
پافشاری در توزیع کاالبرگ الکترونیک
مجلس همچنان اصرار دارد قانون تامین کاالهای اساسی اجرا شود

رونق دوباره حسینیه های تاریخی پایتخت پس از 2سال تعطیلی به خاطر کرونا

با کاالبرگ، مردم کاالهای اساسی را با قیمت شهریور 1400 می خرند
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امیرعبداللهیان: گازدهی به صدها سانتریفیوژ نسل جدید پاسخی به اقدام تحریمی جدید آمریکا بود70هزار نفر به دانش آموزان  شهرستان های اطراف تهران  پس از رشد مهاجرت از پایتخت اضافه شد

 خوشا به حال 
شهدایی که حاج قاسم  

نگرانشان بود
مراسم وداع با  ۵ شهید مدافع حرم 

روز پنجشنبه  برگزار می شود

به مناسبت بازگشت دالوران خان طومان

صفحههای10و21

 اولین حضور 
 رئیس دولت سیزدهم 

در سازمان ملل

ايمن الظواهری؛ 
پزشكی كه رهبر 

القاعده شد

موتور اقتصادی 
شهرداری تهران  

قدرت گرفت

سیدابراهیم رئیسی در شهریورماه  
برای شرکت در اجالس مجمع 

عمومی سازمان ملل به نیویورک 
سفر می کند

با کشته شدن الظواهري، القاعده 
مغز متفکر خود را که نقش کلیدي 

در گسترش حوزه فعالیت این 
گروه داشت از دست داد

معاون مالی و اقتصادی شهردار  با 
حضور در صحن  شورا اعالم کرد: 
شهریور؛ ۵0 درصد درآمدهای 

غیرنقد محقق می شود

صفحه2
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اما تو

باور نکن!
آیا واقعا حال ورزش ایران خوب است؟

وزیــر ورزش و جوانان که روزهای شــلوغی را 
پشت ســر می گذارد، حاال برای نخستین بار از 
مجلس شــورای اســامی کارت زرد دریافت 
کرده است. ســؤال نمایندگان که وزیر را پشت 
تریبون مجلس قــرار داد، این بــود که چرا با 
وجود گذشــت ۱۸ماه از تصویب قانون شــرح 
وظایــف و اختیــارات وزارت ورزش و جوانان، 
هنوز آیین نامه اجرایی این قانــون به تصویب 
هیأت دولت نرســیده و عما ظرفیت های این 
قانون فعال نشده است؟ سجادی در مجلس در 
مورد روند تصویب این آیین نامه اجرایی صحبت 
کرد و وعده داد که به زودی همه موانع از مسیر 
آن برداشته خواهند شد. با وجود این، مجموع 
توضیح های سجادی برای نمایندگان قانع کننده 
به نظر نمی رسید. در این جلسه البته پرسش های 
دیگری نیز در مورد بازگشت احتمالی مسببان 
قرارداد فاجعه بار ویلموتس به فدراسیون فوتبال  
مطرح شد. به نظر می رسد موضع گیری تند و تیز 
اخیر آقای وزیر، بی ارتباط با جلسه دیروز مجلس 
نبوده است. به هر حال ۱20رأی مخالف نسبت به 
توضیحات سجادی، موجب شد که او از مجلس 
شورای اسامی کارت زرد دریافت کند؛ اتفاقی 
که می تواند یک تلنگر جدی برای مجموعه تحت 

مدیریت این وزیر باشد.
سجادی در حاشــیه صحبت هایش در مجلس 
شورای اسامی، جمله ای را نیز به زبان آورده که 
جای بحث و بررسی دارد. او مدعی شده که »این 
روزها اخبار خوب حوزه ورزش، حال همه را خوب 
کرده است«. تردیدی نیست که این روزها گاهی 
اخبار خوبی نیز در مورد موفقیت های ورزشــی 
نمایندگان ایران به گوش می رســد اما آیا واقعا 
شرایط ورزش ایران خوب و امیدوارکننده است؟ 
فوتبال به عنــوان پرهوادارتریــن ورزش ایران، 
بدترین روزهای ممکن را پشت سر می گذارد. از 
یک سو بدهی ویران کننده به مارک ویلموتس و 
از سوی دیگر حواشی انتخابات فدراسیون شرایط 
دشواری برای فوتبال ساخته اند. در کنار همه این 
مســائل، باید به باتکلیفی تیم ملی، مشکات 
اردویی تیــم و همچنین دودســتگی در بین 
نفرات آن نیز اشاره کرد. به نظر می رسد حضور 
سجادی در اردوی قطر نیز تأثیر خاص خودش 
را روی این دودســتگی داشته است. در کشتی 
که نخستین و موفق ترین ورزش ایران به شمار 
می رود، نماینده آقای وزیر در قامت رئیس مجمع 
با رئیس فدراسیون درگیر شــده و کنایه های 
عجیب 2چهره باســابقه در ورزش ایران، برای 
چندین روز نقل محافل بوده است. در رشته ای 
مثل وزنه  برداری که در چند دوره المپیک صاحب 
مدال های ارزشــمند و رکوردهای بزرگ شده، 
کار به اعتصاب ورزشکارها و درگیری فیزیکی 
رسیده است. بسیاری از وزنه بردارهای تیم ملی 
به شدت از شرایط ناراضی هستند و امکانات را 
برای ادامه حضور در تیم ملی کافی نمی  دانند. 
بســکتبال ایران هم کــه زمانــی از مهم ترین 
قدرت های قاره آســیا بود، حتی نتوانســته در 
جمع 4تیم برتر تورنمنت ســاده ای مثل کاپ 
آسیا قرار بگیرد و سال هاست که استعدادیابی 
موفقیت آمیزی برای کشف ستاره های جدید این 
ورزش صورت نگرفته اســت. رئیس فدراسیون 
تکواندو نیز به جای سروسامان دادن به وضعیت 
این رشته ورزشــی بعد از ناکامی در المپیک، 
وقت و تمرکزش را صرف حضــور در انتخابات 
کمیته ملی المپیک کرده است. جودو در ایران 
نیز همچنان با مشــکات تحریم روبه رو شده 
و از ســوی فدراســیون جهانی برای نبردهای 
مختلف دعوت نمی شــود. ایران در همین چند 
سال گذشته یکی از مهم ترین شطرنج بازهایش 
را نیز به کشورهای دیگر سپرده است. آیا واقعا 
حجم اخبــار خوبی کــه این روزهــا در حوزه 
ورزش به گوش می رسد، بیشتر از این اخبار بد 
و نگران کننده است؟ بســیاری از فدراسیون ها 
با کمبود قابل توجه  امکانات روبه رو هســتند و 
حتی بدیهی ترین امکانات الزم برای آماده سازی  
ستاره ها در مســیر المپیک را هم ندارند. روند 
کوچ ســتاره های ایرانی به کشورهای دیگر نیز 
هیچ وقت به شــکل جدی متوقف نشده است. 
اگر در این شــرایط آقای وزیر واقعا اخبار خوبی 
دارند، بد نیست آن را با هواداران ورزش در ایران 
نیز در میان بگذارند؛ چرا کــه در مرور وضعیت 
رشته های مختلف، به ندرت خبرهای خوب به 

گوش می رسند.
فوتبــال، شمشــیربازی، ژیمناســتیک و 
دوچرخه ســواری، فدراسیون هایی هستند که 
همچنان با سرپرست اداره می شوند. در نخستین 
روزهای شــهریورماه نیز دوران 4ساله ریاست 
فدراســیون  بدمینتون به پایان خواهد رسید. 
سروسامان دادن به این فدراسیون های آشفته 
یکی از مهم ترین ماموریت های وزارت ورزش به 
شمار می روند اما به جز فدراسیون فوتبال، حتی 
زمان برگزاری انتخابات سایر فدراسیون ها هم 
مشخص نشده است. در چنین شرایطی، سخت 
می توان باور کرد که حــال ورزش واقعا خوب 
شده باشــد. هواداران ورزش در ایران هم مثل 
نمایندگان مجلس، در مقابل چنین جمله ای قانع 
نمی شوند. حال ورزش وقتی خوب خواهد شد که 
تکلیف ریاست فدراسیون ها روشن شود، بودجه و 
امکانات کافی در اختیار ورزشکارها قرار بگیرد و با 
مجموعه ای از انتخاب  های درست و برنامه ریزی 
مداوم، ستاره های ایرانی فرصت درخشیدن در 

میادین جهانی را به دست بیاورند.

  چهارشــنبه     12 مرداد  1401     5 محرم  1444       ســال سی ام          شـــماره  8559

عناصر دفاعی در سبد خرید
باشگاه های اروپایی در نقل و انتقاالت 

این فصل برای مدافعان پول و انرژی 
زیادی هزینه می کنند
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طنز تاریخی از سرنوشت 2مربی که در مقدماتی 
جام جهانی روی نیمکت ایران نشستند؛ 

آنکه پول برد و آنکه فحش خورد

پول ویلموتس را اسکو می دهد
دلم برای والیبال تنگ شده 

علی اصغر مجرد بعد از یک سال دوری از والیبال 
می گوید آماده است و می تواند برای مسابقات 

قهرمانی جهان با صددرصد توانش بازی کند
18

 روز مانده تا 
جام جهانی

 روز مانده تا 
ليگ برتر

برنامه بازی

پیکان

ذوب آهن

گل گهر

آلومینیوم

ملوان

پرسپولیس

تراکتور

هوادار

19:00

19:30

20:30

20:00

جمعه 21 مرداد 1401

شنبه 22 مرداد 1401

لیگ برتر ایران - هفته 1

استقالل

فوالد

سپاهان

صنعت نفت

19:30

20:30

نساجی

نفت.م. س

مس رفسنجان

مس کرمان

19:00

20:30

خودسوزی

چهره روز

پرسپولیس

فوالد
20:30

پنج شنبه 27 مرداد 1401

جمعه 28 مرداد 1401

لیگ برتر ایران - هفته 2

ملوان

استقالل
19:30

عيسي آل كثير اگر به موقع تن به عمل جراحي مي داد،  امروز  فاصله چندانی تا 

بازگشت به ميادين نداشت. اما او عجيب ترين  تصميم را گرفت و به بدترين 
شكل ممكن تاوانش را داد
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صفحه17

یادداشت
محسنقائمینسب؛قائم مقام  ساترا 

درحالی که این روزها تالش هایی مشاهده می شود تا 
در فضای مجازی، رســانه های صوت و تصویر فراگیر، 
خصوصا رســانه های نمایش خانگی، رقیب سازمان 
صدا وســیما معرفی شــوند اما واقعیت این است که 
سازمان صدا وسیما معتقد اســت رســانه های نمایش خانگی، مکمل شبکه های 
تلویزیونی اند و بر همین اساس به دنبال توســعه کمی و کیفی رسانه های نمایش 

خانگی است.
مهم ترین سیاســت های ســازمان تنظیم مقررات رســانه های صــوت و تصویر 
فراگیر)ساترا( به عنوان متولی تنظیم گری در فضای مجازی در دوره جدید فعالیت 

سازمان صدا وسیما عبارتند از:

تنظیمگریتعاملی: تنظیم گری می تواند با رویکرد تعامل با رسانه های  صوت و تصویر فراگیر محقق شود. این رویکرد، یک اصل مهم برای سازمان 1
صدا وسیماست که در مواردی همچون گفت وگو با رسانه های صوت و تصویر فراگیر 
برای اصالح سناریو و محتوا با هدف رسیدن به فهم مشترک از مالک ها و معیارهای 
تنظیم گری، تنظیم گری حمایتی از طریق حمایت محتوایی از رسانه های صوت و 
تصویر فراگیر و تالش برای عرضه محتوای فاخر ســازمان صدا وسیما به رسانه ها 
یادشده در زمان مشخص، آموزش و توانمندسازی فعاالن رسانه های صوت و تصویر 

فراگیر و تالش برای هم افزایی رسانه ای، می توان مصداق های آن  را مشاهده کرد.
شفافیت: شفافیت در اعالم سیاست ها و شاخص های ممیزی محتوا و بیان  ایرادات آثار به تولید کنندگان با هدف تنظیم گری شــفاف و عادالنه یکی 2

دیگر از سیاست های ساتراست.
توجهبهاجرایاسنادباالدستی: یکی دیگر از سیاست های اصلی ساترا  در دوره کنونی تالش برای اجرای اســناد باالدستی است. براساس قانون 3
اساسی یکی از ماموریت های اصلی صدا وسیما، تالش برای ایجاد محیط مساعد برای 
رشد و پرورش جامعه است. توجه به این نکته ضروری است که تولید و انتشار آثار 
جذاب، ســرگرم کننده و در عین حال دارای محتوای مناسب و مفید برای جامعه 
ازجمله فرصت های مهم رسانه های صوت و تصویر فراگیر برای تحقق این مأموریت 
است. بر همین اساس است که سازمان صدا وسیما رسانه های صوت و تصویر فراگیر 
را فرصتی برای تحقق اهداف انقالب اسالمی و تحقق تمدن نوین اسالمی می داند.

به همین دلیل، تعامل با پلتفرم ها با هدف ارتقای محتوایی، رویکرد مهم ســازمان 
صدا وسیما جهت اجرای سیاست های یادشده است و بیان این نکته ضروری است 

که صدا وسیما و ساترا هیچ یک از پلتفرم ها را رقیب خود نمی دانند.
البته با توجه به اینکه پلتفرم های مختلفی در حوزه صوت و تصویر فراگیر و نمایش 
خانگی فعالیت می کنند، ممکن است تعداد بسیار محدودی از پلتفرم  ها، بخشی از 
فعالیت خود را در چارچوب نظارتی ساترا قرار ندهند. قطعا این رفتار، نوعی تخلف 
از مقررات و سیاست های کلی اســت و با توجه به اینکه نظام مند سازی  زیست بوم 
رســانه های صوت و تصویر فراگیر، یکی از وظایف و ماموریت های اصلی سازمان 
صدا وسیمای جمهوری اسالمی ایران است، قطعا تذکر ساترا را در پی خواهد داشت.

در چنین شــرایطی بیــان تذکــر، یکــی از وظایف ساتراســت که از یک ســو 
حقــوق مخاطــب را تامیــن می کنــد چــون محتوایــی کــه موفق بــه اخذ 
مجوزهــای الزم نشــده باشــد، دارای نقص هــا و مضراتی برای مخاطب اســت 
و از ســوی دیگر منجر به ایجاد رقابت ســالم میان رســانه های صــوت و تصویر 
 فراگیر و توســعه این صنعت در کشــور از طریق نظام مند ســازی  فضای رقابت

 خواهد شد.
امید است که با همکاری رسانه های جمعی و تبیین اهمیت موضوع تنظیم گری از 
یک سو و حمایت از سیاست های سازمان صدا وسیما برای رشد و توسعه کمی و کیفی 

صنعت نمایش خانگی، شاهد اعتالی این حوزه در کشور باشیم.

مکملشبکههایتلویزیونی

نگاه
مهدیسعیدی؛کارشناس مسائل سیاسی

نام محرم و عزادارای حســینی با نام هیئت عجین 
شده اســت. هیئت بیش از آنکه نامی برای مکانی 
خاص باشــد، تداعی کننده نوعی ســبک زندگی 
اســت که تحقق بیرونی آن در قالب مکانی به نام 
هیئت شکل می گیرد. هیئت آن محفلی است که رسالت خود را تبیین معارف 
عاشورایی مکتب حسینی می داند و تالش دارد تا این معارف را نزد مخاطب از 
سطح شناخت به سطح نگرش و رفتار برساند. در این میان هدف گذاری صحیح 
و حفظ و حراست از هویت هیئت و ممانعت از دچارشدن به آفت زوال و انفعال 
و استحاله و فاصله گرفتن از حقیقت فلسفه وجودی، رسالتی است که بر دوش 

همه بانیان و فعاالن هیئات مذهبی نهاده شده است.
ســال ها پیش بود که حکیم انقالب اســالمی از ضرورت توجــه به ماهیت و 
جهت گیری هیئت مذهبی سخن گفتند و اعالم کردند که »هیئت ها نمی توانند 
سکوالر باشند«. در این نگاه هویت هیئت آمیخته با هویت انقالب اسالمی است 
و پایگاهی برای تقویت آرمان های آن اســت. لذا خود را کانونی برای پاسداری 
از انقالب اسالمی و ایستادگی در برابر دشــمنان می بیند. هیئت در این نگاه 
مهم ترین سنگر و کانون »جهاد« است. جهاد بدان معنا که جوان مومن انقالبی 
صف آرایی جبهه حسینی و یزیدی را می شناســد و در برابر تحرکات دشمن 
هوشمند است و با شناخت این ترفندها و سناریوها، اجازه اثرگذاری به دشمن 

را نمی دهد.
این روزها حکیمی که هیئت را در قامت هیئت طراز نهضت اباعبداهلل)ع( تعریف 
کرده است، مهم ترین عرصه جهاد را در عرصه جنگ روایت ها و با عنوان »جهاد 
تبیین و روشنگری« تعریف کرده و با صراحت مهم ترین وظیفه هیئات مذهبی 
را میدانداری در عرصه جهاد تبیین دانســته است. اینجاســت که به ناگاه نام 
تبیین گران بزرگ حماسه عاشورا در ذهن ها و قلب ها زنده می شود. به واقع آنچه 
موجب ماندگاری قیام حضرت اباعبداهلل)ع( شــد، محصول جهاد تبیینی بود 
که حضرت سجاد)ع( و حضرت زینب)س( خلق کردند و اجازه ندادند دستگاه 
عریض و طویل پروپاگاندای دربار اموی بتواند حقایق عاشورا را تحریف کرده و 
مجاهدان فی سبیل اهلل را »خارجی« و »برهم زنندگان وحدت مسلمین« معرفی 

کند و ریختن خون شان را امری ممدوح بنامد.
در این رویکرد عزاداری بر حســین بن علی)ع( تنها ابراز احساسات و گریستن 
بر حسین)ع( نیســت. »اشــک« در این مکتب هرچند برآمده از عمق تعلق 
عزاداران حسینی به امام شــان دارد، اما ابزار مبارزه ای است که از عمق مبانی 
فکری-سیاسی آنان برآمده است و به خوبی رسواگر روایت های باطلی است که 
دشمن تالش دارد از اسالم اموی معرفی کرده و آن را نماد اسالم ناب در اذهان 

عمومی جا بیندازد.
حضرت اباعبداهلل)ع( برای این قیام کرد تا مرزهای اسالم ناب محمدی)ص( و 
اسالم دستگاه اموی درهم آمیخته نشود و جبهه حق از باطل برای همیشه تاریخ 
قابل تشخیص باقی بماند و علی)ع( و معاویه در یک رتبه ننشینند. زینب)س( 
نیز ادامه دهنده همان راه بود تا اجازه ندهد جنــگ روایت های اموی، میراث 

عاشورا را تحریف کند.
هیئت حسینی امروز هیئتی است که مقتدای خود را شیرزن کربال قرار داده 
و بر همان مبنا میداندار جهاد تبیین در زمانه ای اســت که همه دستگاه های 
تبلیغاتی دشــمن برای تحریف حقایق انقالب اســالمی به میدان آمده اند. 
هیئت محفلی اســت که اجازه نخواهــد داد تا »جای جالد و شــهید عوض 
شــود« و زبان گویای انقالب مظلومی است که حضرت روح اهلل)ره( و هزاران 
یاور شهیدش به یادگار گذاشــته و امروز یزیدیان زمانه برای نابودی آن کمر 
همت بسته اند. غافل از آنکه: »یریدون لیطفئوا نوراهلل بافواههم و اهلل متم نوره 

و لوکره الکافرون «.

تداومبخشراهزینب)س(
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ویژه های  امروز

 طنز تاریخی؛ آنکه پول برد 
و آنکه فحش خورد

آزاده ای که کلیددار حسینیه 
است و گره گشایی می کند

صفحه18 صفحه21

داده نما
گرافیک:مهدی سالمی

 چقدر سالمند داريم؟ 
چقدر خواهيم داشت؟

امروز در دنیا »سالمندی« یک 
فرصت در حوزه های مختلف 

از جمله گردشگری و ایجاد 
اشتغال است.

10 درصد 
جمعیت كل كشور 
را گروه سالمندان 
جامعه تشكیل 

می دهند.

80هزار 
سالمند مجرد در 

كشورمان داریم كه 
عددی قابل توجه 

است.

2 برابر 
سالمندان كشورمان 
نسبت به 40 سال 
قبل افزایش یافته 

است.

3 میلیون 
سالمند مجرد برای 
آینده نه چندان دور 
كشور پیش بینی 

كرده اند.

20 درصد 
 جمعیت كشور 

در 20 سال آینده، 
 سالمند خواهند 

بود.

1.1میلیون نفر 
از جمعیت پایتخت 
را سالمندان باالی 
60 سال تشكیل 

می دهند.

باید بگذرد تا جمعیت سالمندی طبق استاندارد 2 برابر شود. 100 سال 

وضعیت سالمندی)60سال به باال( در استان ها بر اساس آمارهای سال 1395
سیستان و بلوچستان

هرمزگان
بوشهر

خوزستان
کهگیلویه وبویراحمد

قم
گلستان

کرمان
خراسان رضوی

خراسان شمالی
ایالم

آذربایجان غربی
چهارمحال و بختیاری

یزد
لرستان

البرز
قزوین 

کل کشور
کردستان

اردبیل
فارس

خراسان جنوبی
زنجان

سمنان
کرمانشاه

تهران
اصفهان

آذربایجان شرقی
همدان
مرکزی 

مازندران
گیالن

نمايش خانگی همچنان 
بر سر دوراهی

دستاوردهای 
 سومین مرحله 

طرح كاشف

 352 مجرم 
حرفه ای دستگیر شدند.

 76 باند 
سرقت، زورگیری و ...منهدم شد.

 235 نفر 
از دستگیر شدگان سابقه دارند.

 1700 قلم 
اموال مسروقه كشف شد.

 41 خودروی 
مخصوص قاچاق توقیف شد.

 14 محكوم 
فراری در تهران دستگیر شدند.
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در شــرایطی که در روزهای اخیر 
رایزنی هــای جدیــدی بــا هدف 
ازسرگیری مذاکرات لغو تحریم ها 
درجریــان بود، آمریــکا تحریم های تــازه ای علیه 
کشــتیرانی جمهوری اســامی اعمال کرد تا نشان 
دهد نه تنها برای اجرای تعهدات برجامی خود اراده ای 
ندارد، بلکه درحال تیشه زدن به ریشه توافق هسته ای 
سال2015 اســت. به گزارش همشــهری، وزارت 
خزانه داری آمریکا در روزهــای اخیر در بیانیه ای از 
اعمال تحریم علیه 6نهاد کشــتیرانی واقع در چین، 
سنگاپور و امارات به بهانه ارتباط با شرکت »تجارت 
صنعــت پتروشــیمی خلیج فارس« خبــرداد. این 
وزارتخانه همچنین نفتکش »گلوری هاروست« با 
پرچم پاناما را به اتهام ارتباط با شرکت »گلدن واریر« 

در فهرست تحریم ها قرار داده است.
با وجود اینکــه مقام های دولت بایــدن در ماه های 
اخیر همواره بر این موضوع تأکید داشته اند که آماده 
بازگشت دوجانبه به برجام هســتند، اما تاکنون در 
چند نوبت اقدام به وضع تحریم هــای تازه ای علیه 
ایران کرده اند که نشــان می دهد واشنگتن درگیر 
تناقض  هایی است که تصمیم گیری برای دستیابی به 

توافقی پایدار را برای آنها ناممکن کرده است.

آمریکابهاعمالتحریمهاادامهمیدهد
معاون وزیــر خزانه داری آمریکا در امور تروریســم 
و اطاعات مالــی بعد از اعمــال تحریم های جدید 
این کشــور علیه ایران، تأکید کرد واشنگتن تا زمان 
بازگشت ایران به برجام، به اعمال تحریم های بیشتر 
علیه فروش نفت خام و محصوالت پتروشیمی ایران 

ادامه می دهد.
برایان نلسون طی بیانیه ای در این زمینه عنوان کرد 
که »آمریکا به  دنبال کردن مسیر دیپلماسی جهت 
رسیدن به بازگشــت متقابل به اجرای کامل برنامه 

جامع اقدام مشــترک )برجام( ادامــه خواهد داد«؛ 
موضوعی که از عدم اراده و آمادگی کاخ ســفید برای 
دست برداشتن از ابزارهای ناکارآمد اعمال فشار علیه 

ایران حکایت دارد.
موضع متناقض و خصمانه واشــنگتن علیه ایران و 
روند گفت وگوها، ازسوی وزیر امورخارجه این کشور 
نیز تکرار شد و آنتونی بلینکن اظهارات معاون وزیر 
خزانه داری آمریکا را تکرار و عنوان کرد واشــنگتن 
تا زمانی که ایران آماده بازگشت به برجام نباشد، به 

اعمال تحریم  ادامه خواهد داد.
وی پس از اعمال تحریم های جدید وزارت خزانه داری 
این کشــور علیــه ایــران در توییتی نوشــت: »ما 
تحریم هایی را علیه نهادهایی که درحال مبادله نفت 
خام و محصوالت پتروشــیمی ایران هستند، اعمال 
کردیم. تا زمانی که ایران آماده بازگشــت به اجرای 
کامل تعهداتش در چارچوب بازگشــت متقابل به 
برجام شــود، از اختیارات خود برای هدف قرار دادن 

صادرات این محصوالت استفاده خواهیم کرد.«

آمریکاواعتیادبهتحریم
ازســوی دیگر اقدام خصمانه آمریکا علیــه ایران با 
واکنش سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان مواجه 
شد و ناصر کنعانی بر این نکته تأکید کرد که »اعتیاد« 
کاخ ســفید به تحریم ها و اســتفاده ابزاری از آنها، 
شاخصی از نظام سلطه آمریکاست و تغییر دولت ها 

در این کشور، در رویکرد آن فرقی ایجاد نمی کند.
وی به این موضوع هم اشاره کرد که مسئوالن دولت 
بایدن درحالی مکررا سیاست فشارحداکثری ترامپ 
را »شکست خورده« و »بی نتیجه« دانسته اند که در 
عمل، ادامه دهنده و حتی گســترش دهنده چنین 
رویکرد شکست خورده ای بوده اند، تا جایی که حتی 
در روند تاش  های جاری برای ازسرگیری مذاکرات 
نیز از این رویکرد بی ثمر و مخرب دست برنمی دارند.

کنعانی به 2راهبرد واکنشــی جمهوری اسامی در 

برابر اقدام خصمانه واشنگتن نیز اشاره و تأکید کرد 
که ایران اوال درمقابل اصرار کاخ سفید به تداوم اعمال 
تحریم ها، واکنش قاطع، محکم و فوری نشان خواهد 
داد و ثانیا همه تدابیر الزم برای خنثی کردن آثار سوء 
احتمالی این قبیل تحریم ها بر تجارت و اقتصاد کشور 

را به کار خواهد گرفت.

ایراندستبستهنخواهدبود
واکنش ایران به تحریم های جدید آمریکا به اظهارات 
سخنگوی دســتگاه دیپلماسی ختم نشــد و وزیر 
امورخارجه نیز در حاشــیه مراسم اعطای هفتمین 
جایزه »حقوق بشر اسامی و کرامت انسانی« درجمع 
خبرنگاران، گازدهی به صدها سانتریفیوژ نسل جدید 

را پاسخی به اقدام خصمانه واشنگتن عنوان کرد.
حســین امیرعبداللهیان موضع تناقض آمیز آمریکا 
نسبت به مذاکرات لغو تحریم ها را در ماه های اخیر 
مسبوق به سابقه دانســت و به یکی از آخرین موارد 
آن اشــاره کرد؛ طی هفته های گذشته در شرایطی 
که طرفین بــرای مرحلــه جدیــدی از مذاکرات 
آماده می شــدند، به یک بــاره طــرف آمریکایی با 
هدف امتیازگرفتــن در میز مذاکــره، قطعنامه ای 
را در شــورای حکام آژانس بین المللــی انرژی اتمی 
روی میز گذاشــت. این درحالی بود کــه در همان 
زمان، بایدن مکررا در پیام هایی که با واســطه برای 
جمهوری اسامی می فرستاد، بر این موضوع تأکید 
می کرد که آمریکا حســن نیت دارد و برای بازگشت 
به توافق جدی است. وی عنوان کرد: در هفته جاری 
نیز درحالی که اتحادیه اروپا ابتکاری برای توافق ارائه 
داد و ما درحال بررسی آن و توافق برای جمع شدن 
دور میز مذاکره هستیم، شــاهد اعمال تحریم های 
جدیدی ازســوی آمریکا بودیم؛ اقدامی غیرمنطقی 

که از »جنون تحریم« در دولت آمریکا حکایت دارد.
این درحالی اســت کــه به گفتــه امیرعبداللهیان، 
راهبرد فشارحداکثری بر ایران، به اذعان تیم بایدن، 
شکست خورده  اســت. حتی جوزپ بورل، مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا نیز در متن اخیر به 
شکست حداکثری تحریم  های ترامپ علیه ایران اشاره 
و بعد از آن، ایده های جمع بندی شده خودش را مطرح 
می کند. وی همچنین اقدام جدید تحریمی آمریکا را 
که از »جنون تحریم« ناشی می شود، نمایشی و بدون 
تأثیر ملموس دانســت و تأکید کرد که آمریکایی ها 
نباید تصور کنند با اقدام هایی از این دست می توانند 
در میز مذاکره امتیاز بگیرند؛ »آنها باید زیاده خواهی 
را کنار بگذارند، ما اهل منطق و مذاکره و برای رسیدن 
به توافق قوی، جدی هستیم، اما اگر طرف آمریکایی 
بخواهد این مســیر را ادامه دهد، هرگز دست بسته 

نخواهیم بود.«

اقدامیازموضعقدرت
درچنین شرایطی اگرچه سازمان انرژی اتمی اعام 
کرد دستور راه اندازی صدها ســانتریفیوژ جدید و 
پیشرفته در راســتای اجرای قانون اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ایران و رسیدن به 
حداقل میزان غنی سازی 1۹0هزار سو انجام شده که 
کف نیاز کشور است، اما همزمانی این اقدام معنادار 
با اعمال تحریم های جدید ازسوی آمریکا دربردارنده 
پیام های زیادی برای طرف های مقابل است؛ اینکه 
جمهوری اسامی درمقابل زیاده خواهی آنان دست 
بسته نخواهد بود. در این میان کارشناسان معتقدند 
 IR1 و IR6 راه اندازی انواع ماشین های پیشــرفته
ازسوی سازمان انرژی اتمی ایران در راستای تکمیل 
پازلی است که مذاکرات را به ســوی رفع تحریم ها 
هدایت می کند و جمهوری اسامی را در موضع قدرت 
قرار می دهد. چنین اقدامی ازســوی ایران غربی ها 
را به این درک روشن می رســاند که زیاده خواهی و 
تناقض گویی هزینه هایی برای آنها به همراه دارد که 

درصورت ادامه روند کنونی، باید متحمل آن شوند.

تکرار ادعاهای گذشته
)تیپیان(اتمیسالحگسترشمنعپیمانبازبینیکنفرانسدرانگلیسوفرانسه،آمریکانمایندگان
آنانگذشتهواهیادعاهایکهایبیانیهکردند؛صادربیانیهاسالمیجمهوریایهستهبرنامهدرباره
بهنبایدایراناسالمیجمهوری«کند؛میتکرارراایرانایهســتهآمیزصلحهایفعالیتدرباره
برتأکیدباانگلیسوفرانسه،آمریکانمایندگان».کندپیدادستایهستهسالحساختتوانمندی
اشاعهبحرانبهرسیدگیبهما«:دادندادامه،کندپیدادستاتمیسالحبهنبایدهرگزایراناینکه
ازسرگیریدرتعویقتوپدیگربارغربی3کشور».هستیممتعهد،دهدرخکههرجاییدرایمنطقه
هایتالشوجودباکهکردنــدتأســفابرازوانداختندایرانزمینبهراتحریمیرفعمذاکرات
».استنکردهاســتفادهبرجامکاملاجرایاحیایفرصتازهنوزایران«،فشــردهدیپلماتیک
2231قطعنامهوبرجامکاملاجرایبه«کهکردنددرخواستایرانازبیانیهایندرهمچنینآنها
هایفعالیتوموادبامرتبطسؤاالترفعدرآژانسبافورا«و»بازگرددمللسازمانامنیتشورای
بیانیهاین».کندهمکاریتیپیاننیازموردپادمانیتوافقاتطبقاحتمالینشدهاعالمایهسته
نیازاز،تیپیاناعضاینشستدرنیزاتمیانرژیالمللیبینآژانسمدیرکلکهشدصادردرحالی
ایهستهبرنامهدربارهگروسیرافائل.گفتسخنایرانایهستهتاسیساتبهبیشتردسترسیبه
.باشدمتناسبآنهاایهستهبرنامهوسعتوعمقباکهداریمنیازهاییدسترسیبهما:گفتایران
اینکهبرمبنیدهدارائهمعتبریوضروریهایضمانتتواندمیآژانسکهاستصورتدرآنتنها

.استآمیزصلحاهدافراستایدرایراناسالمیجمهوریدرهافعالیت

مکث

گزارش

 اولین حضور رئیس دولت سیزدهم در صحن مجمع 
عمومی سازمان ملل

رئیسیبهنیویورکمیرود
 ســیدابراهیم رئیســی در دومین ســال ریاست جمهوری 
خود برای شــرکت در اجاس مجمع عمومی سازمان ملل 
به نیویورک ســفر می کنــد. این نخســتین حضور رئیس 
دولت ســیزدهم در ســازمان ملل و نیویورک خواهد بود. 
هفتادوهفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل امسال 
حضوری برگزار می شود. نزدیک به 160دولت جهان اعام 
کرده اند که در نخستین نشســت حضوری مجمع عمومی 
ســازمان ملل از آغاز همه گیری کرونا، در هفتادوهفتمین 
نشست مجمع شرکت خواهند کرد. بیش از 100دولت در 

سطح روسای جمهور در این اجاس شرکت می کنند.
ســخنگوی دولت در نشست خبری روز سه شــنبه خود با 
خبرنگاران از آغاز برنامه ریزی ها برای حضور و ســخنرانی 
رئیس جمهور در مجمع عمومی ســازمان ملل متحد خبر 
داد. رکــورد شــرکت در اجاس مجمع عمومــی در میان 
روسای جمهور ایران متعلق به محمود احمدی نژاد با 8دوره 
حضور در فاصله سال های 1384 تا 13۹1بوده است. حسن 
روحانی رئیس جمهور سابق نیز 7دوره در سازمان ملل حضور 
پیدا کرد و یک سال به علت شــیوع بیماری کرونا سخنرانی 
خود را به صورت مجازی و ضبط شــده از صحن ســازمان 
ملل ارائه داد. رئیســی نیز سال گذشــته در نخستین سال 
ریاست جمهوری خود ترجیح داد به صورت مجازی در مجمع 

عمومی سخنرانی داشته باشد.
رئیس شورای اطاع رسانی دولت درباره گفت وگوی تلفنی 
یک ســاعته روســای جمهور ایران و چین و آخرین اخبار 
مربوط به ســند 25ســاله همکاری های 2کشور هم گفت: 
سند همکاری ایران و چین وارد فاز عملیاتی شده و یکی از 
محورهای اصلی گفت وگوی رئیس جمهور با همتای چینی 
نیز ابراز خرسندی از مسیر پیشرفت اجرای این سند بود. علی 
بهادری جهرمی با بیان اینکه سند 25ساله همکاری های ایران 
و چین در حوزه های تجاری، اقتصادی، زیرساختی و انرژی 
به ســرعت پیش می رود، خاطرنشان کرد: در همین 4ماهه 
نخست سال، ارزش صادرات به چین رشد 27درصدی نسبت 
به مدت مشابه در سال قبل داشته و در بحث تجارت خارجی 

با این کشور هم شاهد رشد 43درصدی هستیم.
او همچنین گفت که »10یادداشــت تفاهم در بخش های 
مختلف به منظور تسریع در اجرای سند 25ساله امضا شده 
است« و ادامه داد: »صادرات ما به چین 58درصد و در بخش 

کشاورزی هم 48درصد رشد داشته است.«

وزیرکاردرمهلتقانونیمعرفیمیشود
ســخنگوی دولت درباره زمان معرفی وزیر کار به مجلس 
و همچنین تعیین وزیر بازرگانی پــس از ایجاد وزارتخانه 
با تفکیــک حوزه بازرگانــی از وزارت صمــت، گفت: وزیر 
پیشــنهادی کار در موعد قانونی خود معرفی خواهد شد، 
اما برای معرفی وزیر بازرگانی هنوز وزارتخانه ای تشــکیل 

نشده است. 
علی بهادری جهرمی در پاســخ به پرســش دیگری در این 
زمینه که آیا قرار است دولت وزیر پیشنهادی کار را به همراه 
وزرای صمــت و بازرگانی البته بعــد از تفکیک به مجلس 
معرفی کند، تصریح کــرد: از رســانه ها خواهش می کنم 
اخبار دولتی را از مراجع رســمی دولتی جویا شوند. دولت 
در حوزه های مختلف ســخنگو دارد و مقامــات دولتی در 
دسترس هستند. اخبار دولتی که از سوی افراد غیردولتی 
مطرح می شــود، طبیعتا مورد تأیید دولت نیست. او افزود: 
درخصوص وزارت کار، همانطور که گفته شد در سقف زمانی 
قانونی، اقدام صورت خواهد گرفــت. در زمینه 2وزارتخانه 
دیگر اما فعا وزارتخانه ای از ســوی مجلس ایجاد نشــده 
اســت. اجازه دهید اگــر تصویب نهایی مجلــس، مبنی بر 
تشکیل وزارتخانه جدید باشد، دولت وزیر مربوطه را معرفی 

خواهد کرد.

غالمحسینمحسنی اژهای
رئیسقوهقضاییه

امــروزغربیهــادرحــالبــازیبــاواژه
مقدسحقوق بشرهستند؛امروزآنهابه
بهانهنقضحقوق بشراقدامبهاشغال،
محاصــرهوتحریمکشــورهایمســتقل
میکنندوازســوییدیگرخودشــاننیز
بدتریــنجنایتهــاراعلیــهنســلهای

مختلفانسانهاروامیدارند./میزان

سیدمحمدحسینی
معاونامورمجلسرئیسجمهور

دولــتازشــفافیت،اجــرایقانــونو
نظارت هــایمنصفانــهدســتگاه های
نظارتیاستقبالمی کندوازنمایندگان
مجلسانتظارداردباشفافیتدرمسیر
تعامــلگامبردارنــد.دولــتســیزدهم،
دولــتاقــدام،کاروتــالشبــرایرفــع

دغدغه هایمردماست./فارس

سیدکمالخرازی
رئیسشورایراهبردیروابطخارجی

آنچهدربــارهعادیســازیروابــطبرخی
کشــورهایعربیبارژیمصهیونیســتی
شــنیدهمیشــود،صرفــاعلنــیشــدن
روابطغیرعلنیآنکشورهابااینرژیم
است.آنهادرگذشتهنیزحمایتیعملی
ازفلســطیننکردنــد،بلکــهزمینهســاز

سازشبااسرائیلبودند./ایسنا

۵میلیونحضوربینیپیش
زائردراربعینحسینی

ســخنگوی کمیســیون امورداخلی کشــور و 
شوراهای مجلس از اســتماع گزارش ستاد ملی 
اربعین و ارزیابی برنامه ریزی های صورت گرفته 
برای خدمات رسانی به زائران حسینی در نشست 

دیروز)سه شنبه( این کمیسیون خبر داد.
به گزارش ایســنا، علی حدادی اظهار کرد: در 
جلسه دیروز کمیســیون از وزیر کشور دعوت 
شــده بود تا به منظور پاســخگویی به سؤاالت 
تعدادی از نمایندگان در جلســه کمیســیون 
حضور یابد، اما با توجه به وقوع سیل در برخی 
نقاط کشــور و مأموریتی که شــخص وزیر در 
این حادثه برعهده دارد، نتواســت در جلســه 

کمیسیون حاضر شود.
وی ادامه داد: با وجود این رئیس ســتاد اربعین 
کشور و اعضای ستاد در جلســه حاضر شدند و 
گزارشی پیرامون آمادگی برگزاری مراسم اربعین 
به کمیسیون ارائه کردند. از تاریخ 16شهریور تا 
31شهریور مراســم اربعین برگزار خواهد شد و 
برنامه ریزی های الزم، به ویژه در حوزه حمل ونقل 
برای حضور زائران در این مراسم انجام شده  است.
حدادی عنوان کرد: در سال۹8 حدود 3میلیون 
زائر در مراسم اربعین حســینی حضور یافتند و 
پیش بینی می شود امسال بالغ بر 4 تا 5میلیون 
زائر از مرزهای مهران و ایــام به کربای معلی 

راهی شوند.

نقل قول خبر

 خبر

دولت
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مراسم عزاداری اباعبدهللا حسین)ع( هرشب هم در محوطه 
امامزاده صالح )ع( تجریش و هم میدانگاه صالحیه همجوار 

آن برگزار می شود.

نه اتوبوس اختصاصی بانوان 
داریم، نه اختصاصی آقایان

شــرکت واحد اتوبوســرانی تهران اعالم کرد که 
اتوبوس های شــهری متعلق به تمام شهروندان 
اســت. روابط عمومی شــرکت واحد بــا صدور 
اطالعیه ای نســبت به برخی حواشی پاسخ داد. 
در این اطالعیه آمده است: اساسا موضوعی به نام 
اتوبوس اختصاصی بانــوان یا اتوبوس اختصاصی 
آقایــان در تهران وجود نــدارد. موضوع تفکیک 
فضای در اختیــار آقایان و بانــوان در اتوبوس ها 
به عنوان موضوعی پذیرفته شده چند دهه است 
که در ناوگان اتوبوسرانی تهران و سایر شهرها و 
کالنشهرهای کشور و حتی در بعضی از شهرهای 
جهان اجرا می شود.  نیروهای بهره برداری شرکت 
واحد که از طریق نظارت به صورت هوشــمند و 
همچنین کنترل میدانی، ایستگاه ها و خطوط را 
رصد می کنند، براســاس تراکم مسافر و تقاضای 
سفر در برخی ســاعات، تعدادی از اتوبوس ها را 
به صورت کامل به آقایان و در بعضی ساعات به طور 

کامل به بانوان اختصاص می دهند.

 خبر

بازار اطــراف حرم حضرت عبدالعظیم حســنی 
در شهرری برای مســافرانی که در هر فرصت به 
زیارت »شــاه عبدالعظیم« می رفتند، آشناست. 
این محدوده تاریخی با موفقیت بازسازی شده و 
نمونه ای از بافت قدیمی شــهر است که همچنان 
کاربرد قدیمی خود را حفظ کرده اســت. به گفته 
معاون شهرسازی و معماری شــهرداری تهران، 
طرح بازسازی کامل مجموعه امالک اطراف حرم 
که حدود 6سال قبل و بعد از بازسازی خیابان حرم 

متوقف شده بود، اکنون اصالح و تصویب شده و در 
تمام محدوده حرم اجرا خواهد شــد. خبر خوش 
دیگر برای این محدوده شــهرری به ویژه نفرآباد 
اینکه دولت با مجوز اوراق مشــارکت بازآفرینی 
محدوده پیرامونی حــرم موافقت کرده و تاکنون 
250میلیارد تومان برای انجام 21پروژه محرک 
توسعه اختصاص یافته اســت. از سوی دیگر هم 
شــهرداری تهران از طریق کمیسیون ماده 5گره 
ساخت وساز اهالی این محل را باز کرده تا انگیزه 
در مالکان برای نوسازی شکل بگیرد؛ بنابراین به 
مرور بافت پیرامونی حرم عبدالعظیم حسنی)ع( با 
حفظ هویت تغییر می کند و در شمایلی تازه دارای 
امکاناتی ازجمله پیاده راه، اقامتگاه، خیابان کامل، 

رســتوران های ســنتی و بازارچه جدید کوچک 
می شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در 
این باره می گوید: »حدود 10سال پیش مشکالتی 
مانند انحالل نهاد اجراکننده و تأمین کننده مالی، 
عدم مطابقت شــبکه معابر پیشــنهادی با معابر 
موجود، مشکالت قانونی و مالی مرتبط با تملک 
اراضی و همچنین مخالفت رسمی و ضمنی برخی 
نهادها مانند وزارت میراث فرهنگی باعث شد که 

طرح اولیه به صورت کامل اجرا نشود.« 
حمیدرضا صارمی می افزاید: »مقرر شــده است 
که ضوابط و مقــررات وزارت میــراث فرهنگی 
درخصوص پالک های محدوده طــرح نیز مورد 

توجه قرار گیــرد. از اهداف اجــرای طرح جدید 
می توان به ارتقای وضعیــت اقتصادی محدوده، 
حفظ و تقویت هویت بومی، افزایش ســرزندگی 
در محیط و حفظ و گســترش شــبکه فضاهای 
سبز و باز عمومی اشــاره کرد. در این طرح امکان 
احداث 3طبقه برای امالک محدوده تعیین شده 
بود که پس از مذاکرات با وزارت میراث فرهنگی، 
در بازنگری طرح، امکان ســاخت تا 4طبقه برای 
صاحبان امــالک فراهم خواهد شــد. البته پهنه 
خدماتی اطراف حرم و پهنه بازار ری و خیابان حرم، 
به منظور رعایت  شأن ارتفاعی حرم و حفظ ارزش 
عناصر تاریخی مجاور آن، دارای محدودیت ارتفاع 

تا 2طبقه خواهد بود.«

رونقزندگیپیرامونحرمحضرتعبدالعظیمحسنی)ع(
طرح توسعه و ساماندهی بافت پیرامون حرم حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( با هدف حفظ هویت آن بازنگری شده و به مرحله اجرا درآمده است

محمد سرابیگزارش
روزنامه نگار

 درباره بدنمایی رابطه شورا
 و شهرداری

در طول هفته های اخیر گفت وگوهای صحن شــورای شهر 
تهران حرارت بیشتری پیدا و توجهات مردم را به خود جلب 
کرده است؛ چراکه بخشی از نقد و گفت وگوهای داخل صحن، 
به محاسبه دخل و خرج شهرداری پرداخته است. اما در این 
بین، برخی رسانه ها تالش کرده اند با برش های هدفمند از 
سخنان اعضای شورای شهر، تیترهایی را برای اهداف سیاسی 
خود جور کنند تا در میان مدت بتوانند کالن روایت مطلوب 
حزب خود را در میــان افکار عمومــی جابیندازند؛ روایت 
زیرپوستی ای که می خواهد به مردم ثابت کند مدیریت جدید 
شهری، کارآمدی الزم را ندارد، اما این روایت های پرتنش از 
جلسات شــورا با رویکرد عمومی حاکم بر صحن، همخوانی 
نداشته و بیشتر اغراض سیاسی رسانه ای سفارش دهندگان 

پشت پرده را تعقیب می کند.
چندی پیش حبیب کاشــانی، عضو شــورای اسالمی شهر 
تهران در گزارشی اعالم می کند: شهرداری تهران طی 2ماهه 
نخست سال فقط توانسته 24.82درصد از بودجه پیش بینی 
شده خود را محقق کند. همین گزارش باعث می شود اعضای 
شورای شهر نســبت به وضعیت تحقق بودجه ابراز نگرانی 
کنند. برخی دیگر از اعضا نیز   عنوان می کنند شورای شهر 
باید به کمک شهرداری بیاید تا چنانچه در تحقق ردیف های 

اعتباری دچار عقب ماندگی است، جبران صورت بگیرد.
در این بین، درحالی که برخی رسانه ها از همین گزارش های 
مالی استفاده سیاســی خود را می کنند، کاشانی –که خود 
ارائه دهنــده آن اعداد و ارقام اســت- می گویــد: »گزارش 
مطرح شــده مچ گیری نیســت، بلکه شــرح عملکرد است 
تا کمک شــود بودجه های اعــالم شــده را بتوانیم محقق 
 کنیم. شــورا بایــد کمــک کنــد شــهرداری در تحقق

بودجه موفق شود.«
مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای 
اسالمی شهر تهران نیز ابراز امیدواری می کند که روند تحقق 
بودجه اصالح شود و در این خصوص وعده می دهد: »شورا از 
هر کمکی که بتواند به شهرداری ارائه دهد، کوتاهی نخواهد 
کرد. باید بازنگری جدی در کمیسیون برنامه و بودجه صورت 

گیرد و درآمدها و هزینه ها شفاف ارائه شود.«
به نظر می آید با تصحیح بــازه زمانی گزارش دهی ها و تبادل 
نزدیک تر شــورا و شــهرداری، بخش زیــادی از ابهامات و 
نگرانی های مورد اشــاره اعضای شــورا حل و فصل شود؛ 
به همین دلیل اســت که مهدی چمران، رئیس شــورای 
اسالمی شهر تهران معتقد است 2ماه ابتدایی معیار نیست 
و بیشتر درآمد شهرداری در فصل زمستان خواهد بود و این 
گزارش ارائه شده تنها دستاورد 2 ماه آغاز سال بوده است یا 
حبیب کاشانی دیروز گفت که تحقق 43درصدی در 3ماهه 
 ابتدایی ســال با توجه  به ایام نوروز و مــاه مبارک رمضان، 

طبیعی است.
به همین مناســبت ابوالفضل فالح، معاون مالی و اقتصادی 
شهرداری برای گزارش و بررسی و ارائه گزارش 3ماهه ابتدایی 
سال در صحن شورا حاضر می شود. این در حالی است که طی 
همین مدت نیز عالوه بر گزارش ارائه شده، شهرداری تهران 

1200میلیارد تومان از بخش غیرنقدی درآمد داشته است.
اما به نظر می آید انتشــار برخی تحلیل ها در رسانه ها، حتی 
اگر ســند و مدرک محکمی ارائه نکرده باشــند، می توانند 
محل گمانه زنی های مدیریتــی قرار گرفته و گفت وگوهایی 
را برانگیزند؛ به نحوی که مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی 
شورای اســالمی شــهر تهران می گوید: »گزارشی در یکی 
از روزنامه ها منتشر شده است که شــهرداری شهرفروشی 
می کند تا حقوق پرداخت کند، اما هیچ گونه شهرفروشی ای 
ثابت نشده است.« او در ادامه این جور خبررسانی رسانه های 

خاص را تالش برای ناامیدسازی مردم عنوان می کند.
ابوالفضل فالح، معاون مالی و امور اقتصادی شــهرداری در 
پاســخ به این ادعای بدون سند و مدرک رســانه ها، اعالم 
می دارد در این ایام فروش ملک نداشتیم و تمام پرداخت ها 
صرف از منابع درآمدی بوده است. او تأکید می کند: »ما در 
این مدت یک ریال وام هم دریافت نکرده ایم و حتی بسیاری از 
بدهی ها را تسویه کرده ایم؛ جوری که یک ریال از بازپرداخت  
اوراق عقب نمانده ایم که مــورد توجه بانک مرکزی نیز قرار 

گرفته است.«
به نظر می آید فضای نقد و گفت وگو در شورای شهر، با کیفیت 
و حرارت در جریان اســت، اما بازتاب های رسانه ای آن در 
برخی جوانب، با بدنمایی های غرض ورزانه به این سمت و سو 
می رود که با آشفته ســازی خاطر شهروندان، از آب گل آلود 

ماهی صید شود.

جالل بهرامی
معاون خدمات شهری شهرداری تهران 
شــهرداری تهران بــرای مهــار رواناب ها 
و اســتفاده بهینــه از ایــن آب هــا تالش 
می کنــد. شــبکه و زیرســاخت الزم 
بــرای اســتفاده بهینــه از ایــن آب ها در 
تهران فراهم شــده و هم اکنــون تقریبا 
نزدیک به 1.5میلیــون مترمکعب آب 
بارانــی کــه می آیــد در مخــازن احــداث 
شــده جمع آوری و نگهداری می شــود. 
هــم اكنــون در حــال توســعه و افزایش 
ظرفیــت ایــن مخــازن بــرای نگهــداری 

بیشتر این رواناب ها هستیم.

 محمد مویدی
مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای 

فرهنگی شهرداری تهران
  تهیه طــرح جامع گردشــگری قلعه گبری، 
احــداث مــوزه شــهدای دانش آمــوز در 
منطقــه20 و یادمــان شــهدای دانش آمــوز 
مدرسه شهید مدرس را در دستور کار داریم. 
همچنین پس از بررسی موضوعات حقوقی 
و قانونی بازآفرینی و احیای خانه اربابی )قلعه 
عظیم آباد( با هدف استفاده از ظرفیت های 
تاریخی شهر، توسعه گردشگری و کاهش 

آسیب های اجتماعی، عملیاتی می شود.

با اجرای طرح جمع آوری ریل خط آهن 
تهران-اهواز در محور جنوبی منطقه17 
شــهر تهران، پــروژه ســاخت ۳ زیرگذر 
ســواره رو وارد فــاز اجرایــی و عملیاتــی 
شــد. محمدامیــن مرتضــوی، معــاون 
حمل ونقل و ترافیک منطقه17 گفت:  
»ایــن پــروژه در محــدوده محله هــای 
زمــزم و زهتابــی در محــور شــمالی و 
همچنیــن محله های گلچیــن، مقدم، 
امام ســجاد)ع(، وصفنــارد و یافت آباد 
در محورجنوبــی وارد فــاز اجرایــی و 

عملیاتی شد.« 

رئیــــــــــــس کمیــسیـــــــون ســــالمـــــت، 
محیط زیســت و خدمات شهری شورای 
شهر تهران از جریمه 117میلیارد تومانی 
به علــت خشــکاندن درختــان خیابــان 
ولیعصر خبر داد. مهدی پیرهادی گفت: 
»کمیســیون مــاده7 در ایــن خصــوص 
جلسه تشکیل داد و موضوع را پیگیری 
کرد. درخصوص جایگزینی درختان نیز 
قرار شد چندین برابر این ظرفیت شامل 
حداقل 100اصله درخت با بن مناســب 
در همــان فضایــی کــه درختــان خشــک 

شدند، کاشته شود.«
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نقل قول 

عدد خبر

یادداشت

طرحنخستتوسعهبافتپیرامونحرمچهبود؟
  در ســال 87تهیــه شــد و در ســال 92، بــه تصویــب کمیســیون 

ماده 5شهر تهران رسید.
  در ســال 95هر تغییــر در این محــدوده، منــوط بــه تصویب طرح 

اصالحی یکپارچه در کمیسیون ماده 5شد.
  جواز ســاخت به گونه ای بود که ســاکنان انگیزه ای برای نوسازی 

نداشتند.
    ســال 1401کمیســیون مــاده 5 در مردادمــاه طــرح جدیــد را 

تصویب کرد.

باطرحجدیدچهرخمیدهد؟
  مســاحت اجرای طرح از حدود 209هکتار در مصوبه سال 92به 

حدود 220هکتار افزایش یافته است.
  پهنــه ســکونت )R( - 5.56هکتــار نســبت بــه طــرح مصــوب 

1392افزایش یافته است.
  پهنه کار و فعالیت )S( - از 65.8هکتار به 58.11هکتار رسیده است.

  پهنه مختلط )M( - 9.7هکتار افزایش داشته است.
  پهنه سبز )G( - از 34.3هکتار به 37.26هکتار رسیده است.

چهبخشهایجدیدیایجادمیشوند؟
  45متری ایرانیت به خیابان کامل )خیابانی با حضور همه مدهای 

حمل ونقلی ازجمله اتوبوس، خودرو و پیاده( تبدیل می شود.
  راسته فعال تجاری-گردشگری در مجاورت بازارچه فعلی احداث 

خواهد شد.
  بازارچه هفتگی با سازه های سبک در پیاده راه شرقی ساخته می شود.
  2پارکینگ طبقاتی در پیاده راه جنوبی و محور آستانه بنا خواهد شد.

  بلوار مدرس محور گردشگری پیاده  می شود.
  مجموعه گردشگری- تفریحی باغ آهو ایجاد می شود.

معرفی تعدادی از حسینیه ها و تکایای باقدمت شهر تهران که میزبان پرشور عزاداران حسینی هستند
تکیههایقدیمیشهرجانگرفت

اتوبوسرانیهوشمندمیشود

 پس از عبور از موج های سنگین کرونا، امسال مراسم  ماه 

محرم
محرم نسبت به 2سال پیش پرشورتر برگزار می شود. 
مساجد، تکایا و حسینیه ها با حضور مردم، عطر محرم 

به خود گرفته اند. 
به گزارش همشــهری، در این میان، تکایا و حسینیه های قدیمی شهر 
تهران هم با برگزاری سنت های دیرینه خود، میزبان عزاداران هستند؛ 
بناهایی که نه تنها قدمت ساخت طوالنی دارند بلکه معماری و فضای 
خاص و سرگذشتی خواندنی دارند. البته همچنان توصیه می شود که 
عزاداران حسینی با رعایت فاصله گذاری های اجتماعی و مسائل بهداشتی 
در مراسم حضور پیدا کنند. تکیه ها و حسینیه های قدیمی تهران بیشتر 
در مرکز پایتخت یا محله های شــمیران ازجمله نیاوران، حصاربوعلی، 
اوین، درکه، امامزاده قاسم)ع(، چیذر، تجریش و رستم آباد قرار دارند. در 
این بین، قدیمی ترین تکیه تهران در محله عودالجان است که »سادات 
اخوی« نام دارد. تکیه ای که این روزها از ساعت 7صبح پذیرای عزاداران 
است و مطابق گذشته دوباره با حضور زنان و مردان، حال و هوای قبل 
را پیدا کرده است. البته قدیمی ترین تکیه های شهر تهران که همچنان 
پابرجا هستند و مراسم عزاداری سیدالشهدا)ع( را برگزار می کنند، کم 
نیستند. در اینجا، تعدادی از قدیمی ترین تکیه های شهر تهران معرفی 

می شود.

تکیه سادات اخوی
احتماال تکیه سادات اخوی یکی از نخستین و قدیمی ترین حسینیه های 
شهر تهران باشد. این تکیه با 200ســال قدمت در زمان فتحعلی شاه 
قاجار در محله عودالجان تاسیس شد. تکیه سادات اخوی هنوز با سبک 
و سیاق گذشته در تمام مراسم مذهبی میزبان عزاداران و ارادتمندان 
در ایام ماه محرم اســت. جالب اینکه این تکیه از ابتدا برای مراسم ویژه 
عزاداری بانوان احداث شــده و به همین جهت مراسم عزاداری در این 

هیئت روزها قبل از اذان ظهر برگزار می شود. اما بعدها با گذشت زمان 
قسمتی نیز برای مراسم عزاداری آقایان مدنظر قرار گرفت. پارچه های 
عزای امام حسین)ع( با قدمت 100ساله که بر دیوارهای حسینیه نقش 
بسته است، در بدو ورود عزاداران حســینی فراروی آنها قرار می گیرد. 
پذیرایی از عزاداران اهل بیت)ع( در این تکیه با قهوه، چای شیرین زغالی 

و نان قندی صورت می گیرد.

تکیه رفتگران
تکیه سوپورها )رفتگران( در محله دزاشیب قرار دارد. تکیه ای قدیمی 
که با حضور تعدادی رفتگر در مسجد کوچک آشیخ علی شکل گرفت. 
آن زمان که  آبادی های کوچک و بزرگ با مزارع صیفی و گندمکاری و 
باغ های میوه شمیران را تشکیل می داد آشیخ علی شریعتمدار استرآبادی 
ازجمله افراد نیکوکاری بود که در گوشه باغش محلی را برای برپایی نماز 
اختصاص داده بود. آشــیخ علی قریب به یک قرن پیش این نمازخانه 
کوچک را برای مسجد وقف کرد. سال های بعد در ایام محرم تعدادی از 
رفتگران)پاکبانان( در این  دور هم جمع شدند و روضه خوانی و عزاداری 

کردند تا اینکه به تکیه سوپورها معروف شد.

تکیه نیاوران
تکیه نیاوران بیشــتر از 160ســال قدمت دارد. این تکیه به دســتور 
ناصرالدین شاه قاجار و توسط استاد حسن خرپاکوب ساخته شده است. 
البته امروز این تکیه تغییر شکل زیادی داده، اما همچنان پابرجاست و 
لبه های ایوان هنوز چوبی و دست نخورده باقی مانده است. روی ایوان 
پایین، ایوان دیگری بنا شده که طبقه دوم تکیه محسوب می شود و زنان 
در آنجا مستقر می شوند. دِر اصلی تکیه نیاوران که بیش از 3 متر ارتفاع 
دارد، از چوب گردو ساخته شده است. جالب اینکه تکیه نیاوران زمانی 

لوکیشن سریال شب دهم بود. 

تکیه حصاربوعلی
قدمت تکیه معروف حصار بوعلی بیشتر از 100سال برآورد شده و البته 
در حدود 40سال قبل در این بنا تغییراتی صورت گرفته است. این تکیه 
گرچه بازسازی شده ولی به خاطر قدمت آن، اشیاي عتیقه و برگزاری 

عزاداری به سبک سنتی در فهرست جاهای دیدنی تهران قرار دارد. 

تعدادی دیگر از تکایا و حسینیه ها
تکیه نفرآباد: این تکیه واقع در محله نفرآباد شهرری است و  در کاشی سر 
در آن، لحظه شهادت حضرت علی اکبر)ع( به تصویر کشیده شده است. 
سکوی  گردی که روي آن تعزیه اجرا می کردند از شاخصه های جالب این 
تکیه به حساب می آید. تکیه درکه: تهران پژوهان قدمت این تکیه را متعلق 
به اواخر دوره قاجار می دانند. آخرین بازسازی آن طبق کاشی آبی رنگ کنار 
تکیه به سال1351 برمی گردد. افراد ناشناس این تکیه را در سال۹6 به آتش 
کشیدند و فرش ها، علم ها و توق های آن -که از قدمتی تاریخی برخوردار 
بودند- از بین رفت. اکنون اما دوباره سر پا شده و مراسم محرم در آن برقرار 
است. حسینیه نوجوانان قنات آباد: این تکیه با حدود 65سال قدمت 
در بازارچه سنتی قنات آباد مولوی قرار دارد. نوجوانانی که این هیئت را برپا 

کرده اند، حاال برای خودشان، ریشی  سفید کرده اند.

  هوشمندســازی مدیریت ناوگان، یکی از 

گپ
روش هایی اســت که از طریق آن می توان 
بخشی از مشکالت حمل ونقل عمومی به ویژه 
اتوبوسرانی را مرتفع کرد تا دیگر شاهد صحنه هایی مانند تجمع 
اتوبوس ها در یک خط و مســیر از یک سو و تجمع و ازدحام 
مسافران در خط دیگر به دلیل کمبود اتوبوس نباشیم.  این در 
حالی اســت که برخی طی روزهای اخیر ارسال به ماموریت 
اتوبوس های تک کابین در چند خط بی آرتی برای بانوان را تحت 
عنوان زنانه-مردانه شدن اتوبوس ها قلمداد کرده اند. به همین 
منظور با سیدمجتبی شفیعی، معاون حمل ونقل و ترافیک 

شهرداری گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید. 

 آیا اخیرا اعزام اتوبوس به خطوط شلوغ را در 
بازه های زمانی روز در دســتور کار قرار داده اید یا واقعا 

اتوبوس هایی مخصوص بانوان درنظر گرفته شده است؟

هیچ اتوبوس خاصی برای بانوان یا آقایان 
لحاظ نشده اســت. ماجرا این است که در 
بحث مدیریت ناوگان اتوبوسرانی، در حوزه 
بهره برداری دچار ضعف هایی هستیم. یعنی 
ممکن است در یک خط و مسیر اتوبوس مازاد باشد و در یک خط 
و مسیر دیگر به دلیل نبود و کمبود اتوبوس ازدحام مسافر را شاهد 
باشیم. متأسفانه مدیریت ناوگان اتوبوسرانی هنوز به صورت دستی 
انجام می شود. یعنی افرادی که کارشناس و باتجربه هستند، از 
طریق دوربین ها و از طریق اعالم و بررســی تاریخچه اعزام و... 
صورت گرفته تصمیم می گیرند که اتوبــوس به کدام خطوط و 

نقاط ارسال شود.
بنابراین  چه اقدامی در زمینه هوشمندسازی 

باید انجام شود؟
این کار باید در قالب یک نرم افزار و هوش مصنوعی انجام شود و در 
این بخش نیازمند هوشمندسازی هستیم. در همین راستا با یک 

مجموعه ارتباط گرفته ایم و شروع به همکاری کرده ایم و قرار است 
در زمینه هوشمندسازی مدیریت ناوگان اتوبوسرانی، اقداماتی را 
انجام دهند. البته بحث هوشمند سازی  مدیریت ناوگان اتوبوسرانی 
هنوز در هیچکدام از شهر های کشور اجرا نشده و در دیگر شهر های 

دنیا هم بسیار کم انجام شده است. 
مدیریت هوشمند یعنی ناوگان به صورت منعطف مدیریت شود و 
اتوبوس ها تخصیص به یک خط خاص ندارند و با توجه به حجم 
مســافر و نیازی که در خطوط مختلف وجود دارد می توانند در 
خطوط مختلف حرکت کرده و مسافران را جابه جا کنند. زمانی 
که روی اتوبوی برچســب می زنیم، این موضوع نشان می دهد 
که این اتوبوس برای همان خط خاص است و سیستم مدیریت 
هوشــمند و منعطف نداریم. بنابراین هوشمندسازی مدیریت 
ناوگان اتوبوسرانی، هم نیاز به آموزش دارد و هم باید شرکت هایی 
که در این زمینه کار کرده اند و عملیاتی هستند را در این زمینه 

به کار بگیریم.

سیدمهدی سیدی؛ کارشناس رسانه
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مقامات بانــک مرکــزی و وزارت 

کشاورزی
جهادکشاورزی برای اجرای طرح 
زنجیره تامین مالی بخش کشاورزی 
به صورت قراردادی به تفاهم رســیدند و از این پس 
الگوی پرداخت تســهیالت و اعتبــارات به فعاالن 
بخش های مختلف کشــاورزی شــامل باغداری، 
زراعت، کشت گلخانه ای و شیالت و پرورش آبزیان 
تغییر می کند. به گفته علی صالح آبادی، رئیس کل 
بانک مرکزی با اجرای طرح کشــاورزی قراردادی، 
تامین مالی هدفمند در بخش های مختلف کشاورزی 
گسترش می یابد تا از هدررفت منابع جلوگیری شود. 
به گــزارش همشــهری، انتظار مــی رود پرداخت 
تسهیالت به بخش های کشاورزی از مرحله کاشت تا 
برداشــت محصول در قالب یک زنجیره متصل به 
همدیگر صــورت گیرد و امنیــت تامین نقدینگی 
ازجمله ســرمایه در گردش واحدهای تولیدی در 
بخش های مختلف افزایش یابــد. رئیس کل بانک 
مرکزی هدف از اجرای طرح جدید تامین مالی در 
بخش کشاورزی را حرکت از نظام سنتی پرداخت 
تسهیالت به نظام مدرن اعالم کرد و گفت: انسجام و 
هماهنگی بانک مرکزی، وزارت جهادکشــاورزی، 
بانک ها و شــرکت های فعال الزمه موفقیت تامین 
مالی کشــاورزی قراردادی اســت و خوشبختانه 

هماهنگی خوبی در این خصوص وجود دارد.
به گزارش همشــهری، هم اکنــون بخش عمده ای 
از تسهیالت بخش کشــاورزی ایران از کانال بانک 
کشــاورزی به عنوان بانک عامل و تخصصی صورت 
می  گیرد و بــه این ترتیب پیش  بینی می شــود که 
این بانــک در آینده به محور و مجــری اصلی طرح 
تامین مالی با الگوی کشــاورزی قــراردادی ایفای 
نقش کند. مقامات وزارت جهادکشاورزی امیدوارند 
با اجرای طرح جدید پیشنهاد شــده از سوی بانک 
مرکزی، میزان پرداخت تسهیالت با هدف افزایش 

امنیت غذایی به ویژه در حوزه کاالهای استراتژیک 
بیشتر و هدفمند شوند و نگرانی فعاالن این بخش را 
کاهش دهد. اجرای الگوی جدید تامین مالی اقتصاد 
بخش کشــاورزی البته آســان نخواهد بود چرا که 
آگاهی و آموزش کشاورزان، دامداران، کارآفرینان 
و ســرمایه  گذاران این بخش راهبردی یک ضرورت 
جدی به شمار می آید و شــاکله اصلی این بازیگران 
را بخش خصوصی ایران تشکیل می دهد. رئیس کل 
بانک مرکزی می گوید: به دلیل نقش آفرینی بخش 
خصوصی در حوزه کشاورزی، آموزش و برنامه ریزی 

برای اجرای الگوی جدید باید جدی گرفته شود.

یک تغییر مهم
قائم مقام بانک مرکزی هم تصریح کرد: بانک مرکزی 
از سال گذشته به طور جدی توسعه روش های تأمین 
مالی زنجیره تأمین را در دستور کار خود قرار داده 
و در این زمینه اقدامات مختلفــی ازجمله تدوین 
دستورالعمل های مربوطه و معرفی ابزارهای جدید 
مانند برات الکترونیک را اجرایی کرده است. به گفته 
وی، بدون استفاده از الگوی جدید، باید آمار بسیار 
باالیی از منابع بانک ها به طور مســتقیم در بخش 
کشاورزی درگیر شود. اصغر ابوالحسنی با بیان اینکه 
در سال گذشــته، شبکه بانکی کشــور در مجموع 
حدود 199هزار میلیارد تومان تسهیالت به بخش 
کشاورزی پرداخت کرده، یادآور شد: از این میزان، 
70درصد بابت ســرمایه در گردش بوده و ظرفیت 
کمتری بــرای تأمین مالی طرح های توســعه ای و 
طرح های جدید در بخش کشاورزی باقی می  ماند. 
وی با تأکید بر اینکــه تأمین مالی زنجیره ای بخش 
کشاورزی به طور قطع باعث رشــد تولید و افزایش 
اشتغال خواهد شــد، گفت: در کنار این مسائل اگر 
صنعتی کردن و دانش افزایی را هم داشــته باشیم، 
شعار سال یعنی تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین 

را محقق خواهیم ساخت و می  توانیم صنعتی کردن 
کشاورزی را نیز نهادینه کنیم.

جلوگیری از انحراف وام
مهدی نیازی، معاون کســب وکار وزارت صمت هم 
در آیین رونمایی از الگوی جدید تامین مالی بخش 
کشاورزی ایران که در بانک مرکزی برگزار شد، گفت: 
این طرح به جلوگیری از انحراف منابع در شبکه مالی 
در کشور کمک می کند. وی افزود: شبکه های بانکی 
مکلف شده اند در ســال جاری ۲0 درصد تسهیالت 
خود را از طریق شبکه زنجیره مالی تخصیص دهند 
و 70 درصد تســهیالت ســرمایه در گردش باید از 
طریق استعالم فاکتور انجام شــود. به گفته معاون 
کســب وکار وزارت صمت، این وزارتخانه از آمادگی 
الزم برخوردار اســت تا تجربه زنجیره تامین مالی 
در بخش صنعت را برای اجرای این طرح در بخش 
کشاورزی و صنعت غذا نیز اجرایی کند. نیازی افزود: 
شرکت های فعال در صنایع غذایی می توانند در قالب 
قرارداد های چند ساله تامین مالی زنجیره تولید را از 
انتهای زنجیره تا سر زمین تولید محصوالت اجرایی 
کنند. مدل زنجیره تامین مالی می تواند منابع مالی 
شرکت های تولیدی را نیز درگیر کند و پیش بینی 
می شــود در این مدل تامین مالی نیــاز منابع را تا 

یک سوم کاهش دهد.

خیال کشاورزان آسوده می شود
وزیر جهادکشــاورزی اما می گویــد: در قالب طرح 
کنونی بانــک مرکــزی در اجــرای روش تأمین 
مالی زنجیره ای  کشــاورزی قــراردادی که حتما 
امیدوارکننده است، ســال آینده می توانیم خرید 
تضمینی گندم را در ایران به 9 میلیون تن برسانیم. 
جواد ساداتی نژاد گفت: الگوی جدید موجب امنیت 
غذایی و خودکفایی در بخش محصوالت راهبردی 

کشاورزی می شود و از مدیران بانک ها می خواهیم 
حداکثر تالش خود را به کار گیرند تا کشاورزی ما به 

سمت هرچه اقتصادی تر شدن حرکت کند.
وی با بیان اینکه هم اکنون بانک مرکزی گام اصلی و 
مهم را برداشته است، تصریح کرد: این بانک نقشه راه 
الزم را تدوین کرده  و هم اکنون این طرح در اختیار 
شبکه بانکی است که پای کار باشد. وزیر کشاورزی با 
تأکید بر اینکه هم اکنون تنها یک درصد از کشاورزی 
ما قراردادی اســت و این نکته قابل قیاس با سطح 
جهانی نیســت، گفت: حدود 30درصد یا یک سوم 
جمعیت کشور ما درگیر بخش کشاورزی هستند، با 
این رویکرد در سال جاری به دنبال توسعه کشاورزی 
قراردادی هستیم.  وی افزود: شعار ما در این طرح آن 
است که »ما بذری را در زمین نمی کاریم مگر آنکه 
مشخص باشد مشتری آن کیست«، تا به این واسطه 
امنیت و معیشت کشاورز و سالمت محصوالت نیز 
تأمین و اســتانداردهای الزم برای صادرات درنظر 

گرفته شود.

شارژ 600هزار میلیاردی
علی آقامحمدی، عضو مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام با اشــاره به اجرای طرح حــذف ارز ترجیحی 
توسط دولت و تعامل گســترده بین بانک مرکزی، 
وزارت جهادکشــاورزی و دولت گفت: هم اکنون و 
با اجرای کشــاورزی قراردادی فرصتی جدی برای 
رونق بخش کشاورزی به عنوان خصوصی ترین بخش 
اقتصادی فراهم شده اســت.  وی افزود: هم اکنون 
با توجــه به تجربه بانــک مرکزی و شــبکه بانکی 
زیرساخت های الزم برای تامین مالی زنجیره ای در 
اقتصاد کشور فراهم و مقرر شده 600هزار میلیارد 
تومان از این طریق به اقتصاد کشور کمک شود که 
نقش مهمی در هدایت نقدینگــی به بخش واقعی 

تولید و جلوگیری از هدررفت منابع خواهد داشت.

شارژ مالی کشاورزان با الگوی جدید
بانک مرکزی و وزارت جهاد توافق کردند

جهش26درصدیقیمتمرغ؛برنجهمچنانقدمیکشد
هر کیلوگرم گوشــت مرغ در تیرماه امسال نسبت به 

بازار
خردادماه ۲6درصد رشــد قیمت داشــته و پس از آن 
سس مایونز با ۲4.3درصد و هویج فرنگی با ۲1.6درصد 
در صدر کاالهای با باالترین تورم ماهانه قرار دارند. این روایت رســمی 
مرکز آمار ایران است، البته در روزهای اخیر براساس گزارش خبرنگار 
همشهری قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ حدود 3هزار تومان ارزان تر 
شــده و باید دید در ماه های آینده قیمت این کاالهای پروتئینی ثابت 

می ماند یا نه؟
جدیدترین گزارش مرکــز آمار ایــران بیانگر ارزان تر شــدن قیمت 
هلو، بادمجان، هندوانــه، گوجه فرنگی، موز، خربزه، خیار، کدوســبز، 
فلفل دلمه ای و سیب زمینی است، افزون بر اینکه قیمت ماهی قزل آال 
و لیموترش هم رشد قیمت در تیرماه نســبت به خرداد نداشته است. 
بررسی های همشــهری نشان دهنده این اســت که دست کم نیمی از 
کاالهای خوراکی پرمصرف در تیرماه امسال رشد قیمت ماهانه باالتر از 
نرخ تورم ماهانه را تجربه کرده اند و کاهش قیمت میوه ها و سبزیجات 
عمدتا ناشی از افزایش حجم تولید و عرضه این محصوالت به بازار بوده 
اســت. مرکز آمار می گوید: در ماه گذشــته در گروه لبنیات، تخم مرغ 
و انواع روغن، بیشــترین افزایش قیمت نســبت به ماه قبل مربوط به 
دوغ پاستوریزه با 1٨.٨درصد و خامه پاســتوریزه با 14.٨ درصد و کره 
پاســتوریزه با 14.3 درصد بوده اســت. همچنین در گروه نان و غالت 

شهروندان ایرانی شاهد رشــد 10.7درصدی هرکیلوگرم برنج ایرانی و 
6.5درصدی برنج خارجی و همچنین 5.۲درصدی رشته آش بوده اند. 
این گزارش می افزاید: قیمت گوشــت مرغ در حالی در تیرماه امسال 
۲6درصد نسبت به خرداد رشد کرده که کنسرو ماهی تن 3.۲درصد و 
گوشت گوساله ۲.6درصد گران شده اما قیمت گوشت گوسفندی ثابت 
مانده است. نهاد رسمی منتشر کننده آمار تورم می افزاید: در گروه میوه 
و خشکبار بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به پرتقال با 
13، 9درصد و کشمش پلویی با 9.۲درصد بوده درحالی که بیشترین افت 
قیمت را هلو با منفی 1۲.5درصد تجربه کرده است. همچنین شهروندان 

ایرانی در تیرماه امسال هویج فرنگی را ۲1.6درصد و پیاز را 10درصد و 
همچنین لوبیاچیتی را 7.3درصد گران تر از خردادماه خریده اند.

در یک برایند کلی از 53قلم کاالهای خوراکــی در ایران تعداد 34قلم 
کاال تغییر ســاالنه باالتر از نرخ تورم نقطه به نقطه شــهریور امسال به 
میزان 5۲.٨درصد را تجربه کرده اند به گونه ای که قیمت هر کیلوگرم 
برنج ایرانی درجه یک از 39هزار تومان در شهریور پارسال به 10٨هزار 
تومان در تیرماه رسیده و گزارش ها حکایت از عبور قیمت این کاال از مرز 
130هزار تومان دارند؛ هرچند که انتظار می رود در ۲ماه آینده قیمت 

این کاال با برداشت محصول کاهش یابد.

 پافشاری در توزیع
کاالبرگ الکترونیک

قیمت کاالهای اساسی باید به شهریور1400 برگردد

مجلس همچنان روی شرط خود در قانون بودجه1401 برای 
حذف ارز ترجیحی، پافشــاری می کند و باوجود اینکه دولت 
الیحه ای برای حذف الزام بازگشــت قیمت کاالهای اساســی 
به نرخ شــهریور1400 ارائه داده، حاضر به عقب نشینی از این 
شرط نیست. به گزارش همشــهری، در جریان تصویب الیحه 
بودجه1401، مجلس موافقت خود با حــذف ارز ترجیحی را 
مشروط به این کرد که کاالهای اساسی به نرخ شهریور1400 
به مردم ارائه شــود و همین موضوع، اجرای ســناریوی کوپن 
الکترونیک را دوباره روی میز دولت قرار داد؛ اما در شرایط فعلی 
که نه سیستم کوپن آماده است و نه اقتضائات اقتصادی داخلی 
و جهانی با نرخ های ســال1400 تناسبی دارد، دولت خواستار 

حذف این شرط شده که البته با مخالفت مجلس روبه رو است.

ماجرای شرط مجلس
به دنبال اجــرای اصالحات ناگزیــر اقتصــادی و حذف دالر 
4۲00تومانی از اقتصاد ایران، قرار بــود فرایند توزیع کاالهای 
اساسی از نظام توزیع یارانه ارزی به سمت مردمی سازی یارانه ها 
تغییر کند و مجلس برای موافقت با این درخواست دولت، شرطی 
گذاشــت که درصورت حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت ها 
به گونه ای جبران شــود که مردم برای کاالهای اساسی قیمتی 
باالتر از نرخ شــهریور1400 پرداخت نکنند. این شرط گرچه 
در اقتصاد متــورم ایران و با تغییرات جهانــی قیمت کاالهای 
اساسی غیرکارشناســی به نظر می رســد اما در آن زمان مورد 
موافقت سازمان برنامه وبودجه قرار گرفت و اتفاقا توزیع کاالبرگ 
الکترونیک نیز برای اجرای این شرط مطرح شد. اکنون دولت 
به دالیل مختلف خواســتار حذف این شرط اســت و با ارسال 
الیحه ای به مجلس پیشنهاد حذف آن را ارائه داده است اما در 
مجلس واکنش هایی نسبت به این درخواست برانگیخته شده و 
رئیس مجلس می گوید که الزام همان است که در قانون بودجه 
آمده و با اجرای کاالبرگ الکترونیک، همین الزام قانونی مبنای 

کار خواهد بود.

کوپن الکترونیک به کجا رسید؟
درصورتی که دولت بخواهد قیمت کاالهای اساسی را با تغییر 
شیوه پرداخت یارانه با همان نرخ شهریور1400 به دست مردم 
برســاند، بهترین راهکار این است که ســهمیه افراد جامعه را 
به صورت کوپن تعییــن کند تا الاقل هدررفــت یارانه در نظام 
توزیع، به خزانه دولــت تحمیل نشــود. جایگزینی کاالبرگ 
الکترونیک به جای پرداخت نقدی یارانــه حذف ارز ترجیحی 
یکــي از راهکارهایي بود که براي اصالحــات اقتصادي مطرح 
شــد. در ادامه آن گونه که به نظر می رســید، اجرای سناریوی 
توزیع کوپن محقق نشــد. آن گونه که وزیر اقتصاد درخصوص 
جایگزینی کاالبرگ الکترونیک به جــای پرداخت نقدی یارانه 
حذف ارز ترجیحی اعالم کرده، از ابتدا مقرر شده بود بعد از اتمام 
دوره آزمایشی این طرح، نتیجه به ستاد اقتصادی دولت اعالم 
شود و سپس اجرایی شده و توسعه پیدا کند. احسان خاندوزی 
در حاشیه نشست ۲ روز پیش شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی گفت: هنوز به ستاد اقتصادی دولت نرسیده و اگر از 

سوی دولت تصمیم دیگری گرفته شود، اعالم خواهد شد.

مواضع مجلس
مجلس اصرار دارد که قانون درباره تأمین کاالهای اساســی از 
طریق کاالبرگ، هنوز همان الزام تعیین شده در قانون بودجه؛ 
یعنی رساندن کاال به دست مردم با نرخ شهریور1400 است. در 
نشست علنی دیروز مجلس، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس 
شورای اسالمی در پاسخ به تذکر آیین نامه ای علی بابائی کارنامی، 
نماینده مردم ســاری و میاندرود درباره درخواست دولت برای 
حذف شرط نرخ شــهریور1400، گفت: درباره اقالم کاالهای 
اساسی، مبنای کاری همان نرخ شهریور1400 است و با اجرای 
طرح کاالبرگ آماده شدن دولت برای سیستم واگذاری سبد کاال، 
این نرخ مبنای کار خواهد بود. به گزارش همشهری، در جلسه 
دیروز مجلس، بابائی کارنامی در مقابل درخواست دولت براي 
حذف شرط نرخ شهریور 1400، تأکید کرده بود که خط قرمز 
مجلس در بررسی بودجه، حفظ قیمت کاالهای اساسی براساس 

نرخ شهریور1400 بود.

توزیع نان تغییری نمی کند
در مبحث اصالح نظام توزیع یارانه ها، نان، پرحاشیه ترین کاالی 
اساسی بود که شایعات بسیاری در مورد آن مطرح شد اما وزیر 
امور اقتصادی و دارایی می گوید: برخالف شایعات و گمانه زنی ها، 
دولت هیچ برنامه ای برای صدور کارت نان ندارد و براساس دستور 
رئیس جمهوری، قیمت خرید نان نیز در سال جاری برای مردم 
به هیچ وجه افزایش پیدا نخواهد کرد. احسان خاندوزی با تأکید 
بر اینکه تاکنون هیچ بحثی در شــورای اقتصادی دولت درباره 
صدور کارت نان مطرح نشده، گفت: برنامه ای در این زمینه وجود 
ندارد، بلکه چیزی که در دستور کار قرار گرفته بحث فروش نان 
به خانوارها از طریق کارت های بانکی است. در این مورد نیز در 
چارچوب برنامه ریزی های صورت گرفته، خانوارها می توانند با 
استفاده از کارت های بانکی که در اختیار دارند نسبت به خرید 

نان اقدام کنند.

یک چین و هزار سودا
چین نزدیک به یک سوم تجارت جهانی را 
در اختیار دارد و به نوعی بزرگ ترین تاجری 
اســت که با کشــورهای جهان دادوستد 
می کند؛ پس طبیعی است که در یک حالت 
نرمال، نخستین شریک تجاری اغلب کشورها باشد. به همین 
واسطه، آمارهایی که در سال های اخیر از تجارت خارجی ایران 
منتشر شده نشــان می دهد که چین در اوج سال های تحریم 
نیز اصلی ترین شــریک تجاری ایران بوده و در حوزه صادرات و 
واردات باالترین آمارها را به نام خود ثبت کرده اســت؛ اما این 
به معنای مؤثــر نبودن تحریم و موانع بر تجــارت ایران و چین 
نیست. به خصوص که ۲کشــور معاهده همکاری ۲5ساله نیز 
امضا کرده اند و ظرفیت های زیادی برای افزایش مبادالت دارند. 
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین 
می گوید: هرچند تحریم ها مشکالت فراوانی را برای اقتصاد ایران 
ایجاد کرده، اما مدیریت در داخل نیز نتوانسته شرایط را برای 
خنثی سازی فشارها فراهم کند. او بر این نکته تأکید می کند که 
اقتصاد ما به شکل طبیعی شریک تجاری چین به شمار می رود؛ 
چراکه ما در حوزه هایي مانند نفت، پتروشــیمی، محصوالت 
معدنی و برخی لوازم مصرفی تولیدکننده و صادرکننده به حساب 
می آییم و در مقابل چیــن واردکننده بزرگ بســیاری از این 
محصوالت است. به همین دلیل ایران برای سال های طوالنی در 
منطقه شریک اصلی تجاری چین بوده و در سال های گذشته این 
جایگاه ازدست رفته است. او به موضع گیری های مسئوالن دولت 
چین نســبت به تحریم های ایران نیز اشاره کرده و البته یادآور 
شده است که اقتصاد مختصات خاص خود را دارد و برای مثال 
یک شرکت چینی که اپراتور یکی از بنادر بزرگ چین به حساب 
می آید و همزمان در 1٨بندر دیگر دنیا نیز فعالیت رسمی دارد، 
اگر در شرایط تحریم، کشتی ایرانی را بپذیرد تحت تأثیر تحریم ها 
قرار گرفته و فعالیتش در تمام بنادر دنیا با مشکل مواجه می شود؛ 
ازاین رو این طبیعی است که برخی شرکت های اقتصادی مزایا 
و سود خود را در اولویت قرار دهند و نمی توان از دولت چین نیز 
انتظار داشت که به چنین مسائلی ورود کند. گفته های حریری 
ناظر بر این اســت که هرچند چین شریک تجاری خوبی برای 
ایران است، اما توسعه مناســبات با این شریک نیز به مدیریت 

تحریم ها و کاهش موانع نیاز دارد.

بازی با قانون
  خبر: هیأت دولت برای تعیین تکلیف افزایش 
حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو 
هیأت امنای سازمان بازنشستگی تأمین اجتماعی 
تفویض کرد. با این حساب، سیداحسان خاندوزی، 
وزیر اقتصاد، محمدهادی زاهدی وفا، سرپرســت 
وزارت کار و سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان 
برنامه وبودجه، تصمیم گیــران نهایی برای حقوق 

بازنشستگان تأمین اجتماعی خواهند بود.
  نقد: اقدام دولت در تغییر پیشــنهاد ســازمان 
تأمین اجتماعی در کاهش میــزان افزایش حقوق 
بازنشستگان این سازمان به 10درصد، خالف قانون 
بود که هرچند دیــوان عدالــت اداری در مورد آن 
سکوت کرد؛ اما مجلس در برابر آن موضع گرفت و 
در نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور، مغایرت آن 
با قانون اعالم شد. در این شرایط دولت دوراه داشت 
که البته نتیجه هر دو یکی بود. یا باید مصوبه  خود را 
به نحوی اصالح مي کرد که مغایر قانون نباشد یا همان 
پیشنهاد تأمین اجتماعی را مالک عمل قرار مي داد 
که نتیجه هر دو، به پیشنهاد اولیه تأمین اجتماعی 
مبنی برافزایش 3٨درصدی به اضافه 515هزار تومان 
ختم خواهد شد. نکته اینجاست که در مصوبه تأمین 
اجتماعی، از دولت خواسته شده بود بدهی خود به 
این سازمان را تسویه کند تا امکان پرداخت حقوق 
جدید به بازنشستگان از محل این منابع ایجاد شود 
و اتفاقا دولت به واســطه ناتوانی در پرداخت بدهی  
خــود، روی افزایش 10درصدی اصــرار کرد. حاال 
پیرو موضع گیری مجلس در مورد مغایرت مصوبه 
دولت با قانون و همچنین دستور رئیس جمهور برای 
پیگیری وضعیت معیشتی بازنشستگان، هیأت دولت 
برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشســتگان، 
اختیارات خود را به وزرای عضو هیأت امنای سازمان 
بازنشستگی تأمین اجتماعی تفویض کرده تا حرف 
دولت از گلوی این افراد که هم عضو دولت هستند 
و هم از منظر قانون، تصمیم آنها می تواند پیشنهاد 
سازمان تأمین اجتماعی قلمداد شود، شنیده شود. 
البته که نتیجه این بازی با قانون نه منظور قانونگذار را 

برآورده می کند و نه مطالبه بازنشستگان را.
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 روز گذشــته صحن علنی مجلس 

شاهد برگزاری جلسه ای با موضوع گزارش
نحوه اجرای طــرح »دارویار« بود؛ 
جلسه ای که با حضور اعضای کمیسیون های مختلف 
مجلس و وزیر بهداشت برگزار شد و در آن چالش های 
اجرای این طرح مورد بررسی قرار گرفت. اختصاص 
نیافتن بودجه دائمی برای اجرای این طرح، احتمال 
تکرار سرنوشت طرح تحول نظام سالمت و اما و اگرها 
درباره چگونگی کاهش قاچاق دارو، ازجمله مهم ترین 
موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و با این 
پاسخ ها همراه شد: »حتما اعتبار الزم باید اختصاص 
داده شود، یارانه دارو حذف نمی شود، بلکه از طریق 
شــرکت های بیمه گــذار در اختیار بیمــاران قرار 
می گیرد.«  بیست وســوم تیر بود که طــرح دارویار 
به طور ناگهانی کلید خورد و مسئوالن سازمان غذا و 
دارو و وزارت بهداشت، خبر از اجرای آن دادند. 3روز 
بعد، سخنگوی وزارت بهداشت، جزئیات بیشتری از 
این طرح را منتشر و اعالم کرد که در قالب این طرح، 
پوشــش بیمه ای دارو افزایش پیدا می کند و میزان 
پرداختی از جیب مردم کم می شود. او این را هم گفت 
که 366قلم داروی ضروری و 119داروی پرمصرف 

بدون نسخه، در قالب این طرح، بیمه می شوند.

اختصاص یارانه دارو به بیماران
روز گذشــته در جلسه بررســی نحوه اجرای طرح 
دارویار در صحن علنی مجلس، جواد نیک بین، عضو 
کمیســیون فرهنگی مجلس وقتی پشت تریبون 
رفت، این پرســش ها را مطرح کرد که طرح دارویار، 
چگونه می تواند از قاچاق دارو جلوگیری کند و منجر 
به کاهش قیمت دارو شــود: »هر ماه حداقل 5هزار 
تا 8هزار میلیارد تومان بــرای اجرای این طرح الزم 
اســت؛ درحالی که همین حاال سازمان های بیمه گر 
به داروخانه ها بدهکارند. اگر پرداخت با تأخیر باشد، 
تمام داروخانه ها ورشکسته می شوند.« نگرانی این 
نماینده از اختصاص نیافتن بودجه درحالی بود که 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی در 
پاسخ به او تأکید کرد حتما اعتبار الزم باید اختصاص 
داده شود: »به وزارت بهداشــت هشدار داده شد که 
داروخانه ها باید پول خود را دریافت کنند و قطعا باید 
به صورت برخط باشد.«به گزارش ایسنا،  از آن طرف، 
جلیل میرمحمدی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت 
هم اعالم کرد که سازمان برنامه و بودجه باید ماهانه 
5.5هزار میلیارد تومان به حساب بیمه ها واریز کند تا 
افزایش قیمت دارو از طریق داروخانه جبران شود. او 
در عین حال، از مزیت های این طرح هم گفت: »تحت 
پوشش بیمه قرار گرفتن تعداد زیادی از افراد، بیمه 

شــدن 366قلم دارو، حمایت از تولید دارو در داخل 
و افزایش نیافتن قیمت داروهای تحت پوشــش و 
پیشــگیری از قاچاق، از مزیت های اجرای این طرح 
اســت.« نکته بعدی که از سوی نمایندگان مجلس 
مطرح شد، حذف یارانه دارو بود، اما قالیباف در توضیح 
آن تأکید کــرد که یارانه دارو بــه هیچ عنوان حذف 
نمی شود: »هم اکنون، یارانه دارو از طریق شرکت های 
بیمه گذار در اختیار بیماران قرار می گیرد.« براساس 
اعالم قالیباف، از 5میلیون و 300هزار نفری که تحت 
پوشش بیمه قرار نداشتند، حدود 5میلیون و 92هزار 
نفر تا پایان خــرداد به صــورت غیرحضوری تحت 
پوشش بیمه قرار گرفتند: »پیش بینی می شود جز 
این افراد، حــدود        6،5میلیون نفر دیگر همچنان 
تحت پوشش بیمه نباشند که باید برای این موضوع 
فکر کرد؛ چراکه این افراد به هر حال باید تحت پوشش 
بیمه قرار بگیرند وگرنه با مشکل افزایش قیمت دارو 

مواجه خواهند شد.«

اختصاص یک میلیارد دالر برای استارت دارویار
نوبت به بهرام عین الهی، وزیر بهداشت که رسید، 
او در مقام پاســخگویی به برخی از ابهامات پاسخ 
داد: »کمبودهای دارویی، کاهش ذخایر راهبری 
دارویی کشــور، آســیب به تولید داخلی و از بین 
رفتن قدرت رقابت دارویــی ازجمله چالش هایی 
اســت که پیش از طرح دارویاری وجود داشــت. 
حاال یک میلیارد دالر برای شروع اجرای این طرح 
اختصاص داده شد تا بتوان زیرساخت ها را فراهم 
کرد.« براســاس اعالم او، در طــرح دارویاری این 
امکان ایجاد شده درصورتی که فردی بدون داشتن 
نســخه الکترونیک به داروخانه ها مراجعه کند، تا 
2مرتبه بعد از نخستین نسخه الکترونیک خود هم 
بدون نیاز به مراجعه به پزشک از همان نسخه بتواند 
استفاده کند. او درباره ماجرای قاچاق معکوس دارو 
هم توضیح داد: »طبق مدارک موجود، در سال 98، 
5هزار میلیارد تومان قاچاق معکوس در حوزه دارو 
داشــتیم؛ یعنی با وضعیت فعلی فقط 80میلیون 
جمعیت داخل کشور را پوشش نمی دادیم، بلکه 
۴00میلیــون جمعیت را پوشــش می دادیم که 
کشورهای همسایه هم شامل آن بودند و آنها هم از 
ارز ترجیحی ما برخوردار می شدند. در دولت جدید، 
قرار شــد اقدام عاجلی در این زمینه صورت گیرد 
که در قالب طرح دارویار انجام شد، هدف اصلی از 
اجرای آن این بود که یارانه دارو به انتهای زنجیره 
منتقل شــود و به مصرف کننده اختصاص یابد و 
بیماران با هر سطح نیازمندی بتوانند از این طرح 

برخوردار شوند.«

 چرا مجلس نگران اختصاص بودجه است؟
نگرانی نمایندگان مجلس از اختصاص نیافتن بودجه 
برای اجرای طــرح دارویار اما مورد انتقاد حســام 
شریف نیا، عضو هیأت مدیره انجمن علمی مدیریت 
و اقتصاد دارویی ایران است. او به همشهری می گوید 
که این واکنش از ســوی نمایندگان عجیب است؛ 
چراکه اگر مشکلی در بودجه وجود دارد یا آنها نگران 
اختصاص بودجه هستند، باید خودشان آن را مصوب 

کنند.
او درباره ماجرای متوقف نشدن روند قاچاق با اجرای 
طرح دارویار هم توضیــح می دهد و می  گوید: »باید 
بررســی کرد که آیا طرح دارویار، توانسته ایرادات 
موجود در حوزه دارو را برطــرف کند یا خیر. بحث 
قاچاق دارو، بــا وجود ارز دولتی اتفــاق می افتد. در 
سال 99، میزان واردات قلم انسولین به کشور افزایش 
پیدا کرد، همان موقع اما مردم نســخه به دست در 
داروخانه ها دنبال قلم انسولین بودند، چه اتفاقی افتاده 
بود؟ ارز از کشور خارج می شد. به این دلیل که یک کاال 
که باید با ارز 27هزار تومان قیمت گذاری می شد، با ارز 
۴200تومان قیمت گذاری شده بود؛ بنابراین برای یک 
قاچاقچی صرف داشت که آن را از کشور خارج کند؛ در 

این زمینه مثال های زیادی وجود دارد.« 

ارز دولتی، نامرغوب بود
به اعتقاد این کارشناس دارو، ارز دولتی ایرادات فراوانی 
داشت؛ یکی از آنها این بود که این ارز نامرغوب بود؛ 
یعنی شرکت های داروســازی برای استفاده از این 
ارز، به شــدت محدود بودند؛ یعنی اینطور نبود که 
بانک مرکزی به راحتی ایــن ارز را به آنها اختصاص 
دهد. او توضیح می دهد: »ارز نیمایی را می شــود از 
شرکت های صادرکننده خرید، اما ارز دولتی را بانک 
مرکزی در اختیار شرکت ها قرار می دهد. در بسیاری 
از مواقع هم بانک مرکزی یا ایــن ارز را نمی داد یا با 
تأخیر و به میزان کمتری آن را در اختیار شرکت ها 
قرار می داد. مشکل بزرگ تر این بود که این ارز قابل 
رصد شدن و تحریم بود. خیلی از کشورهایی که ایران 
از آنها مواد اولیه می خریــد، مثل هند، این نوع ارز را 
منشأ تحریم می دانستند و اگر هم پول انتقال داده 
می شد، آن را نمی پذیرفتند.« به گفته شریف نیا، در 
این وضعیت، کمبود دارو اتفاق می افتاد و مردم دچار 
چالش می شدند: »سال گذشته اعالم شد که قیمت 
دارو نباید افزایش پیدا کند و باید به قیمت شهریور 
1۴00برگردد؛ این در حالی بود که ارز دولتی، تنها 
برای مواد مؤثره داروها به شــرکت های داروسازی 
اختصاص داده می شــد نه تمام نهاده های تولید؛ به 
همین دلیل برای این شرکت ها تولید، صرف نداشت 

و آنها هم دیگر تولید نکردند؛ بنابراین اگر قبل از این 
کمبــود دارو رخ داد، تنها به دلیــل قاچاق معکوس 
نبود.« این کارشناس دارو در ادامه 2نکته را در ارتباط 
با طرح دارویار مطرح می کند؛ یکی مشــکالتی که 
ممکن اســت برای نقدینگی صنعت دارویی کشور 
ایجاد شود؛ چراکه شرکت دارویی که قبال یک میلیون 
یورو، برایش 5میلیارد تومــان در می آمد، حاال باید 
30میلیارد تومان پول بدهد. البته باز هم این موضوع 
جزو اختیــارات دولت و بانک مرکزی اســت و آنها 
می توانند به بانک های عامل دســتور ارائه وام های 
کم بهره بدهند یا برای این شرکت ها ال سی باز کنند 
و به طور کلی روش های تامین مالی را آســان کنند. 
مورد بعدی هم بودجه است. شریفی نیا، در این باره 
توضیح بیشــتری می دهد و می گوید: »همین حاال 
یارانه ها به صورت ارز ارزان قیمت به دست قاچاقچیان 
می رسید. ما می گوییم این کار را نکنند، این اختالف 
قیمت و این یارانه را بدهند به بیمه ها که قبال به صورت 
یورو و ارز به شــرکت ها داده می شد. این پول همان 

است، اما روش اختصاصش تغییر خواهد کرد.«

دارو قیمت  واقعی پیدا کرده است
 او درباره اظهارات یکــی از نماینده ها که گفته بود 
این طرح هم ممکن است به سرنوشت طرح تحول 
نظام ســالمت، دچار شــود، هم می گوید که یکی 
از دالیل شکســت خوردن طرح تحول، اســتمرار 
نداشــتن اختصاص بودجه بود: »راهکار اصلی این 
است که سازمان مدیریت برنامه و بودجه، برنامه ریزی 
بودجه ای داشته باشد و برای سال آینده هم از همین 
حاال از منبع اختــالف نرخ ارز، بــه بیمه ها بودجه 
اختصاص دهــد. از آن طرف هم مجلــس دولت را 
موظف به پرداخت کند. در این شرایط مجلس نباید 
خودش نگران اختصاص پیدا نکردن اعتبارات باشد.« 
به گفته شــریف نیا، از همان منبعی که ارز 35هزار 
تومانی را 5هزار تومان اختصاص می دادند، حاال به 
بیمه ها تزریق کنند. قرار نیست پول بیشتری چاپ 
شود: »به هر حال یارانه ارز دارو حذف شده، قبال دولت 
یارانه را به شرکت ها می داد و حاال بدهد به بیمه ها.« او 
درباره اینکه طرح  دارویار چقدر می تواند میزان قاچاق 
را کاهش دهد، می گوید: »باید بررسی کرد که شرایط 
فعلی برای قاچاقیچــان دارو، می صرفد یا خیر؟ اگر 
برایش به صرفه نباشد که دیگر قاچاق نمی کند، اقدام 
به صادرات دارو می کند. قبال دارو ارزان و قاچاق آن 
به صرفه بود، اما حاال دارو ارزان نیست و قیمت واقعی 
پیدا کرده است؛ به همین دلیل اگر کسی می خواهد 
داروها را به کشورهایی مانند افغانستان و عراق ببرد، 

اقدام به صادرات می کند.«

ذره بین مجلس روی طرح »دارویار«
دیروز در جلسه ای با حضور وزیر بهداشت و تعدادی از نمایندگان مجلس، چالش های اجرای طرح دارویار بررسی شد؛ تکرار 

سرنوشت طرح تحول نظام سالمت و اختصاص نیافتن بودجه دائمی، نگرانی برخی از نمایندگان بود

 SMA وعده تأمین داروی بیماران
محقق شد 

  سرانجام وعده تامین داروی بیماران SMA محقق و صبح 
دیروز نخستین محموله داروی اسپینرازا )Spinraza(  وارد 
ایران شد؛ دارویی که به زودی با برنامه ریزی و نظارت وزارت 
بهداشت در 16قطب تعیین شده در کشور در اختیار بیش 
از 600بیمار قرار خواهد گرفت. وعده تامین داروی بیماران 
SMA را رئیس جمهوری آذرماه ســال گذشته با حضور در 
تجمع اعتراضی خانواده بیماران مبتال بهSMA نســبت به 
تامین نشدن داروی فرزندانشان داده بود و حاال پس از 9ماه 
برای نخســتین بار دارویی که هر پکیــج آن برای بیماران، 
مبلغی حدود 750هزار دالر قیمت  دارد )گفته می شود که 
خرید آن از سوی دولت ها شامل تخفیف است( وارد کشور 
شده است. بیماری اس ام ای یا آتروفی عضالنی نخاعی نوعی 
بیماری ژنتیک اســت که با ضعیف شدن عضالت مشکالت 
حرکتی به وجود مي آید و نبود دارو منجر به تشدید بیماری، 
که در گروه بیماری های نادر قرار دارد، می شود. پیش بینی  
می شــود حدود 3 تا 6 هزار مبتال به این بیماری در کشور 
وجود داشته باشد اما براساس اعالم انجمن SMA تاکنون 
حدود 6۴0نفر از مبتالیان به این بیماری شناسایی و عضو 

انجمن شده اند.
 داروی اسپینرازا اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا مورد 
تأیید است و می تواند ســیر این بیماری را در میان کودکان 
کند و یا حتی متوقف کند. این در حالی اســت که براساس 
اعالم فعاالن اجتماعی این حوزه طی سال های اخیر، به دلیل 
نبود دارو و تعلل مسئوالن پیشــین نظام سالمت در تامین 
داروها، 350کودک جانشــان را بر اثر این بیماری از دست 
داده انــد. بهرام دارایی، رئیس ســازمان غــذا و دارو درباره 
ورود نخستین محموله اســپینرازا می گوید: »پیرو دستور 
 ،SMA رئیس جمهور مبنی بر لزوم تامیــن داروی بیماران
سازمان غذا و دارو اقدامات الزم را به منظور ثبت سفارش و 
نقل و انتقال مالی برای تامین سریع 2قلم داروی این بیماران 
انجام داد. اکنون داروی اسپینرازا به عنوان نخستین داروی 
تامین شده وارد کشور شده و به زودی داروی بعدی نیز تامین 
و با هماهنگی معاونت درمان وزارت بهداشــت در دسترس 
بیماران قرار خواهد گرفت.« براساس اعالم سعید اعظمیان، 
رئیس انجمن SMA به همشهری، احتماال از 2 هفته آینده 
این دارو در اختیــار بیماران قرار خواهــد گرفت: »از زمان 
دستور ریاســت جمهوری برای تامین بیماران حدود 9 ماه 
طول کشید تا نخستین محموله دارو وارد کشور شد. داروی 
فعلی تزریقی است و داروی خوراکی به نام ریسدیپالم هم تا 

چند روز آینده وارد می شود.
 فرایند تامین این داروها بســیار ســخت بود که با دستور 
ریاست جمهوری و تالش مدیران سازمان غذا و دارو محقق 
شده اســت.« او در پاســخ به این ســؤال که آیا این داروها 
برای تمامی بیماران مبتال به اس ام آ تامین شــده اســت، 
بیان می کند: »انجمــن اس ام آ حــدود 6۴0 عضو دارد که 
این دارو برای بخشی از آنها کاربرد ندارد. اما بیمارانی که از 
نظر تخصصی بتوانند از این داروها بهره بگیرند حدود 600 
نفرند که اکثر آنها )حدود 60 تا 70درصد( کودک و بقیه هم 
بزرگسال هستند.« او درباره نگرانی خانواده های این بیماران 
نســبت به تامین دوباره این دارو در آینده و ایجاد وقفه در 
مراحل درمانی هم عنوان می کند: »دارویی که اکنون وارد 
کشور شده 6 ویال تزریقی است که در طول یک سال برای 

بیماران مورد استفاده قرار می گیرد. 
در معاونت درمان ســابق اینطور برنامه ریزی شــده بود که 
دارو وارد و اثربخشــی آن مورد بررســی قرار بگیرد، سپس 
درباره تامین دوباره آن تصمیم گیری شــود. اما نگرانی در 
این باره وجود ندارد چرا که اثربخشی اسپینرازا در کل دنیا 
ثابت شده و همین حاال هم در 80کشور دنیا مورد استفاده 
اســت.«  به گفته اعظمیان این داروها به صــورت رایگان در 
اختیار بیماران قرار خواهد گرفت و درباره کودکانی که تازه 
به دنیا آمده اند می تواند منجر به بهبودی آنها شود: »درباره 
دیگر کودکانی هم که به این بیماری مبتال هستند، استفاده 
از این دارو می تواند سطح کیفی زندگی آنها و خانواده هایشان 
را ارتقا دهد.«  اعظمیان درباره توزیع این داروها میان بیماران 
هم توضیح می دهد: »16قطب در استان های مختلف کشور 
مشخص شده و تزریق دارو به این بیماران در همان قطب ها 
انجام می شود. داروی خوراکی ریسدیپالم هم که براساس 
اعالم وزارت بهداشت، درب منزل بیماران تحویل خودشان 

خواهد شد.«  

محمدرضا مسجدی
دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال 

دخانیات ایران  
ســاالنه بیــش از ۶۰ هــزار نفــر در ایران 
در اثر مصــرف دخانیات جان خــود را از 
دســت می دهند که اگر روند افزایشی 
کنترل نشود، میزان مرگ ومیر طی ۱۰ 
ســال آینــده بــه ۲۰۰ هــزار نفر در ســال 
خواهــد رســید. مصــرف دخانیــات، 
ســاالنه موجب مرگ ۸ میلیــون نفر در 

جهان می شود .

هاشم کارگر
رئیس سازمان ثبت احوال کشور

مطابق قانون الزام اختصاص شماره ملی 
و کــد پســتی مصــوب ۱۳۷۶، همــه افراد 
مکلفند حداکثر ۲۰ روز بعد از جابه جایی، 
چه اقامتگاه جدید آنان ملکی باشد چه 
استیجاری، نشــانی اقامتگاه جدید خود 
و اعضای خانواده را به صــورت رایگان به 
درگاه اینترنتــی NCR.IR ســازمان ثبت 

احوال اعالم کنند. /ایسنا

نقل قول  سالمت

 اورژانس به بانک خون 
مجهز می شود

تفاهمنامه تأمین بانک خون پیش بیمارستانی اورژانس 
بین سازمان انتقال خون ایران و سازمان اورژانس کشور 
امضا شد. جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور 
درباره امضای این تفاهمنامه گفت: »کشور ما یک کشور 
حادثه خیز است و هموطنان همواره در معرض سوانح 
به ویژه سوانح جاده ای و حوادث غیرمترقبه قرار دارند. 
در دسترس بودن خون و یا فرآورده های خونی در محل 
سانحه می تواند تأثیر فراوانی در کاهش مرگ ومیر و 
یا عوارض ناشی از تصادفات داشته باشد.«   مصطفی 
جمالی، مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور هم تأکید 
کرد: »تسریع در تزریق خون به مجروحان حوادث و 
سوانح، می تواند از ایجاد شوک در جراحات سنگین، 
یا مرگ و صدمات ناشی از جراحات جلوگیری کند. 
باید همه امکانات طرفین بسیج شده تا این مأموریت، 
با باالترین کیفیت عملیاتی شده و هیچ امری موجب 

ایجاد وقفه و یا مانع اجرایی شدن آن نشود.« 

 خبر

خانم هــای بــاالی 5۰ســال و 4۰درصــد 
آقایان باالی 5۰سال در جامعه بیماری 
پوکــی اســتخوان را تجربــه می کننــد و 
عارضه شکســتگی در آنها که خطرات 
بســیاری ایجــاد می کنــد بســیار مهــم 
است. از هر ۳ زن یک زن و از هر 5مرد 
یــک مــرد شکســتگی ناشــی از پوکــی 

استخوان را تجربه می کند.

50
درصد

افــرادی کــه دچــار شکســتگی لگــن 
می شــوند فــوت می کننــد و اگــر زنــده 
بمانند دچــار محدودیت هــای حرکتی 
و معلولیت می شوند و به عصا احتیاج 
پیــدا می کنند یــا دچــار تغییر شــکل و 

انحراف در ستون فقرات می شوند. 

20
درصد

از پزشــکان شــبکه های بهداشــت و 
مراکز جامع ســالمت که حدود ۱۰هزار 
نفر هستند هر ماه در یک دوره مجازی 
۲۰ساعته کامال تخصصی برای درمان 

استاندارد بیماری آموزش می بینند. 

300
نفر

عدد خبر

مریم سرخوش؛ روزنامه نگار
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منبع: اداره عضالنی، اسکلتی وزارت بهداشت 
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راهزنان مسلح 
اعضای یک باند سرقت مسلحانه صورت  خود را 
با نقاب می پوشاندند،  اسلحه به دست می گرفتند 
و راننده خودروهای نیســان که محموله باری داشتند را به دام 
می انداختند تا با گروگان گرفتن آنها،  بارشــان را سرقت کنند. 
سرکرده این باند در گفت وگو با همشهری جزئیات سرقت های 

مسلحانه و ماجرای فرار از بازداشتگاه را شرح داد.

از نحوه سرقت هایتان بگو، چطور محموله ها را سرقت 
می کردید؟

ما یک گروه 4نفره بودیم که مدتی قبل دور هم جمع شــدیم و 
نقشه سرقت مسلحانه کشیدیم. برای اجرای نقشه، یک خودروی 
پژو405 سرقتی از دوستانمان که خالفکار بودند کرایه می کردیم 
و با آن راهی سرقت می شدیم. معموال به کنار جاده های اطراف 
تهران می رفتیم و به محض شناسایی سوژه که خودروهای نیسان 
بودند و محموله باری داشتند، به سراغشان می رفتیم. راه ماشین 
را ســد می کردیم و با تهدید اســلحه راننده نیسان را گروگان 
گرفته و به داخل ماشین خودمان انتقال می دادیم. سپس یکی از 
همدستانم پشت فرمان نیسان می نشست و به سمت انباری که 
در اطراف تهران اجاره کرده بودیم می رفتیم. پس از سرقت بارها، 
راننده نیسان را که گروگان گرفته بودیم به همراه ماشینش در 

خیابان رها می کردیم.
معموال محموله باری رانندگان نیسان چه بود؟

آهن، آلومینیوم، مس و....
با آنها چه می کردید؟

به مالخر می فروختیم. 
سابقه داری؟

سابقه زورگیری و فرار از زندان دارم.
ماجرای فرار از زندانت چه بود؟

بیشتر کل کل میان زندانیان بود و می خواستم کم نیاورم.
توضیح بده چه اتفاقی افتاد؟

به اتهام زورگیری دســتگیر شده و در بازداشــتگاه یکی از 
شهرستان های تهران زندانی شــده بودم. به جز من،  7 یا 8 نفر 
دیگر هم بودند که نقشه فرار کشیدیم.آن شب وقتی سربازان در 
را باز کردند تا به ما غذا بدهند، به سمتشان حمله کردیم و خشاب 

اسلحه را در آوردیم و همگی فرار کردیم.
چند وقت بعد بازداشت شدید؟ 

7ماه بعد، پلیس تهران در اسالمشهر مرا بازداشت کرد و 10ماه به 
زندان افتادم و اواخر امسال با سند آزاد شدم که با دوستانم نقشه 
سرقت مسلحانه را کشیدیم غافل از اینکه خیلی زود دستگیر 

خواهیم شد.

ازدستگیریدزدانلندکروزها
تابازداشتگیتاریستسارق

گیتاریست مالباخته تبدیل به سارق شد
مرد جوان مدرس گیتار و موسیقی دان بود اما چند ماه قبل 
خودش قربانی نقشه سرقت یکی از هنرجویانش شده و تمام 
سرمایه زندگیش را از دست داد. از آن پس گیتاریست مالباخته به شدت دچار 
افسردگی و ناراحتی روحی شد تا اینکه تصمیم عجیبی گرفت؛ او پا در دنیای 
مجرمان گذاشت و به بهانه آموزش گیتار به خانه طعمه های خود می رفت تا پس 

از سرقت های سریالی، سرمایه از دست رفته اش را جبران کند.

به چهره ات نمی خورد که سارق حرفه ای باشی؟
من تحصیل کرده ام و لیسانس دارم. استاد گیتار و  ساز دهنی هستم و برای 
خودم برو و بیایی داشتم اما یک اتفاق در زندگیم رخ داد که نابودم کرد. یکی 
از شاگردانم که مدت ها بود او را می شناختم تمام سرمایه ای که سال ها برای 

به دست آوردن آن زحمت کشیده بودم را دزدید و رفت.
چطور دست به سرقت زد؟

برای یادگیری گیتار به خانه ام می آمد و من به او خیلی اعتماد داشتم. معموال 
شاگردانی که به آنها اعتماد دارم را اجازه می دهم به خانه ام رفت وآمد کنند. 
میالد هم یکی از آنها بود اما در حق من نامردی کرد. یک روز که برای آموزش 
دیدن به خانه ام آمده بود با آبمیوه مسموم، بیهوشم کرد و وقتی چشمانم را 
باز کردم متوجه شــدم که تمام اموال گران قیمتم مانند سکه های طال،  پول، 
دالر و وسایل عتیقه ای که در خانه داشتم را سرقت کرده و فراری شده است.

از او شکایت نکردی؟
اتفاقا شکایت کردم و دستگیر هم شد اما تمام اموالی که از خانه من دزدیده 
بود را فروخته و خرج بدهی هایش کرده بود. آهی در بساط نداشت که برگرداند 
و من که حسابی ضرر دیده بودم تصمیم گرفتم برای جبران این اتفاق، خودم 

نیز مانند شاگرد سارقم دست به سرقت بزنم.
سوژه هایت را چطور شناسایی می کردی؟

در اینستاگرام تبلیغ آموزش گیتار می گذاشتم و افراد مختلف برای آموزش 
با من تماس می گرفتم. وقتی قرار می گذاشــتیم تا بــرای آموزش به خانه 
هایشان بروم اقدام به تهیه داروهای خواب آور می کردم. وقتی از من پذیرایی 
می کردند، در فرصتی مناسب داروی بیهوشــی را در آبمیوه یا چای افراد 
می ریختم و آنها پس از نوشیدن بیهوش می شدند. آنجا بود که نقشه سرقت 

را اجرا می کردم و هرچه اموال ارزشمند در خانه بود را می دزدیدم.
چه وسایلی سرقت می کردی؟

اغلب وقت ها خودم به خانه هنرجوها می رفتم و معموال طال، سکه و وسایلی 
که ارزش زیادی داشتند را ســرقت کردم. به عنوان مثال از یک خانه حدود 
14ساعت اصل ســرقت کردم. صاحبخانه عاشق ساعت بود و کلکسیونی از 
ساعت های اورجینال در خانه اش داشــت که همه را سرقت کردم. اگر قرار 
بود شاگردان به خانه من بیایند، خانه ای با مدارک جعلی به مدت 24ساعت 
اجاره می کردم و وقتی شاگردان می آمدند با داروی بیهوشی آنها را بیهوش 
کرده و رمز کارت هایشان را در حالت گیجی می گرفتم تا حساب هایشان را 

خالی کنم.

فروش لندکروزهای سرقتی در مرز 
اعضای یک باند نقش خریدار را بازی می کردند تا 
دست به سرقت خودروهای گرانقیمت لندکروز 
بزنند. آنها پس از سرقت خودروها را در منطقه مرزی به قاچاقچیان 
بین المللی می فروختند. گفت وگو با طراح نقشه سرقت و مغز متفکر 

باند را  بخوانید.

خودروها را چطور سرقت می کردید؟
 در سایت های خرید و فروش خودرو، افرادی که برای فروش خودروی 
لندکروز خود آگهی داده بودند را شناسایی می کردیم.سپس با مالکان 
آن تماس می گرفتیم و نقش خریدار را بازی می کردیم و برای بازدید 
خودرو، آدرس از آنها می گرفتیم. اگر راننده در پارکینگ خانه اش با 
ما قرار می گذاشت، بی خیال نقشه سرقت می شدیم اما اگر در منطقه 
دیگری قرار می گذاشتند، با یکی از دوستانم راهی آنجا می شدیم.نزد 
فروشنده، طوری نقش بازی می کردیم که اعتمادشان جلب می شد و 
فکر می کردند ما آدم حسابی هستیم. سپس به بهانه اینکه می خواهیم 
با ماشین دوری بزنیم و خودرو را امتحان کنیم سوار آن می شدیم و 
بعد در فرصتی مناسب راننده را به بیرون از خودرو پرتاب می کردیم. 
چنانچه مقاومت می کرد دست به سالح می شدیم و او را تهدید به قتل 

می کردیم تا اینکه از ترس جانش دست از تقال برمی داشت.
با خودروهای سرقتی چه می کردید؟

به مرز ایران و عراق می رفتیم و ماشین ها را  در آنجا می فروختیم.
چرا فقط لندکروز سرقت می کردید؟

من عاشق لندکروز هســتم. به نظرم میان خودروهای شاسی بلند، 
 حرف اول را می زند و خب با قیمت باالیی می توانستیم آن را بفروشیم. 
تصور کنید 3سال قبل 500میلیون از هر سرقت گیرمان می آمد. البته 

ما 3سالی است که دورسرقت را خط کشیده ایم.
دلیل اینکه 3سال سرقت را کنار گذاشتید چیست؟

وقتی تعداد ســرقت ها زیاد شود، آن هم ســرقت خودروی مدل 
باالیی مانند لندکروز خب حساســیت پلیس بیشتر شده و احتمال 
گیرافتادنمان زیاد اســت. به همین دلیل برای مدتی سرقت را کنار 

گذاشتیم تا لو نرویم.
پس چه شد که در نهایت لورفتید و به دام پلیس افتادید؟

یکی از خودروها زیر پایمان بود و گاهی با آن در شهر تردد می کردیم 
که پس از 3سال گیر افتادیم.

گفتی خودروها را به مــرز می بردید، در جریان تردد به 
شهرهای مرزی پلیس به شما مشکوک نشد؟

فکر آنجا را هم کرده بودیم، پالک ماشین را عوض می کردیم. یا پالک 
یک خودروی لندکروز در خیابان را سرقت می کردیم و یا با دیدن یک 
ماشین با مشخصات خودروی سرقتی، مشابه پالک را می ساختیم و 
روی ماشین سرقتی می زدیم که اگر پلیس هم استعالم کند مشکلی 

برایمان پیش نیاید.
از این سرقت ها چقدر گیرت آمد؟

حدود 3ســال قبل، یک میلیاردتومان که پولش را خرج تفریح و 
سفرهای مختلف کردیم!

خواننده مجالس، سارق بود
ماموران پلیس آگاهی تهران 
در تازه ترین طرح کاشــف، 
پسر 18ساله ای را دستگیر کردند که با همدستی 
یک خواننده،  زنان را فریب می داد و دســت به 
ســرقت موبایل گران قیمت آنها می زد. متهم 
دستگیر شده عالوه بر اتهام سرقت با اتهام آزار و 
اذیت هم روبه رو است اما این اتهام را قبول ندارد. 

گفت وگو با او را بخوانید. 
تو چه نقشی در سرقت ها داشتی؟ 

من فقط در سرقت ها نقش داشتم و اتهام آزار و 
اذیت را که به من نسبت داده شده قبول ندارم. 
دوستم ماکان که دی جی و خواننده مجالس بود 

با زنان و دختران در فضای مجازی دوست می شد و آنها را به مهمانی شبانه دعوت می کرد. بعد 
به آنها آبمیوه یا مشروبات الکلی مسموم می داد و پس از آن نقشه اش را عملی می کرد و آنها 
را مورد آزار و اذیت قرار می داد. در این میان گاهی پیش می آمد که من موبایل های طعمه ها 
را سرقت می کردم. البته چیزی از سرقت یادم نمی آید چون معتاد به قرص های روانگردان 

هستم و هر وقت قرص می خورم دچار فراموشی می شوم.
تو که می گویی دچار فراموشی می شــوی، پس چطور یادت است که فقط 

مرتکب سرقت شده ای؟
هر وقت دوستم کسی را فریب می داد، قرص می خوردم و وقتی به خودم می آمدم می دیدم 
گوشی موبایل دختران نزد من است! گاهی هم دوستم از من می خواست دختران و زنان را 
در خیابان رها کنم. یعنی آنها را درحالی که نیمه بیهوش بودند سوار بر ماشین کرده و در 

یکی از مناطق تهران رهایشان می کردم و فقط همین ها را به خاطر دارم. 
سابقه داری؟

سابقه موبایل قاپی دارم و در 17سالگی به اتهام موبایل قاپی دستگیر و یک سال در کانون 
اصالح و تربیت زندانی شدم.

گفتوگو1

گفتوگو2

گفتوگو4 گفتوگو3

سامانه های نظارتی منجر به بازرسی و نظارت نمی شوند
اگرسامانههاینظارتیســازمانهاونهادهایمختلفازجمله
135،124و...منجربهبازرســیونظارتواعمالقانونشوند
واغماضیدرکارنباشدقطعاگرانفروشــیهاوخودسریهاو
رفتارهاینادرســتکاهشمییابد.دراینشرایطگرانیواقعا
مردمبهامیداینکهگرهیازکارخودشانوبقیهبازشودبااین

سامانههاتماسمیگیرند.
شاطر از تهران 

سگ های ولگرد  در شهریار آرامش را از مردم گرفته اند
ازمســئوالنادارهبهداشــتوشــهرداریونیرویانتظامی
درخواستجمعآوریوقرنطینهســگهایولگرددراطراف
اندیشهشهریارراداریمکهمدامدرشهروخیابانپرسهمیزنند
وجانشهروندان،موتورسواران،دوچرخهسوارانوعابرینپیاده
راتهدیدمیکنند.حتمابایدراهکاریجدیبرایجمعآوریو

کاهشموالیدسگهاوجودداشتهباشد.
شهروندی از شهر اندیشه شهریار

  قدردانی
تقدیر و قدردانی از متروی اصفهان و روزنامه همشهری 

بهدنبالچاپچندینبارهگالیهمردماصفهانازناکافیبودنساعات
خدماتدهیمترویاصفهاندرستونبامردمروزنامههمشهری،
مسئوالنمحترمشرکتمترویاصفهانوحومه)سازمانقطارهای
زیرزمینیشــهریاصفهانوحومه(متعلقبهشهرداریاصفهان
اقدامبهافزایشساعاتکاریمتروازســاعت21به22کردندکه
جایقدردانیبسیارودســتمریزاددارد.باایناتفاقبسیاریاز
شهروندانبهخصوصساکنانشهرکبزرگخانهاصفهاندرشمال
شرقیشهرقادربهاستفادهازخدماتمتروخواهندبود.کارکردچاپ
گالیههایمردمیدراینقبیلستونهایمردمینیززمانکارسازی

وگرهگشاییملموسترمیشودکهجایتحسیندارد.
محمود بلیغیان از اصفهان

در ایام محرم سیل زدگان را هدف نذورات خود قرار دهیم
همهسالهدرایاممحرممردمخداجووعشاقامامحسین)ع(
هزینههایبســیاریبرایانجامنذوراتمیکنندکهجادارد
امسالاینهزینههارابهسمتحمایتازسیلزدگانوتأمین
اقالمموردنیازآنهاهدایتکنندکههمازآالمآنهاکاستهشودو

همنذوراتبهدستنیازمندانواقعیبرسد.
اعتمادی از تهران

رعایت پروتکل ها در همه فضاهای جامعه  ضروری است
باتوجهبهشیوعمجددســویهجدیدکروناهمهشهروندانو
مسئوالنچنانچهخواهانکاهشآمارمرگومیروابتالبهکرونا
هستندبایدازحضوردرتجمعاتبهخصوصدرفضاهایبسته
خودداریوتاحدامکانپروتکلهارارعایتکنند.هرکسیکه
فکرمیکنداینروشزیادیمحتاطانهاستیکشببیایدوبه

جایمنپزشکدربیمارستانکارکند.
پزشکی خسته از تهران 

اخالل گران نظام اقتصادی محاکمه جدی شوند
ریشهیابیعواملگرانیوشناساییومحاکمهاخاللگراننظام
اقتصادینبایدمحدودبهبازهزمانیخاصشودزیرامقطعیبودن
آنمیتواندبرایافرادسودجوومتخلففرصتبیشتریبرای
رسیدنبهمنافعغیرمشروعفراهمکندوبهآنهاامکانتوسل
بههرحربهایرابدهدکهتابهحالبههیچذهنیخطورنکرده
باشد.باایناوصافمحاکمهجدیوعلنیآنهاباعثخنثیسازی

دسیسههاوبرقراریثباتاقتصادیمیشود.
محمدیان از بجنورد

تاکسی های اینترنتی پول گرفته اند روغن ماشین نمی دهند
چندیقبلتاکسیهایاینترنتیاعالمکردندکهبادریافتپول
روغنماشینبهنرخدولتیمیدهند.بسیاریازرانندگاناین
پولراپرداختند.اکنوندوماهازپرداختپولگذشتهوروغنی

درکارنیست.چرانظارتیبرایننوعمواردنمیشود.
زند از کرج

شاخ و برگ هرس نشده، عامل تاریکی پارک ازگل است
پروژکتورهاوچراغهایروشــناییپارکازگلواقعدرشمال
اتوبانبابایی،توسطشاخوبرگدرختانپوشیدهشدهوعمال
کارکردخودراازدســتدادهاند.ازمسئوالندرخواستداریم
اینشــاخوبرگهاراهرسکنندتاروشناییپارکمطلوبو

کافیباشد.
هدایت طلب از تهران

شهرداری ها برای حفظ محیط زیست گیالن پیشگام شوند
متأسفانهانباشــتزبالهدرجادههایگیالنچهرهایناستان
بینظیرازنظرمحیطزیسترازشتکردهاست.اکثرگردشگران
توجهیبــهآیندهمحیطزیســتندارنــدونمیدانندکهاین
محیطزیستوجنگلودریاامانتیاســتبرایآیندگانکه
بتوانندازآناستفادهکنند.مدیرانشهریاستانگیالننیزبا
توجهبهتغییراتمداومومشکالتمتعددکمتربهاینموضوع
توجهمیکنندکهنمونهبیتوجهیآنانانباشتزبالهدرسراوان
است.بنابراینجاداردشهردارانشهرهایآستارا،تالش،لیسار،
بندرانزلی،فومنو…بهصورتبسیجیواروجهادیتمهیداتی
بیندیشــندتادریکروزپاکبانانوحافظانمحیطزیســتو
دوستدارانطبیعتوآحادمردماقدامبهجمعآوریاینزبالهها
درجادههاومعابرکنند.اگرهمهدراینامرمشارکتکنندقطعا

درحفظونگهداریآننیزسهیمخواهندشد.
رضاپور از رشت

مالیات خانه خالی برای خانه دارای سکنه چه معنی دارد ؟
ازاولساختهشدنملکمدرآنساکنهستم،جدیدامبلغ53
میلیونریالمالیاتبرامالکخالیبرایمآمدهاست،نمیدانم
وزارتراهوشهرسازیوامورمالیاتیایناطالعاتغلطراازکجا
آوردهاستکهازمردمبههرنحویشــدهمالیاتبگیرد.فقط

مردمبایدحاللوحرامرارعایتکنند؟
الهرودی از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبامردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

تونل زیرزمینی مخفیگاه شرور فراری  
شرورتحتتعقیبکهبرایفرارازدستپلیسدریکتونل
زیرزمینیپنهانشدهبودازســویمأمورانپلیسامنیت

تهراندستگیرشد.
بهگزارشهمشهری،اواخرهفتهگذشتهپروندهایدراختیار
پلیسامنیتعمومیتهرانقرارگرفتکهازفراریبودنیک
شرورسابقهدارحکایتداشت.محتویاتپروندهنشانمیداد
کهمردشروراتهاماتزیادیازجملهخفتگیری،شرارت،
فروشسالحجنگیو...درپروندهاشداردوبهاتهامارتکاب
اینجرایمازســویمراجعقضاییبهحبسمحکومشدهو
بهزندانافتادهامامدتیقبلبــادریافتمرخصیاززندان
خارجوپسازآنفراریشدهاست.همچنینمعلومشدکه
ویپسازفراراززندانهمچنانبهشرارتهاوجرایمخود
ادامهمیدهدوایندرحالیاستکهکسیازمخفیگاهش

خبرندارد.
بادریافتایــنپرونده،تیمیازمأمــورانپلیسواردعمل
شدندوتحقیقاتبرایشناساییمخفیگاهمتهمفراریآغاز
شــد.مأموراندرابتداراهیپاتوقهاومحلهاییشدندکه
احتمالمیرفتویدرآنجاحضورداشتهباشداماهیچردی
ازاوبهدستنیاوردند.درادامهامااطالعاتيدراختیارپلیس
قرارگرفتکهنشانمیداداینمرددریکتونلزیرزمینی
حوالیاتوبانیاسینیمخفیشدهاست.بهگفتهسرهنگپیام
کاویانی،رئیسپلیسامنیتعمومیتهران،باایناطالعات
مأمورانموفقشدندمخفیگاهمتهمفراریراشناساییکنند
وبازیرنظرگرفتــنآنجا،ویرادرحالیکــهقصدخروجاز

مخفیگاهشراداشتدستگیرکنند.
ویافزود:متهمپسازدستگیریبهپلیسامنیتمنتقلشد

وباتکمیلپروندهدراختیارمرجعقضاییقرارگرفت.

دستگیری چهارمین متهم پرونده 
کالهبرداری 400میلیون دالری

یکیدیگرازمتهمانپروندهکالهبرداری400میلیوندالری
بهمحضورودبهکشوردستگیرشدتاشماردستگیرشدگان

اینپروندهبه4نفرافزایشپیداکند.
بهگزارشهمشهری،سردارهادیشــیرزاد،رئیسپلیس
بینالمللدراینبارهگفت:براســاسدستورمقاماتقضایی
یکیدیگرازمتهمانپروندهکالهبرداری400میلیوندالری
کهبههمراه15نفردیگر،باتشکیلشرکتهایصوریمتعدد
وبااستفادهازجعلاسنادوادعایفعالیتدرزمینهواردات
کاالاقدامبهکالهبرداری400میلیــوندالریکردهبودند،

تحتپیگردقانونیقرارگرفت.
ویبااشــارهبهبازداشــت3نفرازمتهمانایــنپروندهدر
سالگذشتهافزود:درپیتحقیقاتصورتگرفته،مشخص
شدمتهمبهیکیازکشــورهایمنطقهمتواریشدهاست.
پلیسبینالمللبااستفادهازظرفیتهایسازماناینترپل
وهماهنگیهایالزمبامراجعداخلــیوخارجی،علیهوی
اعالنقرمزصادرکردومتهمدرکشوریکهمخفیشدهبود

ردیابیوشناساییشد.
رئیسپلیسبینالمللفرماندهــیانتظامیدرادامهگفت:
همزمانباپیگیریپروندهمتهمازکشــورهایمحلتردد،
اعالنقرمزصادرهعلیهویبهمراجعمختلفازجملهپلیس
مهاجرتوگذرنامهارســالشــدتادرصورتعدمهمکاری
کشورهایموردنظر،هنگامتردداحتمالی،درمرزهایرسمی
کشوربازداشتشود.دراینشرایطمأموراناینترپلتهراندر
ردیابیاینمتهمهنگامیکهاوازطریقیکیازفرودگاههای

بینالمللیقصدورودبهکشورراداشتدستگیرشد.

اسیدپاشی جوان شیشه ای
پســرمعتادیکهبراثرمصرفموادمخدردچارتوهمشدهو
رویپدرومادرشاسیدپاشیدهبودساعتیپسازاینحادثه

درپارکنزدیکخانهشاندستگیرشد.
بهگزارشهمشــهری،45دقیقهازبامداددیروزمیگذشت
کهفریادهایزنومردیمسندریکیازکوچههایخیابان
شهیدرجاییدرجنوبتهرانهمسایههارابهکوچهکشاند.
ناگهاندِرخانهاینزوجســالخوردهبازشدوپسرجوانآنها
سراسیمهازآنجاخارجشــدوپابهفرارگذاشت.همسایهها
کهنگرانزنوشوهربودندواردخانهشانشدندوپیبردند
رویآنهااسیدپاشیدهشدهوعاملایناتفاقنیزپسرمعتاد
آنهاست.دراینشرایطازپلیسواورژانسکمکخواستند
ودقایقیبعدقربانیاناسیدپاشیکهازناحیهصورت،شکم،
دستوپابهشدتسوختهبودندبهبیمارستانانتقالیافتند
وباحضورمأمورانکالنتــری160خزانهتحقیقاتاولیهدر

اینبارهآغازشد.
آنطورکههمسایههامیگفتندپســراینزوجمعتاداستو
اغلباوقاتصدایدرگیریاوباپدرومادرششنیدهمیشد.
ساعتیپیشازاینحادثهنیزهمسایههاصدایدرگیریاوبا
پدرومادرشراشنیدهبودندتااینکهاینحادثهاتفاقافتاد.در
اینشرایطماجرابهقاضیحمیدرضارستمی،بازپرسشعبه
یازدهمدادســرایامورجرائمجناییتهرانگزارششدواو

حکمدستگیریجواناسیدپاشراصادرکرد.
مامورانکالنتریاحتمالمیدادندمتهمهنوززیادازمحل
حادثهدورنشدهباشــد.بههمیندلیلبهگشتزنیدرآن
اطرافپرداختندتااینکهســاعتیبعدپســرتحتتعقیب
رادرپــارکنزدیکخانهدرحالیکهروینیمکتنشســته
بوددســتگیرکردند.صبحدیروزمتهمکهچندســاعتاز
دستگیریاشمیگذشتبهدادسرایامورجناییمنتقلشد
وتحتبازجوییقرارگرفت.اودربارهانگیزهاشازاسیدپاشی
رویپدرومادرشگفت:مدتیاســتکهبهمصرفشیشه
معتادشدهاموزمانیکهشیشهمصرفمیکنمدچارتوهم
میشوم.شبحادثههمبهخاطرموادیکهمصرفکردهبودم
دچارتوهموباپدرومادرمدرگیرشــدمودرادامهمقداری
اسیدکهدرخانهداشتمرویآنهاریختموازخانهفرارکردم.
درپارکبــودمکهناگهــانمأمورانپلیسرادیــدموآنها

دستگیرمکردند.
براساساینگزارشهماکنونمتهمدربازداشتبهسرمیبرد

وتحقیقاتدراینبارهادامهدارد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاهازحادثه

گزارش

با اجرای طرح کاشف، 352مجرم پایتخت دستگیر شدند

متهمان حادثه متروپل در دومین جلسه محاکمه، به دفاع از خود پرداختند 

با اجرای تازه ترین طرح کاشف توسط پلیس آگاهی پایتخت، 352مجرم دستگیر شدند که برخی از آنها 
پرونده های عجیبی دارند. مانند مدرس گیتاری که سرقت می کرد، راهزنان جاده ای که وانت های حامل کاال 
را می دزدیدند و دزدان خودروهای گرانقیمت لندکروز. به گزارش همشهری، سومین طرح کاشف پلیس 
آگاهی تهران در سال جدید از چند روز قبل با تالش مأموران پلیس آگاهی تهران شروع شد که با دستگیری 352مجرم 
پایان یافت. به گفته ســردار حسن رحیمی، رئیس پلیس پایتخت، متهمان دستگیر شــده سارق، جاعل، کالهبردار، 
زورگیر، کیف قاپ و قاتل هستند که به دام پلیس افتادند. به گفته وی در این طرح، 76باند سارق منزل،  زورگیر و موبایل 

قاپ شناسایی و منهدم شده اند و  235نفر از افرادی که در این مرحله از طرح کاشف دستگیر شدند، سابقه دار هستند.
سردار رحیمی با اشاره به اینکه سارقان شیوه ها و شگردهای خود را به روز می کنند، گفت: پلیس برای کشف جرم بی وقفه 

تالش می کند و مردم نیز باید هوشیار باشند تا فریب مجرمانی که شیوه های خود را به روز می کنند نخورند.

دومینجلسهرسیدگیبهاتهامات
21متهمحادثهریزشساختمان
متروپلآبــادانصبحدیــروزدر
شرایطیبرگزارشــدکههیچیکازمتهمانحاضر

نشدنداتهاماتشانرابرعهدهبگیرند.
بهگزارشهمشهری،تحقیقاتدربارهاینپروندهاز
روزدومخردادماهامسالوپسازریزشساختمان
متروپلآبادانآغازشد.ساختمانیکهمراحلپایانی
کارخودراسپریمیکردوقراربودبهزودیافتتاح
شوداماپیشازآنآواروبهتلیازآهنوبتنتبدیل
شدوجان43نفرراگرفت.قربانیاناینحادثهشامل
حســینعبدالباقی،صاحبمتروپــلوتعدادیاز
افرادیبودکهدرآنجــاکارمیکردندوعالوهبرآن
چندشهروندنیززیرآوارگرفتارشدندوجانباختند.
قصوردراینحادثهبهوضوحمشخصبودوبههمین
دلیلدرهمانروزهاینخست21نفرازمسئوالن
سابقوفعلیشهریآبادانبهاتهامقصوربازداشت
شــدندوپروندهآنهاپسازصدورکیفرخواستبه

دادگاهفرستادهشد.
صبحدوشنبهبعدازگذشتحدود2ماهازاینحادثه
تلخ،نخستینجلسهرسیدگیبهاتهاماتمتهمان
برگزارشد.دراینجلسهنمایندهدادستانبهدفاع

ازکیفرخواســتپرداختواولیایدممتوفیاننیز
شکایتشانرامطرحکردند.

روزگذشته)سهشــنبه(دردومینجلسهمحاکمه
نوبتبهمتهمانرسیدتاازخوددفاعکنند.دراین
جلسهابتدا2نفرازشاکیانکهدرنخستینجلسه
غایببودندشکایتشانرامطرحکردندودرادامه
10نفرازمتهمانیکبهیکدرجایگاهایستادندوبه
دفاعازخودپرداختند.آنطورکهدرکیفرخواستاین
پروندهآمده:»اتهاممتهمانپروندهتسبیبدر43
فقرهجنایتغیرعمدیاستکههیچیکازمتهمان،

حاضربهپذیرشآننشدند.
همسرمحسننصیری،کنافکاریکهدرمتروپل
جانشراازدستداده،یکیازشاکیانیبودکهدر
اینجلسهحضورداشت.اودراینبارهبههمشهری
میگوید:متهمانپروندهتعدادیازمســئوالن
فعلیوسابقشــهرداریآبادانوتعدادیهماز
نظاممهندسیهســتند.همینطورعبدالباقی،
بهعنوانمالکســاختمانکهبراســاسنظریه
هیأتکارشناسی75درصددراینحادثهمقصر
تشخیصدادهشدهاست.اودربارهآنچهدرجلسه
دادگاهگذشــتمیگوید:دراینجلســه10نفراز
متهمانازخودشاندفاعکردند.باوجوداینکهمعلوم

شدهکهساختماناصالایمننبودهاماآنهاازاساس
هیچچیزراقبولنداشتندومیگفتندکهساختن
متروپلموردتأییدشاننبودهوآنهاندانستهمدارک
راامضاکردهاند.بعدازدفاعآنهااینجلسهبهپایان
رسیدوقراراســتروزچهارشنبه)امروز(محاکمه
ادامهپیداکند.درهمینحالصادقجعفریچگنی،
دادســتانعمومیوانقالبمرکزاستانخوزستان
دربارهپروندهمتروپلبههمشهریمیگوید:مراحل
تحقیقاتدرخصوصاینپروندهدرکوتاهترینزمان
ممکنوبارعایتموازینشرعیوقانونیدردادسرا
رسیدگیوبرای21متهمپروندهقرارجلبدادرسی

وکیفرخواستصادرشدهاست.
اودربــارهاتهاماتاینافرادوچگونگیمشــخص
شدنســهمتقصیرهرکداممیگوید:اغلبآنهااز

مسئوالنسابقشهریآبادانهستندکهبرساخت
ساختمانمتروپلنظارتدرســتینداشتهاند.بر
همیناســاسدرجریانتحقیقاتیکهدردادسرا
بهصورتویژهانجامشدبرایآنهااتهامتسبیبدر
جنایتغیرعمدیدرنظرگرفتهشد.ازسویدیگر
بهلحاظاینکهبررســیاینپروندهفنیوپیچیده
بود،ازیکهیأتکارشناسیمتشکلازمتخصصان
شهرســازیومعماریاستفادهشــدهوطبقنظر
اینهیأتکارشناســیهرکداماز21متهممقصر
تشخیصدادهشدندامادرصدقصورهریکازآنها
متفاوتاستکههرکدامازمتهمانفوتشدهوسایر
متهمانحاضردردادگاهبهمیزانســهمیکهدر
وقوعحادثهداشتند،مسئولپرداختدیهمتوفیان

ومجروحانهستند.

انکار جنایت در متروپل
پیگیری
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هفته نامه نیوزویک ]آمريكا[

ترامپ حبس خواهد کشید؟
نیوزویک در طرح جلد خود، دونالد ترامپ را پشت میله های زندان 
به تصویر کشیده است. این مجله با اشاره به احتمال دستگیری و 
محکومیت ترامپ  نوشته است: »دیگر گفتن اینکه ممکن است ترامپ 
راهی زندان شود، عجیب نیست اما محاکمه یک رئیس جمهور سابق 

کار ساده ای نیست، به ویژه اگر به اندازه ترامپ حامی داشته باشد.«

ایمن الظواهری پزشــک و جراح 
مصری که از زمان مرگ اســامه 
بن الدن، رهبری گروه القاعده را 
به دســت گرفته بود، صبح یکشنبه ساعت 6:18  
زمانی که برای هواخــوری به بالکــن خانه امن 
خود در محله شــیرپور، در منطقه اعیان نشــین 
کابل، رفته بود مورد اصابت 2موشــک هواپیمای 
بدون سرنشــین آمریکایی قرار گرفت و کشــته 
شد. رســانه های غربی گزارش داده اند، خانه ای 
که در اختیار او قرار گرفته بــود متعلق به یکی از 
دستیاران ارشد ســراج الدین حقانی، وزیر کشور 
دولت طالبان بوده اســت. در این محله چندین 

سفارتخانه خارجی نیز قرار دارد.
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا در ســخنرانی 
تلویزیونی با اعالم خبر کشته شدن رهبر 71ساله 
القاعده در حمله هواپیمای بدون سرنشین سازمان 
سیا گفت که مجوز این حمله را خودش صادر کرده 
و با کشــتن الظواهری، عدالت درباره او اجرا شده 
اســت. طالبان نیز با تأیید خبر حمله هواپیمای 
بدون سرنشین آمریکایی به یک منزل مسکونی 
در محله شــیرپور، این اقــدام را محکوم و اعالم 
کرد که این حمله با هر هدف و بهانه ای که انجام 
شده باشــد، خالف اصول بین المللی و تخطی از 

توافقنامه  صلح دوحه است.
الظواهری پس از کشــته شدن اســامه بن الدن 
به دست نیروهای آمریکایی در ابیت آباد پاکستان 
در سال2011)1390(، رهبری القاعده را به دست 
گرفت. تا پیش از آن، الظواهری را »مرد پشــت 
پرده« در القاعده می خواندند. نیویورکر نوشــته: 
»ظواهری و بن الدن، آدم های بسیار متفاوت بودند. 
آنها نه دوست، که متحدانی بودند که از مهارت ها 
و منابع یکدیگر برای تقویت گروه القاعده استفاده 
می کردند. القاعده بدون نیروی محرکه این دو در 

کنار یکدیگر دوام نمی آورد.« 

کودکی و جوانی ایمن الظواهری
»ایمن محمد ربیع الظواهــری« یکی از 5فرزند 
خانواده  بود. او در ســال 1951میالدی )1330( 
در شــهر المعادی در نزدیکی قاهره به دنیا آمده 
بود. پدر او پزشک داروساز و استاد دانشگاه قاهره، 
و عمویش همچون پدربزرگش امام اعظم دانشگاه 

اسالمی االزهر بود.
عبدالوهاب پدربزرگ مادری او، اســتاد دانشگاه 
قاهره و یکی از پایه گذاران دانشــگاه ملک سعود 
در ریاض و ســفیر مصر در عربســتان سعودی و 
چند کشــور دیگر بود. همچنین یکی از بستگان 
مــادری ایمن الظواهــری در دوره ای دبیــرکل 
اتحادیه عرب بود. نیویورک تایمز نوشــته: »این 
خانواده گرچه به لحاظ عملــی در زمره نخبگان 
قرار می گرفتند اما خانــواده ایمن ثروت چندانی 
نداشــتند.« ایمن الظواهــری در دوران تحصیل 
دانشجویی سخت کوش و نمونه بود و با رقابت های 
ورزشی خشن میانه چندان خوبی نداشت و آن را 
غیرانسانی می دانست. او خواندن متون اسالمی را 
از همان کودکی آغاز کرد. در آن زمان تحت تأثیر 
اندیشه های ســیدقطب نظریه پرداز اسالم گرای 
مصری، قرار گرفت؛ کســی که در مصر بازداشت 
و شکنجه شده و در نهایت در سال 1966میالدی 

)1345( اعدام شد.
مرگ ســیدقطب، برای الظواهری بسیار سنگین 
بود. عامــل دیگری که ایمن الظواهــری جوان را 
به شدت برآشفت، شکست تحقیرآمیز کشورهای 
عربی در جنگ 6 روزه 1967با رژیم صهیونیستی 
بود. الظواهری تنها 15سال داشت که به تشکیل 
یک گــروه زیرزمینی با هدف ســرنگونی دولت 
سکوالر مصر و روی کار آمدن دولت اسالمی کمک 
کرد. او که در آن زمان دانشجوی پزشکی دانشگاه 
قاهره بود، عضویت خود را در این گروه زیرزمینی 
حتی از خانواده اش هــم پنهان کــرد. ایمن در 

سال 1974میالدی )1353( فارغ التحصیل شد 
و به مدت 3ســال به عنوان پزشــک در ارتش کار 
کرد. او تخصــص خود در زمینه چشم پزشــکی 
را در سال 1978گرفت. او یک ســال بعد با عزه 
نویر، دختری که خانواده معرفی کرده بود، ازدواج 

کرد. گفته شــده که در مراسم 
ازدواج بــه درخواســت عروس 
خبری از موسیقی، عکسبرداری 
یا فیلمبــرداری نبــود. حاصل 
این ازدواج، 4دختر و یک پســر 
بود. در جریــان حمله آمریکا به 
افغانستان در سال 2001میالدی 
)1380(، همســر الظواهری به 
همراه حداقل یکی از فرزندانش 

در بمبارانی کشته شدند.

دیدار سرنوشت ساز با اسامه 
الظواهــری در ســال 1980 
)1359( در کلینیکی در قاهره 
مشــغول طبابت بود که فرصت 
را برای رفتن به پاکستان مغتنم 
شمرد، او می خواست با پیوستن 
بــه هــالل احمــر، مجاهدان 
افغانســتانی کــه در جنــگ با 
اشغالگران شوروی زخمی شده 
بودند را درمان کنــد. او در این 
ســفر به افغانســتان هم رفت و 
متوجه شــد که این کشور محل 
مناسبی برای آغاز فعالیت های 

نظامی است.
بــه نوشــته نیویــورک تایمز، 
ایمن الظواهری پس از بازگشت 
به مصر در ســال 1981میالدی 

)1360(، جزو کســانی بود که به اتهام مشارکت 
در قتل انور ســادات، رئیس جمهــور وقت مصر  
بازداشــت شــد. همان موقع بود که او ســیلی 
رئیس  پلیس را با ســیلی پاســخ داد. الظواهری 
به خاطر حمل غیرقانونی ســالح محکوم شــد و 

روند دادگاهش حدود 3ســال به طول انجامید. 
ایمن الظواهری در این مدت بارها شــکنجه شد 
و سرانجام لب به اعتراف گشــود و محل اختفای 
یکی از همدستانش را لو داد. بعدها الزیات، یکی 
از وکالی فعاالن اســالمگرای مصری، به نشریه 
نیویورکــر گفت کــه الظواهری 
به دلیل احساس گناهی که از این 
خیانت داشت، پس از آزادی مصر 

را ترک کرد.
الظواهــری ابتدا به عربســتان و 
سپس در سال1986 به پیشاور 
پاکســتان رفــت؛ جایــی کــه 
بن الدن گاهی در بیمارســتانی 
کــه ایمن الظواهــری در آن به 
طبابت مشــغول بود سخنرانی 
می کــرد. الظواهری، پزشــک 
شــخصی بن الدن شــد و برای 
حمایت از او یــک تیم حفاظتی 
تشکیل داد. او وارد حلقه نزدیکان 
بن الدن شــد و درباره روش های 
ضربه زدن به قدرت های غربی و 
دولت های منطقه ای حامی آنان 
نظرات مشورتی می داد. بن الدن 
با حمایت عربســتان، ســازمان 
اطالعــات ارتــش پاکســتان و 
سازمان سیا در افغانستان در کنار 
مجاهدین افغان، با نیروهای ارتش 
شــوروی مبارزه می کرد. الزیات 
بــه نیویورکر می گویــد: »وقتی 
ایمن الظواهری بن الدن را مالقات 
کرد، انقالبی درون او اتفاق افتاد.« 
جزئیات همکاری آنها روشن بود: 
ایمن الظواهــری به عنوان فردی 
تحصیلکرده مدیریت سیاسی القاعده را به دست 
می گرفت  و بن الدن نیز پــول و اعتبار الزم برای 
اقدامات گروه را فراهم می کرد. الزیات که مدتی 
را نیز به همراه الظواهری در زندانی در مصر بوده، 
می گوید که ســهم ایمن الظواهــری در حمله به 

آمریکا بیشــتر از بن الدن بوده اســت؛ نظری که 
دیگر ناظران سیاســی نیز آن را تأیید می کنند. 
او در ســال2008 میالدی در واکنش به پیروزی 
باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
گفته بود: »آگاه باشــید که سگ ها در افغانستان 
فهمیده اند که گوشت تازه سربازان شما خوشمزه 
است؛ پس هزاران هزاران نفر از آنها را به افغانستان 

بفرستید.« 

الظواهری، مغز متفکر القاعده
پس از خروج شوروی از افغانستان، نیروهای عرب 
هم که در کنار مجاهدین با آنها مبارزه می کردند، 
افغانستان را ترک کردند. در این زمان، سودان از 
اسامه بن الدن برای سفر به این کشور دعوت کرد. 
اسامه بن الدن و ایمن الظواهری در سودان با خرید 
زمین های کشاورزی، آنها را به پایگاه های آموزش 
نظامی تبدیل کردند. آنها در یمن نیز اردوگاه هایی 
دایر کردند. در این زمان، ایمن الظواهری چندین 
حمله تروریستی را سازماندهی کرد، ازجمله ترور 
ناموفق نخســت وزیر مصر. در جریان بمبگذاری 
برای کشتن نخست وزیر مصر، هدف اصلی از حمله 
جان ســالم به در برد اما یک تن کشته و 12نفر 
مجروح شدند. او در ســال 1995یک بمبگذاری 
انتحاری در ســفارت مصر در پاکستان را ترتیب 
داد. پس از این حمله دولت سودان گروه القاعده 
را از این کشــور اخراج کرد و آنان به افغانســتان 
بازگشتند. نشریه وال اســتریت ژورنال نوشته که 
الظواهری در ســال 1996تالش کــرد تا به طور 
غیرقانونی به جمهوری چچن سفر کند که در مرز 
بازداشت می شود، اما از آنجایی که روس ها متوجه 
هویت واقعی ایمن الظواهری نمی شــوند پس از 

مدتی او را آزاد می کنند.
بســیاری ایمن الظواهری را مغز متفکر حمالت 
11ســپتامبر می دانند. گرچه برخــی ناظران بر 
این باورند که ایمن الظواهری کاریزمای بن الدن 
را نداشت اما او در گســترش القاعده نقش بسیار 
مؤثری داشت. در دوره رهبری او القاعده از گروهی 
با 400عضو به گروهی با 40هزار نیرو تبدیل شد. 
ایمن الظواهری همچنین در تبدیل شدن القاعده 
از یک گروه متمرکز، به گروهی چندشاخه نقش 
پررنگی داشت و شخصا شــبکه ای از شاخه های 
متعدد این گروه در عراق، عربســتان ســعودی، 
شمال آفریقا، ســومالی و یمن را رهبری می کرد. 
او در پیامی پس از کشــته شدن بن الدن با تأکید 
بر ادامه دادن راه او گفتــه بود: »بن الدن در طول 
حیاتش آمریکا را وحشت زده کرد و پس از مرگش 

هم این کار را خواهد کرد.« 

ایمن الظواهری؛ پزشکی که رهبر القاعده شد
 با کشته شدن الظواهری، القاعده مغز متفکر خود را که نقش کلیدی در گسترش حوزه فعالیت این گروه 

در مناطق مختلف جهان داشت از دست داد

کنفرانس بازبیني پیمان منع سالح هاي هسته اي همزمان با افزایش خطر درگرفتن یک جنگ هسته اي در جهان آغاز به کار کرده است
گام تازه برای اصالح ان پی تی 

دهمین کنفرانــس بازبینی 
معاهــده منــع گســترش 
سالح های هسته ای با حضور 
نمایندگان کشورهای عضو با هدف دستیابی 
به اجماعی بــرای تعیین گام هــای آینده در 
راستای منع گسترش و استفاده از سالح های 
هسته ای در نیویورک آغاز به کار کرده است. این 
کنفرانس که معموال هر 5ســال یک بار برگزار 
می شود، قرار بود در ســال 2020برگزار شود، 
اما شیوع کرونا برگزاری آن را 2سال به تعویق 
انداخت. در روز اول اعضا بر لزوم خلع ســالح 
تأکید کردند و نسبت به شدت گرفتن تنش های 
ژئوپلیتیکی هشــدار دادند، اما کارشناســان 
باور دارند با توجه به باال بودن ســطح تنش ها، 
احتمال اینکه در این کنفرانس که تا اواخر ماه 
جاری میالدی به مــدت 24روز ادامه خواهد 
داشت توافقی جدید حاصل شود بسیار پایین 
اســت. در افتتاحیه این کنفرانــس، » آنتونیو 
گوترش« دبیرکل سازمان ملل متحد با تأکید 
بر تشدید خطر سالح های هسته ای و انبار شدن 
بیش از 13هزار کالهک هســته ای در گوشه 
و کنار جهان، هشدار داد که بشریت تنها یک 

خطا تا نابودی هسته ای فاصله دارد. پیمان منع 
گسترش سالح های هسته ای، NPT، از زمان 
به اجرا گذاشته شدنش در سال 1970تاکنون 
به سنگ بنای برنامه های عدم اشاعه سالح های 
هســته ای تبدیل شــده اســت. این پیمان، 
گســترده ترین پیمان کنترل تســلیحات در 

جهان به شــمار می رود و 191کشــور در آن 
عضویت دارند. تحت قوانین این پیمان، اعضا 
باید از توزیع ســالح های هسته ای جلوگیری 
کرده و استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای 
و خلع سالح هسته ای را ترویج کنند. همچنین 
براســاس مفاد این پیمان، 5قدرت هسته ای 

برتر جهــان، یعنــی آمریکا، چین، روســیه، 
انگلیس و فرانســه توافق کرده اند که روزی بر 
سر از بین بردن سالح های هســته ای خود با 
یکدیگر مذاکره کنند. همچنین کشــورهای 
فاقد تسلیحات هسته ای متعهد شده اند برای 
دستیابی به سالح هسته ای اقدامی نکنند و در 
عوض به آنها تضمین داده شده تا برای توسعه 
انرژی هســته ای با اهداف صلح آمیــز به آنها 
کمک شود. فقط کره شــمالی، هند، پاکستان 
و رژیم صهیونیستی هستند که این پیمان را 
امضا نکرده اند. کره شمالی در ابتدا NPT را تأیید 
کرد، اما کمی بعد از آن انصراف داد و از پیمان 
خارج شد. هند و پاکستان نه تنها به عضویت این 
پیمان در نیامدند، بلکه بعد ها اقدام به توسعه 
سالح های هسته ای کردند. رژیم صهیونیستی 
هم این پیمــان را تاکنون امضا نکرده اســت. 
درحال حاضر 25کشور جهان صرفا به انرژی 
هسته ای، کره شــمالی و رژیم صهیونیستی 
صرفا به سالح هسته ای مجهزند. اما کشورهای 
چین، فرانسه، هند، پاکستان، روسیه، انگلیس و 
آمریکا هم به سالح های هسته ای و هم به انرژی 

هسته ای تجهیز شده اند. 
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 سردرگمی استراتژی آسیایی
کاخ سفید

 رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با وجود مخالفت 
کاخ سفید، وارد تایوان شد

از 3روز پیش که سفر نانسی پلوسی به کشورهای آسیایی آغاز 
شده، نوعی ســردرگمی درباره مقصدهای سفر رئیس مجلس 
آمریکا به کشورهای آسیایی به چشم می خورد. در آغاز سفر، در 
بیانیه رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته شد که او سرپرستی 
هیأتی از کنگره را در سفر به کشورهای حوزه هند و اقیانوسیه 
ازجمله سنگاپور، مالزی، کره جنوبی، و ژاپن برعهده دارد. در این 
بیانیه اما هیچ اشاره ای به سفر به تایوان نشده بود. این در حالي 
است که از چند روز قبل، بحث بر سر این سفر در آمریکا با توجه 
به تهدیدهاي چین باال گرفته بود. عصر دیروز اما خبر نشستن 
هواپیماي حامل نانسي پلوسي در تایوان، خبر یک رسانه هاي 

جهان شد. 
رفتن و یا نرفتن رئیس مجلس نماینــدگان آمریکا به تایوان، 
موضوع پرچالشی بود که از یک ماه قبل به محلی برای رویارویی 
بی پرده پکن و واشنگتن تبدیل شده بود. چین به شدت مخالفت 
خود با ورود رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان را اعالم 
کرده بود. حتی روز سه شــنبه رویترز به نقل از یک منبع آگاه 
گزارش داد که از ساعات ابتدایی صبح، جنگنده های چینی در 

حال پرواز در محدوده جزیره تایوان هستند.

صداهای ناهماهنگ در واشنگتن 
برخالف هشــدارهای هماهنگ و پی درپی پکن درباره ســفر 
احتمالی پلوسی به تایوان، در واشنگتن صدای واحدی درباره 
این سفر شنیده نمی شد. پیش از انجام سفر، مجله اکونومیست 
در گزارشی ضمن انتقاد از آشفتگي سیاسي در واشنگتن نوشته 
بود که رویکرد مقام های آمریکایی به این سفر نشانه عدم انسجام 
آمریکا در برابر چین است. این عدم انسجام را در نوع نقل قول ها 
و جهت گیری مقام های کاخ سفید به خوبی می توان درک کرد. 
چند روز پیش از این، روزنامه فایننشال تایمز به نقل از یک منبع 
آگاه نوشــت: بایدن به خبرنگاران گفته که به نظر فرماندهان 
ارتش، این سفر در شرایط کنوني ایده خوبی نیست. با این حال 
پس از این سخنان بایدن، کاخ سفید به این پرسش خبرنگاران 
پاســخ نداد که کدام مقام در ارتش آمریکا -لوید آستین، وزیر 
دفاع آمریکا یا ژنرال مارک میلی، رئیس ســتاد مشترک ارتش 
آمریکا- با سفر پلوسی مخالفت کرده است. در مقابل دفتر نانسی 
پلوسی اما هیچ گاه احتمال برگزاري سفر او به تایوان را رد نکرد.

سفر پلوســي به تایوان در حالي انجام مي شود که احتمال یک 
رویارویي تمام عیار میان آمریکا و چین همزمان با این  ســفر 
وجود داشت. ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز 
دوشــنبه در جمع خبرنگاران گفت: اگر نانسی پلوسی، رئیس 
مجلس نمایندگان آمریکا، به تایوان ســفر کند، پکن اقدامات 
قاطع و مؤثری اتخاذ خواهد کرد. این ســفر به مفهوم آشــکار 
مداخله در امور داخلی چین خواهد بود و عواقب بســیار جدی 
به دنبال خواهد داشت. ما هشدار می دهیم که ارتش چین دست 

بسته نخواهد نشست. 
علي رغم هیاهوي بسیاري که در رسانه هاي آمریکایي در مورد 
خطر رویارویي نظامي میان آمریکا و چین ایجاد شده بود، کاخ 
سفید هرگز به این پرسش پاسخ نداد که در صورت وقوع تنش 
نظامی میان آمریکا و چین بر سر این سفر، چه پاسخی در برابر 
چینی ها خواهد داشت. اظهارنظر مقام های کاخ سفید به ویژه جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا آنجا که به خبرنگار سی ان ان اعالم 
کرد که ایده درگیری نظامی با چین چیز خوبی نیست، حکایت 
از آن دارد که واشنگتن تمایلی به ورود به یک جنگ تمام عیار با 
پکن ندارد. با این حال اگر سفر پلوسی به تایوان با پاسخ نظامی 
چین روبه رو می شــد، بی تردید ارتش آمریکا ناگزیر به ورود به 
یک تنش نظامی جدیــد بود و در این شــرایط رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا کشورش را وارد یک جنگ نظامی کرده که 

خود رئیس جمهور تمایلی به وارد شدن به آن نداشته است.
جنگ در شــرق اروپا و درگیری واشــنگتن به همراه متحدان 
اروپایی اش در بحران اوکراین باعث شــده تــا آمریکا و دیگر 
کشورهای غربی توجه خود را بر این جنگ متمرکز کنند. طبیعی 
است که واردشدن آمریکا به یک جنگ تمام عیار با چین، موضوع 
اوکراین را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد و سناریوی نامعلومی 
را پیش پای واشنگتن خواهد گذاشت که نه گریزی از آن است و 

نه می تواند تامین کننده منافع واشنگتن باشد.

خودداري چین از واکنش نظامي
همزمان با سفر پلوسی به تایوان، رویترز گزارش داد که نیروی 
دریایی آمریکا 4کشتی جنگی را در شرق تایوان مستقر کرده 
است. این واکنش به نظر نوعی پاسخ آمریکا به هشدارهای صبح 
سه شنبه ارتش چین است که طی آن جنگنده های خود را در 
مرز آسمان تایوان به پرواز درآورد. اما عدم واکنش ارتش چین 
به فرود هواپیماي پلوسي در تایوان، نشان مي  دهد که رهبران 
چین هم در شــرایط فعلي تمایلی به ورود بــه جنگ با آمریکا 
ندارند. »شــی جین پینگ«، رئیس جمهور چیــن که 2دوره 
هدایت اقتصاد دوم جهان را در دست داشته، در آستانه برگزاری 
نشست بزرگ حزب کمونیسم چین است که در آن سرنوشتش 
برای ادامه حکمرانی و یا کناره گیری در پکن مشخص خواهد 
شد. در این وضعیت، درگیري در یک جنگ ناخواسته، براي او 

ایده آل نیست. 
شی در 2دوره گذشته نوعی ملی گرایی آمیخته با نظامی گری را 
درباره تایوان تبلیغ کرده و بارها بر الحاق این جزیره 24میلیون 
نفری پافشاری کرده است. با این همه، خودداري رئیس جمهور 
چین از ورود به درگیري نظامي با آمریکا نشان مي دهد که او در 
دوران حساسي قرار دارد. احتماال چین ترجیح داده که واکنش 
خود به ورود رئیس مجلس نمایندگان آمریــکا به تایوان را به 
برخی اقدامات اقتصادی علیه تایوان محدود کند تا هزینه ورود 

به یک جنگ پرهزینه روی دست شی جی پینگ نماند.

رجب طیب اردوغان
 رئیس جمهور ترکیه

همه قبول دارنــد که اقدامــات صورت 
گرفته بــرای غلبــه بــر بحران غــات که 
جهان بــا دقــت آن را تحــت نظــر دارد، 
محصــول تاش هــای کشــور ماســت. 
گــره غــات در اســتانبول باز شــد. این 
اقدام که با ابتکارعمل کشور ما صورت 
گرفت، یک موفقیت دیپلماتیک مهم 

محسوب می شود. )آناتولی(

اوالف شولتس 
صدراعظم آلمان 

داشــتیم، شــامل  کــه  را  آنچــه  مــا 
سیســتم های ضد تانک، موشک های 
ضدهوایی، مین، اســلحه، چندین تن 
مهمــات و کمک هــای غیرتســلیحاتی 
بــه اوکرایــن داده ایــم. برخــی از ایــن 
سیستم ها به قدری جدید هستند که 
هنوز به مرحله تولید انبوه نرســیده اند 
و حتــی نیروهــای مســلح آلمــان هنــوز 
از تعــدادی از آنها اســتفاده نکرده اند. 

)گلوب اند میل(

 رشد جمعیت چین
3سال دیگرمنفی می شود

وزارت بهداشــت چین اعالم کرد باوجــود پایان 
سیاســت تک فرزنــدی، نرخ رشــد جمعیت این 
کشــور تا ســال 2025روندی کاهشــی خواهد 
داشــت. براســاس این گزارش نرخ رشد جمعیت 
چین با کاهشــی قابل توجه مواجه شده و در سال 
2021به پایین ترین حد خود رســیده اســت و تا 
سال 2025منفی خواهد شــد. چین در سال های 
اخیر فشار سیاســت تک فرزندی خود را کاهش و 
از ســال 2016به بعد به خانواده ها اجازه داشــتن 
2فرزنــد را داد. همچنین خانواده هــای چینی در 
سال 2021مجوز داشتن 3فرزند را به دست آوردند. 
براساس آمارهای رسمی، نرخ تولد در سال 2021در 
چین نزدیک به 10.62میلیون مورد بوده که از سال 

1978تاکنون کمترین نرخ تولد به شمار می رود.

نقل قول جهان نما

 خبر

کیوسک

تقویت القاعده در سایه قدرت گیری طالبان
کشــته شــدن رهبر القاعده در قلب کابل، نگرانی های جامعه جهاني را نســبت به افزایش 
فعالیت های این گروه تروریستی در سایه قدرت گرفتن طالبان در افغانستان تشدید کرده است. 
همین ماه گذشته بود که سازمان ملل گزارش داد القاعده با به قدرت رسیدن طالبان آزادی عمل 
بیشتری در افغانستان پیدا کرده است. فرانس24نوشته: »در گزارش سازمان ملل آمده بود که 
ایمن الظواهری اخیرا راحت تر با متحدان نزدیک خود در دولت طالبان ارتباط برقرار می کند. 
الظواهری احتماال در کوتاه مدت به حمالت تروریستی دست نخواهد زد تا موجبات شرمساری 
رهبران جدید افغانستان را در جامعه جهانی فراهم نکند، اما با به قدرت رسیدن طالبان اکنون 

زمینه مساعد برای بازگشت حمالت تروریستی القاعده در آینده فراهم شده است.« 
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گرینویچ

تنها شعبه موزه لوور

 

ابوظبی: امــارات عربی متحده که تنها شــعبه 
خارجی موزه معروف لوور فرانســه در این کشور 
قرار دارد متعهد شده اســت به تحقيقات درباره 
قاچاق آثار باســتانی کمک کنــد و نتيجه آن را 
بپذیرد. اعتقاد بر این اســت که در جریان موج 
اعتراض ها از ســال2011 معروف به بهار عربی، 
صدها شیء از مصر و دیگر کشورهای خاورميانه 
غارت شده است. به گزارش یورونيوز، محققان در 
فرانسه مشکوک هستند که این آثار پس از سرقت 
به گالری ها و موزه های سراســر جهان فروخته 
شــده اند. تحقيقات در این زمينه از سال 2018 
ميالدی کليد خورد چرا که 2سال قبل از آن موزه 
لوور ابوظبی یک سنگ گرانيت صورتی کمياب را 
که فرعون توت عنخ آمون را به تصویر می کشــد 
و 4 اثر تاریخی دیگر را بــه قيمت 8ميليون یورو 

خریداری کرده بود.

نقشه طغیان تا 2100معلوم است

ثروتمند ترين زن آسیا
 

پکن: یانــگ هویان که با عبــور ثروت خالصــش از مرز 
24.1ميليارد دالری جایگاه ششــمين زن ثروتمند جهان 
و ثروتمندترین زن آسيا را از سال2019 کسب کرده بود، 
طی یک سال گذشته متحمل زیانی 12.4ميليارد دالری 
شــده و ثروت خالص او به11.7ميليارد دالری رسيده که 
52.5درصد نســبت به سال گذشته ســقوط کرده است. 
این زن 40ساله چينی مدیر هلدینگ کانتری گاردن است 
که در زمينه ساخت وســاز فعاليت دارد و در سال1992 از 
ســوی پدر او بنيانگذاری شده و از ســال2005 نيز یانگ 
هویان به جای پدر ســهامدار 60درصد آن شــده است. 
درآمد این هلدینگ در ســال 2021 حدود 523ميليارد 
یوان )81 ميليارد دالر( بوده اســت. همسر، خواهر و پسر 
عموی او دیگر اعضای این هلدینگ هســتند و پدر خانم 
یانگ نيز از اعضای ارشــد حزب کمونيست چين است. اما 
فروش مســکن در چين طی 11ماه متوالی روندی نزولی 
داشته است. چنان که از 9ماه پيش و با افشای بحران مالی 
اورگراند )Evergrande(، یکی از بزرگ  ترین هلدینگ های 
انبوه ساز بخش خصوصی چين، افزون بر بازار مالی چين، 
سرمایه گذاران خارجی نيز با شــوک مواجه شدند تا رکود 

حاکم بر بخش مسکن چين عيان شود.

بلوتوث در تاريخ وايکینگ ها

کپنهاگ: تالش بــرای شناســایی محــل تدفين یکی 
از پادشــاهان تاریخ دانمارک که برای نامگــذاری فناوری 
بلوتوث از اسم او الهام گرفته شده، منجر به اختالف نظر بين 
باستان شناسان شده است. به گزارش یورونيوز، هارالد بالتند، 
پادشاه پيشين دانمارک که در سال985  ميالدی درگذشت، 
یکی از آخرین وایکينگ هایی بود که بر دانمارک حکمرانان 
این کشور بود. هارالد بالتند به دليل رنگ آبی یا تيره یکی از 
دندان هایش به »دندان آبی« )بلوتوث bluetooth( ملقب 
شــده بود. در یکی از وقایع نگاری های به جا مانده از قرون 
وسطی، محل تدفين هارالد بالتند، راسکيله در دانمارک ذکر 
شده است. با این حال گروهی از باستان شناسان سوئدی و 
محققان لهستانی اخيرا به طور جداگانه به این نتيجه رسيدند 
که هارالد بالتند احتماال در منطقه ای در شمال غربی لهستان 
به خاک سپرده شده بود. دليل انتخاب لقب پادشاه پيشين 
دانمارک برای این فناوری بی سيم نقش او در ایجاد اتحاد بين 

بخش های بزرگی از منطقه اسکاندیناوی بود.

ســنبل آبی بی محابا در تاالب 
انزلی پيش می رود. غولی بنفش 
که تنوره می کشــد و حریف می طلبد؛ شــيطانی که 
حضورش پژواک قدم های مرگ برای زیستمندان تاالب 
رنجور انزلی ا ست.  ســنبل آبی به شدت مهاجم است. 
هجومش یعنی تکثير با سرعت بسيار در پهنه های آب 
شيرین و ممانعت از تبادل اکسيژن و راه یافتن نور به 
اعماق آب. حضورش زیبا اما سهمگين و بحران آفرین 
اســت؛ چنان که این گياه مهاجم نخســتين موضوع 
پدافند غيرعامل زیستی کشور بوده است. گياه سنبل 
آبی بومی آمازون است ولی حاشيه نشينان تاالب انزلی 
حاال آن را خوب می شناســند و می دانند که بذرهای 
پليدش 20 تا 30 ســال دوام می آورند . آنها می دانند 
چگونه حضور 11ســاله  این گياه بر زخم های ناسور 
تاالب افزوده است. عده ای می گویند که پای این مهمان 
ناخوانده با گردشگران بدین جا باز شده و بعضی دیگر 
معتقدند همراه با بذر برنج وارد گيالن شده است. حاال 
اما حکایت آمدنش هرچه که باشد به کنار، آنچه امروز 

بسيار غم انگيز اســت، ماندگاری این اهریمن ویرانگر 
است که پشت هم دامن می گستراند و پيش می رود. 
غول بنفش زمســتان به خواب می رود و با گرم شدن 
هوا ســر بر می آورد و پيش می رود تا با جذب و تعریق 
شدیدش به کاهش ميزان آب منابع آبی بپردازد، آن 
هم در روزگاری که تاالب انزلی در وانفسای تغييرات 
اقليم و عدم رعایت حقابه ها آب رفته و با انبوه رسوبات 
مواجه شده است. غول پيش می رود تا مسيرهای آبی را 
مسدود کند؛ او پيش می رود تا سایه مرگ را بگستراند 
و ما به تماشا نشسته ایم. کارشناسان می گویند برای 
مقابله با این گياه از روش های مکانيکی، شــيميایی، 
بيولوژیک و یا تلفيقی از این روش ها می توان استفاده 
کرد. اما آنچــه گيالنيان در طول یک دهه گذشــته 
شاهدش بودند تنها اقداماتی ناچيز و مقطعی بوده که 
حاصل بی رنگ و لعابش به وضوح هویداست. چرا که 
سنبل آبی این روزها بيش از هميشه خزیده و در تاالب 
و آبراه های درون شــهر انزلی به نــگاه مغموم آدم ها، 

ماهی ها و پرندگان پوزخند می زند.

دغدغه

مریم ساحلی

غول بنفش در تاالب انزلی 

حافظ

سحر بلبل حکايت با صبا کرد
که عشِق روی گل با ما چه ها کرد

سیالب ، ايران را در نورديد و غم بیش از 60 جان 
باخته به جا ماند. بخشی از اين اتفاق، بی شک ناشی 
از بی مباالتی  فردی است؛ اما اين به معنی ناديده 
گرفتن سهم عمومی نیست. شايد مرور وضعیت 
کشورهايی که با چنین بحران های طبیعی مواجه اند 
و برای  رفع آنها فکرهای منطقی و کاربردی دارند 
بتواند در تجربه اندوزی ما هم کمک حال باشــد. 
دانمارك، کشوری است که درمعرض سیالب ها و 

بارش های فراوان قرار دارد. 

وسعت ساحل/ این کشور به قدری است که هر سيالبی 
هرچند اندک، می تواند شهرها را زیر آب فرو برد. این 
کشور چطور توانســته جان مردم خود را از سيالب ها 
در امان دارد. مناطق ســاحلی، از یک ســو درخطر 
آسيب های مختلف مانند توفان، سيالب های ناگهانی و 
سونامی قرار دارند و از سوی دیگر برای مردم مناطقی 
بسيار جذاب هستند. به همين دليل از پرجمعيت ترین 
مناطق جهان محسوب می شوند.  از این رو هر سيالب 
و توفان می تواند فاجعه انســانی به بــار آورد. توفان 

»سندی« و »ایرما« نمونه سيل های ساحلی هستند 
که همواره خطرسازند. کشور دانمارک اما این راهکارها 

را برای کنترل شرایط انتخاب کرده است.

ديجیتال دانمارك / در ســال 2011ميالدی دولت 
دانمارک تصميم گرفت تا نقشــه مســير سيالب ها 
و تغييرات اقليمی تا ســال 2100ميــالدی را برای 
تمام شهرهای خود ترســيم کند. در این برنامه تمام 
مساحت 43هزار کيلومترمربعی کشور دانمارک در 
قالب یک اطلس دیجيتال طراحی شــد. این اطلس 
شامل یک مدل زمين دیجيتال است که در آن مکان 
منازل، جلگه ها، آبگير رودخانه ها و سرشاخه ها رودها و 
مسير انشعاب و حرکت آنها مشخص شده است. عالوه 
بر این نقشه دیجيتال، شــرکت آب و فاضالب کشور 
دانمارک دستورالعمل هایی را برای تجزیه و تحليل 
منظم تغييرات اقليمی و تأثير آن بر خطر بروز سيل را 

تدوین کرده است.
نقشه طغیان/ براســاس اطلس دیجيتال دانمارک، 
99درصد از شهرهای کشور دانمارک نقشه خطر سيل 
را طراحی  کرده اند. این نقشه ها خطرهای حال حاضر و 
تغييرات آب  و هوایی و تأثير آن و خطر سيالب و سيل 

ساحلی تا سال 2100ميالدی را نشان می دهد.
هشدار سیالب/ عالوه بر برنامه بلندمدتی که به آن 

اشاره شد، سيستم های هشدار وقوع سيل نيز از دیگر 
امکانات بررســی وضعيت و کنترل بروز سيالب در 
شهرهاست. این سيستم ها در حال توسعه هستند تا 
امکان پيش بينی وقوع سيل و ارسال هشدار به موقع به 
مردم مناطق درخطر بيش از پيش ميسر شود. عالوه 
براین کمی پيش از وقوع ســيل، آب بندها در مسير 
سيل قرار گيرند تا وقوع ســيل به مردم و اموال آنها 

آسيب وارد نکند.
يک مجموعه هماهنگ/ داده های به دســت آمده 
از اطلس دیجيتال شــهرهای کشور دانمارک، نقشه 
طغيان و سيستم های هشدار ســيالب مجموعه ای 
کارآمد است که توانســته مانع از آسيب های جانی 
و خســارت مالی به مردم دانمــارک در زمان وقوع 

سيل شود.

مهتاب خسروشاهیدریچه
روزنامه نگار

تکایا و حســينيه های قدیم، بعضا 
در جوار مســجدی یــا امامزاده ای 
برپا می شدند. یک نمونه اش، تکيه 
تجریش در تهران است که در کمترین فاصله با حضرت صالح 
ابن موسی الکاظم)ع( بنا شده، و نمونه دیگری که این جا به 
ذهن خطور می کند، »تکيه پِهنه« در سمنان است. فضایی 
معنوی و مذهبی در زاویه جنوب شرقی مسجد جامع و گوشه 
شمال شرقی امامزاده  یحيی)ع(، که از قضای روزگار، او نيز از 

فرزندان امام هفتم شيعيان است.

تکيه پهنه مانند تکيه تجریش، برساخته روزگار قاجار است 
اما با اختالفی نزدیک به یک قرن. پایه گذار آن را حاج مالعلی 
حکيم الهی سمنانی نوشته اند. مردی از وارستگان این دیار که 
نزد حاج مالهادی سبزواری درس آموخته بود اما به خواست 
اهالی به زادگاه خود بازگشــت و به ارشــاد مردم پرداخت 
و امامت مسجد ســلطانی سمنان )مســجد امام کنونی( را 
برعهده گرفت. او وقتی به شــهر خود آمد، جز آنکه در امور 
دینی نقشی مهم داشــت، ابنيه ای هم ساخت یا ترميم کرد. 
ازجمله آنکه گرمابه پهنه در مجاورت مسجد جامع را تعمير 
و تجدید کرد. و افزون بر آن، جایی ساخت برای اقامه عزای 
سيدالشــهدا)ع(. کار احداث آن، 5 ســال پيش از مشروطه 
آغاز شد و 3 ســال پس از آن پایان یافت و به شهادت اشعار 
محکوک بر کاشی کاری های تکيه که در وصف این بناست، 
نام او به عنوان بانی تکيه ذکر شده است. اگرچه وقتی کار تمام 
شد، 3 سال بود که درگذشــته بود و فرزندش آن را تکميل 
کرد؛ »حاج مالعلی سمنانی / آن یگانه طبيِب روحانی / این 

حسينيه را بَُود بانی / یافت پایان به دست فرزندش«
 تکيه که در راسته جنوبی بازار کهن ســمنان )بازار پایين( 
واقع است و معماری اش هنر حاج غالم حسين معمارباشی، 
در آغاز سقف نداشت و مانند اکثر تکيه های قدیم مثل تکيه 
دولت در عصر ناصری با چادر مسقف می شد اما در ميانه های 
روزگار پهلــوی اول، یعنی حدود 90ســال پيش، ســقفی 
شيروانی شکل برای آن ایجاد شــد که بر ستون های چوبی 
در مرکز و محل اتصال با جرزها اســتوار است. از ویژگی ها 
و تزیينات معمــاری بنا می توان به نيم ســتون های آجری 
دورتادور تکيه، طاق نماهای آجری دالبردار در آجرکاری های 
هره، شباک های جوبی، گل های فلزی ناودان ها، کاشی کاری 
هفت رنگ در نمای حجره ها و کاشــی معقلی به رنگ های 

الجوردی، زرد، سياه و سفيد بر لچکی سردرها اشاره کرد.
گرداگرد این تکيه نيز مانند نمونــه تهرانی اش، در روزهای 
سال، جایی برای کسب وکار است و پر از دکان. اما در طبقه 
باالی این حجره ها، غرفه هایی  است با ایوانی برای تماشای 

زنان و احتماال اشــراف شــهر در زمانه ای که کياوبيایی 
داشــتند. و در ميانه تکيه، ســکوی کم ارتفاعی بود و 

هســت برای برگزاری روضه خوانی و ســينه زنی یا 
برپایی تعزیه. تکيه پهنه هنوز هم همان رونق پس 
از مشروطه را دارد و خيل ســوگواران سمنانی را 

به سوی خود می کشاند.

روایتی کوچک در باب فضيلتی بزرگ

 در ستایش کناره گرفتن

آدمی توأمان در یک دوآليته ازلی 
و ابدی اســت، لذت کناره گرفتن و 
ترس از دست دادن. از آدم ابوالبشر که ترس از دست دادِن 
جاودانگی به دامان ابليس کشاندش، تا همه فرزندان بعدش، 

تا نوک االن، تا ته فردا.
کناره گرفتن از منظر سياسی موجه، از بعد وجودی مهم، از 
نظرگاه اخالقی نيکو و از نظر روان شناختی عاقالنه است. با 
این حال همه این استدالل های جذاب لزوما عملياتی نيست. 
 جدا از آنکه یک تصور عمومی اســت که این شيوه زندگی 
غم انگيز و کسالت بار است. پس عيش و عشرت چه می شود؟ 
لذت و سرخوشــی چطور؟ یا جنبه های زیبایی شــناختی 
زندگی کجا می رود؟ خــواه یا ناخواه ما در حال از دســت 
دادنيم، در حال مردن، لقاح با نيستی، فنا. چه ترسش را به 
دل راه دهيم، با زبان بچشيم و به نيش بکشيم، و چه ندهيم 
و نچشــيم و نکشــيم، ما در حال مردنيم. هر آنچه به ظاهر 
به دست می آوریم را روزی از دست می دهيم، در هر وصالی 
فراقی نهفته است. در هر تمتعی، تفقدی. چونان مادری که 
یا خاک روی تن بی جان فرزندش می ریزد یا فرزندش چنين 
کند. ليک عيش کناره گرفتن، این ترس – بخوانيد ذلت – را 
ذوب کرده و می شوراند. وقتی کناره می گيری چونان عزت 
و بهجتی بر تو حاضر می شــود که غم نرسيدن و نداشتن و 
ندیدن به دلت راه نمی یابد. به جایی می رســی که زندگی و 
مافيها، فرزند و اهل بيت و خاندانت، حکم و حاکم و حکومت 
برایت می شود پســت و بی مایه تر از عرق شتر نجاست خوار 
و آب بينی بز و استخوان خوکی در دست  های جزامی. و در 
 اوج از دست دادن، شــوق وصل به چيزی داری که مانی و

 باقی است، در یک معاشقه مينيمال، در یک داستان زنده؛ 
»رضا بقضائک و تسليما المرک«.

درباره تکيه پِهنه سمنان
همسایه امامزاده 

سیداحمد بطحايی
داستان نویس

حمیدرضا محمدی
روزنامه نگار

 پدر ترجمه ایران

محمد قاضی را همه می شناسند، همه 
آنهايی که اهــل مطالعه اند و به ويژه 
دن کیشوت، شازده کوچولو، زوربای 
يونانی و مادام بواری را با ترجمه قاضی 
خوانده اند. بسیاری از نويسندگان و 
منتقدان ادبی، خوانش های متفاوتی 
از آثار ترجمه شــده توسط »محمد 
قاضی« دارند و برخی بــر اين باور 

هســتند که روش منحصر به فرد 
ترجمه او، ســنت ترجمــه در زبان 
فارســی را چند گام به جلوتر برده 
است. محمد قاضی گرچه بیش از 30 
سال از آخر عمر خود را تنها با عینک 
می ديد، با سمعک می شنید و با صوتک 
سخن می گفت، اما تا واپسین روزهای 
عمر از کار و خالقیت باز نايســتاد و 
بر گنجینه نفیس آفرينش های ادبی 
خويــش گوهری ديگــر می افزود. 
نثر ترجمه های او چنان شیواســت 
که آثارش سرمشــقی برای ديگر 
مترجمان به شمار می رود. او ۵0 سال 
ترجمه کرد و نوشت و نتیجه تالش او 
68 اثر اعم از ترجمه ادبی و آثار خود 
او به زبان فارسی است. ضمن اينکه او 
روحیه ای شاد و منحصر به فرد داشت 
و وجود بیماری، خدشه ای به آن وارد 

نکرده بود. خودش گفته: »بیماری من 
که نتیجه طرز زندگی من است، چرا 
بايد روحیه مرا خراب کند؟ البته دلم 
می خواست که چنین و چنان شود اما 
مريض شده ام و نشده است چه باك؟ 
خودکشی که نبايد کرد!« قاضی در 
ســال ۵4به خاطر سرطان حنجره از 
ناحیه گلو تحت عمــل جراحی قرار 
گرفت و مجبور شد 2 دهه آخر عمرش 
را با دســتگاهی که به آن لســانک 
می گفت حرف بزند. با اين حال قاضی 

روحیه اش را نباخت.
اين استاد مترجم ســرانجام پس از 
تحمل سال ها بیماری در 84 سالگی 
دارفانی را وداع گفت و در مهاباد در 
قطعه مقبره الشعرای آرامستان اين 
شهر در جوار مزار شاعران برجسته 

ُکرد به خاك سپرده شد.

تقويم/ زادروزعدد خبر

دیه گو آرمانــدو مارادونا فرانکو، مشــهور به مارادونــا در دنيای فوتبــال به خاطر بازی 
شگفت انگيزش و به ثمر رساندن گل جنجالی معروف به »دست خدا« در بازی با انگليس 
در جام جهانی1986 ميالدی مشهور است؛ اما این فقط یکی از شهرت های اوست. جدای از 
زندگی پرچالش او حاال قرار است کفش های افسانه فوتبال جهان در جاکفشی و موزه که نه! 
در فضا جفت شود. بله کفش های فوتبال او به فضا خواهند رفت. این رویداد پس از آن قطعی 
شد که طرفدار های او خواستار چنين سفری برای کفش هایش شدند و حاال هم یک شرکت 

خصوصی این خواسته را عملی خواهد کرد.
در تاریخ علوم فضایی اشــيای زیادی از جو زمين خارج شدند که برخی از آنها برای انجام 
تحقيقات و بســياری دیگر اما فقط به دليل کنجکاوی های بشر، مباحث تبليغاتی و جلب 
توجه رسانه ها انجام شد. باورش سخت است اما تا به حال اشيائی ازجمله کيک سيب، قوطی 
نوشابه، خودرو و حتی توپ گلف از جو خارج شده  به فضا رفته اند. بشر چندین بار هم به اميد 
ارتباط برقرار کردن با موجودات فضایی که احتمال وجود آنها را می داد دیسک هایی حاوی 

اطالعات زندگی روی زمين را به فضا ارسال کرد. کاری که بسياری از یوفو دشمن پندار ها 
آن را عقالنی ندانسته مدعی شدند ممکن است این اطالعات موجب نابودی زمين توسط 
فضایی ها شود. از جمله شگفت انگيز ترین اشيایی که به فضا رفتند باز هم می توان به موارد زیر 
اشاره کرد. سازه چهره گاليله که از قطعات لگو ساخته شده بود، پرچم مسابقه ناسکار، صدای 
ضبط شــده ای از یک چوپان که در حال »هی« کردن گله ای گوسفند است، اسباب بازی 
شخصيت Buzz Lightyear در انيميشن داستان اسباب بازی ها، کليپی صوتی از بارش 
باران، قطعه ای از هواپيمای ساخته شده توسط برادران رایت در سال1903، چندین و چند 
ميمون مرده، مقداری از باقی مانده فيزیکدان مشهور، جرارد اونيل، 25800 پيام کوتاه که در 
سال 2009 توسط استراليایی ها در پروژه ای به نام »درودی از زمين« به Gliese581 ارسال 
شد، یک ساندویچ همبرگر، یک پرینتر ســه بعدی، کليپی صوتی از یک آهنگری، نامه ای 
از جيمی کارتر رئيس جمهور آمریکا، 8 قوطی نوشابه که در سال 1985 به فضا فرستاده 
شدند، Pizza Hut یکی از برندهای مشهور فست فود است که در سال2000 مبلغی در 
حدود 750هزار پوند پرداخت کرد تا نخستين شرکتی باشد که از فضا سفارش پيتزا دریافت 
می کند. این پيتزا برای فضانورد روسی، یوری اساچف، فرستاده شده بود. صدای ضبط شده 

خندیدن و باالخره سمفونی شماره 5 بتهوون.

کفش های مارادونا در جاکفشی فضا

خطر طغیان در آينده و تغییرات اقلیمی

نقشه ديجیتال بخشی از کشور دانمارك

خطر طغیان در آب و هوای کنونی

از این کلمه جعل خوشم نمی آید. اما 
اعتراف می کنم که اوایل همين کار 
را می کردم یعنی با خودم می گفتم این کار فقط یک تقليد 
صاف و ساده است. معلم ها نامه می دادند و از نمره های بد و از 
شيطنت های بچه ها شکایت می کردند. آن وقت من امضای 
پدر و مادر بچه ها را جعل می کردم. اما چندان طولی نکشيد 
که این بچه بازی ها را کنار گذاشتم و رفتم به یک مرحله ای 
که خالقانه بود. همان طور که سوزانا بهم گفته بود نامه هایی 
می نوشتم با عذر و بهانه های پر آب و تاب، حتی پيشنهادهایی 
هم می دادم. خالصه، از برکت ایــن کار من، خيلی از بچه ها 
هر وقت خوش داشتند از مدرسه جيم می شدند. بزرگ ترین 
پيروزی من آن روز بــود که ناظم مدرســه نامه کم و بيش 
توهين آميزی را به پدرم نشــان داد که من به اسم او نوشته 
بودم. و در آن به سوسيس بسيار مزخرفی اعتراض کرده بودم 
که توی مدرسه به زور به خوردمان می دادند؛ پدرم تأیيد کرد 
که آن نامه را نوشته، اما بعدها پيش من اعتراف کرد که البد 
حافظه اش سربه سرش می گذارد چون اصال یادش نمی آید 
چنين نامه ای نوشته باشــد. اما مهم این بود که با مضمون 
نامه موافق بود: آن نامه درواقع هم سبک نوشتن او را نشان 
می داد هم فکرش را. آن وقت بود که فهميدم سوزانا حق دارد 
که می گوید من عالوه بر تقليد فنی، دســت نوشته آدم ها از 
عميق ترین عواطفشان در وقت نوشتن هم تقليد می کردم. 

یعنی از روحشان.

آریل دورفمن

اعتماد

بوک  مارک

اگه از من بپرســيد خواب رو بيشتر 
دوست داری یا بيداری؛ حتما ميگم 
خواب. خواب چيزه عجيبيه! واقعن خوبـه ... اصن یه جوریـه! 
انگار هم هستی هم نيستی. این بی فکری و بی وزنی تو خواب 
که چيزی از دور برت نمی فهمی رو بــا هيچی تو دنيا عوض 
نمی کنم. ولی کاریش نميشــه کرد... باید بيدار شيم. مشکل 
منم هميشه، درست از همين جا شروع می شه. وقتی چشام رو 
باز می کنم، وقتی متوجه می شم هنوز زنده ام؛ دوباره تنهـام. 
مجبــورم ادامه بدم و چيــزی ام راضيم نمی کنــه، حتی کار 

هرروزه ای که انتظارم رو می کشه و یه وقتی عاشقش بودم.

رضا عطاران

دیالوگ

خوابم میاد
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 نقش فرهنگ 
در مواجهه با  سیل

»رودخانه بــه فیروزآباد خوش آمــدی! بعد از 
سال ها دوباره برگشتی. خوش آمدی.« صدای 
فریاد خوشحالی مرد کشاورز از آبگیری دوباره 
رودخانه فیروزآباد که قربان صدقه رودخانه ای 
می رود که در مردادماه یک ســال خشــک و 
دوباره زنده شده زمزمه های حیات را به گوش 
مردم می رســاند؛ درســت در روزهایی که در 
گوشــه و کنار کشــور و حتی در خود اصفهان 
پدیده مونسون یکه تازی و حریم طبیعت را از 
آنچه انسان ها در آن ســاخته اند پاک می کند. 
به عبارتی، این روزها که پیرمــرد فیروزآبادی 
با بغض و شــعف از احیــای دوبــاره رودخانه 
خوشــحالی می کنــد، تیم هــای عملیاتی در 
21استان کشــور ازجمله امامزاده داوود)ع(، 
زرین دشــت و فیروزکوه، ســمنان، مازندران، 
گیالن، سیســتان و بلوچســتان و... مشغول 
امدادرسانی به سیل زده ها و جست و جوی پیکر 
مفقودان هستند. ســیلی که در بستر رودخانه 
فیروزآباد جاری شده چه فرقی با سیلی دارد که 
در ارتفاعات تهران یا دیگر شهرها روانه شد؟ اولی 
تصویری از امید و خوشحالی برای مردم رقم زد 
و دومی، صدها خانواده را عزادار کرد؟ »منوچهر 
عبدخداوندی« پیشکســوت و مدرس امداد و 
نجات جمعیت هالل احمر چرایی این موضوع را 

اینطور توضیح می دهد:
یک بار با دقت به مفهوم کلمه »رودخانه« دقت 
کنید! رودخانه یعنی خانه رود. حاال اینکه چرا 
باید به حریم این خانه تجاوز کرد، روی آن کانالی 
کمتر از ظرفیت خود رودخانه زد و در مسیر آن 
خانه ساخت؟ سؤالی اساسی است. این یکی از 
دالیلی است که بارندگی و سیالب را به پدیده ای 
خسارت بار تبدیل می کند. درحالی که اینها ذات 
طبیعت هستند و اگر با آن درست روبه رو شویم، 
نه تنها آسیبی نمی زنند بلکه برای تداوم حیات 

در هر منطقه ای به آن نیاز داریم.
گرچه مخاطرات به دو دسته طبیعی و انسان ساز 
تقسیم بندی می شوند، اما باید بدانیم که اغلب 
این مخاطرات طبیعی هم درواقع پدیده هایی 
هســتند که در ذات خود مخاطره به شــمار 
نمی روند بلکه ناآماده بودن ما در برابر آن، باعث 
خســارت بار بودن و آســیب زایی آن می شود. 
حتی اگر از این هم عقب تر برویم و موضوع را با 
زاویه ای بازتر و بزرگ تر ببینیم، ردپای انســان 
در ایجاد تغییرات اقلیمی و بر هم خوردن نظم 

طبیعت به خوبی روشن است.
گرچه وقوع پدیده ای مثل ســیل در دست ما 
نیست، اما ما در ایجاد خطرات و تخریب توسط 
آن نقش مهمی داریم یا آن را تشدید می کنیم. 
درک این موضوع چندان پیچیده نیســت که 
با قطع بی رویه درختان، ساخت وساز در بستر 
رودخانه ها، ساخت کانال هایی غیراستاندارد، 
نداشتن آگاهی از مواجهه با پدیده های طبیعی 
همــه و همه باعث شــده تــا مــا در برابر این 

مخاطرات آسیب پذیرتر شویم.
حاال که این آسیب پذیری در بخش های زیادی 
به وجود آمــده، جای گلــه از متولیان آموزش 
همگانی هم هست. وقتی ما ویدئوهای متعددی 
از رانندگی خودروها در مسیر سیالب، یا بازی 
و شوخی شهروندان با سیل می بینیم باید این 
تلنگر را به خــود بزنیم کــه در زمینه آموزش 
همگانی کم کاری کرده ایم. چراکه هنوز بسیاری 
از شهروندان تصور می کنند سیلی با ارتفاع کم، 
خطری برای آنها ندارد. در کدام رسانه، در کدام 
فضای آموزشی شنیده اید که جریان آب اگر تا 
یک سوم از الســتیک خودرو را دربر گرفت، با 
جریانی کشنده و مرگبار روبه رو هستید؟ وقتی 
سیل با سرعت به ســمت افراد نزدیک می شود 
اما آنها به جای فرار به ســمت ارتفاع مشغول 
فیلمبرداری و عکس گرفتن هستند، یعنی هیچ 
آموزش مؤثری در این زمینه به این شهروندان 
داده نشده اســت. برای اینکه بدانید چقدر در 
زمینه آموزش های همگانی عقب هستیم باید 
اشاره ای به حوادث ســال های گذشته کنم؛ در 
زلزله مالرد اســتان تهران، بیشترین آسیب ها 
مربوط به افــرادی بود که هنــگام وقوع زلزله 
مشــغول فرار بودند؛ این افراد نمی دانســتند 
باید حین وقوع زلزله چه کنند. بیشترین آمار 
آتش نشانی در این زلزله، مربوط به افرادی بود 
که بعد از پایان زمین لرزه می خواستند به خانه 
برگردند اما کلید به همراه نداشتند؛ یعنی خبری 
از کیف اضطراری در خانه آنها نبوده که هنگام 
رخ دادن اتفاقی اضطراری، بتوانند آن را بردارند 
و از خانه فرار کنند درحالی که باید اقالم ضروری 
خود را حداقل برای ساعات بعد از حادثه همراه 

داشته باشند.
این آگاهی نه در ســطح عمومی جامعه و نه در 
ســطح مدیران و تصمیم گیرندگان به چشــم 
نمی خورد. در یک نگاه کلی، باید بگویم جامعه 
ما آگاهی بسیار کمی از »ایمنی« دارد؛ ایمنی 
به معنای شناخت حوادث بالقوه ای که ما اجازه 
نمی دهیم بــه فعل تبدیل شــوند. فردی که با 
چنین مفهومی آشــنا باشــد و ذهنش ایمنی 
را به عنوان ششــمین حس بپذیــرد و تقویت 
کند، ناخودآگاه به زندگــی در حریم رودخانه، 
به بلندمرتبه ســازی  در خاک سست و هزاران 
نکته دیگر حساس می شود و آن را نمی پذیرد تا 
خطرات بالقوه را به خطرات بالفعل تبدیل نکند. 
اما از شما می خواهم بگردید و سرفصلی به نام 
»ایمنی« را در مفاد آموزشی ما در دانشگاه ها یا 

حتی آموزش های همگانی پیدا کنید!
همین هاســت که ما را به این نتیجه می رساند: 
پدیده هایی مثل ســیل، بیشــتر از اینکه یک 
بحــران طبیعی باشــند، بحرانــی فرهنگی و 

اجتماعی هستند.

تارا امیرییادداشت
روزنامه نگار

مدارس حاشیه تهران، دوشیفته می شوند

گرانی مسکن و دیگر مشکالت اقتصادی، بسیاری 
از خانواده های ساکن در شهر تهران را به مناطق 
حاشیه ای این شهر کشــانده و این یعنی امسال 
با افزایش چشــمگیر جمعیت دانش آموزان در 
مدارس دولتی حاشیه شهر تهران روبه رو هستیم. 
به گفته مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های 
استان تهران، امسال بیش از 70هزار دانش آموز 
به جمــع دانش آموزان حاشــیه تهــران اضافه 
می شود. پاسخگویی به پذیرش این دانش آموزان 
جدید الورود، دســت کم به بیش از 2هزار کالس 
درس نیاز دارد؛ این در حالی اســت که امســال 
95مدرسه دولتی در این شهرستان ها احداث شده 
که پیش بینی می شود تا آغاز سال تحصیلی تنها 
نیمی از این مدارس به بهره برداری برسند. به گفته 
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان 
تهران، امسال افزایش جمعیت دانش آموزان این 
شهرستان به دوشیفته شدن تعدادی از مدارس 

منجر می شود.
افزایش مهاجرت به شهرستان های استان تهران 
در 2سال گذشته، با کاهش سرانه های آموزشی، 
فرهنگی، ورزشی و شــهری در این شهرستان ها 
همراه بوده اســت. گرانی مســکن و هزینه های 
زندگی، یکی از دالیل کوچ اجباری ساکنان شهر 
تهران به مناطق حاشیه ای است. مهاجرت اتباع 
افغانســتانی بعد از روی کار آمدن دولت طالبان، 
به افزایش جمعیت اتباع در حاشیه ها دامن زده 
است و بخش دیگری از این جمعیت رو به رشد را 
مهاجران سایر شهرها و روستاها به تهران تشکیل 
می دهند؛ دالیلی که به افزایــش 70هزار نفری 
جمعیت دانش آموزان شهرســتان های اســتان 
تهران در ســال تحصیلی 1402-1401 منجر 
شده است. این جمعیت در مناطق حاشیه ای شهر 
تهران در حالی رو به افزایش است که ظرفیت های 
مدارس دولتی در این محالت با مشکالت جدی ای 
روبه رو هســتند. مریم زمانی، یکی از ســاکنان 
این مناطق حاشــیه ای در شهرستان رباط کریم 
می گویــد: »مدرســه دولتی درســت روبه روی 
خانه ما قرار دارد، اما وقتی بــرای ثبت نام فرزند 
7ساله ام به این مدرسه رفتم، متوجه شدم ظرفیت 
کالس های درس این مدرسه امسال بیش از 40نفر 
است. طبیعی است که وقتی تعداد دانش آموزان 
یک کالس زیاد می شــود، معلــم فرصتی برای 
رســیدگی کامل به همه دانش آمــوزان نخواهد 
داشت و با افت کیفیت تدریس روبه رو می شویم؛ 
برای همین ترجیح دادم که فرزندم را در مدرسه 
غیردولتی ثبت نــام کنم.« به گفتــه او، حتی در 
مدارس غیردولتی این شهرستان هم وضع چندان 
مطلوب نیســت و تعداد دانش آموزان در مدارس 

غیردولتی هم افزایش پیدا کرده است.
 او می گوید: »امســال بــه جای اینکــه دنبال 
مدرسه ای با کیفیت آموزشی خوب باشیم و سراغ 
معلم های کارکشــته را از این مدارس بگیریم، به 
فکر این بودیم که کدام مدرسه غیردولتی کالس 

درس های خلوت تری دارد. به نظر می رسد تعداد 
دانش آموزان در مــدارس غیردولتی هم افزایش 
پیدا کرده اســت. در نهایت ما امسال مجبور به 
ثبت نام فرزندمان در مدرســه غیرانتفاعی ای با 
25نفر جمعیت در هر کالس شدیم. فکر می کنم 
این تعداد هم بــرای یک مدرســه غیرانتفاعی 

جمعیت زیادی باشد.«
وضعیت در شهرستان های دیگر ازجمله پاکدشت، 
ری و باقرشهر، شــهریار، اسالم شهر و... هم بهتر 
این این نیست. مدیر یکی از مدارس غیرانتفاعی 
شهرســتان ری که می خواهد نامــی از او برده 
نشود، می گوید: »امسال افزایش تعداد مهاجران 
و اتباع هم در این منطقه بســیار چشمگیر بود. 
خانواده های این کودکان به دلیل نداشتن مدارک 
هویتی یا مدارک قانونی اقامت، ابتدا سراغ مدارس 
غیردولتی می روند چون تصور می کنند که ثبت نام 
کردن در این مدارس فرایند ساده تری برای آنها 
خواهد داشــت. اما وقتی درباره مدارک قانونی با 
آنها صحبت می کنیم متوجه می شــویم که فاقد 
این مدارک هستند. تصور می کنم تا ادامه داشتن 
فرایند ثبت رسمی مشــخصات اتباع در سامانه 
کشــور، ما همچنان دانش آمــوز متقاضی برای 
ثبت نام در مدارس حاشــیه شــهر تهران داشته 

باشیم.«

به 1400 کالس درس جدید نیازمندیم
اگر قرار باشد همه 70هزار دانش آموزی که امسال 
به جمع محصالن شهرســتان های استان تهران 
اضافه می شوند در مدارس دولتی تحصیل کنند، 
با فرض اینکه ظرفیت هــر کالس 30نفر تعیین 
شود، به بیش از 1400 کالس درس در مقاطع و 
رشته های مختلف در این شهرستان ها نیازمندیم. 
اگر قرار باشد برای این کالس های درس مدارس 
جدید دایر کنیم، بــا فرض ظرفیت 20کالس در 
هر مدرســه، به بیش از 120مدرســه نوساز در 
ســال تحصیلی جدید نیاز داریــم. هم اکنون به 
کمک خیران مدرسه ســاز و با همــکاری وزارت 
آموزش و پرورش، بیش از 95پروژه ساخت وساز یا 

نوسازی مدارس فرسوده در شهرستان های استان 
تهران داریم و پیش بینی می شود که تا آغاز سال 
تحصیلی جدید، حداقــل نیمی از این مدارس به 

بهره برداری برسند.
به گفتــه بهرامی آمارهــای هر ســاله وضعیت 
ثبت نامــی دانش آمــوزان در مــدارس دولتی و 
غیردولتی نشان می دهد در شهرستان های استان 
تهران به طور متوسط 8 تا 9درصد از دانش آموزان 
در مدارس غیردولتی تحصیل می کنند. بهرامی 
می گوید: »حدود 8 تا 9درصــد از دانش آموزان 
شهرستان های استان تهران در مدارس غیردولتی 
تحصیل می کنند. از این 70هزار دانش آموزی که 
ورودی امسال مدارس خواهند بود نیز همان 8 تا 
9درصد در مدارس غیردولتــی ثبت نام خواهند 
کرد. ما به همان میزانی که مدارس دولتی ایجاد 
می کنیم، حتما یک یا 2مدرســه غیردولتی هم 
ایجاد می کنیم و تقریبا این تناسب 8 تا 9درصدی 
تحصیل دانش آموزان شهرســتان های اســتان 
تهران در مــدارس غیردولتی، سال هاســت که 

اتفاق می افتد.«
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان 
تهران همچنین می گوید: »ما می دانیم که سال 
جدید 70هزار دانش آموز اضافــه داریم. با توجه 
به تقســیم بندی هایی که شده اســت برخی در 
کالس های موجود ســاماندهی می شوند و برای 
برخی نیز باید کالس جدید ساماندهی شود که 
همان 1400کالس اســت. از این تعداد کالس 
موردنیاز، بخشی تمهید شده و بخشی هم توسط 
همکاران ما در معاونت نوسازی و تجهیز مدارس 
فراهم خواهد شد. ما در آموزش و پرورش در هر 
استانی 2دستگاه داریم؛ یک دستگاه ما هستیم که 
آموزش و پرورش محسوب می شویم و امور نیروی 
انسانی، تربیتی، کالس گذاری و... برعهده ماست. 
دســتگاه دیگری هم به صورت موازی با ما وجود 
دارد، اما زیرمجموعه ما محســوب نمی شود و ما 
دخل و تصرفی در آن نداریم؛ آن دستگاه سازمان 
نوسازی و تجهیز مدارس است که حوزه ساخت 
و تجهیز، نوسازی و بهســازی مدارس را برعهده 

دارد. ما فقط بهره برداریم و اعالم نیاز می کنیم و 
آنها تامین می کنند.«

تدریس در شرایط سخت
کاهش تراکم دانش آموزی در کالس های درس، 
موضوعی است که ســتاد ملی مقابله با کرونا بر 
آن تأکید دارد و با نزدیک شــدن به آغاز ســال 
تحصیلی، نگرانی خانواده هــا از این موضوع هم 
افزایش پیدا می کند. مینا رشادت، معلم پایه اول 
ابتدایی یکی از مدارس غیردولتی شهرستان ری 
می گوید: »رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی 
توســط دانش آموزان به خصوص پایه های اول و 
دوم ابتدایی کار بســیار ســختی است. کودکان 
بی اراده به دهان و بینی و چشم های خود دست 
می زنند و نمی توانند برای مدت طوالنی، مثال 4 
تا 5ساعت ماسک را روی صورت خود نگه دارند؛ 
بدون اینکه آن را زمیــن نیندازند یا آلوده نکنند؛ 
برای همین است که کاهش جمعیت کالس های 
درس اهمیت پیدا می کند. در چنین شرایطی هم 
معلم ها فرصت بیشــتری دارند تا حواسشان به 
رفتارهای دانش آموزان باشد و هم دانش آموزان در 
فضای ایمن تری درس می خوانند و احتمال شیوع 
کرونا در بین آنها کاهش پیدا می کند.« او درباره 
تجربه  خود در سال تحصیلی گذشته و بازگشایی 
کامل کالس های درس می گوید: »کرونا و در کل 
بیماری های ویروسی به شدت و با سرعت در بین 
دانش آموزان شــیوع پیدا می کنند. سال گذشته 
معموال با هر بار بیمار شدن یکی از دانش آموزان، 
دوستان نزدیک او یا دیگر دانش آموزان هم به نوبت 
مبتال می شدند. تقریبا هیچ روزی از سال را به یاد 
ندارم که حداقل یک نفر از شاگردان کالس بیمار 
نبوده باشــد و این یعنی هم دانش آموزان و هم 

معلمان در معرض خطر ابتال هستند.«

فاصله با سطح مطلوب
»ســال تحصیلی 1401-1400 میانگین تراکم 
دانش آموزان در کالس های درس شهرستان های 
استان تهران 31.8 بود؛ یعنی کمتر از 32نفر در 

هر کالس.« بهرامی این را می گوید و ضمن اشاره 
به افزایش تعداد دانش آموزان در سال تحصیلی 
پیش رو، از اقداماتی که برای ایجاد تناســب در 
تعداد هر کالس انجام شــده، می گوید: »به جز 
بحث نوسازی و ســاخت مدارس جدید که در ید 
اختیار مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس است، ما 
تمهیداتی را برای ساماندهی نیروی کار و مدارس 
درنظر گرفته ایم. یکی از این موضوعات استفاده 
از شــیفت دوم کاری برای برخی مدارس است. 
همچنین برخی فضاهای موجود در مدارس را که 
کاربری اداری یا ســایر کاربری ها را برای مدرسه 
داشتند، به فضای آموزشــی اضافه کرده ایم تا در 
این زمینه کمتر با مشکل مواجه شویم.« او شرایط 
ایده آل برای مدارس شهرستان های استان تهران 
را رســاندن جمعیت کالس های درس به 20 تا 
25دانش آموز می داند کــه گرچه به زودی امکان 
تحقق آن نیست، اما این مسیری است که آموزش 
و پرورش شهرستان به سمت آن حرکت می کند.

به گفته مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های 
استان تهران امسال مانوری برای آمادگی مدارس 
شهرستان ها برگزار شده تا با شروع سال تحصیلی 
جدید، آموزش و پرورش با مشکالت پیچیده ای 
روبه رو نباشــد و آمادگی الزم را برای شروع سال 
تحصیلی داشــته باشــد. بهرامی می گوید: »در 
مورد نیروی انسانی هنوز تکلیف 3مولفه برای ما 
مشخص نشده است؛ یکی تعداد همکارانی که قرار 
است از استان تهران به دیگر استان ها منتقل شوند 
و برعکس، یکی تعداد افرادی که در شــهریورماه 
بازنشسته می شوند و دیگری معلمانی که از طریق 
آزمون ورودی آموزش و پرورش قرار است جذب 
شوند. با روشن شــدن تکلیف این مولفه هاست 
که می توانیم درباره وضعیت ظرفیت مدرسان و 

معلمان به طور دقیق اظهارنظر کنیم.«
به گفته مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های 
اســتان تهران در برخــی از شهرســتان ها که 
مهاجرپذیری کمتری دارند، با شرایط متعادل تر 
و پایدارتری روبــه رو هســتیم. بهرامی توضیح 
می دهد: »در شهرستانی مثل فیروزکوه که نسبتا 
جمعیت ثابتی دارد، مشــکل چندانی نداریم، اما 
در برخی شهرســتان ها مثل بهارستان، قدس، 
شهریار و پردیس و پرند، با توجه به جمعیت زیاد 
و مهاجرپذیری باال، چالش های بیشــتری پیش 

روی ماست.«
او یکی از مهم ترین مطالبــات آموزش و پرورش 
در هر شهرستانی را پایبندی سازندگان مسکن 
به قانــون تامین فضــای آموزشــی می داند و 
می گوید: »اگر سازندگان مســکن این قانون را 
به درستی رعایت کنند باری از مشکالت آموزش 
و پرورش در شهرســتان ها برداشته خواهد شد. 
قانون سازندگان را مکلف کرده که برای ساخت 
هر 200واحد مســکونی، باید حداقل یک مرکز 
آموزشی درنظر گرفته و ســاخته شود، اما اغلب 
سازندگان و شهرداری هایی که پایان کار را صادر 
می کنند به این قانون بی توجه هستند و در نتیجه 

شاهد انبوه سازی  بدون داشتن 
زیرســاخت های الزم آموزشی 
در برخــی مناطق هســتیم.«
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مرضیه موسویگزارش
روزنامه نگار

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران از افزایش 70هزار نفری دانش آموزان در شهرستان های اطراف پس از رشد مهاجرت از پایتخت خبر داد

سال تحصیلی جدید با 
افزایش 70هزار نفری 
جمعیت دانش آموزان 
شهرستان های استان 

تهران، مواجه هستیم. 
این جمعیت در مناطق 
حاشیه ای شهر تهران 
در حالی رو به افزایش 
است که ظرفیت های 
مدارس دولتی در این 

محالت با مشکالت 
جدی روبه رو هستند

هم اکنون به کمک 
خیران مدرسه ساز 

و با همکاری وزارت 
آموزش و پرورش، 

بیش از 95پروژه 
ساخت وساز یا نوسازی 

مدارس فرسوده 
در شهرستان های 

استان تهران داریم و 
پیش بینی می شود که 
تا آغاز سال تحصیلی 
جدید، حداقل نیمی 

از این مدارس به 
بهره برداری برسند

کاهش تراکم 
دانش آموزی در 

کالس های درس، 
موضوعی است که 
ستاد ملی مقابله با 

کرونا بر آن تأکید دارد 
و با نزدیک شدن به 

آغاز سال تحصیلی، 
نگرانی خانواده ها از 

این موضوع هم افزایش 
پیدا می کند

یکی از تمهیدات انجام 
شده برای افزایش 

ظرفیت پذیرش 
دانش آموزان، استفاده 

از شیفت دوم کاری 
برای برخی از مدارس 

است. همچنین برخی 
فضاهای موجود در 

مدارس را  که کاربری 
اداری و یا سایر 

کاربری ها را برای 
مدرسه داشتند، به 

فضای آموزشی اضافه 
کرده ایم تا در این زمینه 

کمتر با مشکل مواجه 
شویم

در شهرستانی مثل 
فیروزکوه که نسبتا 

جمعیت ثابتی دارد، 
مشکل چندانی وجود 

ندارد اما در برخی 
شهرستان ها مثل 
بهارستان، قدس، 

شهریار و پردیس و پرند 
با توجه به جمعیت زیاد 

و مهاجرپذیری باال، 
چالش های بیشتری 

دارند

مدیرکل آموزش و 
پرورش شهرستان های 

استان تهران شرایط 
ایده آل برای مدارس 

این شهرستان را 
رساندن جمعیت 

کالس های درس به 
20تا 25دانش آموز 
می داند که به زودی 

امکان تحقق آن نیست

70هزار 
دانش آموز، امسال به جمع 
دانش آموزان شهرستان های 
استان تهران اضافه می شوند

40نفر 
تراکم برخی مدارس دولتی در 
شهرستان های استان تهران 

است.

5هزار 
معلم استان تهران درخواست 
نقل و انتقال به خارج از این 

استان را داده اند.

2171مدرسه 
 دولتی در تهران
  امسال فعالیت

 می کنند.

9درصد 
از دانش آموزان شهرستان های 

استان تهران در مدارس 
غیردولتی تحصیل می کنند.

يك میلیون و500هزار 
دانش آموز امسال در 

استان تهران مشغول به 
تحصیل هستند.

30 تا 33نفر 
 تراکم جمعیت مدارس استان 
تهران در سال تحصیلی جدید 

است.

800مدرسه 
غیردولتی در شهرستان های 

استان تهران، امسال 
دانش آموزان را پذیرش می کنند.

مدارس شهرستان های استان تهران به روایت اعداد

خوشا به حال شهدایی که 
حاج قاسم نگرانشان بود

 اختالل های
 پایان ناپذیر اینترنت

 موتور اقتصادی
 شهرداری قدرت گرفت

 به مناسبت بازگشت
 دالوران خان طومان

براساس گزارش های فنی نیمی از سال1400 
اینترنت کشور دچار اختالل بوده است

 گزارش شورای شهر از دخل و خرج
 شهرداری تهران  در 3ماهه ابتدایی سال
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جوان مدافع حرم برقرار کرده بود. حاج رحیم، عاشق 
امام حســین)ع( و اهل بیت)ع( بود. با همه گروه ها 
خوش برخورد بود و برایش بــزرگ و کوچک فرقی 
نداشت و با همه گشاده رو و خوش خلق بود. این انس 
و الفت در نبود حاج رحیم را می توان در خاطراتش با 
خواندن کتاب »برادر رحی« احســاس کرد. همین 
احساس رفاقت و ســادگی دوچندان در وصیت نامه 
شهید آنجا که گفته است: »روی قبرم بنویسید فدایی 
والیت، نوکر حرم« صمیمانه تر درک می شــود. چه 
زیباست  که روایتگر راهیان نور خود روایت می شود.

عشق به گمنامی
اینکه حاج رحیم راضی شــده بعد از 6سال به وطن 
برگردد آن هم در محرمی کــه در آن با تمام وجود 
می زیست، زیباست. او در عالم رؤیا هم به خانواده اش 
پیغام داده که »منتظر بازگشــت پیکرش نباشند و 
دلشان آرام باشــد چون جایش در جوار بی بی)س( 
خوب خوب است« باقی ماندن پیکرش دور از وطن 
و بی کفن، بازگشتش در دهه اول محرم و تشییع وی 
در روز تاســوعا، همه جلوه ای از اقتدای او به اربابش 
حسین)ع( اســت. شاید امســال حاج رحیم خود با 
یارانش، روضه تاســوعا و عاشورای حسین را بخواند 

و چه زیباست روضه ای که عطر شهدا در آن جاودانه 
شود. اشــک هایی که در روز تاسوعا در بدرقه شهید 
ریخته می شود چه عظمتی دارد؛ شهیدی که عاشق 
گمنامی بود اما نام حسین، عشق حسین و  ماه حسین 
بهانه ای برای آمدنش شــد؛ آمدنی که در آن روضه 

حسین می خوانند.

خان طومان؛ داغی که با حاج قاسم همراه بود
خان طومــان در جنگ ســوریه به مثابه شــلمچه 
در دوران جنــگ تحمیلی اســت؛ منطقــه ای که 
مقاومت های بســیاری دیده و خون هــای زیادی از 
بهترین فرزندان انقالب اسالمی روی خاک آن ریخته 
شده است. خان طومان شــاید نمادی ترین منطقه 
در جنگ در شــامات باشــد که نیروهای مقاومت 
به دلیل راهبردی بودن آن تا آخرین فشــنگ های 
خود جنگیدند و شهید شدند. شهرک خان طومان از 
ابتدای جنگ سوریه چندین بار بین نیروهای مقاومت 
و تروریست ها دست به دست شد. نیروهای سوری و 
رزمندگان جبهه مقاومت در جریان عملیات محرم 
در آذرماه 94موفق شــدند این شهرک را به کنترل 
خود درآورند اما در یکی از آخرین حمالت دشــمن 
در 17اردیبهشت 1395، خان طومان به اشغال گروه 

تروریستی »جبهه النصره« و هم پیمانان آن درآمد. 
در این عملیات تروریست ها که توان جنگیدن رودررو 
با نیروهای مقاومت را نداشتند، با روانه کردن تعداد 
باالیی نیروهای انتحاری و پشتیبانی تمام عیار حامیان 
منطقه ای و فرامنطقه ای به تثبیت اشغال این منطقه 
پرداختند. این اتفاق در حالی رخ داده بود که پیش از 
اشغال خان طومان، جنگ در وضعیت آتش بس به سر 
می برد اما تروریست ها با نقض آتش بس و با استفاده 
از تجهیزاتی که از کشورهای پشتیبان خود در منطقه 
دریافت کرده بودند، موفق به تصرف آن شدند. این 
منطقه ســال1398آزاد شد. داســتان خان طومان 
البته بیشتر با نام مدافعان حرم مازندرانی گره خورده 
است؛ شــهدایی که برخی از آنها حتی پس از پایان 
سیطره داعش نیز در این منطقه ماندگار شدند؛ چرا 
که خان طومان همچنان در دست تروریست ها باقی 
مانده بود. همین مسئله باعث شده بود تا بزرگمردی 
چون حاج قاسم بگوید که روی رفتن به مازندران را 
ندارد. شهید سلیمانی حتی تا ساعاتی قبل از شهادت 
خود مســئله تفحص و پیگیری بازگشــت شهدای 
باقیمانده ایرانی در ایــن منطقه را پیگیری می کرد؛ 
اتفاقی که اکنون و پس از گذشت چند سال از شهادت 

حاج قاسم رقم خورد.

به مناسبت بازگشت دالوران خان طومان
جزئیاتی از تشییع شهدای تازه تفحص شده 

بازگشت شکوهمند سردار بی سر 
رئیس اداره ایثارگران ســتاد کل نیروهای مسلح درباره آخرین 
جزئیات انتقال پیکرهای شهدای تازه تفحص شده مدافع حرم 
در سوریه، گفت: گروه تفحص شهدا از دی ماه سال 96با دستور 
سردار سلیمانی تشــکیل شــد و کار عملیاتی را در محورهای 

مشخص شده آغاز کرد.
به گزارش همشهری، سردار سرتیپ ابوالقاسم شریفی در برنامه 
تلویزیونی بامدادی شبکه یک ســیما افزود: خان طومان تا زمان 
شهادت حاج قاسم هم آزاد نشده بود، یک بخش کوچکی در حلب 
باقی مانده بود که سختی های خاص خود را داشت، اما به دستور 
شهید سلیمانی عملیات تفحص در خان طومان را انجام دادیم تا 
پیکرهای شهدا به خانواده ها تحویل شود. وی اضافه کرد: استان 
مازندران با 13شهید بیشترین مفقودی را در این عملیات داشت. 
خوشبختانه با تالش انجام شــده پیکر همه شهدای این استان 
به کشــور بازگشته است. شریفی به کارشــکنی های انجام شده 
در مسیر تفحص شهدا اشــاره کرد و افزود: دشمن می دانست ما 
احترام زیادی برای شهدا قائل هستیم و حاضریم به هر شکل و با 
هر هزینه ای پیکر شهدا را به کشور منتقل کنیم؛ به همین دلیل، 
بخشی از شهدای ما را جابه جا کردند تا از ما امتیازاتی مانند آزادی 
اسرا یا پول دریافت کنند. رئیس اداره ایثارگران ستاد کل نیروهای 
مسلح با اشاره به شهادت سردار اسکندری گفت: به محض ورود 
این شــهید عزیز به خط، درگیری های انفرادی آغاز و ایشان به 
درجه رفیع شهادت نایل شدند. پس از شهادت، دشمن به هویت 
شهید دست پیدا کرد و سر این شهید عزیز را از بدن جدا و به نیزه 
کرد. وی ادامه داد: این گروه تقاضای آزادی تعداد بسیاری از اسرای 
خود و دریافت مبلغ باالیی پول داشتند. سردار سلیمانی گفتند 
کمک کنیم تا پیکر شهید بازگردد و خانواده اش شاد شود. همین 
که خانواده شهید متوجه شدند، نپذیرفتند و گفتند هیچ امتیازی 
به آنها ندهیم. سردار شریفی ادامه داد: بیش از 1٠٠بار برای تفحص 
و بازگرداندن پیکر شهید اســکندری به کشور تالش کردیم. در 
این راستا کار جست وجو، تفحص، دشــت بانی، کمک گرفتن از 
مردم منطقه که آیا شهیدی در این منطقه دیده اند یا خیر و انجام 
سایر اقدامات الزم موفق نشــدیم که این شهید را تفحص کنیم. 
همه این تالش ها ناموفق بود تا محرم 14٠1 که پیکر شــهید به 
کشور بازگردانده شــد. رئیس اداره ایثارگران ستاد کل نیروهای 
مسلح خاطرنشــان کرد: بیش از 75 درصد از مفقودین ایرانی را 
با انجام آزمایش DNA شناسایی کردیم و مابقی افرادی هستند 
که به صورت انفرادی مفقود شده اند. هرجا که مفقودی به صورت 
جمعی صورت گرفته است کار تفحص را انجام و به پیکرهای شهدا 
دست پیدا کرده ایم. مراسم تشییع پیکر شهدای تازه تفحص شده 
روز پنجشنبه در مراسمی در میدان امام حسین)ع( تهران برگزار 
شده و سپس شهدا برای تشییع و خاکســپاری به استان های 
زادگاه خود منتقل می شوند. پیکر شهید اسکندری نیز در روز 
عاشورا در حرم حضرت احمدبن موسی)ع( شاهچراغ تشییع و 

به خاک سپرده خواهد شد.

ابراهیم عزیزی 
نایب رئیس کمیسیون سیاست 

خارجی مجلس
جمهوری اســامی از ابتدای مذاکرات 
تــاش کــرده بــا ابتــکار عمــل و ارائــه 
پیشــنهادات مختلــف زمینــه احیــای 
کند.غربی هــا  فراهــم  را  برجــام 
بــا  را  مذاکــرات  رونــد  نمی تواننــد 
زیاده خواهی هــای خود تغییــر دهند و 
ایران نیز باید از منافع اقتصادی برجام 

بهره مند شود. / خانه ملت 

سیداحمد خاتمی 
خطیب موقت جمعه تهران

مــن نگفتــم »اکثــر بی حجاب هــا از 
خانواده هــای دزد هــا هســتند«، بعــد 
از نماز برخی نمازگزاران محترم جمعه 
گفتنــد کــه در خطبــه قبــل گفته ایــد 
بنابرایــن تردیدی ندارم کــه این جمله 
سبق لســان و ناخواســته بوده است. 

/ خبرگزاری حوزه 

جهاد سازندگی  احیا می شود
معــاون محرومیت زدایــی و توســعه روســتایی 
رئیس جمهــور گفت: بــا اینکه مشــکالتی در روند 
اجرای گام اول داشــتیم اما، احیای جهادسازندگی 
در گام دوم روند مطلوبی دارد. به گزارش همشهری، 
سیدامیرحســین مدنی در نمایشــگاه رویداد ملی 
همه باهم تأکیــد کرد: یکــی از شــعارهای دولت 
محرومیت زدایی اســت و از این رو، دولت سیزدهم 
نگاه ویژه ای به مناطق محروم و کمتر توســعه یافته 
دارد. وی با اشاره به برکات جهادسازندگی، گفت: نگاه 
دولت احیای جهادســازندگی با رویکردی تخصصی 
است و به این دلیل جهادسازندگی در گام دوم انقالب 
نسبت به گام اول تفاوت ها و مختصات خاص خودش 
را خواهد داشت. مدنی توضیح داد: در گام اول انقالب، 
جهادسازندگی مسئولیت ایجاد زیرساخت هایی مانند 
راه، آب، مسکن و طرح های هادی را برعهده داشت اما، 
در گام دوم با وجود تکمیل زیرساخت ها مهاجرت به 
شهرها افزایش یافته است. دولت دنبال برطرف کردن 
دالیل این اتفاق است تا با برطرف کردن مشکالت در 

قالب طرح های جهادسازندگی مانع از ادامه آن شود.

نقل قول خبر

خبر

 گزارش2

»حاج رحیم« گفته بــود که برای 
برگشــتنم دعا نکنید؛ کنــار مادر 
سادات حال من خوب است؛اما مگر 
می شود دعا نکرد و اشک نریخت؛ شاید به این دلیل 
که 6ســال از وطن دور بود و حــاال در  ماه محرمی 
بازگشــته که گویی باز هم می خواهد جلوه ای دیگر 
از اقتدا به موال حســین)ع( را تداعــی کند؛ چرا که 
»حاج رحیم« همه ســاله تا قبل از شهادتش 3روز 
اول  ماه محرم در منزل خود عزای امام حســین)ع( 
را برپا می کرد و یکی از ســفارش های مهم اش هم 
برپایی عزای حسینی در  ماه محرم بود. حتی وصیت 
کرده که »اگر برایتان مقدور اســت مراســم محرم 
)3شب اول محرم( و مراسم شب بیست وهشتم صفر 
منزل ما فراموش نشــود. « چنین ارادتی به ســرور 
شیعیان، سعادتی بزرگ را هم نصیب می کند که در 
روز تاسوعای حسین)ع( جاودانه شود. برای آنانی که 
»حاج رحیم« را نمی شناختند شاید سخت باشد که 
باور کنند همســرش هنگامی که خبر شهادتش را 
شنیده سجده شکر کرده است؛ چرا که »حاج رحیم« 

خود از همسرش چنین درخواستی را داشته است.
شهید ســردار رحیم کابلی متولد ســال 1342 در 
شهرســتان بهشــهر، از جوانان انقالبی بود که در 
ســال های دفاع مقدس اوج جوانــی اش را در جبهه 
نبرد حق علیــه باطل گذراند. پــس از پایان جنگ، 
خدمتش را در نهاد انقالبی سپاه ادامه داد و در همین 
ارگان بازنشسته شد. شروع جنگ در سوریه همزمان 
شد با دوران بازنشســتگی او اما این موضوع دلیلی 
نشد تا ســردار لباس رزم را از تن دربیاورد و خود را 
به معرکه جنگ با تروریست ها نرساند. وی به همراه 
تعدادی از همرزمان خود در اردیبهشت 95 پس از 
یک درگیری سخت و نابرابر در خان طومان سوریه به 

شهادت رسید.

شهادتت زیبا بود؛ آمدنت زیباتر
شهید رحیم کابلی و شهید »محمد بلباسی«، با هم 
رفاقت نزدیک داشــتند. هر دو در اردوی راهیان نور 
در مناطق عملیاتی جنوب، خادم الشهدا بودند. البته 
حاج رحیم از آنجا که از رزمندگان دفاع مقدس بود، 
در اردوی راهیان نور، کار روایتگری هم انجام می داد. 
آقا رحیم، با اینکه بازنشســته شده بود اما داوطلبانه 
خودش را برای دفاع از حرم به ســوریه رســاند و با 
اینکه پیشکسوت مدافعان حرم محسوب می شد و 
فرمانده محور بود، اما ارتباط خیلی خوبی با نیروهای 

خوشا به حال شهدایی که حاج قاسم نگرانشان بود
گزارش
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آخرین قطعی و اختالل اینترنت در دهم مرداد رخ داد 
و در بعضی از سامانه ها مانند سامانه های پلیس +10 
و بعضی از پلتفرم ها در پیــش از ظهر یازدهم مرداد 
هم تجربه شد. علت این اختالل آنگونه که اعالم شد 
مربوط به آتش سوزی فیبرهای مســتقر در مخزن 
)manhole( مرکز انقالب اسالمی شرکت ارتباطات 
زیرساخت بوده است. گزارش ها حاکی از آن است که 
بعضی از اپراتورها قطعی 11ساعته را هم تجربه کردند 
و گستردگی آن قابل توجه بوده است. اما اینکه چرا 
فیبرها به سادگی در دســترس قرار دارند، موضوعی 
است که پاسخی به آن داده نشده است. هفته گذشته 
هم قطعی برق در همین مرکز LCT باعث اختالل در 
بخشی از شبکه ارتباطی کشور شد که وزیر ارتباطات 
هفته گذشته به خاطر این اختالل از مردم عذرخواهی 
کرد و به مسئوالن این وزارتخانه دستور بررسی دالیل 
بروز حادثه را داد. این در حالی است که کاربران پیش 
از این هم بارها چنین اختالل هایی را تجربه کرده اند 
و به نظر می رسد، از آنجا که با نوعی تمرکز در توزیع 

روبه رو هستیم، این اتفاق در آینده هم تکرار شود.

اختالل های 1400
شرکت ابرآروان در گزارشی به قطعی ها و اختالل های 
سال گذشته پرداخته و اعالم کرده: »براساس داده های 
سامانه رادار ابرآروان اینترنت دیتاسنترهای داخلی در 
سال1۴00 با ۴ســاعت و ۴۸دقیقه قطعی، ۸ساعت 
و ۳۴دقیقه اختالل پراکنده، ۲ ســاعت و ۲0دقیقه 
اختالل همزمان و بیش  از ۴0۹۶ ساعت اختالل جزئی 
رو به رو بوده اســت.« درواقع »171 روز و ۳ ساعت و 
۴۲ دقیقه معادل ۴7درصد سال1۴00 در ارتباطات 
اینترنتی دیتاسنترهای داخلی اختالل وجود داشته 
است« که به معنای این است که نیمی از سال گذشته 
اختالل اینترنتی داشــته ایم. این شرکت همچنین 
۸۹درصد اختالالت اینترنت دیتاســنترها را مربوط 
به وب ســایت های بین المللی و ۶7درصد اختالالت 
را مربوط به ارتباطات اینترنتی اینســتاگرام گزارش 
کرده است. همچنین ۳وب سایتی که در سال1۴00 
بیشــترین میزان اختالالت را تجربه کرده اند، هر ۳ 
خارجی بوده اند. این در حالی است که در سال گذشته 

»ارتباطات دیتاسنترهای کشور ۲۸۸دقیقه معادل 
۴ساعت و۴۸دقیقه به شکل کامل قطع بوده است.«

گزارش اردیبهشــت1۴01 رادار نشــان می دهد، 
وب ســایت های خارجی که رادار، آنها را به شــکل 
مســتمر پایش می کنــد در دیتاســنترهای ایران 
۲۵برابر دیتاسنترهای خارجی با اختالل ارتباطات 
اینترنتی روبه رو بوده اند؛ بر این اساس می توان گفت 
اختالالت اینترنت در دیتاســنترهای ایران )بر پایه 
وب ســایت های جهانی( ۲۵برابــر میانگین اختالل 

اینترنت در دیتاسنترهای بین المللی بوده است.

تمرکز اپراتورها در یک نقطه
رضا زند، کارشناس شــبکه در گفت وگو با همشهری 

مخزنی را که آتش گرفت، مربوط به یکی از ورودی های 
اصلی فیبر نوری شرکت زیرساخت می داند که فیبر 
بیشتر اپراتورها از این نقطه به مرکز مخابراتی »انقالب 
اسالمی« می رســد. زند با اشــاره به اینکه این مرکز 
از قدیم محل تجمع اپراتورها بوده اســت، می گوید: 
»اپراتورها ســرویس را باید از زیرســاخت بگیرند و 
مهم ترین مرکز زیرساخت هم مرکز انقالب اسالمی 
است.«  او با اشاره به قطعی 11ساعته بعضی از اپراتورها 
یادآوری می کند که اپراتورها حتی ورودی دومی هم 

ندارند که بتوانند فیبرکشی دوم را انجام دهند.

هزینه باالی فیبرکشی
این کارشــناس همچنین هزینه فیبرکشــی برای 

اپراتورها را بسیار باال می داند و معتقد است این موضوع 
باعث می شود که اپراتورها تنها به یک مسیر بسنده 
کنند. به گفته زند »اپراتورها اگر بخواهند فیبرکشی 
دوم را انجام دهنــد، هزینه چند میلیــاردی را باید 
متحمل شوند؛ بنابراین در این شرایط طبیعی است 
که وقتی برای یک مسیر مشکل ایجاد می شود، بیشتر 

اپراتورها تحت تأثیر قرار می گیرند.«
این کارشناس همچنین در پاسخ به این پرسش که 
آیا خسارت قطعی شبکه برای اپراتورها بیشتر است 
یا هزینه فیبرکشی مســیر دوم، می گوید: »به جز ۲ 
اپراتور بزرگ سیار کشــور، بقیه FCPها از سرمایه 
کافی برای فیبرکشی مسیر دوم برخوردار نیستند. 
به عبارت دیگر، فیبری که حدود ۵ یا ۶کیلومتر طول 
دارد می تواند بیــن 7 تا ۸میلیارد تومــان هزینه به 
اپراتورهای ثابت که درآمد زیادی ندارند، تحمیل کند؛ 
به همین خاطر، اپراتورهای ثابت، قطعی احتمالی را که 
ممکن است در طول چند سال، یکبار اتفاق بیفتد به 

هزینه فیبرکشی ترجیح می دهند.«

چرا اپراتورهای سیار مسیر دوم ندارند؟
کارشناس شبکه با این حال، پیش بینی نکردن مسیر 
دوم از سوی اپراتورهای ســیار را عجیب و به نوعی 
اشــتباه می داند. زند می گوید: »اپراتورهای سیار در 
بسیاری از نقاط، فیبرکشــی کرده اند که هزینه های 
باالیی برای آنها داشته است و این بسیار عجیب است 
که یک اپراتــور فقط همین یک مســیر را در تهران 
داشته اســت.« به گفته او »البته این اتفاق می تواند 
ناشی از خطای طراحی باشد یا شاید امکانات شهری 
این اجازه را بــه آنها نداده که بیشــتر از این میزان، 

فیبرکشی کنند.«

مشکل تمرکز
این کارشناس مهم ترین عامل چنین قطعی هایی را 
انحصار زیرساخت می داند و می گوید: »تا زمانی که این 
انحصار برطرف نشود، این مشکالت ادامه دار خواهد 
بود و حل شــدنی نیســت؛ چراکه اپراتورها چاره ای 
ندارند که به تعداد محدودی از مراکز متصل باشند که 
به این ترتیب نوعی تمرکز ایجاد می شود.« زند معتقد 
است اگر این انحصار برداشته شود و اپراتورها بتوانند 
شبکه فیبر خود را ایجاد کنند و سرویس اینترنت خود 
را بگیرند، مطمئنا اجازه نخواهند داد که کاربران چنین 

اختالل هایی را تجربه کنند.

اختالل های پایان ناپذیر اینترنت
براساس گزارش های فنی، نیمی از سال1۴00 اینترنت کشور دچار اختالل بوده و حدود ۵ ساعت در کل این سال 

دیتاسنترهای داخلی به طور کامل از اینترنت جدا بوده اند

عمادالدین قاسمی پناهاینترنت
روزنامه نگار

جدا سازی  دوقلوهای چسبیده از 
سر با کمک واقعیت مجازی

جداکردن دوقلوهایی که از سر و درواقع از مغز به یکدیگر 
چســبیده بودند در عالم پزشــکی و جراحی هایی از این 
دست یک انقالب به حســاب می آید. اما استفاده از هوش 
مصنوعی در این جراحی ســنگین و طوالنی نیز در دنیای 
فناوری یک پدیده است. برناردو و آرتور لیما در ریودوژانیرو 
تحت چندین عمل جراحی در این شــهر قرار گرفتند. این 
جراحی ها توسط جراح اطفال مســتقر در بریتانیا نوراول 
اواس جیالنی از بیمارســتان بزرگ اورموند اســتریت در 

لندن هدایت می شد.
به گزارش اسکای نیوز، این دو پسر ســه ساله در مجموع 
7 عمل جراحی را پشت سر گذاشتند. تنها ۲ عمل پایانی 
بیش از ۳۳ساعت طول کشــید که 100کادر پزشکی در 
آن شرکت داشــتند. جراحان چند ماه را صرف آزمایش 
تکنیک های اســتفاده از واقعیت مجازی قبل از شــروع 
روش های واقعی کردند. عمل جراحی آنها توسط جیالنی، 
در کنار دکتر گابریل موفــارج، رئیس جراحی کودکان در 
 Estadual do Cerebro Paulo Niemeyer انستیتوی

انجام شد.

جیالنی این عملیات را یک دســتاورد قابل توجه از سوی 
 پزشــکان توصیف کــرد، اما افــزود که مؤسســه خیریه

 Gemini Untwined، برای ادامه کار خود به کمک های 
مردمی متکی است. 

وی گفت: جدایی موفقیت آمیز برناردو و آرتور یک دستاورد 
قابل توجه توسط تیم پزشکی در ریو و نمونه فوق العاده ای 
 Gemini Untwined است که نشان می دهد چرا کار در
تا این حد ارزشمند است. ما نه تنها آینده جدیدی را برای 
پسران و خانواده آنها فراهم آورده ایم، بلکه تیم محلی را به 
توانایی ها و اعتماد به نفس  انجام مجــدد چنین کارهای 
پیچیده ای در آینده مجهز کرده ایم. او گفت: از طریق این 
فرایند، کار تیمی و اشــتراک دانش در سطح جهانی است 
که می توانیم امیدوار باشیم نتیجه را برای همه کودکان و 
خانواده هایی که در این موقعیت دشوار قرار می گیرند، بهبود 
ببخشیم. این تنها از طریق کمک های سخاوتمندانه از سوی 

مردم امکان پذیر است.
به گفته گابریل موفارج بیمارستان او به مدت ۲/۵سال از این 
پسران مراقبت می کرد. او گفت:   از۲/۵سال پیش والدین 
پســران دوقلو از خانه خود در منطقه رورایما به ریو آمدند 
تا از ما کمک بگیرند، آنها بخشــی از خانواده ما در اینجا و 
در بیمارستان شده بودند. ما خوشحالیم که عمل جراحی 
به خوبی انجام شد و پسران و خانواده شان شاهد نتیجه ای 

بودند که با آن زندگی شان زیر و رو خواهد شد.
مؤسسه Gemini Untwined مؤسســه خیریه ای است 
که حامی تیم پزشکی و خانواده دوقلوها بود. این مؤسسه 
توسط ژالنی برای جمع آوری کمک های مالی برای کمک 
به نوزادان دوقلویی است که از ناحیه سر به هم چسبیده اند. 
به گفته این مؤسســه خیریه، جدا کردن برناردو و آرتور از 
یکدیگر یکی از پیچیده ترین فرایندهــای جدایی بود که 
تاکنون انجام شده است. بسیاری از جراحان فکر نمی کردند 

که این امر ممکن باشد. 
از آنجا که دوقلوها تقریبا چهار ســاله هستند، مسن ترین 
دوقلوهای کرانیوپاگوس )چســبیده از سر( هستند که از 
هم جدا شده اند. این مؤسسه خیریه گفته است که هر دوی 
آنها به خوبی در بیمارستان تحت نظر هســتند و با ۶ ماه 

توانبخشی حمایت خواهند شد. 
براساس آمار ارائه شــده از سوی Gemini Uniwined، از 
هر ۶0هزار تولد، یک مورد به دوقلوهای به هم چســبیده 
منجر می شود و تنها ۵درصد از آنها کودکان کرانیوپاگوس 

هستند.

تلسکوپی که اصالت میلیون ها 
ستاره را شناسایی می کند

دانشــمندان یکی از قدرتمندترین تلسکوپ های زمین را با 
فناوری جدیدی تقویت کرده اند تا نحوه شکل گیری کهکشان 
را با جزئیات بی سابقه ای آشکار کند. به گزارش بی بی سی، 
تلسکوپ ویلیام هرشل )WHT( در الپالمای اسپانیا می تواند 
هزار ستاره را در ساعت بررسی کند تا در مجموع ۵میلیون 
ستاره را فهرست  بندی کند. یک دستگاه نقشه برداری فوق 
سریع که به این تلســکوپ متصل است، ترکیب هر ستاره و 
سرعت حرکت آن را تجزیه و تحلیل می کند. به این ترتیب 
مشخص خواهد شــد که کهکشان راه شــیری چگونه طی 

میلیاردها سال ساخته شده است.
پروفسور گاوین دالتون از دانشگاه آکسفورد بیش از یک دهه 
را صرف ساخت این سازه که با نام Weave شناخته می شود، 
کرده است. Weave روی WHT نصب شده و در باالی یک 
کوه در جزیره قناری اســپانیا ال پالما قرار دارد. این وسیله 
۸0هزار قطعه مجزا دارد و در حقیقت معجزه مهندسی است. 
روی هر تکه ای از آســمان که WHT آن را نشانه می گیرد، 

اخترشناسان موقعیت هزار ستاره را شناسایی می کنند.

فنـــــــــاوری  و  عــــلمـــــی  معـــــاونـــــت 
ریاســت جمهوری اعــام کــرد: بیــش از 
۳۱پــروژه علمــی بــرای ارتقــای کیفیــت 
غذا اجرایی شــده اســت. ســتاد توسعه 
زیست فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری درصــدد اســت تــا بــا 
کمک شــرکت های دانش بنیان و خاق 
و نهادهای مرتبط با این حــوزه، خألها را 
پاسخ دهد و تاش کند غذای سالم تری 

به دست مردم برسد.

 ۳۱
پروژه 

دســتگاه ســونوگرافی قابــل حمــل بــا 
وزن یــک کیلوگرمــی یکــی از مهم تریــن 
نوآوری های شرکت دانش بنیان مستقر 
در شــهرک علمی و تحقیقاتــی اصفهان 
اســت. این شــرکت نزدیــک به ۱0 ســال 
در اســتفاده تکنولوژی اولتراسونیک در 
تجهیزات پزشــکی فعالیت دارد و تمرکز 
خود را بر تولید دستگاه سونوگرافی قابل 
حمل و سیار قرار داده است و نخستین 
نمونه دســتگاه ســونوگرافی مخصوص 

دامپزشکی را تولید کرد.

يك 
کیلوگرم 

دانش

عدد خبر

زهرا خلجی؛ روزنامه نگارپزشکی

پلیس فدرال آمریکا اعالم کرده 
نرم افزارهــای تقلبی رمزارزی 
تلفن هــای هوشــمند حدود 
۴۲میلیون دالر بر سر ســرمایه گذاران رمزارز 
کاله گذاشــته اند. به گزارش سی ان بی ســی، 
پلیس فدرال آمریــکا در یک بیانیــه با لحن 
هشــدار آمیز، عنوان کرد: ما متوجه شدیم که 
مجرمان سایبری با سرمایه گذاران آمریکایی 
ارتباط گرفتــه و به طور متقلبانــه ای ادعای 
ارائه خدمات ســرمایه گذاری قانونی ارزهای 
دیجیتال را می کنند و سرمایه گذاران را متقاعد 
کرده تا نرم افزارهای موبایــل کالهبرداری را 
دانلود کنند؛ به عنوان نمونه، پلیس یک مورد 
را شناسایی کرده که در آن افرادی که تحت نام 
شرکت YiBit فعالیت می کردند، ۵.۵میلیون 
دالر از قربانیان کالهبرداری کرده اند. در مورد 
دیگری که افراد وانمود می کردند یک مؤسسه 
مالی ناشناس اما قانونی آمریکایی هستند، از 
سرمایه گذاران ۳.7میلیون دالر کالهبرداری 

شده است.
در نمونــه YiBit، مجرمان ســایبری کاربران 
 YiBit خود را متقاعد کردند کــه یک نرم افزار

را دانلود کرده و ســپس ارز دیجیتال خود را 
واریز کنند. به دنبال این سپرده ها، 17قربانی، 
ایمیلی دریافت کردند مبنی بر اینکه باید قبل 
از برداشت وجه، مالیات بر سرمایه گذاری های 
خودشــان را پرداخت کنند. در نهایت چهار 
قربانی نتوانستند وجوه خود را برداشت کنند. 
 Supayos در مورد دیگر نرم افزاری بــه نام
یا Supay ابتدا درخواســت سپرده  گذاری  و 
سپس وجوه یکی از کاربران را مسدود کردند 
و در مقابل به او گفته شده، حداقل موجودی 
مورد نیاز برای رفع مســدودی باید ۹00هزار 

دالر باشد.
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تصویب گزارش حسابرسی 3سازمان
گزارش حسابرسی سازمان های میادین میوه وتره بار، آتش نشــانی و ساماندهی مشاغل و 
صنایع شهر تهران، دیروز در صحن شــورا ارائه و در نهایت هر 3مورد تصویب شدند. محمد 
آخوندی، رئیس کمیســیون برنامه وبودجه در جریان ارائه گزارش حسابرسی گفت: »آنچه 
درخصوص گزارش های حسابرسی مطرح شده براساس نگاه حزبی و سیاسی نبوده و ما اعالم 
کردیم گزارش های سال های 96تا 99ارائه نشده است. مردم حق داشتند که بدانند شرکت ها 
و سازمان های شهرداری در طول 4سال دوره قبل چه عملکردی داشته اند. قطعا تا پایان سال 

۱4۰۱ تمام گزارش های حسابرسی تکمیل و در صحن شورا ارائه خواهد شد.«

مکث

دیروز، مباحث صحن شورای شــهر تهران همگی 
مالی بود. از گزارش ۳ماهه درآمد و هزینه شهرداری 
تهران تــا تصویب الیحه هزینه کرد شــهرداری در 
رویداد فرهنگی عطر سیب و حسابرسی سازمان های 
آتش نشانی، میادین تره بار، شرکت ساماندهی صنایع 
و مشــاغل و حریم بان. حبیب کاشــانی، خزانه دار 
پارلمان شهری گزارشی از اعتبار )درآمد و هزینه( 
۳ماهه شــهرداری تهران ارائــه داد و از صفر بودن 
بودجه غیرنقــد 18منطقه گالیه کــرد و گفت که 
شهرداران مناطق باید در این بخش پیگیری جدی 
داشــته باشــند. رفع نواقص در تحقق درآمدهای 
غیرنقد هم خبری بود که ابوالفضــل فالح، معاون 
مالی و اقتصادی شهردار تهران در شورا داد و گفت: 
»براساس میزان مصوب، تا شهریور 50درصد درآمد 
غیرنقد محقق می شــود.« اینطور کــه فالح اعالم 
کرده موتور اقتصادی شهرداری پس از گذر از دوران 
طبیعی رکود ۳ماهه نخست سال، از تیرماه پرتوان 
شده است تا میزان بودجه پیش بینی شده به دست 
آید؛ به طوری که تا پایان شهریورماه 50درصد بودجه 

محقق می شود.
به گزارش همشهری، امسال 50هزار و ۳70میلیارد تومان 
بودجه برای شــهرداری پایتخت مصوب شده است 
که پیش بینی می شــد در ۳ماهه اول ســال حدود 
12هزار و 592میلیارد تومان محقق شود، اما به گفته 
خزانه دار شــورا حدود 5هزار و 471میلیارد تومان 
محقق شده است. حبیب کاشانی با بیان اینکه تحقق 
4۳درصدی در ۳ماهه ابتدایی ســال باتوجه  به ایام 
نوروز و مــاه مبارک رمضان، طبیعی اســت، گفت: 
»شهرداری اکنون حدود 7هزار و 121میلیارد تومان 
از تحقــق بودجه عقــب و درآمدهــای غیرنقد در 
18منطقه صفر بوده است و تنها 4منطقه )12، 15، 
19و 22( در این حوزه موفق عمل کرده اند؛ به همین 
دلیل کمیته عالی درآمد باید در شهرداری ها تشکیل 
شود تا در تحقق درآمدها با مشکل مواجه نشویم.« 
در جریان ارائه این گزارش، مهدی چمران هم گفت 
که بودجه باید با آنچه در جلســه شورا مصوب شده 
است، سنجیده و میزان پیشرفت پروژه های عمرانی 
با حضور کمیسیون ها بررسی و جدول این پروژه ها 

به شورا ارائه شود.

هزار و 2۰۰میلیارد تومان درآمد غیرنقد
پس از ارائه گزارش ۳ماهه درآمد و هزینه شهرداری 
تهران، معاون مالی و اقتصاد شهری شهردار تهران 
با بیــان اینکه مدیریت هزینــه و پرداخت متمرکز 
به ما کمک کــرده و دیون ما کاهش یافته اســت، 
عنوان کــرد: »تا کنون هــزار و 200میلیارد تومان 
درآمد غیرنقد محقق شده و پیش بینی ما این است 
که در ماه هــای آتی درآمدهای غیرنقــد به میزان 
قابل توجهی برسند. همچنین تحقق درآمد در 4ماه 
ابتدایی ســال به 12هزار میلیارد تومان رسیده که 
25درصد بودجه مصوب اســت و اگر با همین روال 
پیش برویــم از مبنای عمل عبــور خواهیم کرد و 
امیدواریم در درآمدها به ویــژه غیرنقد، به بیش از 
90 درصد برســیم.« ابوالفضل فالح به رفع نواقص 
تحقق درآمد غیرنقد هم اشــاره کرد و گفت: »یکی 
از نواقص درآمدهای غیرنقد این بود که باید انتخاب 

کارگزاری ها براســاس فراخوان انجام می شــد، اما 
سلیقه ای صورت می گرفت و همین امر سبب تأخیر 
کار می شــد؛ بنابراین اقداماتی انجام و نواقص این 
حوزه برطرف شده و پیش بینی ما این است که درآمد 
غیرنقد براساس میزان مصوب، تا شهریور به میزان 
50 درصد عملی شود که قطعاً انجام و عقب ماندگی ها 
جبران خواهد شد و افزایش قابل توجهی را نسبت به 

سال های قبل شاهد خواهیم بود.«

توجه به هزینه کرد و بودجه غیرنقد 
ناصر امانی در واکنش به گزارش هزینه و درآمد ۳ماهه 
شهرداری تهران، با بیان اینکه شهرداری در خرداد 
اقدام بزرگی انجــام داده و در مجموعه حدود ۳هزار 
و ۳50میلیارد تومان به درآمدهای شهرداری تهران 
اضافه شده است، گفت: »ما در بخش هزینه ای با یک 
ناسازگاری هزینه ای مواجه هستیم و ثبت هزینه ها 

همیشه با واقعیت فاصله دارد و معموالً به مدیریت 
هزینه ها توجهی نمی شــود و از شــهرداری تهران 
درخواست داریم که مدیریت هزینه را موردتوجه قرار 
دهد که منجر به افزایش درآمدها خواهد شــد.«  او 
همچنین تأکید کرد: »اعتبار غیرنقد در دوره چهارم، 
۳0 درصد بود، اما با جو ایجاد شده در دوره پنجم علیه 
بودجه غیرنقدی، ما نیز تحت تأثیر این موضوع قرار 
گرفتیم و امروز عملکرد مناطق در بودجه غیرنقد صفر 
است؛ بنابراین ضرورت دارد شورا و شهرداری در این 
زمینه وارد عمل شود و این بخش موردتوجه ویژه قرار 
گیرد.« در ادامه مهدی بابایی هم با بیان اینکه بخش 
زیادی از خانه های خالی در مناطق شــمالی شــهر 
واقع شده اند، گفت: »توجه ما به درآمدهای غیرنقد 
معطوف نیســت و توجهی به این موضــوع نداریم. 
سرعت پیشرفت عملیات عمرانی ما در مناطق 22گانه 
پایین است؛ چون آنطور که باید نتوانسته ایم درآمدها 
را محقق کنیم که باید حتماً در این زمینه تغییر رویه 
داشته باشیم.« به گزارش همشهری، بررسی الیحه 
برگزاری و هزینه کرد شهرداری تهران برای رویداد 
فرهنگی عطر سیب در ســال 1401، دستور جلسه 
دیگری بود که با رقم ۳0میلیارد تومانی و تعیین سهم 
50درصدی معاونت اجتماعی و فرهنگی و ســهم 
50درصدی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 

در هزینه کردها به تصویب رسید.

موتور اقتصادی شهرداری قدرت گرفت
گزارش شورای شهر از دخل و خرج شهرداری تهران در ۳ماهه ابتدایی سال

سروری: لمپنیسم رسانه ای 
به دنبال چکمه بود 

نایب رئیس شورای شهر تهران در واکنش به سیاه نمایی برخی 
رسانه ها از حضور شهردار تهران در امامزاده داوود پس از وقوع 
سیل، گفت: »رسانه ها باید بازتاب تفکرات و خواسته های مردم 
باشند، اما امروز در کشور شاهد یک لمپنیسم رسانه ای هستیم؛ 
رسانه هایی که جز سیاه نمایی رسالت دیگری ندارند و در گل والی 

به دنبال چکمه بودند، نه خدمت.«
به گزارش همشهری، هفته گذشــته بارش باران های سیل آسا 
منجر به وقوع سیل در پایتخت شد که به گفته پرویز سروری این 
حادثه به دلیل ترک فعل ها و فقدان زیرساخت های مناسب و... 
رخ داد. او همچنین در دفاع از اقدامات شهرداری تهران در نقاط 
سیل زده عنوان کرد: »در حادثه امامزاده داوود که بسیار دلخراش 
بود و برخی از مردم هم داغدار شدند، باتوجه به اینکه تهران در 
وضع هشدار قرار داشت و آمادگی صددرصدی برای مقابله با هر 
خطری ایجاد شده بود، اما سیل در بخش هایی از استان تهران 
جاری شد. گرچه امامزاده داوود در حوزه اختیارات شهرداری 
تهران قرار ندارد، اما بیش از هزار نیروی آتش نشانی، مدیریت 
بحران و مجموعه خدمات شهری به محل سیل زده اعزام شدند.« 
ســروری با بیان اینکه در برخی نقاط ارتفاع گل والی به یک تا 
2متر می رسید، گفت: »اگر شــهرداری تهران در محل حاضر 
نمی شد، چه فاجعه ای رخ می داد؟ بیش از 200دستگاه لودر و 
جرثقیل و... در منطقه به کار گرفته شدند. بیش از 150آتش نشان 
4روز مشــغول پاکســازی و آواربرداری بودند، اما در کنار این 
اقدامات، برخی رسانه ها دست به سیاه نمایی زدند؛ چون شهردار 
تهران از نخستین کسانی بود که وارد صحن امامزاده داوود شد؛ 
منطقه ای که در حوزه استحفاظی او نیست و اگر هم نمی رفت  و 
امدادرسانی نمی کرد کسی نمی توانست بگوید چرا شهردار تهران 
کاری نکرد. این اقدامات شهرداری برای عده ای خوشایند نبود 
و ازاین رو موارد را نادیده گرفتند و عنوان کردند که چرا زاکانی 
با کفش به درون گل رفته و به دنبال شوآف بوده است؟ آیا این 

حجم از نیروی انسانی و تجهیزات هم شوآف بود؟«

سید جعفر تشکری هاشمی
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورا

 براســاس الیحــه »اصــاح بخشــی از 
ساختار شــهرداری تهران« مقرر شده 
تــا اداره کل ایثارگــران از اداره کل رفــاه 
تفکیک شود. باگذشــت ۵ ماه از ارائه 
این الیحــه هنــوز به صــورت عملیاتی، 
تفکیک این 2 اداره کل صورت نگرفته 
است، بنابراین تقاضا داریم شهرداری 
تهران نســبت به این موضــوع اهتمام 

بیشتری داشته باشد.

سید محمد آقامیری
نایب رئیس کمیسیون عمران و 

حمل ونقل شورا
 عــاوه بــر پروژه هــای توســعه محلــی 
مناطق، بیش از 2۰پروژه فرامنطقه ای 
هم در حال فعالیت هســتند که مردم 
اطاعی از آنها ندارند؛ بنابراین تقاضا 
می کنم باالی تمام کارگاه ها، تابلوهای 
روزشــمار و بنرهایی همراه بــا عکس و 

مشخصات پروژه، نصب شود.

تذکر اعضا

عدد خبر

نگاه

بــا توجــه بــه افزایــش آمــار مبتایــان به 
کرونــا و لــزوم کنتــرل بیمــاری و تزریــق 
دوز چهــارم واکســن کوویــد-۱۹، مراکــز 
بهداشــت منطقه۹ آماده ارائــه خدمت 
به شــهروندان است. ســیدمحمدرحیم 
مرتضــوی، شــهردار منطقــه ۹گفــت: 
»بــا هماهنگــی مرکــز بهداشــت غرب، 
واکسیناســیون شــهروندان در ۸پایــگاه 
فعــال جهــت تزریــق دوز یادآور)چهــارم( 
انجــام می شــود. تمامــی خانه هــا و 
پایگاه های بهداشــت نســبت بــه تزریق 

واکسن در محله ها فعال هستند.« 

 ۸
پایگاه

افشین خدامی، معاون شهردار منطقه 
یــک تهــران گفــت: »بــا بســیج همــه 
نیروهــای منطقــه اقدامــات الیروبــی و 
رســوب بــرداری بیــش از ۳۰کیلومتــر از 
مســیل ها، ۴۰۰کیلومتــر از انهــار روباز و 
روبسته و بیش از ۴۸۶رشته قنات اصلی 
و فرعــی پاکســازی شــدند و گنجایــش 
ظرفیــت مســیل ها و آبراه هــا افزایــش و 

منطقه آماده بارش های فصلی شد.« 

4۸6
رشته

زینب زینال زادهشورا
روزنامه نگار
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تنفس در هوای حسین ع
کاروان خاندان امام حسین)ع( که به سوی کوفه رهسپار می شود، 
غم در دل شیعیان می نشیند و عزای روز عاشورا از اول محرم در دل 
خانه می کند. شب اول محرم که می شود طبق سنت گذشتگان 
شهر سیاهپوش می شود و نوای عزای خاندان رسول خدا از همه 
جا به گوش می رســد. تکیه ها برپا می شوند و دیگ های نذری از 

انبارها بیرون می آیند.
با رسیدن به روزهای محرم و عزاداری برای سیدالشهدا)ع( فارغ 
از اینکه به مجالس و هیئت ها می رویم یا خیر، دغدغه بسیاری از 
خانواده ها این است که حال و هوا و فضای خانه را چطور برای این 

ایام آماده کنند.
اگر قرار باشد  ماه محرم تغییر مثبتی در سبک زندگی مان ایجاد 
کند، خوب است از خانه و خانواده خودمان شروع کنیم. می شود با 
کارهای خیلی ساده فضای خانه را برای ایام شهادت سید و ساالر 
شهیدان آماده کنیم و فیض کامل را از این ایام به همراه خانواده 
ببریم. اگر دوست داریم مهر امام حسین)ع( و خاندان مهربانشان 
بر دل کوچک فرزندانمان بنشیند و سرمایه یک عمر زندگی شان 
باشد، بهتر است فرصت همراهی به آنها را در این مسیر بدهیم. 
می شود کودکان را در انتخاب وســایل عزاداری شریک کنیم و 
گام به گام فرصت دیدن و تنفس در این فضا را در اختیارشــان 

قرار دهیم.
 می شــود یک دیوار مخصــوص از خانه را ســیاهپوش کنیم 
که جلوی چشــم همه باشــد؛ مثل زدن یــک پرچم کوچک 
»یاحسین)ع(« یا یک کتیبه ســاده باالی تلویزیون که معموال 

مرکز توجه همه اهل خانه است.
 می شــود وعده های غذایی را که به اندازه جمع خانوادگی مان 
می پزیم هر روز به نیت نذری برای یکی از شهدای کربال درست 
کنیم و دور هم بخوریم. این کار کمک می کند بچه ها احســاس 

کنند که این روز با روزهای دیگر متفاوت است.
 می شــود زیارت عاشــورا را در کنار اعضای خانواده و در زمان 
مشخصی بخوانیم و یک هیئت کوچک خانگی برپا کنیم. آخرش 
هم دورهمی یک شربت یا چای نذری بین خودمان پخش کنیم. 
اگر هم بچه ها سؤال داشتند با زبان ساده برایشان توضیح بدهیم 
و با کمک شــعر و قصه از زندگی امام حسین)ع( و شهدای کربال 

تعریف کنیم.
 می شود نذری بپزیم؛ الزم نیست حتما نذری خیلی بزرگ بپزیم 
اما همین که سعی کنیم سهم کوچکی در این کار قشنگ داشته 
باشیم کافی است. حتی می شود با همسایه ها صحبت کنیم و در 
پارکینگ یا حیاط ساختمان نذری اشتراکی بپزیم بعد هم با حضور 

بچه ها بین نیازمندان و اعضای ساختمان پخش کنیم.
 می شود گاهی نوحه های آرام در خانه بگذاریم و همینطور که 
کارهای روزانه مان را انجام می دهیم به یاد امام حسین)ع( باشیم و 

فضای خانه را سوگوار حضرت کنیم.
 حواسمان باشــد در هر کار حق الناس را حتما درنظر بگیریم و 
کاری نکنیم تا همسایه ها و به خصوص افرادی که بیمار دارند در این 
ایام آسیب ببینند که همه اجر سوگواری و عزاداری از بین می رود.

کشتی نجات حسین ع
از راه ســایر ائمه هم می توان به مقصد رســید ولی راه 
امام حسین)ع( خیلی سریع، انسان را به نتیجه می رساند.

چون کشتی امام حسین)ع( در آسمان های غیب خیلی 
سریع راه می رود. هرکس در سیر معنوی خود حرکتش 

را از آن حضرت آغاز کند خیلی زود به مقصد می رسد.
وقتی ذکر امام حســین)ع( را کردید، به اندازه پر مگس 
که این چشم تان تر شود، خداوند در هیچ کس نمی گذارد 
ذره ای از گناه باقی بماند اال اینکه می بخشــد. نمی دانم 
قلب ات راحت می شــود وقتی گریه می افتی یا نه؟ هیچ 
تجربه کردی برای امام حسین)ع( گریه می افتی، دیگر 
ذهنت هیچ جا نیست، جای آلوده نیســت. روز عاشورا 
به افراد یک پرونده نــو می دهند.یعنی این فرد آمرزیده 
شده است.حر، عزیز ماســت. از اول هم عزیز بود منتهی 
پرونــده اش نامرتب بود  تا آمد پهلــوی حضرت، پرونده 
اولیه اش از بین رفت، دیگر در فکر معصیت نبود. همه اش 
در فکر فرمان بردن و شهادت بود.خداوند ما را ثابت بدارد 

و از حضرت حر بهره بگیریم.حر یعنی آزاد، آزاده بود.
طوبای محبت، مجموعه سخنرانی های حاج اسماعیل دوالبی

آرالیا مسافری از اسکاتلند
 آرالیا، گیاهی متعلق به اســکاتلند است که ریشه ای قوی 
دارد و برگ هایش قهوه ای رنگ اســت. این گیاه در فضای 
مرطوب مثل حمام، خوشحال تر است. اما اگر نمی خواهید 
آن را در محیط مرطوب قرار دهید، باید برگ های آن را مرتبا 
آب پاشی کنید. با وجود این آرالیا می تواند در دمای معمولی 
خانه )18الی 29سانتی گراد( به خوبی رشد کند اما مواظب 
باشید که در معرض هوای سرد قرار نگیرد چرا که با رسیدن 
دما به زیر 15درجه، برگ های گیاه شــروع به آسیب دیدن 

می کنند.
آرالیا دوست دارد در نور زیاد ولی غیرمستقیم خورشید غرق 
شود! توصیه ما به شما این است که آن را در نزدیکی پنجره ای 
نورگیر قرار دهیــد، به طوری که نور خورشــید را به خوبی 
دریافت کرده و در عین حال هرگز تحت تابش اشــعه های 
مســتقیم قرار نگیرد. مرطوب ماندن تقریبــی خاک گیاه 
مسئله مهمی برای آن است پس در هر بار آبدهی تا جایی به 
گیاه آب بدهید که تمام خاک خیس شود و اضافه آن از زیر 
گلدان خارج شود. برای نوبت بعدی آبیاری حدود یک هفته 
صبر کنید تا خاک گیاه کمی خشک شود سپس می توانید 

مجددا به گیاه آب بدهید.

باغ گل

روشنا
نفس عمیق

گزارش

دیدار یار نامتناسب، جهنم است
نگاهی به تأثیر مصاحبت با افراد منفی باف بر زندگی مان 

این روزها، افکار منفی در زندگی همه افراد دیده می شود، شاید یکی از دالیل این اتفاق تغییر سبک زندگی از سنتی به مدرن و 
روبه رو شدن با انواع و اقسام مشکالتی است که الزمه زندگی های جدید هستند. وجود افکار منفی مرتبط با زندگی، فرزندان، 
والدین، شغل و بیش از همه نگرانی های مالی  یا ناشی از اتفاق های غیرمترقبه است که بسیار آزاردهنده است و در زندگی روزانه 

به صورت ترس، دلشوره و اضطراب بروز پیدا می کند. افکاری که برخی مواقع کنترل کردنشان سخت می شود.

سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، 
می گوید: گاهی اوقات افرادی در اطراف مان  وجود دارد که انسان های 
منفی بافی هستند.یکی از دالیل منفی بافی در این افراد می تواند نگرانی 
نسبت به آینده باشد. همچنین نمی توانیم نقش رفتار اعضای خانواده، 
دوستان و همکاران و افرادی که در محیط های مختلف با آنها مراوده 
داریم را در بروز این منفی بافی نادیده بگیریم. در کنار این مسئله افرادی 
که در هر زمینه ای به اهداف شان نرســیده اند نیز می توانند به دلیل 
شکستی که خورده اند، افکار منفی را به دیگران منتقل کنند چرا که 
تصور می کنند چون آنها در رسیدن به هدف شان شکست خورده اند 

دیگران نیز نمی توانند این مسیر را طی کنند.

افکار منفی در کجا ریشه دارند؟
افکار منفی در ذهن افراد شــکل می گیرد و به مرور بر زندگی آنها تأثیر 
می گذارد. گاهی این تأثیر به قدری زیاد اســت که ممکن است زندگی 
معمولی آنها را دچار اختالل کند. ترس، شکســت خوردن در کار، شک 
کردن به دیگران، شــک کردن به توانایی خود،  افسردگی و... می تواند از 
علل به وجود آمدن افکار منفی باشند؛ افکاری که افراد به جای ریشه یابی 
و غلبه بر آن، سعی می کنند آنها را در ذهن خود مخفی کنند. اطرافیان 
و نزدیکانی هم که منفی باف هستند، نخســتین تأثیری که در زندگی 
دیگران می گذارند این است که امید آنها را به زندگی بهتر ناامید می کنند 
و همین مسئله زندگی آنها را تحت الشــعاع خود قرار می دهد. آنطور که 
موسوی چلک می گوید: انتشار بذر ناامیدی در زندگی دیگران باعث ایجاد 
یک ترس مزمن و اضطراب در افراد شــده و باعث می شود تا آنها پویایی 
الزم را برای ادامه زندگی نداشته باشــند و نتوانند به اهداف شان دست 
پیدا کنند. به همین دلیل است که گفته می شود ارتباط با افراد منفی باف 
باعث می شود که سالمت روان اطرافیان آنها تحت الشعاع نوع نگاه شان به 
زندگی قرار بگیرد و افرادی که با منفی باف ها در ارتباط هستند، معموال 
تمرکز خود را برای انجام کارهای شــان از دست می دهند و نمی تواند به 

اهداف شان دست پیدا کنند.

افراد سمی را دور کنید
از قدیم به دوری و دوستی توصیه شده است. دوری از افراد منفی باف 
می تواند راهکار خوبی برای فرار از این معضل باشد. افرادی که ما را از 
بیرون تماشا می کنند بهترین قاضی برای رفتار ما هستند، گاهی در 
مقابله با افراد منفی باف بهتر است از دیگران هم کمک بگیریم؛ افرادی 
که بتوانند دوستانه نقطه ضعف های مان را در مواجهه با افراد منفی باف 
برای مان گوشزد کنند. رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران معتقد 
است: دوری از افراد منفی باف یکی از بهترین راه ها برای فرار از شر افکار 

منفی است، اگر دوست داریم در زندگی مان آرامش داشته باشیم باید 
از افراد منفی باف دوری کنیم؛ چون این افراد بدبینی را در ما تقویت 
می کنند و باعث می شوند تا نگاه و رفتار ما متاثر از نگاه منفی آنها باشد. 
زمانی که با افراد منفی باف مراوده داشته باشیم وجه غالب نگاه و رفتار 
ما همان تأثیری است که از افکار منفی گرفته ایم و همین مسئله باعث 
می شود که موتور محرکه و انگیزه مثبت ما برای رسیدن به مقصد از 
بین برود. افراد منفی باف همه جا هستند اما اگر همنشین شدن با این 
افراد برایمان اجتناب ناپذیر است باید یاد بگیریم تا انرژی های منفی و 
استرس را کنترل کنیم و به فردی تبدیل شویم که در مقابله با افراد 
منفی باف و مشکالت می توانیم واکنش درستی از خودمان نشان دهیم.

ایست به منفی بافی
جایگزین کردن افکار مثبت به جای افکار منفی یکی از راهکارهایی است 
که برای مقابله با منفی بافی پیشنهاد می شود. این کار می تواند استرس 
ناشی از افکار منفی و تحریک پذیری را نیزکم کند. زمانی که نگرانی منجر 
به هجوم افکار منفی در فرد می شــود می تواند عوارض منفی را به دنبال 
داشته باشد. اگر به هر دلیل نتوانیم این افکار منفی را مدیریت کنیم یکی 

از راه ها این است که سراغ متخصصان و مشاوران و روانشناسان برویم.

من در میان جمع 
اگر دچار افکار منفی شده اید بهتر است خود را به این مسئله عادت دهید که 
کم کم با بروز نشانه هایی از این افکار، ذهن خود را به جای دیگر معطوف کنید 
تا کم کم حواس تان از این افکار پرت شود. در عین حال می توانید به فردی 
که دچار مشکل شده کمک کنید و در حد وسع خود مقداری از مشکالت 
او را رفع کنید حتی این کار را می توانید بــا گوش دادن به درددل های آن 

فرد انجام دهید و به او کمک کنید تا حس بهتری نسبت به خود پیدا کند. 
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 در روزهای اخیر ایران به همراه 8کشور در اعتراض به روش 
تنظیم و تصویب قطعنامه »حق برخورداری از محیط زیست 
سالم و پایدار« رأی ممتنع بدان داد. سخنگوی وزارت امور 
خارجه در توضیح چرایی این تصمیم اعالم کرد که  تصویب 
این قطعنامه ذیل شورای حقوق بشر امکان استفاده ابزاری 
و سیاسی از محیط زیســت را فراهم می کند. تجربه ایران 
در دهه های اخیر در تدوین قطعنامه های حقوق بشــری 
نشــان می دهد که گزارش های این نهــاد غرض ورزانه و با 
چاشنی سیاسی است. اضافه شــدن مبحث محیط زیست 
به گزارش های این نهاد بین المللی نیز مورد اعتراض ایران 

قرار گرفته است.

صیانتازمحیطزیست
سیاستگذاران کشــور معتقدند، جمهوری اسالمی ایران 
حفاظت و صیانت از محیط زیســت را وظیفه خود می داند 
و متعهد به پیگیری این موضوع مهم در چارچوب مجامع 
تخصصی و بین المللی ذیربط اســت. برخی کارشناســان 
حوزه حقــوق بین المللی و محیط زیســت نیــز معتقدند 
ارکان های بین المللی زیســت محیطی، بــرای ارزیابی و 
تشویق کشــورها به داشتن محیط زیســت پایدار و سالم 
وجود دارد، ضمن اینکه نمی توان کشــورها را تحت تأثیر 
تحریم های غیرمنصفانه قرار داد و آنهــا را از امکانات به روز 
در زمینه توسعه انســانی، مالی و فناورانه محروم کرد و از 
سوی دیگر با اهرم حقوق بشر، بابت توسعه نیافتگی در این 
زمینه ها علیه شان گزارش تهیه کرد. این قطعنامه با 160رأی 
مثبت و بدون هیچ مخالفتی تصویب شد. مجید شفیع پور، 
رئیس مؤسســه ملی تغییر اقلیم و محیط زیست دانشگاه 
تهران در پاســخ به این سؤال همشــهری که رأی ممتنع 
ایران چه تأثیری در تعامالت زیست محیطی و بین المللی 
کشور خواهد داشت، به همشهری می گوید: این قطعنامه، 
داشتن محیط زیست پاک، سالم و پایدار را در زمره حقوق 
 اولیه بشر می انگارد و با توجه به تصویب قاطع آن، به عنوان
»ابزار حقوقــی غیرالزام آور« برای کشــورهای عضو عمل 
خواهد کرد؛ یعنی کشــورهای عضو پذیرفته اند با ســایر 
مشوق های موجود جهانی، مفاد آن را عملیاتی کنند. رأی 
ممتنع کشورها تأثیری در عملیاتی شــدن این مفاد ندارد. 
  بعدازاین، گزارشگرهای حقوق بشــر عالوه بر سایر عوامل 
مطرح در ارزیابی حقوق بشر، عملکرد کشورها را از نظر سالم، 
پایدار و پاک بودن محیط زیســت نیز ارزیابی خواهند کرد. 
همه کشور های سازمان ملل تالش خواهند کرد که در این 

عرصه عملکرد مطلوبی داشته باشند تا یقینا متضمن حیات 
رو به تعالی و رشد شهروندانشان باشند. او در مورد مشوق ها 
و تســهیالت جهانی می گوید: این مشوق ها لزوما به معنی 
منابع صرفا مالی نیست؛ بلکه ظرفیت سازی و توانمندسازی 
نیروی انسانی کشور ها از طریق آموزش و انتقال تجارب را 
هم شامل می شود و همچنین انتقال فناوری های سازگار با 
محیط زیست را هم به همراه دارد. به عبارت بهتر، مشوق ها 
به عنوان سازوکارهای اجرایی در 3رده منابع مالی، انسانی و 

فناوری درنظر گرفته می شود و بهره برداری کشورها از این 
منابع به میزان عملکرد مثبت و رو به جلوی کشورها در حوزه 

محیط زیست بستگی دارد.

تحریممانعازتوافق
ایران تا کنــون در اجالس های بین المللــی آب وهوایی به 
توافق با کشورهای دیگر دست نیافته است، به اعتقاد برخی 
کارشناسان به دلیل تحریم ها، عضویت در این توافقات جهانی 

نیز منجر به بهره برداری ایران از مشوق ها و تسهیالت مالی 
نخواهد شــد. اما به اعتقاد رئیس مؤسسه ملی تغییر اقلیم 
و محیط زیست دانشــگاه تهران، عدم بهره برداری ایران از 
مشــوق ها و ظرفیت های موجود در توافقنامه بین المللی 
پاریس یا گالسکو به دلیل وجود تحریم ها نبوده است بلکه ما 
هنوز به توافقنامه پاریس و ابزارهای مالی مندرج در توافقنامه 
و مکانیسم های گوناگونش ملحق نشده ایم. بدون الحاق به 
این توافقنامه، نمی توانیم حتــی از ظرفیت های »صندوق 
اقلیم سبز« نیز اســتفاده کنیم. به عبارت دیگر »تحریم ها 
مانع بهره برداری از منابع مالی، انسانی و فناوری شده« جمله 
کاملی نیست و عدم پیوستن کشور ما به توافقنامه پاریس 
از دیگر دالیل مطرح شده اســت. او پیش از اینکه توضیح 
دهد چرا 8کشــور ممتنع، مخالف »روش« اجرایی شدن 
»حق برخورداری از محیط زیست سالم و پایدار« هستند، 
به 2شاخص ارزیابی مرتبط با محیط زیست اشاره می کند و 
می گوید: همه ساله، کشورها براساس شاخص های عملکردی 
محیط زیستی )EPI( رتبه  بندی می شــوند و داده های آن 
توسط نمایندگی های سازمان ملل در کشورها جمع آوری 
می شود. چنانچه کشــورها در جهت ارتقای شاخص های 
زیست محیطی حرکت کنند، رتبه شان در این طبقه بندی 
تغییر می کند. بدین معنا که هر کشوری فارغ از توسعه یافتگی 
و یا در حال توســعه بودن، چنانچه حرکــت صعودی در 
شاخص های عملکرد محیط زیستی در سطح ملی داشته 

باشند، رتبه بهتری به دست می آورند. 

رأی اعتراضی به قطعنامه محیط زیستی سازمان ملل
گزارش همشهری از دلیل رأی ممتنع ایران و 8کشور دیگر به قطعنامه محیط زیستی سازمان ملل 

تشكیلکمیتهمبارزهباقاچاق
اشیایتاریخیوصنایعدستی

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی از تشکیل کمیته مبارزه با قاچاق 
میراث فرهنگی و صنایع دســتی خبر داد و وزارت میراث فرهنگی،   
گردشگری و صنایع دستی به نقل از ســردار حسن مهری اعالم کرد: 
این کمیته بر اســاس تاکید و دستور ســیدعزت اهلل ضرغامی وزیر 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با پیگیری  علی دارابی، 
قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشــور  تشکیل شده و هدف 
اصلی آن کاهش جرائم مرتبط با قاچــاق در حوزه میراث فرهنگی و 
صنایع دستی است. فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی که دبیری 
این کمیته را برعهده دارد، افــزود: از اولین روزهای انتصاب به عنوان 
فرمانده یــگان حفاظت میراث فرهنگی و نماینــده تام االختیار وزیر 
در جلسات ستاد مقابله با کاال و ارز شــرکت می کردم که با توجه به 
حساسیت ها در حوزه مقابله با قاچاق اشیای تاریخی و صنایع دستی 
ضرورت تشکیل این کمیته احساس می شد و خوشبختانه این کمیته 
تشکیل و دبیر و اعضای این کمیته در حکمی از سوی قائم مقام وزیر 
و معاون میراث فرهنگی منصوب شــدند.  او افزود: تشــدید مقابله با 
سوداگران و انجام اقدامات پیشگیرانه، جلوگیری از ورود صنایع دستی 

قاچاق و تقلبی  از مهم ترین اهداف تشکیل این کمیته است.

نقل قول خبر

تاالب هامون همچنان و بــه رغم ورود 
آب بــه باالدســت حوضــه هیرمنــد و 
پشــت ســد کمــال خــان افغانســتان 
آرزو  گفتــه  بــه  و  اســت  خشــك 
اشــرفی زاده، مدیــركل دفتــر حفاظت 
و احیــای تاالب های ســازمان حفاظت 
محیط زیســت، ایــن تاالب تاكنــون از 
رودخانه هیرمند در افغانستان آبگیری 
نداشــته اســت. ســال گذشــته نیز به 
دلیل ایجاد انحراف در مسیر رودخانه 

هیرمند حقابه هامون پرداخت نشد.

 100
درصد

 در بارندگی هــا و ســیالب روزهــای 
گذشته با ورود آب مواجه شدند. تاالب  
گاوخونــی بــا 98درصــد خشــکیدگی در 
اســتان اصفهــان، تــاالب جازموریــان 
کــه 90درصــد آن در خردادمــاه امســال 
خشک شده بود، تاالب مره قم در کویر 
مرکزی ایران با 33هزار هکتار وســعت، 
تاالب بختگان در استان فارس و  تاالب 
فصلی بندعلیجان در شهرستان ورامین 

آبگیری شدند.

 5 
تاالب

عدد خبر

هادی كیادلیری
رئیس دانشكده منابع طبیعی 

دانشگاه آزاد اسالمی
اكوسیســتم زاگــرس در حــال نزدیک شــدن 
بــه نقطــه ورشکســتگی و فروپاشــی اســت. 
مرگ ومیــر دســته جمعی درختــان، طغیــان 
آفات و بیماری ها، فرســایش خــاک، کمبود 
آب و گردوغبار بحران های درجه یک زاگرس 
هســتند و صدمات زاگــرس از حالــت بالقوه 
بــه بالفعل تبدیــل شــده اســت. جنگل های 

زاگرس نیاز به ترمیم و سالم سازی دارد.

احمد محرم زاده
نماینده اهر در مجلس

وزیر نیرو باید در اجرای پروژه ها تسریع کند. 
خطاب بــه وزیــر نیــرو می گویم كــه وضعیت 
دریاچــه ارومیــه بســیار نامطلــوب اســت و 
زندگی جمعیت بالــغ بر ۱۴ میلیــون را تحت 
تاثیر قرار داده اســت. بــه داد دریاچه ارومیه 
برسید و هر چه سریع تر تمهیدات اندیشیده 
شده برای نجات این دریاچه را اجرایی کنید.

زهرارفیعیگزارش
روزنامه نگار

ورودسازمانبازرسیبهماجرای
تابلویسرقتشدهمظفرالدینشاه

در پــی انتشــار عکس هایی از تابلــوی به فروش رفتــه پرتره 
مظفرالدین شاه قاجار در حراجی کریستیز لندن و جای خالی 
این تابلو روی دیوارهای کاخ گلستان در تهران، سازمان بازرسی 
کل کشور به موضوع ورود کرد و بررســی در این خصوص آغاز 
شــد.     بازرس کل امور ورزش، جوانان و گردشــگری ســازمان 
بازرسی کل کشور براساس اعالم این سازمان، در حاشیه بازدید 
از کاخ گلستان گفت: اخیرا موضوعاتی مبنی بر گم شدن پرتره  
رنگ روغن مظفرالدین شاه اثر شــاخص کمال الملک در تاالر 
برلیان کاخ گلستان مطرح شد.   لقمان کیاپاشا گفت: با توجه به 
ادعاهای مطرح شده پیرامون این موضوع، در محل کاخ حاضر 
شــده و از مدیر مجموعه و همچنین مدیرکل موزه های وزارت 
میراث فرهنگی و گردشگری توضیح خواسته شد و با توجه به 
پاسخ های اخذ شده، سازمان برنامه تحقیق و بررسی را در دستور 
کار دارد.   وی افزود: در کنار بازرســی پیرامون ادعاهای مطرح 
شده و توضیحات ارائه شده توســط مدیرکل موزه های وزارت 
میراث فرهنگی و گردشگری مقرر شد مطابق قوانین بین المللی 
اقدامات الزم برای بازگرداندن اثر مذکور در دستور کار قرار گیرد.

خبر روز

خبر خوان

اهداف توسعه پایدار سازمان ملل
براساس»اهداف17گانهتوسعهپایدار20۳0سازمانملل«کهدرسال2015درمجمععمومیسازمانملل
متحدبهتصویبرسید،قراراستکشورهاتا8سالآیندهبهاهدافیازجمله»دردسترسبودنآبسالمو
فاضالب،دسترسیبهانرژیپاکومقرونبهصرفه،شهرهاوجوامعپایداروتابآور،الگویتولیدومصرف
پایدار،اقداماتجهتمبارزهباتغییراتاقلیم،استفادهپایدارازاقیانوسودریاها،ارتقایاکوسیستموجلوگیر
بینرفتنتنوعزیستیو...«دستپیداکنند.کشورهاهرسالهبراساسعملكردشاندررسیدنبهایناهداف
نیزارزیابیمیشوند.دراینزمینهکشورهافقطباخودشانمقایسهخواهندشد.اومیگوید:هرقطعنامهای
بارسیاسیخاصخودرادارد.باتصویباینقطعنامه،موضوعمحیطزیستکشورها،عالوهبراینكهدررکن
اختصاصیومحیطزیستیمللمتحد،یعنی»برنامهمحیطزیستمللمتحد«)UNEP(موردارزیابیقرار
میگیرد،درسایرسازمانهایذیلمللمتحدنیزمیتوانموردارزیابیقرارگیردواینمیتواندتبعاتسیاسی
داشتهباشد.همانطورکهسخنگویوزارتامورخارجهبداناشارهکرده،اعتراضاصلیایراندررأیمثبت
ندادنبهاینقطعنامهبهواسطهاینبودهکهاینقطعنامهبهابزاردیگریدرزمینه»بهرهبرداریهایاحتمالی
سیاسیوخالفمنافعملیما«تبدیلشود.دردهههایاخیرگزارشهایحقوقبشرسازمانمللدرمورد
ایرانجانبدارانهوغیرقابلتأییدمقاماتمرتبطدرکشوربودهوعمدتامقاصدسیاسیدرآندنبالشدهاست.
ایرانمعتقداستارزیابیمباحثزیستمحیطیبایدبهطورمنسجموذیلارکانکنونیوتعیینشدهتوسط
سازمانمللمتحدپرداختهشود؛نهاینكهبهصورتعرضیدرتمامیارکانهایگوناگونذیلسازمانملل
متحد،توسعهپیداکندوعمل»درتنگناقراردادنکشورها«شود.رأیممتنعایرانبههیچعنوانبهمعنای

مخالفتایرانباحقبرخورداریشهروندانازمحیطزیستپایداروسالموپاکنیست.

مکث
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 راه اندازی ژئوپارک مراغه
فرصتی برای توسعه پایدار  

اشتغال نیروهای بومی در حوزه گردشگری از اهداف 
اصلی طرح ژئوپارک مراغه است

پایتخت نجوم ایران که با رصدخانه  700ســاله اش شناخته 
می شود، این روزها در تالش است با راه اندازی ژئوپارک بیش 

از پیش میزبان گردشگران باشد. 
ژئوپــارک مراغه که به گفته رئیس حفاظت محیط زیســت 
این شهرســتان در 2ماه اخیر ساختار کلی اش تدوین شده، 
محلی برای آموزش و اشتغال بومی ها خواهد بود. غالمرضا 
 زارع تأکیــد می کند در ایــن میان آموزش بانــوان اولویت

 خواهد داشت.

اقتصاد پایدار با آموزش 
بهره مندی از ظرفیت خاص شهرســتان مراغــه در حوزه 
دیرینه شناسی و راه اندازی ژئوپارک راهی برای اشتغال زایی 
و بــه کارگیری بومیــان ایجاد می کنــد. ایــده راه اندازی 
ژئوپارک مراغه به دلیل گســتره فسیلی 1026هکتاری این 
شهرســتان از مدت ها پیش مطرح بود، امــا از 2ماه پیش 
قوت گرفت. حاال با تدوین ســاختار کلی و شــرح وظایف 
ژئوپارک مراغه، رئیس حفاظت محیط زیســت شهرستان 
 به هدف اصلی آن اشاره می کند؛ آموزش بانوان برای توسعه

پایدار اقتصادی.
غالمرضــا زارع مهم ترین هدف این مجموعه را آشــنایی و 
آموزش بانوان با ظرفیت دیرینه شناســی و منطقه فسیلی 
مراغه می داند و به همشهری می گوید: توسعه پایدار زمانی 
اتفاق می افتد که همه اقشــار جامعه آموزش ببینند و رشد 
کنند و به همین دلیل، بعد از آموزش بانوان، اشــتغال زایی 

آنها مدنظر خواهد بود.
رئیس حفاظت محیط زیست  اشتغال زایی را یکی از مهم ترین 
سرفصل های آموزشی ژئوپارک می داند و می افزاید: همزمان با 
راه اندازی ژئوپارک باید به فکر راه اندازی گفتمان گردشگری 
باشــیم و قصد داریم این مهم را با همکاری بومیان به ویژه 

بانوان محقق کنیم.
زارع با اشاره به اینکه آموزش زبان انگلیسی در کنار آموزش 
سابقه زمین شناسی و ویژگی های خاص فسیلی مراغه نیز در 
دستور کار قرار می گیرد، ادامه می دهد: بانوان و جوانان بیکار 

شهرستان، جامعه هدف ما برای ارائه آموزش ها هستند.
او ادامه می دهد: ژئوپارک ها و گردشگری زمین شناسی نقش 
بسیار مهمی در رشد کیفی زندگی مردم و ارتقای اقتصادی 
دارند. به عبارتی ژئوپارک ها همیشه به عنوان ابزاری اقتصادی 
مطرح شده اند و از ســوی دیگر، به کارگیری مردم محلی در 

مشاغل جدید موجب رشد اقتصادی می شود.

حضور نیروهای بومی 
موضوع راه اندازی ژئوپارک مراغه مهر امســال در کنفرانس 
جهانی ژئوپارک ها در ایتالیا مطرح خواهد شــد و راه اندازی 
موزه های صحرایی با ۳۴0قطعه فسیل مهره داران، ۸سایت 
فسیل شناسی، کمیته غارنوردی و کارگاه های بین المللی از 

مهم ترین فعالیت های آن است.
زارع در این باره می گوید: اهمیت ژئوپــارک مراغه به دلیل 
ویژگی های خاص شهرســتان به قدری است که برای ثبت 

جهانی در کنفرانس پیش رو مطرح خواهد شد.
با روندی که ژئوپارک مراغــه در پیش دارد، رئیس حفاظت 
محیط زیست درباره به بهره برداری رســیدن آن می گوید: 
امیدواریــم ژئوپــارک مراغه تا نیمــه اول ســال آینده به 
بهره برداری برســد. از آنجا که اعتبار دولتی برای آن درنظر 
گرفته نشــده، نیازمند همکاری واحدهای صنعتی، کسبه 
و دیگر مراکزی که می خواهند با ژئو پارک همراه باشــند، 
هســتیم. ژئوپارک مراغه زیرنظر فرمانداری اداره می شود. 
داوود اسدیان، فرماندار مراغه نیز به همشهری می گوید: فعال 
در مرحله تدوین ساختار کلی ژئو پارک هستیم، اما این نوید 
را برای اهالی داریم که هر نفعی از ژئوپارک حاصل شود برای 

مردم شهرستان است.

  
تعریف مختصر و مفید ژئوپارک نشان می دهد محدوده ای 
با طبیعت و محیط زیست غنی، ویژگی های فرهنگی جذاب 
و از همه مهم تر مشــارکت و حضور فعال جامعه محلی در 
برنامه های توسعه، حفاظت و پایدار است. گستره  ژئوپارک 
چند پدیده زمین شناسی کمیاب و برجسته را در برمی گیرد 
و در آن گســتره جاذبه های طبیعی، تاریخــی و فرهنگی 
ارزشمند نیز یافت می شــود. نگاهی به پهنه 26کیلومتری 
شهر مراغه نشان می دهد همه شــرایط برای راه اندازی ژئو 
پارک مهیاســت، اما در ایران فقط ژئوپارک جزیره قشم به 

ثبت جهانی رسیده است.

راحله عبدالحسینی؛ روزنامه نگارگردشگری

جانشرقی
آذربای

تبعات خشکسالی در استان فارس فقط به کاهش 
بارندگی تا ۳0درصد پایین تر از حد نرمال، تنش 
آبی در ۴00روســتا و 1۴شــهر و فرونشســت تا 
1۴0برابر حد بحران جهانی منجر نشــده و چند 
سالی است معضالتی چون تغییر کاربری زمین های 
کشاورزی، مهاجرت روستاییان به حاشیه  شیراز، 
افزایش ساخت وسازهای غیرمجاز و معضل خرید 
و فــروش زمین های قولنامه هــای را هم به وجود 
آورده؛ معضالتی که چنــد هفته پیش امام جمعه 
شیراز نسبت به آن هشــدار و استاندار فارس نوید 

حل شان را داد.
مســئوالن فارس بعد از ســال ها درگیری با این 
معضالت به فکــر بازنگــری در طرح های هادی 
۴0روســتای اطراف شــیراز افتاده اند تا باالخره 
هم تکلیف ساخت وســازهای غیرمجــاز با حدود 
100هزار نفر ســاکن روشن و هم جلوی ساخت و 

سازهای غیرمجاز جدید گرفته شود.

6هزار پرونده تغییر کاربری
آنچــه شــیراز به عنــوان تغییر کاربــری اراضی 
کشاورزی تجربه می کند به 2شکل خود را نشان 
داده؛ تغییر کاربری اراضی کشــاورزی در حاشیه 
روستاهای اطراف شــیراز و ســکونت مهاجران 
و تغییر کاربری بــا هدف ایجاد باغشــهر. آمارها 
نشان می دهد فارس در ســال های گذشته یکی 
از اســتان های با بیشــترین حجم زمین خواری 
بوده اســت و آنطور که ذبیح اهلل سیروسی، مدیر 
جهادکشــاورزی فارس چندی پیش اعالم کرده 
بود حــدود 6هزار پرونده با موضوع تغییر کاربری 
در دسـتگاه قضا تشکیل شده و در نوبت دادرسی 
و ۳هزار پرونده نیز در دست رسیدگی است. آمار 
مسعود طهماســبی، مدیرکل دفتر امور شهری 
و شوراهای اســتانداری فارس هم نشان می دهد 
بیش از 200هزار باغ شهر در این استان وجود دارد.

تغییر کاربری زمین های کشــاورزی در شرایطی 
رقم می خورد که استان فارس با حدود 10درصد 
تولید محصوالت کشاورزی در کشور رتبه دوم و در 

تولید 9محصول نیز رتبه اول را دارد.

تعیین تکلیف تغییر کاربری ها
موضوع تغییر کاربری در اســتان فــارس جدید 
نیســت، اما در ســال های اخیر، خرید و فروش 
زمین های تغییــر کاربری داده شــده به صورت 
قولنامه ای چالش جدی پیش روی مســئوالن و 
مردم گذاشته اســت. نماینده ولی فقیه در فارس 
و امام جمعه شــیراز در این بــاره می گوید: برخی 
زمین های کشاورزی اطراف شیراز که تغییر کاربری 
داده شده و بعضا نیز به شــکل قولنامه ای معامله 

شده اند تعیین تکلیف شوند.
آیت اهلل لطــف اهلل دژکام با بیــان اینکه چند هزار 
شاکی نیز در ارتباط با این زمین ها وجود دارند که 
به دنبال دریافت سند هستند، می افزاید: اما قانون 
به سازمان ثبت اسناد اجازه صدور سند را نمی دهد. 
باید با افراد کالهبردار و متخلفی که این مشکالت 
را برای مردم ایجاد کرده اند، برخوردشود و ضمن 
مراقبت از زمین های کشــاورزی، از حق مردم نیز 
دفاع کرد. امروز تعیین تکلیف هزاران هکتار اراضی 

در استان به یک مشکل تبدیل شده که حل آن در 
گروی تالش مضاعف و همت عالی مجموعه ثبت 

اسناد است.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری 
فارس البته درباره بخش دوم یعنی باغشهرها آنها 
را ســرمایه ملی می داند و می گوید: ساماندهی و 
تعیین تکلیف باغشهر  های استان و به ویژه کالنشهر 
شــیراز به طور جدی در دستور کار مدیریت ارشد 
اســتان قرار دارد. مسعود طهماســبی می افزاید: 
سیاســت مدیریت ارشد استان ســاماندهی این 
حوزه است که در این راستا نشست های تخصصی 
 متعددی برگزار شده و در هفته های آینده نیز ادامه

خواهد یافت.
به گفته وی، ســاماندهی این بخش بدین شــکل 
است که باغشهر های فاقد زیرساخت اعمال قانون 
خواهند شــد که تصمیم گیری در این بخش در 

حیطه وظایف مراجع قضایی است.

بازنگری طرح های هادی 
توضیحــات بیشــتر دربــاره تعییــن تکلیــف 
ساخت وســازهای غیرمجاز را مدیرکل دفترفنی 
 و حمل ونقــل و ترافیــک اســتانداری فــارس

 به همشهری می دهد.
امیر حسین جمشیدی با بیان اینکه تغییر کاربری 
و اســناد قولنامــه ای مربوط به 2بخــش اراضی 
کشــاورزی و باغشهر  اســت، می گوید: در حریم 
شهر شیراز ۴0روســتا وجود دارد که برخی افراد 
زمین هــای خــارج از محدوده طرح هــادی این 
روستاها که کشــاورزی بوده را تملک کرده اند و 
در اندازه 100و 200متر به صورت قولنامه ای و با 
قیمت پایین تر به مردم فروخته اند. در نتیجه این 
تغییر کاربری ها و ساخت و سازها اطراف روستاهای 
شهر شیراز بافت ناموزونی شکل گرفته که در دوره 

مدیریت جدید تأکید بر حل این معضل بود.
او با اشاره به مصوبه شــورای برنامه ریزی و توسعه 
اســتان درباره ساخت وســاز اطراف روستاهای 
شیراز که بیشتر در 15روســتا و در جنوب شهر 
شــکل گرفته انــد توضیــح می دهد: قرار شــد 
ساخت وسازهای چسبیده به بافت روستا به صورت 

قانونی جزو محدوده روستا شــوند. بر این اساس 
با بازنگــری طرح های هادی خط محــدوده این 
15روستا 1150هکتار افزایش می یابد و بعد از خط 
جدید محدوده روستاها کانالی حفر و تابلویی نصب 
و خارج از این محدوده هرگونه ساخت وساز ممنوع 

است و با آن برخورد می شود.
به گفته جمشــیدی، با تغییر طــرح هادی حدود 
100هزار نفر به جمعیت روستاهای حریم شیراز 
اضافه می شوند و دستگاه ها دیگر منع قانونی برای 

خدمات رسانی به آنها نخواهند داشت.
مدیــرکل دفترفنــی و حمل ونقــل و ترافیــک 
استانداری فارس در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشــاره به بیش از 200مورد باغشهر )منطقه ای 
ترکیبی از ویژگی های روستا و شهر( اطراف شهر 
نیز توضیح می دهد: این کار با قانون مغایرت دارد 
و به همین دلیل برخورد با آنها از سوی امور اراضی 

آغاز شده است.

تشکیل قرارگاه حفاظت اراضی
ساماندهی باغشــهرهای چســبیده به محدوده 
شهرها و روســتاها همانطور که جمشیدی گفته 
اســت در دســتور کار قرار گرفته و باغشهرهای 
فاقد مجوز نیز درصورتی که فاقد زیرساخت های 
الزم ازجمله آب و برق باشــند، تخریب می شوند. 
مدیر جهادکشــاورزی شــیراز با بیان اینکه این 
زمین خواری ها طی دهه های گذشته صورت گرفته 
و حدود 5هزار هکتار از اراضی کشاورزی محدوده 
شهری شیراز را شــامل می شــود  به همشهری 
می گوید: کاربری این زمین ها کشاورزی است و با 

تخریب ساخت وسازهای صورت گرفته به چرخه 
تولید باز خواهند گشت. ذبیح اهلل سیروسی توضیح 
می دهد: عملیات اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون 
حفظ کاربری در قالب قرارگاه حفاظت اراضی در 
حریم شهر با همکاری شهرداری های دارای حوزه 

حریم اجرا شد. 
پیرو مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال استان 
ایجاد قرارگاه های حفاظت اراضی با هدف تسریع 
در برخورد با متخلفان در بدو شکل گیری ساخت 
وســازهای غیرمجاز و در نتیجه بافــت ناکارآمد 
شهری تشکیل شــد و به صورت اقدام هم پوشان 
دستگاه های متولی امور زمین در دستور کار قرار 
گرفت. به گفته وی  در این مــدت، اقداماتی چون 
5 عملیات در قالب مناطق بردج، دشتکوه، محور 
داریون، دوکوهک، قالت، کلستان، مؤسسه ارمغان 
و همچنین در مناطق اکبرآباد و بوتان گاز صورت 
گرفته که طی آنها بیــش از 70 مورد رفع تخلف و 
تخریب مستحدثات غیرمجاز در سطح 100هزار 
مترمربع انجام و در تیرماه نیز با اجرای عملیات قلع 
و قمع ساخت و ســازهای غیرمجاز بستر و حریم 
تاالب ارژن آغاز و طی آن مستحدثات ۸50 واحد 

باغشهر  تخریب شده است.

  
براساس تأکید جهادکشاورزی و به استناد قانون، 
هیچ کس حق تصرف در بســتر و حریم   تاالب ها 
را ندارد و ساخت وســاز در اراضــی زراعی و باغی 
 دارای ســند ثبتی و غیرســند ثبتی هر 2تخلف

 قانونی است.
بنابرآنچه نبی اهلل یزدی، مدیــرکل مدیریت امور 
اراضی اســتان فارس هم اعــالم می کند عالوه بر 
ساخت وســاز در حریم بســیاری از روستاها که 
مســاحت آنها معمــوال ۴تــا 5برابر مســاحت 
روستاست، براســاس پایش انجام شده از اراضی 
کشــاورزی فارس بیش از 290مجموعه باغشهر  
شناسایی شده که بیش از 21هزار هکتار از اراضی 
استان را شامل می شــود. از این تعداد 167مورد 
معادل 1۳هزار و 67۳هکتار در شــهر شیراز قرار 

دارد که قرار است تعیین تکلیف شوند.

100هزارنفربهجمعیتروستاییشیرازاضافهمیشوند
با تعیین تکلیف ساخت وسازهای غیرمجاز100هزار نفر   به جمعیت قانونی روستاهای شیراز اضافه می شوند

تکمیل مرکز تحقیقات فسیل مراغه
به گفته رئیس حفاظت محیط زیست قدمت فسیل های 
مراغه به 7میلیون ســال پیش برمی گردد و به تازگی 
هم ۴۰میلیارد تومان اعتبار برای موزه و مرکز تحقیقات 

فسیل مراغه اختصاص یافته است.
ساخت مرکز تحقیقات فسیل مراغه ۱۵سال پیش آغاز 
شده و نیمه تمام مانده  و موزه بخشی از این مرکز است. 
در موزه فسیل مراغه ۵۰۰قطعه فسیل 7 تا ۹میلیون ساله 
و نمونه هایی منحصر به فرد و کمیاب از فسیل های انواع 
فیل، زرافه، ببر دندان شمشیری، گاو، آهو، کرگدن و اسب 
شامل جمجمه، عاج فیل، فک و اندام های حرکتی این 

حیوانات به نمایش درآمده  است. 

افزایش ۲میلیارد لیتری مصرف آب در قم
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب قم از افزایش ۴درصدی مصرف آب در 

استان طی ۴ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. به گزارش ایسنا، قم
محمود سربند فراهانی از افزایش مصرف آب خبر داد و گفت: در ۴ماه نخست سال جاری بیش 
از 5۴میلیون و 79۸هزار مترمکعب آب در اســتان تولید و توزیع شــده که این میزان بیش از یک میلیون و 

91۳هزار مترمکعب نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

صدور ۲۵۰هزار هکتار سند اراضی کشاورزی در کرمانشاه 
رئیس کل دادگستری کرمانشاه از صدور سند برای 97درصد از اراضی ملی و منابع 

طبیعی استان خبر داد و گفت: تا پایان امسال هم ســند 250هزار هکتار از اراضی کرمانشاه
کشاورزی صادر می شود. به گزارش ایرنا، پرویز توسلی زاده افزود: موضوع کاداستر 
اراضی کشاورزی باید اولویت اداره ثبت اسناد و امالک استان قرار گیرد و برای این منظور جلسات 

هفتگی اداره ثبت استان و سازمان جهادکشاورزی برگزار  شود.

عدد خبر

مدیرعامل آب منطقه ای یزد با اشــاره 
به ذخیره سازی ۵۵میلیون مترمکعب 
آب پشــت بندهای اســتان در جریــان 
سیل اخیر اظهار کرد: با وجود افزایش 
۱۲درصدی بارش ها نسبت به پارسال 
همچنــان ۲۷۵میلیــون مترمکعــب 
کسری مخزن داریم. به گزارش ایسنا، 
محمد مهدی جوادیان زاده گفت: اگر 
بارش ها در فصل زمستان و به صورت 

برف باشد بیشتر ذخیره می شود.

55
میلیون 

یزد

براساس اعالم مدیرکل مدیریت بحران 
اســتانداری کرمــان، احتمــال وقــوع 
رگبار پراکنــده در برخی مناطق اســتان 
همچنــان وجــود دارد و وقــوع ســیالب 
دور از انتظار نیست. به گزارش ایسنا، 
مجید ســعیدی گفت: برق ۵روســتا که 
خالــی از ســکنه هســتند )روســتاهای 
ییالقی(هنــوز وصل نشــده و آب حدود 
۱۲روســتا همچنــان قطــع اســت کــه با 

تانکر به آنها آبرسانی می شود.  

12
روستا 

کرمان

معــاون اداره کل راه و شهرســازی اســتان 
اصفهــان گفــت: بــا وجــود اینکه شــرکت 
ملی نفت ســهمیه قیــر ســاالنه در اختیار 
وزارت راه گذاشــته امــا حــدود 4 میلیــون 
تن اســت که به نســبت پروژه هــای راه در 
کشور عدد ناچیزی است. به گزارش مهر، 
بهزاد شاهسوندی افزود: روکش آسفالت 
پروژه های راهســازی بــه دلیــل عرضه قیر 

دربورس بامشکل مواجه است.

 4
میلیون 

اصفهان

مازندرانعکس خبر

آخرین آسیاب آبی  

رضا برزگر کشاورز مازندرانی تنها آسیاب آبی بازمانده در 
استان مازندران در روستای »دینه سر« دودانگه مازندران 
را بازسازی و به همان شکل قدیمی فعال کرده است. این 

آسیاب آبی همچنان به صورت سنتی و به وسیله آب، فعال 
و چرخ هایش در حرکت است. در زمان های قدیم از آسیاب 
آبی برای خردکردن گندم و سایر غالت و تبدیل غالت به آرد 
استفاده می شد. این آسیاب ها با استفاده از سرعت و فشار 

آب کار می کردند. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

سیده زهرا عباسیگزارش
خبرنگار 

مدیــرکلدفترفنــیوحمــلونقــل
وترافیــکاســتانداریفــارس:تغییــر
کاربــریواســنادقولنامــهایمربــوط
و کشــاورزی اراضــی 2بخــش بــه

باغشهراست
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چهارشنبه 12 مرداد 161401
 شماره  8559

 به دنبــال اعــام برنامــه عرضه 

خوردو
محصــوالت گــروه بهمــن در 
بورس کاال، گروه خودروسازی سایپا 
نیز برای عرضه خودروی شاهین در بورس کاال اعام 
آمادگی کرد. عرضه محصوالت گروه بهمن قرار است 
از 26مرداد آغاز شود. حاال فقط ایران خودرو مانده که 

عرضه محصوالتش را در بازار سرمایه آغاز کند.
به گزارش همشــهری، پس از تصویب طرح عرضه 
خــودرو در بورس کاال در شــورای بــورس و اعام 
آمادگی گروه بهمــن برای عرضه 6۰۰ دســتگاه 
خودرو فیدلیتی و دیگنیتی در تاریخ 26 مرداد ماه، 
در تازه ترین خبر گروه خودروسازی سایپا نیز برای 

عرضه در هفته چهارم مردادماه اعام آمادگی کرد.
اهمیت عرضه محصوالت سایپا در این است که این 
شرکت یکی از 2 خودرو ســاز بزرگ کشور است که 
محصوالتش با تقاضای زیادی در بازار های داخلی 
مواجه اســت و عرضه محصوالت این شرکت راه را 
برای کشــف قیمت واقعی محصوالت شرکت های 
خودرو سازی  که از اهداف مهم دولت برای به تعادل 
رساندن قیمت در بازار است، هموار می کند. دولت در 
طرح تحول صنعت خودرو در تاش است اصاحات 
اساسی در نحوه توزیع و تخصیص خودرو به مشتریان 
انجام دهد به همین دلیل در گام نخست با طراحی 
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو این برنامه را عملی 
کرد و حاال قرار اســت در تداوم همیــن برنامه این 
اصاحات از طریق عرضه محصوالت در بورس کاال 
انجام شود. در چنین شــرایطی عرضه محصوالت 

2خودرو ساز بزرگ کشور یعنی سایپا و ایران خودرو 
که بخش بزرگی از بازار خــودرو را در اختیار دارند، 
این ویژگی را دارد کــه اوال مانع توزیع رانت در بازار 
خودرو شود و در گام دوم شرایط مالی شرکت های 
خودرو ســازی  را بهبود دهــد. نمایشــگاه داران و 
کارشناسان خودرو معتقدند ۸۰ درصد از خودروهای 
تولید شده در 2خودروساز بزرگ کشور که با مکانیسم 
قرعه کشــی به متقاضیان فروخته می شد، به دست 
مصرف کننده واقعی نمی رســد و ســر از بازار آزاد 

درمی آورد. این به معنای توزیع رانــت در این بازار 
است که البته با اقدامات تازه دولت انتظار می رود این 

روند اصاح شود. 
همچنین درحال حاضر شرکت های خودرو سازی  
بیش از 125هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند 
که طبق محاســبات وزارت صنعــت و تحلیلگران 
بهترین مسیر برای بهبود عملکرد مالی این شرکت ها 
کشف قیمت های واقعی محصوالت این شرکت ها از 
طریق مکانیســم های بورس کاال ست. در عین حال 

عرضه محصوالت شرکت های بزرگ خودرو سازی  
در بازار ســرمایه را می توان به عنوان گام نخســت 
حذف قیمت گذاری دســتوری و اصاحات اساسی 

در بازار تلقی کرد.

عرضه محصوالت سایپا
بورس کاال اعام کرده اســت به دنبــال آغاز عرضه 
محصوالت گروه بهمن از روز 26مرداد ماه شــرکت 
سایپا نیز برای عرضه محصوالتش در بورس کاال در 
همین دوره اعام آمادگی کرده و قرار است در گام 

نخست خودرو شاهین در بورس کاال عرضه شود.
شاهین، محصولی است که در تاریخ 2۴ اسفند ماه 
گذشــته در بازار اصلی بورس کاالی ایران پذیرش 
شد. قرار است اطاعات تکمیلی درخصوص میزان 
و شــرایط عرضه به زودی اعام شود. به دنبال اعام 
آمادگی سایپا برای عرضه محصوالتش در بورس کاال 
انتظار می رود ظرف روز های آینده شــرکت ایران 
خودرو نیز بــه جمع  عرضه کننده هــای خودرو در 

بورس کاال بپیوندد. 
طبق اعام وزارت صنعــت، خودرو هایی که میزان 
عرضه آنها بیش از تقاضا باشد، این امکان را دارند که 
در بورس عرضه شــوند. بر همین اساس پیش بینی 
می شود بعد از شــاهین، محصوالتی مانند کوئیک 
متعلق به سایپا و همچنین تارا اتوماتیک، تارا دستی، 
دنا پاس توربوشارژ و دنا پاس توربوشارژ اتوماتیک 
متعلق به ایران خودرو نیز امکان عرضه در بورس کاال 

پیدا کنند.

 عرضه محصوالت 
دومین خودرو ساز بزرگ در بورس کاال

عرضه خودروی شاهین سایپا از هفته آخر مرداد ماه در بورس کاال آغاز می شود

چرا برخی کاالها چراغ خاموش گران شدند؟

گزارش های دریافتی نشان می دهد طی 2 ماه گذشته برخی کاالها بدون اینکه مجوزی رسمی برای تغییر قیمت داشته باشند، گران شده اند
دالیل انحراف از دستورات قیمتی دولت

بعد از اجرای طرح اصاح نرخ ارز واردات کاالهای اساسی 

گپ
و پرداخــت مســتقیم یارانه  بــه مصرف کنندگان در 
اردیبهشت ماه، با تغییر گسترده قیمت برخی از کاالها 
مواجه بودیم. همزمان با واریز نخســتین یارانه مســتقیم به حســاب 
سرپرستان خانوار، دولت برای انواع لبنیات پرمصرف، مرغ تازه، تخم مرغ 
و روغن نرخ های جدیدی اعام کرد که با قیمت های پیشــین تفاوت 
داشت. همزمان، تغییراتی را نیز در قیمت برخی دیگر از کاالها به ویژه 
کاالهای وابسته به آرد مثل ماکارونی و انواع کیک و بیسکوییت شاهد 
بودیم که به حمایت دولت از گندمکاران و افزایش نرخ خرید تضمینی 
گندم و آرد صنف و صنعت مرتبط بود. اما پس از اعام قیمت ها در برخی 
از کاالها مثل مرغ و تخم مرغ شرایط تولید به گونه ای پیش  رفت که قیمت 
کف بازار از نرخ های اعامی پایین تر بود. به این ترتیب مازاد تولید و افت 
تقاضا اجازه نداد قیمت مرغ در بازار به نرخ کیلویی 6۰هزار تومان اعام 
شده ازسوی  دولت برسد، به همین دلیل مرغ و همینطور تخم مرغ عما 
تا مدت هــا ارزان تر از نرخ مصوب عرضه شــدند. در ادامــه اما با اینکه 
مســئوالن دولتی بارها اعام کردند به کاالهای خارج از فهرست اقام 
اعام شــده، مجوزی برای افزایش قیمت داده نمی شود، در 2ماه اخیر 
شاهد تغییراتی در قیمت برخی کاالها بودیم که برخی از آنها کاالهای 
تعزیراتی و دارای نرخ مصوب هســتند و برای افزایش قیمت به صدور 

مجوز سازمان حمایت نیاز دارند.

کدام کاالها گران شدند
پایش قیمت کاالها در بازار نشان می دهد تغییر قیمت در برخی کاالهای 
سوپرمارکتی ماهانه و حتی هفتگی شده است. فروشندگان از افزایش 
قیمت پیوســته و مداوم کاالهایی می گویند که چــون در مرکز توجه 
نیستند، گران شدن آنها سر و صدای زیادی به پا نمی کند و شرکت های 
تولیدکننده از این شرایط به نفع خود در جهت افزایش روزبه روز قیمت ها 
سود می برند. اقامی مثل انواع بستنی های لیتری، انواع شکات صبحانه، 
حبوب شرکتی و حتی کنســرو ماهی تن که ازجمله اقام دارای نرخ 
تعزیراتی است. به گفته فروشندگان، قیمت بستنی های نیم لیتری به 
تازگی از 2۴هزارتومان به ۴۰هزار تومــان افزایش یافته درحالی که تا 
2 ماه پیش حجم یک لیتری بااین قیمت به فروش می رسید. شکات 

صبحانه یکی از برندها در سفارش های جدید از 62هزار تومان قبل به 
7۴هزار تومان برای مصرف کننده رســیده اند و در حبوب نیز تغییرات 
قیمت به رغم کاهش شدید تقاضا در فصول گرم طی 2 ماه اخیر بسیار 
زیاد بوده که البته در انواع شــرکتی این تغییر قیمت چشمگیرتر بوده 
است. در برخی برندها که حبوبات را در قوطی های پاستیکی)به جای 
کیسه های نایلونی( عرضه می کنند، بســته 9۰۰گرمی لوبیاچیتی با 
قیمتی باالی 1۰۰هزارتومان عرضه می شود و در دیگر برندها نیز این کاال 
کمتر از ۸۰هزار تومان قیمت ندارد. دیگر حبوبات ازجمله نخود و لپه نیز 
بین 6تا 12هزارتومان افزایش قیمت را از خرداد تا امروز تجربه کرده اند.

کنسرو ماهی تن و رب گران شدند
قیمت گذاری در بسیاری از اقام کاالیی با توجه به تامین مواداولیه با ارز 
آزاد یا نیمایی، در شرکت های تولیدکننده انجام می شود و دولت دخالتی 
در نرخ گذاری ندارد. انواع لبنیات کم مصرف و طعم دار مثل بســتنی، 
خامه، شــیرهای طعم دار، دوغ و انواع ماســت های پرچرب و طعم دار 
ازجمله این اقام هستند که در چارچوب ضوابط اعام شده و با توجه به 
هزینه تولید در خود شرکت ها تعیین قیمت می شوند، اما اجبار صنایع 
لبنی به اختصاص نیمی از تولید خود به لبنیات پرمصرف و دارای نرخ 
مصوب این شرکت ها را به افزایش بی رویه قیمت دیگر اقام برای جبران 

هزینه ها وا داشته است و به نظر می رسد رشد قیمت انواع بستنی های 
لیتری و شیرهای طعم دار به همین دلیل رخ داده اما برخی دیگر از کاالها 
مثل رب گوجه فرنگی و کنسرو ماهی تن ازجمله کاالهایی هستند که 
نرخ گذاری تعزیراتی دارند. سندیکای صنایع کنسرو از ابتدای امسال 
با استناد به افزایش هزینه تولید درخواست های مکرری برای افزایش 
قیمت رب گوجه به 59هزارتومان و کنسرو ماهی تن به 6۰هزارتومان به 
سازمان حمایت ارائه داد که هنوز این سازمان مجوزی رسمی برای این 
تغییر قیمت صادر نکرده است اما در روزهای اخیر قیمت روی قوطی های 
رب گوجه که تا پیش از این بین 32 تا 39هزار تومان بود به ۴۴هزار تومان 
افزایش یافته و انواع کنسرو ماهی تن ساده )بدون روغن زیتون و دیگر 
افزودنی ها( نیز با اینکه سازمان حمایت سقف قیمت 35هزارتومانی برای 
آن تعیین کرده با قیمتی باالی ۴۰هزار تومان در حال عرضه هستند. این 
در شرایطی است که قیمت جهانی کاالهای اساسی ازجمله روغن اخیرا 
کاهش زیادی داشته و دولت نیز دستور کاهش 1۰تا 25درصدی قیمت 
روغن خوراکی را از ابتدای هفته جــاری اباغ کرد و این کاهش قیمت 

نباید در نرخ کاالهای وابسته بی تأثیر باشد.
 

هیچ افزایش قیمتی نداشتیم
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفت وگو با همشهری با 
اشاره به کاهش قیمت جهانی کاالهای اساسی ازجمله برنج و روغن، از 
کاهش قیمت داخلی این محصوالت خبر داد و گفت: در یک ماه گذشته 
هیچ گونه افزایش قیمتی را در ســطح عمده فروشــی شاهد نبوده ایم. 
قاسم علی حسنی افزود: در زمینه برنج ایرانی با توجه به اینکه در فصل 
برداشت این محصول هستیم قیمت ها در هفته های اخیر کاهشی بوده 
و هم اکنون برنج ایرانی از کیلویی 7۰هزارتومان برای انواع پرمحصول تا 
11۰هزارتومان برای انواع کیفی در سطح بنکداری در حال عرضه است. 
در زمینه شکر و روغن نیز با کاهش بهای جهانی، افت قیمت داخلی این 
کاالها را شاهدیم که برای روغن بین 1۰تا 25درصد و برای شکر کاهش 
3هزار تومانی قیمت در هفته  اخیر رخ داد. به گفته حسنی، به رغم افزایش 
قیمت حبوبات شرکتی، نوع فله این محصوالت با توجه به کاهش شدید 
تقاضا هیچ افزایش قیمتی نداشته اند و حتی با نزدیک شدن به محرم نیز 

تغییراتی در تقاضا و قیمت این محصوالت اتفاق نیفتاد.

چگونه از بورس خودرو بخریم؟
متقاضیان برای خرید خودروها در بورس کاال ابتدا باید نسبت به دریافت کد معامالت بورس کاال 
اقدام کنند. نحوه دریافت کد معامالتی بورس کاال نیز به این شــکل است که متقاضیان به یکی از 
کارگزاری های مجاز مراجعه و به صورت آنالین یا حضــوری کد بورس کاال دریافت می کنند. البته 
پیش تر باید در سامانه سجام ثبت نام کرده و احراز هویت شده باشند. متقاضیان پس از دریافت 
کد بورس کاال، باید نسبت به گشایش حساب وکالتی اقدام کنند. حساب وکالتی حسابی است که 
به بورس کاال این امکان را می دهد که پس از آنکه خریدار در فرایند رقابت شرکت و کاال را خریداری 
کرد، بتواند از آن حساب برداشت کند و به این ترتیب مراحل تسویه انجام شود. نکته ای که باید به 
آن توجه شود این است که برای خرید خودرو، باید ۳۰ درصد قیمت پایه خودرو در حساب وکالتی 
خریدار موجود باشد. به این ترتیب زمانی که ثبت سفارش صورت می گیرد، این مبلغ تا زمان انجام 
فرایند حراج در حساب وکالتی مسدود می شود. رئیس اداره ناظران و امور تاالرهای بورس کاال درباره 
اینکه هر متقاضی چند درخواست می تواند ثبت کند، گفت: درحال حاضر هر کد ملی صرفا مجاز 
به ثبت سفارش روی یکی از کدهای عرضه شده است و صرفا هم امکان خرید یک دستگاه خودرو 
را دارد. همچنین صدور سند و شماره گذاری نیز فقط به اسم خریدار خواهد بود. به گفته حمیدرضا 
رحمنی، پس از انجام فرایند حراج و نهایی شدن خریدار، یکسری هزینه های عوارض، شماره گذاری 
و هوشمندسازی کارت خودرو که در اطالعیه عرضه به آن اشاره شده لحاظ می شود. او درباره فرایند 
حراج نیز گفت: پس از نهایی شدن ثبت سفارش خریداران در روزی که عرضه و فرایند حراج صورت 
می گیرد، خریداران بر مبنای قیمت پایه در فرایند حراج شرکت کرده و درصورتی که تقاضا از عرضه 
بیشتر باشد، در رقابت شرکت خواهند کرد و همچنین مالیات بر ارزش افزوده ای که پرداخت خواهد 

شد بر مبنای قیمت نهایی است که خریدار در سامانه ثبت و خرید خود را نهایی کرده است.

مکث

چهره ها

تاالر شیشه ای

فروش حقوقی

فروش حقیقی

388

587

1514

1316

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1.4۳۰.5

1.4۳۰.۰

1.429.5

1.429.۰

1.428.5

1.428.۰

1.427.5

1.427.۰

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

شاخص کل بورس تهران در مبادالت روز گذشته 
2هزارو415واحد، معادل 0.17درصد رشد کرد و به 

یک میلیون و430هزارو20واحد رسید. شاخص کل هم با 
225واحد رشد به 380هزارو589واحد رسید.

در مبادالت دیروز بازارسرمایه، قیمت سهام 
298شرکت رشد و 264شرکت 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 هزارو 
316میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم 

فروش سهامداران حقیقی به هزارو514میلیارد تومان 
رسید. سهامداران حقیقی روز یکشنبه 198میلیارد تومان 

نقدینگی از بازار سهام خارج کردند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل سهام شــرکت های حاضر در بورس و فرابورس در 
مبادالت دیروز 11هزارمیلیاردتومان رشد کرد و به 6489هزار 
میلیارد تومــان رســید. ارزش دالری کل بازار ســهام ایران با 
توجه به اینکه هر دالر آمریکا دیروز در بازار آزاد در محدوده 
31هزارو750تومــان دادوســتد شــد، هم اکنــون معــادل 

204میلیاردو380میلیون دالر است.

66۰۰
658۰
656۰
654۰
652۰
65۰۰
648۰
646۰
644۰
642۰
64۰۰

2۰ مرداد 2۰ مرداد 2۰ مرداد 2۰ مرداد 2۰ مرداد

ارقام به هزارمیلیاردتومان

ارزش معامالت بازار سرمایه

در مبــادالت دیــروز 17هزارو638میلیــارد تومــان اوراق 
بهــادار دربــازار ســرمایه دادوســتد شــد کــه از ایــن میــزان 
هزارو902میلیارد تومان به معامالت خرد ســهام و بقیه به 
اوراق بدهی و معامالت عمده اختصاص یافــت. این ارقام 
نشان می دهدکه ارزش کل معامالت خرد در دادو ستد های 

دیروز 192میلیارد تومان معادل 11درصد رشد کرده است.

ارقام به درصد  کل معامالت  معامالت خرد

صعود
نزول

بدون تغییر

3
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  فاصله زیاد قیمت میوه 
در میادین و سطح شهر

مقایسه آخرین قیمت میوه در میادین میوه و تره بار با نرخ های 
سطح شهر حاکی از اختاف 5۰درصدی قیمت برخی از میوه ها 
در میادیــن و مغازه هاســت.  اکنون انواع میوه هــای داخلی و 
وارداتی در میادین میوه و تره بار تهران با نرخی بین 3۰تا بیش 
از 5۰درصد پایین تر از مغازه ها در حال عرضه است. انبه با قیمت 
کیلویی 6۴هزار تومــان و هندوانه با قیمــت کیلویی 3هزار تا 
۴.5۰۰تومان به ترتیب گران ترین و ارزان ترین میوه های میادین 

میوه و تره بار هستند.

آلبالو 
پیوندی
۳5.۰۰۰
58.۰۰۰

زردآلو 
شکرپاره
۳۳.۰۰۰
45.۰۰۰

انگور 
کندری
25.۰۰۰
52.۰۰۰

 آلوزرد 
قطره طال
27.۰۰۰
42.۰۰۰

انواع 
گالبی

29.۰۰۰
7۰.۰۰۰

سیب 
گالب

29.۳۰۰
5۰.۰۰۰
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کیلوگرم/ تومان

هندوانه

4.5۰۰
11.۰۰۰

شاه توت

69.۰۰۰
8۰.۰۰۰

 قیمت عجیب
آدامس های قاچاق

آدامس ازجمله کاالهایی اســت که به دلیل تولید 
داخلی، واردات قانونــی ندارد امــا همچنان انواع 
آدامس های خارجی را می توان در ســوپرمارکت ها 
مشاهده کرد که بعضا قیمت های بسیار باالیی دارند. 
درحالی که بــازه قیمت آدامس هــای تولید داخل 
کشور بسته به وزن و تعداد بین 1۰ تا 3۰هزار تومان 
است، انواع قاچاق این محصول با قیمت هایی بیش 
از ۸۰هزار تومان در حال فروش است. بعضی از انواع 
آدامس های داخلی نیز در یک ماه اخیر بین 2تا 3هزار 

تومان افزایش قیمت داشته اند.

قیمت ها به تومان

30.000نعنایی- 60گرمیدن اکسیر

30.000نعنایی- 50گرمیایکس فست

18.000اکامنتول- 12عددیبایودنت

12.000توت فرنگی- 21گرمیناتسور

64.000نعنایی بدون شکر- 8عددیاکشن

10.000دارچینی- 15عددیفست 

72.000بسته 30عددی- 125گرمخرسی

85.000بلوبری- جعبه 16عددیتریدنت

میادین

بازارها

سوپرمارکت

2۰۰۰۰
18۰۰۰
16۰۰۰
14۰۰۰
12۰۰۰
1۰۰۰۰
8۰۰۰
6۰۰۰
4۰۰۰
2۰۰۰

۰

  واردات 5۰۰هزار تن برنج از ابتدای سال
مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: بنابر آمار 
از ابتدای سال تاکنون 5۰۰هزار تن برنج وارد شد که با رفع دوره 
ممنوعیت دیگر همانند سال های قبل خبری از واردات فشرده 
نیست. به گفته او، افزایش تولید برنج ایرانی ارتباطی به واردات 
برنج خارجی ندارد؛ چراکه تقاضا برای برنج خارجی زمانی کم 

می شود که قیمت برنج ایرانی در بازار کاهش یابد.

  کاهش قیمت روغن خوراکی
محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صنعت با اشاره 
به الزام تولید کنندگان بــه کاهش قیمت روغن خوراکی گفت: 
همانطور که تولید کنندگان روغن با حذف ارز ترجیحی قیمت 
تولیدات خود را بافاصله افزایش دادند اکنون نیز باید با کاهش 
قیمت مواد اولیه، قیمت تولیدات را کاهش دهند. او اضافه کرد: با 
توجه به کاهش نرخ جهانی و حقوق گمرکی دستورالعمل کاهش 
1۰ تا 25درصدی قیمت انواع روغن خوراکی به کارخانه ها اباغ 
شده و از روز شنبه ۸مرداد الزم االجرا شده است. همزمان با این 
اظهارنظر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی نیز در اطاعیه ای 
لیســت جدید قیمت انواع روغن نباتی را برای اجــرا از تاریخ 
11مردادماه1۴۰1 اعام کرد. فهرســت جدید قیمت ها نشان 
می دهد قیمت روغن خانــوار 1۰درصد و قیمت روغن صنف و 

صنعت 15درصد کاهش داشته است.

  قیمت مرغ به زیر نرخ مصوب رسید
مهدی یوســف خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی 
از فروش مرغ در واحدهای صنفی زیر نــرخ مصوب خبر داد و 
افزود: مرغ به وفور در بازار موجود و تولید بیش از مصرف است، 
از این رو هر روز شــاهد کاهش نرخ آن در بازار هستیم. به گفته 
او نرخ مصوب فروش مرغ کیلویی 59هزار و ۸۰۰ تومان اســت 
درحالی که مرغ کیلویی 5۰هزار تومــان در واحدهای صنفی 

عرضه می شود.
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جواد اوجی
وزیر نفت

تفاهمنامه 40میلیارد دالری با گازپروم 
بــه زودی تبدیــل به قــرارداد می شــود. با 
امضــای2 مشــارکت نامه تأمیــن مالی و 
تأسیس پتروپاالیشــگاه »سردار شهید 
قاسم سلیمانی« و پاالیشگاه »مروارید 
مکــران«در دولــت ســیزدهم، ظرفیــت 
پاالیشی کشور اکنون 2میلیون و200هزار 
بشــکه در روز و ظرفیــت تولیــد نفــت و 
حــدود  بــه  نیــز  کشــور  میعانــات 
4میلیون و500هزار بشکه در روز  است.

اسدهللا قلی زاده
 رئیس صنف جایگاه داران کشور

مصرف بنزین آزاد طی 3سال اخیر رشد 
صعــودی داشــته و هم اکنــون حداقــل 
50درصــد بنزین مصرفی کشــور به نرخ 
آزاد است. اواخر سال98 تقاضای مردم 
برای بنزین آزاد به 15درصد کل مصرف 
هم نمی رسید، ولی اکنون با رشد تقاضا 
مواجه هستیم و در ماه های اخیر برخی 
روزها مصرف بنزین آزاد تا 60درصد کل 
فروش بنزین را شامل شده که کالنشهر 
تهران صدرنشین استفاده از بنزین آزاد 
و مشــهد و اصفهان و شیراز در رتبه های 

بعدی قرار دارند.



اما تو

باور نکن!
آیا واقعا حال ورزش ایران خوب است؟

وزیــر ورزش و جوانان که روزهای شــلوغی را 
پشت ســر می گذارد، حاال برای نخستین بار از 
مجلس شــورای اســامی کارت زرد دریافت 
کرده است. ســؤال نمایندگان که وزیر را پشت 
تریبون مجلس قــرار داد، این بــود که چرا با 
وجود گذشــت ۱۸ماه از تصویب قانون شــرح 
وظایــف و اختیــارات وزارت ورزش و جوانان، 
هنوز آیین نامه اجرایی این قانــون به تصویب 
هیأت دولت نرســیده و عما ظرفیت های این 
قانون فعال نشده است؟ سجادی در مجلس در 
مورد روند تصویب این آیین نامه اجرایی صحبت 
کرد و وعده داد که به زودی همه موانع از مسیر 
آن برداشته خواهند شد. با وجود این، مجموع 
توضیح های سجادی برای نمایندگان قانع کننده 
به نظر نمی رسید. در این جلسه البته پرسش های 
دیگری نیز در مورد بازگشت احتمالی مسببان 
قرارداد فاجعه بار ویلموتس به فدراسیون فوتبال  
مطرح شد. به نظر می رسد موضع گیری تند و تیز 
اخیر آقای وزیر، بی ارتباط با جلسه دیروز مجلس 
نبوده است. به هر حال ۱20رأی مخالف نسبت به 
توضیحات سجادی، موجب شد که او از مجلس 
شورای اسامی کارت زرد دریافت کند؛ اتفاقی 
که می تواند یک تلنگر جدی برای مجموعه تحت 

مدیریت این وزیر باشد.
سجادی در حاشــیه صحبت هایش در مجلس 
شورای اسامی، جمله ای را نیز به زبان آورده که 
جای بحث و بررسی دارد. او مدعی شده که »این 
روزها اخبار خوب حوزه ورزش، حال همه را خوب 
کرده است«. تردیدی نیست که این روزها گاهی 
اخبار خوبی نیز در مورد موفقیت های ورزشــی 
نمایندگان ایران به گوش می رســد اما آیا واقعا 
شرایط ورزش ایران خوب و امیدوارکننده است؟ 
فوتبال به عنــوان پرهوادارتریــن ورزش ایران، 
بدترین روزهای ممکن را پشت سر می گذارد. از 
یک سو بدهی ویران کننده به مارک ویلموتس و 
از سوی دیگر حواشی انتخابات فدراسیون شرایط 
دشواری برای فوتبال ساخته اند. در کنار همه این 
مســائل، باید به باتکلیفی تیم ملی، مشکات 
اردویی تیــم و همچنین دودســتگی در بین 
نفرات آن نیز اشاره کرد. به نظر می رسد حضور 
سجادی در اردوی قطر نیز تأثیر خاص خودش 
را روی این دودســتگی داشته است. در کشتی 
که نخستین و موفق ترین ورزش ایران به شمار 
می رود، نماینده آقای وزیر در قامت رئیس مجمع 
با رئیس فدراسیون درگیر شــده و کنایه های 
عجیب 2چهره باســابقه در ورزش ایران، برای 
چندین روز نقل محافل بوده است. در رشته ای 
مثل وزنه  برداری که در چند دوره المپیک صاحب 
مدال های ارزشــمند و رکوردهای بزرگ شده، 
کار به اعتصاب ورزشکارها و درگیری فیزیکی 
رسیده است. بسیاری از وزنه بردارهای تیم ملی 
به شدت از شرایط ناراضی هستند و امکانات را 
برای ادامه حضور در تیم ملی کافی نمی  دانند. 
بســکتبال ایران هم کــه زمانــی از مهم ترین 
قدرت های قاره آســیا بود، حتی نتوانســته در 
جمع 4تیم برتر تورنمنت ســاده ای مثل کاپ 
آسیا قرار بگیرد و سال هاست که استعدادیابی 
موفقیت آمیزی برای کشف ستاره های جدید این 
ورزش صورت نگرفته اســت. رئیس فدراسیون 
تکواندو نیز به جای سروسامان دادن به وضعیت 
این رشته ورزشــی بعد از ناکامی در المپیک، 
وقت و تمرکزش را صرف حضــور در انتخابات 
کمیته ملی المپیک کرده است. جودو در ایران 
نیز همچنان با مشــکات تحریم روبه رو شده 
و از ســوی فدراســیون جهانی برای نبردهای 
مختلف دعوت نمی شــود. ایران در همین چند 
سال گذشته یکی از مهم ترین شطرنج بازهایش 
را نیز به کشورهای دیگر سپرده است. آیا واقعا 
حجم اخبــار خوبی کــه این روزهــا در حوزه 
ورزش به گوش می رسد، بیشتر از این اخبار بد 
و نگران کننده است؟ بســیاری از فدراسیون ها 
با کمبود قابل توجه  امکانات روبه رو هســتند و 
حتی بدیهی ترین امکانات الزم برای آماده سازی  
ستاره ها در مســیر المپیک را هم ندارند. روند 
کوچ ســتاره های ایرانی به کشورهای دیگر نیز 
هیچ وقت به شــکل جدی متوقف نشده است. 
اگر در این شــرایط آقای وزیر واقعا اخبار خوبی 
دارند، بد نیست آن را با هواداران ورزش در ایران 
نیز در میان بگذارند؛ چرا کــه در مرور وضعیت 
رشته های مختلف، به ندرت خبرهای خوب به 

گوش می رسند.
فوتبــال، شمشــیربازی، ژیمناســتیک و 
دوچرخه ســواری، فدراسیون هایی هستند که 
همچنان با سرپرست اداره می شوند. در نخستین 
روزهای شــهریورماه نیز دوران 4ساله ریاست 
فدراســیون  بدمینتون به پایان خواهد رسید. 
سروسامان دادن به این فدراسیون های آشفته 
یکی از مهم ترین ماموریت های وزارت ورزش به 
شمار می روند اما به جز فدراسیون فوتبال، حتی 
زمان برگزاری انتخابات سایر فدراسیون ها هم 
مشخص نشده است. در چنین شرایطی، سخت 
می توان باور کرد که حــال ورزش واقعا خوب 
شده باشــد. هواداران ورزش در ایران هم مثل 
نمایندگان مجلس، در مقابل چنین جمله ای قانع 
نمی شوند. حال ورزش وقتی خوب خواهد شد که 
تکلیف ریاست فدراسیون ها روشن شود، بودجه و 
امکانات کافی در اختیار ورزشکارها قرار بگیرد و با 
مجموعه ای از انتخاب  های درست و برنامه ریزی 
مداوم، ستاره های ایرانی فرصت درخشیدن در 

میادین جهانی را به دست بیاورند.
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عناصر دفاعی در سبد خرید
باشگاه های اروپایی در نقل و انتقاالت 

این فصل برای مدافعان پول و انرژی 
زیادی هزینه می کنند

20

طنز تاریخی از سرنوشت 2مربی که در مقدماتی 
جام جهانی روی نیمکت ایران نشستند؛ 

آنکه پول برد و آنکه فحش خورد

دلم برای والیبال تنگ شده پول ویلموتس را اسکو می دهد
علی اصغر مجرد بعد از یک سال دوری از والیبال 

می گوید آماده است و می تواند برای مسابقات 
قهرمانی جهان با صددرصد توانش بازی کند
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 روز مانده تا 
جام جهانی

 روز مانده تا 
ليگ برتر

برنامه بازی

پیکان

ذوب آهن

گل گهر

آلومینیوم

ملوان

پرسپولیس

تراکتور

هوادار

19:00

19:30

20:30

20:00

جمعه 21 مرداد 1401

شنبه 22 مرداد 1401

لیگ برتر ایران - هفته 1

استقالل

فوالد

سپاهان

صنعت نفت

19:30

20:30

نساجی

نفت.م. س

مس رفسنجان

مس کرمان

19:00

20:30

خودسوزی

چهره روز

پرسپولیس

فوالد
20:30

پنج شنبه 27 مرداد 1401

جمعه 28 مرداد 1401

لیگ برتر ایران - هفته 2

ملوان

استقالل
19:30 عيسي آل كثير اگر به موقع تن به عمل جراحي مي داد،  امروز  فاصله چندانی تا 

بازگشت به ميادين نداشت. اما او عجيب ترين  تصميم را گرفت و به بدترين 
شكل ممكن تاوانش را داد
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کسی در بلژیک بی پول نمانده؟

کاش تو جای هالک ایرانی بودی!

خدا به داد شروع فصل برسد

دادگاه عالــی ورزش، فدراســیون 
فوتبــال ایــران را بــه پرداخت 
354هزار یورو به اضافه 5درصد 
سود ساالنه به مانوئل فررا، دستیار 
بلژیكی ویلموتس متهم کرد. ایشان 
که تقریبا هیچ عكس مشترکی هم با 
ویلموتس ندارد، قبال 112هزار یورو هــم نقد گرفته بود که 
هزینه حضورش در ایران برای 5 بــازی خفت بار را به چیزی 
حدود نیم میلیون دالر می رساند. االن وقتش شده مهدی تاج 
سینه سپر کند و بر سر مردم منت بگذارد که اگر آنها نبودند، 
البد امروز باید یک میلیون یورو به این آقای دستیار می دادیم 
و چیزهایی از این دست. راستش ما هر چه غر بلد بودیم قبال 
زده ایم و حرف تازه ای نداریم. االن فقط می خواستیم بدانیم در 
بلژیک فرد دیگری برای غرامت گرفتن مانده یا باالخره کابوس 

ویلموتس تمام است و می توانیم در را ببندیم؟

هــی می گفتنــد ســپاهان در 
نقل وانتقاالت عملكــرد توفانی 
داشته و فالن و بهمان، اما ما فكر 
نمی کردیم موضوع تــا این حد 
جدی باشد. مانوئل فرناندز، خرید 
جدید طالیی پوشان اما نشان داد چه 
خبر است و مشت اول را محكم زد، اما نه در زمین فوتبال، بلكه 
به صورت یک خبرنگار اهل ترکیه در همین کشور! از قرار معلوم 
استاد از فرصت اردوی سپاهان در ترکیه استفاده کرده و بعد از 
خروج از محل اردو، سراغ تفریحات آنچنانی رفته است. یک 
خبرنگار هم آن اطراف داشته از فرناندز فیلم و عكس می گرفته 
که از سوی هافبک 36ساله پرتغالی مورد تفقد)!( قرار می گیرد. 
البته باشگاه سپاهان مطابق انتظار روایت دیگری از موضوع دارد 
که امیدواریم داستان آنها درست باشد. خالصه اینكه کاش 

فرناندز را به جای هالک ایرانی می فرستادیم بزن بزن! 

بعد از نیمه تمام ماندن بازی دوستانه 
گل گهر ســیرجان و مس کرمان، 
مسابقه دوستانه پیكان و استقالل 
مالثانــی هم ناتمــام باقی ماند تا 
یک نقطه روشن و طالیی دیگر در 
کارنامه فوتبال اخالق مدار ایران به ثبت 
برسد. گویا استقالل مالثانی 2اخراجی داده بود و بازی هم بدون 
گل مساوی دنبال می شــد. در همین هنگام داور برای پیكان 
پنالتی گرفت تا حوصله ابراهیم اشكش، سرمربی استقالل سر 
برود و تیمش را بیرون بكشد. اصال چه معنی دارد داور وقتی 
2بازیكن یک تیم را اخراج کرده، باز به ضــرر آن تیم پنالتی 
بگیرد؟ معلوم اســت که حب و بغض وجود دارد. اینكه نشــد 
داوری؛ الاقل به طور مساوی از هر تیم یک بازیكن اخراج کن! 
خالصه با این گاردی که تیم ها از مسابقات دوستانه گرفته اند، 

خدا به داد شروع بازی ها برسد.

تیم تراکتور که فصل گذشــته با حضور در 
مكان سیزدهم جدول، یكی از ضعیف ترین 
رتبه های تاریخش را به دست آورد، امسال 
عزمش را جزم کرده تــا با خریدهای پرتعداد 
و سرمربی اسم ورســم دارش قربان بردیف دوباره به اوج برگردد. بردیف 
بیست ودومین سرمربی تراکتور در تاریخ لیگ برتر است و امیدوار است 
قهرمانی لیگ برتر یعنی مقامی که توسط هیچ یک از 21سرمربی قبلی 
به دست نیامد، نصیب این مربی شود که سابقه قهرمانی در لیگ روسیه 
را هم دارد. در بین 21ســرمربی قبلی تراکتور، امیــر قلعه نویی عنوان 
نایب قهرمانی لیگ را برای این تیم به دست آورده و باالترین تعداد امتیاز را 
هم برای این تیم در لیگ برتر گرفته است؛ 155امتیاز. تونی اولیویرا با 106و 

فراز کمالوند با 104امتیاز در رتبه های بعدی هستند.

بهترین گلزن تراکتــور در تاریخ لیگ برتر 
هنوز محمد ابراهیمی اســت کــه با لقب 
اف 14برای این تیم می درخشید و حاال چند 
سالی است بازنشسته شده. ابراهیمی 31گل 
برای تبریزی ها زده تا باالتر از بازیكنانی بایســتد که سابقه آقای گلی در 
لیگ را هم دارند. ادینیو که در لیگ14با ثبت 20گل برای تراکتور بهترین 
گلزن لیگ شده، در مجموع 27گل با لباس این تیم زده و دومین گلزن 
تراکتوری ها است. فرزاد حاتمی با 23و محمد ایرانپوریان با 22گل نفرات 
بعدی هستند. ایرانپوریان یک مدافع بود و حضورش در این لیست جالب 

توجه است. رکورد پاس گل در تیم تراکتور نیز متعلق به محمد ابراهیمی 
است که 23پاس گل برای این تیم داده است. احسان حاج صفی با 19و 

ایرانپوریان با 17پاس گل در رتبه های بعدی هستند.

و اما رکورد بیشترین بازی با پیراهن 
تراکتور در اختیار بازیكنی اســت که 
هنوز هــم در این تیم حضــور دارد و 
می تواند در فصل جدیــد رکوردش را 
دست نیافتنی تر از قبل کند. مهدی کیانی، کاپیتان حال حاضر تراکتور 
تا امروز 244بازی لیگ برتری برای این تیم انجام داده اســت. محمد 
ابراهیمی و ایرانپوریان که در بین گلزنان و گل ســازان تراکتور جایگاه 
خوبی داشتند، اینجا هم نفرات دوم و سوم هستند. ابراهیمی 199بار 
در ترکیب تراکتور قرار گرفته و ایرانپوریان هم 132بار با پیراهن این 
تیم در لیگ بازی کرده است. نفر چهارم این لیست، چهره جالبی است. 
رضا اسدی با 127بازی، باالتر از محمدرضا اخباری است و حاال که به 

تراکتور برگشته می تواند این رکورد را باالتر هم ببرد.

نكته بازی

متريكاآماربازی

خودسوزی
 عيسي آل كثير اگر به موقع تن به عمل جراحي مي داد امروز 

 فاصله چندانی تا بازگشت به ميادين نداشت. اما او عجيب ترين
 تصميم را گرفت و به بدترين شكل ممكن تاوانش را داد

بهروز رسايلی|  دردسرهای پرونده مارک ویلموتس 
برای فوتبال ایــران تمامی نــدارد. دادگاه عالی 
ورزش غرامــت 6میلیون یورویــی این مربی 
را به کمی بیشــتر از نصف کاهــش داد تا در 
اردوگاه مهدی تاج و شــرکا هلهله موهومی 
مبنی بر جشن گرفتن پیروزی راه بیفتد، اما همه 
می دانیم که هیچ بردی در کار نیست. فقط یک 
رسوایی عظیم بوده که بخشی از ابعادش کاسته شده است. همزمان اما اداره 
مالیات اعالم کرده فدراسیون فوتبال باید 32میلیارد تومان بابت مالیات مربی 
بلژیكی بپردازد؛ پولی هنگفت که خودش می شود یک میلیون دالر. این در 
حالی است که اوایل حضور ویلموتس در ایران ادعا می شد پرداخت مالیات او 
به عهده خودش است، اما دیدیم که این  ادعا هم چندان واقعی نبود. همه اینها 
تازه غیر از 2میلیون یورویی است که قبال به طور نقد به اسكوچیچ پرداخت 

شده و چنین شرایطی، یک خسران عجیب و فراموش نشدنی برای فوتبال ایران 
به ارمغان آورده است.

   تاج و يک آدرس اشتباه ديگر
آنچه امروز می دانیم این است که باید 3میلیون و 200هزار یورو به اضافه ساالنه 
5درصد جریمه دیرکرد به ویلموتس بپردازیم تا کابوس حضور ننگین او در فوتبال 
ایران به پایان برسد. در این میان اما مهدی تاج، مسئول اصلی پرونده ویلموتس که 
حاال دوباره برای رسیدن به کرسی ریاست فدراسیون خیز برداشته، یک آدرس 
اشتباه دیگر می دهد: »می توانیم فعال این پول را نپردازیم و ادعا کنیم تحت تحریم 
هستیم. در این صورت حتی جریمه دیرکرد هم به آن تعلق نمی گیرد.« این در 
حالی است که در طول ســال های تحریم، بارها فیفا باشگاه  های ایرانی را برای 
پرداخت بدهی های بین المللی خود تحت فشار قرار داده و پنجره نقل وانتقاالتی 
آنها را بسته است. طبیعتا فدراسیون جهانی گوش به این حرف ها نمی دهد و 

ممكن است فدراسیون فوتبال یا تیم ملی ما را جریمه کند. به طور کلی هم تجربه 
تاریخی نشان می دهد خطر گوش نكردن به حرف تاج، کمتر از خطر گوش کردن 

به حرف او ست! 

    اسكوچيچ درآورد تا خرج ويلموتس كنيد
در چنین شــرایطی طبیعتا طلب مارک ویلموتس از محل مطالبات معوقه 
فدراسیون فوتبال ایران در فیفا پرداخت خواهد شــد که دست به نقدترین 
آنها، پاداش صعود به مرحله نهایی جام جهانی است. گویا این پاداش در کنار 
کمک هزینه آماده سازی که به 32تیم تعلق می گیرد، چیزی حدود 12میلیون 
دالر است؛ رقمی قابل توجه که بیش از یک چهارم آنها باید به جیب ویلموتس 
مفت خور ســرازیر شــود. این اتفاق در حالی رخ می دهد که مربی بلژیكی با 
شكست برابر بحرین و عراق تمام تالشــش را کرد تا پای ایران به قطر نرسد، 
اما اسكوچیچ در شــرایطی عجیب و غریب هدایت این تیم را پذیرفت و بار را 
به مقصد رساند. شاید اگر امروز به جام جهانی نرسیده بودیم، پرداخت همین 
3میلیون یورو به یک مصیبت بزرگ تبدیل می شد؛ طوری که آقای تاج با تمام 
اعتمادبه نفس اش نمی توانست به دوربین زل بزند و سیاست هایش را توجیه 
کند. با این حال، صعود به قطر 2022 و دستیابی به پاداش هنگفت فیفا، خیلی 
از معادالت را عوض کرد. طنز روزگار اینجاست که ویلموتس با عزت و احترام، 
با تشریفاتی که صد برابر بیشتر از حقش بود، آمد و گوش فوتبال ایران را برید، 
اما اسكوچیچ که دستمزدش به اندازه مالیات مربی بلژیكی هم نبود، بابت بردن 

ایران به جام جهانی همچنان بد و بیراه می شنود و تحقیر و تمسخر می شود.
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پولویلموتسرااسکوچیچمیدهد
طنز تاريخی از سرنوشت 2مربی؛ آنكه پول برد و آنكه فحش خورد

روزماندهتا
ليگبرتر

روزماندهتا
ليگيک

روزماندهتا
سریآ

روزماندهتا
الليگا

روزماندهتا
بوندسليگا

یكی از عجیب ترین اتفاقات فصل گذشته فوتبال ایران این بود که عیسی آل کثیر رباط صلیبی پاره کرد و این موضوع به تأیید پزشكان 
رسمی هم رسید، اما خودش زیر بار داستان نرفت و با لجاجت به حضورش در تمرینات ادامه داد. او مدت ها عقیده داشت رباط 
پاره نكرده و حتی به کادرفنی پرسپولیس اعالم کرد حاضر است با مسئولیت خودش در مسابقات این تیم به میدان برود، هرچند 
یحیی گل محمدی زیر بار این موضوع نرفت. در نتیجه عیسی در تمرین پرسپولیس به یک شرکت کننده عادی و بی ثمر تبدیل 
شد و روزهای طالیی را برای جراحی و کسب بهبودی از دست داد.تاریخی که در آن به طور دقیق اعالم شد آل کثیر رباط پاره کرده، 

21دی ماه گذشته بود، اما تا 20 اردیبهشت امسال طول کشید تا او بپذیرد زیر تیغ جراحی برود. این فاصله تقریبا 3ماهه، در 
حالی مفت و مسلم طی شد که اگر عیسی همان زمان مثل سایر مصدومان به دوران درمانش می پرداخت، 

امروز فاصله چندانی تا بازگشــت به میادین نداشت و چه بســا حتی از هفته های ابتدایی فصل 
می توانست برای پرسپولیس به میدان برود، اما او لج کرد و آنقدر خودش را بالتكلیف نگه داشت 

که شرایطش برای فصل جدید هم به هم ریخت.قرارداد 2ساله عیسی آل کثیر با پرسپولیس 
در پایان لیگ بیست ویكم پایان یافته است. در نتیجه او بازیكن آزاد است و چون تقریبا تمام 
نیم فصل اول را از دست می دهد، باشگاه حاضر به تمدید قرارداد این بازیكن نشده است. 
این اتفاق در حالی رخ می دهد که اگر عیسی زمستان گذشته پایش را به تیغ جراحان 
می سپرد، احتماال قراردادش هم همان زمان به منظور دلگرمی و افزایش روحیه تمدید 
می شــد. با این حال او کاری با خودش کرد که از هر جهت عجیب بود؛ داستانی در 

مورد لج بازی آدم ها که ممكن است تبعاتی بیش از حد تصور به همراه داشته باشد.

یامحروم،یامصدوم
دوران بازی آل کثیر در پرسپولیس همیشــه با غیبت های طوالنی مدتی 
همراه بوده است. او البته شــروع بســیار خوبی در لباس قرمز داشت اما 
در همان تورنمنتی که درخشــیدن را آغاز کرده بــود، دچار محرومیت 
6ماهه و نخستین غیبت طوالنی اش شــد. مهاجم سابق نفت آبادان در 
شهریورماه99 به پرسپولیس پیوســت؛ در پایان لیگ نوزدهم و همان 
روزهایی که سرخپوشان عازم مسابقات باقیمانده از لیگ قهرمانان آسیا 
در فصل2020 بودند و همان تورنمنت به محلی برای درخشش این 
مهاجم تبدیل شد. عیسی در 3بازی متوالی 4گل به الشارجه، السد 
و پاختاکور زد و پرسپولیس را تا نیمه نهایی رقابت ها پیش برد، اما 
ساعتی قبل از بازی نیمه نهایی به خاطر شادی گل خاصش در بازی 
با پاختاکور، دچار محرومیت 6ماهه شد تا پرسپولیس بدون او و با 
گل مهدی عبدی مقابل النصر راهی فینال شود. روز فینال، عیسای 

محروم در استودیوی پخش زنده تلویزیون کنار علی پروین نشسته بود 
و پرسپولیس بدون او به اولسان هیوندای باخت.

گلداربیوپنالتیآسمانی
به خاطر همان محرومیت 6ماهه، پرسپولیس لیگ بیستم را هم بدون آل کثیر آغاز کرد و دچار مشكالت 
فراوانی در خط حمله اش بود. در روزهای غیبت عیسی و افول عبدی، کادر فنی پرسپولیس بارها تیم را 
بدون مهاجم تخصصی ارنج کردند و عالیشاه و امیری در آن روزها مهاجم پرسپولیس می شدند. به اضافه 
احمد نوراللهی که یک خط جلو آمده بود و در پایان فصل هم بهترین گلزن تیمش شد. محرومیت آل کثیر 
در فروردین ماه1400 تمام شد. او در بازی با پدیده به میدان برگشت، در بازی بعدی مقابل نساجی گل 
زد و تا پایان لیگ بیستم 11بازی در لیگ انجام داد و 3گل برای تیمش زد. ازجمله 2گل بسیار مهم؛ یكی 
برای پیروزی یک بر صفر در داربی تهران و دیگری در جریان تساوی 1-1 با سپاهان در شهر اصفهان. به 
اینها تک گل پیروزی  بخش مقابل تراکتور در بازی سوپرجام را هم اضافه کنید تا به یاد بیاورید چگال ترین 
گل های پرسپولیس را در فصل 1400-1399 همین عیسی آل کثیر زده است. اگرچه او فصل را با یک 
اتفاق تلخ تمام کرد؛ با هدر دادن پنالتی در داربی جام حذفی که منجر به شكست مقابل استقالل و حذف 

دوباره از این رقابت ها شد.

بازگشتیدرکارهست؟
در فصل گذشته، عیسی آل کثیر تا قبل از مصدومیتش 14هفته بازی کرد، در 12بازی فیكس بود و 2بار هم 
به عنوان بازیكن جانشین به زمین رفت و مجموع دقایق بازی اش 1033دقیقه بود. عیسی در این دقایق 4گل 
زد و 2بار هم برای تیمش پنالتی گرفت. اعتقاد یحیی به عیسی به خاطر سختكوشی او در پرس کردن مدافعان 
حریف و دوندگی باالیش در مقایسه با مهدی عبدی بود. رزومه عیسی آل کثیر در پرسپولیس شكل جالبی 
پیدا کرده است. او 2فصل در پرسپولیس بوده؛ یک بار نیم فصل اول را از دست داده و یک بار نیم فصل دوم را! 
طی این 2فصل عیسی مجموعا 25بازی در لیگ انجام داده و 7گل زده است. آمار او در کلیه رقابت های داخلی 
و آسیایی هم به 43بازی و 15گل طی 2فصل می رسد. او در شروع نیم فصل دوم دقیقا 33سال سن خواهد 
داشت و باید دید می تواند در این سن وسال دوباره خودش را به اوج برساند و در خط حمله پرسپولیس مطرح 
کند. این نكته را هم نباید از نظر دور داشت که سرخپوشان در حال استخدام یک مهاجم خارجی هستند و اگر 
او در خط حمله جا بیفتد و خوب گل بزند، کار عیسی برای پس گرفتن جایگاهش باز هم سخت تر خواهد شد.
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آنتونیو رودیگر 40میلیون یورو
قیمت این مدافع آلمانی 40میلیون است اما او رایگان و با 

انتقالی آزاد از چلسی به رئال مادرید رفت. با این حال آنچلوتی 
در تور پیش فصل نشان داد همچنان به زوج پراشتباه فصل 

قبل شامل آالبا و میلیتائو اعتماد دارد و رودیگر را برای پست 
دفاع چپ می خواهد. رودیگر از باشگاه های زیادی ازجمله 

بایرن مونیخ پیشنهاد داشت.

آندریاس کریستنسن 35میلیون یورو
این مدافع دانمارکی هم رایگان از چلسی جدا شد و به بارسلونا 

رفت. البته هنوز قرارداد او و دیگر خریدهای پرشمار بارسا 
به خاطر متوازن نبودن دخل و خرج ها ثبت نشده است. 

کریستنسن در سال جام جهانی رقبای زیادی در خط دفاعی 
بارسا دارد. حتی دی یونگ هم اگر بماند یکی از گزینه های خط 
دفاعی خواهد بود چون ژاوی او را برای خط هافبک نمی خواهد.

باشگاه نیس مدتی است خود را از یک نام بی اهمیت، به یک باشگاه 
خبرســاز تبدیل کرده است. نام این باشگاه در ســال های اخیر از 
زمان جذب بالوتلی، مهاجم جنجالی ایتالیایی بر سر زبان ها افتاد. 
آنها فصل پیش سرمربی قهرمان لیگ یعنی گالتیه را از لیل جذب 
کردند. در این تابستان همچنان نام نیس در اخبار به چشم می خورد. 
رضایتنامه گالتیه با 12میلیون یورو به مقصد پاری سن ژرمن صادر 
شد تا این مربی جانشین پوچتینو در پاریس شود. نیس فصل گذشته 
با او پاری سن ژرمن را از رقابت های جام حذفی فرانسه کنار زده و به 
فینال رسیده بود. لوسین فاوره، سرمربی سابق دورتموند به جای 
گالتیه روی نیمکت این تیم خواهد نشست. باشگاه 7میلیون یورو 
بیش از پول فروش گالتیه صرف خرید بازیکن کرده و چند بازیکن 

را نیز رایگان به خدمت گرفته است. خرید بکابکا از لکوموتیو مسکو، 
12میلیون برای نیس هزینه داشت اما آرون رمزی و کسپر اشمایکل 

رایگان به این باشگاه فرانسوی منتقل شدند.
آرون رمزی، هافبک ۳1ساله و ولزی ســابق یوونتوس در انتقالی 
آزاد و با قراردادی ۳ ساله به نیس پیوســت. یوونتوس در زمستان 
گذشــته این بازیکن را که 8میلیون یورو دســتمزد می گرفت، به 
گالسکو رنجرز واگذار کرده بود. پس از آنکه یوونتوس با این بازیکن 
برای فسخ قرارداد و پرداخت مبلغ ۳میلیون یورو به توافق رسید و 
هواداران یووه این موضوع را جشن گرفتند، باشگاه نیس در مراسم 
رونمایی از رمزی اشاره ای به سوابق او در یووه و 69باری که پیراهن 
این تیم را پوشیده، نداشــته و حتی از بانوی پیر که لقب یوونتوس 

است، به عنوان »پیرزن« یاد کرده! رمزی که نخستین ولزی تاریخ 
لیگ یک فرانسه محسوب می شود، پس از انجام تنها ۵ بازی در 

نیمه نخست فصل گذشته، در نیمه دوم فصل به رنجرز رفت 
و با این تیم نایب قهرمان لیگ اروپا شد.

از سویی، کســپر اشــمایکل هم پس از سال ها حضور 
در کینگ پاور و دریافت بازوبند کاپیتانی لسترســیتی 
سرانجام در ۳۵سالگی این باشــگاه انگلیسی را ترک 
کرد و به نیس در فرانسه پیوست. این قرارداد ۳ ساله 
به ارزش یک میلیون یورو منعقد شده است. در این 
فصل از نیس بیشتر از قبل خواهیم شنید. نیس 4بار 

سابقه قهرمانی لیگ و ۳ قهرمانی حذفی دارد.

جهان

شعار بایرنی ها علیه تیم لوا
رابرت لواندوفسکی که برای خداحافظی از بازیکنان و کادر فنی بایرن 
مونیخ به این شهر سفر کرده بود، هنگام خروج از کمپ تمرینی این 
تیم با شعار »زنده باد مادرید« هواداران بایرن مواجه شد. لواندوفسکی 
که سال ها آرزوی بازی در رئال مادرید را داشت، برای آنکه ثابت کند 
از کریم بنزما و مسی بهتر است، با اصرار فراوان به بارسلونا منتقل شد. 
لوا در واکنش به این اتفاق گفته است: »ناراحت کننده بود. همیشه 
بابت عناوینی که در بایرن مونیخ کسب کردم و تجربه هایی که اینجا 
داشتم، قدردان هستم. از همه بابت کارهایی که در حقم انجام دادند، 
تشکر کردم و به آنها هدیه دادم. لحظه ای احساسی و سخت را تجربه 
کردم. صحبت با صالح حمیدزیچ؟ همه چیز خوب است. با همه دیدار 
داشتم و بابت زحمات شان تشکر کردم. هفته های گذشته برای همه 
سخت بود اما تجربه هایی که اینجا داشتم را فراموش نمی کنم و از 
هواداران بابت حمایت هایشان ممنونم. هواداران بایرن مونیخ همیشه 

در قلبم می مانند.«

باشگاهداری سسک در ایتالیا

سســک فابرگاس پس از پایان قراردادش با موناکو ترجیح داد به 
سری ب در ایتالیا برود و با کومو قرارداد ببندد. او پس از انتقال به 
کومو، بخشی از سهام این باشگاه را نیز در اختیار گرفته و قرار است 
در بازسازی ورزشگاه اختصاصی و ساخت کمپ تمرینی برای این 
باشگاه ســرمایه گذاری کند. برند اندونزیایی Djarum )فعال در 
صنعت دخانیات( مالک اصلی باشــگاه کومو است و دنیس وایز، 
اسطوره باشگاه چلســی، به عنوان مدیرعامل آن فعالیت می کند. 
کومو که آخرین بار در فصل 0۳-2002 در سریA حضور داشته، 
ســال2021 به سریB بازگشــت و فصل گذشــته را در جایگاه 

سیزدهم به پایان رساند.

درآمد 24میلیونی رئال
رئال مادرید در این تابستان فقط 2 خرید جدید یعنی رودیگر و 
شوامنی را داشته و 80میلیون برای بازیکن فرانسوی هزینه کرده 
اما درآمدهایی هم داشته. اگر آسنسیو به فروش برسد، دست کم 
۳0میلیون یورو نصیب باشگاه می شود اما مشکل اینجاست که 
آسنسیو و ماریانو هم می خواهند مثل گرت بیل، ایسکو و مارسلو 
فصل آخر قراردادشــان را بمانند و سپس رایگان جدا شود. رئال 
یوویچ را رایگان از دست داد تا از شر دستمزدش خالص شود اما 
از فروش این بازیکن توســط فیورنتینا ۵0درصد درآمد کسب 
می کند. بورخا مایــورال که با 10 میلیون یورو بــه ختافه رفته، 
گران ترین فروش تابســتان بود درحالی که رئال مادرید نیمی از 
حق انتقال گیال و کوبو را با 6 میلیون یورو فروخت. رئال مادرید از 
فروش نیمی از حق انتقال چوست نیز یک میلیون یورو درآمدزایی 
کرد. هم اکنون بازیکنانی نظیر ماریانو، رینیر و ادوریوســوال در 
فهرست مازاد هســتند. از طرفی، دنی گومس بازیکن آکادمی 
رئال مادرید که سال گذشته با 2.۵ میلیون یورو راهی لوانته شد و 
رئال مادرید نیمی از حق انتقال او را حفظ کرد احتماال با 2 میلیون 
یورو به الچه خواهد رفت و از این طریق یک میلیون دیگر به رئال 

می رسد.

بارسا و فروشی دیگر
با اعالم خوان الپورتا در نشست خبری مراسم معارفه ژول کنده، 
24.۵ درصد از سهام بارسااســتودیوز در ازای مبلغ 100 میلیون 
یورو به کمپانی سوسیوس فروخته شده است. این اقدام کاتاالن ها 
برای ثبت قرارداد بازیکنان جدید باشــگاه حیاتــی بوده و به این 
ترتیب بلوگرانا برای ثبت قرارداد بازیکنان جدید خود مشــکلی 

نخواهد داشت.

تالش چلسی برای تالفی
چلســی که بازیکنانی مثل لواندوفســکی، رافینیا و ژول کنده را 
در رقابت با بارسلونا از دســت داده، درنظر دارد رویه ای دیگر در 
نقل وانتقاالت در پیش بگیرد. باشگاه لندنی می خواهد با گزینه های 
مورد نظر باشگاه های دیگر مذاکره کند. بیش از یک ماه است که 
منچستریونایتد تالش می کند فرنکی دی یونگ را از بارسلونا بگیرد 
اما این هافبک هلندی راضی به این انتقال نیســت. حاال چلسی 
شرایط او را پرس وجو کرده. از سویی توماس توخل می خواهد با 
گزینه گواردیوال و من ســیتی برای پست دفاع چپ مذاکره کند 
و کوکوریا را از برایتون بخرد. برایتون به پیشــنهاد 40میلیون 
پوندی من سیتی پاسخ رد داده بود. ۵0میلیون برای بازیکنی که 
در پست او بن چیلول و مارکوس آلونسو را دارد و هنوز آلونسو 

به بارسا فروخته نشده، پول زیادی است.

در سبد خرید
باشگاه ها برای مدافعان پول و انرژی زیادی هزینه می کنند

نقل وانتقاالت تابستانی امسال فصل خرید مدافعان بود. تیم های بزرگ و کوچک اروپایی به این نتیجه رسیده اند که برای 
بهتر نتیجه گرفتن باید خط دفاعی خود را بهتر کنند. پول های زیادی برای جابه جایی مدافعان هزینه شده اما امسال 

برخی از آنها با پایان قراردادشان به تیمی جدید پیوسته اند.

ماتیاس دلیخت 70میلیون یورو
مدافع 22ساله هلندی پس از ۳ فصل بازی با پیراهن یوونتوس و قرار گرفتن زیر 
سایه کیه لینی و بونوچی با قیمتی گزاف به بایرن مونیخ فروخته شد. رومنیگه، 
اسطوره بایرن از این خرید ابراز تعجب کرده و گفته دلیخت از زمان آژاکس هیچ 
پیشرفتی نداشته. یووه او را 7۵میلیون خریده بود. قیمت او در بازار 70میلیون 

است اما بایرن 67میلیون برایش هزینه کرده.

ژول کنده 60میلیون یورو
سه ویا با چلسی بر سر انتقال ژول کنده به توافق رسیده بود اما مدافع فرانسوی 
ترجیح داد به جای لندن به بارســلونا برود و با مدافعان پرشمار این تیم شامل 
پیکه، آرائوخو، کریستنســن و اریک گارســیا رقابت کند. کنده زمانی گزینه 
رئال مادرید هم بود اما هزینه باالی انتقالش رئال را از این خرید منصرف کرد. 

بارسا کنده را ۵0میلیون به عالوه 10میلیون افزونه خریداری کرد.

دیه گو کارلوس 40میلیون یورو
دیگر مدافع میانی سه ویا که در کنار کنده توانسته بود این تیم را بهترین خط 
دفاع لیگ کند، فروخته شد. سه ویا از این دو مدافع حدود 90میلیون یورو پول 
درآورد اما شکست 6 بر صفر در دیدار دوستانه مقابل آرسنال نشان داد شاید 
این دو معامله برای باشگاه اسپانیایی گران تمام شود. لوپتگی سعی دارد باشگاه 
سابقش یعنی رئال مادرید را قانع کند تا ناچو را به سه ویا بفرستد. ناچو ازجمله 
بازیکنان تک باشگاهی و متعصب فوتبال اســت و بعید است به این انتقال تن 
دهد. دیه گو کارلوس فصل آینده زیرنظر اســتیون جرارد در استون ویال بازی 

خواهد کرد. قیمت خرید او ۳1میلیون بود.

کوین اشلوتربک 33میلیون یورو
دورتموند هم در این تابستان توجه زیادی به خط دفاعی خود نشان داده. زنبورها 
که هالند را در خط حمله از دست داده اند و جانشین او یعنی سباستین هالر هم 
نمی تواند به دلیل تومور بدخیم تا اطالع ثانوی به میدان برود، به جای تقویت خط 
حمله به مستحکم کردن خط دفاعی خود اقدام کرده اند. کوین اشلوتربک، مدافع 
بلندقامت و ملی پوش فرایبورگ که ۳۳میلیون در سایت ترانسفرمارکت قیمت 
دارد، با 20میلیون یورو خریداری شــد. حضور او در کنار آکانجی، زوله و هوملز 

ترافیک شدیدی را در خط دفاعی دورتموند به وجود آورده.

برمر 35میلیون یورو
قیمت این بازیکن در بازار ۳۵میلیون اســت اما یوونتوس با پولی که از فروش 
دلیخت به دست آورد 41میلیون یورو برای خرید این مدافع برزیلی به باشگاه 
رقیب همشــهری خود -تورینو- پــول داد. برمر ازجملــه بازیکنانی بود که 

اینترمیالن هم به خریدش نزدیک شده بود اما یووه او را هایجک کرد.

کالیدو کولیبالی 35میلیون یورو
توماس توخل که 2 مدافع میانی خود یعنی کریستنسن و رودیگر را از دست داده 
و ممکن است آسپلیکوئتا و مارکوس آلونسو را هم از دست بدهد، برای پر کردن 
جای خالی آنها فعال یک مدافع مطمئن خریداری کرده. تا همین 2 فصل پیش 
باشگاه ناپولی برچســب 100 میلیون یورویی روی کولیبالی گذاشته بود اما با 
توجه به اینکه تنها یک سال از قراردادش باقی مانده، قیمت این مدافع سنگالی به 
یک سوم کاهش یافت. ارزش واقعی او در بازار نقل وانتقاالت ۳8میلیون یورو است. 

کولیبالی با شماره26 که متعلق به جان تری افسانه ای است بازی خواهد کرد.

عناصر دفاعی

نیکالس زوله 35میلیون یورو
مدافع ناراضی بایرن مونیخ به صــورت آزاد و با انتقالی رایــگان به دورتموند 
پیوست. او می توانست به لیگ برتر برود و زیرنظر گواردیوال در منچسترسیتی 
بازی کند یا به چلســی بپیوندد و جای رودیگر را بگیرد اما دوست داشت در 

آلمان بماند و به باشگاهی برود که ارزش او را بهتر درک می کند.

لیساندرو مارتینس 32میلیون یورو
منچســتریونایتد به این دلیل که در لیگ قهرمانان حضور ندارد، دســت روی 
هر بازیکنی که می گذارد با پاسخ منفی روبه رو می شــود. این باشگاه ثروتمند 
برای جذب بازیکن مجبور اســت پول زیادی خرج کند. منچســتری ها برای 
جلب رضایت آژاکس به فروش آنتونی 80میلیون پیشــنهاد داده اند اما آژاکس 
100میلیون برای این وینگر می خواهد. آنها فرنکی دی یونگ را هم نتوانسته اند 
با پیشنهاد 80میلیونی و دستمزد باال راضی به انتقال کنند. در عوض لیساندرو 
مارتینس را از آژاکس با مبلغی حدود 2برابر قیمت واقعی این مدافع آرژانتینی 
خریده اند، یعنی ۵7.۵میلیون یورو. او با حضور در هر 
بازی چه به عنوان بازیکن ثابت چه ذخیره ۵0هزار پوند 
خرج روی دست من یونایتد می گذارد و باشگاه انگلیسی 

باید این مبلغ را جداگانه به باشگاه هلندی بپردازد.

خبری از »نیس« هست؟

دیگران
چلسی هنوز دنبال خرید مدافع است. پاری سن ژرمن با 60میلیون یورو سراغ 
خرید اشکرینیار رفت اما اینتر حاضر به فروش او نشد. کیمپمبه هم در بازار در 
دسترس است. پاری سن ژرمن بازیکنی به نام نوردی موکله، مدافع فرانسوی 

الیپزیش را با 12میلیون یورو به جمع بازیکنان خود اضافه کرده است.

OTHERS

فصل پیش
تابستان گذشته هم مدافعان میانی زیادی بین باشگاه ها جابه جا شدند. واران و 
سرخیو راموس هر دو رئال را به مقصد منچستر یونایتد و پاری سن ژرمن ترک 
کردند و به جای آنها داوید آالبا از بایرن مونیخ با قراردادی آزاد به مادرید رفت. 
اتلتیکومادرید یک مدافع موزامبیکی به نام رینیلدو از لیل خرید. آرســنال بن 
وایت و تومیاســو را به جمع مدافعانش اضافه کرد. بارسلونا اریک گارسیا را از 
منچسترسیتی بازخرید کرد و... زمانی مورینیو از گواردیوال انتقاد می کرد که 
چرا برای خرید مدافع به اندازه بازیکن هجومی پول خرج می کند. اما حاال این 

موضوع تبدیل به یک همه گیری شده است.

last season



20
2 3 0 2 3 6 0   چهارشنبه   12 مرداد 1401    شماره  8559  2

Aliasghar Mojarad
منهای فوتبال

در ستایش احترام
جامعه بسکتبال آمریکا، بیگ راسل 88ساله را به 

شایستگی و با احترام خاصی به سوی مرگ بدرقه کرد

جواد نصرتی|  مرگ بیل راسل، یکی از بزرگ ترین شخصیت هایی که 
دنیای بسکتبال به خود دیده است، بار دیگر وجهی از جامعه ورزشی را 

نمایان کرده که می تواند الگویی برای سراسر دنیا، و همینطور ما باشد.
راسل، جایگاهی دست نیافتنی در تاریخ ورزش بسکتبال دارد و پیش 
از اینکه یکشنبه در سن 88سالگی به پایان ماجرایش برسد هم از ارج و 
قربی بی نظیر در جامعه آمریکایی برخوردار بود. او را می توان اسطوره ای 
بی نظیر در بسکتبال و در ســطحی کالن تر تاریخ ورزش دنیا دانست. 
راسل، 11بار قهرمان ان بی ای شده است و به آمار و رکوردهایی دست 
یافته که نزدیک شدن به آنها هم محال اســت. او 5بار بهترین بازیکن 
ان بی ای شناخته شده و 12بار در تیم منتخب فصل قرار گرفته است. 
از اینها مهم تر، او نخستین سیاهپوستی است که مربی یک تیم ورزشی 
حرفه ای در آمریکای شمالی شده است. راسل به عنوان مربی هم، یکی 
از شخصیت های پیشروی بسکتبال بود و بوستون را 2 بار پشت سر هم 
در سال های 68و 69میالدی قهرمان ان بی ای  کرد. عالوه بر این، او یکی 
از سرشــناس ترین فعاالن حقوق مدنی و مدافع حقوق رنگین پوستان 
در آمریکا به شمار می رود و باالترین مدال افتخار کشورش را هم هدیه 

گرفته است.
ادای احترام به چنین مردی بعد از مرگش از سوی جامعه ورزشی آمریکا، 
امری طبیعی است. اما مسئله این نیســت که جامعه بسکتبال آمریکا 
یکباره با مرگ راسل یاد او افتاده باشد. راسل و میراث او، نسل به نسل با 
جامعه ورزشی آمریکا جلو آمده، و در هر مناسبتی، در مرکز توجه و بطن 
رویداد قرار گرفته تا نه تنها بازیکنان جوان تر، که نسل جدید هواداران هم 
او را بارها و بارها ببینند، درباره دستاوردهایش از زبان خودش و دیگران 
بشنوند، و یاد بگیرند که احترام گذاشتن به بزرگ ترها و پیشکسوت ها 
در ورزشی که دوستش دارند، نه فقط یک شعار که یک سنت همیشه 

زنده است.
این میــزان احترام و بزرگداشــت در جایی نثار راســل و افرادی مثل 
او می شــود که رک و صریح بودن، بخشــی از دی ان ای جامعه است و 
بسکتبالیست ها، هرگز در معذورات و رودربایستی درباره یکدیگر صحبت 
نمی کنند. میزان واکنش به مرگ راســل به خوبی نشان می دهد که او 
واقعا چه اسطوره بزرگی بوده است. پیام های تسلیت و یادنامه ها، عموما 
متن های حساب شده ای هستند که نویسنده، از صمیم قلب و با وسواس 
زیاد تهیه کرده  و در آنها به همه جنبه های زندگی راسل پرداخته است. 
برای نمونه این بخش از پیام آدام سیلور کمیسیونر ان بی ای را بخوانید 
که به تالش های راسل در زمینه کسب برابری در جامعه پرداخته است: 
»بیل نماد چیزی بزرگ تر از ورزش بــود، ارزش های برابری، احترام و 
فراگیری؛ صفاتی که وارد دی ان ای لیگ ما کــرد. بیل، در اوج زندگی 
حرفه ای اش، مجدانه برای رواج حقوق مدنی و برابری اجتماعی تالش 
کرد. او این میراث را به نسل های بعدی بازیکنان ان بی ای، آنهایی که جا 

پای او گذاشتند، منتقل کرد.«
منصفانه اگر بگوییم، به ســختی می توانیم تصور کنیم که در موقعیت 
مشابه، یک ورزشکار ویا مدیر، چنین نگاه دقیق و بیان شیوایی داشته 
باشد. مسئله این نیست که آنها یادنامه ها را خوب می نویسند؛ مسئله 
این اســت که آنها بزرگ ترها و پیشکســوت های خود را روی سرشان 
می گذارند، دستاوردهایشان را به خوبی می شناسند، می دانند چه جایگاه 

عظیمی دارند، و تا می توانند به آنها احترام می گذارند.

جدول 8559
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مشکل
2- فــــرمان اتـــومبیل- از 
ماشــین آالت راه سازی - دارای 

پستی و بلندی
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آمریکا- معادل فارسی حمله
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استالین- قطعه کوچکی از زمین 

زراعی
8- بندگی- داد و فریاد- ورزش 

توپ و راکت- تکرار حرفی
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استادان هنر موسیقی در ایران 

باستان
  

عمودی:
1- حفــاظ راه پلــه- مفید و 

مؤثر- پیوند
2- از تیم های فوتبال باشگاهی 

قطر- غذای معروف عراقی
3- جانور بی مهــره دریایی- 

قلعه و حصار- اشاره به دور
شــکاری-  پرنــده ای   -4

پیشکش- غذای ظهر
5- زمین مثلثی شــکل که از 
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فرمان کشتی

12- بخشــش و انعــام- مقیم- از 
میادین اصلی تهران

13- نور اندک- جزیره- عبادت کردن
14- عنوانی احترام آمیز برای بانوی 
سالخورده- ســرویس پستی برای 

حمل ونقل و ارسال کاال 
15- هر نوع سبزی خوردنی- نحوه 
فرورفتــن آجرها در ســاختمان- 
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 دلم برای
والیبال تنگ شده 
علی اصغر مجرد بعد از یک سال دوری از والیبال می گوید 

آماده است و می تواند برای مسابقات قهرمانی جهان با 
صددرصد توانش بازی کند 

   بعد از مدت  ها مصدومیت و دوری از مسابقات، قرار است 
بازی کنید.

20مهر پارسال مصدوم شــدم و 10ماه از این اتفاق می گذرد. 4ماهی است 
که در اردو بودم و تمرین داشتم ولی حدود یکی دو ماه است که در تمرینات 
گروهی شــرکت می کنم. برای درمان مصدومیت باید زمان طی می شــد. 
اینطور نبود که بشود روند درمان را ســریع تر کرد. باید منتظر می ماندم تا 

روند درمان کامل شود.

   هفته دوم لیگ ملت ها گفتند که شما به تیم اضافه می شوید 
ولی این اتفاق نیفتاد.

درست است، با کادر فنی صحبت کردم و قرار بود بازی کنم. خیلی هم دوست 
داشتم بازی کنم ولی پزشکی که زیرنظرش هستم، گفت زود است بازی کنی 
و ممکن است دوباره مصدوم شوی. من به عنوان بازیکن می خواستم به تیم 

کمک کنم ولی نشد. تیم عملکرد خوبی داشت و نتیجه قابل قبولی گرفت.

   جای خودتان را در تیم خالی می دیدید؟
دوست داشتم بازی کنم ولی دوستان و داداش ها در تیم بودند و همه شان 
عالی کار کردند. هر بازیکنی دوست دارد در تیم ملی بازی کند من هم مثل 

آنها، ولی خب نشد.

    بازی ها را که می دیدید، البد در بعضی از صحنه ها می گفتید 
که اگر من بودم این کار را می کردم، این ضربه را می زدم و...؟

شرایط بازی سخت است، به خصوص در ســطح باالیی که مسابقات انجام 
می شد. ما که از بیرون بازی را می بینیم شــاید همه  چیز برایمان راحت تر 
به نظر بیاید و بگوییم که اگر االن من بودم این کار را می  کردم ولی در زمین 
کار فرق می کند. بازیکن در لحظه باید تصمیم بگیرد که چه کار کند. البته 
من خودم وقتی بیرون زمین هستم بیشتر استرس دارم و بیشتر تحت فشارم.

   چرا؟
کال کســانی که از بیرون بازی را نگاه می کنند، مربیان و بازیکنان ذخیره 
بیشتر استرس دارند. داخل زمین کارت را انجام می دهی ولی وقتی بیرون 
هســتی، برخالف انتظارت اتفاقاتی می افتد که یا هیجانی ات می کند یا 
استرس می دهد. یک دفعه توپی که سرعتش زیاد است، دفاع یا دریافت 
می شود یا یک اســپکی که باید بخوابد، نمی خوابد. در این شرایط سخت 
است که خودت را جای بازیکن بگذاری و تصور کنی که اگر من بودم چه 

کار می کردم.

   وضعیت خودتان چطور است؟ در شرایط بازی هستید؟
وضعیت پایم خوب اســت. آمادگی ام هم صددرصد است. با تیم ملی هم 

تمرینات را برای مسابقات قهرمانی جهان شروع کرده ایم.

   بازیکنان دیگر در لیگ ملت  ها بازی کرده اند و آماده اند. 
کار شما برای رقابت با آنها سخت  نیست؟

درست است. یک سال است که والیبال بازی نکرده ام. شهریور سال پیش 
مسابقات قهرمانی آسیا آخرین تورنمنتی بود که من بازی کردم و بعد از آن 
مصدوم شدم. زمانی که بازی نمی کنی، از والیبال دور می شوی. هر چقدر هم 
تمرین کنی جای بازی را نمی گیرد. در بازی است که به هماهنگی می رسی 
و نقاط ضعف و قوت مشخص می شود. قبل از قهرمانی جهان در جام واگنر 
بازی می کنیم. قرار است 3بازی دوستانه هم داشته باشیم. در اردوها هم با 
تیم ب بازی دوستانه انجام دادیم. با توجه به مصدومیت سنگینی که داشتم، 
از وضعیت خودم راضی هستم. امیدوارم در بازی ها بتوانم کمک کنم. دلم 

برای والیبال تنگ شده و صددرصد توانم را می گذارم.

   کســانی که مصدومیت ســنگین داشــتند، ترس از 
مصدومیت دارند. این ترس شما را اذیت نمی کند؟

این ترس طبیعی اســت ولی من از دوران ترس گذشــته ام. اوایل که در 
تمرینات می پریدم، می ترسیدم ولی االن دیگر شرایطم خوب است. به این 
فکر می کنم که سالم هستم و می توانم در مسابقات قهرمانی جهان شرکت 
کنم. به چیزهای دیگر فکر نمی کنم. یک ورزشکار حرفه ای همانطور که 
بعد از پیروزی در یک بازی بزرگ می داند فقط یک شب فرصت خوشحالی 
دارد و باید مغزش را برای بازی روز بعد ریکاوری کند، این را هم می داند که 
باید ذهنش را از مصدومیت رها کند. برای من هر اتفاق دیگری می افتاد 
بعد از پنج شش ماه خوب می شدم ولی این مصدومیت سنگین بود و طول 

کشید که از مغزم بیرون برود.

   مسابقات قهرمانی جهان سخت تر از لیگ ملت هاست. 
حضور چند بازیکن باتجربه تر می تواند بیشتر به تیم کمک کند.

بازی ها که سخت است. با آرژانتین، هلند و مصر بازی داریم و هدفمان این 
است که از گروه و حتی مرحله حذفی باال بیاییم. توان این کار را داریم. من 
در چند تورنمنت مهم بوده ام اما خب بازیکن جوان حساب می شوم. با این 

حال تا جایی که بتوانم به تیم کمک می کنم.

   خاطره خوبی از لیگ فصل پیش ندارید، برای فصل آینده 
با تیمی قرارداد بسته اید؟

فعال نه. همه تمرکزم روی مسابقات قهرمانی جهان است. از این مسابقات 
که برگردیم و ذهنم آزاد شود، برای انتخاب تیم تصمیم می گیرم.

    مشکلتان با شهرداری ارومیه حل شد؟
من قبل از شروع فصل و در تمرینات تیم مصدوم شدم. به خاطر تماشاگران 
ارومیه که خیلی والیبال دوست هستند، خیلی دوست داشتم در این تیم 
بازی کنم اما نشد. بعد از مصدومیت هم مشکالتی سر قراردادم پیش آمده 
بود که هنوز حل نشده. ترجیح می دادم توافقی مشکل حل شود که نشد.

اوایل که در 
تمرینات 

می پریدم، 
می ترسیدم 

ولی االن 
دیگر شرایطم 
خوب است.  
یک ورزشکار 

حرفه ای 
همانطور که بعد 

از پیروزی در 
یک بازی بزرگ 

می داند فقط 
یک شب فرصت 
خوشحالی دارد 
و باید مغزش را 
برای بازی روز 
بعد ریکاوری 

کند، این را هم 
می داند که باید 

ذهنش را از 
مصدومیت رها 

کند

لیلی خرســند| علی اصغر مجرد بعــد از 10ماه 
می تواند یک تورنمنت را تجربه کند. او ســال 
پیش قبل از اینکه لیگ برتر والیبال شروع شود، 

در تمرینات تیم شــهرداری ارومیه آسیب دید و 
مجبور شد آشیل پایش را جراحی کند. چون دوران نقاهت طوالنی 
بود، مجرد هم لیگ ایران را از دست داد و هم لیگ ملت ها را. اما 
حاال او قرار است در مسابقات قهرمانی جهان کنار تیم باشد. مجرد 

می گوید آماده است و همه توانش را برای تیم می گذارد.
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مجید رضایی؛ یکی از هزاران آزاده ای که طعم تلخ 
اســارت را در اردوگاه های عراق چشیده است. از 
دومین روز جنگ اســیر شد؛ در جبهه های غرب 
کشــور. خاطرات زیادی از 10سال اسارتش دارد؛ 
اتفاقاتی که نسل امروز ما حتی تاب شنیدن آنها را 
ندارد اما این آزاده با همه سختی هایی که به چشم 
دیده و لمس کرده، چون روزهای جوانی اش هنوز 
مقاوم است و روحیه شادابی دارد؛ چرا که معتقد 
است برای پابرجایی ایران باید بماند و استوار باشد. 
مجید رضایی کمک حال خوبی برای دوســت و 
آشناست یا بهتر بگوییم به قول رفقایش، دستانش 
گره گشاست. هر جا مشکلی باشد نخستین کسی 
که خودش را می رســاند حاج مجید است. او این 
روزها در حســینیه ای که خودش یکی از بانیان 
آن بوده، عالوه بر عزاداری ساالر شهیدان، طبق 
رسم هرساله، یاد شهدا و همرزمانش را هم گرامی 

داشته است.

روزی که اسیر شدم
پاتوق تنهایی حاج مجید اینجاست؛ حسینیه حضرت 
علی اکبر)ع(. وقتی نوجــوان بوده همــراه با دیگر 
دوستانش اینجا را راه اندازی کرده اند. خودش می گوید: 
»سال54«. حاج مجید هر زمان که دلتنگ دوستان 
جبهه ای می شود به حسینیه می آید و ساعتی را مهمان 
امام حسین)ع( می شــود. در ایام محرم هم چند روز 
مانده به دهه اول حسینیه را سیاهپوش کرده و همراه 
با جوانان محل طاق نصرتی در ورودی کوچه می بندد؛ 
مثل امســال. باالی طاق نصرت تعداد زیادی عکس 
شهدا نصب شــده که حاج مجید برای گرامیداشت 
یاد آنها این کار را انجام داده است. نزدیک های غروب 
اســت و او سرشــلوغ؛ در تکاپو برای درست کردن 
غذای نذری. می گوید: »آشــپزی را از دوران اسارت 
یاد گرفتم. خدا رحمــت کند حاج آقــا ابوترابی را، 
می گفت باید اسرا خودشــان امور اردوگاه را به دست 

بگیرند. می گفــت خودتان آشــپزی کنید نگذارید 
آشپزخانه به دست عراقی ها بیفتد.« او همینطور که 
سری به دیگ ها می زند، به زمان اسارتش به دوم مهر 
سال59برمی گردد؛ یعنی 2روز بعد از شروع جنگ. 
اسیر شــدنش ماجرای جالبی دارد و آن را برای مان 
تعریف می کند: »با شروع جنگ های نامنظم آموزش 
نظامی دیدم و سال 58راهی کردستان شدم. آن زمان 
نیروی رسمی سپاه پاســداران بودم. در تکاب و بعد 
هم سقز و بانه فعالیتم را شروع کردم. آن زمان شهید 
بروجردی فرمانده سپاه کرمانشاه بود. شب 31شهریور 
از طریق تلویزیون متوجــه حمله نیروهای عراقی به 
خاک ایران شدیم. برای دفاع از حریم کشور تا دم مرز 
عراق پیش رفته و با توپ و تانک جلوی ورودشان را 
گرفته بودیم اما بنی صدر دســتور عقب نشینی داد و 

ناگزیر از سر مرز به سرپل ذهاب برگشتیم.« 

می خواستند تیربارانمان کنند
روز دوم مهر بود. نیروهای عراقی وارد مرز شده بودند، 
هیچ کس باورش نمی شد که عراقی ها تا این حد پیش 
آمده باشند. لشــکر زرهی عراق جاده قصر شیرین را 
بسته و دوطرف جاده را تیربار گذاشته بود. هر کس 
وارد جاده می شد دستور ایست می دادند و اگر کسی 
رد می شــد او را به رگبار می بســتند. مجید معاون 
گردان بود. باقی ماجرا را از زبان خودش می شنویم: 
»سوار بر تویوتا بودم که دستور ایســت دادند و ما را 
از ماشین پیاده کردند. کمی جلوتر رفتم و دیدم چه 
قیامتی است! هر کس در این جاده تردد داشته اسیر 
کرده اند. جمعیت زیادی از آنها زن، بچه و ســالمند 
بودند؛ همه زیر آفتاب؛گرسنه و تشنه. بعد از ساعتی 
نیروهای جوان نظامی را از بین دیگر اسرا جدا کردند. 
دست هایمان را بستند. بعد هم روی خاکریز انداختند. 
35نفری می شدیم می خواستند تیربارانمان کنند.« 

آن نماز روحانی جانم را نجات داد 
ظهر شــده بود و آفتاب وسط آســمان. حاج مجید 
گفت: »می خواهم نماز بخوانم.« ســروان عراقی که 
زبان فارسی بلد بود با تعجب گفت: »شما مسلمانید؟ 
نماز می خوانید؟ فکر می کردیم کافر هستید.« مجید 

در خواست آب کرد و عراقی ها دریغ کردند. او تیمم 
کرد و به نماز ایستاد. سروان عراقی با دیدن این صحنه 
از شدت عصبانیت خشاب اسلحه درآورد و به سرش 
می کوبید که جنگ مسلمان با مسلمان؟ حاج مجید 
می گوید: »آن نماز بهترین نمــاز عمرم بود. آن نماز 
روحانی جانــم را نجات داد.« حــاج مجید به برکت 
آن نماز جان سالم به در برد و همراه با دیگر اسرا که 
700نفری می شدند سوار بر ماشین ارتشی به بغداد 
رفتند. به آنجا که رسیدند یکی از افسران عراقی دستور 
کشتن 700اسیر را داد اما فرمانده دیگری مانع شد و 
گفت: »آنها اسیر هستند و بعد از جنگ آزاد می شوند.« 
حاج مجید ادامه می دهد: »ما را به ســوله بزرگی که 
قبال آشیانه هواپیما بود بردند. زن و بچه ها را به مکان 
دیگری فرستادند. به ما حارس خمینی می گفتند و 
خیلی کتک مان می زدند. برای آزار ما عکس صدام را 
به دیوار سوله نصب کردند، بچه ها با دیدن این صحنه 
فریاد می زدند مرگ بر صدام. همین دلهره ای به جان 
عراقی ها انداخته بود.« بعد از مدتی اسرا را به اردوگاه 
الرمادیه انتقال دادند؛در هر اتاق 100نفر. در مدت چند 
روز دور پادگان حصار کشیدند و برای پنجره ها حفاظ 
آهنی نصب کردند. چند خانم هم اسیر بودند و یکی از 
آنها معصومه آباد بود. ما خیلی نگران بودیم که مبادا 

به آن خانم ها هتک حرمت شود که شکر خدا نشد. 

در این مکتب صبر و ایثار را آموختیم
حاج مجید دوران سختی را پشــت سر گذاشته که 
به باور خودش در این مکتب صبــر و ایثار را آموخته 
اســت. تعریف می کند: »2ماه اجازه حمام نداشتیم. 
بدن خیلی از بچه ها کرم گذاشته بود. در 2سالی که 
الرمادیه بودیم از داشتن آب گرم محروم بودیم. دوران 
سختی بود اما دل ها به هم نزدیک بود. ایثار و گذشتی 
که اردوگاه بود را در هیچ زمانی تجربه نکردم. اینطور 
نبود که حاال اسیر شــده ایم زانوی غم بغل بگیریم. 
به یاد شهدا و اســیران کربال دست به دست هم داده 
بودیم که شــرایط را تحمل کنیــم.«  در اردوگاه از 
استاد دانشگاه و پزشــک بود تا روحانی و معلم. آنجا 
را به کالس درس تبدیل کردند. 2ســال و اندی بودن 
در اردوگاه الرمادیه بدترین روزهای این آزاده است. 

او هرگز فراموش نمی کند لحظاتی را که عراقی ها اسرا 
را به جرم خواندن قرآن شکنجه می کردند. خودش 
می گوید: »من هم اتاق با حاج آقا ترابی بودم. وجودش 
برکتی بود. در 7سال و نیمی که با هم بودیم ندیدم که 
شبی دراز کشیده بخوابد؛ یا ایستاده یا در حال سجده 
بود. علتش را پرسیدم گفت می گویند بنده های مقرب 

خدا پایشان را جلوی خدا دراز نمی کنند.« 

فقط یک نام نیک باقی می ماند 
حاج مجید بعد از پایان اســارت هر چــه در مکتب 
حاج آقا ابوترابی یاد گرفته بود را رویه زندگی اش کرد. 
دستگیری از نیازمندان، سرکشی به قوم و خویش و 
دوستان، رفع مشکالت دیگران و... . خودش می گوید: 
»از انسان فقط یک نام نیک باقی می ماند. چه خوب 

که بتوانیم باری از دوش دیگران 
برداریم.« او با اینکه هنوز آثاری 
از شکنجه های دوران اسارت را 
با خود دارد امــا همه توانش را 

به کار گرفته تا در خدمت 
مردم باشــد. بیشتر از 

هر چیز به صله رحم 
اهمیــت می دهد 
و مرتب بــه دیدن 
بزرگ ترهای فامیل 
می رود. کم و کسری 

داشــته باشــند برطرف 
می کند و اگر هم شرایط 
مالی شان خوب نباشد 
مایحتاجشــان را تهیه 

می کند. می گوید: »با کمک 
دوســتان و خیرین مواد 
غذایی و ملزومات زندگی 
نیازمندان را فراهم کرده و 
به دست شان می رسانیم.« 
حاج مجید به گفته رفقا سنگ 
صبور همه است. برای همین 

هر کس حرفی به دل داشــته 
باشد با او در میان می گذارد.

پای صحبت های »مجید رضایی«؛ آزاده ای که کلیددار حسینیه است و گره گشایی می کند

مرتضي سرهنگي، لحظه ورود اسارات رزمندگان ایران را از میان 360عنوان کتاب گردآوري کرده است

سفري به دنياي خاطرات 40آزاده

نام مرتضي سرهنگي با کتاب هاي ادبیات پایداري و دفاع مقدس 
گره خورده است. او که 4دهه فعالیت خود را بر نظارت، چاپ و نشر 
کتاب هایي با موضوع ادبیات پایداري و دفاع مقدس متمرکز است 
از میان 360عنوان کتاب چاپ شده با موضوع خاطرات آزادگان، 
خاطره لحظه اسارات 40رزمنده که به اسارت نیروهاي عراقي 
درآمده بودند را انتخاب و در کتابي با عنوان»تابستان 1369« 
جمع آوري کرده است. مرتضي ســرهنگي در ادامه هر خاطره، 
توضیحاتي درباره زندگي و سرگذشت راوي بعد از اسارت ارائه 
داده اســت. در ماهي که نامش یادآور ورود آزادگان به میهن 

اسالمي است خواندن این کتاب خالي از لطف نیست.

»آن ها را دیده بودم، همان تابســتان گرم 1369در مرز خســروي. 
دیده بودم چطور خودشــان را به این طرف مرز مي رسانند، سر روي 
شــانه این خاک مي گذارند و آرام مي گریند! بعدها وقتي پا به دنیاي 
خاطرات این اسیران گذاشتم، فهمیدم بذر رنجي که از لحظه  اسارت 
در بطن آنها نطفه مي بندد در سال هاي سخت اسارت جان مي گیرد 
و بزرگ تر مي شود. براي زنده ماندن راهي ندارند جز اینکه روي زخم 
روحشــان مرهم بگذارند و تاب بیاورند.« مرتضي سرهنگي در ادامه 
مي گوید:»یک روز با خودم گفتم حیف است این لحظه هاي اسارت که 
تنوع زیادي هم دارد بي خواننده بماند. از میان حدود 360عنوان کتاب، 
به متن خاطرات سفر کردم؛ سفري که دوست داشتم مرا به دنیایي ببرد 
که هنوز همه درهایش به رویم باز نشده بود. این سفر را مثل یک بافتني 

باید سر مي انداختم. کتاب ها را از »کتابخانه تخصصي جنگ« حوزه 
هنري گرفتم و بعد از 3ســال، 40خاطره از لحظه اسارت گردآوري 
کردم. بعد از 40سال کار در ادبیات جنگ اینها انتخاب من بود. دوست 
داشتم به آزادگان بگویم ادبیات اسارت هم یکي از سوغاتي هایي است 
که همراه دارید؛ ادبیاتي که هزینه آن را پاي صندوق اردوگاه هاي عراق 
به قیمت جواني و سالمت تان حساب کرده و به خانه آورده اید؛ خانه اي 

به بزرگي ایران!«

پاي کوه سورن
هفتمین خاطــره از کتاب مرتضي ســرهنگي به خاطــرات آزاده 
اســماعیل یکتایي از کتاب »رقص روي یک پا« نوشــته مصطفي 
مصیب زاده)انتشارات سوره مهر( اختصاص دارد. یکتایي اهل لنگرود 
است. بسیجي ســاده اي که در دامنه ارتفاعات ســورن میدان مین 
گرفتارش مي کند و یک پایش را از او مي گیرد. او مي ماند و یک دشت و 

دمن بي انتها، تشنگي و تنهایي را چند روز تاب مي آورد. 
هنوز یک ســال از آزادي اش نگذشــته بود که با خاطراتش به دفتر 
ادبیات و هنر مقاومت رفت تا خاطراتش را براي ثبت در کتاب اردوگاه 
تکریت 11ثبت کند. او 30سال بعد از آزادي، تمام خاطرات خود در 
کتاب»رقص روي یک پا« گردآوري کرده اســت. مرتضي سرهنگي 
خاطره لحظه اسارت او را از این کتاب انتخاب کرده است که در ادامه 
مي خوانیم:  دیگر ناي تکان خوردن نداشتم. به کوه سورن نگاه کردم و 
خودم را دلداري مي دادم و مي گفتم: »نترس اسماعیل! برسي پاي اون 
کوه نجات پیدا کردي.« مي دانستم چنین توانایي در من نیست. حس 
مي کردم لحظه هاي آخر زندگي را طي مي کنم. با همه وجودم فریاد 
زدم: »خدایا گناه من چي بود که باید تنها مي موندم؟ پس کو اون امداد 

غیبي؟ تاکي باید تشنگي بکشم؟«

 دیدم بوته اي که طرف چپم بود تکان مي خورد. حتي ناي برداشتن 
اسلحه را نداشتم و خودم گفتم: »خدا کنه عراقي باشه و خالصم کنه 
و راحت شم.« در همین فکر بودم که روباهي از میان بوته بیرون آمد 
و به چشم هایم زل زد. از ترس خشکم زد. گفتم: »خدایا امداد غیبي 
که مي گویند اینه؟« روباه کمي آن طرف تر ایستاد و به من خیره شد. 
انگار فهمیده بود لقمه خوبي برایش نیستم. حیوان خدا حق داشت. 
بدنم بوي تعفن مي داد و زخم پایم کرم گذاشته بود... دلم گرفته بود 
و مي خواستم هرچه زودتر از این وضعیت خالص شوم. توي همین 
حال وهوا خوابم برد... عصر شــده بود که صداي چند نفر را شنیدم. 
به نظرم عراقــي مي آمدند که درحال گشــت زدن در منطقه بودند. 
چشم شــان به من افتاد و با احتیاط باالي ســرم آمدند و با همدیگر 
صحبت کردند. یکي از آنها که به نظر مي رسید سردسته باشد پرسید: 

»اسمک؟«  
اسمم را که گفتم، نگاهي به من انداخت و سرش را به آرامي باال و پایین 
کرد. انگار با خودش حرف بزند:» اسماعیل!« از جیب پیراهنش عکس 
خودش را بیرون آورد و گفت: »انا شیعه...« بعد ادامه داد و حرف هایي 
زد که متوجه نمي شدم. تشــنه ام بود و از آنها آب ها مي خواستم ولي 
همین که دهان باز مي کردم و مي گفتم ماء... آنها مي خندیدند. گفتم 
چرا مي خندید؟ من تشنمه. مگه نمي گین شیعه هستین؟ خب یه کم 
آب بدین بخورم.« مشکل اینجا بود که آنها فکر مي کردند من صداي 
گاو درمي آورم تا آنها را بخندانم. یک دفعه یادم آمد که محرم هنگام 
نوحه خواندن مي گفتم: »انا عطشان حســین« گفتم: »انا عطشان 
اسماعیل، انا عطشان.. تشنمه، تشنمه« تازه فهمیدند چه مي گویم 
و بدون معطلي یک قمقمه به من دادند. آب را ســر کشیدم. بعد از 
5روز توانستم رفع تشــنگي کنم. اون قدر علف خورده بودم که زبانم 

سبز شده بود... .« 

وداع با پیکر 5شهید مدافع حرم
فرمانده سپاه تهران از برگزاری مراسم وداع با پیکر 5شهید 
مدافع حرم عصر پنجشــنبه در میدان امام حسین خبر داد. 
سردار حسن حسن زاده، فرمانده سپاه محمدرسول اهلل سپاه 
تهران بزرگ اظهار کرد: »مراســم مردمی وداع با 5 شــهید 
تازه تفحص شده مدافع حرم روز پنجشــنبه ساعت 18 در 
میدان امام حســین تهران برگزار خواهد شد.« وی تشریح 
کرد: »هویت پیکر مطهر 5شهید مدافع حرم، سردار عبداهلل 
اسکندری، رحیم کابلی، مصطفی تاش موسی، محمد امین 
کریمیان و عباس آسمیه به میهن اسالمی بازگشته است و 
از طریق تطبیق نمونه DNA در مرکز ژنتیک سپاه شناسایی 

و تأیید شد.«
ناگفته نماند سردار عبداهلل اسکندری مدیرکل بنیاد شهید 
اســتان فارس و از فرماندهان دفاع مقدس به همراه 4 شهید 
دیگر خــرداد 93 در خان طومان از توابع حلب در شــمال 
سوریه به شهادت رســیدند. آوازه این شهید بزرگوار پس از 
روایت داستان شهادتش که مانند موال و مقتدایش اباعبداهلل 
الحسین)ع( سر بریده اش را بر سر نیزه کردند بر سر زبان ها 
افتاد. بنا به گفته همرزمان شــهید، پیکر این ســردار بزرگ 
به دســت گروه اجناد الشــام افتاد و سرش توســط یکی از 
فرماندهان این گروه تروریستی تکفیری از تن جدا و تصاویر 
آن در فضای مجازی منتشر شد. شهید اسکندری نخستین 

شهید مدافع حرم که سرش از تنش جدا شده است.

خبر

فرامرز صالحی از خاطرات سوگواری در ماه محرم در 
اردوگاه های بعثی می گوید 

عزاداری به قیمت جان
ماه محرم باشد اما عاشقانش نتوانند عزاداری کنند؛ یعنی اجازه 
نداشته باشند لباس ســیاه به تن کرده و بزم عزا بگیرند. هیهات. 
دردی بدتر از این هم مگر می شــود؟! سخت تر اینکه در نزدیکی 
حرم باشی و مهیا نشود به پابوســی آقا بروی؟! این غم جانفرسا 
را اســرای ایرانی با تمام وجود درک کرده اند. کسانی که بهترین 
ســال های عمرشــان را در اردوگاه های بعثی به سر بردند. برای 
روضه خوانی و سینه زنی سیدالشهدا)ع( بارها شکنجه می شدند 
و کتک می خوردند. امــا میدان را خالــی نمی کردند. تحقیرها 
روح و جسم شــان را می آزرد با این حال برای سرورشان از جان 
مایه می گذاشــتند. هر بار که محرم از راه می رســید با حداقل 
داشته هایشان خیمه امام حســین)ع( را برپا می کردند. فرامرز 
صالحی یکی از اسرای سرافراز کشــورمان خاطرات زیادی از آن 
روزها و ایام محرم در دوران اسارت دارد؛»عشق به امام حسین)ع( 
اسارت و غیراسارت نمی شناسد. هر کس شیفته ارباب باشد بلد 
است بســاط عزاداری را برپا کند حتی اگر به قیمت جانش تمام 

شود.« او خاطرات محرم آن سال ها را برای ما تعریف می کند.
فرامرز صالحی اصالتا گچسارانی است. چهارم تیرماه سال 67در 
محل پد خندق به اسارت دشمن درآمد. دوران اسارت او اگرچه 
کوتاه بود اما وقایعی را به چشــم دیده که شــنیدنش تن آدم را 
می لرزاند. او تعریف می کند: »سربازان عراقی ما را مجوس صدا 
می کردند. خیلی بچه ها را آزار می دادند؛ با حرف هایشان، با تحقیر 
کردنشان و اغلب کتک زدنشان. اسرا شکنجه های سخت را تحمل 
می کردند اما بدترین رفتار زمانی بود که اعتقاداتشان را به سخره 
می گرفتند. ما حق نداشتیم مراسم روضه خوانی و سینه زنی برگزار 
کنیم. نه ماه محرم و نه هیچ زمان دیگری.« او ماه محرم اسارت را به 
یاد می آورد که بچه ها در گروه های 3- 4نفری می نشستند و آرام 
روضه می خواندند: »بچه ها در ایام محرم دوســت داشتند لباس 
مشکی بپوشند ولی چنین لباسی در اختیار ما نبود. یکسری لباس 
سرهمی به ما داده بودند رنگ سرمه ای داشت. از آن به عنوان لباس 
مشکی استفاده می کردیم. با اینکه قانون بود که روزهای دوشنبه 
و چهارشنبه صورت مان را اصالح کنیم اما بچه ها به احترام امام 
حسین)ع( این کار را دهه اول نمی کردند و مجازاتش را به جان 

می خریدند.« 

قطع آب در اردوگاه اسرا 
هرســال ایام محرم که می شــد به خصوص روز های تاســوعا و 
عاشــورا، بعثی ها آب اردوگاه را قطع می کردند. با این هدف که 
اسرا برای انجام نظافت روزانه پی آب بروند و دیگر به مراسم عزای 
سیدالشهدا)ع( نرسند یا رغبت نداشته باشند. اما غافل بودند که 
آنها همه تاروپودشان با مهر امام حسین)ع( بافته شده و هر طور 
که باشد مراسم عزاداری را برگزار می کنند. او خاطره ای تعریف 
می کند؛»یک بار در حال عزاداری و سینه زنی بودیم که نگهبان ها 
درب آسایشگاه را باز کردند. داخل که شــدند با چوب و کابل و 
شلینگ و هر چه در دست داشتند به سر و صورتمان کوبیدند. آنها 
می زدند و ما نوحه می خواندیم. وقتی همه را زدند از آسایشــگاه 
بیرون مان کردند. به حیاط رفتیم. ظهر بود. یکی از بچه ها صدای 
قشنگی داشت. اذان گفت. ولوله ای برپا شــد. بچه ها برای نماز 
ایستادند. عراقی ها وحشت کرده بودند. می خواستند مراسم ما را 
به هم بزنند که برنامه شان به هم خورد. ما را با دست خودشان به 

صف کردند تا نماز جماعت بخوانیم.«

برپایی هیئت در آشپزخانه آسایشگاه
عراقی ها در ایام محرم بیشتر به اردوگاه ها سرک می کشیدند. به 
هر طریقی سعی می کردند مانع از برگزاری مراسم عزاداری شوند. 
اسرا اما اهمیتی به کار بعثی ها نمی دادند. هر 3- 4نفر دور هم جمع 
می شــدند و خیلی آرام روضه می خواندند. بعضی ها خالقیت به 
خرج داده و با هسته خرما تسبیح درست کرده بودند. گوشه ای 
می نشســتند و اعمال روز عاشــورا را به جا می آوردند. عراقی ها 
هر ترفندی اجرا می کردند تیرشان به سنگ می خورد. صالحی 
می گوید: »یک ســال در اردوگاه تکریت بودم. روز عاشــورا بود. 
نوبت آسایشگاه ما بود که کارهای آشپزخانه را انجام دهد؛ نظافت 
و شستن ظرف ها و باقی کارها. به پیشنهاد یکی از بچه ها قرار شد 
مراسم سینه زنی راه بیندازیم. یک نفر دم در آشپزخانه نگهبانی 
می داد. یکی دیگر از اســرا هم صدای خوبی داشت نوحه خواند. 
نیم ساعت سینه زنی کردیم. آن هم به دور از چشم عراقی ها. اگر 
عراقی ای نزدیک می شد مشغول دیگ شستن می شدیم. در طول 
اســارت به یاد ندارم به این راحتی سینه زنی کرده باشیم چراکه 
صدای چراغ های آشپزخانه آنقدر بلند بود که صدای ما و سینه زنی 

ما در آنها گم می شد.«

حامد یزدانی؛ روزنامه نگاریاد

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

یادامامرهوشهدادرهیئتعلیاکبرع

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

 دکتر رحیم نریمانی
 مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و 

امور ایثارگران
 یکــی از ارزش هــای مهــم نظــام مقــدس 
جمهــوری اســامی ترویــج فرهنــگ ایثــار 
و شــهادت اســت. مــا شــهدا را به عنــوان 
رســانه های قدســی می شناســیم. ایــن 
نخبگــی بایــد بــرای جامعــه تبییــن شــود 
و اصحــاب رســانه ها بایــد در جهــت 
برجسته ســازی چهــره نخبگانــی خانواده 
شهدا و ایثارگران با استفاده از ابزار رسانه 
بکوشند. باید تبلور آن را در بستر فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی ببینیم. ما 
در پی ایجاد یک نظام مشــارکت خانواده 
معظم شهدا و ایثارگران هستیم. اگر نگاه 
مشارکت جویی شــکل نگیرد به سازمان 

منفعل بدل می شویم. نوید شاهد

 سرلشکر حسین سامی
فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب 

اسامی
یــک مواجهــه جهانــی و آرایش فشــرده از 
قدرت هــای شــیطانی دربــاره ایجــاد خلل 
در امنیــت جمهــوری اســامی ایــران در 
طــول 4دهــه گذشــته وجــود دارد. در 
نهمین رزمایش اطاعاتی ســپاه در غرب 
کشور شرایط واقعی شبیه ســازی  و در آن 
از پیشــرفته ترین و به روز تریــن ابزار هــای 
توسعه یافته اطاعاتی، تکنیک های نوین 
اطاعاتــی و تجربیــات اطاعاتــی ســپاه 

استفاده شده است. دفاع پرس

انتخاب فیلمنامه های برتر در 
حوزه ایثار و شهادت

3فیلمنامه و طرح مرتبط با ایثار و شــهادت از سوی 
داوران کمیسیون هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران 
انتخاب شد. ســیدمرتضی حسینی مدیرکل هنری 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران درباره این خبر گفت: 
»13فیلمنامه به دبیرخانه بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان تهران ارسال شــده بود که با نظر کارشناسان 
کمیسیون هنری این نهاد  جز 3اثر، باقی آثار از ساختار 
منسجم و قوی برخوردار نبودند.« او در ادامه با بیان 
اینکه تمام هزینه های پژوهش و نگارش و همچنین 
30 درصد هزینه های تولید فیلم از سوی بنیاد شهید 
و امور ایثارگران پرداخت می شود، افزود: »این بنیاد 
هزینه های ساخت فیلم های مستند شهدا را به طور 
کامل متقبل می شــود. در ضمن هر استان می تواند 
یک اثر شاخص در قالب ســریال، فیلم سینمایی و 
مستند فاخر تولید کند.« مدیرکل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان تهران با تأکید بر اینکه هنر بهترین 
مسیر برای انتقال پیام است اظهار داشت: »با استفاده 
از هنر می توان مفهوم بلند ایثار و فداکاری را که فارغ 
از پایبندی به دین قابل احترام اســت، به نمایش و 
تصویر کشید.« به باور این مسئول ایثارگران به دلیل از 
خودگذشتگی همیشه قابل احترام بوده و هستند. او 
در پایان خاطرنشان کرد: »یکی از کارهای هنری که 
بعد از گذشت 1400سال توانسته واقعه عاشورایی را 
زیبا و نمادین به تصویر بکشــد تعزیه است. بنابراین 
می توان گفت با زبان هنر خیلی خوب می شود حماسه 

حسینی و ایثار را به نسل های آینده منتقل کرد.«

فاتح هشمیز
کتــاب »فاتح هشــمیز« 
از مجموعــه کتــاب زنان 
آســمانی بــه کوشــش 
مجموعه »ایران صدا« در 
قالب 4قطعــه و 46دقیقه 
بــرای مخاطبان بــه فایل 
صوتی تبدیل و ارائه شــده 

اســت. در این کتاب که به همت نشــر شــاهد و قلم فریبا 
انیسي منتشر شــده داســتان زندگی ناهید فاتحی کرجو 
روایت می شــود. شهیده ای از شهر ســنندج. فاتحی کرجو 
در سال 1344در غرب کشور به دنیا آمد. پدرش از کارکنان 
ژاندارمری و مادرش زنی خانه دار بود. ناهید از همان دوران 
کودکی روحیه مهربان و انسان دوستی داشت به طوری که 
رفتارش باعث شده بود مورد اعتماد بزرگ و کوچک باشد. او از 
دوره نوجوانی به مبارزان انقالبی پیوست و همراه آنها فعالیت 
می کرد. ناهید، پس از پیروزی انقــالب، به فعالیت دینی و 
انقالبی اش ادامه داد؛ تا آنجا که حزب کومله کردستان تاب 
نیاورد و ناهید را در حمله ای ناجوانمردانه به اسارت درآورد. 
این دختر فداکار، پس از تحمل ماه ها شکنجه و رنج اسارت، 

در تاریخ دهم تیر 1361، در 17 سالگی به شهادت رسید.
 در بخشــی از این کتاب صوتی می شــنویم: »راه سنگالخ، 
کوه های سربه فلک کشــیده و زمخت، کوهستان سنگی و 
خشــن، جاده ای ناامن و پیچ در پیچ، رمزآلود و ترســناک، 
چنین راهی منتهی می شود به روستای هشمیز. انگار که آخر 
دنیا همین جاست. ترس و دلهره بی دلیل به دلت می نشیند 
واي به این که اسیر باشــی. دورتر از روستا مدرسه ای است 
قدیمی و خرابه آنقدر کهنه و مخروبه است که می ترسی در 

آن قدم بگذاری مبادا روی سرت خراب شود.«

چهره خبر

کتاب صوتی

 خبر
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در روزهای اخیر مدیران ســاترا بــا مدیران برخی 
از پلتفرم ها دیدار داشتند؛ جلســاتی که قرار است 
مشکالت را به حداقل برساند و به زعم مدیران ساترا 
موانع را رفع کند. با همه این جلسات، رئیس سازمان 
سینمایی هم با حضور در دفاتر پلتفرم ها با مدیران 
آن دیدار داشــتند و در این جلسات عنوان شده که 
با همفکری و تعامل وزیر ارشاد و رئیس رسانه ملی 

تکلیف پلتفرم ها به زودی مشخص می شود. 
به گزارش همشــهری، تأکید بــر اهمیت پلتفرم ها 
و میزان تأثیرگذاری آن بر موضوع اشــتغال، رونق 
تولید آثار تصویری و صنعت سریال ســازی ، امنیت 
ســرمایه گذاری و کارکرد تفریحی-ســرگرمی این 
آثار برای خانواده ها و جامعه و اشــتغال بیش از هزار 
نفر به صورت مســتقیم و حدود ۷هزار نفر به صورت 
غیرمستقیم و در قالب پروژه ها، تأثیر این صنعت در 
کاهش مخاطب برنامه های ماهواره ای و لزوم اعتماد 
به این سامانه ها به مثابه کمپانی های تولیدی، ازجمله 
محورهای مطرح شده از ســوی مدیران پلتفرم ها 
در دیدار با رئیس ســازمان سینمایی بود. همچنین 
مدیــران پلتفرم ها، از رئیس ســازمان ســینمایی   
درخواســت کردند وزارت ارشاد نســبت به صدور 
مجوز محصوالت ویدئویی به منظور هم افزایی به این 

ظرفیت مساعدت و حمایت کند.
در ایــن بازدید، مدیران پلتفرم هــا تأکید کردند در 
شرایط امروز، اقتصاد سینما با پلتفرم ها گره خورده 
و باید ابهامــات و بالتکلیفی های ایــن حوزه حل و 
فصل شــود تا رونق و امنیت مضاعفی در این عرصه 

ایجاد شود.

در ادامه دیدارها رئیس ســازمان سینمایی با اشاره 
به اهمیت پلتفرم ها در دنیای معاصر و نیاز جامعه به 
آن، بر لزوم همگرایی و استفاده از همه ظرفیت های 
صنعت تصویر تأکید کرد و افزود:» فعالیت شبکه های 
نمایش خانگی به افزایش ظرفیت اشتغال و فضای 
فرهنگی کشــور کمک می کند. وزارت ارشــاد در 
راستای توسعه و ایجاد بازارهای جدید نیز اقداماتی 
انجام داده، اما هم اکنون بیش از همیشــه به ایجاد 
نهضت تولید و محتوا نیاز داریم.  جامعه ایران دارای 
بخش گسترده ای از نیروهای انسانی در زمینه صنعت 
تصویر است. فارغ التحصیالن دانشــگاه ها، فعاالن 
تجربی حوزه ســینما، هنرجویان و مراکز سینمای 
جوان و عالقه مندان به این حــوزه ازجمله ظرفیت 
بالقوه ماست که با تقویت فرایندهای محتوایی شاهد 

تحوالت چشمگیر در این زمینه خواهیم بود.« خزاعی 
ادامه می دهد: »پلتفرم ها یکی از اجزای مهم صنعت 
تصویر به شمار می آیند و قطعا باید توجه جدی ای به 
این صنعت داخلی و تولیدات ملی و بومی آن صورت 
گیرد. البتــه، درخصوص محتــوای محصوالت آن 
دغدغه ها و مالحظاتی وجود دارد کــه باید مرتفع 
شود؛ چراکه این حساسیت ها و دغدغه ها اهمیت و 

کارکردهای مهم این بخش را نشان می دهد.«
رئیس سازمان سینمایی عنوان کرد: »هم اکنون در 
کشورهای همســایه از محصوالت نمایش خانگی و 
وی او دی ها اقتصاد محکمی شــکل گرفته و بخش 
بزرگی از کشورهای منطقه، بازار مصرف آنها محسوب 
می شوند. ما نیز  با توجه به نیروی انسانی کیفی و خالق 
و ظرفیت توسعه صنعت تصویر و سریال سازی خود 

می توانیم در این رقابت منطقه ای، حضور جدی تری 
داشته باشیم.« وی اســتفاده از پلتفرم ها را ضرورت 
رونق سینما و صنعت تصویر خواند و ادامه داد: »در 
دوران کرونا این صنعت در خأل سالن های سینمایی تا 
حدی پاسخگوی نیاز جامعه بوده است. جهان امروز با 
ظهور فناوری های نوین در صنعت تصویر و گسترش 
آن در جامعه، با انبوهــی از تولیدات و محتوا مواجه 
است؛ درحالی که امکان محدودسازی نیز وجود ندارد. 
الزم است با رویکرد تنظیم گری و نظارتی به ارتقای 
کیفیت محتوا فکر کنیم. درصورت اهمیت پیدا کردن 
پلتفرم ها و امکان دسترسی راحت تر مردم به فیلم ها و 
سریال ها و تولیدات ایرانی، عمال رغبت مردم از دیدن 
 فیلم هــای خارجی یا رفتن ســراغ ماهواره ها کمتر

خواهد شد.«

نمایش خانگی همچنان بر سر دوراهی
تأکید رئیس سازمان سینمایی بر مشخص شدن تکلیف پلتفرم ها بین ارشاد و ساترا

فهیمهپناهآذرگزارش
روزنامه نگار

نمایشفیلمهایایرانیدرجشنوارههای
رژیمصهیونیستیممنوعاست

معاون ارزشیابی و نظارت ســازمان سینمایی تأکید کرد حضور 
فیلم های ایرانی در جشنواره های رژیم صهیونیستی ممنوع است 

و تخطی از این امر به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
به گزارش همشــهری، حبیــب ایل بیگی، معاون ارزشــیابی و 
نظارت ســازمان ســینمایی در واکنش به حضور فیلمی ایرانی 
توسط پخش کننده های خارجی در جشــنواره اورشلیم گفت: 
تهیه کننــدگان و فیلمســازان ایرانــی باید  هنگام قــرارداد با 
پخش کننده هــای خارجی به این نکته اشــاره کنند که قوانین 
جمهوری اسالمی اجازه حضور فیلم های ایرانی اعم از فیلم بلند 
داستانی، فیلم کوتاه، مستند و انیمیشن را در سرزمین اشغالی 
فلسطین نمی دهد و الزم است پخش کننده خارجی به مالحظات 

و دغدغه های مطرح شده احترام بگذارد.
ایل بیگی با اشاره به این مطلب که اغلب فیلمسازان و تهیه کنندگان 
ما قوانین جمهوری اسالمی را رعایت می کنند، تصریح کرد: تنها در 
موارد معدودی، پخش کنندگان خارجی که امتیاز پخش آثار ایرانی 
را خریداری کرده اند، به نمایش این آثار در جشــنواره های رژیم 
صهیونیستی اقدام می کنند که این موضوع از نظر ما پذیرفتنی 

نیست و باید جلوی همین موارد معدود نیز گرفته شود.
معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی با توضیح اینکه این 
ممنوعیت در همه موارد چه حضور در جشنواره ها، چه در اکران 
فیلم در سینماها و چه نمایش در وی اودی هایی که مربوط به رژیم 
غاصب اسرائیل است، وجود دارد، تأکید کرد: طبیعی است که با 
متخلفان در این حوزه برخورد قانونی خواهد شد چون این امر، از 
خطوط قرمز سینمای ایران است که فیلم های تولید شده در فضای 
جمهوری اسالمی ایران به هر نحو در رژیم جعلی اسرائیل نمایش 
داده نشود. وی در ادامه خواستار مراقبت و دقت از سوی صاحبان 
فیلم های ایرانی بر نمایش آثارشــان در مجامع بین المللی شد و 
تأکید کرد: در هرگونه مراوده بین المللی، باید موضوع عدم نمایش 
فیلم های ایرانی در رژیم اشــغالگر قدس رعایت شود و پذیرفته 
نیست تهیه کننده ایرانی بعد از اینکه فیلمش توسط پخش کننده 
خارجی برای نمایش در رژیم جعلی اسرائیل عرضه شده، اعالم 

کند در جریان نمایش فیلم در این رژیم نبوده است.

تعطیلی۴روزهسینماهایکشور
به مناسبت فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی، سینماهای 
سراسر کشــور به مدت ۴روز تعطیل می شــوند. سینماهای 
سراســر کشــور از شــنبه ۱۵مرداد تا سه شــنبه ۱۸مرداد 
تعطیل و از صبح چهارشــنبه ۱۹مردادماه، بــا اکران ۲فیلم 
جدید کوزوو و دوزیســت، بازگشایی می شــوند. هم اکنون 
ســینماهای کشــور تا پایان روز جمعه ۱۴مرداد با نمایش 

فیلم های اجتماعی و کودک دایر هستند.

استادفرانسویادبیات
فارسیازدنیارفت

کریستف باالیی، استاد فرانسوی ادبیات و زبان فارسی 
در ۷۳سالگی از دنیا رفت. بهادر باقری، عضو هیأت علمی 
گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی، با اعالم این 
خبر نوشته است: »زبان و ادب و فرهنگ ایرانی، عاشق 
فرزانه دیگری را از دست داد. پروفسور کریستف باالیی 
)۲0۲۱ -۱۹۴۹(، ادیب و پژوهشگر برجسته و نام آشنای 
فرانسوی، اســتاد زبان و ادبیات فارســی در فرانسه و 
متخصص ادبیات معاصر ایران و مترجم آثار ادبی فارسی 
به زبان فرانسه، به دیار باقی شتافت. اهالی ادبیات به ویژه 
ادبیات داستانی سال هاســت که با کتاب ها، مقاالت و 
ترجمه های گرانقدر ایشان آشــنایند و هماره قدردان 
همت و ارادت ژرف و بی پایان ایشان به گنجینه ادبیات 
و فرهنگ ایران زمین بوده اند. ۲کتاب »س رچ ش م ه  های 
داس ت ان ک وتاه ف ارســی« و »پیدایش رمان فارسی« از 
مهم ترین کتاب های او هستند که به فارسی نیز ترجمه 

و منتشر شده اند.

یاد

 خبر

دیپلماسی

سینماپارادیزوسریالمیشود
جوزپه تورناتوره، کارگــردان مطرح ایتالیایی، 
اقتباسی تلویزیونی از فیلم برنده اسکارش »سینما 
پارادیزو« می سازد. این سریال 6اپیزودی توسط 
تهیه کننده ایتالیایی مارکــو بالردی با کمپانی 
»بامبو پروداکشــن« در حال پیش تولید است. 
او گفت وگوی هایی نیز با یک ســامانه نمایش 

آنالین آمریکایی برای عرضه این سریال انجام 
داده است. بالردی توضیح داد: سریال »سینما 
پارادیزو« همان داستان فیلم خواهد بود، اما به 
شکل گسترده و با شــاخه های مختلف روایی و 
تورناتوره هم اکنون مشــغول نگارش فیلمنامه 
آزمایشی و قرار است فیلمبرداری این مجموعه در 

سال۲0۲۳ آغاز شود. سینما پارادیزو فیلمی در 
ژانر کمدی درام است که در سال۱۹۸۸ میالدی 
ساخته شــده؛ فیلمی درباره عشق و سینما که 
توانست جوایز بسیاری را ازجمله جایزه بهترین 
فیلم غیرانگلیســی زبان از آکادمی اسکار از آن 

خود کند.

درگذشتاحمدگلشیری
احمد گلشیری، مترجم ادبیات داستانی و 
برادر هوشنگ گلشیری، به دلیل نارسایی 
قلبی درگذشــت. احمد گلشــیری متولد 
ســال۱۳۱۵ بود و فعالیت ادبــی خود را از 
جنگ اصفهان آغاز کرد. از میان آثاری که 
احمد گلشــیری ترجمه کرده می توان به مجموعه چند جلدی 
»داستان و نقد داســتان« اشــاره کرد که ترجمه داستان های 
کوتاه از مکاتب مختلف ادبی به همراه نقد و بررسی آنها بود. این 
مجموعه در معرفی داستان نویسان مختلف و سبک کاری شان 
به عالقه مندان به ادبیات، تأثیر بســزایی داشــت. این مجموعه 
تاکنون بارها تجدیدچاپ شده است. از دیگر ترجمه های گلشیری 
می توان به کتاب های »ساعت شوم« نوشته گابریل گارسیا مارکز 
و »پدرو پارامو« نوشته خوان رولفو اشاره کرد. همچنین »بهترین 
داستان های کوتاه« یکی دیگر از آثار احمد گلشیری است که او 
در آن بهترین داستان های آنتوان چخوف در سال۱۳۸۱، بهترین 
داستان های ارنست همینگوی در سال۱۳۸۴، بهترین داستان های 
گابریل گارسیا مارکز در سال۱۳۸۴ و بهترین داستان های جیمز 
جویس در ســال۱۳۸۸ را ترجمه کرده اســت. گلشیری، عصر 
۱0مردادماه به دلیل نارســایی قلبی از دنیا رفت و زمان و مکان 

دیتشییع و خاکسپاری وی به زودی اعالم خواهد شد.
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