اند. اولویت بندی جذب اسپانســر به طرز گسترده ای 
به سمت 3 نفره رفته است اما اگر درست مدیریت نشود همین مقدار 
بودجه ناچیز هیأت ها و حامیان مالی باید صرف بازی هایی شود که 
امکانات اولیه آن در شهرها مهیا نیست. بین این مسابقات با تیم های 
ملی 3نفره مردان و زنان که از قبل انتخاب شده اند، ارتباط معناداری 

وجود ندارد تا به ماهیت مسابقات بیشتر تردید کنیم.

ورودیه 300میلیونی

سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال با انتقاداتی از سوی باشگاه ها 
روبه روست. باشــگاه کاله با اعتراض به افزایش 2برابری ورودی 
لیگ برتر اعالم کرده، هیأت رئیســه ســازمان لیگ که همان 
اعضای فدراسیون هســتند، 150میلیون ورودی پارسال را به 
300میلیون تومان افزایش داده اند درحالی که باشــگاه ها اصال 
در این تصمیم گیری دخیل نبودند. تیم خانه بسکتبال خوزستان 
نیز که با تصمیم سازمان لیگ از لیگ برتر امسال کنار گذاشته 
شده به آیین نامه سازمان معترض است. رئیس هیأت خوزستان 
در یک برنامه تلویزیونی، حذف تیمش را تسویه حساب شخصی 

عنوان کرد.

پس از ناکامی تیم ملی بســکتبال در کاپ آسیا، تیم ایران نوین 
یا همان تیم »ب« بــرای برگزاری 2دیــدار تدارکاتی به ژاپن 
می رود. محمد جمشــیدی، بهنام یخچالــی، نوید رضایی فر و 
متین آقاجانپور به همراه ســجاد پذیرفته دعوت شــده اند اما 
سایر ملی پوشان در کاپ آسیا در این سفر نیستند. تیم ملی روز 
3شــهریور در پنجره چهارم جام جهانی به دیدار ژاپن می رود. 
ترکیب این تیم تلفیقی از اعضای تیم ملی در کاپ آسیا و بازیکنان 
تیم ب خواهد بود. فدراسیون بسکتبال در حالی دست به تغییرات 
گسترده زده که هنوز صعود تیم ملی به جام جهانی قطعی نیست 
درحالی که تیم های ژاپن، استرالیا، نیوزلند و چین، کاپ آسیا را 

محک جدی برای جوان ترهای خود انتخاب کرده بودند.

محک جوان ترها

زیر حلقه
افشین رضاپور | کارشناس بسکتبال
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افقی:
 1- پایداری در انجام کاری- 
نمــودار ارتبــاط اعضای یک 
خانواده با یکدیگر و پیشینیان

2- مــردم- از عالئــم حمله 
قلبی اســت- نــام اختصاری 

سازمان های مردم نهاد
3- دستگاه آرد کردن غالت- 

گیاه- توانا
4- ســرزمین هــزار لبخند- 

نامربوط
5- گمراهی- نفس سرزنش کننده 

آدمی- آشکار
6- از قدیمی ترین ســازهای 

جهان- سازمان، نهاد- رفوزه
7- درخت جوان- بغل- شاعر 

یوش
8- دانــه نهــان زا- نوعــی 
جنگ افــزار بســیار مرگبار- 

دارای اخالق و رفتار خشک
9- حرکــت بــاالی حرف- 
دورافتــاده از وطن- پایتخت 

معنوی ایران
10- دهان- مرض قند- ژانری 

در سینما
11- نوعی شیرینی خرمایی- 
صندلی دندانپزشکی- حیوان 

وحشی
12- بی خبر از خود- مساحت 
فضای قابل استفاده هر واحد 

مسکونی

13- منزل- نحیف- مهم بودن
14- روکار ســــــاختمان- 

پرهیزگار- علف خشک
15- کهکشــان- به مناسبت 
رویــداد مســــــرت بخش 

می خورند
  

عمودی:
1- کوهــی در مکه- شــهر 
مدفن ابوریحــان بیرونی در 

افغانستان- محل وسیع
2- بازیگــر نقــش اول فیلم 
مرد بارانی که جایزه اســکار 

گرفت- دیروز عرب
3- قاره پهنــاور- نوعی نان 

حجیم- فاقد شهرت
4- نهمین ماه سریانی- ابزار 

ایجاد رزوه روی میله
5- بلوری شــده- بهتریــن 
وضعیت ممکن- قلم انگلیسی
6- هزار کیلو- محــروم- از 

عالئم نگارشی
7- از گندم بروید- برجستگی 

زیر چانه- شکرگزار
8- سرازیری- نوعی پنیر نرم 

و خامه ای دانمارکی- تومور
9- عنوانــی نظامــی- اهل 

رشت- چند وزیر
10- قایق ســـــــواری در 
رودخانه هــای خروشــان- 

بناشده- رنگ موی فوری

11- معاون هیتلر- یاقوت ســرخ- 
ملیت ما

12- قصیده ســرای عهد قاجار- 
مقام و منزلت

13- روزنامه چــاپ ژاپن- قهوه ای 
مایل به سبز- شور

14- یاری دهنده- کتاب مشــهور 
اریــک فــون دانیکن، نویســنده 

سوئیسی
15- صاحب هنر- راست و درست- 

15خالی

خامهاگردشاماد
اسوهاكسرپمكسم
طولبربتكااكتا

ردوخمرگلامور
گنبتنارسخراك
نيوميسرتتكاله

گيسيعييانسيك
املانادلگركاش
رارايمراوهاا
يچراجيشكهزنحن

نوويدرابوسور
پيترسوراورفر
ريابترشيتنتشي
وچراهانوكابنت
زوريسيكوركتوم
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بهجمع4تیممیرسیم
فاطمه مریخ که در بازی با سنگال بهترین بازیکن شد، می گوید تیم دختران 

هندبال ایران می تواند  یکی از 4تیم اول مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان باشد
آرزوی دختران بزرگ تر شده. شاید قبل از اعزام تیم به مقدونیه، به 
جز خود آنها کسی تصور نمی کرد که حتی یک پیروزی به نامشان 
ثبت شود اما حاال دختران هندبال ایران به جمع 16تیم اول جهان 

رسیده اند و تالش می کنند که به جمع 8تیم و حتی 4تیم برسند.
تیم نوجوانان ایران 4ماه پیش در مسابقات قهرمانی آسیا سهمیه 
رقابت های جهانی را گرفتند. پیش از آنها تیم بزرگســاالن و تیم 
جوانان هم مسابقات جهانی را برای نخستین بار تجربه کرده بودند؛ 
تیم ملی به پیروزی نرسیده بود اما تیم جوانان با تساوی با گینه و 
پیروزی مقابل مکزیک درخشــیده بود. اما کار مهم تر را نوجوانان 
انجام دادند. آنها در بازی اول 47-31 ازبکستان را شکست دادند و 
در بازی دوم 39 بر 29 سنگال را بردند. این 2پیروزی صعود ایران را 
به جمع 16تیم قطعی کرده است. تیم ایران ساعت23 امشب برای 

صدرنشینی گروه با میزبان مسابقات یعنی مقدونیه بازی می کند.
بازیکنان از 2بازی اول روحیه گرفته اند و حاال هدف های بزرگ تر 
برای خودشان تعریف کرده اند. فاطمه مریخ می گوید: »آرزوهای 
ما بزرگ تر شده  اســت. ما می توانیم مقدونیه را شکست بدهیم و 

صدرنشین گروه شــویم. اگر خوب بازی کنیم، حتی می توانیم به 
جمع 8تیم و حتی 4تیم برسیم.« مریخ در بازی با سنگال بهترین 
بازیکن شد. برای نخستین بار است که تیم نوجوانان به مسابقات 
جهانی رسیده اما این نخستین تجربه جهانی مریخ نیست. با اینکه او 
در گروه سنی نوجوانان است، در مسابقات قهرمانی جوانان جهان هم 
در ترکیب تیم ایران بود و در بازی با تونس هم بهترین بازیکن زمین 
شد. مریخ از انگیزه باالی خود و دوستانش به همشهری می گوید: 
»خیلی انگیزه مان باالتر رفته است. مقدونیه تیم اروپایی است اما 
ما به فکر شکست دادن این تیم هســتیم. می خواهیم با اقتدار و با 
صدرنشینی به جمع 16تیم برویم. اگر تالش کنیم این اتفاق می افتد. 
ما به فکر شکست دادن تیم های اروپایی هستیم.« این اعتماد به نفس 
باالی مریخ به خاطر حضور در مسابقات قهرمانی جوانان جهان است: 
»ما چهارپنج بازیکن نوجوانان با تیم جوانان به مســابقات جهانی 
رفتیم. آنجا تیم های حریف را دیده بودیم. در جوانان هم می توانستیم 
از گروه مان صعود کنیم ولی آنجا تجربه مان کمتر بود.« مریخ دلیل 
دیگری هم برای موفقیت تیم نوجوانان می آورد: »سطح مسابقات 

در نوجوانان پایین تر از جوانان است. ما همین تیم ازبکستان را در 
آسیایی برده بودیم.  البته گروه ایران در نوجوانان هم راحت تر است.«
صعود ایران قطعی است و بازی های سخت تر در انتظار تیم ایران. 
مریخ می  گوید: »هر چه جلوتر می رویــم، آرزوهای ما هم بزرگ تر 
می شود. حاال به این فکر می کنیم که می توانیم به جمع 8تیم یا حتی 
4تیم هم صعود کنیم.« شاید تیم روحیه باالیی داشته باشد اما به نظر 
می رسد از نظر فنی تفاوت با اروپایی ها زیاد است: »بله تفاوت هست. 
حتی می گویند ما سی چهل سال از آنها عقب هستیم اما خواستن 
توانستن است. ما در هر بازی فقط به این فکر می کنیم که بهترین 

بازی خودمان را انجام بدهیم.«

   منتظر بازی بهتر باشید
فقط بازیکنان نیســتند که روحیه شان باالســت. مریم رضاییان، 
سرپرست تیم هم منتظر پیروزی های بیشتر تیم است: »بچه ها هنوز 
بازی روانشان را انجام نداده اند. آنها تازه دارند به شرایط آب  وهوایی 
اینجا عادت می کنند و با زمین بازی آشنا می شوند. آنها در بازی های 

بعدی می توانند بهتر بازی کنند.« رضاییان مدعی است قبل از شروع 
مسابقات او و بازیکنان پیش بینی می کردند که تیم صعود می کند: 
»قبل از ســفر به وزارت ورزش رفته بودیم. همان جا پرسیدند چه 
پیش بینی از مســابقات دارید، من گفتم تیم صعود می کند.«  این 
اطمینان از کجا می آید؟ رضاییان می گوید: »ما در مسابقات آسیایی 
قزاقستان میزبان را شکســت دادیم، تیمی که در هیچ گروه سنی 
مقابل ایران بازنده نبود. بازیکنان ما ذهن برنده ای دارند. با اینکه به 
صعود امیدوار بودیم اما نگران هم بودیم که بازیکنان به حضور در 
مسابقات جهانی قانع شده باشند اما دیدیم آنها در هر بازی باانگیزه تر 
می شوند.« ایران در 2بازی قبلی 2ستاره داشته؛ مریخ که در بازی 
با سنگال در خط حمله بهترین عملکرد را داشت و 12 گل زد و الناز 
یار محمد. او که دروازه بان تیم است، در بازی با ازبکستان 20سیو 
داشت و در بازی با سنگال 12ســیو. ایران امشب با مقدونیه بازی 
می کند. میزبان هم 2بازی قبلی اش را برده و نتایج این تیم و کیفیت 
بازی  اش کادر فنی را امیدوار کرده که ایران توانایی شکست دادن 

این تیم را هم دارد. 



تجلیل از خالق 
»شب دهم« 

در مراسم تکیه سینما از جمال شورجه 
کارگردان دفاع  مقدس تقدیر شد

در دومین روز از ســوگواره »سینما تکیه« از 
جمال شورجه به  عنوان یک مجاهد و ایثارگر 
عرصه فرهنگ و انقالب و امیرحسین شریفی 
تهیه کننده پیشکسوت سینمای ایران تقدیر 
شد. این مراسم عصر روز یکشنبه، ۹ مرداد ماه 
۱۴۰۱، با حضور سیدمهدی جوادی مدیرعامل 
سینمایی فارابی، هادی طحان نظیف سخنگوی 
شورای نگهبان، جمال شورجه کارگردان فیلم 
سینمایی »شــب دهم«، امیرحسین شریفی 
تهیه کننده این اثر، سیدجواد هاشمی بازیگر، 
کارگــردان و تهیه کننــده، ابراهیم اصغری 
تهیه کننده، سیدسعید سیدزاده تهیه کننده 
سینما، ســیداحمد میرعالیی تهیه کننده و 
مدیرعامل سابق بنیاد سینمایی فارابی و تنی 
چند از ســینماگران و عالقه مندان به سینما 
و فرهنگ عاشورا در ســالن زنده یاد عباس 

کیارستمی بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد.

نمونه بارز یک هنرمند انقالبی 
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان به  
عنوان نخستین سخنران این مراسم ضمن عرض 
تسلیت به مناسبت ایام سوگواری حضرت اباعبداهلل 
و  ماه محرم، با تقدیر از سال ها فعالیت سینمایی و 
مجاهدانه جمال شــورجه در این عرصه فرهنگی 
گفت: من در حوزه سینما درس پس می دهم، اما 
می دانم که سینما یکی از مهم ترین های نمادهای 
فرهنگی در دنیا به شــمار می رود. وی ادامه داد: 
این یک واقعیت است که سینمای قبل از انقالب 
اســالمی وضعیت خوبی از نظــر محتوای دینی 
نداشت و به غیر از ســینمای روشنفکری و موج 
نو، مابقی ســینما در جهت تعالی جامعه حرکت 
نمی کرد تا جایی که پیش از انقــالب پای در راه 

انحراف و انحطاط گذاشته بود. 

من سرباز جبهه فرهنگی نظام هستم
در ادامه این مراســم، جمال شورجه روی صحنه 
آمد و گفت: از همه عزیزانی که در این جلسه حضور 
دارند، تشــکر می کنم که به این محفل هنری و 
عاشورایی تشــریف آوردند. زحمات این فیلم را 
زنده یاد رحیم رحیمی پور و امیرحسین شریفی به 
دوش کشیدند. صحنه ای را در این فیلم به یاد دارم 
که قرار بود فردی از باالی پل پرت شــود که خود 
جهانبخش سلطانی قبول کرد این کار خطرناک 
را انجام دهد. او برای این فیلم خیلی تالش کرد و 
همراه تیم تولید بود. این کارگردان در ادامه اظهار 
کرد: سینمای ما با گذشته تفاوت های بسیاری دارد 
و اکنون به برکت جمهوری اسالمی ایران صاحب 
نام و نشان است و به عنوان الگو در جهان معرفی 
می شود. آمریکا نیز از این موضوع واهمه دارد و این 
حجم از کارشکنی را انجام می دهد. ما امروز به لطف 
خدا و رهبری امام راحل و رهنمودهای مقام معظم 
رهبری تبدیل به یک نمونه و الگو شده ایم و قلب 
آسیا به تأسی از جمهوری اسالمی به یک قلب واحد 
بدل شده است. وی در این باره ادامه داد: این جبهه، 
متشکل از کشــورهای ایران، عراق، سوریه، یمن 
و دیگر کشــورهای آزادیخواه است که خار چشم 
آمریکا و دشمنان شده است. تمام لگدپرانی های 
آمریکا هم به گسترش نفوذ جمهوری اسالمی ایران 
در منطقه و دنیا بازمی گردد. شورجه افزود: من در 
نظام مقدس جمهوری اسالمی سرباز کوچکی در 
حوزه هنر و سینما هســتم که توفیق سربازی در 
این عرصه را داشته ام. در اینجا و در بین شما از خدا 
می خواهم همه فیلمسازان انقالبی را سالمت بدارد 
و روح حبیب صادقی، هنرمنــد عزیزمان را که به 
تازگی او را از دست دادیم قرین رحمت کند. فوت 
ایشان برای انقالب اســالمی در حوزه هنر لطمه 
بزرگی بود و امیدوارم که جوانان بتوانند راه ایشان 
را ادامه دهند. در ادامه دومین روز از مراسم »سینما 
تکیه« ویدئو کوتاهی از جهانبخش سلطانی بازیگر 
این فیلم روی پرده رفت و او از شورجه تقدیر و تشکر 

به عمل آورد.

گزارش
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شمایل یک شریر
نگاهی به نقش  آفرینی های بازیگرانی که نقش عبیداهلل بن زیاد را در سینما و تلویزیون ایفا کرده اند

شریر کالسیک در دنیای 
درام، در بنیادی ترین بازیگری

شکلش، درست در نقطه 
مقابل قهرمان کالســیک قدعلم 
می کند. شــریر کالســیک فاقد 
ویژگی ها و سجایایی است که در قامت 
قهرمان می بینیم و همینطور دارای 
خصلت ها و خصوصیاتی اســت که 
قهرمان فاقد آنهاســت. یک شریر 
درست طراحی شده می تواند به اندازه 
قهرمان بار نمایش را به دوش بکشد و 
به ایجاد کشــمکش یاری برساند. 
عبیداهلل بن زیاد، مشهور به ابن مرجانه 
یا ابن زیاد، یکی از شــخصیت های 
شریری است که در واقعه کربال و به 
شهادت رساندن امام حسین)ع( نقش 
مهمی داشت. شــخصیت ابن زیاد 
به عنوان شریری کالسیک که قطب 
منفی درام را تشــکیل می دهد در 
فیلم ها و سریال هایی که درباره واقعه 
کربال ساخته شده، توسط بازیگران 
مختلفی بازی شده است. تعدادی از 
نقش آفرینی هــای ایــن بازیگران 
فراموش نشدنی است و ابعادی جدید 
از ماهیت و شــخصیت ابن زیاد را به 
تصویر کشــیده اند. در این مطلب 
نگاهــی بــه تعــدادی از ایــن 
نقش آفرینی ها انداخته ایم. سعیدی 
در اجرای نقش ابن زیاد توانسته بود 
همراهی مخاطب را جلب کند و از این 
شخصیت منفی فرصتی برای ارائه 

قدرت بازیگری اش بسازد.

مداوای مجروحان؛
چیزی فراتر از دانش پزشکی

گفت وگو با دکتر محمدرضا ظفرقندی، 
پزشک تیم اضطراری جنگ

 حکمرانی در سایه 
»ترس فراگیر«

 استبداد و وابستگی؛ فصل مشترک 
سلطنت پدر و پسر

 مهارت استاد 
در ارادت به حضرت  

مروری بر پرده » بار یافتن حضرت مسلم)ع( 
خدمت امام حسین)ع(« اثر فتح اهلل قوللرآقاسی

معاون ادبی 
جدید خانه 

کتاب 

ابراهیم اسماعیلی اراضی، 
سرپرست معاونت شعر و 
ادبیات داستانی مؤسسه 
خانه کتاب و ادبیات ایران 
شد. به گزارش همشهری، 
بــا حکم علــی رمضانی، 
مدیر عامل و رئیس هیأت 
مدیره مؤسسه خانه کتاب 
و ادبیات ایــران، همکار ما 
در روزنامه همشهری آقای 
ابراهیم اسماعیلی اراضی، 
به عنوان سرپرست معاونت 
شــعر و ادبیات داستانی، 
مؤسسه خانه کتاب و ادبیات 
ایران منصوب شد. ابراهیم 
اسماعیلی اراضی، ترانه سرا، 
شاعر، روزنامه نگار و منتقد 
ادبی دوم دی  ماه ۱353در 
اصفهان به دنیا آمد. غزل، 
ترانه و آموزش و نقد ادبی 
از  مهم تریــن فعالیت های 
وی در حوزه شــعر است. 
اســماعیلی اراضی از سال 
۱37۰سرودن را آغاز کرده و 
از سال ۱377در برنامه های 
مختلف ادبی کشور، حضور 
داشته است. 2 مجموعه شعر 
»غزل مزل« و »نمی دانم ها« 
از وی منتشر شده است. »از 
عشق تا عشق« نیز کتاب 
دیگر اوست که شامل یک 
گفت وگوی بلند با حسین 
منــزوی اســت. تعدادی 
از تصنیف هــا و ترانه های 
اســماعیلی نیز در قالب 
تک ترانه و آلبوم، به گوش 

فارسی زبانان رسیده است.
اســماعیلی در بسیاری از 
برنامه های ادبی کشــور 
به عنوان برگزیده، منتقد، 
کارشناس آموزش، داور و 
برگزارکننده، حضور داشته 
و دارد. او در مطبوعــات و 
سایت های ادبی نیز به عنوان 
ویراستار و نویسنده فعالیت 
می کند. روزنامه همشهری 
برای همکار خــود در این 
مســئولیت ادبی آرزوی 

موفقیت می کند.

گرانبهاترین 
محموله 

آزاناویسوس

میشــل آزاناویســوس، 
یک انیمیشــن سینمایی 

می سازد.
به گــزارش فرانس پرس، 
میشــل آزاناویســوس، 
کارگردان فیلم اســکاری 
نخســتین  هنرمنــد 
انیمیشن خود را با عنوان 
»گرانبهاتریــن محموله« 
با اقتبــاس از یک کتاب 
پرفــروش از ژان کلــود 
گورمبرگ، نمایشنامه نویس 
و نویسنده مشهور کتاب 

کودکان، خلق می کند.
داســتان این انیمیشن در 
قالب یک افسانه کالسیک 
و به صورت دوبعدی تصویر 
می شــود. موضــوع این 
انیمیشن در جنگ جهانی 
دوم می گذرد و داستان یک 
هیزم شکن فقیر و همسرش 
را روایت می کنــد که در 
اعماق جنگلی در لهستان 
زندگی می کنند و فرزندی 
هم ندارنــد. آنها یک روز 
که در جنگل به دنبال غذا 
بودند، بسته ای روی زمین 
می بینند که به نظرشــان 
می رسد باید از قطار باری 
افتاده باشــد، امــا داخل 
بسته یک دختربچه است 
که پــدرش وی را از قطار 
بیرون پرت کرده اســت؛ 
چون همســر وی که یک 
دوقلو دارد، شیر کافی برای 
دادن به فرزندانش نداشته و 
درحالی که فرار می کردند تا 
اسیر نشوند، یکی از دوقلوها 
را از قطار بــه بیرون پرت 
کرده اند. همسر هیزم شکن 
این محمولــه گرانبها را 
نگه مــی دارد و می خواهد 
برخالف میل شوهرش او را 

بزرگ کند.
آزاناویسوس بیش از 3 سال 
پیش این پروژه را دســت 
گرفت، اما پاندمی کرونا مانع 
جلو رفتن پروژه شد و وی در 
این میان فیلم »کات نهایی« 
را با بازی همسرش برنیس 
بژو ســاخت که به عنوان 
افتتاحیه کن امسال انتخاب 

شد.

پرده خوانی و نقالی می تواند جذاب ترین نوع 
یک نمایش مذهبی – ایرانی باشد؛ پرده خوانی 
کــه از روی تصویرهای منقوش بــر پرده، از 
اولیای دین می گوید.  این نقل با کالم آهنگینی 
است که توسط نقال روایت می شود. این روزها 
حسن بصیری، از هنرمندان نقال و پرده خوانی 
است که اکنون همراه گروهش در کشورهای 
اروپایی اجــرا دارد. هنرمندی اهل دماوند که 
از دهه 70وارد هنر پرده خوانی و تعزیه شــده 
و چندین ســال اســت که به اجرای این هنر 
در دیگر کشــورها می پردازد. ایــن هنرمند 
می گوید: »بهترین اتفاقی که برای من خیلی 
شیرین بوده، این است که در سال۹۶ به عنوان 
ســفیر فرهنگی امام رضا)ع( انتخاب شدم و 
لباس خدمتگزاری علی بن موسی الرضا)ع( را 

دریافت کردم و بعد از آن 2ســال در روزهای 
28صفر در حرم رضوی به اجرای پرده خوانی 

می پرداختم.« 

گروه تعزیه امام رئوف)ع( در ۴کشور 
این هنرمند از اجــرای برنامه امســالش در 
ایام محــرم توضیح می دهد: برنامــه نقالی و 
تعزیه خوانی به دعوت از افراد عالقه مند به این 
هنر بوده و ما یک ســال درگیر تولید و پیگیر 

کارها برای اجرا بودیم. 
گروه تعزیه امام رئوف، گروهی است که حسن 
بصیری تشــکیل داده و خودش کارگردانی 
تعزیه را برعهده داشته و امیر محمد داوودی 
هم تهیه کننده و سرمایه گذار این اجراهاست. 
بصیری دربــاره گروهش توضیــح می دهد: 
»عالوه بر گروهی که داریم، به صورت مجازی 
با چند دوست اروپایی آموزش داشتیم و 3نفر 
از گروه ما مقیم اروپا و از کشــور افغانســتان 
هستند. قبل از شروع اجراها چند روز جلوتر 

آمدیم و اجرا داشــتیم.« این گروه در 4کشور 
اســکاندیناوی و شــمال اروپا اجرا دارند که 
نخستین کشــوری که تعزیه و پرده خوانی و 

نقالی در آن اجرا شد، کشور نروژ بود.

مردم؛ مهم ترین عامل حیات هنر نقالی
حســن بصیری برخالف دیگر تعزیه خوانان و 
هنرمندان نقال و پرده خوان آینده روشنی را 
برای این هنر ترســیم می کند و به همشهری 
می گوید: »به نظر اســتقبال مردم مهم ترین 
عامل زنده ماندن این هنر اســت؛ هنری که 
نسل به نسل و به شکل شفاهی به دوران امروز 
ما رسیده است. وضعیت نقالی در ایران، رو به 
رشد و پیشرفت اســت؛ چرا که مردم ما به آن 
عالقه دارند، در قدیم پرده خوانی ها عموما در 
قهوه خانه ها انجام می شد و حاال که رسانه آمده 
است، تلفیق رسانه با هنر نقالی و پرده خوانی 
باعث آشنایی و بسط و گســترش بیشتر این 

هنر شده است.«

مخاطبی که تشنه داستان است
این هنرمند گفت: ایرانیان و حتی مردم دیگر 
کشورها تشنه داستان هستند که اگر آموزش 
به اندازه کافی باشد، این هنر بیش از هرچیز 

می تواند در میان مردم تأثیرش را بگذارد. به 
اعتقاد بصیری، پرده خوانی نیاز به آموزش دارد 
و اینکه بتوان کارگاه های آموزشــی را برگزار 
کرد تا این هنر در کنار اینکه ســینه به سینه 
منتقل شده به شکل آکادمی هم منتقل شود. 
مهم ترین راه حفظ هنر نقالی همین آموزش 
اســت. وی ادامه می دهد: »در طــول تاریخ 
دیده ایم که مــردم بزرگ ترین حامی تعزیه و 
نقالی بودند. تجربــه ای که در اجراهای خارج 
از کشور هم دارم این اســت که مردم دوست 
دارند تاریخ ایرانی – اســالمی را بشنوند و در 

قالب هنر ببینند. 
وقتی هنری مردمی باشد، حتما حیاتش ادامه 
خواهد داشت. مردم به راحتی با ادبیات نقالی 
انس می گیرند. وقتی پیام عاشــورا و آزادی 
و آزادگی را با پرده خوانــی منتقل می کنیم، 
می بینیم که چقدر اینهــا در دل مردم جای 
می گیرنــد و از همیــن طریــق می توانیم، 

شجاعت ها و رشادت ها را بیان کنیم.«

تعزیهایرانیهمچناننفسمیکشد
تعزیه داران می گویند مردم  هنوز به این نمایش  آیینی عالقه دارند  و این هنر زنده می ماند

فیلم سفیر )۱36۱(
»ســفیر« فیلمی به کارگردانی فریبرز صالح و نویســندگی 
خودش و کیهان رهگذار، داستان قیس بن مسهر است که با 
نامه ای از سوی حسین بن علی برای سلیمان بن صرد خزاعی 
راهی کوفه می شود و در راه به دســت مأموران ابن زیاد، والی 
کوفه دستگیر می شود و به زندان می افتد. در زندان به وی گفته 
می شود که درصورت سخنرانی علیه حسین بن علی از زندان 
آزاد خواهد شــد. وی با پذیرش این شرط روی منبر می رود، 
اما علیه یزید ســخنرانی می کند. پس از این سخنرانی قیس 
به دستور ابن زیاد کشته می شود. مرحوم عزت اهلل مقبلی که 
صدایش از تصویرش برای عالقه مندان به سینما آشناتر است، 
در نقش ابن زیاد ظاهر شد. ابن زیاد سفیر تک بعدی است و در 

حاشیه داستان قیس بن مسهر قرار دارد.

سریال روایت عشق )۱36۴(
»روایت عشق« ســریالی به کارگردانی عالءالدین رحیمی 
و انوشیروان ارجمند اســت که در سال ۱3۶4 از شبکه یک 
پخش شــد. این مجموعه تلویزیونی نخستین سریالی است 
که بعد از انقالب اسالمی درباره قیام عاشورا و حماسه کربال 
ساخته شــد. این سریال داستان عهدشــکنی مردم کوفه و 
ظلم و جــور یزیدیان علیه خاندان پیامبر اســالم)ص( بود. 
در کنار روایت حوادث کوفه تا پیش از قیام عاشورا، حرکت 
کاروان امام حسین)ع( به سمت کربال و فجایع روز عاشورا و 
ستمی که به آنان روا شد، در این مجموعه به تصویر کشیده 
شده اســت. مرحوم رضا ســعیدی، بازیگر نقش ابن زیاد در 
این ســریال بود که نقش آفرینی او هنوز در خاطره جمعی 
بینندگان این ســریال باقی مانده است. نقش سعید در این 
سریال کوتاه بود، اما او با این نقش به تماشاگران شناسانده 
شد. همین نشــان می دهد اجرای او از این نقش تا چه حد 

مؤثر بوده است. 

سریال مختارنامه )۱38۹(
به یادماندنی ترین اجرا از شــخصیت ابن زیــاد را فرهاد اصالنی در ســریال 
»مختارنامه« به کارگردانی داوود میرباقری ارائه داده است. ابن زیاد اصالنی، 
در عین زیرک بودن، متوهم و بی رحم اســت و برای رسیدن به خواسته اش از 
هیچ کاری فروگذار نیست. اصالنی خود درباره اجرایش در نقش ابن زیاد گفته: 
»اجراهای داریوش فرهنگ، رضا سعیدی و عزت اهلل مقبلی را از این نقش دیده 
بودم. می دانستم که حاصل کارم با آنها مقایسه خواهد شد، ولی انصافا سناریو 
بی نظیر بود. من هم تالش کردم با درک کاملی از این شخصیت جلوی دوربین 
بروم؛ چون واقعا همه عوامل از بهترین ها بودند و باید با شــناخت کار را شروع 
می کردم؛ به همین دلیل رفتم سراغ منابع تاریخی که خواندن برخی از آنها مثل 
تاریخ بیهقی و طبری و... راحت هم نبود. چندین مختارنامه داریم. خودتان در 
انتهای تیتراژ این سریال منابع را می دیدید. من هم کوشیدم آن قدری بخوانم 
و جلو بروم که از نظر فکری در فضــای آن دوران قرار بگیرم. حاال می فهمیدم 
چه می گویم. فکــر می کنم یکی از علت های دیده شــدن ابن زیاد همین بود 
که من طوطی وار چیزی را نمی گفتم.  ضمن اینکــه واقعا خودم را از کار جدا 
نمی دیدم. اگر 2روز کار داشتم و 5روز بازی نداشتم، حتما در آن5 روز 3،2 بار 
سر صحنه می رفتم. حتما بازی دیگران را می دیدم. خودم را یک ساز می دیدم 
در یک سمفونی و نمی خواستم چیزی بیرون بزند و به اصطالح فالش شود، اما 
واقعا مهم ترین کمک، حضور خود میرباقری بود. بگذارید این طوری بگویم که 
میرباقری در مختارنامه بهترین خودش بود.« درباره اصالنی هم می شود گفت 

او در نقش ابن زیاد یکی از بهترین های خودش بود.

فیلم رستاخیز )۱3۹۱(
»رستاخیز« احمدرضا درویش بعد از یک دهه کش و قوس باالخره اکران آنالین شد 
و آنها که به دیدن فیلم های تاریخی و مذهبی عالقه مندند روایت درویش از واقعه 
کربال را تماشا کردند. در این فیلم بابک حمیدیان هم نقش ابن زیاد و هم نقش یزید 
را بازی کرده است. خودش درباره بازی در نقش ابن زیاد گفته: »اجرایی که من برای 
ابن زیاد درنظر گرفتم با اجرای عزت اهلل مقبلی، داریوش فرهنگ و فرهاد اصالنی 
فرق دارد؛ هر چند بازی همه این بزرگان بازیگــر در آثار مختلف برای این نقش 
مشترک متفاوت است.« نه خود فیلم و نه بازی حمیدیان آنچنان که باید دیده نشد.

سریال معصومیت ازدست رفته )۱382(
»معصومیت ازدست رفته« ســریالی به کارگردانی 
داوود میرباقری محصول سال ۱382 بود. داستان 
این سریال به سده نخســت هجری برمی گردد و با 
محوریت شــخصیتی به نام شوذب شکل می گیرد. 
شــوذب از یاران علی)ع( اســت؛ منتهــی اکنون 
خزانه دار کوفه و امویان شده است. میرباقری شوذب 
را در میانه عشق بین 2زن ترسیم می کند؛ نخستین 
زن ماریاست که زمانی مســیحی بوده و خاطرات 
شیرینی از دوران خالفت علی)ع( دارد که به منزل 
آنها سر می زده و دستگیر فقر و تنگدستی شان بوده 
 است. دیدن شوذب، ماریا را به یاد علی)ع( می اندازد 
و همین به تدریج عالقه او را به شوذب شکل می دهد. 
ماریا که پس از مرگ مادر به دیر ســپرده شده و به 
کسوت راهبه ای مسیحی درآمده است، همچنان دل 
در گرو عشق شوذب دارد و برایش پیام هایی عاطفی 
می فرستد و در مواجهه بین این دو، شوذب نیز گرفتار 
عشق ماریا می شود. اما زن دوم یک یهودی است به 
نام حمیرا که با شمایل کولی وار خویش، دل شوذب را 
می فریبد و او را به تدریج با وسوسه به راهیابی بیشتر 

به دستگاه خالفت امویان، از ایمان دور می سازد.
در این ســریال، داریوش فرهنگ نقــش ابن زیاد 
را بازی می کند. فرهنگ با تکیــه بر صدای خاص 
و بازی پرتکلفی که ســبک او در بازیگری اســت، 
شخصیت ابن زیاد را تصویر کرده است؛ تصویری که 
فرهنگ از ابن زیاد می سازد حاکمی زیرک و در عین 
حال طالب و تشنه قدرت است که سعی می کند با 
نیرنگ و خدعه بر قدرتش بیفزاید و از هر موقعیتی 
برای مســتحکم کردن جایگاه خود در دارالخالفه 

بهره ببرد.

فهیمه پناه آذرنمایش
روزنامه نگار

عزاداران شب دهم محرم
پیوند ماجرای عاشورا با انقالب و 
دفاع مقدس؛ این جانمایه »شــب 
دهم« اســت. فیلمــی که جمال 
شورجه سال ۱368 کارگردانی اش 
کرد؛ به تهیه کنندگانی امیرحسین 
شریفی و بازی جهانبخش سلطانی 
در نقش اصلی. حلقه اتصال درام 
شب دهم در گذر از دوران پهلوی 
تا روزگار دفــاع  مقدس، ماجرای 
عاشوراست. این روایت شب دهم 
است: عزیز سحرخیز، در شب دهم 
 ماه محرم پس از درگیری خیابانی 
عزاداران با مأموران ارتش که برای 
حمایت از چند آمریکایی مست به 
خیابان آمده اند، از مهلکه می گریزد 
و همسرش را تنها رها می کند. او تا 
سال ها بعد از حرکت خود احساس 
پشیمانی و حقارت می کند و موفق 
نمی شــود فرزندش را که حاال ۱6 
ســاله شــده، از زیر تأثیر برادر 
همسرش، نایب که عزاداران شب 
دهم  ماه محرم را رهبری می کرده، 
خارج کند. پسر او به جبهه جنگ 
می رود و عزیز به دنبال پسر روانه 
جبهه جنگ می شــود، اما در راه 
بر اثر موج انفجار دچار فراموشی 
می شــود و پس از بهبودی خود را 
در موقعیت متفاوتی می بیند. شب 
دهم در ۱3 تیر ۱36۹ اکران عمومی 
شد. فیلم شــورجه در اکران این 
سال 62۱ هزار و 382 نفر مخاطب 
داشت. فیلم در پخش های مکررش 

از تلویزیون دیده شد.
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ساخت نخستین بیمارستان صحرایی به سال 1360و 
سوسنگرد برمی گردد. به مرور و با احساس نیاز مناطق 
جنگی مراکز درمانی از حالت چادر کانکس یا سوله 
به ســازه های مدرن و مجهز بتنی تغییر شــکل داد 
به طوری که تــا پایان جنگ حدود 39بیمارســتان 
صحرایی مجهز در مناطق مختلف عملیاتی ساخته 
شد. ساخت و تجهیز آنها بیشــتر برعهده مهندسی 
رزمی جهاد سازندگی بود. در همان سوله های اورژانس 
برای تکنیسین ها و حتی پرستارها کالس آموزشی 
می گذاشتند و نحوه احیای مقدماتی بیمار را آموزش 
می دادند. دکتر کالنتر پزشک و جراح حاذقی بود که 
در بیشتر عملیات ها حضور داشت و یک تنه می توانست 
مشکالت جراحی چند اتاق عمل را پوشش دهد. او 
در بیمارستان صحرایی و وضعیت جنگی دلسوزانه 
و با عشــق دانش اش را به دیگر پزشکان تیم منتقل 
می کرد. او برای جامعه پزشکی یکی از اسطوره های 
مقاومت و ایثار اســت. همینطور دکتــر هدایت اهلل 
الیاســی، متخصص باتجربه بیهوشی در آن جلسات 
علمی درباره رگ گیری، سرم دادن و درمان شوک های 
عمیق برای ســایرین توضیحات جامــع و تکمیلی 

می داد.« 

كسب تجارب فوق العاده پزشکی 
به گفته دکتر ظفرقندی، پزشــکانی کــه در جبهه 
حضور داشتند در شرایط بحرانی 8سال دفاع مقدس، 
تجربه های فوق العاده ای به دســت آوردند: »کسب 
تجارب فوق العاده ای که پزشــکان به دست آوردند، 
هم از نظر سازماندهی و هم از نظر روش های درمان 
ارزشمند است و باعث شد بعدها در مداوای مجروحان 
در بحران هایی مانند ســیل، زلزله و... مورد استفاده 
قرار گیرد. به نظر من جامعه پزشکی ما و به خصوص 
جامعه جراحی در این زمینه تجربه فوق العاده ای دارند 
و همین تجربه می تواند به نسل های جوان تر منتقل 
شود. من به کشورهای مختلف سفر کرده ام و معتقدم 
در زمینه رســیدگی به مجروحان در شرایط بحرانی 
جامعه پزشکی ما سرآمد است. خدمت در اورژانس 
صحرایــی در دوران دفاع مقدس به من نشــان داد 
مداوای مجروحان در خط مقدم چیزی فراتر از دانشی 
است که در کتاب ها یاد می گرفتم، چه از نظر معنوی 
و ارتباطی که  با رزمنــدگان در فضای خاص جبهه و 
جنگ داشتم و چه از نظر آزمودن مهارت های خودم 
در زمینه درمان و امداد مجروحان. بعد از آن روزها، 
حاضر نشدم جای خود را با پزشک بیمارستان شهری 
عوض کنم و ترجیح دادم توان و انرژی ام را در اورژانس 
صحرایی صرف کنم و در کنار مجروحان باشم. فضای 
امداد و نجات در جنگ را شاید نشود با کلمات به خوبی 
توصیف کرد و به قول یکــی از فرماندهان نظامی آن 
موقع که می گفت: »ُگل جبهه ها همین اورژانس ها 
و بیمارستان های صحرایی است و به لحاظ انسانی و 
احساسی با هیچ مقطعی از زندگی عادی یک انسان 

قابل مقایسه نیست.«
ظفرقندي اکنون امیدوار است انعکاس این مطالب برای 
جوان های کشور درسی باشد که بدانند رسیدن به اینجا 
و بقا و استقالل کشور، هزینه های سنگینی داشته و با 
مشکالت بسیاری ممکن شده است: »ثبت خاطرات 
پزشکی از دوران جنگ ارزشمند است تا جوانان جامعه 
پزشــکی ما بدانند باید در بحران ها پیشقدم شوند. 
همچنان که در بحران کرونا هم دیدیم جامعه پزشکی 
و کادر درمان با تمام وجود آمدند و خدمت کردند. بازگو 
کردن این ایثارگری ها می تواند به الگو سازی  برای آینده 

جامعه پزشکی کشور منجر شود.«

مداوای مجروحان؛ چیزی فراتر از دانش پزشکی
گفت وگو با دکتر محمدرضا ظفرقندی، پزشک تیم اضطراری جنگ به بهانه چاپ کتاب خاطراتش

راحله صبوری در تازه ترین اثر خود سراغ تدوین و نگارش 
خاطرات پزشکی رفته که در دل جنگ التیام بخش زخم 

مجروحان جنگی بود
تا بگویم شرح درد اشتیاق

تالش برای نجات جان انسان ها، آن هم درست جایی كه در 
معرض شلیک توپ و گلوله دشمن قراردارد، از مصادیق بارز 
ایثار و از جان گذشتگی است كه توسط امدادگران و پزشکان 
داوطلب اعزام به جبهه رقم خورد. راحله صبوری، نویسنده 
كتاب های دفاع مقدس، در تازه ترین اثر خود به نام »شرح درد 
اشتیاق« با قلمی روان، چگونگی رسیدگی به مجروحان در 
سال های جنگ تحمیلی را در قالب خاطرات دكتر محمدرضا 
ظفرقندی، به رشته تحریر درآورده است. حضور پزشکان 
داوطلب در جنگ، موضوعی كمتر پرداخته شــده درباره 
رویدادهای 8ســال دفاع مقدس اســت و خاطرات دكتر 
محمدرضا ظفرقندی، معلم و پزشک تیم اضطراری جنگ، 

یکی از خواندنی ترین روایت ها از آن دوران است.

رسیدگی به مجروحان و نجات 
جان آنها، حین عملیات و زیر 
آتش بی امان دشــمن یکی از 
ســخت ترین و در عین حال 
شــیرین ترین رویدادهایــی 
است که در تاریخ دفاع مقدس 
کشور ما به یادگار مانده است. 
راحله صبوری، نویسنده کتاب 
»شرح درد اشتیاق« مصاحبه 
و گردآوری مطالــب کتاب را 
از سال 1395شــروع کرد اما 

همه گیری کرونا موجب شــد تا مراحل پایانی تدوین کتاب به 
کندی پیش رود. او می گوید:»اولین جلسات مصاحبه حضوری 
با دکتر ظفرقندی در سال 1395و در بخش ترومای بیمارستان 
ســینا انجام شــد. خاطرات به روش معمول خاطره نگاری در 
تاریخ شفاهی، طی 40ساعت مصاحبه جمع آوری و ضبط شد. 
پیاده سازی، تدوین اولیه و جمع آوری اسناد حدود 4سال طول 
کشــید اما ادامه و مراحل پایانی کار همزمان با شروع کرونا شد. 
مصاحبه های تکمیلی در ســیاه ترین روزهای پاندمی کرونا در 
بیمارستان ســینا در حالی انجام شد که کشور ما همچون سایر 
کشورها دستخوش حوادث تلخ ناشــی از این پاندمی بود. دکتر 
ظفرقندی نیز مانند هم قطاران خود در خط مقدم مقابله با بیماری 
کرونا به این بیماری مبتال و در بیمارســتان بستری شد. پس از 
بهبودی استاد ظفرقندی، بررسی و اصالحات دقیق و تخصصی به 
وسیله ایشان انجام شد. حاصل این تالش مستمر به رغم وقفه های 
مکرر بعد از حدود 5سال مثل دمیدن صبح در تاریک ترین نقطه 

شب طلوع کرد و به بار نشست.«

روایت ساده از خاطرات یک متخصص 
صبوری که تاکنون چندین کتاب درباره دفاع مقدس نوشته است، 
معتقد است خاطرات بخش مهمی از تاریخ و فرهنگ هر کشوری 
به شمار می آیند؛»شنیده و دیده ها از پدیده های مهم اجتماع مثل 
جنگ ها و انقالب ها، به دلیــل پرداختن به زوایای مختلفی قابل 
توجه هستند. خاطرات می توانند حوادث را موشکافی کنند و دید 
وسیع تری به ما داده و زوایای پنهان حوادث را برای ما روشن کنند. 
گاهی خاطرات روزمره و روزنوشته ها هم در ردیف تاریخ شفاهی 
قرار می گیرند و ارزش ثبت و ضبط دارند.« صبوری درباره اهمیت 
خاطرات پزشکان در دوران جنگ می گوید:»خاطرات پزشکان 
تیم اضطراری جنگ از این جهت قابل تامل و توجه اســت که 
این گروه، بسیار حرفه ای و آموزش دیده با تخصص های مختلف 
پزشکی بودند که از سراسر کشور داوطلبانه به خط مقدم اعزام 
می شدند. از آنجا که زبان خاطره زبانی ادبی اما ساده و بی پیرایه 
اســت و خاطره گو بدون توجه به جایگاه اجتماعی خود تنها در 
نقش روایتگری صمیمی و صادق، تجربه های تلخ و شیرین خود 
را با مخاطب به اشتراک می گذارد، الزم دیدم برخی اصطالحات و 
تعاریف تخصصی در حوزه پزشکی را با کمک دکتر ظفرقندی به 
فارسی ساده برگردانم و از برخی اصطالحات پیچیده تا جایی که 
به لحن و آهنگ کالم راوی خدشه ای وارد نکند صرف نظر کنم.«

نکوهش جنگ و ستایش صلح
یکی از چالش ها و ســختی های کار برای یک نویسنده، انتخاب 
تیتر یا عنوان است. راحله صبوری درباره نام »شرح درد اشتیاق« 
توضیح می دهد: »انتخاب عنوان این کتاب هم فراز و نشیب های 
خودش را داشــت. نام های دیگر مدنظر بود اما استاد ظفرقندی 
که راوی خاطرات هستند عنوان »شرح درد اشتیاق« را انتخاب 
کردند. این نام مورد توجه اســتاد بوده و برگرفته از شــعری از 
موالناست که در ابتدای کتاب نیز به آن اشاره شده است: »سینه 

خواهم شرحه شرحه از فراق/ تا بگویم شرح درد اشتیاق«.
صبوری در مقدمه کتاب »شرح درد اشتیاق« آورده است: »امید 
اســت که این اثر بتواند نقاط هرچند کوچک از تاریخ آن جنگ 
بزرگ تحمیلی هشت ساله و دفاع مقدس مردم ما را که تاکنون 
تاریک و مبهم مانده روشن تر سازد و رنگین کمانی از احساسات و 
عواطف نیک هفت شهری از خصایص و ویژگی های واالی انسانی 
به روی ما بگشاید و پیام آن نکوهش جنگ و ستایش صلح باشد 

برای جهانیان.«
»مهمان صخره ها« خاطرات سرهنگ خلبان محمد غالمحسینی، 
»برسد به دست خانم ف« خاطرات سیداحمد نبوی از جانبازان 
دفاع مقدس و یکــی از اعضای گردان 
انصارالرســول و »ســایه تاک« با 
محوریت زندگینامه رحیم افشاری، 
از نیروهای تیپ 55هوابرد شــیراز، 
»آوازهای یک تردســت« خاطرات 
خودنگاشــت عبدالرضا طرازی، از 
دیگر کتاب هــای راحله صبوری 
اســت که از ســوی انتشارات 
سوره مهر به چاپ رسیده اند. 
بیان واقعیــات جنگ به دور 
از شــعارزدگی، پرداختن به 
زندگی کودکــی تا جوانی و 
حضور در جبهه، پاسداشت 
همســران به روایت راویان 
از ویژگی هــای کتاب های 
ایــن نویســنده در حوزه 

دفاع مقدس است.

تقدیر از فرزند جانباز و مرد 
حافظه جهان

مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان 
آذربایجان شــرقی از فرزند جانبــاز و مرد حافظه 
ایران و جهان که موفق به کسب حکم گینس شده 
و آن را تقدیم آستان مقدس رضوی کرد، تجلیل 
کرد. جابر ابوالفتح زاده مدیرکل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان آذربایجان شرقی طی مراسمی با 
محمدرضا حسن زاده، فرزند جانباز و مرد حافظه 
ایران و جهان دیدار و از او قدردانی کرد. ابوالفتح زاده 
با بیان اینکه هر حرکتی که هنر و اســتعدادهای 
بالقوه را به بالفعل تبدیل کند، قابل تحسین است، 
افزود:»بسیار خوشحالم که این موفقیت توسط آقای 
حسن زاده که پدرشــان از ایثارگران دفاع مقدس 
هستند ثبت شده است.« او در ادامه افزود: »ودیعه 
بزرگی که شــهدا با فداکاری و از جان گذشتگی 
به دست آورده اند، ارزش های ماندگاری هستند که 
برای ما به یادگار گذاشته اند و ما نیز تالش می کنیم 
راهشــان را ادامه دهیم.« محمدرضا حسن زاده 
در ادامه صحبت های مدیرکل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان آذربایجان شرقی اشاره کرد: »در 
مسابقات گینس۲ رکورد کسب کردم که رکورد 
اول حفظ 58 لغت به زبان انگلیسی در یک دقیقه 
بود و رکورد دوم هــم حفظ 1۲8 عدد تصادفی در 
یک دقیقه.«  حسن زاده برای تقویت حافظه 3اصل 
مهم تعذیه، ورزش و فراگیری تکنیک های تقویت 

را رعایت کرده است.

روزنوشت های جنگی 
گلعلی بابایی رسید

کتاب »ستاره های سوخته« نوشته حسین بهزاد منتشر شد. این 
کتاب که روزنوشت های جنگی گلعلی بابایی در فاصله زمستان 
1361 تا تابستان 136۷ است، در ۲96 صفحه توسط انتشارات 
ایران منتشــر شده اســت. در مقدمه ناشــر درخصوص کتاب 
»ستاره های سوخته« می خوانیم:»این کتاب روزنوشت های یکی 
از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس از حضورش در صحنه های 
مختلف جنگ هشت ساله اســت. گلعلی بابایی، رزمنده دیروز 
گردان مالک و نویسنده صاحب سبک ادبیات دفاع مقدس که در 
بسیاری از عملیات های لشکر ۲۷ محمد رسول اهلل)ص( حضور 
داشته، عالوه بر تصویر شرایط سخت حاکم بر صحنه های نبرد، به 
بیان حاالت و دغدغه های خود و همرزمانش در این روزنوشت ها 

پرداخته است.«
محتوای این دست نوشت ها به عنوان سندی دست اول و معتبر، 
حتماً بخشی از روایت کارنامه عملیاتی گردان مالک نیز به حساب 
می آید. این روزنوشــت ها به همت حســین بهزاد، پژوهشگر و 
نویسنده صاحب سبک حوزه تاریخ نگاری دفاع مقدس و همکار 
بابایی در تاریخ نگاری نبردهای لشــکر ۲۷، تنظیم شــده است. 
بخشی از کتاب که در پشت جلد نیز آمده است: »رنگ صورتش 
مثل گچ سفید شده بود. من هم دلشــوره داشتم و التهاب، امانم 
نمی داد تا چیزی بگویم. عباس مثل باد می دوید. با آن جثه کوچک 
و الغر، چنان می دوید که شاید هیچ دونده ماراتونی نمی توانست 
به گرد پایش برسد. از معبر، وارد میدان مین که شدیم، چشم مان 
به بدن های زخم خورده و بی حرکت صیاد و ترکیان افتاد. عباس 
خشکش زده بود. دهانش کف آلود بود و روی لب هایش ماسیده بود. 
رنگ رخساره اش، زرد زرد شده بود. مات و مبهوت، داشت نگاه شان 
می کرد. از دیدن نگاه رمیده اش وحشت کردم. بغضم گرفته بود. 

کاری نمی شد کرد، جنگ بود دیگر.«

از بسیجی تا امیری
کتاب »از بسیجی تا امیری« 
خاطرات امیر ســرتیپ دوم 
از  قدیــری«  »حجــت  اهلل 
حضــور در جبهــه و خدمت 
در ارتش جمهوری اســالمی 
ایران را روایــت می کند که به 
قلم خودش نوشــته شــده و 
انتشارات »سوره سبز« آن را 
منتشر کرده است. این کتاب 
در 45فصــل از جمله »پیش 

از جنگ تحمیلــی«، »خط پدافندی زید«، »شــهید بابایی 
در خــط«، »آموزش غواصــی در هورالعظیــم«، »عملیات 
برون مــرزی«، »عراقی هایی که بین تانکــر و اتاق بودند« و 
»دعای خلبان در حق منافق« خاطرات این امیر سرتیپ دوم 
از حضور در جبهه و خدمت در ارتش جمهوری اسالمی ایران را 
روایت می کند. در صفحات پایانی آن هم عکس هایی از قدیری 
ازجمله اسناد مســئولیت هایی که در دفاع مقدس به عهده 
داشته، حضور در جبهه، شرکت در جشنواره های مختلف و 

سخنرانی در همایش ها چاپ شده است.
در بخشی از کتاب می خوانید: »گروه معارف جنگ با مسئولیت 
شهید صیادشیرازی شکل گرفته بود. نخستین مرحله ای که 
ایشان به خوزستان آمدند من به عنوان فرمانده حفاظت قرارگاه 
جنوب به همراه فرمانده قرارگاه به استقبال ایشان رفتیم. پس 
از استقرار در قرارگاه جنوب و تشریح اقداماتی که در دستور کار 
داشتند اطالعاتی را از مناطق مختلف خواستار شدند که من 
بالفاصله اطالعات کاملی را در اختیارشان گذاشتم.« کتاب 
»از بسیجی تا  امیری« در ۲16صفحه و شمارگان 5هزار نسخه 

با قطع رقعی در سال 1400منتشر شده است.

خبر

معرفی کتاب

 خبر

شهره كیانوش راد؛ روزنامه نگارگفت وگو

شهره كیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

حمله دشمن بعثی به كشورمان و تصرف برخی شهرها و آوارگی خانواده ها، شرایطی را رقم زد كه افراد 
مختلفی برای حفظ امنیت كشور، راهی جبهه ها شوند. دكتر محمدرضا ظفرقندی، هم بر حسب وظیفه 
پزشکی و انسانی درطول جنگ تحمیلی در جبهه حضور فعالی داشت. او یکی از اعضای تیم اضطراری 
جنگ بود كه به »تیم ساک به دست« معروف شده بودند. رسیدگی به مجروحان، انجام عمل جراحی، حمل مجروحان به پشت جبهه و... در میان آتش 
بی امان دشمن یکی از سخت ترین شرایط را برای امدادگران و پزشکان در 8سال جنگ تحمیلی رقم می زد كه به خوبی از عهده آن برآمده بودند. دكتر 
ظفرقندی، به عنوان پزشک جنگی در 15عملیات شركت داشت و در عملیات والفجر 4از ناحیه ریه، چشم و پوست دچار مصدومیت شیمیایی شد. 
البته تجربه معلمی او در دهه 50در مدارس علوی و مفید را هم نباید از قلم انداخت. به تازگی روایتی از خاطرات دكتر از دوران دفاع مقدس در كتابی 
با عنوان »شرح درد اشتیاق« به قلم راحله صبوری منتشر شده است. به بهانه رونمایی از این كتاب با دكتر طفرقندی كه اكنون رئیس انجمن جراحان 
عروق ایران و رئیس مركز تحقیقات تروما و جراحی بیمارستان سیناست درباره رسیدگی به مجروحان جنگی و تجارب به دست آمده گفت و گو كرده ایم.

 پزشــکان تیم اضطراری جنگ، گروهی از پزشکان 
حرفه ای و آمــوزش دیده بــا تخصص های مختلف 
پزشکی بودند که از سراسر کشور داوطلب اعزام به خط 
مقدم می شــدند؛ گروهی با تعداد محدود که ارتباط 
مستقیم و عموما محرمانه با ســتاد اعزام به جبهه و 
حتی فرماندهان جنگ داشتند و موظف بودند در هر 
موقعیتی از شبانه روز به محض اعالم نیاز در کوتاه ترین 
زمان خود را به مناطق عملیاتی و خط مقدم برسانند. 
حضور در خط مقدم احتمال زخمی شدن و به شهادت 
رسیدن آنها را بیشــتر می کرد. دکتر ظفرقندی، از 
زمان شروع جنگ مانند خیلی از جوانان برای رفتن به 
جبهه مصمم بود و بارها در قالب گروه های جهادی به 
جبهه اعزام شده بود اما به گفته خودش، حجم فشرده 
و سنگین دروس پزشکی مانع از آن شد تا در ۲سال 
اول جنگ به عنوان پزشک در جبهه خدمت کند. او 
که در جبهه اسالم آباد غرب و عملیات محرم با فضای 
امدادرسانی در جنگ آشنا شده بود، در کتاب »شرح 
درد اشتیاق« درباره اهمیت این موضوع گفته است: 
»در عملیات محرم متوجه شدم در اورژانس صحرایی 
و پست امداد کارهای زیادی می شود برای مجروحان 
انجام داد و چقدر حضور در این فضاها برای درمان و 

امدادرسانی به مجروحان ثمربخش است.« 

كامال محرمانه
سال 1361درحالی که دوره انترنی را سپری می کرد، 
داوطلبانه عضو گروه پزشکان اضطراری جنگ شد: 
»۲سال از شروع جنگ گذشته بود. عملیات بزرگی در 
پیش بود که نه اسمش را می دانستم و نه محل انجام 
آن را. یک روز از بهداری رزمی سپاه پاسداران تلفن زده 
و سربسته گفته بودند تیم اضطراری نیاز به پزشک 
دارد و اعضــای تیم باید تا فردا عصر در ســتاد اعزام 
حاضر باشند. همه چیز کاماًل محرمانه بود. اطالعات 
اضافه ای داده نمی شــد. من با دکتر همایون عباسی 
که همکار و دوست دوران دانشجویی ام بود، داوطلب 
شدیم. آن موقع هر دوی ما انترن بودیم. من صبح تا 
ظهر در بیمارستان سینا مریض ها را ویزیت می کردم 
و بعدازظهرها به درس های دانشکده و معلمی مشغول 
بودم. بعد از هماهنگی های الزم بــه خانه رفتم و به 

همسرم گفتم باید سریع به جبهه بروم.«
طیف گسترده ای از داوطلبان جامعه پزشکی سراسر 
کشور عضو تیم های اضطراری پزشکی جنگ بودند 
که همگی از طریق یک فراخوان تقریباً محرمانه خود 
را به ستاد اعزام بهداری جنگ معرفی کرده و از طریق 
این ســتاد به مناطق عملیاتی اعزام می شدند. دکتر 
ظفرقندی، خطراتی که متوجه پزشــکان این تیم 
بود را برایمان توضیح می دهد: »پزشکان معموالً در 
نقطه هایی از محور عملیاتــی خدمت می کردند که 
ریسک و خطر آســیب و شــهادت در آنجا زیاد بود. 
گاهی مجبور بودند در جاهایی خدمت کنند که چند 
دقیقه با خط مقدم فاصله دارد و در تیررس مستقیم 
توپ و خمپاره اســت. برای همین داوطلبان حضور 

در تیم های اضطراری جنــگ معموالً افراد محدود و 
مشخصی بودند. پزشک تیم اضطراری جنگ رابطه 
خاص و مستقیم با بهداری رزمی داشت، طوری که 
بهداری به تک تک اعضای تیم جداگانه تلفن می زد و 
اعالم نیاز می کرد. ما موظف بودیم در ساعت مقرر در 
محل یادشده حاضر باشیم. آن قدر برای این اعزام های 
اضطراری آماده بودیم که معروف شده بودیم به تیم 

ساک به دست!«

اورژانس صحرایی؛ مدفون در خاک
دکتر ظفرقندی، خاطره ورود به منطقه عملیاتی را در 
کتاب »شرح درد اشتیاق« اینگونه توصیف کرده است: 
»من و دکتر همایون عباسی، به منطقه عملیاتی فکه 
رفتیم؛ جایی که تیپ جواد االئمه)ع( در آنجا مستقر 
بود. زمستان بود، اما منطقه فکه رنگ وبوی زمستانی 
نداشــت. در بدو ورود، رملی و ماسه ای بودن منطقه 
توجه آدم را جلب می کــرد. از دور ســوله اورژانس 
صحرایی که سنگری بزرگ تر از بقیه سنگرها بود به 
چشم می آمد و در ادامه اورژانس صحرایی سوله بزرگ 
با معماری ساده بود که زیر انبوهی از خاک پنهان شده 
و فقط ورودی آن از بیرون پیدا بود اما امکانات نسبتاً 
خوبی برای پذیرش مجروح داشت. اورژانس در فاصله 
10تا 15دقیقه ای از خط مقدم قرار داشــت. در آنجا 
عمل های جراحی کوچک و ابتدایی مثل بند آوردن 
خونریزی و گذاشتن چسب تیوب یا لوله سینه برای 
کسی که ترکش به سینه اش خورده و نیز تجویز سرم 
و خون انجام می شد. از همان لحظه ورود به منطقه، 
صدای توپ و خمپاره شنیده می شــد. آنجا شرایط 
اســتریل کامل مجروحان را نداشتیم. به دلیل رملی 
بودن منطقه گرد و خاک زیادی وارد اورژانس می شد 

و کار را سخت تر می کرد.«

مشکالت امدادگری در اوایل جنگ
ترومای جنگی یا مجروحیت جنگی با ترومای شهری 
متفاوت اســت. دکتر ظفرقندی درباره تفاوت های 
این نوح جراحت برایمان توضیــح می دهد: »وقتی 
مجروحی در صحنه جنگ دچار آســیب می شود، 
ممکن اســت در اثر انفجار چندین ترکش به بدنش 
اصابت و سینه، شکم، اندام ها، گردن و سر و... را دچار 
جراحت کرده باشد. پزشک باید تسلط و مهارت کافی 
داشته باشد و با علم کافی بتواند جراحت ها را بررسی 

و ســریع اولویت بندی کرده و تریاژ و درمان را شروع 
کند. بنابراین در مقایســه با آســیب های شهری، با 
جراحت های بسیار پیچیده تری رو به رو است. در چنین 
شرایطی تصمیم گیری ها سخت تر و انتقال مجروحان 
هم شرایط مشکل تری دارد. باید از منطقه ای که زیر 
آتش و درگیری اســت، مجروح به جای دورتر و امن 
منتقل شود و به خصوص جلوگیری از خونریزی باید در 
زمان کوتاهی انجام شود تا مجروح زنده بماند.« دکتر 
ظفرقندی، رسیدگی به مجروحان در عملیات کربالی 
4را تلخ ترین خاطره اش می داند: »عملیات کربالی 4لو 
رفته بوده و مجروحان فوق العاده زیادی به خصوص با 
لباس غواصی به عقب منتقل می شــدند. شاید تنها 
عملیاتی بــود که به لحاظ رســیدگی به مجروحان 
عقب افتاده بودیم. میان مجروحان می گشتم تا ببینم 
برای کدامیک می توانم کار مؤثری انجام دهم. غصه 
می خوردم و اشکم جاری بود که چرا نمی توانیم برای 
همه کاری کنیم. البته به دالیلی تیم پزشکی را دیر به 
منطقه اعزام کردند و این باعث شــد که رسیدگی به 

مجروحان با مشکالت زیادی همراه شود.«

جراحی حین عملیات 
اما آیا امکانــات اورژانس های صحرایــی در نزدیک 
به خط قدم بــرای نجات جان مجروحان مناســب 
بود؟ دکتر ظفرقندی در پاســخ به این سؤال گریزی 
می زند به ابتدای شــروع جنگ تحمیلی: »واقعیت 
این است که ابتدای شــروع جنگ، آشنایی پزشکان 
با تکنیک ها و درمان آســیب های جنگی کم بود، اما 
با حضور بزرگان جراحی کشور در جبهه مانند آقای 
دکتر کالنتر معتمدی، آقای دکتر فاضل و آقای دکتر 
هدایت اهلل الیاسی به ســرعت این نقص ترمیم شد. 
شاید برایتان جالب باشــد بدانید که در همان جبهه 
کالس های آموزشی و علمی برگزار می شد و خیلی 
زود این نقایص به لحاظ امکانات و آموزش پزشکان 
برطرف شد. با کمک بهداری رزمی نیروهای مسلح و 
همچنین کمک بی دریغ دولت وقت در زمان جنگ، 
به ســرعت بیمارســتان های صحرایی و پست های 
امداد اورژانس های صحرایی ســاخته شــد. یکی از 
افتخارات دوران دفاع مقــدس، انتقال مجروحان به 
مراکز درمانــی در فاصله کمتــر از 15دقیقه بود. از 
اواسط سال 63و 1364به بعد تقریبا هیچ کمبودی 
به لحاظ مشکالت درمانی در منطقه جنگی نداشتیم. 

تولد دخترم هدی
بعد از عملیات كربالی4، نهم یا دهم دی ماه بود كه منطقه را ترک كردیم و با چند نفر از همکاران 
به اهواز آمدیم. من و دكتر كاظمیان با هم بودیم. او مسئول بهداری جبهه و جنگ و مدتی هم 
رئیس بیمارستان شهید بقایی اهواز بود. توی راه افکار مختلفی ذهنم را مشغول كرده بود. گاهی 
مجروحان جلوی چشــم ام می آمدند و گاهی به دخترم فکر می كردم كه تازه به دنیا آمده بود. 
یک بار حین عملیات به خانه تلفن زدم. همسرم گفته بود اسم بچه را تو انتخاب كن. می خواهیم 
شناسنامه بگیریم. او زنی پرتحمل بود و روحیه ای قوی  داشت. با دكتر كاظمیان از هر دری صحبت 
می كردیم. شاید به این دلیل كه حواس همدیگر را از عملیات و اتفاقاتی كه افتاده بود پرت كنیم و 
حال وهوای مان عوض شود. به او گفتم: »هنوز برای دخترم اسم انتخاب نکرده ام. اسم دخترم را چه 
بگذارم؟ دنبال یک اسم خوب می گردم.« اسم های مختلفی پیشنهاد كرد و آخر سر گفت: »هدی 
بگذار.« وقتی به تهران رسیدم اسم دخترم را هدی گذاشتم. تولد دخترم اتفاق شیرینی بود، اما 

من حتی وقتی در خانه بودم در فکر عملیاتی بودم كه پشت سر گذاشته بودیم.

خاطره

دیدار با پدر 
عملیات والفجر مقدماتی تا 21بهمن ادامه داشت. در روزهای پایانی یک شب در سنگر اورژانس 
صحرایی خط مقدم نشسته بودیم كه یک نفر از سنگر فرماندهی آمد و به من گفت پدرتان به مقر 
تیپ آمده! با تعجب پرسیدم: »پدرم؟« گفت: »بله!« گفتم: »پدرم جای مرا از كجا می دانسته؟ به 
كسی نگفتم كجا می روم.« خوشحال شدم و ناخودآگاه خنده بر لبم نشست. رفتم سنگر فرماندهی 
و از آنجا با ماشین به مقر تیپ رفتم. دیدم پدرم با علی حسینی، یکی از شاگردان تعمیرگاهش 
آمده اند. مقداری خوراكی هم برای رزمندگان آورده اند. انتظار نداشتم پدرم این همه راه فقط برای 
دیدن من به آنجا بیاید. آن شب دیدار پدرم و دیدن برق خوشحالی در چشمانش در آن وضعیت 
جنگی و درحالی كه به هیچ كس نگفته بودم كجا هستم، برایم قوت قلب بود. یک ماه بود او را ندیده 
و دلتنگش شده بودم. از علی حسینی شنیدم كه پدرم برایم دلتنگ شده و او هم از طریق ارتباط 
با یکی از بستگانش كه سپاهی بوده نشانی من را پیدا كرده است. مالقات كوتاه با پدرم در فکه در 

روزهای سخت و پرهیاهوی عملیات برایم امیدبخش بود.

خاطره

دکتر ظفرقندي حین مداواي مجروحان جنگي 
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تاریخ تشیع

تاریخ سری امامت 
کتاب »تاریخ ســری امامت« 
اثر شیخ جعفر المهاجر را جواد 
افشار به فارســی برگردانده و 
از ســوی انتشــارات بوستان 
کتاب منتشر شده است. کتاب 
تاریخ ســری امامت تصویری 
واضح و تا حدی کامل از دولت 
پنهانی ارائه می دهد که ائمه 
علیهم السالم به صورت متوالی 
به تأسیس و رهبری آن همت 
گماشتند و به یمن این دولت 

پنهان، بنای تشیع را به صورت یک بنای فاخر انسانی قوی و کامل 
بازسازی کردند که با شــکل قبلی آن اختالف ریشه ای داشت 
و بدین ترتیب آن را در مســیر زنجیره ای از تکامالتی قرار دادند 
که حلقه ای پس از حلقه ای می آمد که تا  اکنون هم از برکات آن 
برخورداریم. غیبت و فقدان این تصویر در نوشته های مورخان یا 
شبه مورخان، از عجایب روزگار است؛ چرا که اطالعات و مواد آن 
در ده ها منبع و مصدر به شــکل های مختلف پراکنده است. در 
حقیقت ویژگی این کتاب، ترکیب هوشمندانه و فنی داده های 
پراکنده تاریخی اســت که منجر به جوشش چشمه جدیدی از 
تاریخ شده است. فهم رویکرد برخی از ائمه به این اسلوب عملیاتی 
و پیروزی شــگفت انگیز در آن، مستلزم تغییر آن تصویر برجای 
مانده از سیره آنان در برخی کتاب های سیره است که از ایشان 
افرادی آرام و سر به زیر در برابر تدابیر سلطه حاکمه ارائه می دهند 
که ائمه را تبعید یا زندانی و یا حصر خانگی می کردند، درحالی که 
تصویر واقعی از ایشان، طبق اسناد تاریخی، تصویر رهبران فعال و 
خستگی ناپذیری است که در نهایت حفاظت و رازداری و انضباط، 
شیعیان و پیروانشان را وارد فعالیت ســازمان یافته ای کردند تا 

جبران نبود حاکمیت عادله برایشان باشد.

آیین و اسطوره در ایران شیعی 
کتاب »آیین و اســطوره 
در ایران شیعی« اثر جبار 
رحمانی است که انتشارات 
آرمــا آن را منتشــر کرده 
اســت. گفتمــان کربال، 
منبع و مبنای اصلی برای 
شــکل گیری نظام آیینی 
مناسکی و نظام اساطیری 
فرهنگ شیعی است. این 

نظام مناسکی یکی از مهم ترین عوامل بقای تشیع 
طی تاریخ بوده است. مطالعه این نظام مناسکی از 
منظر علوم جدید و باالخص انسان شناسی برای فهم 
فرهنگ شیعیان اهمیتی خاص دارد. در کتاب حاضر 
با رویکرد انسان شناسی به مناسک عزاداری و ابعاد 
مختلف آن پرداخته شده است. در بخش اول کتاب، 
تالش شده براساس ســنت نظری انسان شناسی 
در مطالعه نظام اســاطیری یک فرهنگ )به عنوان 
هسته و منشور معنایی فرهنگ و جامعه(، برای فهم 
فرهنگ شیعی و نظام معنایی مرکزی آن چارچوبی 
تدوین شــود. در بخش های بعدی، تاریخ مناسک 
عزاداری در تشــیع با رویکردی انسان شــناختی 
بررسی شده و اینکه عزاداری از کی و در چه شرایطی 
شــکل گرفته و متون مختلف مربوط به مناســک 
عزاداری هرکدام چه نقشــی در شکل گیری نظام 
مناسکی عزاداری محرم و گفتمان کربال داشته اند، 
مورد بحث قرار گرفته  اســت. جبــار رحمانی زاده 
متولد1359پژوهشگر، نویسنده و استادیار ایرانی 

در رشته مردم  شناسی است.

از شاه قدرتمندی که ابزار الزم برای حکومت حتی 
بر بدن و تن شــهروندان را داراســت، سبب شد تا 
براســاس تجربه اخیر، آزادی افسارگسیخته ای که 
ایرانیان از آن چیزی جز آشوب و فتنه ندیده بودند، 
به بهای گزاف امنیت عریان رضاخانی فروخته شود. 
محمدرضا نیز در مقطع 12 ســاله پس از ســقوط 
پدرش، به دلیل جــوان و کم تجربه بودن و نیز برای 
حفظ موقعیت لرزان خویش و کنترل دستگاه دولتی، 
با سایر شخصیت ها، گروه ها و طبقات اجتماعی رقابت 
می کرد و سعی داشت موقعیت خود را از طریق جلب 
برخی حمایت های خارجــی و داخلی، حفظ کند و 
تحکیم بخشد. در این دوره، دربار، مجلس، کابینه، 
ســفارتخانه های خارجی و مردم، قطب هایی بودند 
که قدرت میان آنها دست به دست می شد. اما کنار 
زدن مصدق در نتیجه کودتای 28مرداد، این امکان 
را به شاه داد تا دست به ایجاد یک حکومت استبدادی 
بزند و می توان گفت عمــال از آن زمان، محمدرضا 
پادشاه شــد. محمدرضا پهلوی نظام حکومتی ای 
به وجود آورده بود، که به او ایــن اجازه را می داد که 
هم سلطنت کند و هم حکومت و هم بر اریکه قدرت 
بماند. در این سیستم، سیاســت و حکومت از هم 
تفکیک ناپذیر بودند و 3قوه مقننه، مجریه و قضاییه، 
در وجود شاه متمرکز شده بودند. بنابراین، هر 2شاه 
پهلوی، با استفاده از ایجاد فضای هراس انگیز که در 
نتیجه وضعیت آشوب و هرج ومرج گونه آن مقاطع 
تاریخی به وجود آمده بود، با ایجاد رعب در دل های 
مردم و روشنفکران، سیاست های استبدادی خود را 
موجه جلوه می دادند. هر 2شاه از حمایت قدرت های 
بزرگ برخوردار بودند و این، اجرای سیاســت های 
اســتبدادی و ســرکوب مردم را برای آنان آسان تر 
می ســاخت. تفاوتی که در اجرای منویات شاهانه 

هردوی آنها وجود داشت، این بود که رضاشاه یکسره 
نسبت به نهادهای سیاسی بی تفاوت بود و با وجود 
حضور صوری آنان در عرصه سیاســت ایران، گاه و 
بیگاه این نهادها را بی اعتبار می ساخت، درحالی که 
محمدرضا، به ظاهر تالش اش را برای حفظ اعتبار این 
نهادها به کار می گرفت. فضای بین المللی در دوران 
محمدرضا پهلوی به گونه ای بود که او نمی توانست 
این نهادها را حذف کرده  یا نسبت به آنها بی تفاوت 
باشد. برعکس، او می کوشــید تا با عریض و طویل 
ســاختن نهادهای سیاســی، نظام سیاسی خود را 
موجه جلوه دهد. این در حالی است که دستگاه های 
سیاسی، تنها رویه پوشــالی ای بودند که از حجم و 
وسعت استبدادهای شــاهی نمی کاست و تنها آن 
را پوشیده نگه می داشــت. در این میان، این نکته 
الزم به ذکر است که شــاهان مستبد پهلوی، پیش 
از امنیت سازی، ابتدا به امنیت زدایی می پرداختند. 
به عبارت دیگر، نظام سیاسی پهلوی ها، نه در عرصه 
امنیت داخلی و نه در عرصــه امنیت خارجی، چه 
براساس مفهوم سنتی امنیت و چه براساس مفهوم 
نوین امنیت، نتوانست آن چنان که باید امنیت را در 
ایران فراهم سازد، زیرا ارتش نوینی که ایجاد کرده 
بودند، ناکارآمــد و سیاســت زده از کار درآمد و در 
مواجهه با بحران های عصر خود، عمال نقشی برای 

مردم و کشور ایفا نکرد.

2( سیاست زدایی از شهروندان
دومین سیاستی که می توان آن را نتیجه سیاست 
نخست دانست، سیاست زدایی از شهروندان بود. 
رضاخان به بهانه حفظ امنیــت عمومی و تکوین 
بستر مناسب برای زیست جمعی، افراد و گروه های 
آزادی خواه را سرکوب کرد و منش تحقیر و سوءظن 
نسبت به گرایشــات سیاسی و شــهروندان را در 
پیش گرفت. شخصی شدن عرصه قدرت در دوره 
رضاخان، عرصه را به سیاست های غیررسمی تنگ 
کرد و نهادهای مدنی را به مثابه دشــمن، خائن، 
رقیب و مانع توسعه ایران معرفی کرده و از همین 
رو با سیاست زدایی از شــهروندان، ترس و ناامنی 
را ترویج می کرد.تصمیم گیری نهایی، به شــاه و 
محافل نزدیک وی محدود بود. رضاشاه با این کار، 
چهارچوب تشریفاتی حکومت مشروطه و مجلس 
آن را از بین نبرد اما آن را به تشــکیالت فرمایشی 
بدل کرد که وظیفه ای جز اجرا و تصویب دستورات 
نداشت. اگرچه ایجاد آگاهی به منظور افزایش نقش 
مردم در سیاست، به واسطه تأسیس نهادهای مدرن 
اندک رونقی گرفته بود اما تالش های رضاخان برای 
بازگرداندن مردم به حوزه خصوصی، مشــارکت 
عمومی، مشروطیت و حقوق مدنی را به طاق نسیان 
کوبید! احــزاب در دوره حکومت پهلوی، از آزادی 
انتخاب و عمــل برخوردار نبودنــد. به رغم آزادی 
کوتاهی که بعد از انتقــال حکومت به محمدرضا 
صورت گرفت و احــزاب و مطبوعات بــه آزادی 
نسبی رســیدند، بعد از کودتای 28مرداد 1332، 
پهلوی دوم به تدریج سعی کرد با اتخاذ »استراتژی 
نظارت«، نهادها و سازمان های سیاسی را شدیدا 
تحت کنترل درآورد. بر این اساس در سال 1353و 
با برچیده شدن 2حزب ایران نوین و حزب مردم 
که وظیفه داشتند تسلط خود را نه تنها بر مجلس و 
دولت، بلکه بر گروه های اجتماعی و تشکل های آنها 
نیز برقرار کنند، حزبی تحت عنوان حزب رستاخیز 
تأسیس شد. شاه با تأسیس حزب رستاخیز سعی 
کرد، قدرت خــود را در این زمینــه، در قالب یک 
تشــکل متمرکز کند. این حزب تا نیمه دوم سال 
1355و نیمه اول سال 1356، در عرصه کارکردی 
خود فعالیــت قابل توجهی جز برگــزاری کنگره 
سوم نداشت. در مقابل، کارکردی که از آن انتظار 
نمی رفت، یعنی سرکوب مخالفان و شناسایی آنها، 
در رأس فعالیت ها و اقدامات آن قرار داشت. براساس 
آنچه گفته شــد، درحالی که رضاخان می کوشید 
با استفاده از قدرت شخصی به سرکوب مخالفان 
بپردازد، فرزندش سعی داشت تا از طریق نهادها 
و ســاختارهایی که خود ایجاد می کرد، به تثبیت 

پایه های حکومت استبدادی خود مبادرت ورزد.
* منابع در سرویس تاریخ همشهری موجود است .

فرجام مشترک؛ از فرار تا مرگ در غربت

شاهان چمدان به دست!
شاهان چمدان به دست، بهترین توصیف است برای فرجام 
حکمرانانی که به دســتور انگلیس و آمریکا، هماره وسایل 
خود را برای فرار از کشــور آماده داشتند! البته این توصیف 
عالوه بر آنکه به ترس همیشگی رضاخان و فرزندش از قیام 
مردم و بی پشتوانگی آنان اشاره دارد، حاکی از بی اختیاری 
و سرســپردگی آنان به بیگانگان نیز هســت. همانگونه که 
قدرت یابی رضاخــان به اراده و کمک انگلیســی ها صورت 
گرفت، خلع او از سلطنت نیز به دستور آنها بود. آنان که خود 
موجد و حامی بقای سلطنت قزاق بودند و در طول 16سال 
از او پشــتیبانی کردند و منافع فراوانی هم از این پشتیبانی 
نصیب خویش ساختند، به دلیل تأمین عواید بیشتر و اتمام 
تاریخ مصــرف رضاخان، وی را از ســلطنت خلع کردند. در 
شهریور 1320با نزدیک شدن نیروهای متفقین به تهران، 
او پس از تالش های عاجزانه برای بقا و انتقال ســلطنت به 
پســرش، بدون کمترین مقاومت و کوچک ترین دغدغه ای 
نسبت به آینده مردم، ناچار به استعفا و به دستور انگلیسی ها 
از طریق بندرعباس، با کشتی از ایران خارج شد! تا بدان سان 
تحقیرآمیز که کشتی 5روز در ساحل بمبئی لنگر انداخت اما 
افسر انگلیسی به رضاشاه کبیر)!( -که نیمی از مملکت را به 
نام خود سند زده بود- حتی اجازه پیاده شدن نداد و او روی 
دریا ماند تا به جزیره موریس )در جنوب غربی اقیانوس هند( 
منتقل شد، جایی که پیش تر حتی اسم آن را نیز نشنیده بود! 
چندماهی را به سختی در آنجا سر کرد و پیگیر انتقال به کانادا 
بود، اما انگلیســی ها با انتقالش به ژوهانسبورگ )پایتخت 
آفریقای جنوبــی(، موافقت کردند. بدین ترتیب کســی که 
روزی خویشــتن را ابرقدرت و عظیم شــوکت می دانست، 
حتی برای اقامتگاه و ادامه زندگی خود نیز، هیچ تصمیمی 
نمی توانست بگیرد! سرانجام او که مسلوب االختیار شده بود، 
در روز چهارم مرداد 1323 و درحالی که در آرزوی رفتن به 
قاهره بود، در ژوهانســبورگ به دلیل حمله قلبی ُمرد. اما از 
آنجا که هنوز جنگ جهانی دوم به پایان نرسیده بود، متفقین 
اجازه انتقال جسد او را به ایران ندادند و پس از طی تشریفات 
مومیایی در آفریقای جنوبی، جنازه به مصر برده و در مسجد 
الرفاعی به خاک ســپرده شد. ســرانجام پیکر رضاخان، بنا 
به تصمیم محمدرضا پهلوی، در ســال 1329نبش قبر و به 
ایران منتقل و همزمان با اعتراضات گســترده مردم و علما، 

در شهرری و در مقبره ای از پیش ساخته شده، مدفون شد.
از ســوی دیگر فرجــام محمدرضــا پهلوی کــه به عنوان 
دست نشانده انگلیس و آمریکا به تخت سلطنت رسیده بود 
نیز، بهتر از پدرش نبود. او نیز پس از حدود 37سال خدمت 
و سرســپردگی به اربابان آمریکایی و انگلیسی خویش، در 
26دی ماه 1357و به امر آنان، ناگزیر به فرار از کشــور شد. 
محمدرضا پهلوی نیز از زمان ترک ایــران تا زمان مرگش، 

گرفتار آوارگی بود!

 

در این مدت کشورهای مختلفی را برای اقامت برگزید، اما در 
هریک از این کشورها، اقامتش با مشکالت مختلفی مواجه شد. 
به طوری که مجبور می شــد تا مدام، محل سکونت خویش را 
تغییر دهد. در این میان و در هر تغییر اقامتی، یکی از مشکالت 
او پیدا کردن کشــوری بود که حاضر به پذیرش وی باشــد، 
به نحوی که از زمان ترک ایران، 10هفته در مراکش، 11هفته 
در باهاماس، 17هفته در مکزیــک، 10هفته در آمریکا برای 
معالجه و مدت کوتاهی هم در پاناما بود و ســرانجام به مصر 
رفت. همچنین در این مدت، انگلیس، سوئیس، اردن و فرانسه، 
از پذیرش وی خودداری کردند. در واقع شــاه پس از خروج از 
ایران، عمال به صورت مهره ای ســوخته درآمده بود که حتی 
ثروت افسانه ای که به همراه خود از ایران برده بود نیز نتوانست 
برای او مامن و پناهگاهی بسازد و با داشتن امالک فراوان در 
کشــور های اروپایی و آمریکا تا زمان مرگش روی آسایش را 
ندید. تقدیر آخرین شاه ایران نیز این بود که مانند پدرش، در 
آوارگی و غربت و پس از تحمل خفت و دشــواری های بسیار، 
دنیا را در 5مرداد 1359ترک گوید. در مراسم تشییع جنازه 
او، سادات رئیس جمهور مصر و نیکسون رئیس جمهور سابق 
آمریکا شرکت کردند. حتی ملک حسین دوست قدیمی شاه 
که بسیار به او مدیون بود نیز، زحمت شرکت در این مراسم را 
به خود نداد و از میان هیأت های دیپلماتیک خارجی مقیم مصر، 
تعداد کمی در مراسم حضور یافتند. هیأت حاکمه آمریکا نیز، 
تنها به صدور پیام تسلیتی اکتفا کردند. تقدیر این بود که او نیز 

به مثابه پدرش، در مصر خاک شود، به سان فراعنه این کشور!

معصومه رضایی؛ ، تاریخ پژوهنگاه

26دی 1357.محمدرضا پهلوی با چشمانی گریان
 ایران را ترک می گوید 

در واقع شــاه پس از خروج از ایران، عمال به صورت 

مهره ای سوخته درآمده بود که حتی ثروت افسانه ای 

که همراه خود از ایران برده بود نیز، نتوانست برای او 

مامن و پناهگاهی بسازد و با داشتن امالک فراوان 

در کشور های اروپایی و آمریکا تا زمان مرگش روی 

آسایش را ندید. تقدیر آخرین شاه ایران نیز این بود 

که مانند پدرش، در آوارگی و غربت و پس از تحمل 

خفــت و دشــواری های بســیار، دنیــا را در 5مــرداد 

1359ترک گوید

الهام دانایی سرشت
روزنامه نگار گزارش

صفحات تاریــخ پهلــوی را ورق می زنیم و در 
ســلطنت پدر و پسر شــباهت هایی مشاهده 
می کنیم؛ شــباهت هایی که در سراسر دوران 
ســلطنت رضاخان و فرزندش محمدرضا، به 
وضوح حاکم اســت و ازجمله مهم ترین آنها، 
می توان به استبداد و وابستگی آنها اشاره کرد. 
در این راستا و با توجه به آنکه تاکنون کمتر به 
این مسئله پرداخته شده است، در این نوشتار به 
مناسبت سالمرگ رضاخان و فرزندش، نظری به 
شباهت های پهلوی پدر و پسر در سیاست ورزی 

و سلطنت خواهیم افکند.

الف( رژیم گوش به فرمان انگلیس و آمریکا
یکی از بارزترین نشــانه ها و ویژگی های مشترک، 
در هر 2دوره رژیم پهلوی، وابستگی بی حد و حصر 
بــه قدرت های بیگانه و کشــورهای اســتعماری، 
به خصوص آمریکا و انگلیس و عدم استقالل سیاسی 
بود. تاریخچه به روی کارآمدن تمام سلســله های 
پادشاهی در ایران نشــان می دهد که هرکدام یا با 
غلبه بر حکومت پیش از خود، از طریق جنگ های 
طوالنی مدت و یا شــورش های قبیله ای بر سر کار 
آمدند، اما رژیم پهلوی عالوه بر وابستگی، استبداد 
و کودتایی بودن، نخستین رژیم سلطنتی در ایران 
بود که به دســت بیگانه - و نه به زور شمشیر خود- 
حکومت یافت و تا مقطع ســقوط نیز، مطیع اوامر 

بیگانگان در تمام یا اغلب زمینه ها بود.

وابستگی تحقیرآمیز پدر و پسر به بیگانگان 
نخستین گام در مسیر وابستگی مطلق رژیم پهلوی 
به قدرت های خارجی، تأســیس این رژیم توسط 
انگلستان بود. انگلیس استعمارگر که بالفاصله پس 
از انقالب مشــروطه و انقراض تزارها، خود را یکه تاز 
دید، ابتدا با قرارداد 1919وارد شــد و چون اجرای 
آن را ممکن ندید، از طریــق عوامل پنهان به ایجاد 
یک حکومت وابسته در ایران اقدام کرد. شخصی که 
معین شد رضا پاالنی، فرمانده فوج قزاق قزوین بود. 
عوامل دولت انگستان او را شناسایی کرده و تعلیمات 
الزم را به  او دادند و ســرانجام این فرد را با کودتای 
سوم اسفند 1299، بر ریل قدرت یابی افکندند. وی 
در دوره حکومتش با وابستگی به بریتانیا، روز به روز 
بیشــتر خود را در معرض ســلطه آنها قرار می داد. 
چنانچه محمدرضا در خوش خدمتی های پدرش، به 
اردشیر زاهدی می گوید: »پدر ما به منافع بریتانیای 

کبیر خدمات ارزنده ای کرد.« 
اما این وابســتگی، برای رضاخان عاقبتی نداشت و 
همانطور که روی کار آمدن وی با انگلیســی ها بود، 
تبعید و کنار گذاشتن او هم به دســتور آنها انجام 
شد. در روز 25شهریور ماه 1320و زمانی که قوای 
روس و انگلیس به ســمت تهران در حرکت بودند، 
رضاشاه امر به استعفا شــد و به طرز تحقیرآمیزی 
از ایران به جزیره موریس و سپس به ژوهانسبورگ 
تبعید شــد. قوای متفقین که مدتی در پی یکی از 
بازماندگان قاجار، برای انتصاب وی به عنوان شاه در 
ایران بودند، با نقش آفرینی فروغی، تصمیم گرفتند تا 
ولیعهد جوان رضاخان، محمدرضا پهلوی را به جای 
وی بر تخت بنشانند و بدین ترتیب پهلوی دوم نیز با 
اراده بیگانه بر سر کار آمد. درواقع انتقال سلطنت از 
رضاشاه به ولیعهد، نمادی از همان وابستگی پیشین 
به قدرت های استعماری بود و جوانی که به مجلس 
آوردند و به عنوان شاه سوگند یاد کرد، مهره ای بود 

که اراده مستقلی نداشت.
اما دودمان پهلوی، عالوه بر اینکه تنها حکومت در 
تاریخ ایران بود، که با اراده بیگانه بر سر کار می آمد، 
در دوران ســلطه نیز به بیگانگان وابستگی شدید 
داشت. هرچند که نشانه های این وابستگی، در همه  
زمینه ها ازجمله صنعت، تجارت و قوای نظامی و... 
به چشم می خورد، اما وجود رجال سیاسی وابسته 
به غرب، از خــود رضاخان و محمدرضــا گرفته تا 
عناصر مختلف دربــار، خود نقطــه قابل تأملی در 

وابستگی بی چون و چرای رژیم پهلوی است. اردشیر 
زاهدی در این زمینه می گویــد: »انتصاب هویدا به 
نخست وزیری، اگرچه ظاهراً اتفاقی صورت گرفت، 
اما هویدا نخست وزیری بود که آمریکا، انگلستان و 
اسرائیل، روی او توافق کرده بودند و به همین دلیل 
اعلیحضرت با آنکه چندبار کوشید تا هویدا را کنار 
بگذارد و من یا اســداهلل علم و یا هوشنگ انصاری را 
مأمور تشکیل کابینه نماید، موفق نشد...«. این نفوذ 
بیگانگان در امورات کشــور و گوش به فرمان بودن 
شــاهان پهلوی، تا جایی بود که حسین فردوست 
در بخشــی از خاطرات خود، با اشاره به مالقاتش با 
ترات، رئیس اطالعات انگلیــس در ایران و ناراحتی 
او از اینکــه محمدرضا به رادیوهــای آلمان گوش 
می کند، می گویــد: »پس از بازگشــت، جریان را 
به محمدرضا گفتم، او شــدیداً جا خورد و پرسید: 
انگلیســی ها از کجا می دانند که من به کدام رادیو 
گوش می دهم؟... فردا اول وقت با ترات تماس بگیر 
و بگو: محمدرضا به هیچ رادیویی هم گوش نخواهد 
کرد، مگر رادیوهایی که ترات اجازه دهد.« یکی دیگر 
از عوامل نفوذ در دربار پهلوی، ارنست پرون بود که 
از مدرسه له روزه سوئیس، انگلیسی ها او را به عنوان 
خدمتکار محمدرضا قرار دادند، که در واقع جاسوسی 
بی بدیل بود. فردوســت درباره یکه تازی پرون برای 
اجرای نظرات انگلیس، در خاطرات خود می گوید: 
»پرون آمرانه و با حالت تحکم بــه من می گفت: تا 
به او ]محمدرضا[ بگویم و جمالتــی از این قبیل را 
به کارمی برد: من می خواهم این کار بشــود! پرون 
گاه حتی در حضور من نیز، با چنین لحنی صحبت 
می کرد و اگر او موردی را نمی پذیرفت، می گفت: باید 
بکنی وگرنه نتایج آن را خواهی دید. محمدرضا برای 
اینکه از شر پرون خالص شود و یا برای اینکه توهین 
بیشتری نشنود، می پذیرفت و با وجود این توهین ها، 

همواره در مقابل پرون حالت تسلیم داشت.« 

ب( رژیم مستبد 
دومیــن اشــتراک رضاخــان و فرزنــدش، اتخاذ 
سیاست های استبدادی در دوران حکمرانی بر کشور 
بود. اســتبداد در دوران پهلوی، دارای ویژگی های 
عمومی همه نظام های استبدادی، مانند خودرأیی، 
تمرکز قدرت، حذف و قلــع و قمع مخالفان بود، اما 
متأثــر از ویژگی های حاکمان و همچنین ســنت 
سیاسی سلطنت، در ایران رنگ و بوی دیگری گرفته 
بود. گســترش هراس در میان مردم از یک ســو و 
کنترل شدید مخالفان از سوی دیگر، 2پایه سلطنت 
اســتبدادی پهلوی ها در ایران بود، که تفاوت های 
اندک میــان رضــا و محمدرضا پهلــوی در اتخاذ 
سیاســت ها، به تغییر در شــرایط تاریخی سیاسی 
اقتصادی و اجتماعی جامعه برمی گشــت، اگرچه 

نتیجه هر دوی این سیاست ها یکی بود.

سیاست بقا در سایه ترس فراگیر
یکی از مهم ترین سیاست هایی که رضاخان، از فضای 
آنومیک پس از مشــروطه و محمدرضا از وضعیت 
متزلزل پس از اشغال ایران از آن بهره بردند، سیاست 
بقای »ترس فراگیــر« بود. گویــی دولت نظامی، 
اقتدارگرا و تجددگرای رضاخان، کفاره تأخیر ورود 
ایران به عصر تجدد بود، که ایرانیان مجبور به تحمل 
آن بودند. تفرقه سیاســی و فعالیت نیروهای گریز 
از مرکز کــه بر فضای ایران حاکم شــده بود، باعث 
شد کشــور کهنســال ایران، فرتوت و خسته و از پا 
افتاده باشد. در 2دهه آخر قرن 13هـ  .ش نیز، بین 
10تا 40درصد از جمعیت خود را، بر اثر ابتال به انواع 
بیماری های واگیردار، قحطی و جنگ از دست داد. 
این خود عامل بقای وضعیت ترس فراگیر در ذهن 
جامعه ایرانی بود. پهلوی اول نیروی پلیسی به وجود 
آورد که ابزار ســرکوب خشن قلمداد می شد. حتی 
عشایر در زیستگاه های همیشــگی خود، احساس 
امنیت نمی کردند. هرکس کوچک ترین انتقادی از 
اوضاع می کرد، جاسوس محسوب می شد! اقدامات 
رضاشاه در مواجهه با مذهب نیز که زندگی خصوصی 
و عمومی ایران را شکل می داد، احساس ترس مهیبی 
را در جامعه موجب شــده بود. این ترس دوگانه که 
شامل فضای آنومیک و بی شاهی از یک سو و هراس 

یکی از مهم ترین سیاســت هایی که 
رضاخــان، از فضــای آنومیک پس از 
مشــروطه و محمدرضــا از وضعیــت 
متزلــزل پــس از اشــغال ایــران از آن 
بهره بردنــد، سیاســت بقــای »ترس 
فراگیــر« بــود. گویی دولــت نظامی، 
اقتدارگــرا و تجددگــرای رضاخــان، 
کفــاره تأخیــر ورود ایــران بــه عصــر 
تجــدد بــود، کــه ایرانیــان مجبــور بــه 
تحمل آن بودند. پهلــوی اول نیروی 
ابــزار  کــه  آورد  به وجــود  پلیســی 
سرکوب خشن قلمداد می شد. حتی 
عشــایر در زیســتگاه های همیشــگی 
خــود احســاس امنیــت نمی کردنــد. 
جالــب اینکــه هرکــس کوچک تریــن 
انتقادی از اوضاع می کرد، جاسوس 

محسوب می شد!
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تاریخ اسالم

واقعه عاشورا
کتــاب »واقعه عاشــورا« بــا زیر 
عنوان »تحلیلی ســاختارگرایانه از 
درام کربال به گــزارش طبری« اثر 
»تورستن هیلن« را احسان موسوی 
خلخالی به فارســی برگردانده و از 
ســوی انتشــارات کرگدن منتشر 
شــده اســت. هر ماجرایــی را که 
پیش زمینه ای تاریخی در ســنتی 
دینی دارد و کارکــرد آن در حیات 

مومنان چیــزی بیش از صرف انتقال اطالعات تاریخی اســت 
می توان اسطوره قلمداد کرد. بدین معنا که می توان با روش های 
اسطوره شناسی که دانش و شــاخه ای از مردم شناسی و علوم 
وابسته به آن است، آن را بررسی و تحلیل کرد. ماجرای عاشورا 
و شــهادت امام حســین)ع( امام سوم شــیعیان با فرقه های 
گوناگونشان، هر دو این خصوصیت ها را دارد؛ هم پیش زمینه ای 
تاریخی دارد و هم در زندگی روزمره شیعیان و حتی غیرشیعیان، 
نقشی مهم و پویا ایفا می کند. تورســتن هیل در پژوهش خود 
ماجرای شهادت حسین بن علی)ع( را چنان که محمد بن جریر 
طبری، مورخ و فقیه مسلمان، بازگو کرده است تحلیل می کند. 
تحلیل او بر پایه ســاختارگرایی کلود لوی استروس، چنان که 
کســانی مانند کونگاس و پی یر ماراندا، مارکوس، اســکوبال و 
دیگران بدان پروبال داده اند، است. با این کار، او 2 هدف اصلی 
را دنبال می کند: نخســت اینکه فهم عمیق تری از واقعه کربال 
به عنوان داســتانی که برای طبری و احتمــاال برای خودانگاره 
جامعه اسالمی در روزگار وی زیربنایی بوده است ارائه کند. هدف 
دوم بررسی این نکته است که ساختارگرایی لوی استروس را تا 
چه حد و به چه شــیوه ای می توان درباره روایت های مربوط به 

صدر اسالم به کار گرفت.
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حکمرانی در سایه »ترس فراگیر«
استبداد و وابستگی؛ فصل مشترک سلطنت پدر و پسر



سه شنبه 11  مرد اد 241401
شماره  8558

عالوه بر واقعه عاشــورا، موضوعات مرتبط با واقعه 
کربال هم مورد توجه سفارش دهندگان پرده های 
قهوه خانه ای بــود. از این رو در بین آثار نقاشــان 
قهوه خانه ای عالوه بر پرده های متعدد موسوم به 
»مصیبت کربال« تعداد قابــل توجهی تابلو وجود 
دارد که به تاریخ اســالم و یا وقایــع متعدد قیام 
امام حســین)ع( می پردازند. از این نظر پرده های 
قهوه خانه مــا را به یاد تعزیه می انــدازد که وقایع 

مرتبط با عاشورا را روایت می کنند.
نمونه ای از این عالقه را می توان در این تابلوی نسبتاً 
بزرگ دید که حســین قوللرآقاسی نقاشی کرده 
است. حسین قوللرآقاسی، مشهورترین نقاش میان 
نقاشان قهوه خانه به حساب می آید که مورد احترام 
بیشتر نقاشان دیگر این سنت هم بود. به یک معنی 
قوللرآقاســی را یکی از بنیانگذاران جریان نقاشی 
قهوه خانه هم خوانده اند. پــدرش نیز در هنرهای 
مردمی دست داشت و از این نظر قوللرآقاسی خیلی 
زود با اصول هنرهای مردمی ایران آشنا شد. بسیاری 
از سنت های نقاشــی قهوه خانه ای را به او نسبت 
می دهند و جمعی قابل توجه از نقاشان نسل بعدی 
جریان قهوه خانه هم شاگرد و دنباله رو او بوده اند. 

حسین قوللرآقاسی ســال 1269متولد شده و در 
سال 1345درگذشت.

در دهه 1340بود که مارکو گریگوریان تعدادی از 
آثار حسین قوللرآقاسی و محمد مدبر را خریداری 
کرد. همین موضوع باعث شــد تا آثــار این دو و 
دیگر نقاشان قهوه خانه ای مورد توجه هنرمندان 
مدرنیست قرار بگیرد. به واسطه این رخداد آثار این 
هنرمندان از خطر نابودی نجات یافت و تعدادی از 
موزه ها ازجمله موزه رضا عباسی و مجموعه تاریخی، 
فرهنگی سعدآباد آثار این هنرمندان را خریداری 
کردند و به گنجینه شــان افزودند. امروزه بخشی 
از آثار نقاشــان قهوه خانه در این موزه ها نگهداری 

می شود.
پرده کنونی یکی از نمونه آثاری است که به وقایع 
مرتبط با قیام امام)ع( می پــردازد. ابعاد این پرده 
نســبتاً بزرگ 171در 110.5سانتی متر است. در 
مرکز اثر مســلم ابن عقیل و حضرت عباس)ع( را 
می بینیم که رو به سمت راســت قاب ایستاده اند. 
در سمت راست مســجد مدینه نقاشی شده. در 
مقابل مسجد، تمثال امام حسین)ع( و حبیب ابن 
مظاهر را می بینیم و در گوشــه راست پشت پیکر 
امام)ع(، حضرت قاسم)ع( و حضرت علی اکبر)ع( 
را در لباس رزم می بینیم و ســمت پایین و راست 
اثر و پایین تر از پیکر حضــرت علی اکبر، حضرت 
زین العابدیــن)ع( را با کتابی در دســت راســت 

می بینیم. لباس حضرت زین العابدین)ع( مشابه 
لباســی اســت که بر تن حضرت امام حسین)ع( 
دیده می شود. قوللرآقاســی از این طریق امامت و 
جانشــینی حضرت زین العابدین)ع( را یادآوری 
می کند. همچنین می توان یکی از سنت های نقاشی 
قهوه خانه را در قیاس میان چهره حبیب ابن مظاهر 
و تمثال چهره امام حسین)ع( و سایر اولیا  در پرده 
دید؛ قوللرآقاسی به چهره حبیب ابن مظاهر اندکی 
حالت داده اســت، درحالی که تمثال اولیا معموالً 

بدون حالت نقاشی می شده.
در فاصله میان 2پیکر مسلم و حضرت عباس)ع(، 
2پیکر کوچک تر 2طفالن مسلم تصویر شده  اند که 
همچون پدر دستان را به نشانه احترام به امام)ع( 
چلیپا کرده اند. همچنین می توان دید که مســلم 
شمشیر و سپرش را به نشــانه احترام و اطاعت از 
امام)ع( پیش پای اش روی زمین گذاشته است. علم 
هم در دست حضرت عباس)ع( است که جایگاه او 

در کربال و لشکر امام)ع( را نشان می دهد.
قوللرآقاســی برای برقراری تعادل میان دو سمت 
پرده خیمه های سمت چپ را با طراحی کمینه گرای 
مسجد مدینه در سمت راست هماهنگ و با افزودن 
چند پیکره در سمت چپ تعادل را در پرده برقرار 
کرده اســت. به شیوه مرسوم نقاشــی قهوه خانه، 
دور ســر اولیا هم نوری دایره ای نقاشــی شده که 
نشان قداست اســت. همچنین نقاش با نوشتن 

نام ها در کنار پیکره ها آنها را برای بیننده مشخص 
کرده اســت. امضای نقــاش »رقم قوللــر« و نام 
سفارش دهنده، »فرمایش عباس تکیه« در سمت 

چپ تابلو به چشم می خورد.
گفته می شود که قوللرآقاسی در نقاشی این پرده 
کاماًل پیرو روایات بوده است و کوشیده تا جزئیات 
را طبق روایت اجرا کند. چنانچه عده ای به قد کوتاه 
ساربان که پشت پیکر حضرت عباس)ع( قرار دارد 
ایراد گرفته بودند. به گفته هادی سیف از آنجا که 
در روایات از ساربان نام برده شده بود، قوللرآقاسی 
باید او را تصویر می کرده. اما نقاشــی کردن او در 
ابعاد واقعی مشکالت طراحی ایجاب می کرده، او 
را کوتاه تر از ابعاد واقعی کشــیده. اما این موضوع 
یک نکته دیگر را نیز در سنت نقاشی قهوه خانه ای 
یادآوری می کند چون پیکر ســاربان در صف اول 
نقاشی است کشیدن او در ابعاد واقعی ترکیب بندی 
را به هم می زده اســت و پیکر او را هم طراز با پیکر 
اولیا  قرار می داده. قوللرآقاســی با کشــیدن او در 
ابعاد کوچک بر اهمیت پیکر اولیا  تاکید بیشتری 

کرده است.
این اثر هم قدرت طراحی و رنگ  آمیزی حســین 
قوللرآقاســی را نمایش می دهد و هم بسیاری از 
سنت های نقاشی قهوه خانه را در خود دارد. این اثر 
بدون تاریخ هم اکنون در گنجینه موزه رضا عباسی 

نگهداری می شود.

مهارت استاد در ارادت به حضرت
مروری بر پرده » بار یافتن حضرت مسلم)ع( خدمت امام حسین)ع(« اثر فتح اهلل قوللرآقاسی

کتاب هایی برای شناخت و درک بهتر عظمت حماسه حسینی

روایت واقعه
فلسفه محرم و قیام کربال آنچنان عمیق و تامل برانگیز 
است که برای درک و دریافت آن باید هم در مجالس 
وعظ و خطابه و نوحه خوانی و سینه زنی، در چشمان 
اشکبار عزاداران و مویه های غریبانه عشاق ابا عبداهلل حسین در 
پی آن گشت و هم در کتاب ها و رساله ها و مکتوباتی که درباره این 
واقعه عظیم به رشته تحریر درآمده است. درباره واقعه عاشورا و 
ایام محرم متون مختلفی در گونه های متفاوت نوشتاری منتشر 
شده اســت؛ از تاریخ نگاری و تحلیل و تبیین گرفته تا رمان و 
ناداستان و خطبه و ســخنرانی. کارگروه نظام تبیین اداره کل 
بانوان سازمان تبلیغات اســالمی  از این تنوع نوشتاری در باب 
موضوع عاشورا بهره برده و 20عنوان کتاب را متناسب با عالیق 
افراد مختلف برای مطالعه معرفی کرده است. البته ماجرا فقط به 
مطالعه کتاب ها ختم نمی شود و بعد از مطالعه می توانید در مسابقه 
کتابخوانی شرکت کنید. از بین کتاب های معرفی شده، مسابقه 
کتابخوانی از کتاب »چهار گفتار« ویــژه عموم افراد مخصوصًا 
مبلغان برگزار می شود و عالقه مندان به شرکت در مسابقه به مدت 
10روز از 26شهریور تا 5مهرماه فرصت دارند تا با مراجعه به سایت 
Pishraftyaran.ir به سؤاالتی که در قالب پرسشنامه طرح شده، 
پاسخ دهند. در ادامه تعدادي از این کتاب ها به صورت خالصه 

معرفی شده اند.

کآشــوب؛ بیست و ســه روایــت از 
روضه هایی که زندگی می کنیم

کتاب »کآشــوب« بــه همت نفیســه 
مرشــدزاده جمــع آوری شــده اســت. 
کآشــوب روایت های واقعی و مستند از 
نسبت نســل های متفاوت امروز با واقعه  
سال61 هجری )شــهادت مظلومانه امام 
حسین)ع(( اســت. این نویسندگان که 
شغل و گرایش های مختلف دارند، قرار بوده 

با لحن توصیفی، نسبت شخصی و زیسته  خودشان با مجالس گذشته 
و امروز را گزارش کنند که البته همه، دل از دست داده اند و این جا و 
آن جا، شیفتگی از متن ها بیرون زده است. این مجموعه ذره ای از یک 
جریان مداوم است که نشانه دل سپردگی نویسندگانش به واقعه کربال 

و فلسفه قیام عاشوراست.

شماس شامی
کتاب »شماس شامی« واقعه عاشورا را 
از زبان یک غیرمسلمان مطرح می کند 
و همین موضوع بر جذابیــت آن افزوده 
است. بی شک داستان اجازه ندارد تاریخ 
را تحریف کند اما ایــن توان و ظرفیت را 
داراست که تاریخ را از زاویه ای نو به روایت 
بنشیند، گویی که آن را دوباره می آفریند. 
در این کتاب برهــه ای از تاریخ مکرر، باز 

هم تکرار می شود و هنوز نامکرر است. مجید قیصری در این کتاب به 
روایت واقعه عاشورا از زبان شماس که خدمتکار و محافظ مخصوص 

جالوت، از نوادگان حضرت داوود است می پردازد.

دو امام مجاهد؛ امام حسن)ع(
 و امام حسین)ع(

»دو امام مجاهد« مشــتمل بر 6گفتار از 
آیت اهلل خامنه ای است که در سال های 
51 و 52 ایراد شده اســت. 2گفتار اول 
کتاب، شــامل 2ســخنرانی ایشان در 
فروردین سال 51 است که در حسینیه 
ارشاد تهران انجام شده است. معظم له در 
این 2جلسه که به مناسبت ایام شهادت 

امام حســن)ع( در آخر  ماه صفر برگزار شــده، عالوه بر شرح نظریه  
»انسان 250ساله« به جایگاه واال و مهم امام حسن)ع( در این دوران و 
چرایی دست کشیدن از جنگ و علل پذیرفتن آتش بس و بیان تفاوت 
شرایط امام حسن)ع( و امام حســین)ع( پرداخته اند. گفتار سوم تا 
پنجم اثر، اختصاص به 3سخنرانی ایشان در شب تاسوعا، عاشورا و شام 
غریبان محرم 1394 هجری قمری )مصادف با بهمن 1352( با موضوع 
»تحلیل قیام حسینی« دارد. در گفتار چهارم به اهداف قیام حسینی 
اشاره و برای روشن شدن مطلب به تحلیل ریشه های آن می پردازند. 
در گفتار پنجم پس از مرور سریع مباحث 2گفتار قبل، به دوران امام 
حسین)ع( و اقدامات ایشان اشاره می کنند. نکته  جالب توجه در این 
گفتار، قسمت پایانی آن است که با دعوت مخاطب به تفکر در اهداف 
قیام امام حسین)ع( با نقل داستان »طوطی و بازرگان« همگان را به 

انقالب بر ضد یزیدیان دعوت می کنند. 

حافظ روحانیگزارش
روزنامه نگار

گزارش

برنامه های محرمی در رادیو 
شبکه های صدای جمهوری اسالمی ایران برنامه های 
ویژه محرم امســال را پخــش می کنند.بــه گزارش 
همشهری، محسن حبیبی، مشاور معاون صدا و مسعود 
کاویانی، مدیر رادیو محرم روز گذشته طی یک نشست 
خبری به تشــریح برنامه های محرمــی معاونت صدا 
پرداختند. محسن حبیبی یادآور شــد: در رادیوهای 
14گانه 217عنوان برنامه به ایام محرم اختصاص پیدا 
کرده اســت که بیش از 2هزار قسمت می شود.مشاور 
معاون صدا گفت: تیمی از رادیــو اکنون به کربال اعزام 
شده است تا مراسم  را پوشش دهیم؛ البته مراسمی که 
در کشورهای اطراف و حتی آفریقایی برگزار می شود را 

سعی داریم با ارتباط گرفتن با آنها اطالع رسانی کنیم. 
رادیو حتماً بعد از تاســوعا و عاشورا مراسم های بزرگ 
کشور، مثل پیرغالمان حســینی)ع( را هم انعکاس 

خواهد داد.
وی با اشاره به برنامه های رادیویی در این ایام گفت: برنامه 
»عشــق اســت و آتش و خون« را در رادیوایران داریم و 
همچنین برنامه های دیگری مثل »حســینیه ایران« را 
داریم. شبکه تهران نیز برنامه »حسینیه تهران« را دارد، 
»چکامه بــاران« از رادیو صبا، »ظهــر روز دهم« از رادیو 
فرهنگ، »قدسیان« از شبکه قرآن، »از سکوت تا بایکوت« 
با محوریت رسانه های معاند و »ماه به روایت آه« در رادیو 
گفت وگو ازجمله این برنامه  هاست.وی اضافه کرد: »ملت 
امام حسین« و »همنشــین« از برنامه های رادیو معارف 
است. رادیو ورزش هم برنامه ای با نام »شور حسینی« دارد 
که به معرفی شهدای ورزشکار می پردازد. همچنین در یکی 
از برنامه ها به ورزشکاران متولی هیئت ها پرداخته می شود.

انتشار قطعه موسیقی عاشورایی
قطعه موسیقی »این 
دل تنگــم عقده هــا 
دارد« دومین قطعه از 
قطعات دهگانه آلبوم 
»نواحی اشــک 2« به 
مناسبت  ماه محرم و 
ایام سوگواری شهادت 
امام حسین)ع( و یاران 

باوفای ایشان به صورت صوتی و نماهنگ منتشر شد.
این قطعه در دســتگاه ماهور با خوانندگی سیدمحســن 
حسینی و تنظیم آرمان مهربان منتشر شده است. طراحی 
گرافیک این اثر را انوشــیروان مانی به عهده داشته است. 
آلبوم نواحی اشــک 2 به همت مدیریت موسیقی سازمان 
فرهنگی هنری شــهرداری تهران به مناسبت فرارسیدن 
محرم 1443 منتشــر می شــود، هدف از تولید این آلبوم 
بازسازی نواهای مذهبی - آئینی مرتبط با واقعه عاشورا و 
ارج گذاری به هنر اصیل آواز خوانی مبتنی بر ردیف آوازی 
موسیقی دســتگاهی ایران اســت. در همین راستا آلبوم 
نواحی اشک  1  در  ماه محرم سال گذشته تولید شد و آلبوم 
نواحی اشک  2  به مناسبت ماه محرم امسال تولید شده است. 
این آلبوم شامل 10 قطعه اشک عزا، این دل تنگم عقده ها 
دارد،  ای سپرده در خرابه جان، ساقی لب تشنگان، طفالن 
مسلم، حضرت قاســم)ع(، حضرت علی اصغر)ع(، شه زاده 
اکبر)ع(، حضرت اباالفضل)ع( و عزیمت به شام است. آلبوم 
نواحی اشک2  به صورت صوتی و کلیپ در روزهای اول تا 
دهم محرم به صورت مجازی و عمومی انتشار یافت و پس 
از دهه اول محرم به صورت آلبوم در دســترس عموم قرار 

خواهد گرفت.

بررسی آئین محرم در تهران
نشســت »آئین محرم در تهران« امروز با ســخنرانی داریوش 
شهبازی و مسعود کوهستانی نژاد برگزار می شود. این نشست در 
ادامه سلسله نشست های تهران پژوهی است که به همت ستاد 
گردشگری و گروه تاریخ و باستان شناســی خانه اندیشمندان 
علوم انسانی برگزار می شــود و در این جلسه »محرم تهران در 
عصر ناصری« با حضور داریوش شهبازی، نویسنده و پژوهشگر و 
»رویکرد عاشورایی در ادبیات عصر مشروطه تا سلطنت پهلوی« 
با حضور مسعود کوهســتانی نژاد، نویسنده و پژوهشگر بررسی 
می شود. عالقه مندان جهت شــرکت در این نشست می توانند 
امروز از ساعت 17 الی 18/30 به خانه اندیشمندان و علوم انسانی 
واقع در خیابان اســتاد نجات اللهی پارک ورشو مراجعه کنند. 
داریوش شهبازی، تاریخ پژوه اســت و مطالعات خود را در حوزه 
تاریخ ایران به ویژه عصر قاجاریــان و تاریخ تهران از دهه 1360 
آغاز کرده و تا کنون بدان اشتغال دارد. مسعود کوهستانی نژاد، 
پژوهشــگر تاریخ ایران معاصر است و تاکنون کتاب ها و مقاالت 
معتبر متعددی از وی به انتشــار رسیده اســت. پژوهش های 
کوهستانی نژاد در حوزه تاریخ و اسناد ، حیطه وسیعی از سینما 
و مطبوعات و رمان تا تحقیق درباره شــخصیت ها و رویدادهای 
تاریخی را دربرمی گیــرد و هر یک از آثــار او مرجع محققان و 

عالقه مندان جدی تاریخ است.

نوا

رویداد

رسانه

بخشی از رمان »وقتی دلی« 
روایتی از زندگی مصعب اثر محمدحسن شهسواری 

40روز بعد از واقعه 
ُمصَعب  بن ُعَمیر، یکی از صحابه پیامبر اسالم)ص( و از نخستین 
مسلمانان بود که به حبشه هجرت کرد. مصعب نخستین 
نماینده رسمی پیامبر)ص( برای تبلیغ اسالم و نخستین 
کسی است که نمازجمعه را در مدینه به پا داشت. او از جانب 
پیامبر)ص( به »مصعب الخیر« ملقب شــد و سرانجام در 
جنگ احد به شهادت رسید. این رمان در سال 1391توسط 
انتشارات شهرستان ادب منتشر شد و تاکنون 8بار تجدید 
چاپ شده است. روایت مدرن از تاریخ اسالم و شیعه در میان 
ادبیات معاصر فارسی کم دیده شده است. به عنوان یک نمونه 
قابل توجه که با استقبال خوانندگان هم روبه رو شده، بخش 
افتتاحیه این رمان را که به تاریخ شیعه نیز توجه دارد، مرور 
می کنیم. در این بخش از رمان جعفر ابن ابیطالب)ع( و همراهان 

40روز پس از عاشورا به کربال برگشته اند.
... همه جمعیــت دور و بر عبداهلل 
بودند به جز پیرزن و رافع که کمی 
دورتر ایستاده  بودند، اما به او گوش 
ســپرده بودند. عبداهلل ادامه داد: 
»هر سه سردار اسالم در آن جنگ 
شهید شدند که ضربه سختی برای 
مســلمانان بود. خبر که به مدینه 
رسید، پیامبر بســیار در اندوه فرو 
رفتند. به خاطر دارم که من نوجوانی 
بیش نبودم و همراه مادرم اسماء و 

برادرم در مسجد قبا به دیدار ایشان رفتیم. هنگامی که رسول اهلل 
ما را دیدند تا مرگ پدرم را تسلیت بگویند، به صورت مبارک شان 
نگاه می کردم. درحالی که بر سر من و برادرم دست می کشیدند، 
چشمانش شان پر از اشک شد و قطره قطره بر محاسن مبارک شان 
می چکید. رو به آسمان کردند و فرمودند: خداوندا! جعفر بهترین و 
نیکوترین پاداش را به من عطا کرده، ذریه و بازماندگان او را مستدام 
بدار که چنین لطفی در حق هیچ یک از بندگانت نکرده ای« عبداهلل 
با چشــمانی پر از اشک ادامه داد: »ســپس به مادرم رو کردند و 
فرمودند: اسماء! آیا به تو بشــارتی دهم؟ مادرم عرض کرد: پدر و 
مادرم قربانت گردند،  ای رسول اهلل. به گوش جان می شنوم. پیامبر 
فرمودند خداوند دو بال به جعفر عطا کرده است تا در بهشت با آنها 
پرواز کند. سپس پیامبر برخاستند و درحالی که با دست دیگرشان 
سرم را نوازش می کردند، دستم را گرفتند و بر باالی منبر رفتند 
و مرا مقابل خود روی پله پایین منبر نشــاندند. غم و اندوه تمام 

وجودشان را فرا گرفته بود.«
سخنان عبداهلل که به اینجا  رسید، صدای گریه های بلند رافع همه 
را به خود جلب کرد. به پهنای صورت می گریســت. همه نزدیک 
او شــدند. عبداهلل به او خیره  شــد: »تو را چه می شود جوان؟ در 
سن و سالی نیســتی که پدرم را بشناسی که این چنین بر مرگ 

او می گریی؟«
رافع اندکی آرام  شد و پاسخ داد: »اگر چه گریه بر شهادت پدرت 
خطا نیست، اما راســت می گویی، من او را هیچ گاه ندیده ام، اما 
پسرانت را چرا... آنها را در دشت کربال خوب دیده ام و بر شهادت 

آنها می گریم.«
همه بسیار متعجب، به او نزدیک تر شــدند. عبداهلل داماد علی و 
همسر زینب بود. او 2پســر در کربال داشت که اینک که بیش از 
40روز از آن واقعه می گذشت، باخبر شده بود آنان و 70تِن دیگر به 
شهادت رسیده  بودند. اما اکنون متعجب بود که این مرد کیست و 
در آنجا چه می کرد. برای همین با تعجب به رافع گفت: »حرف بزن 

جوان... کیستی؟ اهل مدینه که نباید باشی.«
- درســت می گویی، اهل اینجا نیستم. مِن روســیاه، اهل مردم 
بی وفای کوفه هســتم که به طمع پول راه بر فرزند رسول خدا، 
حسین بن علی بستند، آب را از فرزندان او دریغ کردند و نیزه ها و 

شمشیرها و عمودهایشان را از خون ایشان سیراب کردند.
جوانان جمع شمشیر کشیده، به سمت رافع خیز برداشتند. رافع 
که ترس زیادی در چشمانش دیده نمی شــد و گویا از ناامیدی 
مطلق چنین خونســرد بود، به آنان رو کرد: »اما به روح شهدایی 
که در اینجا هستند قســم، که من در آن کشتار دست نداشتم و 
برای همین به مدینه آمدم که بر مزار پیامبر توبه کنم که چرا در 
برابر مرگ فرزندش سکوت کردم و جان حقیر خود را زنده، از آن 

صحرای محشر برداشتم.«
عبداهلل جوانان را کنار  زد و به رافع  گفت: »شنیده ام که کوفیان چه 
بر سر حسین بن علی، پسرعمویم، آورده اند. حال که مرا  شناختی، 

از پسرانم بگو.«
- اینک تو را شناختم. تو پسر جعفرطیار، پسر عموی پیامبری... 
علی بن ابوطالب عموی توست و زینب کبری همسر تو و عون و 

محمد پسران تو بودند.
رافع اندکی ســکوت کرد. به آسمان که خورشــید از گوشه آن 
برمی آمد نگاه کرد و پس از مدتی به سخن آمد: »در صحرای کربال 
و در آن دشت بالخیز، جنگ امام با یزیدیان آغاز شد و یاران شجاع 
آن حضرت یکی پس از دیگری به نبرد برخاستند تا اینکه نوبت به 
عون بن عبداهلل رسید. عون وارد میدان مبارزه شد و رجز خواند. 
عون سوار بر اسب، یکه و تنها گفت: اگر مرا نمی شناسید، بدانید که 
من فرزند جعفر، شهید راستینی هستم که در بهشت با رخساره 
نورانی و با دوبال سبز پرواز می کند... همین شرافت در روز محشر 
مرا بس است. عون مانند شیری غران به سپاه ابن زیاد حمله برد. 
تعداد زیادی از آنان را به هالکت رساند تا اینکه دشمنان از هر سو او 
را فراگرفتند و به شهادت رساندند. پس از آن نوبت به نبرد برادرش، 
محمد رسید. پا به میدان نهاد و رجز  خواند: شکایت می کنم به خدا 
از دشمنانش... از اعمال قومی که در جهل و نادانی به سرمی برند. 
همانا راهنمایی و نشانه های قرآن را عوض کردند و آیات محکم و 
روشن الهی را ترک کردند و کفر و طغیان و گردن کشی را پیشه  
خود کردند. محمد شروع به قتال کرد. همانگونه که پسرعمویش 
ابوالفضل، می جنگید. تا اینکه از هر سوی دشمنان او را محاصره 

کردند و او را به شهادت رساندند.«
سخنان رافع که به اینجا رســید، همه، از زن و مرد و پیر و جوان 
می گریستند و رافع بیشتر از همه. مدتی به همین حال گذشت 
تا رافع اندکی خود را آرام کــرد و رو به عبداهلل گفت: »اما آنچه از 
همه جانسوزتر بود این بود که همسرت، زینب کبری، فرزند علی، 
در آن میانه هول و هراس، نمی توانست گریه کند. چشم کودکان 
یتیم به او بود و او خون می خورد و دم برنمی آورد تا شــاهد باشد 
که ذلیل ترین مردمان زمین، عزیزترین شــان را به اسارت شام 

می برند.«
باز چشمان همه پر اشک  شد. زنان بر صورت پنجه می کشیدند 

و مردان بر پیشانی می کوفتند. و ساعتی به همین حال گذشت...

داستان

جاذبه  حسینی
»جاذبه حســینی« گزیده بیانات حضرت 
آیت اهلل العظمی خامنه ای )مدظله العالی(، 
رهبر معظم انقالب اســالمی در 2موضوع 
حضرت زینب کبری)س( و اربعین حسینی 
است که به کوشش مؤسسه فرهنگی لوح و 
قلم و در انتشــارات انقالب اسالمی  چاپ و 
منتشر شده اســت. در این مجموعه سعی 
شده است که مطالب مرتبط با هر 2موضوع، 

تدوین شود. ناگفته پیداست که بخش زیادی از محتوای این 2موضوع 
ارتباط مفهومی صریح و کاملی با یکدیگر دارند، بنابراین تجمیع و ارائه 
آنها در یک مجموعه حائز اولویت بوده اســت. کتاب جاذبه حسینی، 
رهنمودهای ارزشــمند رهبر معظم انقالب اسالمی  از سال 1357 تا 
1390 در 2موضوع زینب کبری)س( و اربعین است که از کتاب مرجع 

امام حسین)ع( تحت عنوان آفتاب در مصاف استخراج شده است.

چهار گفتار در تبیین زمینه ها، 
علل و آثار حادثه ي  عاشورا

این کتاب شــامل 4ســخنرانی حضرت 
آیــت اهلل العظمی خامنــه ای، رهبر معظم 
انقالب اسالمی  است که با توجه به موضوع 
مشترک تمامی  آنها یعنی تبیین و تحلیل 
زمینه هــا و عوامــل مؤثر در بــروز حادثه  
عاشورای سال 61هجری قمری در کربال، 
اینک به صورت مجموعه منتشر می شود. 

در تمامی گفتارهای چهارگانه هدف از این مباحث توجه دادن جامعه  
اسالمی  به عوامل بروز انحراف جامعه  صدر اسالم به منظور جلوگیری 

از تکرار فاجعه  عاشورا در دوران معاصر است.

همرزمان حسین
در کتاب »همرزمان حســین«، 10گفتار 
از حضــرت آیت اهلل العظمی خامنــه ای 
)مدظله العالی( در تحلیل مبارزات سیاسی 
امامان معصوم)ع( می خوانید. در بخشی از 
مقدمه کتاب آمده: عالمان و اندیشــمندان 
مسلمان و غیرمسلمان، تحقیقات گسترده ای 
را به منظور تحلیل دوران 250ساله امامت 

ائمه  معصوم)ع( انجام داده اند. برخی به کلی راهی غلط را پیموده اند و این 
بزرگواران را به مرتبه  عالمان و عابدان زمان خود تقلیل داده اند و هرگونه 

تأثیر اجتماعی و سیاسی را از ایشان سلب کرده اند.
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