
در مســئله اجرای امربه معروف و نهی  از  منکر و نحوه عملکرد 
نیروهای فعال در این حوزه، از ابتدای پیروزی انقاب اســامی 
تاکنون با مشکات متعددی روبه رو بوده ایم. به این دلیل، یکی از 
اولویت های ستاد امر  به  معروف و نهی ازمنکر، آموزش به افرادی 
است که در جامعه امر  به  معروف و نهی  از  منکر می کنند. »مجید 
باقری« معتقد است همه افراد فعال در این عرصه باید قبل از ورود 
به مباحث امر به معروف و نهی از منکر، آموزش متناسب و 

کافی را در این خصوص دیده باشند...

دبیر اجرایی برگزاری دهه  احیای امر به معروف و نهی از منکر:
امر  به  معروف تابع گرایش سیاسی نیست
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روز خوب

تكواندو
در روز افتتاح رسمي بازي هاي كشورهاي 
اسالمي، ورزشكاران ايران در تكواندو به 

4مدال و در پينگ پنگ به 3مدال دست يافتند

بازی های كشورهای اسالمی كه از روز جمعه 
آغاز شده اســت، دیشــب با برگزاری مراسم 

افتتاحیه در قونیه رسمیت پیدا كرد.

  2طال و 2برنز در تکواندو
4مدال از مدال هــای كاروان ایران در تکواندو 
به دست آمد. در روز اول مسابقات این رشته، 
تکواندوكاران 4وزن رقابت كردند و 4نماینده 
ایران به 4مدال رسیدند؛ 2طال و 2برنز. حسین 
لطفی و ناهید كیانی صاحب طال شدند و نسترن 
ولی زاده و مهدی حاج موســایی روی سکوی 
سوم رفتند. لطفی در وزن منهاي 58كیلوگرم 
با پیروزی مقابل محسن رضایی از افغانستان 
و قهرمان آفریقا به یک چهارم نهایی رســید. 
سپس حریفی از قزاقستان را برد و به نیمه نهایی 
صعود كرد و در نهایت با شکست دادن حریف 
آذربایجاني هم به فینال رفت. لطفی در فینال 
كار راحتی نداشت چرا كه باید با پوالد گوركم، 
نماینده میزبان مبارزه مي كرد. اما لطفی راند 
اول را 15-4 و راند دوم را به خاطر اخطارهای 
متعدد حریفش برد و با ایــن پیروزی صاحب 

مدال طال شد.
و اما ناهید كیانی كه چندی پیش قهرمان آسیا 
شده بود، مدال طالی این بازی ها را هم به دست 
آورد. او در وزن منهاي 53كیلوگرم با پیروزی 
مقابل حریفانی از تاجیکســتان و عربســتان 
به نیمه نهایی رســید. كیانی با پیروزی مقابل 
مایوموا از ازبکســتان به فینال رفت و حریف 
آخر او الیوچی از مراكش بود. كیانی در 2راند 
11-5 و 14-2 به پیروزی رسید تا صاحب طال 
شود. او بعد از قهرمانی، از آینده درخشانی كه 
در انتظارش هست، گفت: »در تکواندو آینده 
درخشانی دارم و به همین روند ادامه می دهم.« 
قهرمان طالیي تکواندوي ایران از میزبانی گالیه 
دارد: »در فینال و پای فینــال اختالف امتیاز 
حساب نمی شــود و به خاطر همین میزبان در 

اعالم نتیجه تعلل كرد.«
نســترن ولی زاده در وزن منهاي 57كیلوگرم 
مدال برنز گرفت. او با شکست دادن نمایندگان 
ازبکســتان و قزاقســتان به نیمه نهایی رسید 
ولی در ایــن مرحله در 3رانــد مقابل خدیجه 
كبــرا از تركیه باخت و فینال را از دســت داد. 
مهدی حاج موســایی هم به مــدال برنز وزن 
منهاي 54كیلوگرم رســید. او هم با پیروزی 
مقابل تکوانــدوكاران ازبکســتان و مالزی به 
نیمه نهایی رسید ولی در این مرحله در 2 راند 
از دنیز تکوانــدوكار تركیه شکســت خورد و  

نتوانست به فینال برود.

  پینگ پنگ؛ يك طال و 2نقره در انفرادي
نماینــدگان ایــران در این رشــته 3مدال 
انفرادی گرفتند. امیرحسین هدایی و نیما 
عالمیان در یک فینــال تمام ایرانی مدال ها 
را بین خودشــان تقســیم كردند؛ هدایی 
طال گرفت و عالمیان نقره. ندا شهســواری 
هم در مســابقات زنان فینالیست بود كه با 
شکســت مقابل حریفی از تركیــه به مدال 
نقره رســید. در مســابقات تیمی نیز تیم 
زنان، 2تیم ازبکســتان و بنــگالدش را 3بر 
صفر شکســت داد. تیم مردان هم در بازی 
 اول مالدیو را 3 بر صفر بــرد و در بازی دوم
3بر صفر بنگالدش را شکســت داد. امروز 

ادامه مسابقات تیمی برگزار می شود.

  شکست سنگین در هندبال زنان
شــناگران دیروز در 50متــر قورباغه رقابت 
كردنــد و ابوالفضل ظریف، شــاهین ایزدیار 
و ســینا ضیغمی نژاد به فینال رســیدند. در 
100متــر قورباغه هــم ضیغمــی و ایزدیار 
فینالیست شدند. در هندبال زنان، تیم ایران 
كه در بازی اول با اختالف افغانستان را شکست 
داده بود، دیروز در مقابل كامرون شکســت 
خورد. تیم ملی هندبال زنان كه امسال با مقام 
چهارم آسیا برای اولین بار مسابقات قهرمانی 
جهان را تجربه كــرد، در آخرین لحظه ها به 
كاروان ایران اضافه شــد. آنهــا در بازی اول 
كار سختی نداشــتند اما در بازی دیروز قبل 
از اینکه وارد زمین شــوند، اختــالف دو تیم 
مشخص بود. كامرونی ها با جثه های درشتشان 
از اول بازی را به دست گرفتند و در پایان هم 
توانســتند 42-29 به پیروزی برسند. زنان 
ایران امروز اســتراحت دارند و پنجشنبه در 
آخرین دیدار مرحله گروهی مقابل آذربایجان 

قرار می گیرند.

  چهارشنبه     19 مرداد  1401     12 محرم  1444       سال سی ام          شـــماره  8562

ستاره دیده شد
هدايی كه چند سالی است در پينگ پنگ ايران 

مطرح است، با طالی بازی های كشورهای 
اسالمی  يک بار ديگر از نيما عالميان گذشت 
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اينتراختی ها امشب هلسينكی را هم 
سفيدپوش می كنند تا شاهد رويارويی 

تيم شان با رئال در سوپرجام باشند

ابَر جام
بارسا علیه بارسا

باشگاه كاتالونيايی عليه چند بازيكن خود 
اقدام حقوقی خواهد كرد؛ بازيكنانی كه 
قراردادشان غيرقانونی تنظيم شده است 20
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 روز مانده تا 
جام جهانی

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

پرسپولیس

فوالد
20:30

پنج شنبه 27 مرداد 1401

جمعه 28 مرداد 1401

لیگ برتر ایران - هفته 2

ملوان

استقالل
19:30

 روز مانده تا 
ليگ برتر

در بحران کمبود 
مهاجم، استعدادی 
چون مهدی عبدی 
باید ستاره خط آتش 
پرسپولیس باشد

کمی هم 
معلم باش 
آقایحیی 

دو
کوان

وز ت
دیر

ی 
ی ها

الی
     ط

درخششمهاجمانپرسپوليسدراروپا،داغدلاينتيمبدونفورواردراتازهميکند

پرتغال خونی

گزارش

صفحه17

یادداشت
دانیال معمار؛سردبیر

صدایشــان درآمده است. چه کســانی؟ همان هایی 
که همیشــه طرفدار تعطیلی عزای محــرم بوده اند. 
صدایشــان به خاطر محتوای یک نوحه درآمده... از بی بی سی و ایران اینترنشنال 
تا هم سفره های داخلی شان معترض سیاسی شدن اشعار یک نوحه هستند. مثل 
همیشه عده ای هم از روی غفلت، راحت بازی خورده اند. مخالفان اصل عزای محرم، 
حاال نگران سیاسی شدن آن شده اند! ریشه این نگرانی و اعتراض در چیست؟ اصال 
کســانی که از اســاس مخالف هیئت ها و مجالس عزاداری هستند، چطور نگران 

سیاسی شدن آن شده اند؟ 
اشتباه محاسبه نکنید. رسانه های معاند، دایه  مهربان تر از مادر نیستند. دل شان برای 
محتوای مجالس عزا نسوخته است. دنبال هیئت سکوالر هستند. چرا؟ چون بلندگوی 
استکبارند. استکبار نمی تواند جمهوری اسالمی را تحمل کند. به همین دلیل مخالف 
هر جماعتی هستند که اهداف این نظام اسالمی را فریاد بزنند؛ حاال چه هیئتی باشند، 
چه مسجدی و چه مردم عادی کوچه و بازار. آنها خوب می دانند که اصل این نظام در 
اعتراض به استکبار به وجود آمده، برای همین با هر چیزی که به رنگ این نظام درآید، 
مخالفند. کافی است همین فردا هیئت ها را از خط فکری نظام اسالمی جدا کنید. 
دیگر کاری به کار آن ندارند. به جای یک دهه محرم، کل سال را هم مجلس عزا بگیرند، 

کسی صدایش درنمی آید، چون بی خاصیت شده اند.
اصال چرا هیئت ها باید سیاسی باشند؟ چون اساسا اسالم فقط یک عمل شخصی 
نیست. مگر می توان حکومت را از اســالم جدا کرد. مگر می توان جهاد علیه ظالم 
را از دین خارج کرد. قرآن ما کم نهی نکرده مردم را از بی تفاوت بودن نســبت به 
طاغوت. این قصه امروز نیست. همیشــه جبهه حق در مقابل جبهه استکبار قرار 
داشته است. چقدر در صدر اسالم، حافظ قرآن و نمازشب خوان داشته ایم که مقابل 
امام زمان شان شمشیر کشیدند. چرا؟ چون بصیرت سیاسی نداشتند. جبهه حق و 
باطل را تشخیص ندادند. ما اسالم سکوالر نداریم که هیئت سکوالر داشته باشیم. 
اسالم، دین سیاسی است. داعیه حکومت دارد. ایســتادن جمهوری اسالمی در 
مقابل استکبار، همان ایستادن پیامبران، امامان و صالحان در مقابل طاغوت است. 
قیام سیدالشهدا)ع( هم یک قیام سیاســی بود در مقابل طاغوت زمانه اش. هیئت 
عزاداری جمهوری اسالمی هم بخشی از همین نظام فکری است. روضه ها و نوحه ها 
و اشک ها قرار اســت یزیدیان روزگار را به ملت نشان بدهد و آنها را برای ایستادن 

مقابل همین استکبار محکم تر کند.
چرا با هیئت سیاســی مخالفت می کنند؟ چون می خواهند اســالم را هم شبیه 
مسیحیت کنند. مسیحیت سال هاست به گوشه کلیســا پناه برده؛ منزوی شده 
و حضوری در زندگی عادی مردم ندارد. این بالیی اســت که غرب بر سر شریعت 
حضرت عیسی)ع( آورده است. حاال هر چیزی را که مبلغ اسالم سیاسی و اسالم 
زنده و پویا باشــد، نهی می کنند. خالصه کالم را رهبری فرموده ا ند که: »هرکس 
عالقه  مند به امام حسین است، یعنی عالقه  مند به اسالم سیاسی است، اسالم خون 
دادن است، اسالم جان دادن است؛ معنای اعتقاد به امام حسین این است. اینکه آدم 
در یک مجلس روضه یا هیئت عزاداری مراقب باشــد که مبادا وارد مباحث اسالم 

سیاسی بشود، این غلط است.«
حرف این نیســت که بحث هــای رایج و روزمــره سیاســی وارد مجالس عزای 
سیدالشهدا شــود، اما حتما تفکر انقالب و خط فکر سیاســی جمهوری اسالمی 
بایــد در هیئت ها ترســیم شــود. مگر می شــود بــر مصایب سیدالشــهدا)ع( 
گریســت و نســبت به مصایب مســلمانان جهان بی تفاوت بود؟ روضه های ما، 
نوحه های ما، هیئت های ما و حتی این لباس های مشــکی  ما سیاســی اســت. 
 اینها نشــانه اســت؛ نشــانه سیاســتی که طرفدار ایســتادن مقابل اســتکبار

 و طاغوت است.

لباس مشکی های ما هم 
سیاسی است

همراه با پدر خبرنگار شهید  علیرضا افشار
خستگی ناپذیر در راه خبر
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عقربه های ساعت روی زمان 1:42 متوقف شده اند؛ همان زمانی 
که پرواز هواپیمای سی- 130به سمت چابهار ناتمام ماند تا آخرین 
ماموریت شهید علیرضا افشار، خبرنگار اعزامی از صدا و سیما به 
سرانجام نرسد. عباس افشار، پدر شهید علیرضا سال هاست این 

ساعت را در کنار یادگارهای دیگر پسرش قرار داده است. 
او با برپایی نمایشگاه دائمی از آثار علیرضا در کنار مزار 

شهدای رسانه توجه بازدیدکنندگان را به این نکته 
جلب می کند که شهدا فراموش نخواهند شد...

ویژه های  امروز
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روز گذشــته در گــزارش صفحه جامعــه گفتیم که کارشناســان نســبت به 
افزایــش چاقــی در دانش آمــوزان هشــدار داده انــد. راهــکار مقابلــه با این 
معضــل را هــم افزایــش فعالیت هــای ورزشــی و تحــرک دانســته اند. اینجا 

نگاهی انداخته ایم به اوضاع و احوال ورزش در مدارس کشور.

داده نما
گرافیک: مهدی سالمی

 دانش آموزان 
چقدر می توانند ورزش کنند؟

13 میلیون
دانش آموز هم اکنون در نقاط 

مختلف کشورمان تحصیل می کنند.

40 هزار تومان
در بودجه سال قبل برای فعالیت ورزشی 

هر دانش آموز اختصاص یافت.

30 هزار
 معلم تربیت بدنی 
در مدارس سراسر 
کشورمان فعالیت 

می کنند.

5200
 فضای ورزشی 

در اختیار ادارات 
آموزش و پرورش 
استان ها قرار دارد.

۹۳۳
 مجموعه ورزشی 

آخر هفته ها رایگان در 
اختیار خانواده ها قرار 

می گیرد.

14 استان
در طرح آزادسازی 

رایگان مجموعه های 
ورزشی برای خانواده ها 

هستند.

1000 مجموعه
ورزشی در سراسر 

کشور قرار است برای 
خانواده ها آزادسازی 

شود.

30 درصد
دانش آموزان کشور 
چاق هستند و نیاز به 
فعالیت های ورزشی 

دارند.

2100 مجموعه 
ورزشی برنامه ریزی 

شده تا در 
آموزش وپرورش 

ساخته شود.

140 هزار
معلم در 7رشته 

ورزشی مسابقات 
آموزش و پرورش 
حضور یافته اند.

2 وزارتخانه
آموزش و پرورش و 

ورزش و جوانان دنبال 
استعدادیابی ورزشی 
دانش آموزان هستند.

استان های برتر از نظر داشتن سرانه فضای ورزشی روباز در مدارس

بوشهر 
 0/423
مترمربع

اصفهان 
 0/362
مترمربع

خراسان 
 0/322
مترمربع

سمنان 
 0/300
مترمربع

یزد 
 0/277
مترمربع

محرومیت زدایی
با نذر آب

 بخشش قاتل 
در روز عاشورا

روستایی از جنس 
ابریشم و رنگ

 سفره اکران 
متنوع تر می شود

بازخوانی2 سال 
ركود بورس

با آغاز طرح ملی نذر آب، فعالیت های 
محرومیت زدایی در روستاهای 
درگیر تنش های آبی آغاز می شود

حضور و پادرمیاني عزاداران حسیني 
شهر ازندریان مالیر در خانه مقتول 

اتفاق بزرگي را رقم زد 

مهارت قالیبافی ارامنه لیلیان 
شهرت جهانی دارد و در انتظار ثبت 

میراث فرهنگی ناملموس است 

2فیلم سینمایی »دوزیست« و 
»کوزوو« از فردا 2۰مرداد به چرخه 

اکران سینماها اضافه می شوند

شاخص بورس از 2 سال پیش در 
چنین روزي تاکنون 3۰ درصد افت 

کرده است

صفحه9

صفحه6

صفحه15

صفحه21

صفحه16

شهادت سرور ساجدین و زینت عابدین، امام سجاد علیه السالم را تسلیت مي گوییم

پیام »خیام«  به جهان

مترو 10میلیون نفری  می شود
بررسی آثار احداث 4خط جدید مترو

دستاورد جدید فضایی ایران در کانون اخبار رسانه های دنیا  قرار گرفت

ماهواره سنگین وزن خیام توانایی رصد منطقه ای ما را ارتقا خواهد داد
قدرت نمایی ایرانی ها در فضا

 کودکان غزه قرباني جنگي نابرابر
در 22 سال گذشته حداقل 22۰۰ کودك فلسطیني قرباني حمالت رژیم صهیونیستي شده اند

کاهش 46 درصدی دستفروشان پایتخت
ژادمدیرعامل شرکت شهربان: سد معبر یکی از پرچالش ترین مسائل شهری  تهران است

س ن
عبا

د 
حم

ي/ م
هر

مش
س: ه

عک

صفحه12

صفحه های 2 و 11

صفحه7

600 کیلوگرم
وزن

500 کیلومتری
زمین

5 سال
عمر عملیاتی

یک متر 
وضوح تصویربرداری

3

 تصاویر ماهواره خیام برای ارتقای برنامه ریزی کشور در حوزه های کشاورزی، منابع طبیعی، معادن و پایش مرزها،
مدیریت حوادث غیرمترقبه و ... استفاده می شود.

نگاه
حنیف غفاری؛کارشناس مسائل بین الملل 

مذاکرات وین با هدف رفــع تحریم های ظالمانه علیه 
ملت ایران در جریان است. فارغ از موارد و مطالباتی که 
در قبال موارد ادعایی و پادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی، لزوم ارائه تضمین های 
نهایی درخصوص احیای توافق هسته ای و رفع عملیاتی تحریم ها مطرح می شود، 
رفتارشناســی تروئیکای اروپایی در این مذاکرات بسیار قابل تأمل است. به عبارت 
بهتر، نباید تحت تأثیر فضای رسانه ای و تبلیغاتی حاکم درخصوص مذاکرات وین، از 
رصد بازی 3کشور آلمان، انگلیس و فرانسه غافل شد. صدور بیانیه مشترك 3کشور 
انگلیس، فرانســه و آلمان در بحبوحه مذاکرات وین، مصداق یک کمدی سیاسی 
کمیاب درحوزه روابط بین الملل محسوب می شود. این 3کشور که نسبت به عدول 
از تعهدات اولیه خود در توافق هسته ای و همراهی با واشنگتن در اعمال راهبرد فشار 
حداکثری علیه کشورمان متهم هستند، در بخشی از بیانیه تأکید کرده اند: »متن 
مصالحه پیشنهادی برای پیشگیری از یک بحران هسته  ای روی میز است. ایران در 
این خصوص با طرح خواسته های فرابرجامی مانع از نتیجه بخشی مذاکرات نشود. 

متن پیشنهادی برای توافق قابل مذاکره نیست.«
در ســال2۰17 میالدی، زمانی که دونالد ترامپ ماه های اول حضور خود در رأس 
معادالت سیاسی و اجرایی واشنگتن را سپری می کرد، امانوئل مکرون، رئیس جمهور 
فرانسه در مالقات با او و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر سابق رژیم اشغالگر قدس به آنها 
تعهد داد که »بسط توافق هسته ای« و »گسترش تعهدات یکجانبه ایران« در ذیل 
این توافق را در دستور کار قرار خواهد داد. پس از مدتی کوتاه، ترزا می ، نخست وزیر 
سابق انگلیس و آنگال مرکل، صدراعظم سابق آلمان نیز به پیروی از سیاست های 
کالن ترامپ، تحدید و مهار حداکثری ایران قدرتمند را در دســتور کار قرار دادند. 
دائمی کردن محدودیت های هسته ای ایران در سند توافق، گنجاندن مسئله توان 
موشکی ایران در قالب یک الحاقیه به برجام و اعطای قدرت نامحدود به آژانس جهت 
بازرسی های پادمانی و فراپادمانی نامحدود در ایران ازجمله مواردی بود که آمریکا و 

تروئیکای اروپایی بر سر حصول آنها با یکدیگر به توافق رسیده بودند.
در این میان، مقاومت همه جانبه ایران سبب شد تا بازیگران غربی به این هدف شوم 
دست پیدا نکنند. استراتژی فشار حداکثری ترامپ در برابر ایران شکست خورد و 
بازیگران اروپایی نیز در این شکست سهمگین با واشنگتن همدرد و سهیم شدند. 
استیصال کنونی غرب پای میز مذاکره نیز ثمره همان مقاومت است. اکنون مقامات 
اروپایی می گویند »طرح پیشنهادی آنها در مذاکرات وین« غیرقابل مذاکره است. 
اینها همان بازیگرانی هستند که »اصل سند برجام« را که به امضای آنها رسیده بود، 
در راستای اعمال استراتژی فشار حداکثری علیه ایران به »سندی باز و تفسیرپذیر« 
تشبیه کردند و درصدد گنجاندن رویاهای دست نیافتنی خود در آن برآمدند. حال 
آنها یک بیانیه بی ارزش مشترك را به مثابه سندی »غیر قابل مذاکره« و نه حتی »غیر 

قابل تغییر« پشت میز مذاکره ارائه داده اند.
در اینجا نکته مهم تری وجود دارد که کلیــد اصلی درك رفتار بازیگران اروپایی در 
مذاکرات وین قلمداد می شود. در جریان توافق ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در ماه مارس2۰22 )اسفندماه14۰۰( و زمانبندی صورت گرفته میان رافائل گروسی، 
مدیرکل آژانس و مسئوالن سازمان انرژی اتمی کشورمان درخصوص حل وفصل و 
مختومه سازی پرونده های مطروحه علیه اماکن ادعایی، تروئیکای اروپایی نقش یک 
»حمایت کننده« را ایفا کرده بودند. اما پس از مدتی کوتاه اروپاییان به گروسی دستور 
دادند ضمن نادیده گرفتن زمانبندی ذکر شــده، زمینه را جهت صدور قطعنامه ای 

سیاسی و غیرقابل توجیه علیه ایران در شورای حکام آژانس 
فراهم سازد. بی دلیل نیســت که نمایندگان 3کشور اروپایی 

مستقیما در مذاکرات وین حضور پیدا نکرده و سکان کار را به انریکه مورا به عنوان 
نماینده اتحادیه اروپا سپرده اند. 

چرا دنیا  به تروئیکای اروپایی 
می خندد؟

ادامه در 
صفحه2
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 حدود 5 روز مذاکره در وین بر سر 

متن پیشــنهادی اتحادیــه اروپا برجام
درحالی به پایان رســید که به نظر 
می رسد طرف های مقابل قصد دارند این پیش نویس 
پیشــنهادی را به عنوان »متن نهایی« القا کرده و 
به نوعی »سوت پایان مذاکرات« را به صدا درآورند؛ 
این درحالی اســت کــه آنگونه که از شــواهد امر 
برمی آید، هنوز برای ســخن گفتن از دستیابی به 

متن نهایی زود است.
به گزارش همشــهری، طرح موضــوع ارائه »متن 
نهایی« به طرف های مذاکره ازسوی هماهنگ کننده 
گفت وگوها در شرایطی انجام شده  است که بنا به 
اذعان منابع مطلع، هنوز مسائل باقی مانده، ازجمله 
موضوع های مطرح در آژانس، به طورکامل حل نشده 
و به نظر می رسد فضاسازی های سیاسی - رسانه ای 
درباره پایان مذاکرات بیشتر باهدف تحت فشار قرار 

دادن طرف ایرانی طرح می شود.
در شــرایطی که مقام های غربی معتقدند رایزنی 
برســر مســائل فنی که در متن نهایی توزیع شده 
ازسوی جوزپ بورل باز بودند به پایان رسیده است، 
برخی منابع خبری مدعی شدند پیش نویس نهایی 
که روی میز قرار دارد، به مشخص کردن گام هایی 
می پردازد که ایران و آمریکا باید برای ازسرگیری 

اجرای کامل برجام بردارند.
دراین میان اما به نظر می رســد اخباری که پس از 
پایان گفت وگوهــا در وین و ازســوی طرف های 
غربی منتشر می شود، به صورت ویژه ای بر »نهایی 
و غیرقابل مذاکره« بودن متن پیشنهادی اتحادیه 
اروپا تأکید دارد؛ خطی سیاســی - رســانه ای که 
می کوشــد این ادعا کــه پیش نویس ارائه شــده 
»مبنای تصمیم گیری« طرف های گفت وگوست 

را برجسته تر کند.
نکته اینجاست که آنچه به عنوان متن نهایی ازسوی 

طرف غربی در رسانه ها مطرح شده، چند پیشنهاد 
انریکه مورا، به عنــوان هماهنگ کننده مذاکرات 
است که به طرف های حاضر در مذاکرات ارائه شده 
و تحت هیچ شرایطی نمی توان آن را متن نهایی و 

غیرقابل مذاکره تلقی کرد.

»توافق نهایی« از نگاه ایران
برهمین اســاس هم بود کــه وزیــر امورخارجه 
کشــورمان پس از پایان مذاکرات اخیر در وین، در 
گفت وگو با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
بار دیگر تأکید کرد که توافق نهایی باید تأمین کننده  
حقوق ایران باشد و رفع پایدار تحریم ها را تضمین  
کند؛ موضوعی که نشــان می دهد فضاســازی ها 
تأثیری بر اراده ایران برای دستیابی به توافقی مثبت 

و پایدار ندارد.
حسین امیرعبداللهیان در تماس تلفنی با بورل با 
تأکید بر اینکه هیــأت مذاکره کننده ایرانی با اراده 
و جدیت، برای دســتیابی به توافق در وین حضور 
یافت و ایده های ســازنده ای را بــرای حل و فصل 
موضوع های باقی مانده ارائــه داد، گفت: دیدگاه ها 
و ماحظات جمهوری اســامی درباره ایده های 
ارائه شده از سوی انریکه مورا به وی  منتقل شده و 
انتظار می رود همه طرف ها برای دستیابی به متن 

نهایی توافق از خود اراده و جدیت نشان دهند.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که با واقع بینی و 
اجتناب از اتخاذ مواضع غیرسازنده، به ویژه ازسوی 

آمریکا، مسیر دستیابی به توافق هموار شود.
مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا نیز دراین 
گفت وگو ضمن ارائه ارزیابــی مثبت از این مرحله 
از مذاکــرات، گفت که معتقد اســت در دور اخیر 
مذاکرات وین، »پیشرفت نســبی« به دست آمده 
 اســت؛ »ارزیابی من از این مرحله مذاکرات مثبت 
است. ما به عنوان هماهنگ کننده به تاش های خود 

برای نزدیک تر کردن دیدگاه ها تا رسیدن به نتیجه 
خوب برای همه طرف ها ادامه می دهیم«.

واکنش چین و روسیه به فرافکنی ها
در چنین شرایطی نماینده دائم چین در وین نیز از 
آمریکا خواست تا تصمیم های سیاسی فوری برای 
کمک به دستیابی به توافق زودهنگام در مذاکرات 
هسته ای ایران اتخاذ کند. »وانگ کان« در توییتی 
تأکید کرد که »ازســرگیری مذاکرات وین نشان 
می دهد پل زدن بر اختاف ها از طریق گفت وگو و 

مذاکره تنها راه حل موضوع هسته ای ایران است«.
ازسوی دیگر مذاکره کننده ارشد روسیه در مذاکرات 
وین نیز در صفحه توییترش با بیان اینکه هنوز همه 
دالیل بــرای احیای توافق هســته ای وجود دارد، 
به اظهــارات اخیر هماهنگ کننــده اتحادیه اروپا 
در مذاکرات وین دراین باره، واکنش نشــان داد و 
نوشت:»در حقیقت منظورم این است که با احترام 
به همه طرفین توافق هسته ای و در وهله اول ایران، 
همه دالیل برای احیای برجام وجــود دارد. مثل 

همیشه دشواری ها در جزئیات است.«
میخائیل اولیانوف همچنین در پیــام دیگری در 
واکنش به اظهارات اخیر بورل نوشت: »این کلمات 
اتمام حجت به نظــر نمی آینــد. تصمیم گیری ها 
در پایتخت های طرفین برجام]توافق هســته ای[ 
گرفته می شــود. آنها تصمیــم می گیرند. واکنش 
اولیانوف بــه اظهارات بــورل درپــی این مطرح 
می شود که مســئول سیاســت خارجی اتحادیه 
اروپا در صفحه توییترش نوشــته بود: »برسر هر 
آنچه می توانســت مذاکره انجام گیــرد، مذاکره 
شــد و حال در متن نهایی قــرار دارد. با این حال 
پشت هر مشــکل فنی یا پاراگرافی، یک تصمیم 
سیاســی قرار دارد که پایتخت ها باید درخصوص 
آنها تصمیم گیری کنند. اگر این پاســخ ها مثبت 

 باشــند، آن وقت می توانیم توافق را امضا کنیم.«

زمانی برای تصمیم گیری آمریکا
همه اینها درحالی اســت که در آغــاز دور اخیر 
گفت وگوها، مواضع و دیدگاه های اصولی جمهوری 
اســامی درباره موضوع هــای مــورد اختاف، 
ازجمله رفع پایدار تحریم، ارائه تضمین های الزم 
درخصوص رفع تحریم ها و مســائل مورد ادعای 
آژانس به هماهنگ کننده اتحادیه اروپا ارائه شــد 
و مورا نیز برخی پیشــنهادهای خود را در زمینه 

موضوع های اختافی ارائه کرده است.
درچنین شــرایطی، به گفته برخی منابع مطلع، 
هیأت مذاکره کننده ایران نقطه نظرات خود درباره 
پیشنهادهای اخیر مورا را به صورت شفاهی به وی 
منتقل کرده و همچنان ارتباط با هماهنگ کننده 
مذاکرات ادامه می یابد و قرار اســت ایران مواضع 
تفصیلی خود را به صورت مکتوب به مورا ارائه کند.

مذاکره کنندگان کشــورمان همواره براین نکته 
تأکیــد کرده اند که تأمین منافــع ملی خط قرمز 
مذاکرات اســت و تأمین این منافــع و همچنین 
تضمین اجــرای پایدار تعهدهای طــرف مقابل و 
جلوگیری از تکرار رفتارهــای غیرقانونی، به ویژه 
ازســوی آمریکا دغدغه جدی تیم مذاکره کننده 
به شــمار می رود. با توجه به ایــن موضوع اگرچه 
اذعان می شود پیشرفت هایی در جریان مذاکرات 
به دســت آمده اســت، اما ادامه فضاســازی ها با 
کلیــدواژه »متن نهایــی« و »پایــان مذاکرات« 
نمی تواند بر رویکردهای اصولی جمهوری اسامی 
در گفت وگوهای برجامی تأثیر بگذارد؛ آنچه مسلم 
است، اینکه اکنون نوبت طرف های غربی است که 
اعتماد جمهوری اســامی را جلب کنند و نشان 
دهند که برای بازگشت به تعهدات برجامی خود 

عزم جدی دارند. 

»کفایت مذاکرات«؛ از ادعا تا واقعیت
  امیرعبداللهیان: واقع بینی و اجتناب از اتخاذ مواضع غیرسازنده، به ویژه ازسوی آمریکا، مسیر دستیابی به توافق را هموار می کند

سیدحسن نصراهلل: 

ایران در طلیعه اسالم قوی باقی خواهد ماند
دبیرکل حزب اهلل لبنان در سخنرانی عاشورایی خود، 

روزنه
به آخرین تحوالت منطقه پرداخت و تأکید کرد که 
ایران به رهبری امــام خامنه ای)مدظله العالی( در 
طلیعه اســاِم قوی باقی خواهد ماند.به گزارش فارس، سیدحسن 
نصراهلل در ابتدای ســخنرانی خود ضمن تســلیت به همه مردم و 
رهبرمعظم انقاب اسامی ایران، از حضور گسترده مردم لبنان در 
مراسم عاشورایی امسال تشــکر و قدردانی کرد. وی گفت: بار دیگر 
پیمان خود را بــا سیدالشــهدا ابا عبداهلل تجدید می کنیــم و به او 

می گوییم ما همراه تو هستیم و ندای تو را لبیک می گوییم؛ ]دین[ 
اســام جد شــما را که برای حفظش به شــهادت رسیدی، حفظ 
می کنیم. ابی عبداهلل، ما مــردان و زنان و ســالخوردگان و جوانان 
عهدمان با شــما را تجدید می کنیم و پایبندی خود به این راه را بار 
دیگر اعام می کنیم. همانطور که در 40ســال گذشــته و در تمام 
میدان ها و در مواجهه بــا همه چالش ها می گفتیم، بــار دیگر نیز 
می گوییم لبیک یا حسین.دبیرکل حزب اهلل گفت: ما با شهروندان 
نیجریه که هنگام برگزاری مراســم عاشورا به سمت آنها تیراندازی 

می شــود، ابراز همدردی می کنیم. ما در عاشــورای حسین)ع( به 
شهیدان و مقاومت کنندگان خود در فلسطین که همواره با پایداری 
اسطوره ای در حال مبارزه هستند، افتخار می کنیم. او همچنین اشاره 
کرد: یکی از بدترین عادی سازان، رژیم بحرین است؛ رژیمی که در 
روزهای قبل نشان داد پرچم های سیاه برافراشته شده در منامه یا 
دیگر مناطق این کشور را تحمل نمی کند. مظلومیت مردم بحرین در 
برابر یک حکومت فاسد خائن را یادآور می شویم که آنها را از حقوق 
اولیه  و طبیعی شان محروم ساخته و در مقابل دشمنان این مردم را 
به آغوش می گیرد و عادی سازی روابط را بر این ملت تحمیل می کند.

سیدحسن نصراهلل همچنین افزود: ایران به رهبری امام خامنه ای در 
طلیعه اســام قوی، باقی خواهد ماند. ما همچنین در عاشــورای 
سیدالشهدا از محور مقاومت، قاسم ســلیمانی و برادرش فرمانده 

ابومهدی المهندس یاد می کنیم.

تغییر موازنه قدرت در فضا با »خیام«
صبح دیروز ماهواره »خیام« از پایگاه »بایکونور« قزاقستان به 
فضا پرتاب شــد تا گام بلند دیگری ازسوی جمهوری اسامی 
در حوزه پیشرفت های فضایی برداشته شود؛ دستاوردی که در 
کانون اخبار رسانه های جهان قرار گرفت و رسانه های غربی را 
به فرافکنی دراین زمینه واداشت. به گزارش همشهری، ماهواره 
»خیام« ازســوی ماهواره بر روسی »ســایوز« و با موفقیت در 
مدار 500کیلومتری زمین قرار گرفت و پس از آن نیز نخستین 
سیگنال های تله متری این ماهواره در پایگاه فضایی ماهدشت 
دریافت شد که از تزریق سالم این ماهواره در مدار خود حکایت 

داشت.
دراین میان اما گذشــته از ابعاد فنی این اقــدام موفقیت آمیز، 
همکاری های فضایی ایران و روسیه با گمانه زنی های بسیاری 
در محافل سیاسی - رسانه ای غرب همراه بود. بر همین اساس 
هم بود که پس از اعام خبر پرتاب موفقیت آمیز »خیام« به فضا، 
رسانه های غربی رویکرد فضاسازی پیرامون همکاری های فضایی 
ایران و روسیه را در دســتورکار خود قرار دادند و تاش کردند 
کارکردهای فنی و علمی ماهواره ای ایران را اقدامی ازسوی ایران 
برای کمک به روسیه در جنگ اوکراین ارزیابی کنند؛ گمانه ای 
که بیش از آنکه مابه ازای بیرونی داشــته باشد، موضعی از سر 

عصبانیت قلمداد می شود.

فضاسازی درباره »خیام«
نگرانی رسانه ها و محافل سیاسی غربی از پرتاب موفقیت آمیز 
ماهواره »خیام« بیش از آنکه ناشی از ادعای مضحک همکاری 
دو کشور در جنگ اوکراین باشد، از عصبانیت به دلیل گسترش 
همکاری های روزافزون تهران و مسکو تلقی می شود که بستر 
مناسبی را برای بی اثرســازی تحریم ها علیه این کشور فراهم 
کرده است. دراین میان اما روزنامه »واشنگتن پست« در گزارشی 
مدعی شد روسیه ابتدا از ماهواره ایران برای مقاصد نظامی در 
جنگ اوکراین استفاده خواهد کرد و کنترل ماهواره در هفته های 
اول در اختیار ایران نخواهد بود؛ ادعایی که مضحک بودن آن در 
نخستین نگاه عیان می شود، چرا که ایستگاه کنترل و بهره برداری 
ماهواره خیام در خاک ایران است و از لحظه پرتاب در روز اول 
تمامی فرامین مربوط به کنترل و به کارگیری این ماهواره صرفا 
ازسوی ایســتگاه ایرانی به ماهواره ارسال می شود و تصاویر آن 

هم توسط ایستگاه های موجود در خاک ایران دریافت می شود.

پاسخ به یک شبهه
یک کارشناس مسائل اوراسیا دراین زمینه به همشهری گفت: 
گذشته از مباحث فنی و تکنولوژیک پیرامون پرتاب ماهواره خیام 
به فضا، باید به موضوع دکترین جدید اتخاذشده ازسوی ایران با 
محوریت »نگاه به شرق« پرداخت؛ رویکردی که به اعتقاد من 
سیاست خارجی ایران را از نوعی سرگردانی خاص کرد و سبب 
شد جمهوری اسامی نگاه خود را به ســوی دیگر، یعنی شرق 
معطوف کند. فرشید باقریان با بیان اینکه اتخاذ چنین رویکردی 
موجب قدرت ایران می شود و بخش مهمی از نیازهای ما را رفع 
خواهد کرد، افزود: طبیعی است که غرب، به عنوان نقیض شرق، 
نگاه بدبینانه ای به همکاری های ایران و روســیه داشته باشد و 
به فرافکنی نسبت به مناسبات تهران - مسکو در حوزه فضایی 
بپردازد.وی با بیان اینکه خود آمریکایی ها از ایستگاه های فضایی 
روســیه اســتفاده می کنند، عنوان کرد: باید درنظر داشت که 
همکاری های فضایی ایران و روسیه صرفا احتیاج ایران نیست، 
بلکه آمریکایی ها نیز دراین حوزه از امکانات روس ها بهره می برند. 
برهمین اساس هم هست که نقل معروفی وجود دارد که معتقد 
است »آمریکا و روسیه در اوکراین می جنگند و در فضا دوست 

هستند.«

اهمیت راهبردی »خیام«
این کارشناس مســائل بین الملل با بیان اینکه همکاری های 
فضایی ایران و روسیه یک »امکان« است که بهره نبردن از آن 
هیچ توجیهی ندارد، گفت: زمانی که تهران و مسکو درحال انعقاد 
قراردادهای استراتژیک هستند که قرار است به تصویب مجالس 
2 کشور نیز برسد، بهره نبردن از امکانات فضایی روسیه، آن هم در 
شرایط »جنگ هیبریدی« کنونی، هیچ توجیهی ندارد.باقریان 
افزود: نباید این گونه القائات که »پیمان راهبردی ایران و روسیه 
مربوط به شرایط کنونی است« را پذیرفت. اینکه القا می کنند 
همکاری های فضایی ایران و روسیه معطوف به جنگ اوکراین 
است، بیش  از هر چیز جنبه طنز دارد، چراکه به هرحال در آینده 
بحران اوکراین فروکش خواهد کرد و صرف چنین هزینه هایی 
برای این مقصود بیشــتر خنده دار اســت تا بهره ای از واقعیت 
داشته باشد.وی با بیان اینکه پرتاب موفقیت آمیز ماهواره خیام 
موازنه تهدید را در فضا تغییر داده  است، عنوان کرد: این ماهواره 
اطاعات مهمی برای ما ارسال خواهد کرد و اینکه ما چگونه از 
این اطاعات استفاده کنیم، به روابط بقیه جهان با ما برمی گردد. 
بنابراین طرح موضوع هایی از قبیل اینکه از این ماهواره در جنگ 
اوکراین و یا علیه رژیم صهیونیستی استفاده خواهد شد، بیش از 

هر چیز فرافکنی است.

چرا دنیا به تروئیکای اروپایی 
می خندد؟

آنهــا به خوبی می دانند کــه در مذاکره  ادامه از 
مستقیم با تهران بابت کارشکنی علنی صفحه اول

خود در قبال »توافق ایران-آژانس«، حرفی برای گفتن ندارند 
و محکوم به پذیرش خطای بزرگ خود هستند.

بدون شک تروئیکای اروپایی به واسطه عملکرد وقیحانه خود 
در قبال توافق هســته ای و تأثیر مستقیم در ایجاد گره های 
کور ایجاد شده در مذاکرات، اساسا در جایگاه یک »متهم« 
قرار دارند نه یک »واسطه گر« یا »مصلح«. بدیهی است که 
این بیانیه نه تنها به لحاظ ماهــوی و حقوقی اصالتی ندارد، 
بلکه صرفا حکم یک »طرح پیشنهادی« از سوی »بازیگران 
ناتوان اروپایی« بر آن مترتب است. بدیهی است که این طرح 
نه تنها قابل مذاکره و قابل تغییر است، بلکه جمهوری اسامی 
ایران حق دارد اساســا این طرح را به کناری گذاشته و آن را 
مورد بررسی قرار ندهد. درچنین شرایطی بهتر است بازیگران 
اروپایی بیش از این خود را به مضحکه عام و خاص در نظام 

بین الملل تبدیل نکنند.

نگاه

گزارش

زمان برای اعالم »کفایت مذاکرات« فرا رسیده است؟
یــک کارشــناس ارشــد مســائل بین الملــل دربــاره اعام 
هماهنگ کننده مذاکرات مبنی براینکه متن پیشنهادی اتحادیه 
اروپا، متن نهایی خواهد بود، به همشهری گفت: موضوع اصلی این 
است که متنی که ازسوی اتحادیه اروپا به طرفین مذاکرات داده 
شده، باید ازسوی آنها مورد بررسی قرار گیرد. طرفین گفت وگو 
هستند که باید نظرشان را درباره متن اعام کنند. اکنون به نظر 
می رسد تنها آمریکا متن پیشنهادی را پذیرفته. بنابراین اعام 

کفایت مذاکرات فعا موضع هماهنگ کننده است.
کورش احمدی افــزود: انریکه مورا، به عنــوان هماهنگ کننده 
مذاکرات معتقد اســت که گفت وگوها برای رفع مســائل باقی 
مانده به  حد کافی انجام شــده و اکنون زمان تصمیم گیری فرا 
رسیده اســت. برهمین اســاس هم بود کــه وی در واقع اذعان 
داشته فضایی برای مذاکره بیشتر وجود ندارد و در واقع »کفایت 
مذاکرات« را اعام کرده است. وی ادامه داد: برداشت اتحادیه اروپا 
این است که براساس بحث های طرفین و خواست ها و مطالبات 

مطرح، متنی تهیه کرده است که چانه زنی درباره آن بیشتر از این 
ممکن نیست. دراین میان باید اشاره کرد که این موضوع برداشت 
اتحادیه اروپاســت و ایران می تواند متن پیشنهادی را بپذیرد یا 

اینکه آن را تأمین کننده منافع کشور تشخیص ندهد.
دیپلمات پیشــین کشــورمان عنــوان کرد: بــا توجه به 

اینکه هماهنگ کننــده گفت وگوهــا به نوعی کفایت 
مذاکرات را اعام کــرده ، درصورت عدم پذیرش متن 
پیشنهادی ازسوی ایران، مذاکره کنندگان کشورمان 
باید ایده های جدیــدی مطرح کنند کــه مذاکره را 

توجیه پذیر کند. احمدی افزود: اتحادیه اروپا 
صریحا و آمریکا تلویحــا اعام کرده اند 

که ازنظر آنها مذاکرات کافی است، در 
چنین شرایطی اگر مذاکره کنندگان 
کشــورمان به این نتیجه برســند که 
هنوز جا برای گفت وگــو وجود دارد 

و متن پیشــنهادی مطالبات ایران را در سطح مطلوبی برآورده 
نمی کند، با طرح ایده های جدیدی می تــوان ادامه مذاکرات را 
توجیه پذیر کرد و به گفت وگوها برای رســیدن به توافق مثبت 
ادامه داد. وی با بیان اینکه این ایران است که باید درباره قبول 
یا رد متن پیشنهادی اتحادیه اروپا تصمیم بگیرد، تصریح 
کرد: اعام کفایت مذاکرات قاعده ای است که در سطح 
بین الملل وجود دارد. هــرگاه که طرف ها به مقطعی 
می رسند که احساس می کنند به قدر کافی گفت وگو 
انجام شــده و زمان تصمیم گیری فرا رسیده اســت، 
کفایت مذاکرات را اعام می کنند. این بدان معناست که 
عبارات و جمات به اندازه کافی چکش کاری 
شده است. درچنین شــرایطی اما طرف 
ایرانی با توجه به تاکتیک هایی که دارد، 
می تواند ایده هایی را مطرح کند که فضا 

را برای ادامه مذاکرات باز بگذارد.

محمدباقر قالیباف 
رئیس مجلس

امــروز 2رســالت پیش روی همه ماســت 
و خبرنــگاران می توانند نقشــی بی بدیل 
ایفــا کننــد. »جهــاد تبییــن« و »جهــاد 
تصمیــم«. در جهــاد تبییــن، مقابلــه بــا 
جریان تحریف و امیدآفرینی اصلی ترین 
جهادی اســت که راه حقیقت جویان را از 

دروغ پردازان جدا می کند./خانه ملت

ناصر کنعانی
سخنگوی وزارت امور خارجه 

۱۵کــودک فلســطینی در حملــه اخیر 
رژیــم صهیونیســتی بــه غــزه شــهید 
شــدند. رژیم کودک کش اســرائیل با 
کشــتار اطفــال بی گنــاه نمی توانــد از 
سرنوشــت محتــوم شکســت و زوال 
 خــود بگریــزد. الیس الصبح بقریــب.

/ایرنا

علی بهادری جهرمی
سخنگوی دولت

فضا در تسخیر دانش ایرانی؛ ماهواره 
خیــام بــا دقــت تصویربــرداری یک متر 
بــا همــکاری روســیه بــه فضــا پرتــاب 
شــد. از داده هــای خیــام در ارتقــای 
بهره وری کشــاورزی، رصد منابع آبی، 
مدیریــت مخاطــرات طبیعــی، مقابله 
با جنگل خــواری و حراســت از مرزهای 

کشور استفاده خواهد شد./فارس

 تجمع مردم تهران در اعتراض
 به جنایات رژیم صهیونیستی

جمعی از مردم تهران عصر دیروز بــا برگزاری تجمعی در میدان 
فلســطین، جنایات اخیــر رژیم صهیونیســتی در نــوار غزه را 
محکوم کردنــد. به گزارش فــارس، دراین تجمع کــه با حضور 
قشرهای مختلف تهران برگزار شــد، تجمع کنندگان با سردادن 
 شــعارهایی ازجمله »مرگ بر آمریکا«، » مرگ بر اســرائیل« و

» هیهات من الذله« انزجار خود را از اقدام های ددمنشانه و جنایات 
رژیم صهیونیســتی اعام کردند. رئیس دفتر جنبش حماس در 
تهران دراین مراســم با بیان اینکه ما برســر جهاد و برادری عهد 
بســته ایم، گفت: ملت ایران و فلســطین با هم برادر هســتند و 
کســی نمی تواند بین ما تفرقه بیندازد. خالد القدومی با تأکید بر 
اینکه دشمن کودک کش صهیونیســتی در برابر هدف قرار دادن 
غیرنظامیان در روزهای اخیر مسئول است، گفت: نبرد ما با رژیم 
صهیونیستی ادامه دارد و هدف راهبردی این نبرد، زوال و نابودی 
رژیم صهیونیستی و آزادی فلسطین از نهر تا بحر است. وی با بیان 
اینکه ما می خواهیم کشــور فلســطین با پایتختی قدس شریف 
تشکیل شود، در تشریح ابعاد نبردهای اخیر فلسطینیان با رژیم 
صهیونسیتی اضافه کرد: نه فقط در غزه، بلکه در کرانه باختری و 
قدس شریف، فلسطینیان حدود 20نقطه با صهیونیست ها وارد 

نبرد شدند و این یک جنگ تمام عیار است.

روز خبرنگار؛ مجالی برای 
پاسداشت شفافیت 

رئیس جمهور در پیامی به مناسبت روز خبرنگار 
گفت: این روز، عاوه بر گرامیداشــت مسئولیت 
و جایگاه مهم خبرنگاران، مجالی برای پاسداشت 
حقیقت جویی، شــفافیت و حق مردم بر دانستن 
و دسترســی آزاد به اطاعات اســت. به گزارش 
پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری، سیدابراهیم 
رئیسی در بخشی از این پیام به مناسبت فرارسیدن 
۱۷مرداد روز خبرنگار ضمن گرامیداشــت این 
مناســبت، از همه مرزداران حقیقت و مجاهدان 
عرصه تبییــن و آگاهی، قدردانی کــرد و تقارن 
معنادار روز خبرنگار امسال را با عاشورای حسینی، 
تأکید مضاعفی بر وظیفه آگاهی بخشی اصحاب 
قلم و جهاد تبیین آنان دانســت.وی در بخشــی 
از این پیام افزوده اســت: روز خبرنــگار فرصت 
مغتنمی برای قدردانی از کوشــش کسانی است 
که در عرصه تبیین، آگاهی بخشی و پاسداری از 
حقیقت خستگی نمی شناسند. در روزگاری که 
بدخواهان انقاب اسامی با تحریف و روایتگری 
مغرضانه بــه نبردی جدی و مســتمر با حقیقت 
برخاسته اند، نقش اصحاب رسانه، در ایستادگی در 
برابر امواج تخریب، دروغ و فریب، بیش از همیشه 
مهم است.رئیســی در این پیــام تأکید می کند: 
توسعه و تعالی ایران اسامی و تحقق آرمان های 
بلند انقاب اســامی، امام)ره( و رهبری معظم 
انقاب، بی تردید جز در ســایه نقش  آفرینی مؤثر 
رســانه نگاران گرانقدر و اطاع رسانی منصفانه و 

مسئوالنه به دست نخواهد آمد.

نقل قول خبر

خبر

دولت
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براساس طرح جامع ریلی پایتخت، شهرداری تهران 
موظف اســت حداکثر تا ســال 1420، چهار خط 
جدید مترو شامل خطوط 8 تا 11 را احداث کرده و به 
بهره برداری برساند. این در حالی است که شهرداری 
در دوره جدید سعی دارد با همراهی بخش خصوصی و 
پیمانکارانی همچون قرارگاه خاتم االنبیا و شرکت مپنا، 
احداث 2خط 10 و 11 را در سریع ترین حالت ممکن 
احداث کرده و در اختیار شهروندان قرار دهد. نشان 
به آن نشان که خط 10مترو  از ماه پیش به دستگاه 
غول پیکر حفار تی بی ام )TBM( مجهز شده تا طی 
5-4سال آماده شود.  از ســوی دیگر احداث مسیر 
خط 11 در آینده نزدیک کلید می خورد؛ به عبارتی 
فاز نخست آن امسال شروع شده و فاز دوم سال آینده. 
با این اوصــاف، متروی تهران با ورود 630دســتگاه 
واگن از طریق فاینانس چینی و 420دستگاه واگن 
تولید داخل، روی ریل افتادن چندین رام قطار ملی 

به اضافه ماحصــل قراردادهایی که با شــرکت های 
واگن سازی بسته شده و البته توسعه خطوط فعلی و 
اضافه شدن خطوط جدید،  بار اصلی ترددهای شهری 
پایتخت را به دوش خواهد کشــید. به همین خاطر، 
صحبت از مترویی با ظرفیت جابه جایی  10میلیون 
نفر در روز طی چند ســال آینده به میان آمده است. 
علیرضا زاکانی، شــهردار تهران نیز ابــراز امیدواری 
کرده با جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی، تا سال 
1405 و دوره مدیریت شهری فعلی شاهد تکمیل و 
بهره برداری از خطوط و ایستگاه های باقی مانده متروی 
پایتخت باشیم. در این بین، مدیرعامل شرکت متروی 
تهران از تأثیرات مثبت 4خط جدید مترو بر خطوط 
هفت گانه فعلی براســاس مطالعات انجام شده خبر 
می دهد و به همشهری می گوید: »مطالعات مربوط به 
طراحی و احداث خطوط جدید شبکه متروی تهران، 
خصوصیات متعدد و قابل توجهــی دارد که تأثیرات 
عینی آن در روند ساخت تونل ها و ایستگاه ها مشخص 
خواهد شد. ازجمله مهم ترین اقدامات انجام شده در 
بحث مطالعات خطوط جدید شبکه متروی پایتخت، 
بررسی آثار و نتایج احداث و بهره برداری از ایستگاه های 

خطوط 8 تا 11بر میزان جذب مسافر در سایر خطوط 
را شامل می شود. به عبارت دیگر تحقیقات انجام شده 
صرفاً به 4خــط جدید محدود نمی شــود بلکه کل 
شبکه مترو در این مطالعات مدنظر قرار گرفته است.« 
مسعود درستی در ادامه به یکی دیگر از ویژگی های 
مطالعات خطوط جدید اشــاره کــرده و می گوید: 
»خوشبختانه مشاوران طرح، تمامی تملک های مورد 
نیاز برای احداث تونل ها، ایستگاه ها و همچنین دپو-

پارکینگ های خطوط 8 تا 11 را در بررسی های خود 
لحاظ کرده اند و تمام استمالک های الزم طی جلسات 
کارشناسی با شهرداران مناطق مربوطه، جمع بندی و 
نهایی شده است. برای نخستین بار در انجام مطالعات 
خطوط ریلی درون شهری از مجموعه مشاوران متعدد 
و متنوع در عرصه های مختلف ازجمله امور شهرسازی 
و ترافیکی استفاده شده است تا ضمن تعیین دقیق 
بهترین موقعیت ایستگاه ها و همچنین ظرفیت خطوط 
در دست اجرا، ضمن جذب حداکثری مسافر، بتوانیم با 
کمترین هزینه ممکن نسبت به ساخت خطوط جدید 
اقدام کنیم. در واقع بخش قابل توجهی از مطالعات به 
نحوه تامین منابع مالی احداث تونل ها و ایستگاه ها 

مترو10میلیوننفریمیشود
بررسی آثار احداث 4خط جدید مترو بر میزان جذب مسافر در 7خط موجود

مهدیاسماعیلپورگزارش
روزنامه نگار

چرخهمعیوبکاتالیستهایتقلبی
عامــل کاهــش آالیندگــی خودروهای 
بنزینی در قطعه ای به نام کاتالیست است؛ 
بنابراین مؤثرترین راهکار کنترل انتشــار 
آالینده هــای گازی از خودروهای بنزینی 
نصب کاتالیســت باکیفیت روی آنهاســت که بازدهی باالیی 
داشته و تا حدود زیادی آالینده های گازی منتشر شده را کاهش 
می دهند. این کاتالیست ها در زمان تولید روی خودروها نصب 
می شوند و در ابتدا بازدهی باالیی در کاهش انتشار آالیندگی 
دارند، اما با گذشــت زمان و افزایش پیمایــش خودرو میزان 
بازدهی این کاتالیست ها افت کرده و تأثیر کمتری بر کاهش 
انتشــار آالینده ها از خودرو می گذارند. معموالً عمر متوسط 
مفید یک کاتالیست در خودروهای بنزینی بین 4تا 5سال است 
که بسته به نحوه استفاده از خودرو و کیفیت سوخت و تعمیر و 

نگهداری متغیر است.
ساختار کاتالیست خودروها به این صورت است که یک هسته 
سرامیکی یا فلزی داخل پوشش فلزی قرار داده می شود. این 
هسته شیارهای متعدد و ریز در راســتای طولی دارد و سطح 
درونی این شــیارها با یک ســری فلزات واکنش دهنده مانند 
رادیوم، پالتین و پاالدیوم پوشــش دهی می شود. این شیارها 
محل عبور گازهای خروجی از موتور است و حین گذر این گازها 
از شیارهای مذکور، آالینده های مضر با فلزات چسبیده به دیواره 
این شیارها واکنش شــیمیایی انجام می دهند. پس از انجام 
یک سری واکنش های شیمیایی، گازهای آالینده خروجی از 
موتور خودرو به گازهای بی ضرر مانند نیتروژن، اکسیژن و بخار 
آب تبدیل شده و فلزات واکنش دهنده نیز در جای خود باقی 
می مانند؛ بنابراین این فلزات که عامل اصلی کاهش آالینده هوا 
در کاتالیست هستند، مصرف نمی شوند و فقط نقش واسط را ایفا 
می کنند، اما دلیل اینکه پس از چند سال کارکرد کاتالیست ها، 
بازدهی آنها افت می کند این اســت که ناخالصی های موجود 
در گازهای خروجــی از موتور که از کیفیت ســوخت و نحوه 
احتراق موتور نشــأت می گیرد، طی واکنش های شــیمیایی 
درون کاتالیست به دیواره شــیارها می چسبند و به مرور زمان 
سطح داخلی کاتالیست را می پوشانند. بدین ترتیب به تدریج 
تماس فلزات واکنش دهنده درون دیواره شیارهای کاتالیست 
با گازهای خروجی از موتور کاهش یافته و در نتیجه عدم انجام 
واکنش شیمیایی درصد کمتری از این گازهای پاالیش می شوند 
و به این ترتیب بازدهی کاتالیست افت کرده و آالیندگی خودرو 
افزایش می یابد. در این زمان با مراجعه به معاینه فنی، آالیندگی 
خودرو مردود شــده و باید کاتالیزور خودرو تعویض شود. اما 
بعضا مشاهده می شود که اشــخاص به جای نصب کاتالیزور 
باکیفیت اقدام به اجاره ایــن کاتالیزورها صرفا برای قبولی در 
معاینه فنی می کنند. با مراجعه به برخی تعمیرگاه های خودرو 
نیز به مشتریان پیشنهاد می شود به جای کاتالیزور باکیفیت، 
کاتالیست های تقلبی ارزان تر روی خودرو نصب شود. متأسفانه 
برخی از تولیدکنندگان کاتالیســت در کشور بدون بررسی و 
نظارت دقیق اقدام به خرید و نصب کاتالیســت های غیراصل 
می  کنند؛ قطعاتی که در ظاهر شــبیه کاتالیســت است، اما 
هیچ گونه پوشــش کاتالیزوری )فلــزات واکنش دهنده( روی 
سطوح داخلی آنها وجود نداشته و عمال تأثیری بر کاهش انتشار 
آالینده های گازی منتشره از خودرو ندارند. به واسطه عدم وجود 
مواد شیمیایی واکنش دهنده روی سطح داخلی این قطعه، هیچ 
واکنش شیمیایی با گازهای آالینده خروجی از موتور خودروها 
صورت نمی گیرد و عمال گازهای سمی و آالینده بدون تصفیه و 
پاالیش شدن از اگزوز خارج می شوند. برخی از تولیدکنندگان 
چنین قطعاتی، دلیل تولید را نیز وجود خریدار عنوان کرده اند 
که درواقع الزم است مجموعه  خودروسازان، نسبت به موضوع 
حساسیت و دقت بیشتری داشــته باشند. همچنین ضروری 
است که نظارت فراتری جهت بررسی کاتالیزورهای منصوبه 
روی خودروهای تولیدی خود انجام دهند. این قطعات تقلبی 
همچنین برای مصرف در بازار لوازم یدکی نیز تولید می شوند و 
برخی از سودجویان با علم به ارزشمند بودن کاتالیست خودرو 

در راستای کسب منافع جزئی، اقدام به فروش آن می کنند.
از سوی دیگر برخی از دالالن در بازار به دنبال خرید کاتالیست 
خودروها هستند تا با اســتخراج فلزات گرانبهای موجود در آن 
و صادر به کشــورهای دیگر، درآمد هنگفتی به دســت آوردند؛ 
بنابراین یک چرخه مسموم ایجاد می شود که از طرفی خریداران 
مشتاق و دست به نقد کاتالیست، ســعی در خرید این قطعه از 
صاحبان خودروهــا دارند، از طرفی دیگر برخی از اشــخاص از 
ارزش و کارایی مهم این قطعه بی اطالع هستند و تمایل به فروش 
کاتالیست خودروی خود دارند و باز از طرفی دیگر تولیدکنندگان 
کاتالیست های تقلبی قطعات جایگزین کاتالیست اصلی خودروها 
را با قیمت پایین تولید کــرده و روانه بــازار می کنند که مورد 
استقبال مصرف کنندگان قرار می گیرد. در نهایت در چرخه ای 
جذاب و معیوب، حذف این قطعه حیاتی از خودروهای در حال 
تردد را به دنبال دارد تا با افزایش شدید انتشار آالینده های گازی 
خودروها، شرایطی که امروز به واسطه آالینده ازن در شهر ایجاد 
شده است را شاهد باشیم. وجود این چرخه مضر عماًل نظارت ها 
و مراقبت های دیگری که در ســایر بخش های مربوط به حوزه 
آالیندگی وسایل نقلیه از جانب سازمان حفاظت محیط زیست 
صورت می گیــرد را بی اثر می کند؛ به عنــوان مثال تالش هایی 
که برای کنترل اســتاندارد آالیندگی وســایل نقلیه در زمان 
تولید صورت می پذیرد به فاصله چند ســال پس از ورود آنها به 
چرخه مصرف، بی اثر شده و خودرویی که با استاندارد آالیندگی 
یورو5تولید شده اســت درواقع با ســطح آالیندگی یورو یک 
در ســطح خیابان ها تردد می کند. بنابراین باید فرایند دقیق و 
کارآمدی ایجاد شود که از جداســازی کاتالیست از خودروها و 
جایگزینی آنها با کاتالیست های تقلبی و بی کیفیت جلوگیری 
کند. بهترین روش در این خصوص درج یک کد منحصر به فرد 
روی هر کاتالیســت در زمان تولید و ثبت این کد همراه با سایر 
اطالعات خودرو حین شماره گذاری اســت که هر بار در زمان 
انجام معاینه فنی ساالنه بازرسی و کنترل شود که آیا کاتالیست 
نصب شده همان کاتالیستی است که در زمان تولید خودرو روی 
آن قرار داده شده یا خیر؟ البته پس از پایان عمر کاتالیست اگر 
صاحب خودرو بخواهد کاتالیست باکیفیت جدیدی نصب کند، 
باید این عمل در مراکز مجاز صورت گرفته و کد کاتالیست جدید با 
کاتالیست تعویض شده جایگزین شود. شایان ذکر است عملیاتی 
شدن این موضوع در گرو همکاری و اقدام مشترک پلیس راهور، 

سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صمت است.
* مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران

مهدی اقراریان
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی 

شورای شهر تهران 
وضعیت آشــفته شــهر تهــران در دوره 
پنجم مدیریت شهری آغاز شده است 
و ما با شــهرداری رودربایستی نداریم. 
برخی از اشاره دیروز بنده در خصوص 
موضوعــات معبربانــی و شــهربانی 
سوءبرداشــت کردند که دور از انصاف 

است.

مهدی پیرهادی
رئیس کمیسیون سالمت، 

محیط زیست  شورای شهر تهران
موضــوع خشــک  شــدن درختــان را بــه 
مناطــق مختلــف منعکــس کــردم کــه 
جا دارد از مناطق تشــکر کنم اما مردم 
بایــد دلیــل خشــک  شــدن هریــک از 
ایــن درختــان را بداننــد. قطــع برخی از 
درختان به دلیل ساخت وساز است که 
توجیهی ندارد و باید شــهرداری نواحی 

تذکرات الزم را بدهند.

دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا 
مواد مخــدر اســتان تهــران اعــالم کرد: 
»اکنون ۱۷هزار معتاد متجاهر در مراکز 
ماده۱۶ نگهداری می شوند که 3۱درصد 
افراد جمع آوری شده در طرح ها، معتاد 
متجاهــر نبــوده و صرفــا بی خانمــان و 
کارتن خواب های غیرمعتاد هستند.« 
به گفتــه مصطفــی هــادی زاده در ایــن 
مراکز ظرفیت پذیــرش بیش از ۱۸هزار 

معتادان متجاهر وجود دارد.

سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران 
از مقدمــات اجرای 3۵پروژه مســکونی 
و ۵پــروژه خدماتــی در محلــه نفرآبــاد 
منطقــه۲۰ خبــر داد. مهــدی هدایت با 
بیان اینکه پروژه تا پایان مرداد عملیاتی 
می شــود، گفــت: »بــا نوســازی و رونق 
ساخت وســاز در محله نفرآباد که یکی 
از محله های قدیمی شهر تهران است، 
کمبــود ســرانه های خدماتــی موردنیاز 
ساکنان جبران شــده و کیفیت زندگی 

در این محله ارتقا پیدا خواهد کرد.«

31
درصد

35
پروژه

نقل قول 

عدد خبر

از محل بودجه غیرنقد شهرداری تهران یا مشارکت یادداشت
بخش خصوصی معطوف شده تا در روند احداث آنها با 

کمترین فراز و نشیب مواجه شویم.«

افزایشخطوطبهجایکاهشسرفاصله
آرش خدابخش، مدیر پروژه مطالعات خطوط جدید 
شبکه متروی تهران نیز درباره آثار و نتایج خطوط جدید 
مترو بر خطوط فعلی به همشهری می گوید:»بدون 
بهره برداری از خطوط جدید، سرفاصله زمانی قطارها 
حدود 2دقیقه است؛ این در حالی است که بر مبنای 
محاسبات انجام شده در شبکه 11 خطی متروی تهران، 
دیگر به هدوی )سرفاصله( 2دقیقه نیاز نخواهیم داشت 
چراکه  ازدحام جمعیــت در خطوط یک تا 7 کاهش 
پیدا می کند. برای مثال هم اکنون مســافرانی که از 
سمت کرج به تهران می آیند و می خواهند به سمت 
شمال تهران بروند، ابتدا وارد ایستگاه صادقیه در خط 
5 می شوند و از آنجا وارد ایستگاه امام خمینی)ره( در 
خط یک می شوند، اما با راه اندازی 10کیلومتر از خط 
10مترو این مسیر تغییر می کند و مسافران می توانند 
وارد ایستگاه وردآورد شوند و از آنجا به سمت شمال 
شــهر بروند. در واقع با بهره برداری از خطوط جدید 
عالوه بر افزایش تعداد جابه جایی مسافران توسط مترو 
تا 10میلیون نفر سفر در روز، مدت و مسیر سفر ها نیز 
کاهش پیدا می کند و مناطق و نقاط بیشتری از شهر 
زیر پوشش حمل ونقل ریلی قرار می گیرد و ترافیک در 

خطوط و ایستگاه های فعلی نیز کمتر می شود.«

محمدمهدیمیرزاییقمی*

7خطفعلی
بهاضافه4خطجدید

  میزان ســفر کنونی با متــروی تهران با 
خطوط 7فعلی:

1.5تا2میلیوننفرسفردرروز
  میــزان ســفر پیش بینی شــده صرفا با 
تکمیل و توسعه خطوط هفتگانه فعلی:

7/4میلیوننفرسفردرروز
  میــزان ســفر پیش بینی شــده خطوط 
7گانه فعلی پس از بهره برداری از 4خط 

جدید:
6/8میلیوننفرسفردرروز

  میزان مجموع سفر پیش بینی شده با 
اضافه شدن 4خط جدید )تکمیل خطوط 

ریلی شهری تهران(:
10میلیوننفرسفردرروز

کاهش۱۰درصدیمصرفانرژیشهرداریتاسالبعد
 شهرداری تهران عالوه بر کاهش 

10درصدی مصــرف انرژی تا انرژی
پایــان برنامه 5ســاله ســوم 
)برنامه ای که سال بعد پایان می یابد( درنظر دارد 
یک رده، رتبه ســاختمان های خود را براساس 
برچسب انرژی ساختمان ها، ارتقا دهد. به گزارش 
همشــهری، ســاختمان های اداری یکــی از 
بزرگ ترین منابع اتالف انرژی به شمار می روند. 
رئیس اداره مدیریت انرژی اداره کل محیط زیست 
شــهرداری تهــران در همین ارتبــاط گفت: 
»شــهرداری تهران به عنوان اصلی ترین ارگان 
مدیریت شهری، ســاختمان های فراوانی را در 
اختیار دارد که مصرف انــرژی آنها، هزینه های 
هنگفتی را به این مجموعه تحمیل کرده است.« 
زهره حسامی تجهیز 275ساختمان به سیستم 
کنترل هوشمند گرمایشــی، 38ساختمان به 

سیستم کنترل هوشمند سرمایشی، 34ساختمان 
به سیستم کنترل رادیویی پایانه های دمنده دار، 
معاینه فنی موتورخانه 332ساختمان و ممیزی 
تفصیلی انرژی 183ساختمان تا پایان سال1400 
را ازجمله اقدامات اجرایی و طرح هایی دانست که 
در مناطق 22گانه اجرا شده اســت. او ادامه داد: 
»ســرانه مصرف حامل های انرژی در شهرداری 
تهران در سال1400 نسبت به سال1399 کاهش 
داشته اســت؛ به طوری که در حوزه مصرف آب 
دارای کاهش سرانه 6درصدی، در حوزه مصرف 
برق دارای کاهش سرانه 0.6درصدی و در حوزه 
مصرف گاز کاهش ســرانه 13درصدی مشاهده 
شــد؛ بنابرایــن در مجمــوع بــه میــزان 
301.132کیلووات ســاعت کاهش در مصرف 
انرژی انجام و منجر به کاهش انتشار 229تن گاز 

دی اکسید کربن شد.«

مدیریت پسماند از مسیر دیپلماسی شهری
ایتالیا و تهران در موضوع  تفکیک زباله از مبدأ همکاری می کنند

 دبیرکل مؤسسه آسیا در ایتالیا، عضو هیأت 

شرکت سنسی اسپا و رایزن شرکت بازیافت پسماند
پولی اکول ضمن بازدید از پروژه های پسماند 
شهر تهران، زمینه همکاری شرکت های ایتالیایی با شهرداری 
تهران در حوزه تفکیک زباله از مبدأ را مورد بررسی قرار دادند. 
به گزارش پایگاه خبری شهر، در حاشــیه این بازدید جالل 
بهرامی، معاون خدمات شهری شهردار تهران با بیان اینکه 
تهران شاخصی از کل کشور است و اگر کاری در آن انجام شود 
در سایر شهرهای بزرگ کشــور نیز قابل الگوبرداری است، 
گفت: »اگر در ایران روشــی نهادینه شود، حداقل 10کشور 
همســایه خواســتار این تکنولوژی خواهند بــود؛ بنابراین 
شهرداری تهران کامال به این همکاری خوش بین است و تالش 
می کنیم این همکاری صورت گیرد و شخصا به نمایندگی از 

شهرداری تهران این موضوع را پیگیری خواهم کرد.«

تهیهکمپوستاززباله
معاون امور مناطق سازمان پســماند  شهرداری تهران هم 
در جریان این بازدید با اشــاره به سایت MRF منطقه22، 
گفت: »در این پروژه بخشــی از زباله غرب تهران به اینجا 
منتقل می شود، در این مکان پسماند  تر و خشک و ریجکتی 
به صورت نیمه مکانیزه جدا شده و پسماند تر شیرابه گیری 
شده و ســپس جهت تهیه کمپوســت به آرادکوه منتقل 
می شود. البته این فاز اول پروژه است و در فاز دوم با استفاده 
از تکنولوژی هایی همچون زباله سوز، فاینال سازی  زباله نیز 
در همین سایت انجام خواهد شد که در نتیجه به استحصال 
گاز، کمپوست درجه یک و سوخت دست خواهیم یافت.« 
شادی مالکی ادامه داد: »براســاس برنامه ریزی های انجام 
شده، حدود 3هزار تن زباله تا سال1403 از طریق زباله سوز، 

کوره سوز و هاضم نهایی سازی خواهد شد.

تحریمهامانعهمکارینمیشود
در ادامه مدیرعامل شرکت سنسی اسپا)Senesi Spa( ضمن 
ابراز خرسندی از این همکاری درباره تحریم های علیه ایران 
گفت: »اگر در نتیجه همکاری با ایران قرار باشــد که شرکت 
ما تحریم شــود، از طرف اتحادیه اروپا این اتفاق نمی افتد، در 
نتیجه اگر کسی بخواهد به اعمال تحریم بپردازد کشور آمریکا 
خواهد بود که آن هم برای ما اهمیت و موضوعیت ندارد، لذا از 
باب تحریم ها هیچ گونه مانع و مشکلی وجود ندارد.« رودولفو 
بریگانتی تأکید کرد: »ایده آل ترین حالت برای ما این است که 
شهرداری تهران اشخاص و شــرکت های مورد تأیید خود را 
معرفی کند تا به این صورت ما با آنها همکاری و مشارکت کنیم؛ 
بنابراین هدف اصلی ما اجرای یک همکاری مشترک و رشد 

پروژه با استفاده از توانمندی های محلی است.«

بازیافتپسماندهایالکترونیکیبهصورتاتومات
مدیرعامل شرکت بازیافت پولی اکول)Puli Ecol( درباره 
تفکیک و بازیافت پسماندهای الکترونیکی هم گفت که 
فرایند تفکیک و بازیافت در این شــرکت تماما به صورت 
اتومــات و تکنولوژیک صــورت می گیرد، امــا در بخش 
عمده ای از این فرایند از نیروی انســانی نیز کمک گرفته 
می شــود. دویلیو کمپانیوچی افزود: »شرکت در تفکیک 
زباله های الکترونیکی به رقم 95 الی 97درصد رســیده 
است. همچنین ما تمایل داریم با شرکت هایی که اکنون 
در زمینه تفکیک و بازیافت پسماند الکترونیکی در تهران 
فعالیت می کنند، همکاری داشته باشیم و در صورت نیاز 
به خرید پســماندهای الکترونیکی از پیمانکاران، مانعی 

وجود ندارد.«
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کســادی بازار و کاهــش تقاضای 

گزارش
خریــداران کم قــدرت، فعــاالن 
اقتصادی را نسبت به وضعیت تولید 
در آینده نزدیک بدبین کرده؛ به گونه ای که در 16ماه 

گذشته کمتر سابقه داشته است.
به گزارش همشــهری، بررســی اطالعات شاخص 
پیش نگر مدیران خرید اقتصاد )PMI( نشان می دهد 
در تیرماه امسال، بنگاه های اقتصادی عمدتا با کاهش 
ســفارش های جدید مشــتریان روبه رو بوده اند و 
همزمان موجودی مواد اولیــه آنها نیز کاهش پیدا 
کرده است. در این میان، فقر تقاضا در بازار و کاهش 
قدرت خریــد متقاضیان، ضمن کاســتن از میزان 
تولید جاری و افول برآوردهای تولید در آینده، انبار 

تولیدکنندگان را پرتر کرده است.

نبض اقتصاد در تیرماه
شــاخص مدیران خریــد اقتصــاد در تیرمــاه به 
10.50واحد رسیده که 4.63واحد کمتر از ماه قبل 
است. طبق گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران، از 
این شاخص که تحت عنوان شامخ منتشر می شود، 
کاهش سفارشات جدید، کاهش موجودی مواد اولیه، 
افزایش موجودی انبار و افول انتظارات تولید برای 
فعالیت در ماه آینده، از تحوالت شاخص این ماه است. 
براساس اطالعات شامخ، در تیرماه1401، شاخص 
میزان سفارشــات جدید مشــتریان، 14.47واحد 
ثبت شــده که کمترین میزان طی 3ماه اخیر است 
و این شــاخص در بخش های خدمات، کشاورزی 
و ســاختمان با رکود همراه بوده اســت.  همچنین 
شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی 
برای سومین ماه پیاپی کاهش یافته و نگرانی ها در 
مورد تضعیف تقاضــا به دلیل کاهش قدرت خرید و 
تورم، باعث کاهش انتظارات کسب وکارها و کاهش 
خرید مواد اولیه و عقب نشــینی در استخدام شده 
است. در مقابل، شاخص موجودی محصول )انبار( 
در تیرماه 10.57واحد برآورد شــده که بیشترین 
میزان از ابتدای شــروع طرح )دوره 34ماهه( است 
و از ناتوانی بنگاه ها در فروش تولیدات حکایت دارد. 
از سوی دیگر شاخص میزان صادرات کاال و خدمات 
نیز به 46.96واحد رسیده که یکی از کمترین مقادیر 
طی 9ماه گذشته )به غیر از تعطیالت فروردین ماه( 
است و همین مسئله به پر شدن انبار دامن زده است. 

از سوی دیگر در سایه کاهش تقاضای بازار و تضعیف 
قدرت خرید متقاضیان، شــاخص میــزان فروش 
محصوالت نیز در تیرماه به 32.46واحد رسیده که 
طی 11ماه گذشته )به غیراز تعطیالت فروردین ماه( 
یکی از کمترین مقادیر خود از شــهریورماه1400 
است. این شاخص در هر ســه بخش اصلی اقتصاد 
با کاهش روبه رو بوده است.  یکی از مهم ترین نکات 
گزارش شامخ در تیرماه1401 این است که شاخص 
انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه 
آینده به 18.50واحد رسیده که طی 16ماه گذشته 
)به  غیر از تعطیــالت فروردین ماه( یکی از کمترین 
مقادیر محسوب می شود و منعکس کننده انتظارات 
بسیار بدبینانه شــرایط فعاالن اقتصادی به ویژه در 

بخش خدمات و کشاورزی در مردادماه است.

صنعت بدون مشتری
طبق اعالم مرکز پژوهش های اتاق ایران، در تیرماه، 
وقایع شامخ اقتصاد، در بخش صنعت نیز کم وبیش 
تکرار شده است؛ به گونه ای که شاخص مدیران خرید 
صنعت به کمترین مقدار در 5مــاه اخیر )به غیراز 
تعطیالت فروردین ماه( رســیده و شاخص میزان 
سفارشات جدید مشتریان نیز کمترین مقدار 5ماهه 
خود را ثبت کرده است. بررسی ها نشان می دهد در 
تیرماه، شــاخص موجودی محصول )انبار( بخش 
صنعت به بیشــترین مقدار در 9ماه گذشته رسیده 
و کاهش سفارشات مشــتریان و همچنین کاهش 
صادرات و درنتیجه پیشــی گرفتن تولید از فروش 

موجودی انبار، افزایش یافته است.
طبق آمار و اطالعات گزارش شامخ، شاخص قیمت 
خرید مواد اولیه در تیرماه همچنان با افزایش روبه رو 
بوده است؛ هرچند شدت افزایش بسیار کمتری در 
مقایسه با ماه های قبل داشته، اما همزمان، شاخص 
میزان صادرات بخش صنعــت در تیرماه با کاهش 
روبه رو بوده است؛ چراکه قوانین مرتبط با رفع تعهد 
ارزی برای صادرکنندگان باعث شــده تا صادرات، 
بســیار هزینه بر و عمال توجیه ناپذیر باشد. از سوی 
دیگر شــاخص میزان فروش محصــوالت بخش 
صنعت نیز کمترین میزان را طی 3 ماه اخیر داشته و 
نوسانات قیمتی، پایین بودن قدرت خرید مشتریان 
و کاهش صادرات، به کاهش فروش محصوالت بخش 

صنعت دامن زده است.

فعاالن اقتصادی چه می گویند؟
شــاخص مدیران خرید اقتصاد )PMI( بر مبنای 
نظرسنجی از بنگاه های منتخب انجام شده و نتایج 
در قالب یک شــاخص یک تا 100 تنظیم می شود 
که رقم 50واحد، حد وســط و وضعیت خنثی آن 
است. در این شــاخص ارقام باالی 50واحد نشانگر 
انبساط و رونق فعالیت های اقتصادی است و ارقام 
کمتر از 50واحد از شدت انقباض و رکود فعالیت ها 

حکایت دارد. 
در تیرماه، رقم شاخص مدیران خرید اقتصاد )شامخ( 
معادل 50.10واحد اعالم شده که تقریبا در حالت 
خنثی قرار دارد، اما در بخشــی از گــزارش که به 
انتظارات تولید در ماه آینده می پردازد، نشانه های 
نگران کننــده ای از بدتر شــدن اوضــاع بنگاه ها و 

تولیدکنندگان در مردادماه دیده می شود.
به عقیده فعاالن اقتصادی، تــورم و کاهش قدرت 
خرید مشــتریان، باعث کاهش میزان سفارشــات 
شــده و قدرت مانور کســب وکارها در خرید مواد 
اولیه را کاهــش داده و باعث عقب نشــینی آنها در 
اســتخدام نیروی کار جدید شــده اســت. نتیجه 
این وضعیــت، افزایش موجــودی کاال و محصول 
در انبارهــا بوده که به نوعی تشــدیدکننده کمبود 
نقدینگی تولیدکنندگان و خواب سرمایه آنهاست. 
از نظرسنجی فعاالن اقتصادی چنین برمی آید که 
ازیک طرف موانع موجود در مسیر صادرات به موجب 
قانون رفع تعهد ارزی و از سوی دیگر باال رفتن قیمت 
نهاده ها، باعث شــده تا صادرات به صرفه نباشد؛ آن 
 هم در شرایطی که مشتریان داخلی نیز خرید خود 
را کاهش داده اند. در این میان، فعاالن اقتصادی در 
بخش خدمات و کشاورزی انتظارات بسیار بدبینانه ای 
دارند که منعکس کننده شرایط مالی سخت تر برای 

آنها در مردادماه خواهد بود.
به طورکلی در گزارش شامخ تیرماه، کاهش شدید 
قدرت خرید مشــتریان، نبود ســرمایه در گردش، 
قطعی برق، مشکالت ناشــی از مدیریت ناکارآمد 
برخی از دســتگاه های اجرایی که فعاالن اقتصادی 
با آن سروکار دارند از مهم ترین مشکالتی است که 
شرکت ها مطرح کرده اند. بســیاری از شرکت های 
فعال در حوزه خدمات نیز که با مشــتریان بخش 
دولتی سروکار دارند به دلیل عدم بازپرداخت تعهدات 
توسط دولت یا ارائه خدمات با قراردادهای سال های 

قبل که متناسب با نوسانات قیمتی کنونی نیست، با 
کمبود شدید نقدینگی روبه رو هستند.

دومینوی چالش ها در بخش صنعت
در تیرماه، بسیاری از تولیدکنندگان صنعتی به دلیل 
قطعی برق با مشکل در تولید مواجه شده و ظرفیت 
تولید خود را پایین آورده اند، از ســوی دیگر با تورم 
ماه های اخیر با کمبود شــدید نقدینگی و کاهش 
قدرت خرید مشــتریان روبه رو هستند که به دلیل 
عدم همکاری بانک ها در ارائه تسهیالت به شرکت ها 
با کاهش سرمایه در گردش برای تأمین مواد اولیه و 
تولید مواجه شدند. تعطیالت تابستانی و محرم نیز 
در کاهش تولید برخی از صنایع تأثیرگذار بوده است.

اطالعات شامخ نشان می دهد که در تیرماه، افزایش 
قیمت ها و کاهش قدرت خرید مشتریان روی صنایع 
کلیدی موردنیاز جامعه یعنی مواد غذایی و پوشاک 
و چرم تأثیرگذار بوده و این صنایع با کاهش زیادی 
در تقاضا روبه رو بودند. فعاالن اقتصادی، عمده ترین 
چالش های تولید صنعتی در تیرماه را تداوم کاهش 
سفارشات، کاهش قدرت خرید مشتریان، قطعی های 
برق، تعطیالت تابستانی برخی شرکت ها و کمبود 

مواد اولیه عنوان می کنند. 
در این وضعیت، فعالیت های صنایع غذایی رکورددار 
کاهش سفارشــات بوده اند که دلیــل آن به عقیده 
فعــاالن اقتصادی، کاهــش تقاضای ایــن صنایع 
به واســطه تورم باالی مواد غذایی و افزایش قیمت 
فروش محصوالت است. به گزارش همشهری، بخشی 
از کاهش سفارشــات و افت تولید در صنایع غذایی 
نیز ناشی از اجرای سیاســت حذف ارز ترجیحی و 
به صرفه نبودن صادرات اقالم غذایی تولید شــده با 
ارز آزاد و نیمایی است که در گام نخست به پر شدن 
انبار تولیدکنندگان بزرگ صادراتی منجر شده و از 
سوی دیگر مقیاس تولید آنها را کاهش داده است. 
در گزارش شامخ نیز فعاالن اقتصادی پیشی گرفتن 
تولید از فروش و افزایش موجودی انبار را ناشــی از 
کاهش سفارشات مشتریان و کاهش صادرات عنوان 
کرده اند. فعاالن اقتصادی می گویند: قوانین مرتبط 
با رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان در شرایطی 
که در بسیاری از موارد ارز مورد نیاز برای تأمین مواد 
اولیه خود را از بازار آزاد تهیه می کنند، باعث شده تا 

صادرات بسیار هزینه بر و عمال توجیه ناپذیر شود.

تولید صنعتی در وضعیت خاکستری
شاخص مدیران خرید به منطقه خنثی رسید

مرکز آمار ایران از تورم تولید گاوداری ها رونمایی کرد
 افزایش 97درصدی هزینه 

پرورش گاو در ایران
هزینه تولید در بخش گاوداری های صنعتی ایران در بهار امسال 
نسبت به بهار سال گذشته )تورم نقطه به نقطه( 97.2درصد و 
هزینه پرورش مرغ به شــیوه صنعتی هم 46.1درصد افزایش 
یافته که می تواند نشــانه هایی از افزایش بهای گوشــت گاو و 
گوساله و همچنین گوشــت مرغ و تخم مرغ در ماه های آینده 
برای مصرف کننده باشد. این تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران 
است که می گوید در فصل بهار امسال تغییرات شاخص قیمت 
تولیدکننده بخش گاوداری های صنعتی نسبت به فصل مشابه 
سال قبل یعنی تورم نقطه به نقطه به 97.2 درصد رسید که در 
مقایسه با زمستان سال گذشته 57.5درصد بر هزینه پرورش و 
نگهداری گاو و گوساله در گاوداری های صنعتی کشور افزوده 

شده است.
به گزارش همشهری، پس از حذف یارانه ارزی واردات نهاده های 
دامی با مبنــای دالر 4200تومــان، هزینه تولیــد در بخش 
گاوداری های صنعتی ایران رشد قابل مالحظه ای داشته به نحوی 
که در فصل بهار1401 تغییرات شــاخص قیمت تولیدکننده 
بخش گاوداری های صنعتی نسبت به فصل قبل )تورم فصلی( 
به 50.8درصد رسید که در مقایسه با فصل زمستان سال1400،  
47.6درصد بر هزینه تولید بخش گاوداری های صنعتی کشور 
افزوده شده است. پیش از این مرکز آمار ایران نسبت به کشتار دام 
مولد به دلیل افزایش هزینه تولید هشدار داده بود و دولت تالش 
می کند تا با تامین به موقع نهاده های دامی و به ویژه خوراک دام از 
پیشروی قیمت محصوالت و فرآورده های دامی جلوگیری کند. 
تازه ترین گزارش مرکز آمار نشان می دهد که هزینه تولید شیر 
در بهار امسال نسبت به زمستان سال گذشته در گاوداری های 
صنعتی ایران رشدی بیش از 69درصدی داشته است؛ این در 
حالی است که کمترین تورم فصلی مربوط به تولید کود به میزان 

11.2درصد بوده است.
این گزارش می افزاید: کمترین نرخ تــورم نقطه به نقطه تولید 
محصوالت گاوداری های صنعتی مربوط به پرورش گاو تلیسه 
به میزان 35.9درصد و بیشــترین هم مربوط به هزینه تولید 
شیر خام به میزان 128.7درصد بوده اســت. نرخ تورم ساالنه 
محصوالت گاوداری هــای صنعتی در 4فصــل منتهی به بهار 
امسال در حالی با رشد 8.3درصدی نسبت به بهار سال گذشته 
به 67.3درصد رســیده که کمترین تورم ساالنه مربوط به قلم 
گوساله نر زیر 4 ماه معادل 30.7درصد و بیشترین هم مربوط به 

تولید شیر به میزان 77.3درصد بوده است.

شکاف تورم در گاوداری ها
مرکز آمار ایران می گوید: بیشترین افزایش هزینه پرورش و تولید 
محصوالت گاوداری های صنعتی ایران در بهار امســال مربوط 
به اســتان البرز به میزان 74.5درصد بوده اســت؛ درحالی که 
تولیدکنندگان این بخش در استان هرمزگان با افزایش هزینه 
تولیــد 13.6درصدی مواجــه بوده اند. براســاس این گزارش 
بیشترین فشــار افزایش هزینه تولید در بهار امسال نسبت به 
زمستان سال گذشته را گاوداران صنعتی استان البرز با بیش از 
150درصد افزایش و کمترین را گاوداران سیستان و بلوچستان 

با افزایش 32.3درصدی تحمل کرده اند.

سنجش فشار هزینه در مرغداری ها 
گزارش دیگر مرکــز آمار بیانگــر ثبت تورم نقطــه به نقطه 
46.1درصدی تولیــد مرغداری های صنعتی در بهار امســال 
نسبت به بهار سال گذشته اســت که اعالم می کند: مرغداران 
در بهار امســال برای ادامه فعالیت شان ناچار به پرداخت بیش 
از 46درصد هزینه جهت پرورش مرغ شده اند که در مقایسه با 
تورم نقطه به نقطه زمستان سال گذشته 14.9درصد بر هزینه 
تولید آنها اضافه شده است. این گزارش می افزاید: مرغداری های 
صنعتی در بهار امســال نسبت به زمستان ســال قبل شاهد 
افزایش 19.5درصدی هزینه هایشان بودند و در یکسال منتهی 
به بهار گذشته هزینه تولید آنها 43.4درصد قد کشیده است. 
به گفته مرکز آمار ایران بیشترین افزایش هزینه تولید در بهار 
امسال نسبت به بهار سال گذشته مربوط به تولید مرغ گوشتی 
به میزان 26.3درصد و کمترین افزایــش هم مربوط به تولید 
جوجه یکروزه به میزان 2درصد بوده و هزینه تولید تخم مرغ 

نطفه دار 2.9درصد کاهش یافته است.

شاخص تورم مرغداری ها و گاوداری های صنعتی در بهار 1401
گاوداری هامرغداری هاشاخص

19.550.8تورم فصلی
46.197.2تورم نقطه به نقطه

43.467.3تورم ساالنه

دوربین های نظارتی را خاموش نکنید!
علی صالح  آبادی، رئیس کل بانک مرکزی 
می گوید: براساس قانون بودجه سال1401، 
به روز رسانی فصلی فهرست ابربدهکاران 
بانکی توســط بانک مرکزی امری قانونی 
است. این بانک موظف به اطالع رســانی است. بر این اساس در 
پایان هر فصل، آمارها را براساس اطالعات دریافتی از بانک ها با 
سامانه  بانک مرکزی مطابقت می دهیم و در سایت بانک مرکزی 

منتشر می کنیم.
گام بانک مرکزی در مسیر افزایش شفافیت بانکی البته شایسته 
حمایت است. انتظار می رود که سیاستگذار پولی به این حکم 
قانون بودجه هم پایبند بماند که تأکید دارد: اعطای اعتبار جدید 
به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه 
در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشــت، توسط بانک مرکزی 
ممنوع است. انتشار فهرست ابربدهکاران یک روی سکه است. 
روی دیگر ســکه تالش برای وصول این مطالبات انباشته شده 
است. از این روی علی صالح آبادی، می تواند برای الزام بانک ها 
به پیگیری وصول مطالبات شان  از دادن هرگونه اعتبار جدید 
به بانک ها آن هم بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری و یا 
اضافه برداشت خودداری کند و فشارهای سیاسی را خنثی سازد.

تردیدی نیســت که اگر قرار بر اطالع رســانی رسانه ای لیست 
ابربدهکاران باشد و تالشی برای وصول این طلب ها صورت نگیرد، 
عمال اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. انتظار می رود رئیس کل بانک 
مرکزی دوربین های نظارتی اش را در تاریکخانه بانک ها روشن 
نگه دارد و اجازه خاموش شــدن آنها تحت فشــارها، البی ها و 
تماس ها را ندهد. چه اینکه هرگونــه اهمال در وظیفه نظارتی 
بانک مرکزی باعث انحراف بانک ها و جوالن ابربدهکاران خواهد 
شد. افزون بر اینکه خطر افزایش تسهیالت تکلیفی به بانک ها را 

نباید دست کم گرفت.

شرط سوت زنی مالیاتی
  خبر: وحید عزیزی، مدیر دفتر بازرسی، مبارزه 
با فرار مالیاتی و پولشویی ســازمان امور مالیاتی با 
اشاره به سامانه سوت زنی این سازمان، می گوید: اگر 
گزارش مؤثری به سازمان امور مالیاتی داده شود و 
این گزارش منجر به صدور برگه تشخیص و درنهایت 
وصول مالیات شود، از محل وصولی پاداشی معادل 
یک درصد از ارزش آن بــه گزارش دهنده پرداخت 

می شود.
  نقد:مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، نقطه عطف 
توسعه یافتگی اقتصاد است و در چند سال اخیر در 
اقتصاد ایران به صورت ویژه بر آن تمرکز شده است. 
یکی از مطمئن ترین شیوه ها برای پیشبرد این هدف، 
بحث ساماندهی درگاه پرداخت است که در ماه های 
اخیر طی چندین فراخوان عملیاتی شده و بالغ بر 2 
میلیون و 200 هزار مؤدی جدید از این طریق ثبت نام 
شــدند. نکته اینجاســت که هنوز بانک اطالعاتی 
جامعی برای راســتی آزمایی سریع و بدون حاشیه 
سوت زنی های مالیاتی وجود ندارد؛ در حالی که برای 
سوت زني مالیاتی، آنچه اهمیت دارد، راهکاری برای 
رسیدگی سریع به ادعاهای مطرح شده است آن هم 
به گونه ای که کمترین وقت کشی، حاشیه و دردسر را 
برای سازمان امور مالیاتی و شهروندان داشته باشد. 
فعال، با وجود مسائلی نظیر پزشکان بدون کارت خوان 
و دریافت وجه به صورت نقــدی و کارت به کارت در 
بسیاری از صنوف و بنگاه های اقتصادی، هنوز زمان 
پرداختن به سوت زنی مردمی برای یافتن فراری های 

مالیاتی نرسیده است.

چهره روز

نقد  خبر

آمار
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 هشدار درباره حذف لبنیات 
از سبد خرید مردم

ورود داروی خوراکی بیماران 
»اس ام ای« به کشور

مدیرعامل انجمن اس ام ای ایران از ورود نخستین محموله 
داروی ریســدیپالم )Risdiplam( با نام تجاری اِوریسدی 
)Evrysdi( به کشــور خبر داد و گفت: »این دارو نخستین 
داروی خوراکی بیمــاری اس ام ای در جهان بوده و با فاصله 
کمی بعــد از ورود به بازارهــای جهانی، وارد ایران شــده 
اســت.« ســعید اعظمیان، ادامه داد:» هم اکنــون بیش از 
5هزار بیمار اس ام ای در دنیا از این دارو اســتفاده می کنند. 
این دارو در سال 2020تأیید ســازمان غذا و داروی آمریکا 
 )EMA( و در سال 2021تأیید آژانس دارویی اروپا )FDA(
را دریافت کرده اســت و ســازمان غــذا و داروی ایران هم 
این دارو را در ســال 1400و به فاصله کمتر از یک ســال از 
تأییدیه های بین المللــی، تأیید کرد و امــروزه این داروی 
درمانی خوراکی در بیش از 86کشــور مورد تأیید اســت.«  

 کودکان باالی 5سال
 بدون متقاضی سرپرستی

رئیس ســازمان بهزیســتی کشــور با اعــالم اینکــه مراحل 
فرزندخواندگی به کوتاه ترین زمان ممکن رسیده است، گفت: 
»هر نوزادی که در شیرخوارگاه جانمایی می شود، قابلیت واگذاری 
ندارد و درصد کمی از این کــودکان به فرزندخواندگی می روند. 
فرزندخواندگی شــامل مراحل متعددی ازجمله دریافت حکم 
قضایی، غربالگری و انجام آزمایش های سخت و پیچیده است.« 
علی محمد قادری در توضیح بیشتر به فارس گفت: » هم اکنون 
با قوه قضاییه و سازمان بازرسی کشور در حال رایزنی هستیم و 
جلساتی با وزیر دادگستری داشتیم تا روند فرزندخواندگی تسهیل 
شود.«  از سوی دیگر، سعید بابایی، مدیرکل کودکان و نوجوانان 
سازمان بهزیستی کشور هم با اعالم اینکه ساالنه حدود 2هزار 
کودک به سرپرستی در قالب فرزندخواندگی سپرده می شوند، 
افزود: »  بیش از 80درصد خانواده ها متقاضی کودک زیر 2سال 
و بیش از ۹4درصد خانواده های متقاضی فرزند، متقاضی کودک 
زیر 5سالند.« به گفته او، مشکل بهزیستی در بحث فرزندپذیری، 
کودکان باالی 5سال است که سرپرستی ندارند، سلب حضانت 

شده اند یا کودکانی که دارای بیماری خاص هستند.

میزخبر

 HPV میزان شیوع عفونت ویروس 

در ایران در بررســی انجام شده در گزارش
4استان برای جمعیت زنانی که در 
سنین باروری هستند، 8درصد اعالم شده است، اما با 
وجود شــیوع کم آن، اهمیت توجه به این ویروس به 
عنوان عاملی برای بیماری های سرطانی است؛ سرطان 
دهانه رحم با انواع خوش خیم و بدخیم یا زگیل تناسلی 
قابل انتقــال در مردان و زنان کــه می تواند منجر به 
سرطان های نادر در سر، گردن و آلت تناسلی شود؛ این 
در حالی است که واکســن HPV با نام گارداسیل به 
عنوان عامل حفاظتی در کودکان و بزرگساالن مقابل 
برخی از انواع این ویروس مطرح اســت و به صورت 
محدود وارد کشــور می شــود، اما تاکنون در برنامه 
واکسیناســیون کشوری قرار نداشــته است. قیمت 
یک میلیون و 600هزار تومانی این واکســن خارجی 
برای هــر دوز آن )تزریق 3دوزی( هم باعث شــده 
بسیاری توانایي خرید واکسن را نداشته باشند؛ هر چند 
که تولید داخل هم برای این واکسن وجود دارد و یک 
شرکت دانش بنیان این واکسن های دوظرفیتی را تحت 
عنوان پاپیلــوگارد تولیــد و در داروخانه های تحت 

پوشش دانشــگاه های علوم پزشکی کشــور توزیع 
می کند، اما این واکسن هم بسیار محدود تولید و توزیع 
مي شود و  قیمت آن هم برای هر دوز 500هزار تومان 
اعالم می شود. پیگیری های همشهری نشان می دهد 
افزایش اطالع رسانی ها نســبت به خطرات ویروس 
HPV، تقاضا برای این واکسن را افزایش داده و شنیده 
می شــود که ســازمان غذا و دارو مجوزهای افزایش 
واردات این واکســن را بــرای یکی از شــرکت های 
واردکننده صادر کرده است. حاال هم براساس اعالم 
علی قنبری مطلق، رئیس اداره مدیریت سرطان وزارت 
بهداشت به ایسنا، بررسی های کارشناسی برای افزوده 
شدن این واکسن به برنامه واکسیناسیون کشوری در 

دستور کار قرار گرفته است. 

 HPV دالیل بروز عفونت
به گفته رئیس اداره مدیریت سرطان وزارت بهداشت 
در حال حاضر تنها مساله شــیوع این عفونت مطرح 
نیست، بلکه میزان افزایش  سرطان طی 2دهه آینده 
و نوع خوش خیم HPV که سبب بروز زگیل تناسلی 
و نوع بدخیــم که باعث بروز ســرطان هایی از جمله 

سرطان دهانه رحم مي شــود، اهمیت دارد. البته به 
گفته قنبری مطلــق، از زمــان ورود HPV به بدن تا 
بروز ســرطان حدود 2دهه زمان می بــرد، اما این به 
 HPV آن معنا نیســت که تمام افرادی که به عفونت
مبتال شوند، قرار است با ســرطان دست و پنجه نرم 
کنند. او با بیان اینکه در حال حاضر ســرطان دهانه 
رحم در ایران بروز باالیی نــدارد، مي گوید: »در حال 
حاضر تنها ســرطان  قابل پیشگیری سرطان وابسته 
به HPV و واکسن آن اســت. این واکسن تولید شده 
و در کشــورها موجود اســت. در ایران هم 2 شرکت 
دانش بنیان به این موضــوع ورود کرده اند که یکی از 
آنها واکسن را تولید کرده و دیگری هم در حال گرفتن 
مجوز برای تولید است. برای آنکه بتوانیم از بروز این 
عفونت جلوگیری کنیــم، راهکارهایی مانند افزایش 
دانش افراد درباره HPV و راه های جلوگیری از ابتال 
به این عفونت و تزریق واکسن را داریم.« این مسئول 
در وزارت بهداشــت ادامه می دهد: »رعایت نشــدن 
بهداشت فردی از ســوی زنان و مردان در تماس های 
جنسی مهم ترین عامل آلودگی به عفونت HPV است 
که می تواند ســبب انتقال عفونت شود. اخیرا برخی 

 واكسن HPV از 500 هزار
 تا يك ميليون و 600 هزار تومان

بررسي هاي همشهري نشان مي دهد افزایش اطالع رسانی ها نسبت به خطرات ویروس HPV، تقاضا برای 
این واکسن را افزایش داده است

هدفمندکردن شهریه دانشجویی 
ایثارگران۴

نادیده گرفتن عنوان قانونی 100درصد شهریه و تبدیل آن به کمک 
شهریه در آیین نامه اجرایی ماده66 قانون جامع خدمات رسانی به 
ایثارگران مصوب هیأت وزیران از نقاط ضعف این آیین نامه است. 
تنظیم کنندگان آن به دنبال القای این مسئله هستند که عنوان 
کمک شهریه را جایگزین 100درصد شهریه که متن صریح قانون 
و مصوبه مجلس است، کنند. از این رو از عنوان کمک شهریه به 

دفعات در مواد و تبصره های این آیین نامه استفاده کرده اند.
در تبصره یک ماده3 مجددا به ســقف کمک شهریه پرداختی 
به صورت ســاالنه توسط ســازمان برنامه و بودجه کشور اشاره 

شده است.
بازدارندگی آیین نامه در مواد و تبصره های آن به حدی است که 
به مرور می تواند عامل مهمی در عدم ادامه تحصیل ایثارگران و 

فرزندان آنها باشد و آنان را از ادامه تحصیالت عالیه محروم کند.
در ماده4 بیان شده اســت: 100درصد کمک شهریه براساس 
ماده3 به مشموالن 2نیمسال اول تحصیل در مقاطع تحصیلی 
کارشناســی و دکترای حرفــه ای و در نیمســال اول مقاطع 
کاردانی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی )phd( به شرط 
عدم مشروطی پرداخت می شود و در نیمسال های بعدی پرداخت 
با توجه به وضعیت پیشرفت علمی و معدل دانشجو به شکل های 

زیر خواهد بود: 
1- پرداخت 100درصد کمک شهریه برای مشموالن کلیه مقاطع 
تحصیلی حائز معدل1۷ و باالتر و برای دانشجویان کارشناسی 

رشته های فنی، مهندسی و علوم پایه معدل16 و باالتر.
 2- پرداخت ۷5درصد کمک شــهریه برای مشــموالن کلیه 
مقاطع تحصیلی حائز معدل 15 - 16.۹۹  ، برای دانشــجویان 
 مقطع کارشناسی رشته های فنی، مهندسی و علوم پایه معدل 
 14 - 15.۹۹  و دانشــجویان تخصصــی و )phd( حائز معدل  

  16.۹۹ - 16
3 -پرداخت 50درصد کمک شــهریه برای مشموالن مقاطع 
تحصیلی کاردانی و کارشناسی حائز معدل 12 - 14.۹۹  ، برای 
مشموالن مقطع کارشناسی رشته های فنی، مهندسی و علوم 
پایه معدل  12 - 13.۹۹  و نیز دانشجویان کارشناسی ارشد حائز 

معدل  14 - 14.۹۹ 
ایجاد محدودیت ســنی نیز یکی از موانع جدی در بهره مندی 
ایثارگران از تحصیالت دانشــگاهی خواهد بود. در تبصره ماده 

4 آمده است: 
 استفاده از تسهیالت موضوع این آیین نامه برای جانبازان باالی 
50درصد بدون محدودیت سنی بوده و برای سایر جامعه هدف 
ایثارگری بازنشســته مراکز دولتی و غیردولتی و یا دارای سن 
60سال و باالتر مشمول حداکثر 50درصد کمک شهریه با توجه 
به معــدل و اولویت بندی فوق خواهند شــد. )حائزین بند )1( 
50درصد، بند )2( 40درصد و بند )3( 30درصد کمک شهریه را 

استفاده خواهند کرد.
عالوه بر محدودیت سنی اشاره شــده در تبصره ذیل ماده4، در 
انتهای تبصره برای حائزین شــرایط تبصره مجددا محدودیت 
بیشتری قائل شده اند، به این معنا که گروه های مشمول تبصره 
چنانچه مشمول بند )1( باشند که سایرین می تواند از 100درصد 
کمک شهریه بهره مند شــوند، آنان از 50درصد کمک شهریه 
بهره مند خواهند شد و همچنین مشــموالن بند )2( ماده4 که 
ســایرین می توانند از ۷5درصد کمک شــهریه بهره مند شوند 
از 40درصد کمک شــهریه بهره مند خواهند بود و گروه )3( که 
ســایرین می توانند از 50درصد کمک شــهریه بهره مند شوند 
از 30درصد کمک شــهریه برخوردار خواهند شــد. این مقدار 
محدودیت که در مقاله بعدی به ســایر محدودیت ها نیز اشاره 
خواهد شــد می تواند روند تحصیل ایثارگــران را از ترم مهرماه 
سال جاری دچار اختالل شدید و آنان را با موانع جدی مواجه کند.

سعید کریمی
رئیس کمیته علمی کشوری مقابله 

با کرونا 
واکســن های موجــود در کاهــش آمــار 
بســتری و مــرگ بیمــاران کوویــد-۱۹ 
همچنان مؤثرند اما به واکسن سازهای 
داخلی توصیه کرده ایم تولید واکســن 
براســاس واریانــت و زیرواریانت هــای 
غالــب کنونــی را در دســتور کار قــرار 

دهند.

حمید طریفی حسینی
رئیس سازمان آموزش و پرورش 

استثنایی
تــا ۱۰ مــرداد مــاه، نوبت دهــی بــرای 
حــدود یــک میلیــون نوآمــوز بــدو ورود 
به دبســتان انجــام شــده و کار ارزیابی 
ســامت برای حــدود ۴۹۵ هــزار نفر به 
پایان رسیده است. پیش بینی می شود 
تــا اواســط شــهریور بتوانیــم ســنجش 
سامت نوآموزان بدو ورود به دبستان 

را تمام کنیم. /ایسنا

تومــان در مناطــق محــروم و کوچــک، 
2۰۰هــزار  تومان در مناطــق برخوردار، 
3۰۰هــزار  تومــان در مراکــز اســتان  و 

۴۰۰هزار تومان در کانشهرها

تخفیــف بــرای خانــواده شــهدا و افــراد 
تحــت پوشــش کمیتــه امــداد درنظــر 

گرفته شده است.

 در کشــور بــرای ارائــه مشــاوره های 
تخصصــی ثبــت شــده اند و ۱7۰۰نفــر 
مشــغول  مراکــز  ایــن  در  مشــاور 

فعالیت اند.
منبع: خبرگزاری مهر

100
هزار

50
درصد

734
پایگاه

نقل قول 

عدد خبر

گزارش ها نشــان می دهد آلودگی به HPV حتی در ایثارگران بدانند
بین کسانی هم که روابط پرخطر جنسی ندارند، ممکن 
است به وجود بیاید؛ مثال درخصوص استخر یا آب های 
آلوده هم این احتمال مطرح شده که افراد از این طریق 
به عفونت مبتال شــوند؛ هرچند این احتمال چندان 
قوی نیســت.« به گفته رئیس اداره مدیریت سرطان 
وزارت بهداشت تزریق این واکسن برای هر دو جنس 
امکانپذیر است، اما اولویت تزریق در دختران به ویژه 
در گروه سنی ۹ تا 14سال است: »در سنین باالتر هم 
منعی برای تزریق وجود ندارد و کسانی که در سنین 
باالتر ازدواج کرده اند هم می توانند آن را تزریق کنند، 
اما علت اینکه اعالم می شود در سنین پایین واکسن 
تزریق شود، این است که قبل از ازدواج واکسن تزریق 
شــود تا اثرات خود را بگذارد.« قنبری مطلق درباره 
برنامه وزارت بهداشــت برای ورود واکسن HPV به 
برنامه واکسیناسیون کشــوری، می گوید: »در حال 
بررسی این موضوع هستیم که آیا واکسن HPV وارد 
برنامه کشوری واکسیناسیون شود یا خیر. در صورت 
اتمام اقدامات کارشناسی ممکن است این واکسن هم 
به برنامه واکسیناسیون کشوری اضافه شود. همچنین 
با کاهش قیمت تست HPV در کشور این غربالگری 
تحت پوشش بیمه قرار گرفته و کمک می کند افراد در 

معرض خطر را شناسایی کنیم.« 

سهمیه داروخانه منتخب، 3 تا 10 واکسن
توزیع واکســن HPV به دلیل محدودیت واردات در 
داروخانه ها چندان گسترده نیست و به گفته محمود 
هادی پور، کارشــناس دارو به همشــهری، سهمیه 
داروخانه های منتخب از این واکســن، 3 تا 10عدد 
به صورت ماهانه اســت. او ادامــه می دهد: »افزایش 
اطالع رســانی ها در فضای مجازی باعث شــده که 
جوانان تمایل بیشتری نسبت به تزریق این واکسن 
داشته باشــند، اما میزان واردات جوابگوی نیاز فعلی 
نیست و قیمت یک میلیون و 600هزار تومانی آن برای 
هر دوز واکسن هم باعث می شود که برخی از خریدش 
منصرف شوند؛ البته این واکسن تولید داخلی هم دارد 
و به صورت محدود با حدود 500هزار تومان در حال 
توزیع است.« به گفته هادی پور، ورود این واکسن به 
برنامه واکسیناسیون کشــوری، نیازمند برنامه ریزی 
و پروتکل دقیق است؛ چراکه یا باید خط تولید قوی 
در کشور داشته باشیم یا تقاضای ثبت واردات بموقع 
انجام شود: »شرکت های محدودی در دنیا این واکسن 
را در حجم باالیی براســاس ســفارش های جهانی 
تولید می کنند و اگــر قرار بر واردات باشــد، ابتدای 
سال میالدی باید این برنامه ریزی صورت بگیرد، اما 
واردات محصوالت دارویی خارجی به کشور با توجه 
به محدودیت های ارزی، اولویت بندی شده و به نظر 
نمی رسد که واکسن HPV در این اولویت بندی قرار 

داشته باشد.«

 مدیرکل دفتر بهبــود تغذیه 

وزارت بهداشــت از کاهــش سالمت
چشمگیر مصرف مواد لبنی در 
ماه های اخیر خبر می دهد و می گوید که جبران 
نکردن ایــن اتفاق، برای کــودکان به ویژه در 
مناطــق محــروم خطرنــاک اســت. احمد 
اسماعیل زاده، با اعالم اینکه این اتفاق به دلیل 
گرانی لبنیات در 3-2 ماه اخیر رخ داده است، 
بــه ایلنــا توضیــح بیشــتری می دهــد و 
می گوید:»حتی افرادی که در زمینه لبنیات، 
مصرف چشمگیری داشته اند نیز مصرف خود را 
کاهش داده اند. وقتــی مصرف لبنیات کاهش 
پیدا می کند افراد به ســمت گروه های غذایی 
دیگری گرایش پیدا می کنند.« او به جایگزینی 
نوشابه ها و نوشیدنی های شیرین به جای شیر 
اشاره می کند:» این موضوع عمدتا در گروه های 
سنی نوجوان بسیار بارز اســت. با این حال با 
توجه بــه اینکه هنوز مــدارس تعطیل بوده و 
بررســی های دقیقی در این رابطه انجام نشده 
است هنوز نمی توان به طور قطع و یقین بگوییم 
که به جای شیر، نوشــابه مصرف می شود، اما 
وقتی نوشیدنی مانند شیر که به عنوان یک میان 
وعده در مدارس استفاده می شد، کم می شود 
کودکان نه تنها به سمت نوشــابه که حتی به 
سمت نوشــیدنی های شــیرین، آبمیوه های 

صنعتی و شربت ها گرایش پیدا می کنند.«
 او با اعالم اینکه هنوز تحقیق جامعی که نشان 
دهد به جای شیر چه چیزی مصرف می شود 
وجود ندارد، می گوید:»آمارهای متعددی که از 
گوشه و کنار کشور به ما می رسد نشان می دهد 
که میزان تولید لبنیات بســیار زیاد است اما 
مصرف آن کاهش پیدا کرده است، البته قبال 
هم مصرف لبنیات در کشــور در حد مطلوبی 
نبود، ولی در حال حاضر کاهش چشــمگیری 
یافته است.«  براســاس اعالم این مسئول در 
وزارت بهداشــت، اگر این شرایط ادامه داشته 
باشد، کمبود کلسیم، کمبود پروتئین و مواد 
مغذی در کودکان دارای سوء تغذیه به ویژه در 

استان های کم برخوردار به شکل قابل توجهی 
خود را در قالب پوکی استخوان، کوتاه قدی و 

بیماری هایی از این دست نشان خواهد داد.
او درباره راهکار وزارت بهداشــت برای جبران 
کمبود مصــرف لبنیات در کشــور به ویژه در 
میان کودکان و نوجوانان هم توضیح می دهد: 
» ما باید روی برنامه مصرف شــیر در مدارس 
حداقل در اســتان های کم برخــوردار تمرکز 
کنیم تــا حداقل برای کــودکان این مناطق، 
مصرف یک واحد شــیر را در طول روز داشته 
باشــیم. همچنین ممنوعیت ارائه نوشــابه  و 
نوشیدنی های صنعتی شــیرین در مدارس، 
اســتراتژی دیگــر ماســت کــه آن را دنبال 
می کنیم.« اسماعیل زاده، راهکار دیگر را رایزنی 
با نهادها، بنیادها و خیران برای استفاده از منابع 
آنها به سمت کاهش قیمت لبنیات، اعالم کرد.

اما این تنها موضوعــی نبود که مدیرکل دفتر 
بهبود تغذیه وزارت بهداشــت به آن اشــاره 
کرد:»در سال های گذشته که قیمت ها پایین 
بود مصرف غذاهــای دریایــی به ویژه ماهی 
به عنوان یک منبع سرشار از مواد پروتئینی و 
اسیدهای چرب امگا 3به غیر از برخی استان ها 
که نزدیک دریــا بوده اند چندان برجســته 
نبــود. در مورد مصرف ســایر مــواد غذایی 
پروتئینی به ویژه گوشت قرمز، شاهد کاهش 
هستیم. البته پروتئین را تنها از گوشت قرمز 
نمی گیریم؛ در بســیاری از مواد دیگر مانند 
گوشت ماکیان، مرغ، تخم مرغ و حبوبات نیز 
وجود دارد اما اتفاقی که رخ داده این است که 
قیمت این مــواد جایگزین نیــز افزایش پیدا 

کرده است.«
او نســبت به عوارض مصــرف پروتئین ها هم 
هشدار داد:» با توجه به سخت شدن معیشت 
مردم طبیعتا مصرف این مواد پروتئینی کاهش 
پیدا کرده است؛ به همین دلیل تأکید مسئوالن 
باید روی این موضوع باشد، در غیر این صورت 
عوارض کاهش مصرف این مواد در آینده، خود 

را روی سالمت مردم نشان خواهد داد.«

هزینه انتخاب رشته چقدر است؟
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بخشش قاتل در روز عاشورا

همتی برای تکمیل آزادراه تبریز - مرند نیست؟
با تکمیــل آزادراه تبریز - مرند )کریدور شــرق به غرب( 
ارتباط راحت و امن تجاری کشــورمان با ترکیه و اتحادیه 
اروپا برقرار می شود که در این صورت نیز تصادفات کاهش 
خواهد یافت. اما تاکنون همتــی برای تکمیل آزادراه نیمه 
کاره تبریز – مرند دیده نشده و به نظر می رسد قرار نیست 
این پروژه تکمیل شود. لطفا به ضرورت تکمیل این آزادراه 

توجه جدی شود.
جلیل زاده از تبریز

ماه پنجم سال و همچنان بالتکلیفی حقوق بازنشستگان 
بنده 14سال قبل بازنشسته شدم و پدر مرحومم نزدیک به 
50سال پیش بازنشسته شده بود و من هرگز به یاد ندارم که 
در ماه پنجم سال باشیم و تکلیف حقوق های بازنشستگان 
تامین اجتماعی نامشخص باشد. مگر در کمیسیون مجلس 
افزایش حقوق در همه ســطوح تصویب نشد؟ مگر رئیس 
مجلس به دولت نامه ننوشــت؟ مگر این همه در اخبار در 
بوق و کرنا نشد؟ چرا تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته و 
چرا مجلس پیگیری مصوبات و نامه ریاست مجلس را انجام 
نمی دهد؟ حاال هم که دولت به هیأت امنای تامین اجتماعی 
با حضور چند وزیر که از اول هم همان تصمیم قبلی را گرفته 
بودند، برای تصمیم گیری تفویض اختیار دادند. استدعا دارم 
هرچه زودتر برای نجات حداقلــی از این گرانی ها وضعیت 
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هرچه سریع تر الاقل از 

سوی مجلس پیگیری شود.
محمدحسین عسگری

شغل قالیبافی در حال مهجور شدن است
صادرات فرش دستبافت بسیار کاهش یافته و درحالی که قبال 
حدود 20درصد صادرات ایران فرش دســتبافت بود اکنون 
به یک پنجم همان 20درصد رســیده است. کمتر مشتری 
خارجی و سفارشی هست و کارگاه های بزرگ قالیبافان خود 
را تعدیل کرده اند و اشخاص نیز کمتر سفارش می گیرند یعنی 
کسی نیست که به آنها سفارش بدهد. در این میان هند میدان 
را به دست گرفته و به سادگی فرش های دستبافت هندی با 
طرح های ایرانی در جهان عرضه می شوند. این روال مختص 
چند سال اخیر نیست و از ســال 78به بعد قالیبافی هر سال 
روبه افول بوده اســت این یعنی موضوع ربطی به تحریم ها و 
چند سال اخیر ندارد. با این اوضاع بسیاری افراد بیکار شده و 
این شغل کم کم مهجور شده و میلیون ها دالر ارزش افزوده 
صادرات فرش نیز از دست می رود. به داد قالیبافی و شاغالن 

آن برسید.
یعقوبی از تبریز

 
آب شرب رفسنجان همچنان گل آلود است

آب شرب رفسنجان بعد از سیل فراگیر همچنان گل آلود است 
و این نگرانی هست که درصورت رفع نشدن مشکل باعث شیوع 
بیماری شود. تامین آب معدنی هم برای چند روز در این شرایط 
اقتصادی کار سختی است. تقاضا می شود هر چه سریع تر مشکل 
آب شرب شهر حل شود و آب شــهر قابل شرب و استفاده برای 

شست وشو  شود.
حشمتی از رفسنجان

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام كوتاه خوانندگانپیامک

پایان كالهبرداری های زن شیاد با 
رسیدهای جعلی

زن کالهبردار پس از شناسایی فروشــندگان در سایت  خرید و 
فروش کاال در نقش خریدار وارد می شــد و با رسیدهای جعلی 

دست به کالهبرداری های میلیونی می زد.
به گزارش همشــهری، راز کالهبرداری این زن با شکایت یکی 
از مالباختگان در اداره آگاهی اصفهان فاش شــد. شاکی گفت: 
یک روز قبل درحالی که قصد فروش ساعت هوشمندم به مبلغ 
6میلیون و 500هزار تومان را داشتم، عکس آن را در سایت دیوار 
منتشر کردم و ســاعتی بعد زنی تماس گرفت و گفت که قصد 

خرید ساعتم را دارد.
وی ادامه داد: با این زن بر سر قیمت به توافق رسیدیم و او گفت 
که تا چند دقیقه دیگر به مقابل خانه ام می آید که ساعت را بخرد. 
دقایقی بعد زن جوانی زنگ خانه  مان را زد و گفت که خریدار ساعت 
است و من هم ســاعتم را به همراه کارتن و وسایل دیگرش به او 
دادم. این زن شماره کارت عابربانکم را گرفت و گفت که از طریق 
موبایل بانک مبلغ را واریز می کند و لحظاتی بعد رســیدی  روی 
صفحه گوشی اش ظاهر شد که نشان می داد 6میلیون و 500هزار 

تومان به حساب من واریز شده است.
شاکی گفت: با اینکه هنوز پیامکی برایم نیامده بود، اما با دیدن 
رســید باور کردم که پول به حسابم واریز شــده و به دلیل اینکه 
زن جوان می گفت عجلــه دارد و باید زودتر بــه خانه برگردد، 
منتظر پیامک نماندم و آن زن ساعتم را با خودش برد. اما هر چه 
گذشت، خبری از پیامک بانک نشد و وقتی حسابم را چک کردم 
متوجه شدم که هیچ پولی به حسابم واریز نشده است و فریب زن 

کالهبردار را خورده ام.
با شــکایت این زن تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی اصفهان 
برای شناسایی و دستگیری زن کالهبردار آغاز شد اما هنوز ردی 
از وی به دست نیامده بود که دومین شکایت هم در اختیار پلیس 
قرار گرفت. این بار شاکی فردی بود که برای فروش یک دستگاه 
کنسول بازی به مبلغ 8میلیون و 500هزار تومان در سایت خرید و 
فروش کاال آگهی داده بود و زن جوان در نقش خریدار به سراغ وی 
رفته و پس از نشان دادن رسید جعلی واریز پول به حساب شاکی، 

کنسول بازی را از او گرفته و فراری شده بود.
بررســی هر دو شــکایت و مشــخصات زن کالهبردار نشــان 
می  داد که متهم یک نفر اســت و این یعنــی احتمال دارد که به 
کالهبرداری هایش ادامه دهد. در این شــرایط تحقیقات برای 
ردگیــری او ادامه یافت تا اینکه کارآگاهان موفق به شناســایی 
مخفیگاه وی شدند و او را در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند.

سرهنگ حســین ترکیان، رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان 
با بیان این خبر گفت: متهــم پس از انتقال بــه اداره آگاهی به 
4فقره کالهبرداری از طریق ارائه رســید جعلی به فروشندگان 
اجناس اعتراف کرد و گفت مدتی پیش با افرادی آشنا شده و آنها 
نرم افزاری را به او معرفی کردند که با وارد کردن شماره کارت و 
مبلغ در آن، یک رسید جعلی ارائه می دهد که قابلیت ارسال به 
دیگران را دارد. وی افزود: متأســفانه کالهبرداری با استفاده از 
رسیدساز جعلی یکی از شگردهایی است که تا کنون افراد زیادی 
را قربانی کرده، حال آنکه برای گرفتار نشدن در این دام یک راه حل 
بسیار ساده وجود دارد. فروشــندگان باید هنگام انجام هرگونه 
معامله، ابتدا از طریق پیامک یا چک کردن حسابشــان از طریق 
موبایل بانک از واریز شدن پول به حسابشان مطمئن شوند و بعد 
کاال را در اختیار مشتری قرار دهند و با همین روش ساده می توان 

از کالهبرداری های زیادی جلوگیری کرد.

درخواست كمک زن افغان در دادسرای جنایی تهران

شوهرم در پاكستان گروگان است
»شوهرم را در مرز ایران و پاکستان گروگان گرفته اند و اگر پول به 

حساب گروگانگیران واریز نکنم جانش را می گیرند.«
این بخشی از گفته های زنی افغان است که برای آزادی شوهرش 

از بازپرس جنایی تهران درخواست کمک کرد.
به گزارش همشهری، زن جوان وقتی در دادسرای جنایی تهران 
مقابل قاضی حمیدرضا رستمی، بازپرس شعبه یازدهم قرار گرفت، 
گفت: من در افغانستان معلم بودم و به همراه شوهر و فرزندانم در 
شهر مزارشریف زندگی می کردیم. شــوهرم افسر ارتش بود اما 
بعد از ورود طالبان گفت که بهتر است افغانستان را ترک کنیم. 

او پیشنهاد کرد که قاچاقی به ایران بیاییم و من هم قبول کردم.
وی ادامه داد: اواخر ســال گذشته به همراه شــوهرم و فرزندانم 
خودمان را به مرز رساندیم و با پرداخت پول به قاچاقچیان از مرز 
گذشتیم اما باید مسیری طوالنی را با پای پیاده طی می کردیم 
و چون بچه ها همراهمان بودند، زمان بیشتری طول می کشید. 
حدود 15روز از میــان کوه ها و مســیرهای صعب العبور پیاده 
گذشتیم تا به نزدیکی مرز ایران و پاکستان رسیدیم. فکر می کردیم 
وارد ایران شده ایم و دیگر سختی ها تمام شده اما در پاکستان افراد 
مسلحی ما را گروگان گرفتند. آنطور که من متوجه شدم تعدادی 
از گروگانگیران از باقیمانده های گروه تروریســتی ریگی بودند. 
به جز ما خانواده هــای دیگری نیز بودند که آنهــا را هم گروگان 
گرفتند. آدم ربایان مسلح،  ما را داخل اتاق هایی که از بلوک سیمانی 
ساخته شده بود حبس کردند. ابتدا تمامی پول و وسایل قیمتی ما 
را سرقت کردند و بعد از ما خواستند تا با بستگانمان تماس بگیریم 
و برای آزادی مان درخواست پول کنیم اما ما هیچ کس را نداشتیم.

وی گفت: 2روز آنجا بودیــم و در این مدت تعدادی از گروگان ها 
که خانواده هایشان پول به حســاب آدم ربایان واریز کرده بودند، 
آزاد شــدند اما ما و تعداد دیگری که هنوز پولی پرداخت نکرده 
بودیم را ســوار خودرو کردند و به جای دیگری بردند و در آنجا 
هر خانواده ای را داخل اتاقی حبس کردند. گروگانگیران مسلح 
شوهرم را شــکنجه می کردند و 9شــبانه روز ما را در آنجا نگه 
داشتند. روزهای سختی را سپری کردیم تا اینکه در نهایت مرا آزاد 
کردند تا در ایران کار کنم و پولی را که می خواستند فراهم کرده 
و به حسابشان واریز کنم تا شوهرم را آزاد کنند. زن افغان گفت: 
با مشقت زیاد به ایران آمدم و در این مدت در خانه های مردم کار 
می کردم تا پول آزادی شوهرم را تامین کنم. مدتی قبل اما مردی 
که همراه شوهرم گروگان مردان مسلح بود پس از آزادی مرا پیدا 
کرد و گفت گروگانگیران قصد دارند به زودی شــوهرم را به قتل 
برسانند. در این شــرایط بود که تصمیم گرفتم از گروگانگیران 
شکایت کنم؛  هرچند آنها تهدید کرده اند که اگر شکایتی مطرح 
کنم جان شوهرم را می گیرند. با این شکایت،  بازپرس جنایی تهران 
دستور تحقیقات بیشتر را صادر و موضوع را به پلیس بین الملل 
اعالم کرده تا تحقیقات برای شناســایی گروگانگیران و آزادی 

گروگان ها آغاز شود.

کوتاه از حادثه

وقتی عزاداران حسینی در روز عاشورا به خانه مقتول 
رفتند تا برای بخشــش قاتل پادرمیانی کنند، خانواده 
مقتول تصمیم بزرگی گرفتند و از قصاص قاتل عزیزشان 

گذشتند.
به گزارش همشهری، این اتفاق ظهر روز عاشورا در شهر ازندریان مالیر 
در استان همدان رخ داد. آن روز عزاداران حسینی تصمیم گرفتند برای 
پادرمیانی و وساطت به همراه امام جمعه شهر، راهی خانه جوانی شوند 
که 5سال پیش در جریان یک درگیری پیش پا افتاده به قتل رسیده بود 
و قاتل که ناخواسته مرتکب قتل شده و از ارتکاب این جنایت به شدت 

پشیمان بود، در انتظار اجرای حکم قصاص اش  بود.
اهالی شهر، خوب به خاطر داشــتند که روز حادثه چطور دعوای جوان 
30ساله که پدر 2فرزند بود با جوانی 20ساله ناگهان به زد و خورد کشیده 
شد و در این میان جوان 20ساله ناگهان روی زمین افتاد و پس از انتقال 
به بیمارستان جانش را از دست داد. در آن زمان قاتل بالفاصله از سوی 
پلیس دستگیر شــد و در همان بازجویی های اولیه به درگیری مرگبار 
اعتراف کرد و مدعی شد که هرگز قصد قتل جوان 20ساله را نداشته و 
ناخواسته مرتکب جنایت شده است. او پس از آن صحنه قتل را بازسازی 
کرد و وقتی پای میز محاکمه قرار گرفت، به جرمی که مرتکب شده بود 
اقرار و از خانواده مقتول طلب بخشش کرد اما خانواده مقتول که در این 
حادثه جگرگوشه شان را از دست داده بودند، حاضر به گذشت نشدند و 

به این ترتیب حکم قصاص قاتل صادر شد.
جوان 30ساله به زندان افتاد و در این میان تنها امیدش گذشت خانواده 
مقتول بود. اما وقتی حکم قصاص در دیوانعالی کشور تأیید و برای اجرا 

به شعبه اجرای احکام فرستاده شده، امیدهایش به یکباره رنگ باخت. 
در این میان اما تالش خانواده قاتل برای گرفتن رضایت اولیای دم ادامه 
داشت. آنها همه تالششان را به کار بسته بودند تا نگذارند با اجرای حکم، 
فرزندان خردسال قاتل یتیم شوند و حتی بزرگان و ریش سفیدان شهر 
نیز به کمک شان آمده بودند تا شاید بتوانند رضایت خانواده مقتول را 
جلب کنند اما داغی که آنها دیده بودند بیشتر از آن بود که دلشان نرم 

شود و حاضر به گذشت شوند.

ظهر عاشورا
5سال از زمانی که پسر 20ساله به قتل رسیده بود می گذشت و شمارش 
معکوس برای اجرای حکم آغاز شده بود. ظهر عاشورا اما امام جمعه شهر 
و عزادارانی که در دسته های سینه زنی حضور داشتند تصمیم گرفتند 
بار دیگر برای پادرمیانی راهی خانه مقتول شوند. جمعیت سیاهپوش به 
سمت این خانه حرکت کردند و وقتی به آنجا رسیدند درخواست شان 
را مطرح کردند و از خانواده مقتول خواستند به احترام روز شهادت امام 
حسین)ع( از قصاص بگذرند. خانواده مقتول با دیدن عزاداران و شنیدن 
صحبت های آنها و از طرفی با توجه به اینکه عامل جنایت پدر 2 فرزند 
بود و در زندان توبه کرده و به گواه مسئوالن زندان از کرده خود به شدت 
پشیمان بود، دلشان به رحم آمد و در نهایت اعالم کردند که از خونخواهی 
گذشته اند و قاتل پسرشان را می بخشند. به این ترتیب، عاشورای امسال 
در شهر ازندریان مالیر تبدیل به روز گذشــت و بخشش شد و با اعالم 
گذشت رسمی خانواده مقتول، فرصت زندگی دوباره به مردی بخشیده 

شد که دوباره در آغوش گرفتن فرزندانش، بزرگ ترین آرزویش بود.

حجت االسالم روح اهلل نجفی، مدیر اداره تبلیغات اسالمی شهرستان مالیر 
با اشاره به این اتفاق ارزشمند در محرم امسال در شهرستان مالیر، گفت: 
خانواده مقتول با اقدام انسان دوستانه عالوه بر عفو قاتل، زمینه ترویج 
فرهنگ گذشت و ایثار را در جامعه فراهم کردند. امیدواریم این امر خیر 

فتح بابی باشد که مجددا شاهد این قبیل موارد باشیم.

حضور و پادرمیانی عزاداران حسینی در خانه مقتول، اتفاق بزرگی را رقم زد 

گزارش

داخلی

دادسرا

یک زن و 2مرد اعضای باندی بودند که 
خانه های مجلل در شــمال پایتخت را 
برای مدت 24ساعت اجاره کرده و در این 
مدت نقشه سرقت وسایل باارزش خانه را عملی می کردند.
به گزارش همشهری، تحقیقات برای دستگیری اعضای 
این باند از چند روز قبل با شکایت مردی جوان در پلیس 
پایتخت شروع شد. وی که یکی از آپارتمان های خود را 
به صورت مبله اجاره می داد به دام سارقان جاعل گرفتار 
شده و در توضیح ماجرای سرقت گفت: برای اجاره ساعتی 
آپارتمانم یک آگهی در سایت های مختلف قرار می دهم و 
افراد مختلف با من تماس گرفته و پس از آن قرار مالقات 
با آنها می گــذارم و پس از دریافت مدارک شناســایی، 
 آپارتمانم را به مدت 24ساعت به متقاضیان اجاره می دهم.

وی ادامه داد: آخرین فردی که با من تماس گرفت مردی 
بود که می گفت اهل یکی از شهرستان هاســت و 

یکی از بستگانش عمل جراحی قلب در یکی از 
بیمارستان های پایتخت دارد، به همین دلیل بود 
که می خواست به مدت 24ساعت آپارتمانم را 
اجاره کند. او مدارکش را تحویلم داد و من کلید 

خانه ام را در اختیارش قــرار دادم اما گمان 
نمی کردم که او یک ســارق حرفه ای 

باشد. وی ادامه داد: پس از گذشت 
24ساعت با فردی که خانه ام را اجاره 
کرده بود تماس گرفتم تا مدارکش 
را به او بدهم و کلید را تحویل بگیرم 

اما جوابم را نداد. نگران شدم و با کلید 
یدکی که داشتم پا در آپارتمان گذاشتم 
اما با دیدن وضعیت خانه شــوکه شدم تا 
حدی که در چند ثانیــه اول تصور کردم 
اشتباه وارد خانه شده ام. هیچ وسیله ای در 
خانه ام نبود و وقتی به خودم آمدم متوجه 
شدم که همه وســایلم سرقت شده است؛ 
وســایلی مانند فرش ها،  تلویزیون، حتی 

مبل های راحتی و لوازم آشپزخانه.

دستگیری
با ثبت این شــکایت، تحقیقات در این باره با 
دستور بازپرس شعبه اول دادسرای وی ژه سرقت 

آغاز و با انجام بررسی ها مشخص شد فردی که 
خانه شاکی را خالی کرده مدارک جعلی ارائه داده 
اســت. مأموران در ادامه تحقیقات، خود را به 
مقابل خانه شاکی رساندند و پس از بازبینی 

تصاویر دوربین های مداربســته معلوم شــد فردی که 
خانه شاکی را اجاره کرده با همدســتی زن و مردی در 
نیمه های شب وســایل را از خانه شاکی سرقت و داخل 
یک خودروی وانت نیسان قرار داده و پس از آن متواری 
شــده اند. آنها خیلی ماهرانه عمل کرده و هنگام انجام 
سرقت ، صورت هایشان را پوشــانده بودند، حتی پالک 
خودرو را هم مخــدوش کرده بودند تا قابل شناســایی 
نباشد. این تنها سرقت این گروه 3نفره نبود چرا که ظرف 
مدت کوتاهی چندین شکایت مشــابه دیگر پیش روی 
تیم تحقیق قرار گرفت که نشان می داد اعضای این گروه 
 صورت ســریالی خانه و آپارتمان های مجلل در شمال و 
شمال غرب پایتخت را به مدت 24ساعت با مدارک جعلی 
اجاره می کنند تا در نیمه های شب دست به سرقت لوازم 
داخل خانه بزنند.اگرچه هر روز به تعداد شاکیان افزوده 
می شد و اعضای این گروه تالش می کردند حرفه ای 
عمل کنند اما چند روز پیش پلیس مچ سرکرده 
باند را هنگام سرقت گرفت و دستگیرش کرد. او 
با خودروی وانتی که پالکش مخدوش شده بود 
مقابل ساختمانی توقف کرده و به نظر می رسید 
منتظر همدستانش است که مأموران سر 
رســیدند و او را به دام انداختند. مرد 
جوان که ســرکرده باند سرقت بود 
در بازجویی ها به سرقت از خانه های 
اجاره ای اقرار کرد و گفت:مدت ها بود 
که بیکار و دچار مشکالت مالی فراوان 
شده بودم. یک روز که یکی از دوستانم به 
همراه نامزدش مهمان من بود از مشکالت 
زندگی و گرانی صحبت شد و همان روز 
من پیشنهاد سرقت به آنها دادم. دوستم و 
نامزدش که نیاز شدیدی به پول داشتند 
قبول کردند و با یکدیگر همراه شــدیم 
تا با مــدارک جعلی یا ســرقتی، خانه و 
آپارتمان های مبله را به مدت 24ســاعت 
اجاره کنیم و بعد دســت به سرقت لوازم 
خانه ها بزنیــم. وی ادامــه داد: در آخرین 
سرقت اما پلیس مچم را گرفت و همدستانم 
موفق به فرار شدند. براســاس این گزارش، 
 متهم با قرار قانونی بازداشت شده و برای انجام 
تحقیقات بیشــتر در اختیار مأموران اداره 
آگاهی تهران قرار گرفته است. این در حالی 
است که تحقیقات برای بازداشت متهمان 

فراری این گروه ادامه دارد.

دستگیری یک مظنون در پرونده قتل 
وكیل شاهرودی

چند ســاعت پس از قتل وکیل 
جوان در شاهرود با شلیک گلوله، 
مأموران پلیس فــردی را به ظن 
دســت داشــتن در این جنایت 

دستگیر کردند.
به گزارش همشهری، این وکیل 
جوان  33ســاله که محمودرضا 
جعفرآقائی نام داشت ساعت یک 
بامداد دوشــنبه همراه همسر و 
پسر 5ساله اش پس از پیاده شدن 
از خودروی پژو 206سفیدرنگش، 
قصد ورود به خانه اش را داشت؛ 
اما درست در همان لحظات مرد 

ناشناسی که مســلح به ســالح کمری بود خود را به وکیل جوان 
رساند و با شــلیک چندین گلوله او را مجروح کرد و گریخت. این 
حادثه هولناک در شرایطی اتفاق افتاد که همسر و فرزند خردسال 
وکیل جوان شاهد این صحنه بودند و وحشــت زده با داد و فریاد از 
مردم درخواست کمک می کردند. لحظاتی از این تیراندازی خونین 
می گذشت که با کمک ساکنان محله جوان مجروح به مرکز درمانی 
منتقل و تالش ها برای نجات او از مرگ آغاز شد. گلوله های متعددی 
به وکیل جوان اصابت کرده و او دچار خونریزی شدیدی شده بود. 
پزشــکان ابتدا تالش کردند خونریزی را کنترل کنند اما شرایط 
هر لحظه وخیم تر می شد تا اینکه چند ساعت بعد سرانجام جوان 
مجروح به دلیل شدت جراحات وارده روی تخت بیمارستان جانش 
را از دست داد. به دنبال قتل وکیل جوان تحقیقات پلیس برای روشن 
شدن پشت پرده این جنایت و دستگیری قاتل آغاز شد. هنوز معلوم 
نبود که قتل این وکیل با چه انگیزه ای اتفاق افتاده است؛ اما شغل 
او ماجرا را حساس تر می کرد و ممکن بود کشمکش در پرونده های 
قضایی زمینه ساز قتل این وکیل شــده باشد. کارآگاهان پلیس در 
جریان تجسس های خود به اطالعاتی دســت یافتند که از دست 
داشتن مردی در قتل این وکیل حکایت داشت. در این شرایط بود که 
آنها در عملیاتی ضربتی این مظنون را دستگیر کردند. حجت االسالم 
رضی پارسا منش، دادستان عمومی و انقالب شاهرود با تأیید این 
خبر گفت: پس از وقوع این جنایت دســتورات قضایی الزم در این 
خصوص صادر شــد و با تالش مأموران پلیــس آگاهی در کمتر از 
12ساعت یک مظنون در این خصوص دســتگیر شد. او ادامه داد: 
هم اکنون این مظنون در بازداشت به سر می برد و بازجویی ها از او 
برای روشن شدن حقیقت ادامه دارد. همچنین این احتمال وجود 
دارد که فرد یا افــراد دیگری نیز در این جنایت دخیل باشــند که 

تحقیقات تخصصی در این خصوص ادامه دارد.

»فرزند عزیز و از دست دادنش ناگوار 
است؛ اما وقتي گفتند مهتاب دیگر 
به زندگي برنمي گــردد با خودمان 
گفتیم بهتر اســت براي رضاي خدا و نجات بیماران 
نیازمند اعضاي بدن او را اهدا کنیم.« این بخشي از 
حرف هاي پدر داغدار دختر خردسال است که چند 
روز قبل در یک سانحه رانندگي دچار مرگ مغزي شد 
اما با تصمیم پدر و مادرش اعضاي بدن او به 11 بیمار 

نیازمند اهدا شد و جان آنها را نجات داد.
به گزارش همشــهري، عصر روز چهــارم مردادماه 
امسال خانواده 4 نفره موسوي تصمیم گرفتند براي 
گردش و تفریح به پارکي در ماهدشــت کرج بروند. 
ســیده مهتاب، دختر خردســال خانواده که شوق 
زیادي براي رسیدن به پارک داشــت جلوتر از پدر 
و مادر و برادرش راه مي رفت. وقتي از ماشــین پیاده 
شدند 4نفري در حال عبور از عرض خیابان بودند که 
ناگهان یک پراید با سرعت از راه رسید و چون آنها را 
دید ناگهان ترمز کرد. در این بین مهتاب ترســید و 
جلوي ماشین دوید و همین اتفاق باعث شد که پراید 

به شدت با او برخورد کند.
دختربچه جلوي چشــمان پدر و مــادرش غرق در 

خون روي زمین افتاده و به شــدت آسیب دیده بود. 
هنوز چهره شــاد و خندان چند لحظه قبل مهتاب 
از ذهن پدر و مادرش پاک نشــده بود که حاال چهره 
خونین او مقابل چشمان شــان بود. خیلــي زود از 
اورژانس درخواست کمک شد و امدادگران در مدت 
زمان کوتاهي به محل حادثه رسیدند و دختربچه به 

بیمارستان منتقل شد.
اوضاع مهتاب وخیم و سطح هوشــیاري اش پایین 
بود. او از ناحیه دست، پا، لگن و سر و صورت آسیب 
شدیدي دیده بود اما نگرانی کادر پزشکي ضربه اي بود 
که به جمجمه او وارد شده بود. در این شرایط پزشکان 

تالش زیادي براي نجات او انجام دادند.
سید عبداهلل موسوي، پدر سیده مهتاب در این باره 
به همشهري مي گوید: آن روز 4 نفري مي خواستیم 
به پارک برویم و فکرش را هم نمي کردیم که چنین 
اتفاقي براي مان بیفتد. وقتي از ماشین پیاده شدیم و 
مي خواستیم از خیابان عبور کنیم ناگهان یک پراید 
با سرعت آمد و ترمز کرد اما دخترم ترسید و جلوي 
آن پرید و این حادثه اتفاق افتاد. عالوه بر آن پسر 17 
ساله ام نیز به شکل سطحي آســیب دید اما مهتاب 
آسیب شدیدي دیده بود و همه نگراني مان درباره او 

بود.  او ادامه مي دهد: وقتي پزشکان دخترم را معاینه 
کردند گفتند ضربه ســنگیني به سرش وارد شده و 
هوشیاري اش 4 است. با این حال 5 شبانه روز براي 
نجات او تالش کردند و امیــدوار بودند تا دخترم به 
زندگي برگردد اما هرچه گذشت هوشیاري اش کمتر 

شد تا اینکه گفتند او دچار مرگ مغزي شده است. 
این پدر داغدار درباره تصمیم خود و همسرش براي 
اهداي اعضاي بــدن مهتاب مي گوید: همســرم از 
مدت ها قبل براي خودش کارت اهداي عضو گرفته 
بود و اطالعات زیادي در این باره داشــت. به من هم 
گفته بود کارت اهدا بگیرم اما من مي گفتم به مرگ 
فکر نکن. در بیمارستان به ما گفتند مغز دخترم از کار 
افتاده و تا چند روز دیگر سایر اعضاي بدنش هم از کار 
مي افتد و بهترین کار این است که اعضاي بدن او را به 
بیماران نیازمند اهدا کنیم. ما هم گفتیم اگر مطمئن 
هســتید که او دیگر به زندگي برنمي گردد، اعضاي 
بدنش را اهدا کنید و به این ترتیب او را به بیمارستان 
سیناي تهران انتقال دادند و هر عضوي از بدنش که 
قابل اهدا بود جداسازي و به بیماران نیازمند اهدا شد.
او ادامه مي دهد: آنطور که به مــا گفتند 11 عضو او 
شــامل قلب، کلیه ها، کبد، پانکراس، قرنیه چشم و 
... جداسازي و اهدا شــد. حاال هرچند من و همسرم 
تنها دخترمان را از دست داده ایم اما از تصمیمی که 
گرفتم راضي هستیم. دخترم رفت و مطمئن هستم 
که جایش در بهشت اســت. من و مادرش دلتنگ او 
هستیم اما به کاري که کردیم افتخار مي کنیم. فرزند 
عزیز و از دست دادنش ناگوار است اما وقتي گفتند 
مهتاب دیگر به زندگي برنمي گردد با خودمان گفتیم 
بهتر است به جاي اینکه اعضاي بدنش زیر خاک برود 
براي رضاي خدا و نجات بیماران نیازمند اعضاي بدن 

او را اهدا کنیم.

مهتاب كوچولو نجات بخش 11 بيمار شد 
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روزنامه لوموند ]فرانسه[

اتحاد دموكرات ها در آستانه انتخابات آمريكا 
روزنامه لوموند به تصويــب اليحه كاهش تورم در مجلس 
سناي آمريكا پرداخته و نوشته: در حالي كه كمتر از 100روز 
به انتخابات ميان دوره اي آمريكا مانده، نمايندگان دموكرات 
باالخره توانســتند بر اختالفاتي كه در 18ماه گذشته اين 
حزب را فلج كرده بود غلبه كنند و حول طرح ضدتورمي 
دولت بايدن با يكديگر متحد شــوند؛ طرحي كه اگرچه 
به اندازه وعده هاي انتخاباتي ســال 2020ميالدي بايدن 
بلندپروازانه نيست اما مي تواند با نتايج نسبي مثبتش به 
كارزار انتخاباتي دموكرات ها در پاييز كمك كند. تصويب 
اين طرح گامي به جلو براي رئيس جمهوري آمريكاست كه 
انبوهي از شكست ها در سياست خارجي و اقتصاد متزلزل 

را در كارنامه خود دارد. 

23سال از پایان جنگ میان کوزوو 
و صربســتان می گذرد. توافقنامه 
صلحی که صربســتان و ناتو امضا 
کردند پایان بخش این جنگ در سال 1999بود. در 
عمل اما این توافقنامه تنها به خاکستری روی آتش 
تنش های عمیق قومیتــی در منطقه بالکان تبدیل 
شد؛ تنش هایی که در هفته های اخیر تشدید شده 
تا نگرانی ها نســبت به در گرفتن جنگ دوم بالکان 
افزایش پیــدا کند. اوایل هفته  گذشــته در منطقه 
شمال کوزوو، یعنی جایی که اقلیت صرب تبار زندگی 
می کنند، درگیری هایی میــان صرب ها و نیروهای 
امنیتی کوزوو اتفاق افتــاد. تنش های اخیر به بهانه 
اجرای مقررات جدید مرزی بود، اما واقعیت این است 
که طی دهه های اخیر، تنش میان کوزوو و صربستان 
به صورت منظم بر سر موضوعات مختلفی در قالب 
شورش و تظاهرات خود را نشان داده است. یکی از 
اصلی ترین عوامل بروز این تنش ها حل نشده باقی 
ماندن موضوع استقالل کوزوو و اختالفات قومیتی 
است. کوزوو در سال 2008 اعالم استقالل کرد، اما 
صربستان هنوز این منطقه را بخشی از قلمروی خود 
می داند. این بار اما دولت کــوزوو مقصر ایجاد تنش 
بود؛ زیرا این جمهوری برای تردد صرب های ساکن 
مناطق شمالی کوزوو قوانین جدیدی وضع کرد که با 
مخالفت شدید آنها مواجه شد. اگرچه اکنون تنش ها 
فروکش کرده، اما این آرامش موقت، به معنای حل 
ریشه ای عامل اصلی اختالف میان کوزوو و صربستان 
نیست. وضعیت در منطقه شکننده است و احتمال 
در گرفتن یک جنگ دیگر بیش از هر زمانی وجود 
دارد؛ آن هم درســت در شــرایطی که اروپا درگیر 

جنگی بزرگ تر در اوکراین است.

عامل تنش های اخير چيست؟
تنش های اخیر میان 2کشور بر سر مقررات جدید 
برای دریافت پالک خــودرو و گذرنامه های جدید 
برای عبور از مرز بود. براساس این مقررات، صرب های 
ساکن روستاهای شمال کوزوو باید برای خودروهای 
خود درخواســت پالک های جدید کنند که مورد 
تأیید کوزووست. پس از پایان جنگ در سال 1999، 
بخشی از جمعیت این مناطق همچنان از پالک های 
صربســتانی اســتفاده  و مقام های کوزوو این نظام 
دوگانه را برای حفظ صلح تحمل می کردند. کوزوو 
ســال گذشــته اعالم کرد دیگر این وضعیت قابل 
تحمل نیست و باید تغییر کند. قانون دیگر، الزام به 
دریافت گذرنامه کوزوویی توسط صرب هایی است 
که قصد سفر به کوزوو را دارند. پیش از این، صرب ها 
می توانستند بدون نیاز به مدرک خاصی وارد کوزوو 

شوند. صربستان سال هاست که مقررات مشابهی را 
برای ورود اهالی کوزوو به صربســتان وضع کرده و 
گفته می شــود کوزوو برای مقابله به مثل دست به 

وضع قوانینی مشابه زده است.
دولت کوزوو در پریشــتینا، پایتخت سال ها تالش 
کرده کنترل خود بر بخش های صرب نشین کوزوو 
را مستحکم کند، اما با مقاومت شدید از سوی اهالی 
این مناطق مواجه شده است؛ زیرا مردمان این مناطق 
هنوز جوامع خود را بخشی از صربستان می دانند و 
صالحیت پریشتینا را برای وضع مقررات و قوانین به 
رسمیت نمی شناسند. یکشنبه گذشته اهالی صرب 
ساکن شمال کوزوو در اعتراض به وضع قوانین جدید 
جاده های شــمالی این منطقه را با کامیون مسدود 
کردند تا تردد در 2مســیر اصلی مرزی »یارینجه« 
و »برنیاک« را متوقف ســازند. ســال گذشته هم 
رویدادی مشابه در مناطق مرزی کوزوو رخ داد، اما با 

عقب نشینی دولت کوزوو، درگیری ها خاتمه یافت.
بلگراد اصــرار دارد وضع مقررات جدیــد در تقابل 
با توافقنامه آزادی تردد میان کوزوو و صربســتان 
است که در سال 2011 به امضای دوطرف رسیده 
اســت. متحدان کوزوو، ازجمله آمریــکا و اتحادیه 
اروپا، پریشــتینا را دعوت به صلح کرده و خواستار 
تعویق اجرای قوانین جدید شده اند؛ از این رو کوزوو 
هفته گذشــته اعالم کرد اجرای قوانین جدید را با 
30روز تأخیر آغاز خواهد کــرد. در پی این تصمیم 
موج اعتراضــات فروکش کــرد، اما آنچه مســلم 
اســت، اینکه این آخرین باری نخواهد بود که میان 
کوزوو و صربســتان چنین تنش هایــی رخ خواهد 
داد. آلبین کورتی، نخســت وزیر کوزوو و الکساندر 
وچیچ، رئیس جمهور صربستان قرار است در اوایل 
پاییز برای دستیابی به راه حلی کاربردی با یکدیگر 
در بروکســل دیدار کنند؛ دیداری که وچیچ آن را 

پیشاپیش بی نتیجه خوانده است.

اختالفات قومی و مذهبی، ريشه جنگ
ریشــه تنش های موجود میان کوزوو و صربستان 

به تجزیه کشور یوگســالوی در اوایل دهه 2000 
بازمی گــردد؛ رویــدادی که خود در پــی دوره ای 
طوالنی از درگیری های قومی میان جمهوری های 
یوگسالوی در دهه 1990 رخ داد. تجزیه این کشور 
به 8کشور مستقل در پی جنگ استقالل کرواسی، 
جنگ خونین بوسنی و جنگ کوزوو رخ داد. کوزوو 
آخرین منطقه ای است که از یوگسالوی سابق جدا 
شده، اما هنوز اســتقالل آن از ســوی کشورهای 
مختلف ازجمله صربستان به رسمیت شناخته نشده 
است. صربســتان هنوز کوزوو را بخشی از قلمروی 
خود می شناســد؛ درحالی که بالغ بر 100کشور به 
جز روســیه، چین و چند کشــور اروپایی استقالل 
آن را پذیرفته اند. در کوزوو چندین کلیسای جامع 
ارتدوکس صرب متعلق به قرون وسطی وجود دارد 
که صربســتان آنها را بخشــی از بدنه مذهبی خود 
می  شناسد. صربستان کشوری با اکثریت مسیحی 
ارتدوکس اســت، اما در کوزوو، آلبانیایی تبارهایی 
عموما مسلمان سکونت دارند و صرب های مسیحی 
در این منطقه در اقلیت هستند. تنش ها میان این دو 
قوم از سال 1989آغاز شد؛ به ویژه به دلیل اقداماتی 
که اسلوبودان میلوسویچ، رئیس جمهور ملی گرای 
یوگسالوی برای لغو خودمختاری کوزوو و واگذاری 

آن به صربستان انجام داد.
در مواجهــه با ایــن اقدامات، مردم کــوزوو ارتش 
آزادی بخش کوزوو را تشکیل دادند و طی سال های 
متوالی همزمان با تالش برای ایجاد قلمرویی جدید 
برای اقلیت های آلبانیای تبار منطقه، حمالتی علیه 
صربستان آغاز کردند. صرب ها اعضای این ارتش را 
به ارتکاب جنایات جنگی علیه صرب تبارهای کوزوو 
متهم کردنــد. صرب ها در مقابــل تمامی جمعیت 
کوزوو را به عنوان اعضــای ارتش آزادیبخش درنظر 
گرفتند و یک ســرکوب خشــونت بار و خونین را 
آغاز کردنــد. در نتیجه این حمــالت، یک میلیون 
آلبانیایی تبار کوزوو آواره شدند. کشورهای غربی و 
ناتو به مرور درگیر این جنگ شدند و در سال 1999 
دوطرف را بــرای انجام مذاکرات صلح به فرانســه 

کشاندند. کوزوو با صلح موافقت کرد، اما یوگسالوی 
که در آن زمان تنها شــامل صربستان و مونته نگرو 
بود، آن را نپذیرفت و به کشــتار آلبانیایی تبارهای 
کوزوو ادامه داد. از این رو ناتو تصمیم گرفت کارزاری 
11هفته ای را بــرای بمباران مواضع یوگســالوی 
آغاز کند تا این کشــور را در نهایت وادار به امضای 
توافقنامه  صلح کند. به گفته صلیب ســرخ، تا پایان 
جنگ 3هزار و 368غیرنظامی مفقود اعالم شدند و 
این تعداد مفقودی، جدا از 12هزار کشته ای است که 
نشریه لنست در ســال 2000 از آمار کشته شدگان 

جنگ کوزوو برآورد کرده است.
باوجــود اعالم اســتقالل کوزوو در ســال 2008، 
صرب تبارهای کوزوو همــواره در برابر تالش های 
پریشتینا برای اعمال کنترل بیشتر بر مناطق شمالی 
مقاومت کرده اند. اصلی ترین شــهر شمالی کوزوو، 
میترویتســا، میان آلبانیایی تبارها و صرب تبارها به 
2بخش تقسیم شده است. اختالفات قومی در مناطق 
مرزی کوزوو و صربستان، فراتر از تنش های سیاسی 
در میان مردم عادی هم بسیار عمیق است. بی بی سی 
در سال 2019در گزارشی وضعیت شکاف قومیتی در 
شهر مرزی بوجانوواچ را روایت کرده است. براساس 
این گزارش مردم این شهر که از قومیت های مختلف 
صرب و آلبانیایی هســتند، تنهــا از اماکن عمومی 
استفاده می کنند که ویژه قومیت آنها تاسیس شده 
و به این ترتیب شــکاف قومیتی میان ساکنان این 

مناطق روزبه روز عمیق تر می شود.

داليل استقرار ناتو در كوزوو
درحال حاضر بیش از 3هزار صلح بان ناتو در کوزوو 
مستقر هستند که به »نیروهای کوزوو« مشهورند. 
تشــکیل این ارتش به تأیید شورای امنیت سازمان 
ملل متحد رسیده اســت. پس از امضای توافقنامه 
صلح میان ناتو و یوگسالوی که به آلبانیایی تبارهای 
آواره اجازه بازگشــت به کوزوو را می داد، نیروهای 
ناتو بــا هدف جلوگیــری از ایجــاد درگیری میان 
آلبانیایی تبارها و صرب ها در منطقه مستقر شدند. 
از آن زمان تا به امروز، جمعیت این نیروها به تدریج 
کاهش یافته و از 50هزار نفــر به کمتر از 4هزار نفر 
رسیده اســت. این نیروها مدعی هســتند امنیت 
و ثبات را در منطقه حفظ می کننــد، از گروه های 
حقوق بشــری و فعاالن مدنی حمایــت می کنند، 
نیروهای امنیتــی کوزوو را آمــوزش می دهند و از 
توســعه کوزوویی باثبات، دمکراتیک، چند قومی و 
آرام حمایت می کنند. این نیروها اعالم کرده اند که 
درصورت به خطر افتادن ثبات در شمال کوزوو آماده 

مداخله هستند.

بحران بالکان؛ آتش زیر خاکستر
درگیری های اخیر در مناطق مرزی میان کوزوو و صربستان، نگرانی ها در مورد در گرفتن جنگ دوم بالکان را افزایش داده است

در 22 سال گذشته حداقل 2200 کودک فلسطیني قرباني حمالت رژیم صهیونیستي شده اند
جان در برابر موشک؛ کودکان غزه قربانی جنگی نابرابر

تنها 2ســاعت از شــهادت حامد نجــم و 3نفر از 
پسرعموهایش وخواهرزاده اش در اردوگاه آوارگان 
جبالیا در شــمال نوار غزه می گذشت که آتش بس 
اعالم شد. پس از 3روز بمباران شدید نوار غزه، رژیم صهیونیستی و 
گروه جهاد اسالمی آتش بس اعالم کردند. وزارت بهداشت فلسطین 
اعالم کرده، در جریان این حمالت 44فلسطینی ازجمله 15کودک 

به شهادت رسیدند و بیش از 350غیرنظامی هم مجروح شدند.
به گزارش الجزیره، حامد و پســرعموهایش )جمیل نجم الدین 
نجم 4ساله، جمیل ایهاب نجم 13ســاله، و محمد 17ساله( در 
قبرســتان فلوجه واقع در خیابان روبه روی خانه ایستاده بودند 
که بر اثر اصابت موشــک شهید شــدند. دیانا مادر حامد با بدنی 
لرزان و ناآرام می گوید که طی این چند روز پسرش به دلیل ترس 
از حمالت موشکی از خانه خارج نمی شد. او می گوید: »فقط دو 
ساعت قبل از آتش بس به من گفت که به همراه پسرعموهایش 
برای 5دقیقه بیرون می رود. چنــد دقیقه بعد صدای انفجار آمد. 
بیرون دویدیم تــا بچه ها را پیدا کنیم اما همگی تکه تکه شــده 
بودند.« او در ادامه می گوید: »4فرزند داشتم؛ در چشم بهم زدنی 
یکی از آنان را از دست دادم. پسرم با وجود شرایط سخت زندگی 
در اینجا بسیار حرف گوش کن، خوش قلب و درس خوان بود. چرا 
باید این همه بال در غزه بر سر ما ببارد؟ ما اینجا هر لحظه ممکن 

است که فرزندانمان را از دســت بدهیم؛ گویی زندگی مان هیچ 
ارزشی ندارد.« دیانا با وجود از دست دادن فرزندنش از برقراری 
آتش بس استقبال کرده و می گوید: »دیگر کافی است. نمی توانیم 
بیشتر از این تحمل کنیم. نمی خواهم مادری دیگر در غزه دردی 

که تحمل کردم را تجربه کند.«
روایت این زن فلسطینی از شــهادت فرزندش، مشابه روایت های 
دیگر در نوار غزه است. در جایی دیگر از این سرزمین، یاسر النبهین 
40ساله به همراه 3فرزندش در اردوگاه بوریج شهید شدند. بمباران 
اسرائیلی ها خانه آنان در مرکز غزه را هدف قرار داد و یاسر به همراه 

احمد 13ساله، محمد9ساله، و دالیا دختر 13ساله اش شهید شدند. 
یکی دیگر از پسران خانواده نیز در جریان این حمله مجروح شده 
و اکنون در بیمارســتان بستری اســت. برادرزاده یاسر به الجزیره 
می گوید: »عمــو و عموزادگانم جلوی در خانه نشســته بودند که 
موشکی میان او و فرزندانش به زمین خورد و همه را تکه تکه کرد.« 
او که شاهد این واقعه بوده می گوید هنوز نمی تواند آنچه اتفاق افتاده 
را باور کند. برادرزاده یاســر می گوید: »فریاد می زدم و درخواست 
کمک و آمبوالنس می کردم. عمویم مرد خوبی بود و همه او را دوست 
داشتند. او هیچ وابستگی سیاسی نداشت. ما نشسته بودیم و بچه ها 
بازی می کردند اما در عرض چند ثانیه یــک قتل عام اتفاق افتاد.« 
یاسر و فرزندانش تنها نیم ســاعت پیش از آتش بس شهید شدند. 
برادرزاده او می گوید: »درک این مســئله برایم بسیار سخت است 
که اسرائیلی ها تا آخرین لحظه به کشتار غیرنظامیان ادامه دادند.«

کشــتار غیرنظامیان در حمالت رژیم صهیونیســتی بــه نوار غزه 
داستانی قدیمی است. الجزیره نوشــته که اسرائیلی ها در 4جنگی 
که از ســال2008 میالدی در این منطقه به راه انداخته اند نزدیک 
به 4هزار نفر را به شــهادت رســانده اند که یک چهارم آنان کودک 
بوده اند. براساس آمار سازمان دفاع از کودکان، از سال 2000میالدی 
حداقل 2200کودک در جریان حمالت نظامی رژیم صهیونیستی 

و شهرک نشینان اسرائیلی در سرزمین های اشغالی شهید شده اند.

گزارش 2

گزارش 1

صدری ها، بی اعتماد به نهادهای 
سياسی

بی اعتمادی حامیان مقتدی صدر به نهادهای سیاسی 
عراق، شاه کلید درک اعتراضات پی درپی آنها در بغداد 

است

از پاییز سال گذشته که کمیسیون نظارت بر انتخابات عراق 
تأیید کرد که بلوک سیاســی به رهبــری مقتدی صدر، با 
73کرسی از 329کرسی مجلس، بزرگ ترین جناح پارلمانی 
به شــمار می رود، عراق کمتر روزی را بدون چالش درباره 

تشکیل دولت جدید سپری کرده است.
نتایج انتخابات سال گذشته با پیشتازی جریان صدر، تنها 
شگفتی این گروه در عراق طی یک ســال گذشته نیست. 
صدری ها حدود 2ماه پیش هم با اســتعفای دسته جمعی 
از کرســی نمایندگی در پارلمان، دومین شگفتی سیاسی 
خود را آفریدند. حامیان جریان صــدر همچنین از 2هفته 
پیش تا کنون اعتراضاتی را در بغداد به راه انداخته اند که در 
عمل به فلج شدن روند سیاسی منجر شده است. معترضان 
صــدری در 3روز اول اعتراضات خود با هجــوم به پارلمان 
باعث تعطیلی این نهاد شدند و با وجود خروج از تاالر اصلی 
پارلمان عراق بــا فرمان »مقتدی صدر«، امــا همچنان به 

اعتراضات خود در خیابان های بغداد ادامه می دهند.
مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، به دنبال سرنگونی و تغییر 
رژیم در بغداد نیســت، اما گفته اســت که دولت جدیدی 
را می خواهد. همین که حامیانش با شــرکت در انتخابات 
و سپس اســتعفا از پارلمان و در نهایت اعتراض در منطقه 
سبز بغداد توانسته اند امور روزمره دومین کشور عربی دارای 
ذخایر نفت را مختل کنند، نشان دهنده وزنه سنگین مقتدی 
صدر در تحوالت جاری عراق است. با توجه به اهمیت جریان 
صدر در تحوالت سیاســی و اجتماعی عراق، اندیشــکده 
انگلیسی »چتم هاوس« سراغ پایگاه رأی اصلی مقتدی صدر 
در شهرک صدر بغداد رفته تا نگاه دقیق تری به این جریان 

تأثیرگذار داشته باشد.

چتم هاوس در گزارش خود نوشــته که منبع اصلی قدرت 
مقتدی صدر، میلیون ها نفر از بخش هــای فقیرتر جامعه 
شــهری در پایتخت هستند که با شــعارهای او علیه فساد 
اقتصادی مقامات سیاسی به وجد می آیند. بیشتر حامیان 
مقتدی صدر، به نهادهای سیاسی عراق اعتماد ندارند. این 
موضوع را درنظرسنجی چتم هاوس از ساکنان شهرک صدر 
می توان دید. 55درصد از پاسخ دهندگان به نظرسنجی در 
شــهرک صدر بغداد گفته اند که مطلقا بــه پارلمان اعتماد 
ندارند و 45درصد هم گفته اند که مطلقا به کابینه و دولت 
اعتماد ندارند. شــاید این وضعیت کلیــد درک اعتراضات 

همیشگی و مداوم صدری ها در بغداد باشد.

رهبران مذهبی، راهگشای مشكالت عراق
اهمیت رهبری مذهبی در میان صدری ها بســیار برجسته 
اســت. وقتی از آنها پرســیده شد که چه کســی می تواند 
مشکالت سیاســی عراق را برطرف کند، از 300نفر، حدود 
280نفر گفتند که رهبران مذهبی قادر به حل مشــکالت 
هستند. بر این اســاس، هواداران صدر، روحانیون دینی را 
نمایندگان قانونی می دانند که می توانند و باید به مســائل 
سیاسی بزرگ تر ورود و رسیدگی کنند. به گفته صدری ها، 
سیاســتمداران غیرقابل اعتماد و آلوده به فساد هستند و 

تصمیماتی می گیرند که برای عراقی ها مضر است.
تصویب قوانین کشور براســاس احکام اسالمی یکی دیگر 
از گرایش های مهــم در میان صدری ها به شــمار می رود. 
55درصد از پاسخ دهندگان گفته اند که دولت باید قوانین 
را مطابق با قوانین اســالمی وضع کند، درحالی که میزان 

مخالفان کمتر از 10درصد بوده است.

نگاه متفاوت به اعتراضات
حامیان جریان صدر در عین حال نگاه یکدست و همسویی 
به اعتراضات ندارند و درحالی که 44درصد از آنها نگاه مثبتی 
به »اعتراضات تشــرین« در اواخر ســال2019  داشته اند، 
اما تقریبا همین میزان و به طور دقیق تر 42درصد نیز نگاه 
منفی به این اعتراضات دارند. اعتراضات تشرین در بغداد در 
ابتدا علیه فساد در حکومت آغاز شد و پس از آن با افزایش 
فراخوان ها و گسترش اعتراضات به درخواست برای براندازی 
حکومت و درگیری نیروهای امنیتی با معترضان انجامید. 
این تقاوت نگاه بــه جنبش اعتراضــی در میان صدری ها 
حکایت از آن دارد که همه آنهــا با اعتراضات کنونی موافق 

نیستند.
نگاه مثبت به صندوق هــای رأی همچنان یکی از بارزترین 
وجه تفاوت میان جریان صدر و دیگر جریان های سیاســی 
عراق اســت. درحالی که عمده جریان های سیاسی عراق با 
ریزش رأی دهندگان مواجه هستند، اما صدری ها همچنان 
مایل به رأی دادن و شرکت در انتخابات هستند. نظرسنجی 
چتم هاوس نشان می دهد که 36درصد از حامیان مقتدی 
صدر به احتمال بســیاری زیاد در انتخابات بعدی مشارکت 
خواهند کرد. این در حالی است که کاهش مشارکت حامیان 
دیگر جریان های سیاسی عراق، احتمال کسب آرای بیشتر 
از سوی جریان صدر در انتخابات پارلمانی آتی را محتمل تر 

خواهد کرد.
البته چتم هاوس یک نکته مهم را نیز در گزارش خود مورد 
اشاره قرار داده و آن تصمیمات پراکنده، غیرقابل پیش بینی 
و محاسبات نادرست مقتدی صدر است که در مواقع حساس 
از سوی او گرفته می شود. هرچند با وجود این شرایط نظرات 
مقتدی صدر همچنان برای حامیان او تعیین کننده و بسیار 

مهم است.

رجب طيب اردوغان 
رئيس جمهور تركيه 

هیچ بهانه ای برای کشتار غیرنظامیان 
به ویــژه کــودکان در نــوار غــزه وجــود 
نــدارد. ترکیــه در کنار مردم فلســطین 
و برادرانــش در غــزه می مانــد. ترکیــه 
در باالترین ســطح از حساســیت خود 
در مــورد مســئله قــدس بــه اســرائیل 
گفته و تاکید کرده که آنــکارا از راه حل 

2 کشوری حمایت می کند. )آناتولی( 

ژائير بولسونارو 
رئيس جمهور برزيل

از باخت در انتخابات برزيل نمی ترسم 
و دربــاره آن نگــران نیســتم. از مــن 
بــه عنــوان یــک کودتاچــی یــا کســی 
انتخابــات  نتایــج  نمی خواهــد  کــه 
رياست جمهوري را بپذیرد یاد می شود 
اما تنها چيزي كه می خواهم شفافیت 
اســت. مــن به دنبــال كودتــا در برزيــل 
نيســتم و به دنبــال حفــظ مصونيــت 
پــس از رياســت جمهوری هم نيســتم. 

)رويترز( 

ولودیمیر زلنسکی
رئیس جمهور اوکراین

کشــورهای غربــی بایــد مرزهــای خــود 
را بــه روی همــه روس تبارهــا ببندنــد. 
مهم ترین تحریم ها باید در مرزها انجام 
شود، زیرا روس ها زمین و خاک دیگران 
را غصب کرده اند. روس ها تا زمانی که 
فلسفه زندگی شان را تغییر نداده اند، 
باید در دنیای خودشــان زندگی کنند. 

)واشنگتن پست(

بازی اف بي آي در زمين ترامپ
یک روز پس از اعالم خبر یــورش پلیس فدرال 
آمریکا به عمارت رئیس جمهوري ســابق آمریکا، 
ناظران سیاسي پیش بیني کردند که دونالد ترامپ 
از این مســاله به عنوان ابزاري براي تقویت کارزار 
انتخاباتي خود استفاده خواهد کرد. دونالد ترامپ 
گفته اســت که گروه بزرگی از ماموران اف بی آی 
به اقامتگاه او در ماراالگو یــورش برده اند. گفته 
شــده که ترامپ در جریان جســتجوی ماموران 
در خانه اش نبوده اســت. دفتر اسناد ملی آمریکا 
پیش تر اعالم کرده بود که ترامپ پس از پایان دوره 
ریاست جمهوری، اسناد دولتی طبقه بندی شده را 
با خود به محل اقامت شخصی اش در فلوریدا برده 

است. شبکه سي ان بي سي نوشته: 
به نظر مي رســد هدف اف بي آي 
این بوده که ترمز جاه طلبي هاي 

سیاســي ترامــپ را بکشــد 
امــا اقداماتي از این دســت 

بلندپروازي هاي سیاسي او 
را تقویت مي کند. ترامپ 
احتمــاال از اقدامات 
وزارت دادگســتري و 

اف بي آي بــراي تحقق 
اهداف سیاسي اش کمک خواهد 
گرفت تا خــود را به عنوان یک 
قرباني براي حامیانش به تصویر 

بکشد.   

نقل قول  جهان نما

 خبر

کیوسک

رد پای جنگ اوکراین در بحران کوزوو
منطقه بالكان نيز نتوانسته از تبعات جنگ اوكراين در امان بماند. كوزوو از زمان آغاز جنگ اوكراين، 
از كی يف طرفداری كرده است. اين درحالی است كه اوكراين تاكنون استقالل كوزوو را به رسميت 
نشناخته است. در مقابل، روسيه، متحد ديرينه صربستان كه مانند اوكراين استقالل كوزوو را به 
رسميت نمی شناسد، از سخنان رئيس جمهور صربستان درباره مقصر بودن پريشتينا در احيای 
تنش ها در شمال كوزوو حمايت كرده است. از سويی ديگر، والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه، 
از آغاز يك درگيری جديد در اروپا برای انحراف تمركز غرب از جنگ اوكراين استقبال می كند. 
پوتين حمايتش از 2منطقه جدايی طلب لوهانسك و دونتســك در شرق اوكراين را هم با رفتار 
غرب در برابر صربستان توجيه می كند. به گفته او، همانطور كه اروپا و آمريكا از استقالل كوزوو 

از صربستان حمايت كرده اند، مسكو هم از استقالل اين دو منطقه از اوكراين حمايت می كند.
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گرینویچ

گرانی گوشت و حراج شیر ها
 

الهور: باغ وحشي در پاکستان با وجود انتقادهای 
متعدد هفته آینده 12 شير را برای مجموعه داران 
خصوصی به حراج می گذارد. هدف از این اقدام 
باز کردن جا بــرای حيوانــات و کاهش هزینه 
خرید گوشــت برای تغذیه شــيرها عنوان شده 
است. قيمت پایه این حيوانات 150 هزار روپيه 
پاکســتان معادل 700 دالر تغيين شده است. 
اما مقامات اميدوارند هر یک از آنها را 2ميليون 
روپيه معادل حدود 9هزار دالر به فروش برسانند. 
به گزارش خبرگزاری فرانسه، هم اکنون 29شير، 
2 پلنگ آمریکایی و 6 ببــر در باغ وحش الهور 
زندگی می کنند. مقامــات قصد دارند 11 تا 12 
شير بين 2تا 5سال را به حراج بگذارند. نگهداری 
حيوانات وحشی، مانند شير، ببر و پلنگ به عنوان 

حيوان خانگی در پاکستان مرسوم است.

آسمان خراش ها در عصر دورکاری

پهپاد آبی برای نجات معدنچیان
 

مکزيکوسیتی: نيروهای امدادی مکزیک به عنوان بخشی 
از تالش های خود برای جســت وجو و نجات 10 معدنچی 
گرفتار در معدن زغال سنگ در شــمال مکزیک از »پهپاد 
آبی« اســتفاده خواهند کرد. بــه گزارش یورونيــوز،  لورا 
والســکز، هماهنگ کننده ملی دفــاع غيرنظامی مکزیک 
گفت که این پهپاد آبی می تواند بدون به خطرانداختن جان 
امدادگران، از موانع موجود در محل حادثه عکسبرداری کند 
تا مســئوالن در مورد چگونگی کمک به معدنچيان گرفتار 
در معدن تصميم بگيرند. هفته گذشته در پی جاری شدن 
سيل در معدن زغال سنگ در سابيناس در شمال مکزیک، 
دیوارهای این معدن فروریخــت که در پی آن 15 کارگری 
که در آن مشــغول به کار بودند، گرفتار شــدند. براساس 
اعالم نيروهای امدادی مکزیک، 5 نفر از کارگران محبوس 
در معدن توانســتند خود را از زیر آوارخارج کنند اما از آن 
زمان به بعد تماس با دیگر کارگران قطع شــده است. بنا به 
گزارش ها، کار پمپاژ آب از این معدن ادامه دارد تا امدادگران 
پس از ایمن سازی محيط، وارد آن شوند. خانواده معدنچيان 
که در معدن گرفتار هستند با گالیه از آندرس مانوئل لوپز 
اوبرادور، رئيس جمهور مکزیک، بر این نظرند که اطالعات 

کمی به آنها داده می شود.

کمک برای انتقال چمدان

کانبرا: شرکت هواپيمایی کانتاس که طی چند ماه گذشته به 
مشکالتی برخورد کرده بود از تمام کارمندان و حتی مدیران 
خواســت تا به صورت داوطلبانه در جابه جایــی چمدان های 
مسافر ها کمک کنند. به گزارش یورونيوز، کالين هيوز، مدیر 
اجرایی این شرکت هواپيمایی، در بيانيه ای از دست کم 100 
مدیر و کارمند ارشد داخلی خواسته است برای این برنامه که 
از ميانه اوت آغاز خواهد شد داوطلب شوند. نقش افراد جدید، 
بارگيری و تخليه چمدان ها از هواپيما و همچنين مرتب سازی 
بارها و اسکن آنها خواهد بود. براساس این بيانيه، داوطلبان باید 
از نظر جسمی توانایی حرکت دادن و بلند کردن چمدان های 
تا وزن 32 کيلوگرم را داشــته باشــند. بروز هــرج و مرج در 
فرودگاه ها پس از آن در هفته های اخير تشــدید شــده که با 
کاهش محدودیت های کرونایی، تقاضای سفر به شدت افزایش 
یافته است. خطوط هوایی که پيش تر به دليل همه گيری این 
ویروس و کساد شدن پروازهای هوایی از شمار کارکنان خود 

کاسته بودند، اکنون زیر فشار تعداد باالی مسافر قرار دارند.

برگ وارگي قايق ها بر درخت زندگي - داکا بنگالدش    عکس:  گاردين اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

رستاخیز سفیر در روز واقعه!

گفتــن حرفی تــازه از فيلم های 
تاریخی ایرانی درباره بزرگ ترین 
حماسه تاریخ شيعه کاری دشوار است؛ زیرا نمونه ها آنقدر 
اندکند که گفته ها و نوشته ها را تکراری می کنند؛  »سفير« 
)1361( ؛ »روز واقعه« )1373( ؛ »رســتاخيز« )1392- 
توقيف شــده( ؛ ســریال »مختارنامه« )1389( و... انتظار 
نمی رود که همه مدعيان چاکری آقــا اباعبداهلل در ادعای 
خود صادق باشــند ولی این هم پذیرفتنی نيست که پس 
از 40سال، دستاوردهای ســينمای مملکت در بزرگداشت 
یاد و مقام ساالر شهيدان حسين بن علی)ع( دو سه فيلم و 
یک سریال باشد. آن هم در کشوری که عمق ارادت و ارتباط 
قلبی قاطبه مردم ایران نســبت به آن حضرت چنان است 
که همه ســاله چند ده برابر هزینه فيلم های عظيم را خرج 
برپایی آیين های عزاداری می کنند )نفی بهانه اقتصادی( و 
سنت نمایشی ریشــه داری چون تعزیه هم برای 400سال 
بخشــی از این آیين ها بوده  است. )نفی بهانه حرمت دینی( 
ضمنا برخالف 3 دهه گذشته، امروز سينمای ایران عالوه بر 
دسترسی به فناوری روز از امکانات زیرساختی نظير شهرک 
سينمایی اختصاصی )شــهرک نور تابان( و اندوخته عظيم 
لباس های تاریخی و ابزار صحنــه و ادوات جنگی برخوردار 
است که زمانی داشتن شــان خواب و خيال بود. خدا عالم 
است که چرا به کار نمی روند و یا همچون مجموعه دکورهای 
مفصل مجموعه تلویزیونی مختارنامه بــه حال خود رها و 

فنا شده اند!
طبق سازوکارهای عمومی سينما باید مثلثی از اراده 3 قطب 
سرمایه، سازنده و مخاطب فراهم باشــد تا گام های عملی 
برای ساخت یک فيلم برداشته شود. قطب اول یعنی سرمایه 
مربوط به تهيه کننده است و شاید گفته شود توليد فيلم های 
تاریخی به دليل نياز به بودجه گزاف در توان تهيه کنندگان 
سينمای ایران نيســت؛ ولی حضوربودجه های عمومی در 
سينمای ما این شــبهه را باطل می کند. پول بخش عمده 
توليدات ساالنه سينمای ما نه از جيب تهيه کنندگان بلکه از 
محل بودجه های فرهنگی سازمان ها، وزارتخانه ها و نهادها 
تأمين می شود و همين جا می شود نشانه های بی انگيزگی یا 
ناآشنایی با وظایف فرهنگی را نزد آن نهادها و بنيادها رصد 
کرد و مدیرانشان را مورد سؤال قرارداد. البته انتظار شنيدن 
پاسخ روشن از زبان مسئوالنی که به جای برنامه ریزی اصولی 
برای گردآوری بهترین تخصص های سينما و توليد منظم 
فيلم های دینی ترجيح می دهند، فقط در 10 روز عزاداری 
اباعبداهلل گریز به صحرای کربــال بزنند و در فضاهای تحت 
اختيارشــان خيمه و تکيه برپا  کنند، عبث است. برای آنها 
نمایش ارادت قلبی خودشــان به آقا مهم تر است تا توليد 
آثار هنری ماندگار که شور حسين)ع( را در قلب ميليون ها 
هواخواه مخلصش بدمد و الگویی ابــدی از ادای فریضه امر 
به معروف و نهی از منکر به شيوه پيشــوایان دین را پيش 

چشم های شيعيان جهان بگذارد.
 امتداد این بی انگيزگی به قطــب دوم یعنی پدیدآورندگان 
فيلم ها )فيلمنامه نویســان و کارگردانان( می رسد که برای 
پرداختن به چنين سوژه هایی از طرفی ناچار خواهندشد از 
شيوه های »بزن دررو«ی رایج در فيلمسازی مملکت )به ویژه 
در بخش تحقيقات و فيلمنامه( محــروم بمانند و از طرف 
دیگر مدت زمانی معادل توليد چند فيلم را صرف فقط یک 
پروژه کنند! فراموش نمی کنيم که توليد پروژه عظيم سریال 
مختار، حدود 8ســال طول کشــيد و تهيه کننده مرحوم، 
کارگردان و بازیگر نقش اولش را عمال از چرخه فعاليت در 

سينمای ایران بيرون انداخت! 
و اما ضلع سوم یعنی تماشــاگران. آیا حدود 200ميليون 
شيعيان ایران و همسایگانش و سایر نقاط جهان مخاطبانی 
مطمئن و دائمی برای هرنوع توليــدات فرهنگی - ازجمله 
فيلم  با محوریت حماســه عاشورا نيســتند؟ آیا یک دهم 
این جمعيــت )20ميليون نفر، یعنی ده برابر تماشــاگران 
پرفروش ترین های سال های اخير سينمای ایران!( خریدار 
نســخه آنالین یا فيزیکی چنين محصوالتی نخواهند  بود  و 
آیا پایگاه های فرهنگی مساجد  قابليت تبدیل به مکان های 
دائمی بــرای اکران های مناســبتی چنيــن فيلم هایی را 
ندارند؟این اعداد را در درآمد هر سانس یا قيمت بليت ضرب 
کنيد تا پتانســيل عظيم مخاطبان محصوالت دینی آشکار 
شود. صدالبته می دانيم که این ظرفيت عظيم تابه حال مورد 

توجه نبوده و برایش بازارسازی نشده است.

زرد  دســت   2
رنگ در اطراف 
یک حجم چند ضلعی ؛ تصویری است 
که همه ما از صندوق صدقات در ذهن 
داریم. صندوق هایی که در گوشــه و 
کنار شهر دیده می شــوند و از سنت 
نيکوی کمک بــه نيازمندان حکایت 
دارند. شــاید فکر کنيد شــرایط بد 
اقتصادی اجازه نمی دهد   مثل سابق 
این صندوق ها زود به زود پر شوند، اما 
آنطور که معاون توسعه مشارکت های 
مردمی کميته امداد اســتان تهران 
گفته، مــردم تهران فقــط در 3ماه 
نخست امســال 13 ميليارد و 700 
ميليون تومان صدقه برای رسيدگی 
به امور نيازمنــدان پرداخت کرده اند 
که ایــن ميــزان صدقــات مردمی 
نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 
29 درصد رشــد داشته اســت. البته 
چند سالی هســت که کميته امداد 
برای جمــع آوری صدقــات راه های 
دیگــری را هم به جــز صندوق های 
صدقه پيــش روی مردم گذاشــته 

اســت، نمونه اش راه اندازی 
هــزار مرکز نيکــوکاری 

برای دریافت کمک های 
نقــدی اســت. ضمن 
اینکه خيران می توانند 
از طریــق اســکن کد 

QR درگاه پرداخــت  (

الکترونيکی( یا شــماره گيری تلفن 
گویای 7355 یا کد # 021 * 8877 
 QR .کمک های خود را واریز کنند *
کد از روش های نوین پرداخت صدقه 
است که مشترکان از طریق اسکن کد 
مشخص، می توانند به آسانی صدقات 
خود را به نيــت خانواده های نيازمند 

پرداخت کنند.
همانطــور که می دانيــد کمک های 
جمع آوری شــده از صندوق هــای 
صدقــات هــم مطابــق جــدول 
سهميه بندی و مبتنی بر نياز جامعه 
هدف در امــور معيشــتی، درمان، 
مسکن، جهيزیه و تحصيل نيازمندان 
هزینه می شود. تا امروز 323 هزار و 
480 صندوق صدقات فعال در استان 
تهران وجــود دارد کــه از این تعداد 
284 هزار و 991 صندوق در اختيار 
مشــترکان خانگی و مابقی در قالب 
صندوق بزرگ و متوســط در معابر، 
ادارات، مجتمع های تجاری و مدارس 
نصب  شده اند. البته این اعداد و ارقام 
تنها برای کميته امــداد و مربوط به 
صدقات نقدی است. قطعا 
ميزان صدقات با توجه 
بــه اینکه مــردم به 
نهادهای دیگری هم 
کمک های نقدی و 
غيرنقدی می کنند، 

بيش از اینهاست. 

فرهنگ و زندگي

فاطمه عباسی

در راه خدا...

تقويم/ رويدادعدد خبر

اولین خبرگزاری ایران

اولین خبرگــزاری ايران 14ســال بعد از 
تاسیس نخســتین خبرگزاری جهان در 
نیويــورك راه افتاد؛ درســت در تاريخ 
19مرداد1313. »آژانس پــارس« که ابتدا 
در اتاقی در وزارت امور خارجه تشــکیل 
شد، عالوه بر گرفتن خبر و ارسال آن برای 
روزنامه ها،2بولتن خبری صبح و عصر هم به 
زبان های فارسی و فرانسه برای مسئوالن 
منتشــر می کرد. آژانس از ســال1332 
اخبار خبرگزاری هــا، راديو، تلويزيون ها و 
مطبوعات را به زبان هــای مختلف ترجمه 
و منتشر می کرد. اســفند1342 همزمان 
با تاســیس وزارت اطالعات و جهانگردی 
)ارشــاد امروزی(، آژانس پــارس با نام 
خبرگزاری پارس »پانا«، به اين وزارتخانه 
ملحق و فعالیتش 24ســاعته شد. مدتی 
هم خبرگزاری پــارس زيرمجموعه راديو 
شــد و در میدان ارگ )15خرداد( به طور 
مشترك با راديو فعالیت می کرد و به نوعی 
تهیه کننده اخبار راديو بود، اما با تشکیل 
راديو تلويزيون ملی ايــران، خبرگزاری 
پارس دوباره تحت نظارت وزارت اطالعات و 
جهانگردي به کار خود ادامه داد. سال1350 
بود که رقیبی برای خبرگزاری پارس پیدا 
شد. سازمان راديو تلويزيون ملی تصمیم 
گرفته بود برای خود يک خبرگزاری مستقل 
داشته باشد  )همانی که امروز واحد مرکزی 
خبر نام دارد(. پیشــرفت اين خبرگزاری 
جديد و اســتقبال روزافزون مطبوعات از 
آن نزديک بود به تعطیلی خبرگزاری پارس 
منجر شود اما حمايت های دولتی توانست 

نجات بخش اين خبرگزاری باشد.
خبرگــزاری پــارس تا پیــروزی انقالب 
میان نهادهای مختلفــی ازجمله وزارت 
پســت و تلگراف، وزارت اطالعات و نهاد 
نخست وزيری دست به دست شد و سرانجام 
در دی ماه1360 به وزارت ارشاد رسید؛ البته 
با نام جديد »سازمان خبرگزاری جمهوری 

اسالمی.«

حافظ

قتِل اين خسته به شمشیِر تو تقدير نبود

ور نه هیچ از دِل بی رحِم تو تقصیر نبود

بشر یکی از انگشت شمار موجودات زنده ای است 
که کارهای متناقض بســياری انجــام می دهد. 
برای نمونه روزی 12تا 15ســاعت کار می کند تا 
اجاره بهایی بابت تامين آرامش و آســایش اسباب 
منزلش فراهم کنــد. در دنيای معماری هم برخی 
بر این باورند که ساختن آسمان خراش ها هم یکی 
از این تناقض ها ست. آسمان خراش ها با هزینه های 
هنگفت ساخته می شوند؛ درحالی که حتی پيش از 
شيوع کرونا هم مدیر ان شرکت های بزرگ جهان 
به سمت دورکار کردن کارمندان خود می رفتند و 
این روند در روزگار پساکرونایی به شدت رو به فزونی 

است. همين موضوع باعث خالی ماندن اتاق های 
اغلب آسمان خراش های جهان شده است. تا جایی 
که به گزارش بی بی ســی این اواخر مقامات چين 
اعالم کردند ساخت آسمان خراش ها ممنوع است 

چرا که در برخی موارد پروژه هایی بيهوده اند.
بد نيست به مناسبت دهم آگوســت، روز جهانی 
آســمان خراش ها این واقعيت را گوشزد کنيم که 
وجه تسميه این روز جهانی، زادروز معمار مشهور، 
ویليام ون آلن اســت که یکی از 2 ساختمان بلند 
آمریکا یعنی کرایسلر و امپایر اســتيت را در سال 
1930ميالدی در نيویورک طراحی کرد. ساختمان 
دیگری که سال بعد عنوان بلندترین سازه جهان را 
از آن خود کرد، امپایر اســتيت بود که روند اجاره 
واحد های آن به قدری با مشکل روبه رو شد که به 

آن لقب »امپتی استيت« یا استيت خالی دادند.

اگرچه ساخت آســمان خراش ها در مراکز بزرگ 
اقتصادی و تجاری جهان مانند نيویورک توجيهی 
محکم و اقتصادی مبنی بر عرضه و تقاضا دارد، اما 
در کل ساخت آســمان خراش یا سازه های بزرگ 
به نوعی زایيده جاه طلبی و ابراز قدرت بشر است. 
در همين زمينه نقــل قولی از کامــران معظمی 
مدیرعامل شرکت دابليو اس پی که ساخت بلندترین 
بناها در لندن )شارد(، آمریکا )مرکز تجارت جهانی 
یک( و آسيا )برج شانگهای( را در کارنامه خود دارد 
خالی از لطف نيست؛ او بر این باور است که »حتی 
برای ساخت یک بنای 100متری هم باید دالیل 
موجهی داشته باشيم، ساختمان های بسيار بلند 
شاید بتوانند دوبی را به مقصدی برای مردم جهان 
تبدیل کنند، اما شــهرهای مشهوری مثل لندن و 

شانگهای به چنين چيزی نياز ندارند.«

آنقدر که هســتی، وجود و زندگی، 
قابــل فهم و درک اســت مــرگ از 
آن واژه هایی اســت کــه گنگی اش 
فيلسوفان را به تالشی هزاران ساله 
واداشــته تا پاســخگوی آن باشند. 
لزوم این پاســخگویی به این دليل 
است که انســان تنها موجود آگاه به 
مرگ خود است. از زمان پيدایش این 
آگاهی تالش کرده تا نام و واژه ای را 
بر این نيستی بيابد. گذشتگان ما در 
این سرزمين واژه مرگ را برگزیدند. 
واژه مرگ بر گرفته شده از کلمه مير 
پهلوی است. ما هنوز هم مرگ ومير را 
کنار هم استفاده می کنيم. در زبان 
پهلوی مورتن یا موردن فعلی است 

که برای مرگ استفاده می شود .
در زبان اوســتایی نيز مرتــا یا مرته 

به معنای مردن است.
اما در دنيای زندگان، مرگ با مرگ 
تمام نمی شود. در زمينی که نيستی، 
حتمی اســت، پدیده ای نياز است تا 
این نبودن را برای زندگان تســلی 
بخش کند. پس سوگ سر بر می آورد 
تا پاسخی احساســی بر این نيستی 
باشد. بنابراین ســوگواری، تاریخی 
کهن دارد و ریشــه اش به نخستين 
انسان های هوشمند بازمی گردد که 
شروع به ساخت پدیده های اجتماعی 
ازجمله ســوگواری کردند. اما واژه 
ســوگ، از کجا وارد زبان فارســی 
شد؟ سوگ واژه ای پهلوی است که 
ریشــه اش ســوز به معنای سوختن 

بــود و هنوز هم از دســت دادن 
عزیزان مانند هزاران ســال 

پيش جانسوز بوده است.
مقابل ســوز در زبان فارسی 
ســور به معنای جشن آمده 

اســت. در زبــان اوســتایی، کلمه 
ســئوک، هم معنا و هم ریشه سوگ 
بوده و در سانســکریت نيز شوک به 
معنی ســوختن و داغ دیدن است. 
ما در بســياری از کلمات دیگر نيز 
این هم ریشه  گی زبان سانسکریت و 

زبان های ایرانی را در می یابيم.
اما پدیده ســوگ در هر اجتماعی به 
شــکلی ســر بر می آورد. کهن ترین 
مراســم ســوگواری در تاریــخ و 
اســطوره های ایرانی مراسم سوگ 
سياوش است. پژوهشگران معتقدند 
همچنان نيز مراسم عزاداری قوم ها 
در مناطق مختلف ایران تحت تأثير 
ســوگ ســياوش و آثار آن تا امروز 
باقی است.  در ته مانده مراسم سوگ 
ســياوش در مناطق مختلف، هنوز 
زنان سياه بر تن می کنند. پس سياه 
پوشاندن بر تن سوگوار ریشه در رسم 

سوگ سياوش دارد.
 اما این سياه با مشــکی چه تفاوتی 
دارد و چرا می گویند بر سوگوار جامه 
سياه بپوشانيد نه جامه مشکی. سياه 
و مشکی هر دو واژه هایی هستند که 
بــر تيره ترین رنگ موجــود داللت 
دارند اما بار معنایی این دو تا حدی با 

هم تفاوت دارد.
مشکی، تنها برای نشانه گذاری رنگ  
تيره یا همان سياه استفاده می شود 
اما سياه نه تنها بر رنگ که بر حسی 
غمناک و بدشــگون و ماتم زده نيز 
داللت دارد. ســياه در پهلوی سيا یا 
سيه بوده است و مشکی ریشه عربی 
دارد. سياه در ادبيات ما آنقدر بر ماتم 
و سوگ اشاره دارد که گاهی هم راستا 
با مرگ اســتفاده می شود مانند 

این شعر مولوی:
آنــچ خــوردی وا ده ای مرگ 

سياه
از نبات و دارو و برگ و گياه

گنج واژه

هستی پودفروش

مرگ و سوگ واژه هایی سیاه

پیمان شوقی
 منتقد سينما

سامان رضايینگاه
روزنامه نگار

در کتابخانه دانشگاه در ميان 
قفســه های هزارهــا کتــاب 
می گشت و بوی چرم، پارچه نم کشيده، و صفحه های 
خشک و شکننده را فرومی کشيد گویی بخوری نادر 
را بو می کند. گاهی می ایســتاد، کتابی را از قفسه ای 
برمی داشت و لحظه ای آن را در دست های بزرگ خود 
نگه می داشت  که از حِس هنوز ناآشنای شيرازه، جلد 
و ورق های انعطاف پذیر کتاب دچار لرزشــی خفيف 
می شد. سپس کتاب را ورق می زد و قطعه ای را اینجا 
و آنجا می خواند. با احتياط ورق می زد مبادا انگشتان 
ناشــی اش برگ های کتابی را که جــان می کندند تا 

کشفش کنند، بدرند و نابود کنند.

هميشه همينطوره، وقتی قراره 
کسی رو بکشيد و یا محاکمه 
کنيد همه کار از دستتون برمياد. اما وقتی قراره کسی 
رو نجات بدیــن اون وقت لنگ می زنيــن. اون وقت 
می شين یه بشر عاجز و ناتوان. تو این دنيا گرفتن جون 

خيلی آسونتره.

جان ویلیامز

ایرج قادری

استونر

دیالوگ

بوک  مارک

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

بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان
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ما همان مردمیم
چند سالی است به ســبب اختالف سلیقه های 
سیاست مردان و عیان شدن آن در سطح جامعه، 
تحریم های قهری یکجانبه و شــرایط ســخت 
اقتصادی، گویی ناخواسته فرهنگ سیاه انگاری، 
نه در حد کشمکش های معمول سیاسی بلکه در 
وادی قضاوت مردم نســبت به یکدیگر، تاریخ و 
تمدن و عملکرد دولت ها و رویکردهای فرهنگی 
از دیرباِز تاریخ ســرزمینمان تا کنون به گونه ای 
 فزاینــده خودنمایی می کند. اگــر نگوییم نوعی 
خود تحقیــری، گونــه ای از نقد شــدیداللحن 
 غیرمنصفانــه خودمــان در هــر حــوزه ای

باب شده است.
رویکردی که انصافا بی انصافی است. در این مقال 
کوتاه قصد دفاع از عملکرد دولت ها در بحران های 
طبیعی و وقوع دیگر مشکالت را ندارم؛ هر چند 
که نیــک می دانم که در کنــار نقطه ضعف های 
جدی مدیریتی در این حوزه ها که باید رفع شود، 
عملکردهای فوق العاده هم در بخش دولتی و امداد 
رســانی و هم در بخش های بزرگی از مشارکت 
تشــکل های مردمی و ســازمان های مردم نهاد 
وجود داشته است. آنچه می خواهم بدان بپردازم 
رخنه کردن جو ناامیدی و ناتوانی و سیاه انگاری 
در جامعه است. قطعا فارغ از هرگونه توهم توطئه، 
بخشی از این تالش برای نفوِذ ناامیدی، استراتژی 
بیگانه ایران ستیز و عوامل آنهاست و بخش دیگر 
به شکل ناخواسته به سبب ســوء مدیریت های 
داخلی در کناِر اثر تحریم هــای قهری یکجانبه 
است که در اساســی ترین نیازهای زندگی مردم 
به ویژه حوزه اقتصاد خانواده تأثیر گذاشته است. 
از دیگر سوی، مواردی مثل برجسته شدن دائمی 
مشکالتی که به شکل های دیگر کمتر یا افزونتر 
در دیگر نقاط جهان هم دیده می شــود، یا اذعان 
نکردن منطقی و به موقِع دولتمردان و مسئوالن 
به کاستی ها با روشی سیستماتیک و اتخاِد روش 
اقناعی واحد برای مردم، کمبوِد جدی عذرخواهی 
مسئوالن مســئولیت پذیری و اقرار به تقصیر در 
مشکالتی که الجرم رخ می دهد هم به پررنگ تر 
شدِن این ســیکِل تولید ناامیدی بیفزایید.  البته 
این نکته را هم نادیده نگیریم که درگیر جو حاکِم 
ناامیدی شدِن بســیاری از مردم عالوه بر لمس 
برخی مشــکالت جدی اقتصــادی ملموس، به 
واســطه خبرهای بدی اســت که عمدتا فضای 
مجازی جایگاه آن است و در برابر خبرهای خوش 
که کم هم نیستند بسیار بیشتر دیده می شوند. بر 
هیچ اندیشمندی پوشیده نیست که اگر امید از 
ملتی گرفته شود در کم آسیب ترین حالت، اکثِر 
فرصت های رشد و توسعه از آن ملت سلب خواهد 
شد. پس بدیهی است که با وجود تمام اِشکاالت و 
معایب، وظیفه اصلی دولت و حاکمیت و در کنار 
آن ملت آن است که باطل السحِر ترویِج ناامیدی 
هم در کالم و مهم تر از آن در عمل ملموس باشند. 
پیرو همین استراتژی پس از سیل چند روز اخیر 
در این فضای ترویج ناامیدی و یکطرفه نشان دادِن 
انحصاری کمبودها یا سوء مدیریت ها که عمدتا در 
فضای مجازی رخ می دهد، شاهد مثال هایی دیدم 
که غنیمت بود و کفر نعمت اگر برای ترویِج امید 
بدان نمی پرداختم. مواردی که بیان می کند ملتی 
هستیم که اگر بخواهیم قطعا می توانیم. همانگونه 
که در بسیاری موارد خواسته ایم و انجام داده ایم.  
فیلم های کوتاهی از چگونگی مهار ســیالب در 
مرودشت به وسیله کانال های آب تخت جمشید 
که پرداخته نبوِغ مهندســی و ذهِن آینده نگر و 
ساخته دست نیاکان باستانی مان افزون بر ۲ هزار 
سال پیش است دست به دست می شود. به گونه ای 
که نشان می دهد سیالب شدید صدمه ای به این 
مشهورترین اثر باســتانی ایران و میراث جهانی 
نمی زند. از سوی دیگر تصاویِر پر شدن آب انبارهای 
کهن دوران اسالمی تاریخ ایران در مناطق خشک 
فالت مرکزی ســرزمینمان در این روزها بیانگر 
شــناخت دقیق نیاکان اندیشمندمان از احتمال 
حوادث طبیعی و چگونگی تبدیــل تهدیدها به 
فرصت ها با تکیه بر علم مهندســی، هواشناسی، 

اقلیم شناسی و نگرِش آینده نگرانه است.
به این فیلم ها چگونگی کمک کردن خالق مأمور 
ســاده شــهرداری که خود و خانه و خانواده اش 
گرفتار ســیل اند به بچه گربه در محاصر ه سیل 
و نجات آن را در حوزه اســتقرار ریشه دار و کهِن 
اخالقیات در فرهنگ یک ملت از دیرباز تاریخ را 
بیفزایید. هر چند در این مجال کوتاه به اهمیت 
و کاربری سرمایه فرهنگی عظیم مان نمی پردازم 
که سخن در آن باره بســیار است و به همین یک 
مثال کوتاه قناعت کردم. در کنار این موارد فقط در 
یک حوزه مرتبط با آب و آبرسانی و کنترل منابع 
آبی وقتی به هنرمندی، جهــان بینی، تخصص 
مهندســی ســاخِت قنات ها یا همان کاریزهای 
بی شمار سرزمینمان از هزاران سال پیش تا کنون 
برای استفاده بهینه از منابع آبی می نگرم تمام آن 
ســیاه نمایی ها و ناامیدی ها برایم رنگ می بازد. 
مغرور نمی شوم زیرا می دانم بسیار سوء مدیریت 
و اشکال در وجودمان در قامت ملت و دولت وجود 
دارد که باید به نیروی خردورزی و تعهد با توکل 
به پروردگار رفع شود و نیک می دانم مصرع »هنر 
نزد ایرانیان است و بس« سروده فردوسی بزرگ 
هر چند دروغ نیست اما اغراق حماسی است که از 
اِلِمان های حماسه است که حماسه سرای بزرگ 
یک ملت با آگاهی از آن بر زبان شــعر می سراید.  
به دولتمردان و ملت بزرگمان پیشنهاد می کنم 
که قدرت کم مانند خردورزی و توکل خود را که 
ایران را با وجود تمام مشکالت هزاران سال است 
ایران نگاه داشته است دســت کم نگیرند و بدان 
ببالند و به پشــتوانه آن با اتحاد و انسجام و درک 
متقابل و استفاده بهینه از تجربیات و دانش بومی 
و استفاده بهینه از تجربیات و دانسته های علمی 
جهانی همانگونه که در طول تاریخ توانسته اند باز 
هم بر مشکالت فائق آیند. دردسرها کم نیستند 
اما نیکی ها و نیک ورزی ها هم آنقدر هستند که 
با وایرال کردن آنها دیــِو ناامیدی را درون و برون 

خودمان مأیوس کنیم. 

اشکان تقی پوریادداشت
فعال حوزه مشارکت اجتماعی

با آغاز طرح ملی نذر آب، از سال 1397 فعالیت های محرومیت زدایی در روستاهای درگیر تنش های آبی آغاز شد

امسال پنجمین سالی است که بزرگ ترین طرح 
داوطلبانه در کشور اجرا می شود؛ طرح ملی نذر 
آب که از آبرسانی در روستاهای محروم و درگیر 
تنش های آبی آغاز شد و کم کم به فعالیت های 
گســترده تری تحت عنوان محرومیت زدایی 
انجامید. در ۲ سال گذشته، مؤسسات خیریه 
و انجمن هــای مردم نهاد مختلف کشــور هم 
با این طرح همراه شــده بودند تا با یک کاسه 
شدن ظرفیت های داوطلبانه و مشارکت های 
اجتماعی، اقدامات هدفمندتــری در مناطق 
هدف انجام شــود. طرح ملی نذر آب تا ســال 
گذشته تنها در اســتان های جنوبی و جنوب 
شرقی کشور اجرا می شــد، اما امسال به  دلیل 
درگیری اغلب اســتان های کشور با مشکالت 
آبی، پای این طرح به تمام اســتان ها باز شده 
و روستاهای محروم این اســتان ها از خدمات 
داوطلبانه آن برخوردار می شــوند. با این حال 
طرح نذر آب 5، نگاه ویژه ای به 4 استان جنوبی 

کشور دارد.
ماجرا از روســتاهای خشــکیده سیســتان و 
بلوچستان و خراسان جنوبی آغاز شد؛ مناطقی 
که زمین های کشاورزی از دست رفته اش، به 
بیابان های بی آب و علفی تبدیل شــده که در 
18سال گذشــته کمتر رنگ آب و سرزندگی 
را به  خود دیده است. خشکسالی، ۲دهه است 
که روی زندگی اغلب مردم این استان ها سایه 
افکنده و خبــری از اشــتغال، امکاناتی برای 
زندگی و حتی تامین نیازهای اولیه ســاکنان 
این مناطق نیســت. »وحید سلیمی«، رئیس 
ســازمان داوطلبان جمعیت هــالل احمر که 
 مجری طرح ملی نــذر آب اســت، می گوید:
» امسال تمام اســتان های کشور در طرح ملی 
نذر آب مشارکت دارند. از طرفی تمرکز و توجه 
ویژه ای بر 4اســتان سیســتان و بلوچستان، 
کرمان، خراسان جنوبی و هرمزگان داریم. باید 
اشاره کنم مشکالتی که خشکسالی و تغییرات 
اقلیمی امســال به وجود آورده، باعث شده تا 
حتی برخی روســتاهای تحت تأثیر در استان 
گیالن و مازندران هم به عنوان روستاهای هدف 

انتخاب شوند.«
آبرســانی به روســتاهای درگیر خشکسالی، 
بهانه ای شــد برای انجام برخــی فعالیت های 
مشارکتی در این روســتاها؛ از اعزام پزشکان 
داوطلب به روستاهای محروم گرفته تا توزیع 
مواد غذایی و اقالم اضطــراری، لوازم التحریر، 
ساخت مدرسه و کمک به ســاخت خانه های 
روستایی و... . ســلیمی می گوید: »مشکالت 
مردم در مناطق درگیر خشکسالی، تنها نبود 
آب آشــامیدنی سالم نیســت؛ این اتفاق ابعاد 
مختلفــی از زندگی مردم در این روســتاها را 
تحت تأثیر قرار داده است؛ از بهداشت و اشتغال 

گرفته تا تحصیل کودکان و... . «

حضــور انجمن هــای خیریه در ایــن طرح و 
مشــارکت آنهــا بــرای محرومیت زدایی در 
سال های گذشته باعث گستردگی فعالیت های 
داوطلبانه در روســتاهای محروم شده است. 
سلیمی می گوید: »کار داوطلبانه، گستره بسیار 
زیاد و متنوعی دارد و به هر اقدامی برای کمک 
به بهبود کیفیت زندگی افراد مربوط می شود. 
ما در طرح ملی نذر آب ابتدا روســتاهای مورد 
هدف را شناسایی می کنیم. بعد از بررسی های 
الزم، نیازسنجی می کنیم تا متناسب با نیازهای 
روســتا خدمات به دستشان برســد. بعد این 
نیازها را در جلساتی که با انجمن های مردمی 
داریم مطــرح می کنیم و تقســیم کار صورت 

می گیرد.«

روستایی که پای هیچ پزشکی به آن نرسیده بود
خدمات پزشکی یکی از مهم ترین فعالیت هایی 
اســت که در طرح ملــی نذر آب به ســاکنان 
روســتاهای محــروم ارائه می شــود. »عادل 
فریمانی«، متخصــص داخلی و از پزشــکان 
داوطلبی است که در 3سال گذشته طرح نذر 
آب را همراهی می کنــد. او می گوید: »وقتی 
از محرومیت در روســتاهای کشــور صحبت 
می کنیــم، با همه ابعــاد محرومیــت روبه رو 
هســتیم؛ روســتاهایی که حتی جاده صاف و 
ماشین رو به ســمت آنها وجود ندارد، خبری 
از لوله کشــی یا دسترســی به آب آشامیدنی 

سالم نیســت. پزشــک یا مرکز بهداشتی در 
روســتا وجود ندارد. حتی مدرســه ای هم در 
روستا نیست. خیلی عجیب به نظر می رسد اما 
روستاهایی در استان های مختلف کشور وجود 
دارند که حتی حمام و سرویس بهداشتی هم 

در آنها پیدا نمی شود.«
در سال های گذشــته کم نبوده تعداد افرادی 
که برای نخســتین بار در کاروان های سالمت 
نذر آب به پزشــک مراجعــه کرده اند و هرگز 
امکان پیگیری درمان بیماری در اختیارشــان 
نبوده اســت. او می گوید: »نبود آب ســالم در 
این مناطق، بهداشت و سالمت این افراد را در 
معرض خطر جدی قرار داده است. با این حال 
بســیاری از این افراد حتی یک بار هم در طول 
عمر خود به پزشک مراجعه نکرده اند. چون یا 
امکان دسترسی راحت به پزشک را نداشته اند و 

یا از پس هزینه ویزیت بر نمی آیند.«
فریمانی ســال گذشــته بیش از یک هفته در 
روستاهای نهبندان به ویزیت رایگان مراجعان 
پرداخته بود و امسال هم قصد دارد دوباره راهی 
این مناطق شــود.  او می گوید: »عفونت ریه، 
عفونت چشم و عفونت های داخلی از مشکالت 
شــایع در مناطق درگیر خشکســالی است. با 
اینکه مدت حضور ما در این روستاها چند روز 
در سال است، باز هم فکر می کنم بودنمان بهتر 
از نبودنمان است. برخی از این افراد که نیاز به 
گذراندن طول درمان دارند با حمایت خیرین 

و یا حتی خود پزشــکان به شهرســتان های 
نزدیک منتقل می شوند، اما برخی از این افراد 
هم به دلیل مشــکالت مختلف، ادامه درمان را 

پیگیری نمی کنند.«
در سال های گذشــته در طرح نذر آب بیش از 
800تیم پزشکی به مناطق محروم کشور اعزام 

شده است.

کمبود مایع حیات
سرنخ اغلب مشکالت در روستاهای محروم، به 
خشکسالی و کم آبی می رسد. برای همین هم 
بزرگ ترین طرح محرومیت زدایی داوطلبانه در 
کشور همچنان تمرکز خود را روی تامین آب 
و به خصوص تامین آب پایــدار در این مناطق 
گذاشته است. طرحی که در سال های نخست 
از تخصیص منبع های آب به روستاها آغاز شده 
بود این روزها با کمک مهندسان و متخصصان، 
به آبرســانی پایدار و یا تامین آب شرب برای 
مدت طوالنــی نگاهــی ویژه دارد. ســلیمی 
می گوید: »در سال های نخست به کمک خیرین 
در روســتاهای محــروم از آب، تانکرهای آب 
نصب کردیم. وقتی سال بعد به همان روستاها 
سر می زدیم، می دیدیم که مدت هاست منبع 
آب پر نشده و مردم با مشــکالت قبل روبه رو 
هستند؛ برای همین به سمت تامین آب از منابع 
همان منطقه رفتیم و برای این کار به خیرین و 
متخصصانی مراجعه کردیم که در زمینه احیای 

قنات ها، حفر چاه و یا لوله کشی آب و... حاضر 
به کمک داوطلبانه به ما بودند.«

نذر آب امسال به دنبال استفاده از ظرفیت های 
بین المللی برای حل تنش های آبی در کشــور 
است؛ برنامه ای که فدراسیون بین المللی صلیب 
ســرخ هم پیش از این قولــش را به جمعیت 
هالل احمر ایران داده بود. سلیمی در این باره 
می گوید: »مطالعات ما بــرای کمک گرفتن از 
جمعیت های ملی دیگر آغاز شــده. در تالش 
هستیم تا اگر مطالعات و بررسی ها به زودی به 
پایان برسد، امسال از جمعیت های ملی دیگر 
در طرح نذر آب اســتفاده کنیم. بهره گیری از 
تکنولوژی مدرن برای سالم ســازی آب شرب، 
احصای آب، تامین آب شیرین کن و... از جمله 
کمک هایی اســت که می توان در این عرصه از 

آن نام برد.«
نذر آب 5 تا مهر ماه امسال ادامه خواهد داشت 
تا در سال هایی که با تغییرات اقلیمی گسترده 
روبه رو هستیم، ساکنان روســتاهای محروم 
متاثر از این تغییرات، از خدمات مورد نیاز خود 

بهره مند شوند.

مسکنی بر دردهای چندین ساله
در ۲ ســال گذشــته روســتاهای مختلفی 
شناسایی شده اند که در نزدیکی آنها منبعی 
برای تامین آب شــرب ســالم وجود داشت؛ 
از چشــمه و چاه گرفته تا قنات هایی که نیاز 
به احیا و مرمت داشــتند. »زهرا مشــتاق«، 
یکی از فعاالن حوزه محرومیت زدایی که در 
خیریه نیک اندیشــان ایران زمین مشغول به 
 کار است، می گوید: »با گروه های تخصصی ای 
وارد کار شــدیم که می توانســتند با مطالعه 
دقیق هر منطقــه، منابع بالقــوه موجود را 
بررســی  کنند تا راهکار مناسبی برای تأمین 
آب پیــدا کنیم. بعــد هم تجهیــزات الزم 
توســط خیرین تهیه و برای انجــام کارهای 
 عمرانــی و عملیاتــی به روســتاهای هدف

 ارسال می شود.«
این فعال مشارکت های اجتماعی از همراهی 
مردم روســتایی برای به ســرانجام رسیدن 
این طرح های آبرســانی می گوید که نیاز به 
همکاری بیشــتر توســط نهادهای دولتی و 
اداره های مختلف برای صدور مجوز و... دارد. 
مشــتاق می گوید: »گاهی مشــکل کم آبی 
در یک روســتا تنها با یک لوله کشــی ساده 
برطرف می شــود. گاهی هم این مشــکل به 
پیچیدگی پیدا کــردن منبع آبی در نزدیکی 
منطقه ای کویری می شــود. به هر حال آنچه 
ما در نهایت انجام می دهیم تامین آب پایدار 
به صورت صددرصــدی نیســت و می توان 
گفت یک مســکن و اقدامی موقتی است که 
شاید برای چند ســال مشکل نبود آب در آن 
روســتا را برطرف کند، اما نیــاز به راهکاری 

بلندمدت تــر توســط دولت 
دارد؛ اقدامــی که از دســت 
ما خیریه ها خارج اســت.«

وظایف فراموش شده
فعالیت های تامین آب برای روستاهای محروم همیشه هم بدون 
دســت انداز و بی مانع جلو نمی رود و دردســرهای زیادی برای 
داوطلبان این حوزه داشته است. »فاروق معروفی«، از متخصصانی 
است که برای نقطه زنی و پیدا کردن محل دقیق و مناسب برای حفر 
چاه با خیریه نیک اندیشــان همکاری می کند. او از تجربه بیش از 
4ســاله خود در این زمینه می گوید: »حقیقتش را بخواهید کاری 
که ما می کنیم تامین آب پایدار صددرصدی نیست؛ اقدامی است 
که شاید برای مدت چند سال مشکل آب در یک روستا را برطرف 
کند، با این حال با کم شدن بارش ها و اتمام منابع آبی اصلی، دیگر 
کارکرد نخواهد داشــت. اما حداقل بحران های فعلی را از مناطق 
درگیر خشکسالی دور می کند. این یعنی برای مدتی، حتی شاید 
20سال، مشکالت اجتماعی و معیشتی ناشی از خشکسالی در این 

مناطق از بین می رود.«
او بیشترین تأثیر خشکسالی در زندگی ساکنان روستاهای درگیر 
را، تغییر در ســبک زندگی می داند و می گویــد: »بدترین تأثیر 
خشکسالی این اســت که می بینیم مردم در این روستاها کم کم 
کشاورزی را فراموش می کنند. کم کم دامداری را از یاد می برند و 
نسل های جدید دیگر هیچ چیزی درباره سبک زندگی گذشتگان 
خود نمی دانند. شغل و درآمد دیگری هم وجود ندارد و در نتیجه 
سوخت بری و قاچاق انسان می شود شغل شایع در منطقه. از طرف 
دیگر نبود دسترسی به آب ســالم، باعث می شود کم کم بهداشت 
مردم ســاکن در این مناطق در معرض خطر باشد. البته نسل های 
جدیدی که در این مناطق به دنیا می آیند دیگر هیچ آشنایی ای با 
فرهنگ بهداشتی عمومی ندارند چون از بدو تولد و از وقتی چشم 
باز کرده اند با این نوع از زندگی مواجه بوده اند. کم آبی و خشکسالی 
همه زندگی این افراد را تحت تأثیر خود قرار می دهد و از همه مهم تر، 
امید به آینده و زندگی را از آنها می گیرد؛ چراکه هیچ چشم اندازی 
برای توسعه و بهبود در این مناطق وجود ندارد.« او یکی از مهم ترین 
مشــکالت پیش روی گروه های خیریه را که در حوزه آبرسانی به 
مناطق درگیر خشکسالی فعالیت می کنند، کند بودن روند اداری 
می داند و می گوید: »ما در سال گذشــته، در 3روستا پروژه های 

آبرسانی انجام دادیم. این پروژه ها در مجموع 5ماه از ما وقت گرفت. 
اما در یکی از این پروژه ها که در خراسان جنوبی در حال اجراست، 
از مسئوالن و مدیران محلی کمک گرفتیم و قرار شد این کار را با 
مشارکت آنها انجام دهیم؛ 11ماه از آغاز پروژه می گذرد، اما هنوز 
پیشرفت چندانی در کار حاصل نشده است. چنین مشکالتی مقابل 
ما و دیگر انجمن های مردم نهاد کم نیست؛ برای مثال برای آبرسانی 
به 2 روستا که در مجموع 150خانوار در آن زندگی  می کنند، بیش از 
2 ماه است که نیاز به بازدید و تأیید مدیران محلی اداره آب داریم؛ 
کاری که شاید در عرض کمتر از یک ربع ساعت انجام می شود، اما 

همچنان بر زمین مانده است.«
او سوی دیگر این سرعت آهسته در روند اداری به سرانجام رسیدن 
هر پروژه ای را، مردمی می بیند که بی صبرانه در انتطار اولیه ترین 
نیازهای خود برای حیات هســتند: »بارها شاهد این بودم که در 
روستاهای محروم، مردم بعد از اینکه آب از فاصله چند کیلومتری 
آنها به داخل روستا رسیده و در دسترس آنها قرار گرفته، خوشحالی 
کرده اند. دیدن این خوشحالی برای من دردآور است چرا که سال ها 
پیش از این باید این مردم به آب آشــامیدنی تمیز دسترسی پیدا 
می کردند. این مردم برای چیزی خوشحالی می کنند که از نیازهای 

اولیه آنها برای زندگی است، اما از آن محروم بوده اند.«
طرح ملی نذر آب امســال در 100روســتای سراسر کشور انجام 
می شود تا کمک های خیرین و خیِر مشــارکت های اجتماعی به 
سطح گسترده تری از شهرهای کشور برسد. البته نه با این هدف 
که باری از مســئولیت  دولت ها در قبال مناطق محروم را به دوش 
بکشــد. معروفی می گوید: »ما با این نیت سراغ این نقاط محروم 
می رویم که به صورت مسکنی موقتی، مشــکالت روستا را حل 
کنیم تا دولت راهکاری بلندمدت و مؤثر در آنجا اجرا کند، اما عمال 
می بینیم که در بسیاری از مناطق، روستایی که ما خدمات رسانی 
اولیه ای در آن انجام داده ایم از اولویت های طرح های توســعه ای 
خارج می شود چراکه تصور اشتباهی درباره فعالیت های خیریه ها و 
مشارکت های مردمی در این مناطق ایجاد شده است. اساسا مراکز 
خیریه و نهادهای مشارکتی و مردمی برای این فعالیت می کنند که 
آالم ضروری مردم را برطرف کنند تا اقدامات مؤثر بعدی از طرف 

دولت اعمال شود.«
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مرضیه موسویگزارش
روزنامه نگار

خالصه گزارش

امسال تمام استان های 
کشور در طرح ملی نذر 

آب مشارکت دارند. 
از طرفی تمرکز و توجه 

ویژه ای بر 4استان 
سیستان و بلوچستان، 

کرمان، خراسان جنوبی 
و هرمزگان داریم. باید 

اشاره کنم مشکالتی که 
خشکسالی و تغییرات 

اقلیمی امسال به وجود 
آورده باعث شده تا 

حتی برخی روستاهای 
تحت تأثیر در استان 

گیالن و مازندران هم 
به عنوان روستای هدف 

انتخاب شوند

در طرح ملی نذر آب 
ابتدا روستاهای مورد 

هدف را شناسایی 
می كنيم. بعد از 

بررسی های الزم، 
نیازسنجی می کنیم تا 

متناسب با نیازهای 
روستا خدمات به 

دستشان برسد. بعد 
این نیازها را در جلساتی 
که با انجمن های مردمی 

داریم مطرح می کنیم 
و تقسیم کار صورت 

می گیرد

نبود آب سالم  بهداشت 
سالمت افراد را در 

معرض خطر جدی قرار 
داده است. با این حال 

بسیاری از این افراد 
حتی یک بار هم در طول 

عمر خود به پزشک 
مراجعه نکرده اند. چون 

یا امکان دسترسی 
راحت به پزشک را 

نداشته اند و یا از پس 
 هزینه ویزیت

 بر نمی آمده اند

آنچه در نهایت ما 
خیریه ها انجام 

می دهیم تامین آب 
پایدار به صورت 

100درصدی نیست 
می توان گفت یک 

مسکن و اقدامی موقتی 
است که شاید برای چند 

سال مشکل نبود آب 
در آن روستا را برطرف 

کند، اما نیاز به راهکاری 
بلندمدت تر توسط 

دولت دارد؛ اقدامی که 
از دست ما خیریه ها 

خارج است

بارها شاهد این بودم 
که در روستاهای 

محروم، مردم بعد از 
اینکه آب از فاصله 

چند کیلومتری آنها به 
داخل روستا رسیده و در 
دسترس آنها قرار دارد، 

خوشحالی کرده اند. 
دیدن این خوشحالی 
برای من دردآور است 

چراکه سال ها پیش 
از این باید این مردم 

به آب آشامیدنی تمیز 
دسترسی پیدا می کردند

محرومیت زدایی با نذر آب

امر  به  معروف تابع گرایش 
سیاسی نیست

 پیام موفقیت »خیام«
 از مدار زمین 

کاهش 46درصدی 
دستفروشان پایتخت

 هیچ فرد یا گروهی حق ندارد در قالب امر  به  معروف 
و نهی  از  منکر دست به اقدامات مجرمانه بزند

در ساعت 10:۲۲ صبح روز گذشته ماهواره 
سنگین وزن خیام در مدار زمین قرار گرفت 

 مدیرعامل شرکت شهربان و حریم بان 
در صحن پارلمان شهری عنوان کرد
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کرده  و آن را به تصویب اعضای ســتاد رسانده است. 
بر این اساس، دامنه حمایت ها نیز افزایش یافته و از 
آمرانی که به شکل قانونمند فعالیت می کنند، حمایت 
جدی  تری به نسبت گذشته انجام خواهد شد.« وی 
با بیان اینکــه امر به معروف و نهــی از منکر ناظر به 
رفتارهای علنی افراد است و قرار نیست کسی در حریم 
شخصی و زندگی خصوصی افراد تجسس کند، ادامه 
می دهد: »هر رفتار و رویه ای که در انظار عمومی انجام 
شود و خالف قانون و شرع باشد، باید از سوی آمران به 
معروف و ناهیان از منکر مورد تذکر قرار بگیرد و اگر 
جایی مورد دید نیست، نمی توانند به آن ورود کنند.« 

شروطی که آمران باید رعایت کنند 
وی در پاسخ به برخی نقدها درباره عملکرد 
آمران به معروف و بی تفاوتی ســتاد در 
حمایت از افرادی کــه در فرایند امر به 
معروف و نهی از منکر دچار آســیب  یا 
تهدید می شوند، به موضوع مهمی اشاره 
می کند و می گوید: »براساس قانون 
سال94، یکی از وظایف ستاد 
امر به معــروف حمایت از 
آمران به معروف و ناهیان 

از منکر در چارچوب قانون اســت. اما اینکه هرکسی 
بخواهد به نام امر به معــروف به دیگران توهین کند 
و سبب هتک حرمت افراد شود، این به معنای امر به 
معروف نیست و در چارچوب قانون نمی  گنجد. ستاد 
صرفا از آمران به معروف و ناهیان از منکر در چارچوب 
قانون حمایت حقوقی و قانونی می کند.« او توضیح 
بیشتری در این باره می دهد: »براساس ماده16 قانون 
حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، حمایت 
همه جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان 
از منکر وظیفه ستاد است. اقدامات قانونی شامل این 
است که هیچ فرد یا گروهی حق ندارد در قالب امر به 
معروف و نهی از منکر دست به اقدامات مجرمانه مانند 
توهین، افترا، ضرب و جرح و مانند آن بزند، ســتاد از 
این دسته از افراد حمایت نمی کند.« باقری، حمایت 
از آمران به معروف را ناقض حمایت از افراد شاکی از 
عملکرد آمران نمی داند و به موضوع قابل توجهی اشاره 
می کند: »گزارش هایی وجود دارد که نشان از تخلف 
آمران به معروف است. ستاد احیای امر به معروف در 
چنین مواردی از افرادی که به دلیل خطای آمران در 
عملکرد دچار خسارت و زیان شده اند، حمایت می کند 
و اینگونه نیست که این ستاد صرفا از آمران حمایت 
کند بلکه از افراد شــاکی به این شرط که شکایتشان 

ناشی از خطای آمر باشد، حمایت قانونی می کند.«

خودمان را با سیاست دولت ها تنظیم نمی کنیم 
باقری در پاسخ به این سؤال که چرا با تغییر دولت ها 
شاهد کمرنگ یا پررنگ شدن موضوع عفاف و حجاب 
در جامعه هســتیم و آیا رویکردهای سیاسی یا فشار 
دولت ها تأثیری بر عملکرد ستاد داشته است یا نه، با رد 
این موضوع می گوید: »ستاد امر به معروف فراقوه ای 
است و  قرار نیست با عوض شدن یک گرایش سیاسی 
ستاد هم متناسب با آن رفتار خود را تغییر دهد. ممکن 
است دولتی بیاید که با نظرات ستاد همسو نباشد و 
همراهی کمتری با ستاد و برنامه های آن داشته باشد 
یا برعکس. این به آن معنا نیست که ستاد با رفتارهای 
سیاســی بخواهد رفتارهای خود را تغییر دهد.« او 
اضافه می کند: »رفتار مســئوالن و اثرات مخربی که 
تصمیم ها و امضاهای آنان در جامعه دارد موضوعی 
نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. وقتی 
دولتی رفتارهای مخربی دارد، این اثر خود را در جامعه 
می گذارد. این اثرگذاری  ها ســت که سبب می شود 
عملکرد ستاد در جامعه با شدت و حدت یا کمرنگ 
دیده شود اما، اقدامات ســتاد امر به معروف با دمای 

سیاسی باال و پایین نمی شود.« 

مجید باقری: هیچ فرد یا گروهی حق ندارد در قالب امر  به  معروف و نهی  از  منکر دست به اقدامات مجرمانه مانند توهین، افترا، ضرب و جرح و مانند آن بزند
شاهکار تمدن غرب - 19

سلطه بر شمال و غرب آفریقا
از جمله کشورهای استعمارگری که به طور خاص بر شمال 
و غرب آفریقا تمرکز کرد و بخش گسترده ای از این سرزمین 
را به اشــغال خود درآورد، فرانســه بود. فرانسوی ها از قرن 
هفدهم حوزه نفوذ خود را در این مناطق گســترش دادند و 
تالش کردند در مناطق ساحلی استقرار یافته و برای تسلط 
بر این مناطق حربه های مختلفی را طرح ریزی کنند. اما این 
اشغالگری ها از قرن نوزدهم به بعد با شدت ویژه ای دنبال شد. 
اشغال مصر، در سال 1883، توسط انگلستان، دست فرانسه 
را در مغرب باز گذاشت و فرانسه توانست به یگانه استعمارگر 

منطقه شمال آفریقا مبدل شود.
در اواخر قرن 19، فرانسوی ها مالی را به اشغال خود در آورده 
و آن را »سودان فرانسه« نامیدند. مالی از منابع غنی اورانیوم 
و طال برخوردار اســت و به همین دلیل همواره مورد توجه 

کشورهای اروپایی، به خصوص فرانسه بوده است.
در همین قرن، ارتباط نیجر با جهان غرب آغاز شد و در نهایت 
به مستعمره شدن این کشور منجر شد. ابتدا انگلیسی ها برای 
کشف سر منشــأ رودخانه نیجر به این منطقه سفر کردند و 
بعدها فرانسوی ها این کشور را مســتعمره خود کردند. در 
سال 1830، نیروهای استعمارگر فرانسه، بخشی از سرزمین 
نیجر را که در حیطه تأثیر انگلیس بود، به سرعت به تصرف 
درآوردند. این تاریخ، آغاز نفوذ فرانسوی ها به سرزمین نیجر 

است.
سرزمین داهومی )بنین( نیز در سال 1899 به عنوان جزئی 
از »غرب آفریقای فرانسه« درآمد و خیلی زود غارت شد. در 
سال 1900، فرانسوی ها تمامی منطقه اطراف دریاچه چاد 
را با جنگی وحشیانه گرفتند و ســرزمین اسالمی چاد را به 
تسخیر درآوردند و سالیان متمادی مردمان این سرزمین را 

به کشت پنبه وادار کردند!
آفریقای مرکزی نیز در ادامه کشورگشــایی های فرانسویان 
در آفریقا در اواخر قرن نوزدهم به تسخیر درآمد. این کشور 
شاهد بیشترین بهره کشی های استعمارگران فرانسوی، در 
بین تمامی کشــورهای آفریقایی بوده و بیشترین زیان های 

دوران استعمار را تجربه کرده است.
گابن، گنجینه دیگری بود که بــرای چندین دهه در اختیار 
استعمارگران فرانسوی قرار گرفت و منابع طبیعی و زیرزمینی 
آن به طور کامل غارت شد؛ کشوری با ذخایر سرشار معدنی 
و جنگلی! و نفت و گاز کــه 50 درصدتولید ناخالص داخلی 
و 75 درصد صادرات آن را دربرمی گیرد. گابن، نخســتین 

تولید کننده منگنز در جهان است.
تونــس، مراکش، موریتانی، ســنگال، گینه، ســاحل عاج، 
بورکینافاسو، کنگوی برازاویل، ماداگاسکار، جزایر کومور و 
جیبوتی دیگر ســرزمین هایی بودند که از  قرن نوزدهم به 
اشغال فرانسوی ها درآمدند و ده ها سال تحت چپاول آنها قرار 

گرفتند و منابع غنی مادی و انسانی خود را از دست دادند.

سرتیپ محمدرضا آشتیانی
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

امــروز مبــارزه بــا یزیدهــا و شــمرهای 
زمانــه تــداوم دارد و ایــن نبرد عــاوه بر 
ابعــاد گوناگون سیاســی، اقتصــادی و 
 نظامی در قالب جنگ رسانه ای و جنگ 
روایت ها به شدت در جریان است و بر 
این اساس رهبر معظم انقاب به عنوان 
ولی فقیه زمان شناس، باب جهاد را در 

عرصه تبیین گشوده اند./ایسنا

بالندگی سیاست خارجی در 
دولت سیزدهم

حســن نوروزی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون 
قضایــی و حقوقــی مجلــس گفت: هــم ما به 
همسایگان نیاز داریم و هم همسایگان به ما نیاز 
دارند از این رو رفت وآمد مقامات کشورهای جهان 
و به ویژه کشورهایی که در همسایگی ایران قرار 
دارند از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. در واقع 
حضور مقامات در ایران نشان از رشد و بالندگی 
سیاستگذاری خارجی ماست که براساس حکمت 
و مصلحت شکل گرفته و ادامه پیدا می کند. وی 
گفت: به هر حال تعامل با کشورهای منطقه را با 
دیدگاه راهبردی آغاز و ادامه مي دهیم و با اعتبار، 
اقتدار و تفکر شرقی مسیر را طی می کنیم؛ چرا 
که راهی جز استقالل خواهی وجود ندارد. تجربه 
نشــان داده که تمایل به غرب، برای ما بی ارزش 
اســت و چیزی جز ذلت و خواری به بار نخواهد 
آورد. ازاین رو ما باید براساس قدرت منطقه ای و 
ژئوپلتیکی خود با جهان تعامل کنیم. / خانه ملت

نقل قول خبر

خبر

 یادداشت

در مســئله اجرای امربه معروف 
و نهی  از  منکــر و نحوه عملکرد 
نیروهای فعــال در این حوزه، از 
ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تاکنون با مشکالت 
متعددی روبه رو بوده ایم. بــه این دلیل، یکی از 
اولویت های ســتاد امر  به  معروف و نهی ازمنکر، 
آموزش به افرادی است که در جامعه امر  به  معروف 
و نهی  از  منکر می کنند. »مجید باقری« دبیر اجرایی 
کمیته برگزاری برنامه های دهــه  احیای امر به 
معروف و نهی از منکر بر ایــن موضع تأکید دارد 
و معتقد است همه افراد فعال در این عرصه باید 
قبل از ورود به مباحث امر به معروف و نهی از منکر، 
آموزش متناسب و کافی را در این خصوص دیده 
باشــند. به بهانه دهه احیای امر به معروف و نهی 
از منکر با این مقام مســئول در ستاد احیای امر 
به معروف درباره ویژگی آمران به معروف، نحوه 
رســیدگی به تخلفات و چگونگی حمایت از آنها 
و نیز تأثیر سیاســت در اجرای برنامه های امر به 

معروف و نهی از منکر پرسیده ایم.

دبیر اجرایی کمیته برگزاری برنامه های دهه  احیای 
امر به معروف و نهی از منکر در پاسخ به این سؤال که 
آیا ستاد امر به معروف نیروهایی را به شکل استخدامی 
در اختیار دارد تا در جامعه امر به معروف و نهی از منکر 
کنند، می  گوید: »براساس قانون اساسی امر به معروف 
وظیفه آحاد جامعه اســت و همه افراد می توانند به 
شکل عمومی امر به معروف کنند. اما، افرادی هستند 
که عالقه مندند در قالب گروه هــای جهادی امر به 
معروف کنند و در این حوزه ستاد امر به معروف و نهی 
از منکر برنامه ای برای این گروه ها دارد تا آموزش هایی 
را در 18عرصه  که برای این منظور تعریف شده است، 
به این افراد ارائه کند.« مجید باقری در پاسخ به این 
سؤال که هزینه امر به معروف برای آمران در جامعه رو 
به افزایش است و عمل کنندگان به آن با تهدید روبه رو 

می شوند و برای حمایت از آمران چه برنامه ای در 
دستور کار ستاد قرار دارد، می گوید: »شاهد این 
هستیم که برخی آمران به معروف و ناهیان از 
منکر در چارچوب قانون در حال فعالیت هستند 
اما، از ســوی عده ای مورد حمله، ضرب وشتم، 

اهانــت و حتی تهدید قــرار می گیرند. 
ستاد در دوره کنونی، دستورالعمل 

اجرایی قانون مصوب مجلس در 
ســال94 را اصالح و ویرایش 

محمدرضا مرادی؛ تحلیلگر سیاسی
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علی بابایی کارنامی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس

باید در دولت، اصاحات متناسب با نگاه 
کارشناســی صــورت گیــرد و دغدغه هــای 
حوزه ها شنیده شده و درباره آن چاره جویی 
کننــد. شــاید در برخــی از وزارتخانه هــا 
ضعف هایــی وجــود داشــته باشــد، امــا با 
توجــه بــه شــرایط اقتصــادی و ناکارآمدی 
دولت قبل، نمره شــخص رئیس جمهور و 
حلقه های اصلی دولت مطلوب است./آنا

امر  به  معروف تابع گرایش سیاسی نیست

گزارش
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پاسخ به ابهام ها درباره خیام 
قرار است روسیه از اطالعات 

خیام استفاده کند؟
سازمان فضایی ایران شــایعات برخی 
رسانه ها درباره اســتفاده روس ها از این 
ماهواره را رد و اعالم کرده شایعات درباره استفاده از تصاویر 

این ماهواره برای مقاصد نظامی سایر کشورها صحت ندارد.
مرکز کنترل عملیات ماهواره، ارسال فرامین و ایستگاه های 
اخذ داده های ماهواره ای خیام تنها در خاک جمهوری اسالمی 
ایران و تحت مدیریت سازمان فضایی ایران است و مهندسان 
و محققان ایرانی در آن مستقر هستند. همچنین کلیه فرامین 
و داده هایی که به ماهواره ارسال و یا از آن دریافت می شود 
توسط یک ماژول رمزنگار، رمزگذاری می شود که این ماژول 
توسط ایران تهیه و در ماهواره قرار گرفته است و کلید آن نیز 
در دست ایران است و رمزگذاری آن به گونه ای است که حتی 
در مرحله کالیبراسیون و تســت اولیه هم مهندسان روس 
فرامین را از طریق ایستگاه ارسال فرامین ایران به ماهواره 

ارسال می کنند.
ماهواره ساخت کجاست؟ 

براساس اعالم سازمان فضایی، ماهواره خیام توسط روسیه 
ساخته و پرتاب شد. مالکیت این ماهواره متعلق به ایران است 
و تمام ایستگاه های کنترل و دریافت داده در سازمان فضایی 

ایران است و توسط کارشناسان ما کنترل می شود. 
چرا ماهواره را روس ها پرتاب کردند؟ 

این ماهواره نســبت به ماهواره های قبلی ایــران از وزن 
زیادی برخــوردار بود و برای قرارگیــری آن در مدار زمین 
کم ریسک ترین گزینه اســتفاده از راکت سایوز روسیه بود 

که تاکنون کارنامه موفقی در پرتاب های فضایی داشته است.
برنامه فضایی ایران در ساخت و پرتاب ماهواره ها 

متوقف شده است؟ 
برنامه توسعه حامل های ماهواره در ایران یک برنامه مدون و 
از پیش تعریف شده و با تکیه بر فناوری های بومی است که با 
شدت و قوت بیشتر در دولت سیزدهم در حال پیگیری است. 
ایران هم اکنون پرتاب و تزریق ماهواره با وزن ۵۰ کیلوگرم را 
در مدار ۵۰۰ کیلومتری  تثبیت کرده است، اما براساس برنامه 
جامع ۱۰ ساله فضایی تا انتهای سال ۱۴۰۱ بناست که پرتاب و 
مدارگذاری ماهواره ها تا وزن ۱۰۰ کیلوگرم تثبیت و تا انتهای 
۱۴۰۲ امکان مدارگذاری تــا وزن ۲۰۰ کیلوگرم در مدار ۵۰۰ 
کیلومتری محقق شود. همچنین براساس برنامه ریزی صورت 
گرفته   باید تا انتهای دولت سیزدهم امکان دستیابی به مدار 

۵۰۰ کیلومتري برای اوزان تا ۵۰۰ کیلوگرم محقق شود.
این موفقیت برای چه دولتی است؟

پرتاب ایــن ماهواره یک دســتاورد ملی اســت. قرارداد 
ماهواره خیام در سال ۱۳۹۶ منعقد شده بود. براساس اعالم 
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات پرتاب این 
ماهواره در دولت های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم پیگیری 
شد و در دولت سیزدهم به نتیجه رسید. در دولت سیزدهم، 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به سرانجام رساندن پروژه 
ماهواره خیــام را به عنوان یک ماموریت ویژه به ســازمان 

فضایی ایران واگذار کرده بود.

مکث

صبح دیروز پس از سال ها تالش 
اتفاق مهمی برای صنعت فضایی 
ایران رقم خــورد. ایران که طی 
ســال های اخیر پیشرفت قابل 
مالحظه ای در صنعت فضایی داشــته اســت 
ساعت ۱۰:۲۲صبح روز گذشــته در همکاری 
با روســیه ماهواره مهم خود به نــام »خیام« را 
با اســتفاده از پرتابگر ســایوز از پایگاه فضایی 
بایکونور قزاقســتان در مــدار ۵۰۰ کیلومتری 
زمین قرار داد. مدت کوتاهی پس از این پرتاب 
موفق نخســتین ســیگنال های تله متری این 
ماهواره در پایگاه فضایی ماهدشت دریافت شد 
که حاکی از تزریق صحیح و ســالم این ماهواره 

در مدار خود بود.
ماهواره خیام که مالکیت آن در اختیار ســازمان 
فضایی ایران اســت، بــا ســنجنده های دقیق 
طیف های مختلف، زیرســاختی مناســب برای 
هوشمندسازی بخش های گوناگون کشور خواهد 

بود.
براساس طراحی اي که انجام شــده، ماهواره در 

شبانه روز 4 مرتبه و در ساعت های ۱۰ و ۱۲ صبح 
و شب از روی آسمان کشــور عبور می کند و آن 
زمان می توان از طریق ایستگاه های زمینی داخل 

کشور با آن ارتباط برقرار کرد.
»علیرضا نعیمی« مدیرکل بهره برداری و عملیات 
فضایی ســازمان فضایــی ایران در ایــن رابطه 
می گوید: در این ارتباط ها هم داده هاي ماهواره 
را دریافت می کنیــم و وضعیــت عملکردهای 
ماهواره مانند دمای قسمت های مختلف ماهواره 
را می سنجیم تا متوجه شــویم که آیا ماهواره در 
وضعیت مناســب قرار دارد یا خیر. گذشته از آن 
در زمان برقراری ارتباطات، فرمان های ماهواره 
نیز طبق برنامه ریزی های انجام شــده، برای آن 

ارسال می شود.
براساس اعالم سازمان فضایی ایران ماهواره هنوز 
در شرایطی نیست که بتوانیم بگوییم وارد مرحله 
کاربردی شده است. برای دستیابی به این هدف 
حدودا به 4 ماه زمان نیاز داریم تا بتوانیم تصاویر 
دریافت شــده از این ماهواره را در اختیار مردم 

قرار بدهیم.

اتاق کنترل در ماهدشت 
ماهواره خیام یک ماهواره سنجش از راه دور است 
که تمام فرامین مربوط به کنترل و بهره برداری از 
این ماهــواره از روز اول و بالفاصله پس از پرتاب 
توسط کارشناسان ایرانی مستقر در پایگاه های 
فضایی متعلق بــه وزارت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات در خاک جمهوری اسالمي ایران انجام و 
صادر خواهد شد. اتاق کنترل و دریافت اطالعات 
این ماهواره در پایگاه فضایی ماهدشت در حدود 
7۰ کیلومتری غرب تهران قرار دارد و امروز قرار 
است خبرنگاران و عکاســان از این مرکز بازدید 
داشته باشند. ماهواره خیام ۶۰۰ کیلوگرم وزن 
دارد و به همین علت، پرتاب آن به آژانس فضایی 
روسیه واگذار شده تا به وسیله ماهواره بر سایوز به 

فضا پرتاب و در مدار قرار گیرد.
تصاویر ماهواره خیام برای ارتقای توانایی مدیریت 
و برنامه ریــزی کشــور در حوزه هــای مختلف 
کشــاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، منابع 
آبی، معادن، پایش مرزهــا و همچنین مدیریت 

حوادث غیرمترقبه استفاده می شود.

پیام موفقیت »خیام« از مدار زمین 
در ساعت ۱۰:۲۲ صبح دیروز ماهواره سنگین وزن خیام با استفاده از پرتابگر سایوز در مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار گرفت 

 دانشمندان به این نتیجه رسیدند که روز ۲9 ژوئن
کمتر از ۲4ساعت بوده است

 ویژگی های جدید
برای حریم خصوصی در واتساپ

شــرکت متا از ویژگی های جدید حریم خصوصی که برای 
کاربران اپلیکیشن پیام رســان واتساپ درنظر گرفته است، 
رونمایی کرد. به گزارش بی بی ســی، به این ترتیب، از این 
پس کاربــران می توانند چت های گروهــی را بی  صدا ترک 
کنند، به افراد خاصی اجــازه کنترل وضعیت آنالین خود را 
 بدهند و اسکرین شات هایی که ممکن است از روی پیام های
View Once گرفته شود را مسدود کنند. مارک زاکربرگ، 
مدیر اجرایی متــا گفت که این ویژگی ها بــه حفظ امنیت 
پیام های واتساپ به اندازه مکالمات رو در رو کمک می کند. 
ویژگی های جدید حریم خصوصی از این ماه اجرایی می شود.

ترک گروه در سکوت
هم اکنون، در پیام رسان محبوب واتساپ هر یک از کاربرانی 
که یک گروه چت را ترک کند، سایر اعضای گروه نیز از این 
خروج یا حذف به واســطه اعالن گروهی، باخبر می شوند. 
درحالی کــه راه هایی برای غیرفعال کــردن این مورد برای 
چت های گروهی فردی وجــود دارد، گزینه خروج بی  صدا 
برای کاربران در هنگام انتخــاب خروج از گروه تاکنون ارائه 
نشده بود. خروج از گروه برای برخی از افراد ایجاد معذوریت 
می کند و دوست ندارند سایر اعضای گروه از خروج آنها باخبر 
شوند و حاال با ارائه ویژگی جدید، آنها می توانند بدون اعالم 
به ســایر اعضای گروه آنجا را ترک کنند و فقط ادمین گروه 

با خبر شود.

آمی وورا، مدیر محصول واتســاپ، گفت که این بخشی از 
تمرکز پلتفرم روی ساخت ویژگی های محصول است که به 
افراد اجازه می دهد کنترل و حریم خصوصی بیشتری برای 
پیام های خود داشته باشــند. او گفت: ما معتقدیم واتساپ 
ایمن  ترین مــکان برای گفت وگوی خصوصی اســت. هیچ 
ســرویس پیام رســان جهانی دیگری در این مقیاس وجود 
ندارد که تا این حد برای پیام های نوشتاری،  صوتی، فایل ها، 

تماس های تصویری و بک آپ پیام ها امنیت ایجاد کند.

محدود کردن دیدن وضعیت آنالین
ویژگی های جدید به کاربران این امکان را می دهد که فقط به 
مخاطبین خاصی - یا حتی هیچ کس - اجازه دهند وضعیت 
فعالیت آنها را در پلتفــرم ببینند. جنیس وانگ، دســتیار 
پژوهشی در مؤسســه آلن تورینگ، گفت: اینکه همیشه به 
کاربران اجازه کنترل بیشــتری روی پروفایل خود را بدهیم 
کار خوبی است. کاربران دوست دارند و باید کنترل بیشتری 
داشته باشند. اما اگر از کاربران خواسته نشود از ویژگی های 
جدید استفاده کنند یا به طور کامل به آنها اطالع رسانی نشود، 
تأثیرش می تواند محدود شــود. اگر این ویژگی های به طور 
پیش  فرض روی برنامه فعال نباشد، یا اگر از کاربران خواسته 
نشود که در گزینه های خود تجدیدنظر کنند، لزوما فایده ای 
نخواهد داشت. وقتی کاربر نســبت به تغییرات پلتفرم مورد 

استفاده اش ناآگاه باشد، نمی تواند راضی باشد.

فرصت ۲روزه برای پاک کردن پیام 
از دیگر ویژگی های جدید و بســیار مهم و حیاتی که روی 
واتساپ فعال شده است، امکان پاک کردن یک پیام در فاصله 
۲ روز پس از ارسال است. این شرکت اعالم کرد که کاربران 
واتساپ اکنون کمی بیش از ۲ روز پس از ارسال پیام فرصت 
دارند آن را حذف کنند. قبال این فرصت یک ســاعته بود و 
کاربران با این قضیه بسیار مشکل داشتند. طبق دستورالعمل 
واتساپ، برای شروع استفاده از ویژگی جدید هم اکنون، کاربر 
باید گروه یا چت انفرادی واتساپ را در جایی که پیام ها ارسال 
شده اند باز کند. روی محتوایی که می  خواهد از شر آن خالص 
شود ضربه بزند و آن را نگه دارد، روی دکمه حذف کلیک کند 
و سپس گزینه حذف برای همه یا حذف برای من را انتخاب 
کند.البته الزم است قبل از شروع به حذف پیام به یک نکته 
توجه داشته باشید، چون یک مشــکل کوچک وجود دارد؛ 
هر دو طرف چت باید جدیدترین نســخه واتساپ را داشته 
باشــند تا واقعا این روش کار کند در غیراین صورت ممکن 
است پیام شــما پس از یک ســاعت در گوشی طرف مقابل 

حذف نشده باشد.
با این حال، این می تواند یک ویژگی جدید مفید باشــد که 
ممکن است به واتســاپ کمک کند نسبت به سرویس پیام 
فوری ای میسج اپل برتری بیشتری پیدا کند. به هر حال، اپل 
هنوز این قابلیت را ارائه نمی کند و همزمان با به روزرسانی 
سیســتم عامل  های جدید آیفون،  ای پد و مک که احتماال 

در پاییز امسال منتشر می شود، این قابلیت را ارائه می کند.

 شناسایی مهم ترین عوامل ابتال
به سرطان

محققان با انجام یک مطالعه بزرگ دریافتند سیگار کشیدن و 
باال رفتن ســن از مهم ترین عوامل خطر ابتال به سرطان است. 
البته محققان گفتند که پزشــکان باید به چربی اضافی بدن، 
سابقه خانوادگی و چندین عامل دیگر توجه کنند تا به بیماران 
در مسیر تصمیم گیری برای غربالگری و مداخالت پیشگیرانه 
اضافی، کمک کنند. بــه گزارش نیوزمکس، دکتــر آلپا پاتل، 
سرپرست ارشــد این مطالعه، معاون ارشــد علوم جمعیت در 
انجمن ســرطان آمریکا، گفت: توصیه های غربالگری برای نوع 
خاصی از ســرطان براســاس عوامل خطر در همان نوع خاص 
سرطان است. اما یافته های ما دلگرم کننده است زیرا ما در حال 
کار برای تعریف زیرگروه هایی در جمعیت عمومی هستیم که 
می توانند از غربالگری و پیشگیری سرطان پیشرفته بهره ببرند.

محققان با تجزیه و تحلیل دو مطالعه انجمن سرطان آمریکا روی 
43۰هزار شــرکت کننده بدون سابقه شخصی تشخیص دادند 
که خطر نسبی سرطان برای سیگاری  های فعلی در مقایسه با 
افرادی که هرگز سیگار نمی کشیدند، قوی  تر بود. خطر مطلق 

تقریبا برای همه افراد باالی ۵۰سال سیگاری نیز وجود داشت.

فنــــــــــاوری  و  علمـــــــی  معاونـــــــت 
ریاســت جمهوری اعــام کــرد بــا اجــرای 
۸پروژه فناورانه توسط شرکت های دانش 
بنیان، زیســت دریایی توســعه می یابد. 
زیســت فناوری دریایــی به دنبــال بهبود 
و افزایش کیفیــت زندگی با اســتفاده از 
موجــودات آبــزی اســت. منابعــی کــه در 
تولیــد غــذا و انــواع داروهــا و محصوالت 

بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرند.

  ۸ 
پروژه 

بــا تصویــب ۴ اســتاندارد ملــی در حــوزه 
فناوری  نانو، تعداد اســتانداردهای ملی 
حــوزه فنــاوری  نانــو بــه ۱۴۵ اســتاندارد 
ســومین  و  چهــل  و  صــد  رســید. 
اســتاندارد فناوری نانو با عنــوان فناوری 
نانو- پوشــش های نانومقیاس ســخت-

آزمــون  روش هــای  و  مشــخصه یابی 
بــه تصویــب رســید. ایــن اســتاندارد 
محصول محور و چند منبعی با همکاری 
ستاد نانو و سازمان اســتاندارد و جمعی 
از متخصصــان و اســتادان دانشــگاه ها 

تدوین شده است.

 ۴
استاندارد 

پزشکی

عدد خبر

فناوری

اگر احســاس می کنید روزها 
کوتاه تر شده اســت، درست 
حس کرده اید. دانشــمندان 
کوتاه ترین روز کره زمیــن را از زمان اختراع 
ساعت اتمی، ثبت کردند. به گزارش سرویس 
بین الملــل  چرخش زمین و سیســتم های 
مرجع، ســازمانی که مســئول زمان  سنجی 
جهانی است، چرخش سیاره زمین ۱.۵9میلی 
 ثانیه کمتــر از یک روز عادی ۲4ســاعته در 
۲9ژوئن بوده اســت. چرخش در واقع زمانی 
اســت که زمین بــرای یک بــار چرخیدن 
روی محور خــود صرف می کند کــه تقریبا 
8۶4۰۰ثانیه است. رکورد قبلی در ۱9جوالی 
۲۰۲۰ثبت شــد، زمانی که روز ۱.47میلی 

ثانیه کوتاه تر از حد معمول بود.
به گفته دنیس مک کارتی، مدیر بازنشســته 
رصدخانه نیــروی دریایی آمریکا، ســاعت 
اتمی یک واحد اندازه گیری اســتاندارد شده 
اســت که از دهه ۱9۵۰برای تعیین زمان و 
اندازه گیری چرخش زمین استفاده می شود. 
او گفت: باوجود شکســتن رکــورد ۲9ژوئن 
برای کوتاه ترین روز در تاریخ مدرن، روزهای 
بسیار کوتاه تری در زمین وجود داشته است. 
براســاس مطالعه ای که در ســال ۲۰۲۰در 
Paleoceanography and Paleocli-

matology منتشر شد، زمانی که دایناسورها 
هنوز 7۰میلیون ســال پیش در این ســیاره 
پرســه می زدند، یــک روز روی زمین حدود 
۲3ســاعت و نیم به طول می انجامیده است. 

به گفته ناســا، از ســال ۱8۲۰، دانشمندان 
کاهش سرعت چرخش زمین را ثبت کردند. 
مک کارتی گفت که در چند سال گذشته، اما 
سرعت آن افزایش یافته اســت. مک کارتی 
گفت: محققان پاسخ قطعی در مورد چگونگی 
و چرایی سرعت بیشتر چرخش زمین ندارند، 
اما ممکن است به دلیل تنظیم ایزواستاتیک 
یخبندان یا حرکت زمین به دلیل ذوب شدن 
یخچال های طبیعی باشد. یخچال های قطبی 
نیز روی پوسته زمین در قطب شمال و جنوب 
ســنگینی می کنند. از آنجایــی که قطب ها 
به دلیل بحران آب و هوایی در حال ذوب شدن 
هستند، فشــار کمتری بر باال و پایین سیاره 
وارد می شود که پوسته را به سمت باال حرکت 
می دهد و زمین را گردتر می کند. به گفته مک 
کارتی این شکل دایره ای به چرخش سریع تر 

سیاره کمک می کند.

ثبت کوتاه ترین روز زمین

دانش

فضا

گپ
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نه تنهــا در حــوزه دستفروشــان 

شورا
افزایشــی رخ نداده بلکه شــاهد 
کاهش 46درصــدی در این حوزه 

طی یک سال اخیر هستیم.
این خبر را مدیرعامل شــرکت شهربان و حریم بان 
دیروز در صحن پارلمان شــهری و در جریان ارائه 
گزارش حسابرسی اعالم کرد و گفت که سد معبر 
یکی از پرچالش ترین مســائل شــهری پایتخت 
اســت که بدون هیچ گونــه درگیــری فیزیکی با 
دستفروشــان، تعداد آنها از رقم حدود 11هزارنفر 
در اواخر سال 1399 به 5هزار و 800 دستفروش در 

ابتدای سال رسیده است.
سیدامیر فتاحیان درباره ساماندهی دستفروشان 
چهارراه ولیعصر به همشــهری گفت: »کلونی های 
دستفروشــی زیاد بودنــد و امروز بــه 3 یا 4مورد 
)تئاترشــهر، محور تجریش و محور شــهرزاد و...( 
رسیده است. به هرحال تالش می کنیم این کلونی ها 
را به شیوه مسالمت آمیز ســاماندهی کنیم و مردم 
هم باید به حل این معضل که شهرداری در تولدش 
نقشی نداشــته کمک کنند و باورمان این است که 

نباید از شیوه قهری استفاده کرد.« 
به گزارش همشــهری، ارائه گزارش حسابرســی 
سازمان های مدیریت پســماند و بهشت زهرا)س( 
و شــرکت شــهربان و حریم بان، مهم ترین دستور 
هشتادوچهارمین جلسه شــورای شهر تهران بود 
که درنهایت هر 3مورد تصویب شــدند. سیدامیر 
فتاحیان، مدیرعامل شرکت شــهربان و حریم بان 
در جریان ارائه گزارش این شرکت گفت: »سرمایه 
اولیه شــرکت 58میلیــارد تومان بــود و در این 
مدت با حمایت شــهرداری توانســتیم با کاهش 
2500درصدی، زیان انباشته شرکت را به 8میلیارد 
تومان برسانیم و امیدواریم تا پایان سال از یک سو 
زیان انباشته شرکت را صفر و از سوی دیگر مشکلی 
که در ســرمایه اولیه وجود داشــت را حل وفصل 

کنیم.« 
پس از اتمــام گزارش، مهدی چمــران عنوان کرد 
که شرکت شــهربان و حریم بان با مشکالت جدی 
روبه روست و ســاختار موجود، ســاختار مناسبی 
نیســت. ناصر امانی هم به کمبود بودجه و امکانات 
اشاره کرد و گفت: »کمبودها مشکل جدی شرکت 
هستند.« مهدی اقراریان هم تأکید کرد: »شرکت 
شهربان گزارشی از مشکالت خود در شورا ارائه دهد 

و برای رفع مشکالت کمک بگیرد.« 

پرداخت 990میلیارد تومان بدهی مالیاتی
در ادامه جلسه، گزارش حسابرسی سازمان مدیریت 
پسماند شــهرداری تهران ارائه شــد و مدیرعامل 
ســازمان در راســتای توضیحات تکمیلی گفت: 
»تا کنون حدود 990میلیارد تومان بدهی مالیاتی 
ســازمان پرداخت شــده و تنها 50میلیارد تومان 
باقی  مانده اســت. البته 500میلیــارد تومان هم 
قابل بخشــش بوده کــه این موضــوع را پیگیری 
کردیم. همچنین به دنبال این هستیم تا بخشی از 
پرداختی ها را به حساب شهرداری تهران بازگردانیم 
که دستور 7میلیارد تومان را اخذ کرده ایم و اکنون 
تمرکزمان روی پیگیری و بازگرداندن 250میلیارد 
تومان دیگر است.« محمدمهدی عزیزی در ادامه به 
پروژه هاضم)اســتحصال انرژی از پسماند( اشاره و 

عنوان کرد: »در این زمینه 2دعوای حقوقی داشتیم 
که یک دعوا با طرف اول صورت گرفت و به صورت 
توافقی از طرف اول جدا شدیم. دعوای دوم، مربوط 
به فروخته شــدن طرح بود که خریدار به تعهدات 
عمل  نکرده بود که در دعوای کیفری، مشکل برطرف 
شده و در دعوای حقوقی نیز به دنبال این هستیم که 

مشکل برطرف و طرح به سرعت راه اندازی شود.« 
دریافت وجه بابت پســماندهای بیمارســتانی و 
ســاختمانی هم موارد دیگری بودند که به گفته او 
شــهرداری در گذشته برای پســماند عادی قبض 
صادر می کرد و سازمان مدیریت پسماند هم برای 
پسماندهای عفونی و عادی قبوضي را صادر می کرد. 
اکنون در اماکن پزشکی، تنها مبلغ پسماند عفونی 
دریافت و قبوض شهرداری برای پسماند عادی صادر 

می شــود. همچنین وجوه پسماندهای ساختمانی 
به حساب ســازمان واریز نمی شــود اما در صورت 

تحقق این کار، ضرر و زیان ها جبران می شوند.

راکد ماندن 36درصد درآمد سازمان بهشت زهرا)س(
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا)س( به دلیل کسالت 
در جلسه دیروز شورای شهر حضور نداشت و گزارش 
حسابرسی این ســازمان توسط حســابرس ارائه 
شــد و در ادامه ناصر امانی با بیان اینکه مالیات بر 
ارزش افزوده مربوط به آرامستان در گزارش وجود 
داشت، گفت: »ســازمان امور مالیاتی اعالم کرده 
که شهرداری مالیات بر ارزش افزوده را واریز کند تا 
بعد از ثبت آن را به شهرداری بازگرداند اما هنوز از 
برگشت آن خبری نیست. همچنین 36درصد درآمد 
سازمان بهشت زهرا در حساب هایش راکد مانده که 
باید بررسی شــود. در مورد آمبوالنس های انتقال 
اجساد به شهرستان ها هم گاه شاهد دریافت هزینه 

بیشتر از نرخ مصوب هستیم.« 
او همچنیــن از عدم شــفافیت در مــورد ارزش 
زمین هایی که سازمان بهشت زهرا)س( در اختیار 
دارد، انتقاد و عنوان کرد که اسناد و مدارک در اختیار 
حسابرس قرار نگرفته است. مهدی پیرهادی هم با 
اشاره به معطلی چندساعته خانواده ها برای دریافت 
جســد متوفیان عنوان کرد: »باید این مشکل حل 
شود و اگر الزم به تصویب قوانین است ما در شورای 

شهر آمادگی این کار را داریم.«

کاهش 46درصدی دستفروشان پایتخت
مدیرعامل شرکت شهربان و حریم بان در جریان ارائه گزارش حسابرسی در صحن پارلمان شهری عنوان کرد

 مناسب سازی مقرون به صرفه
و در سطح گسترده

منطقه 12با برند قلب تهران و بخش حیاتی 
بزرگ ترین کالنشهر کشــور با بیشترین 
جمعیت شناور روزانه، جزو پرجمعیت ترین 
و پراهمیت ترین مناطق شــهر به حساب 
می آید که باید به طور گسترده برای همه اقشار جامعه مناسب 

و دسترس پذیر باشد.
وجود قطب سیاسی، اداری و اقتصادی شهر در این منطقه نیاز 
به تردد روان و مناســب در ســطح محدوده آن  را چشمگیرتر 
خواهد کرد ؛ به ویژه وجود مراکــز اختصاصی معلوالن ازجمله 
ســاختمان های ســازمان بهزیســتی کشــور و بزرگ ترین 
کتابخانه نابینایان کشــور )واقع در خیابان ظهیراالسالم( نیاز 
به مناسب سازی مسیرهای دسترســی در منطقه را پررنگ تر 
کرده و ازاین رو از خواسته های بحق معلوالن از مدیریت شهری، 

همین مسئله است.
معتقدم آموزش های شهروندی در مورد معلوالن و حقوق آنها 
ضروری اســت؛ البته با توجه به حرکت شهر به سمت افزایش 
دسترس پذیری برای این شــهروندان، اگر امکان پیشبرد امر 
مناسب سازی معابر با اســتفاده از تجهیزات ارزان تر و مقرون 
به صرفه را فراهم آوریم، می توانیم سطح گسترده تری از منطقه 

را برای این امر پوشش دهیم.
یادآور می شــود معاونت فنی و عمرانی منطقــه 12 به منظور 
دســترس پذیر کردن معابر ســطح منطقه در نیمه دوم سال 
1400، 32هــزار و 550مترمربــع از معابــر اصلــی ازجمله 
خیابان های ری، 17شــهریور، شــوش، مجاهدین اســالم، 
جمهوری، ابن سینا و... را مناسب ســازی کرده و طبق برنامه 
پیش بینی شــده تا مهرماه ســال 1401، حــدود 42هزار و 
400مترمربع از دیگر معابر اصلی در دستور مناسب سازی این 

معاونت قرار دارد.
مطابق با برنامه یادشده، 2ساختمان سرای محله سنگلج و سرای 
محله قیام نیز جزو ساختمان هایی  هســتند که برای استفاده 
معلوالن شهر دسترس پذیر خواهند شد؛ همچنین بوستان های 
منطقه برای اســتفاده معلوالن مناسب ســازی می شوند که 
بوستان شهید مصطفی خمینی و بوستان 17 شهریور در اولویت 
قرار دارد. بوستان زندگی هم به عنوان بزرگ ترین بوستان واقع 
در منطقه 12 در نیمه دوم ســال 1400 مناسب ســازی و به 

بهره برداری رسیده است.
 در این بین، هم اکنون پیاده روی قدیمی معبر 17شــهریور با 
هدف مناسب سازی در حال بازسازی است که موجب رضایت 
ساکنان محله و مراجعان روزانه در این معبر شده است. از سوی 
دیگر پیاده راه  بودن بازار تهران که مزیتی برای افزایش دسترسی 
معلوالن به شمار می آید باید بهسازی و مناسب سازی شود که در 

برنامه سال های آتی شهردار قرار دارد.

پرویز سروری
نایب  رئیس شورای شهر

یــک مــداح بــرای دفــاع از آرمان هــای 
خــود نوحــه ای می خواند امــا صــدای او را 
خاموش می کنند؛ آنها محبوب دل مردم 
ایران، حاج قاسم سلیمانی را پس از ترور 
جسمی ترور رسانه ای کردند. این هشدار 
را به مســئوالن و مردم می دهیــم که اگر 
فکر چــاره ای نباشــند فردای مــا غمگین 
می شــود و اگر فضای مجازی را مدیریت 

نکنیم اسالم و انقالب حذف می شود.

مهدی پیرهادی
رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست 

و خدمات شهری شورای شهر
بایــد بــه نیروهــای پاکبــان خــدا قــوت و 
خسته نباشید گفت؛ چرا که در روزهای 
تاســوعا و عاشــورای حســینی عاشــقانه 
مشــغول خدمات رســانی و رُفــت و روب 
معابر بودند و خالصانه ایــن کار را انجام 
می دادند. بــه نوبه  خود از ایــن نیروهای 

خدوم تقدیر و تشکر می کنم.

تذکر و تشکر

محله گردی

امیر یزدی؛ شهردار منطقه 12دسترس پذیری

 افزایش جمعیت محله اسدی
به دلیل مهاجرپذیری

عضو کمیسیون برنامه  و بودجه شــورای شهر تهران در بازدید 
میدانی خود از محله شــهید اســدی منطقه 13 آسیب های 
اجتماعی،  فرهنگی و بافت های فرســوده را مهم ترین مشکل 
این محله دانســت و گفت که جمعیت محله بــه دلیل حضور 
مهاجران در یک دهه اخیر از 15 هزار نفر به 30 هزار نفر رسیده 
است.  به گزارش همشــهری، ناصر امانی با بیان این که حدود 
700 خانواده بی سرپرست یا بدسرپرست در محله اسدی وجود 
دارد، تأکید کرد: »خانه های مجردی و بعضاً پالک قرمز و اخیراً 
با هجوم اتباع بیگانه به محالت حاشیه میدان امام حسین )ع( و 
خیابان های اطراف مشکالت و آسیب های اجتماعی را تشدید 
کرده اند.« به گفته او حضور معتادان متجاهر، خودروهای رها 
شــده، بافت های فرســوده، قطع درختان، رها شدن 17ساله 
ساختمان سینمای رنگین کمان و ... معضالت دیگر این محله 
هستند. به گفته او رسیدگی به مسئله زنان سرپرست خانوار یا 
بدسرپرست، خانه های مجردی و پالک قرمز، حضور اتباع بیگانه 
و  معتادان متجاهر، کنترل مراکز خریدوفروش ضایعات و اتخاذ 
تدابیر الزم برای نوسازی و جا به جایی تابلوی نام گذاری شهدا و ... 

برخی از مطالبات ساکنان است.

رعایت حفظ کرامت و عزت اولویت شهربانان
مدیرعامل شرکت شهربان و حریم بان در جمع خبرنگاران به نحوه جذب نیرو اشاره کرد و گفت: »فرایند 
جذب نیرو از طریق پیمانکار انجام می شود اما همچنان نظارت مستمر وجود دارد و حفظ کرامت و عزت در 
برخورد با افراد مورد تأکید ما و نیروهاست.« سیدامیر فتاحیان با اشاره به کارآمدی نیروها در بخش های 
مختلف تأکید کرد: »نیروها در برخورد با ساخت وسازهای غیرمجاز، دستفروشی و سایر مأموریت های 
شرکت حضور مؤثر و فعالی دارند. به شکلی که در ســیل امامزاده داوود ظرف هفته های گذشته نیز 
اقدامات مؤثری انجام داده اند.« او در ادامه با بیان اینکه مدیریت شهری در تالش است تا روزنه تخلفات در 
مجموعه شهربان مسدود شود، گفت که یکی از مسیرهای تخلف حقوق های دریافتی مجموعه شهربان 
بود که به هیچ عنوان قابل دفاع نبود. به شکلی که در گذشته حقوق دریافتی آنان یک میلیون  و 600هزار 
تومان بود اما با توجه شهردار تهران و تالش مجموعه، اکنون به حدود ۱3 تا ۱۴میلیون تومان رسیده است. 
برخورد با مأموران متخلف هم موضوع دیگری است که فتاحیان به آن اشاره و عنوان کرد: »نظارت جدی 
و برخورد با متخلفان در دستورکار قرار گرفته و در همین راستا کمیته انضباطی در مجموعه شهربان و 

حریم بان تشکیل شده که طي روزهای گذشته 2، 3مورد برخورد انضباطی داشته ایم.«

مکث
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سایه سار

 مصرف کمپوت درسالمندی

توجه به تغذیه و رژیــم غذایی برای افرادی که در ســنین 
میانسالی هستند، بسیار مهم است. بسیاری از سالمندان با 
مصرف میوه و سبزیجات خام دچار معده درد، نفخ و دل پیچه 
می شوند. یا به دلیل وجود دندان مصنوعی و پروتز، توانایی 
جویدن به صورت کامل میوه هــا را ندارند. در نتیجه مصرف 
کمپوت می تواند جایگزین مناسبی برای میوه باشد. کمپوت 
می تواند مزیت های فراوانی به همراه داشــته باشد. راحتی 
 در جویــدن، راحتی هنــگام هضم )بدون احســاس نفخ و

معده درد(، از بین رفتن یبوســت و تقویت روده ها همگی 
دالیلی است که ســالمندان به مصرف کمپوت عالقه نشان 
می دهند. برای تهیه کمپوت برای افراد سالمند در این فصل 
که انواع میوه ها وجود دارد می توانید ابتدا پوست تمامی این 
میوه ها را با بخارپز کردن یا انجماد بگیرید، روی میوه ها کمی 
شکر بریزید و بپزید. بعد از پخت و سرد شدن می توانید آنها 
را در ظروف شیشــه ای ریخته و برای حداکثر یک هفته در 
یخچال نگهداری کنید. این نکته را توجه داشــته باشید که 
کمپوت ها به دلیل دارا بودن مقدار زیادی شــکر می توانند 
موجب تشدید بیماری قند و افزایش بیشتر وزن در سالمندان 
شوند. بهتر است کمپوت را با میزان کمتری شکر آماده کنید 

تا آسیبی به تندرستی سالمندان وارد نشود.

 ریزش موی تابستانی
این روزها با افزایش دمای فصلی یکی از مشکالت 
شایع کاهش رطوبت مفید بدن است که به ویژه در 
مردان خود را به شکل التهابات پوستی و ریزش مو 
نشان می دهد. رویش و ریزش مو در حالت عمومی 
ناشی از مزاج سرشتی فرد است. درصورت خشکی 
مزاج، موها مجعــد و حالت  دار اســت. موی لخت 
در مزاج  تر مشاهده می شود. ســرد  مزاج ها، دارای 
موهایی روشن هستند و مشکی بودن مو، نشان از 
گرمی مزاج است. در عین حال در بزرگساالن ریزش 
مو از جلوی سر، ناشی از غلبه صفرایی است که در 
تابستان به اوج خود می رسد. همچنین ریزش مو در 
وسط سر، ناشی از غلبه دم بوده و بیشتر در دموی ها 
دیده می شود. همچنین ریزش آرام و منتشر بدون 
خالی شــدن منطقه ای از سر، ناشــی از سردی و 
رطوبت است. در این باره بد نیست اگر بدانیم علت 
ریزش مو به غیراز موارد فوق، ناشی از بیماری ها و 
دلیل سوء مزاج است که شــایع ترین آنها اضطراب 
و غلبه ســردی مغز اســت. همچنین کم خونی و 
کم کاری تیروئید که هردو غلبه سردی است از علل 
اصلی ریزش موی سر اســت. از طرفی غلبه سردی 
خصوصا سردی و خشــکی باعث سفیدی زودرس 
موها می شــود و اضطراب ها و مشکالت روحی که 
باعث غلبه سردی در فرد می شوند، در سفید شدن 
ســریع موها نقش دارند. بدین منظور برای کاهش 
خشکی پوست ســر روغن مالی پوست سر با بادام 
شیرین بسیار مفید است. همچنین شستن مو با سدر 
و مورد نیز موها را تقویــت کرده و با تعیین رطوبت 

الزم، از ریزش مو جلوگیری می کند.

در شلوغی صبحگاهی مترو و در میان مسافرانی که 
با عجله و گاهی دوان دوان فاصله سالن فروش بلیت 
تا ســکوی قطار را طی می کنند، یک طلبه جوان با 
طمأنینه از پله ها پایین می آید و بــا قدم های کوتاه 
به ســمت انتهای ســالن می رود؛ جایی که 2میز و 
چند صندلی تعبیه شــده اســت. پارچه هایی را از 
روی داربســت های تبلیغات برمی دارد و سر صبر و 
با دقت روی میزها می اندازد. خیالــش که از مرتب 
بودن رومیزی ها راحت می شود، پشت یکی از میزها 
می نشیند به انتظار. شاید بپرســید انتظار برای چه 
چیزی و چه کسی؟ این همان ســؤالی است که این 
روزها با دیدن طلبه هایی که در چند ایستگاه متروی 
تهران مستقر هستند، برای مسافران ایجاد شده است. 
از شما چه پنهان؛ برای من هم. بنری که مرا تا اینجا 
کشــانده هم، اطالعات چندانی به دست نمی دهد؛ 
»تبلیغ محرم با محوریت جهــاد تبیین در هیئات و 

متروی تهران.«
از دور نگاهــش می کنم و با خــودم فکر می کنم چه 
انگیزه ای باعث می شــود یک روحانی جوان در دهه 
اول محرم که همیشــه یکی از اصلی ترین ایام تبلیغ 
دین محسوب می شده، به جای رفتن به یکی از شهرها 
یا روستاهای کشور و ســخنرانی و تبلیغ در مسجد 
یا حسینیه با حضور جمعیت مشــتاق مردمی که از 
او دعوت کرده اند، راهش را به ســمت متروی تهران 
کج کند و به مدت 10روز و برای ساعت های طوالنی 
بدون هیچ گونه امکاناتی در مقابل نگاه های کنجکاو و 
متعجب و گاهی هم نامهربان در ایستگاه های شلوغ 
مترو بنشیند و به سؤاالت مراجعان پاسخ بدهد؟ قریب 
به 3ســاعت حضور در کنار این مجلس تبلیغ سیار 
مترویی، فرصت خوبی نصیبم می کند برای رسیدن 
به جواب این سؤال؛ جوابی که در خالصه ترین حالت، 
در عنوان بروشور کوچکی که طلبه جوان به مراجعان 

هدیه می دهد، آمده: »نشر خوبی ها.«
شما هم اگر مشتاق شده اید در جریان فعالیت این گروه 
طلبه در متروی تهران در دهه اول محرم قرار بگیرید، 
با روایت ما از متن و حاشیه این حرکت خالقانه و البته 

دغدغه مندانه همراه باشید.
هنرمند خوش پــوش کراواتی: من این حــاج آقا را 
می بینم، انرژی می گیرم.) صدایی با صمیمیت خاصی 

به طلبه جوان سالم می کند.(
سرم را که از روی صفحه گوشی بلند می کنم، از دیدن 
فردی که دســت حاج آقا را محکم در دست گرفته، 
جا می خورم. نه فقط من بلکه هرکــس از آن حوالی 
می گذرد، از دیدن یک مرد کراواتی کاله شاپو به سر 
که مشــغول خوش وبش با یک روحانی جوان است، 
تعجب می کند. ســالمند شــیک پوش حاج آقا را به 
اسم کوچک خطاب قرار داده و مي گوید: »چطوری 
محمدرضا جان؟ من دوباره آمدم. باور کن شما را که 
می بینم، انرژی می گیرم.« بعــد، برگه ای را از داخل 
کیفش بیرون می آورد و ادامــه می دهد: »بعد از آن 
روز که شــما آن صحبت ها را درباره تغییر زاویه نگاه 
به زندگــی، دیدن نعمت ها و نشــر خوبی ها گفتید، 
شب ها که به هیئت می رفتم، با چند نفر از دوستانم که 
هرکدام کارشناس یک حوزه هستند مثال فرهنگی، 
اقتصادی، اجتماعی، هنری و... درباره این موضوعات 
صحبت می کردم. در نهایت برای ترویج این ایده، یک 
طرح نوشتم. حاال طرح را برای شما آورده ام که مطالعه 
کنید و نظرتان را بگویید.« با دیدن رابطه صمیمانه این 
مراجعه کننده خاص با طلبه جوان، نزدیک می روم و از 
ماجرای آشنایی اش با حاج آقا و علت حضور دوباره اش 
مي پرسم. آقای   خوش  برخورد که خودش را کارگردان 
و بازیگر تئاتر معرفی می کند، در جواب مي گوید: »آن 
روز اجرا داشتیم. به ساعت که نگاه کردم، بیش از یک 
ساعت تا شروع نمایش زمان باقی بود. با خودم گفتم 
این زمان را چطور بگذرانم که مفید باشد و یک چیزی 
یاد بگیرم؟ کار خدا بود که اتفاقی گذرم به این ایستگاه 
مترو افتاد. اینجا که رسیدم، طلبه جوانی را دیدم که 
پشت میز نشسته بود. نگاهم که به نگاهش افتاد، هیچ 
جمله ای نگفــت، اما از جایش بلند شــد. از این همه 
افتادگی و تواضع، آن هم در این ســن، تعجب کردم. 
با خودم گفتم باید کنارش بنشــینم؛ هم از او انرژی 
مثبت بگیرم و هم به او انرژی مثبت بدهم. برای چند 
دقیقه صحبت کنار محمدرضا نشستم، اما وقتی به 
ساعت نگاه کردم، 40دقیقه گذشته بود! این، همان 
تعریف هنر اســت؛ هنر یعنی بتوانی طرف مقابلت را 
جذب کنی و روی او اثر بگذاری و محمدرضا این تأثیر 
را روی من داشــت و من از مصاحبت با او لذت بردم. 
من معتقدم همه باید همینطور اثرگذار باشند.« حاج 
آقا هم دنبال صحبت دوســت تازه اش را می گیرد و 
مي گوید: »بله. همه ما باید به هم انرژی مثبت بدهیم. 
به جای اینکه مدام گرفتاری ها و مشکالت اقتصادی و... 
را بازگو کنیم، می توانیم از نعمت هایی که دور و برمان 
در زندگی و جامعه وجود دارد بگوییم و حال همدیگر 

را بهتر کنیم.«

  ما باید ســراغ روحانیت برویم، اما آنها دنبال ما 
آمده اند

مشــغول صحبت هســتیم که مرد خنده رویی سر 
می رسد و سالم می کند. حاج آقا بعد از جواب سالم، 
مي گوید: »بفرمایید. در خدمتم.« مرد مراجعه کننده 
مي گوید: »شــما بفرمایید.« حاج آقا تکرار می کند: 
»امرتان را بفرمایید. اگر ســؤال یا نکته ای دارید، در 
خدمت تان هســتم.« آقای مراجعه کننده با اشــاره 
دست، مي گوید: »تا ننشــینید، صحبت نمی کنم.« 
به پیشــنهاد مراجعه کننده کراواتی، مراجعه کننده 
جدید از آن طرف یک صندلی می آورد و جمع شــان 
دور میز، جمع تر می شــود. مهمان جدید وقت تلف 
نمی کند و مي گوید: »من، معلم بازنشسته هستم و 
از مدت ها قبل در یک مؤسســه خیریه فعالیت دارم 
و مســئول امور وجوهات اهدایی مردم مثل فطریه 
هستم. می خواســتم مرا به دفاتر مراجع تقلید وصل 
کنید. در دریافت و هزینه کرد این وجوه، گاه سؤاالتی 
پیش می آید که الزم است نظر مراجع را در آن زمینه 
بدانیم.« حاج آقا ضمن توضیحاتی که درباره موضوع 
مطرح شــده می دهد، خطاب به مهمانش مي گوید: 
»جامعه ای می تواند رشد کند که مردمانش دغدغه مند 
و مطالبه گر باشند و در مقابل مشکالت همنوعانشان 
نگویند »به من چه!« بنابراین کار شما که در مؤسسه 
خیریه برای رفع مشکالت نیازمندان تالش می کنید، 

خیلی مهم است.«
وقتی از آقای خیر درباره این تجربه مترویی مي پرسم، 
مي گوید: »ما نیاز داریم که بــا روحانیت در ارتباط 
باشیم. البته ما مســئولیت داریم به ایشان مراجعه 
کنیم، ســؤاالت مان را بپرســیم و آگاهی کســب و 
براساس آن، عمل کنیم؛ چون ناآگاهی، باعث اشتباه 
و لغزش می شــود، اما من امروز در مراجعه به مترو، 
با یک فرصت بسیار خوب مواجه شــدم. دیدم یک 
روحانی محترم که هم جوان است و هم نورانی، اینجا 
منتظر نشسته تا افراد بیایند سؤاالت و مسائل شان را 
مطرح کنند. این را برای خودم توفیق دیدم که بیایم 
ضمن طرح سؤالم، سالم عرض کنم به نماینده گروه 
روحانیت که این طور دغدغه مندانه و مســئوالنه در 
جامعه حضور پیدا کرده و با امکانات مختصر، مشغول 
رفع سؤاالت و شبهات ذهنی مردم است. این، چیزی 
است که در هیچ جای دنیا فراهم نیست. ما باید قدردان 

این عزیزان باشیم.«

کمکم کنید مسلمان شــوم تا مجبور نشویم از 
ایران برویم

صحبت های آقای کارگردان و آقا معلم خیر با حاج آقا 
گل انداخته که خانم جوانی به میز نزدیک می شود و 
با چهره ای گرفته می پرسد: »حاج آقا شما می دانید 
اگر بخواهیم دین مان را تغییر بدهیــم، باید به کجا 
مراجعه کنیم؟« حاج آقا که به احترام خانم جوان از 
جا بلند شده، همانطور که از خانم دعوت می کند روی 
صندلی بنشــیند، با عذرخواهی از مراجعه کنندگان 
قبلی درخواست می کند فضا را برای طرح بی دغدغه 
مسئله توسط خانم جوان فراهم کنند. مهمانان قبلی 
که خداحافظی می کنند، حاج آقا می پرسد: »شما پیرو 
چه دینی هستید؟« خانم جوان مي گوید: »کلیمی 
هستم.« حاج آقا مي گوید: »خدا حفظ تان کند. چرا 
تصمیــم گرفته اید دین تان را تغییــر دهید؟« خانم 
مي گوید: »می خواهم با یک آقای مســلمان ازدواج 
کنم.« و ادامه می دهــد: »از مراکز مختلفی برای این 
موضوع کمک خواســته ایم، اما متأسفانه هیچ کدام 
جواب درســتی به ما نداده اند؛ حتی با قم هم تماس 
گرفتیم و چون در اوج کرونا بود، گفتند: »نمی توانید 
مراجعه کنید. یا باید تا عادی شدن اوضاع صبر کنید 
یا اینترنتی ایــن کار را انجام دهید.« حاج آقا شــما 
می توانید ما را راهنمایی کنید؟ این دیگر واقعا آخرین 
تیر ترکش ماست. این هم به نتیجه نرسد، مجبوریم 

از ایران برویم.«
حاج آقا که با دقت به حرف هــای خانم جوان گوش 
می کرد، مي گوید: »این مســئله پیچیده ای نیست. 
برای من هم عجیب اســت چرا تا به حــال این کار 
انجام نشده! من 2شماره تماس به شما می دهم؛ اول، 
شماره مرکز ملی پاسخگویی به سؤاالت دینی و دوم، 
شماره یکی از استادان دانشگاه که نماینده ولی فقیه 
در دانشگاه هم هســتند. خودم هم با ایشان صحبت 
می کنم و موضوع شما را برایشــان توضیح می دهم. 
ایشان حتما به طور کامل شــرایط این کار را برایتان 
توضیح خواهند داد و برای انجام مراحل تشــرف به 

اسالم، راهنمایی تان خواهند کرد.«
خانم جوان شماره ها را در گوشــی تلفن همراهش 
ذخیره و با حاج آقا خداحافظی می کند. قبل از اینکه 
با پله برقی به سمت خروجی ایستگاه برود، سراغش 
می روم. حالت چهره اش تغییر کرده. مي پرسم: چرا 
راه تان را کج کردید و در این قسمت با حاج آقا همکالم 
شــدید؟ خانم جوان در جواب مي گوید: »من سؤالی 

داشتم که برای گرفتن جوابش به خیلی جاها مراجعه 
کردم، اما متأسفانه جوابگو نبودند. امروز که این حاج 
آقا را در ایستگاه مترو دیدم، به فکرم رسید مشکلم را 
با یشان مطرح کنم. قبال هم طلبه ها را در مترو دیده 
بودم، امــا مراجعه نکرده بودم، ولــی این بار تصمیم 
گرفتم از ایشــان راهنمایی بخواهم. پاســخگویی و 
راهنمایی این آقای جوان هم عالی بود. شماره هایی 
را به من دادند که امیدوارم در تماس با آنها، کارم به 

نتیجه مطلوب برسد.«

 چه کنم با گذشته ناجورم حاج آقا؟
به سمت انتهای سالن که برمی گردم، جوان حدودا 24، 
25ساله ای روبه روی حاج آقا نشسته است. همینطور 
که از کنار میز می گذرم، می شنوم که مي گوید: »من 
یک گذشته ناجوری داشتم حاج آقا. دلم می خواهد 
جبرانش کنم، اما توان مالی برای رد مظالم ندارم. چه 
کنم؟« طلبه جوان با مهمان جوان ترش سر فرصت 
و با حوصله گفت وگو می کند. لحظه خداحافظی که 
دست پسر جوان از دست حاج آقا جدا می شود، نزدیک 
می روم. کنجــکاوم بدانم چه چیزی او را به ســمت 
این میز و پای این مکالمه صمیمانه کشــانده است. 
مي پرسم و مي گوید: »از خیلی وقت پیش دنبال این 
بودم فرد روشنی را پیدا کنم و در صحبت با او، خودم 
را بیشتر بشناسم. جوان بودن این حاج آقا، جذبم کرد 
و آمدم به سمتش.« خب، دستاورد این جوان از این 
مهمانی کوتاه چه بوده؟ مکثی می کند، اشــاره ای به 
رد زخم های قدیمی روی دستش می کند و این طور 
ادامه می دهد: »گذشته عجیبی داشتم. از خودزنی و 
خالف تا اعتیاد و... . از یک جایی به بعد، برگشــتم و 
تصمیم گرفتم جبران کنم، اما من آنقدر ثروت ندارم 

که خسارت هایی که به افراد زده ام را جبران کنم.
با خودم فکر کردم شــاید جور دیگــری بتوانم این 
بدهی را صاف کنم؛ مثال خدمت بــه خلق و ثوابش 
را به آن افــراد تقدیم کنم؛ برای مثال جوشــکاری 
و لوله کشــی خانه هــای مــردم را رایــگان انجام 
می دهــم و هرچه مــردم دعــا می کنند، بــه خدا 
 می گویــم ثوابش مــال آن افراد باشــد. امــروز از

حاج آقا پرسیدم این شیوه درستی است؟ وقتی ایشان 
تأیید کرد، خیالم راحت شد. حس خوبی داشت این 
دیدار و گفت وگو. بعد از ایشان، باز هم سراغ آدم های 
روشن می روم. من خودم خاموشم، اما آگاهم. پیش 
افرادی مثل امام جماعت مسجدمان هم خواهم رفت 

تا ببینم در چه وضعیتی هستم؛ جلوتر رفته ام یا نه؟«

راستش را بگویم، دل خوشی از شما ندارم حاج آقا!
 چیزی بــه ظهر نمانــده که مهمان جدیــدی برای
حاج آقا می رسد. خیلی نمی گذرد که معلوم می شود 
خانم میانســالی که به دعوت حاج آقا روی صندلی 
نشسته، کلی سؤال دارد. اول می پرسد: »می خواستم 
بدانم من که خــودم کار می کنم و خــرج خانواده را 
می دهم، خمس و زکاتم چطور اســت؟« حاج آقا در 
جواب مي گوید: »آنچه شامل حال ما و شما می شود، 
خمس اســت. به این ترتیب که باید یــک زمانی را 
به عنوان سال خمسی برای خودمان مشخص کنیم. 
آن وقت اگر از آن تاریخ تا سال بعد همان موقع، چیزی 
از درآمد ساالنه مان اضافه بماند، خمس به آن تعلق 
می گیرد.« خانم میانسال مي گوید: »که نمی مانَد...« 
حاج آقا به نشانه تأیید سر تکان می دهد و مي گوید: 
»بله. در این شرایط اقتصادی، به خیلی از افراد خمس 

تعلق نمی گیرد؛ مگر اینکه چیزی از قبل ذخیره کرده 
باشند.« خانم می پرسد: »مثال موادغذایی که عمده 
می خریم و در خانــه می گذاریم؟« حاج آقا در جواب 
مي گوید: »مثال اگر 10گونی برنج خریده و در انباری 
گذاشته باشیم که معموال کمتر کسی این کار را انجام 
می دهد.« خانم میانسال که معلوم است می خواهد از 
فرصت به  نحواحسن استفاده کند، در ادامه سؤاالتی 
هم در زمینه صدقه، تیمم و زمان قضا شــدن نمازها 
می پرسد.  صحبت ها که به اینجا می رسد، من هم وارد 
بحث می شوم و از خانم میانسال مي پرسم: گفتید نگاه 
مثبتی نسبت به روحانیت نداشتید. پس چرا امروز به 
این طلبه جوان مراجعه کردیــد؟ خانم لبخند برلب 
در جواب مي گوید: »آمدم حرف هایم را بزنم و تخلیه 
شوم. شانس این بنده خدا بود که همسن و سال پسر 
خودم است.« مي پرسم: خب، رفتار این حاج آقا چطور 
بود؟ با آنچه قبال تجربه کرده بودید، متفاوت بود؟ خانم 
میانسال بالفاصله مي گوید: »ایشان هم وقتی در رأس 
کار قرار بگیرد، خودش را نشان می دهد. اگر رفت آن 
باال و خودش را حفظ کرد، شرط است.« حاج آقا هم 
در تأیید صحبت مراجعه کننده اش مي گوید: »یکی از 
دوستان روحانی من، مسئولیت اجرایی دارد. گهگاه 
که انتقاداتی از او می کنم، مي گوید دعا که نه، نفرینت 
می کنم که در همین پُست قرار بگیری. آن وقت اگر 
خطا نکردی، می توانی ادعا کنی.« خانم میانسال از 
جایش بلند می شــود و خطاب به حاج آقا مي گوید: 

»خدا خیرتان بدهد. سبک شدم.«

مادر جان! امید فراموش نشود
خانم میانسال می خواهد خداحافظی کند که حاج آقا 
مي گوید: »با تمام مشکالتی که در زندگی وجود دارد، 
انسان به امید زنده است. کسی که امیدش را از دست 
بدهد، حتی اگر در یک قدمی آزادی و آســایش هم 
باشــد، از بین می رود. ما نکات خوب و امیدوارکننده 
و نعمت های زیادی در زندگی هایمان داریم. واقعیت 
این است که در میان ناخوشی های اطراف، خودمان 
باید به فکر خودمان باشیم. ما نمی توانیم منتظر باشیم 
دیگران اصالح شوند تا زندگی ما خوب شود. ما باید 
نعمت های زندگی مــان را به خودمان یادآوری کنیم 
و نیمه پر لیوان را ببینیم و بــه آن اعتماد کنیم تا به 

خوشی و آسایش برسیم.«
خانم میانسال با لبخندش صحبت های حاج آقا را تأیید 
می کند و مي گوید: »بارها زندگی من به مو رسیده اما 
پاره نشده. یک بار در اوج مشکالت، سر سجاده نشسته 
بودم و از سر درماندگی گفتم خدایا فقط 2هزار تومان 
برایم مانــده. چه کنم؟ همان موقع صدای گوشــی 
بلند شــد. پیامک واریز وجه از بانک رســیده بود. با 
درخواست وامم موافقت شده و 20میلیون تومان به 
حسابم واریز شده بود. من همیشه شاکر خدا هستم 
و توکلم به اوســت. همین حاال بعضی جوان ها جان 
کار کردن ندارند، اما من الحمدهلل ســالمت هستم و 
2جا کار می کنم. بیشتر هم برای حفظ روحیه خودم 
فعالیت می کنم. با خودم می گویــم در خانه بمانم و 
غصه بخورم که چه بشــود؟« مکالمه مادر و فرزندی 
خانم مراجعه کننده و طلبه جوان تمام می شود و خانم 

میانسال لبخند بر لب به سمت سکوی قطار می رود.

اگر حال مردم با گالیه از ما خوب می شود، ما راضی 
هستیم

نوبتی هم که باشد، نوبت شنیدن صحبت های نقش 

اول این داســتان اســت. مثل ابتدای گزارش، هنوز 
هم مشــتاقم بدانم طلبه جوان داســتان ما چطور 
گذرش به این منبر مترویی افتاده است. مي پرسم و 
حجت االسالم محمدرضا اسعدی در جواب مي گوید: 
»من طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار بود در ایام 
محرم برای تبلیغ به اســتان کرمانشاه بروم، اما چند 
روز قبل از محرم، پیامی از یکی از دوســتان دریافت 
کردم که خبر می داد قرار اســت طرح تبلیغ محرم با 
محوریت جهاد تبیین در متــرو و هیئات تهران اجرا 
شــود. کمی که درباره این طرح تحقیق و پرس وجو 
کردم، به نظرم رســید ایده خوبی دارد. به این ترتیب، 
 تصمیم گرفتم به این دوســتان ملحق شوم و امسال 
 وظیفه ام برای تبلیــغ محرم را در قالــب این طرح

 انجام دهم.«
مي پرسم: با توجه به فضای خاص فرهنگی اجتماعی 
که در تهران وجود دارد، هیچ لحظه ای در این 10روز 
پشیمان نشدید و نگفتید کاش طبق برنامه خودم به 
کرمانشاه رفته بودم؟ حاج آقا لبخند بر لب مي گوید: 
»نه. اصال. اتفاقا خوشــحالم که در این طرح شرکت 
کردم. ارتباطات خوبی با افــراد مختلف برقرار کردم 
و می دیدم مردم بعــد از این صحبت ها، احســاس 
خوبی پیدا می کنند. اغلــب برخوردها، خوب بودند 
و در این میان، مــوارد انگشت شــماری هم بود که 
رفتارهای ناخوشــایند و گاه مغرضانه ای داشتند، اما 
حتی از آنها هم ناراحت نشــدم. اگر آنهــا با گالیه و 
 انتقاد و حتی بی احترامی به ما، دلشان سبک می شود،

ما راضی هستیم.«
رصد 3ساعت معاشــرت حاج آقا اسعدی با مسافران 
مترو، برای من فقط با تجربیات مثبــت همراه بود. 
حاال کنجکاوم از آن روی سکه ماجرا بدانم. از حاج آقا 
می خواهم به صورت مصداقی، از یکی از برخوردهای 
ناخوشایند بگوید و ایشان هم مي گوید: »یکی از روزها 
یکی از خانم های دســتفروش مترو تا مــرا در اینجا 
دید، شــروع کرد به بدوبیراه گفتن که شما همه این 
مشکالت را برای ما درست کرده اید. خودتان جیب تان 
به جاهای دیگر وصل اســت، هر وامی دلتان بخواهد 
می گیرید و... من در تمام آن دقایق، ساکت بودم. وقتی 
آن خانم آرام شد، شروع کردم با آرامش برایش توضیح 
دادم. گفتم: چرا فکر می کنید طلبه ها در رفاه هستند 
و وام های آنچنانی می گیرند؟ مــا هم جزئی از مردم 
معمولی جامعه هستیم. من 6ســال قبل که ازدواج 
کردم، حتی نمی توانستم وام ازدواجم را بگیرم؛ چون 
هرچه حساب می کردم، قادر به بازپرداخت اقساطش 
نبودم... اینها را که گفتم، گارد آن خانم باز شد و گفت: 
آخه حاج آقا خیلی مشکل دارم. همسرم معتاد است 
و من باید کار کنم و زندگــی را بگردانم. وقتی من با 
2لیسانس مجبورم در مترو دستفروشی کنم، حالم 

بد می شود.
آنجا بود که مسیر صحبت را به سمتی بردم که جور 
دیگری هم به زندگی اش نگاه کند و نعمت هایی که 
دارد را برای خودش بازگو کند. همینطور هم شــد 
و گفت: البته من نعمت هایــی در زندگی ام دارم که 
خیلی ها ندارند؛ مثال با اینکه همســرم معتاد است، 
اما بچه هایم سالم هســتند و این خیلی مهم است. 
خدا را شکر با همه این مشــکالت، خودم هم آنقدر 
توان دارم که کار کنم و محتاج کســی نباشیم. این 
رســالت ما در این طرح اســت. اگر افراد می آیند از 
مشکالتشان می گویند، ما ضمن صحبت و مشاوره، 
ســعی می کنیم نکات مثبت زندگی شــان را هم به 
 آنها یادآوری کنیم تا از پیلــه ناامیدی بیرون بیایند. 
یکــی از وجوه جهــاد تبییــن هم، همیــن تغییر 
 زاویــه دیــد و توجــه بــه نعمت هــا و خوبی های 

دور و برمان است.«

مســئوالن محترم! هوای مردم را بیشتر داشته 
باشید

وقتی صحبت های این طلبه 29ســاله که با متانت و 
رفتار محترمانه اش در این 10روز، منشأ حال خوب 
تعداد زیادی از مســافران مترو در این ایستگاه شده 
به پایان می رســد؛ ضمن اینکه از همســرش بابت 
همراهی های صبورانه اش تشکر و قدردانی می کند، 
مي گوید: »مردم واقعا مشکالت زیادی دارند. گاهی 
مراجعه می کردند و به تصور اینکه ما با نهاد یا شخصیت 
خاصی ارتباط داریم، از ما می خواستند مشکالت آنها 
را به گوش مسئوالن برســانیم و بگوییم مردم خیلی 
گرفتارند. این مردم، همیشه پای کار نظام و انقالب 
بوده اند و ســختی های زیادی را هم تجربه کرده اند 
و توقع دارند مســئوالن به وعده هایشان عمل کنند؛ 
البته الحمدهلل به خیلی از مسائل رسیدگی می شود 
و تالش های مسئوالن مشهود است، اما مردم انتظار 
دارند به مشکالت اقتصادی شان بیشتر رسیدگی شود. 
ما هم جز این انتظاری از مسئوالن نداریم و معتقدیم 
پاسخگویی مسئوالن، مهم ترین راه حل برای مسائل 

پیش روی جامعه است.«

روشنا

رثای  حسین ع برای عدالت خواهی 
چرا گفته اند رثای حســین بن علی)ع( باید همیشــه زنده 
بماند؟ یــک حقیقتی اســت، از خود پیامبــر)ص( تا ائمه 
اطهار)ع( توصیه شده اســت.این مصیبت و ذکر و یادآوری 
نباید فراموش شود. اشــک مردم را بگیرید، اما در چه چیز 
بگیرید؟ در رثای یک قهرمان! پس اول قهرمان بودنش باید 
برای شما مشخص شــود  نه با رثای یک آدم بی دست و پا و 

بیچاره و مظلوم.
عده ای گفتند موضوع امام حســین)ع( و گریه بر او ثوابش 
آنقدر زیاد اســت که از هر وســیله ای برای این کار می توان 
اســتفاده کرد.این موضوع که از هر وسیله ای برای گریاندن 
می توان اســتفاده کرد، خیال و توهم و دروغ است و عاملی 
برای جعل و تحریف. این چه حرف شریعت خراب کنی است 
که از هر وسیله ای جایز اســت برای گریاندن استفاده کرد.

امام حسین)ع( شهید شد که اسالم باال رود نه اینکه بهانه ای 
 شود برای زیرپا گذاشتن سنت های اسالمی. امام حسین)ع(

اسالم آباد کن اســت اما این حسین که در ذهن مان درست 
کردیم، اسالم خراب کن است.

 آنکه بخواهد یک ملت سال های ســال برایش بگرید فایده 
نمی برد. در رثای یک قهرمان بگریید برای اینکه احساسات 
قهرمانی پیدا کنید. برای اینکه پرتویی از نور قهرمان در شما 
پیدا شود. برای اینکه به حق و حقیقت غیرت پیدا کنید. برای 
اینکه شما هم عدالت خواه شــوید، شما هم با مظلوم و ظالم 
مبارزه کنید. شما هم آزادی خواه باشــید و برای آن احترام 
قائل باشــید. برای اینکه بدانید عزت نفس، شرف، کرامت 
و انســانیت یعنی چه. اگر صفحه نورانی تاریخ حســینی را 
خواندیم آن وقت از جنبه رثایش می توانیم اســتفاده کنیم 

وگرنه بیهوده است.
برگرفته از کتاب حماسه حسینی، شهید مرتضی مطهری

حکیم باشی

اقدام متفاوت مترو 
برای محرم

از گره گشایی برای خانم کلیمی  تا راهنمایی خالفکار سابق

سید محمد فخار

مریم شریفی
روزنامه نگار گزارش

متروی تهران امسال در دهه اول محرم یک اقدام 
متفاوت داشت و آن هم آوردن منبر هیئت به داخل 
مترو بود. از این مهم تــر موضوع منبر بود که توجه 
مسافران را به خود جلب می کرد و آن اینکه چطور حال خوبی داشته باشیم؛ حال خوب آن هم در محرم؟ 
اتفاقا موضوع برآمده از ماه محرم بود؛ اینکه چطور می شود در دل بال و مصیبت، نعمت های بزرگ تر را 
دید. جمعی طلبه با کمک متروی تهران و روزنامه همشهری در دهه اول محرم تالش کردند با شعار نشر 
خوبی ها، موضوع حال خوب را با تأکید بر اصالح زاویه نگاه به زندگی در میان مردم مطرح کنند. تجربه 

خوبی بود. گزارش خانم مریم شریفی را از این چند روز بخوانید.

طلبه جوان از تجربه حضــورش در مترو می گوید:  خوشــحالم که در این طرح شــرکت کردم. 
ارتباطات خوبی با افراد مختلف برقرار کردم و می دیدم مردم بعد از این صحبت ها، احساس 
خوبی پیــدا می کنند. اغلب برخوردهــا، خوب بــود و در این میان، موارد انگشت شــماری هم 
بودند که رفتارهای ناخوشایند و گاه مغرضانه ای داشتند، اما حتی از آنها هم ناراحت نشدم. 

اگر آنها با گالیه و انتقاد و حتی بی احترامی به ما، دلشان سبک می شود، ما راضی هستیم
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نصب تابلوی  راهنمایی و رانندگی و دوربین کنترل سرعت و فنس کشی برای حفاظت از یوز در جاده  تهران- مشهد الزم است ولی کافی نیست
مغالطه در موضوع حیوانات ولگرد

تعداد سگ و گربه های ولگرد یا رهاشده 
در فضاهای عمومی، چه سکونتگاهی و 
چه محیط های طبیعی، بسیار زیادشده 
است. گذشته از حمله های مستقیمی 
که به ویژه ســگ ها به مردم دارند و ساالنه موجب ده ها هزار 
گزیدگی و چندین مورد مرگ می شود، انبوهی از داده های 
علمی داللت بــر این دارد که حیوانات ولگــرد عامل انتقال 

بیماری ها و انگل های متنوع هستند.
با این حال عده ای کــه خود را در میــان حامیان حیوانات 
جازده اند، با غذارسانی به ســگ و گربه ها موجب جلب این 
حیوانات به فضاهای عمومی و همچنیــن تکثیر و تنومند 

شدن آنها شده اند. 
برای مثال این روزها اگر به کوه های شمال تهران یا دامنه های 
الوند در همدان بروید، تعداد بی شماری سگ تنومند می بینید 
که آرامش طبیعت را بر هم زده و امنیت انســان ها و حیات 

وحش را به خطر انداخته اند.
غذارســانان، در دفاع از کار غیراصولــی و غیرقانونی خود 
مغالطه های بسیار می کنند. یکی اینکه از »حق حیات« سگ 
ولگرد می گویند، اما نمی خواهند بپذیرند که سگ حیوانی 
دست آموز است و اصال نباید بدون کنترل )و حمایت( صاحب 
خود رها باشد. همچنین نمی پذیرند که غذارسانی به سگ به 
قیمت ریختن خون حیوانات دیگر انجام می شود و سگ ها در 
هر صورت به انبوهی از گونه های حیوانی دیگر حمله می کنند 
و آنها را می کشــند.  مغالطه دیگر این است که در پاسخ به 
مدافعان محیط زیســت می گویند چرا به معضالت بزرگی 
مانند کوه خواری و جنگل زدایی نمی پردازید و به این موضوع 
»کم اهمیت« پرداخته اید؟ گذشته از اینکه معضل سگ های 
ولگرد اصال مشکل کوچکی نیســت، این مغالطه فقط برای 
منحرف کردن ذهن شنونده از موضوع مورد بحث است. در 
منطق، به این کار، »مغالطه شاه ماهی سرخ« می گویند؛ مانند 
کار شکارچیانی که برای منحرف کردن سگ خود که جذب 
بوی خرگوش صحرایی شده، یک شاه ماهی سرخ را که بوی 
تندی دارد، در جهت مخالــف خرگوش پرتاب می کنند. در 
کشور ما همچون بسیاری کشورهای دیگر، قانون ها، مقررات، 
و دستورالعمل های روشــنی در زمینه  جمع آوری حیوانات 
ولگرد وجود دارد، اما به نظر می رسد مسئوالن شهرداری ها 
و مدیران محیط زیست و بهداشت کشــور، در برابر هیاهو و 
تجری غذارسانان و حامیان دروغین حیوانات، موضع دفاعی 
گرفته و از انجام وظیفه  خودداری می کنند. با توجه به کشته 
شــدن اخیر چند کودک بر اثر حمله ســگ های ولگرد و با 
توجه به آلودگی شدید مســیرهای کوه پیمایی و بسیاری از 
دیگر محیط های عمومی به فضوالت سگ و گربه، الزم است 
مسئوالن در این زمینه دست به اقدام جدی بزنند و به وظیفه 

خود عمل کنند.

دریچهنقل قول خبر

بیش از 38هزار نفر با امضای کارزاری، در 3روز گذشــته 
از مسئوالن خواسته اند جاده عباس  آباد در شمال منطقه 
حفاظت شــده توران را برای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی 
ایران ایمن کنند. این کارزار درســت بعد از تلف شــدن 
هشــتمین یوزپلنگ بر اثر تصادف با خودروهای عبوری 
این جاده راه  افتاد. امضا کنندگان از وزیر راه، فرمانده پلیس 
راهنمایی و رانندگی و ســازمان حفاظت محیط زیســت 
خواســته اند که این جاده را که بارها در آن   تصادف با یوز 
گزارش شــده با نصب دوربین های ثبت ســرعت، نصب 
روشــنایی، افزایش تعداد تابلوها، فنس کشــی و ساخت 
زیرگذر و روگذر برای حیات وحش ایمن کنند. این خواسته 
اگرچه به اعتقاد برخی  کارشناســان ضروری اســت، اما 
به هیچ وجه کافی نیســت و تا زمانی که داده های دقیق در 

مورد یوزها نداشته باشیم، شاید کارایی نداشته باشد.

مهم ترین عامل مرگ ومیر یوز  ها
یوزها شبگردند، در روزهایی که دوستداران محیط زیست از 
پشت رایانه های خود به کمپین ها می پیوندند، محیط بانان، 
نیروهای پلیس راهنمایی و رانندگی و نیروهای داوطلب از 
تشکل های مردمی زیست محیطی با پایان یافتن روز، در 
مسیر تردد احتمالی یوزها گشت می زنند. آنها با برافروختن 
آتش و یا استفاده از نورافکن در تالشــند که خانواده یوز 
تلف شــده را از تردد در جاده پرخطر میامی - عباس آباد 
)بخشی از جاده سمنان - مشهد( و محل تلف شدن یکی 
از اعضای خانواده، دور کنند. این تیم ها توانسته اند یک بار 
خانواده این توله یوز ماده را )مادر و یک خواهر یا برادر( را 
از منطقه دور کنند ولی فاصله آنها زیاد بوده و در تاریکی 

نتوانسته اند آنها را شناسایی کنند.
 پژوهش ها نشــان می دهد که مهم ترین عامل مرگ ومیر 
یوزپلنگ  ها تصادفات جاده ای است اما 8یوز تلف شده در 
12ســال اخیر، صرفا موارد گزارش شده هستند و ممکن 
است تعداد آنها بیشتر باشد. محل تلف شدن توله  یوز اخیر 
فاصله نســبتا کمی از محل زیرگذری است که برای عبور 

حیات وحش طراحی شده است.
 اعضای انجمن یوزپلنگ ایرانی به همراه تیم های دولتی 
و مردمی تــا جایی که توان جسم شــان اجــازه دهد و تا 
جایگزین شدن نیروهای داوطلب در منطقه می مانند. برای 
اینکه مطمئن شوند حداقل این خانواده از یوزها به دنبال 

خواهرشان به دل جاده نمی زنند.

حفاظت بی برنامه
مرتضی پورمیرزایی، مدیرعامل این انجمن در گفت وگو 
با همشهری می گوید: محل تلف شدن یوز ماده با جایی 
که یوزهای ایــن منطقه در تصادف تلف می شــدند و 
 فنس  کشی هم داشت، به شکل هوایی حدود 20کیلومتر

 فاصله دارد. 
برای اینکه به سؤاالت بی پاسخ در مورد مسیر و محل تردد 
یوزها پاسخ دهیم، باید از ابزار درست استفاده کنیم. ابزار 
درست در مورد یوز که جمعیت به شدت درمعرض انقراضی 
دارد، قالده  الکترونیکی است. تا زمانی که به یوزها قالده 
نزنیم دلیل رفتار و مسیر حرکت شان را نخواهیم دانست. 
توسعه در این مناطق، شکل زیستگاه را تغییر داده است، 
ولی حافظه تکاملی یوز با سرعت تغییر زیستگاه، تغییر 
نکرده است و یوزها همان مسیری را می روند که مادرانشان 
می رفته اند. به نظر ما شرایط به گونه ای است که سازمان 
حفاظت محیط زیست باید ریسک قالده گذاری را بپذیرد 
و برای نجات یوزها ساختار اجرایی مشخص با برنامه ای که 
با رفتن و آمدن افراد تعییر نکند، ایجاد کند. همین االن 
هم با موضوع تلفات در یوزها به دالیل مختلف مواجهیم 

و این نرخ کمتر از قالده گذاری نیست. 
او که سال هاســت در انجمن یوزپلنگ ایرانی، به دنبال 

حفاظت از یوز بوده، معتقد است که فنس کشی و کنترل 
رانندگان با دوربین هوشمند همه راه حل نیست و می گوید: 
اصوال هر فعالیت حفاظتی باید براساس داده های واقعی 
باشد. حداقل در 2مورد تلفات آخر )هیراد در سال97 و 
ماده یوز اخیر( نشان می دهد که مسیر تردد این دو یوز با 
موارد قبلی متفاوت است و شاید عالوه بر فنس کشی نیاز 
به روشنایی هم باشد.  نظرات کارشناسان در مورد نحوه 
حفاظت از یوز در زیستگاه اگر مطابق اطالعات واقعی و 
در محل نباشد، ارزش آنچنانی ندارد. در مورد یوزها، بهتر 

از »ارائه راه حل«، »شناسایی مشکل« است. 
به گفته وی داده های مربوط به خارج از پارک ملی توران 
بسیار کم است و فقط می  دانیم یوزها از این مسیر تردد 
می کنند ولی نمی دانیم تردد آنها بیشــتر از محدوده 
فنس کشی رخ می دهد یا از مسیرهای دیگر. چند درصد 

از این تردد ها منجر به تصادف نمی شود. 
از سوی دیگر همه می دانیم که راننده متخلف کنترل 
هوشــمند پلیس را هم دور می زند چه برسد به اینکه 
تابلوی محدودیت ســرعت 80کیلومتر را رعایت کند. 
برای پیدا کردن روش بهینه حفاظت عالوه بر  اینها، حداقل 
باید برنامه منسجمی برای بعد از تصادف داشته باشیم. 
مثال سازمان حفاظت محیط زیست، قالده، مجوز های 

قالده گذاری، نیروی آموزش دیده و... را از پیش داشته 
باشد، ولی هم اکنون هیچ دستورالعملی حتی برای این 
بخش هم نداریم. به نظر ما در انجمن حفاظت از یوزپلنگ 
ایرانی، قالده گذاری ریسک مرگ ومیر دارد. ولی هم اکنون 
یوزها در طبیعت می میرنــد و ما نمی دانیم در کجا و به 

چه دلیلی می میرند.
 مرتضی پورمیرزایی در مــورد ادامه نصب دوربین های 
تله ای در پارک ملی توران، می گوید: ما 120روز است 
منتظریم که سازمان مجوز کاری را که سال قبل دقیقا 
در همان زمان و مکان انجام داده ایم تمدید کند. این در 
حالی است که بهترین فرصت رصد یوزها نیمه خرداد 
است. در منطقه توران برخالف تصور عموم، خردادماه 
گرم ترین ماه و برای رصد یوز مهم است. اما بهترین زمان 

رصد یوزها را از دست می دهیم. 
قرار بود 70دوربین تله ای نیز کار گذاشته شود  ولی اگر 
مجوز 10روز مانده به ورود دام به منطقه برســد، عمال 
دوربین گــذاری فایده ای ندارد. در منطقه میاندشــت 
خراسان شمالی اما توانستیم با کمک مدیرکل استان، 
17دوربین تله ای کار بگذاریم. به نظر هم می رسد این 
 یوزها از همین مسیر برای تردد بین توران و میاندشت در

 حرکت بودند.

زهرا رفیعیگزارش
خبرنگار

ترحم بهزاد
مدیرکل امور مراتع سازمان منابع طبیعی   

چمنزارهــا ثــروت  ملی اســت و بایــد مدیریت 
و حفظ آنهــا با جدیت بیشــتری دنبال شــود، 
این در حالی است که وضعیت فعلی چمنزار 
ســلطانیه قابل قبــول نیســت. بــه گــزارش 
همشــهری، ۱۴۰۰ حلقــه چــاه در ایــن منطقه 
وجود دارد که هــزار مورد مجوز داشــته و ۴۰۰ 
چاه دیگر غیرمجاز اســت که در هر ۳۲ هکتار 

یک چاه غیراستاندارد حفر شده است. 

فــرود پرنــدگان در تاالب هــای نقــده 
افزایش یافته اســت. به گزارش ایرنا، 
8هــزار قطعــه انــواع پرنــده به منظــور 
اســتراحت و تغذیــه در تاالب های این 
شهرستان فرود آمده اند که این میزان 
۳۰ درصد نســبت به ســال قبل رشــد 
داشته است. از این میزان، ۳هزار بال 
فالمینگو و 5هــزار بال انــواع پرندگان 
هســتند کــه وارد تاالب هــای نقــده 

شده اند.

۳۰
درصد

هکتار مســاحت پارک ملــی و پناهگاه 
حیــات وحــش کاله قاضــی اســتان 
اصفهــان اســت کــه چنــدی پیــش 
شــایعاتی دربــاره مرگ ومیــر قــوچ و 
میش هــا در آن مطــرح شــده بــود امــا 
سازمان حفاظت محیط زیست اعالم 
کــرده این شــایعه صحــت نــدارد. این 
منطقــه زیســتگاه گونه هــای مختلف 
گیاهــان، پســتانداران، پرنــدگان و 

خزندگان در معرض انقراض است.

۵۰
هزار

عدد خبر

عباس محمدی؛ فعال محیط زیستیوزهاقربانیجادهها

حسن اکبری 
سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی

هرساله در جاده های کشور تعداد زیادی از 
حیات  وحش و گونه های مختلف خزندگان 
و حتــی از کوچک تریــن پســتانداران مانند 
خارپشــت ها تا بزرگ تریــن گونه هــا مانند 
خــرس و پلنــگ تلفــات می دهیــم و بخش 
قابل توجهی از ذخایــر ژنی حیات وحش در 

جاده ها از بین می روند.
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مهارت قالیبافی ارامنه لیلیان در استان مرکزی شهرت جهانی دارد و در انتظار ثبت میراث فرهنگی ناملموس است

لیلیان؛ روستایی از جنس ابریشم و رنگ

قرن دهم هجری بخشی از ارامنه  به دستور شــاه  عباس صفوی به جلفای 
اصفهان مهاجرت کردند و ســپس در برخی روســتاهای استان  مرکزی 
ساکن شدند. »لیلیان« همانطور که از اسمش هم پیداست، یکی از همین 
روستاهاســت که میزبان ارامنه مهاجر شد. روســتایی در 17کیلومتری 
شهرستان خمین در استان مرکزی با جمعیتی حدود 500نفر. با گذشت 
سال ها، ارامنه این منطقه از خود آثاری مانند کلیسا، مدرسه و آرامستان به جا 

گذاشتند اما در این بین قالی لیلیان، همان که به قالی ساروق پهلو می زند، 
شهرت جهانی یافت. ارمنی ها در بافت این نوع قالی از رنگ های طبیعی و 
نقشه منحصر به فرد استفاده می کنند. تاریخچه قالی لیلیان به روزگار صفویه 
بازمی گردد و رئیس حفظ و احیــای محوطه های تاریخی میراث فرهنگی 
استان مرکزی از تالش برای ثبت آن به عنوان میراث فرهنگی ناملموس در 
فهرست آثار ملی خبر می دهد. روندی که از چند سال پیش شروع شده و 
هنوز به سرانجام نرسیده است، اما به گفته اسماعیل شراهی تا پایان امسال 
به نتیجه می رسد. در این گزارش چالش های پیش رو برای ثبت شیوه بافت 
قالی لیلیان در زمره میراث فرهنگی ناملموس و همچنین وضعیت مرمت آثار 

تاریخی روستا که نیازمند مرمت اساسی هستند را بررسی کردیم.

قالیبافی بانوان ارمنی 
رئیس حفظ و احیای محوطه های تاریخی میراث فرهنگی استان مرکزی 
درباره تاریخچه شکل گیری روستاهای ارمنی نشین این استان به همشهری 
می گوید: نخستین ساکنان روستای لیلیان از ارامنه جلفای اصفهان بودند. 
البته تعداد کمی از آنان هم در کمره، قورچی باشی و دیگر روستاهای خمین 
ســکنی گزیدند. به طوری که در اســتان مرکزی 20روستای ارمنی نشین 
داشتیم. اسماعیل شراهی با اشاره به شــهرت قالی لیلیان ادامه می دهد: 
شغل اهالی روستای لیلیان که در گذشته به هزار نفر می رسید، کشاورزی 

و قالیبافی بود. اما تمایز قالی های لیلیان در مهارتی بود که قالیبافان ارمنی 
به ویژه بانوان داشــتند. گرچه این روزها دیگر ارمنی ها در روســتا ساکن 
نیستند، اما این مهارت را از خود به جا گذاشــتند و قالی لیلیان که شهرت 
جهانی دارد، همچنان بافته می شــود. رئیس حفظ و احیای محوطه های 
تاریخی میراث فرهنگی اســتان مرکــزی ابراز امیــدواری می کند که با 
پیگیری های انجام شده پس از چند سال، روند ثبت مهارت بافت قالی لیلیان 

به عنوان میراث ناملموس تا آخر امسال به نتیجه برسد.

ابتکار در نقش قالی لیلیان
اما مهارت قالیبافی چیست که ارزش ثبت در رده میراث ناملموس را دارد؟

یک تولیدکننده فرش در این بــاره می گوید: قالی لیلیان گره خاصی با یک 
پود ضخیم و فشــرده دارد. از ســوی دیگر، رنگرزی قالی ها 100درصد با 
رنگ های طبیعی انجام می شود. استفاده از پشم مرغوب با رنگرزی گیاهی 
باعث می شود قالی مخملی به نظر بیاید. کسی خبر ندارد ارمنی های روستای 
لیلیان، قالیبافی را از کجا یاد گرفته اند. اما می دانیم که قدمت قالیبافی در 
استان مرکزی به صدها سال پیش برمی گردد. بر فرض اینکه قالیبافی را از 
ایرانی ها یاد گرفته باشند، در بستر مناسب، مهارتی به آن اضافه کردند که 
هنر قالی لیلیان را از دیگر قالی ها متمایز می کند. ابراهیم گودرزی با اشاره به 
اینکه قالی  لیلیان معموال در ابعاد 9 یا 12متری بافته می شود، ادامه می دهد: 
نقشه قالی را ارمنیان بیشتر از نقاشــان ارمنی الهام گرفتند و برخی را هم 
خودشان با ترکیب گل، پیچ، ماهی و نقشه حوضی ابداع کردند. طرح های 
متداول قالی لیلیان، طرح شاخ بزی، گل پنبه ای، گلدانی افشان و ماهی است. 
سر ترنج میانی که در وســط فرش قرار می گیرد به شکل طاووس است و 

طرح های دیگر مثل شاخ بزی مابقی قالی را پر می کند.

آثار تاریخی روستا در معرض تخریب 
همانطور که اشاره شد، شهرت روستای لیلیان به قالیبافی خالصه نمی شود. 
کلیسا، مدرسه و قبرستان این روســتا هم که سابقه معماری آن به روزگار 
قاجار بازمی گردد، سال1386 در فهرســت میراث ملی ثبت شده اند؛ اما با 
وجود این، نه چندان که باید و شاید گردشگران از آن خبر دارند و نه دستی 
برای مرمت روی آن کشیده شده  است. رئیس حفظ و احیای محوطه های 
تاریخی میراث فرهنگی استان مرکزی علت را اینگونه توضیح می دهد: این 
اماکن دیدنی و تاریخی به دســت ارمنیان و مطابق با معماری ایرانی عهد 
قاجاریه با خشــت و گل بنا شــدند اما مرمت آنها با وجود ثبت در فهرست 
میراث ملی به دلیل داشتن مالک خصوصی با موانعی روبه رواست. شراهی 
ادامه می دهد: اکنون متأســفانه ناقوس کلیسا از بین رفته  است. چند سال 
پیش اعتباری برای مرمت کلیســا درنظر گرفته شد اما با مخالفت مالکان 

مواجه شد و با وجود این شرایط کاری از پیش نمی رود.

       
هر گوشه ای از ایران زمین که سر بچرخانیم، روســتایی با ظرفیت جذب 
گردشگر می بینیم که لیلیان یکی از آنهاست. روســتایی که در قبرستان 
ارامنه اش ســنگ قبرهایی به قدمت حداقل یک قرن و با خط ارمنی دیده 
می شود؛ قالی های الکی، ســرمه ای، کرم و آبی رنگش شهرت جهانی دارد، 
اما میراث ثبت شده اش بازدیدکننده ندارد و در معرض ویرانی است. مهارت 
قالیبافی اش هم که برای ثبت در زمره میراث ناملموس روزشماری می کند.

صیادان بوشهری به دریا زدند
معاون صید و بنادر ماهیگیری بوشهر گفت: با اعالم کمیته 
مدیریت صید استان و براساس نتایج گشت های تحقیقاتی 
پژوهشکده میگوی کشور مستقر در بوشهر، صیادان قایقی 
از دیروز، 18مرداد صید میگو معــروف به »طالی صورتی 

جنوب« را در خلیج فارس آغاز کردند.
به گزارش ایرنــا، بهزاد حیدری افزود: همچنین براســاس 
این مصوبه لنج های صیادی نیز می توانند با یک روز فاصله 
)19مرداد( برای صید میگو به دریا عزیمت کرده و تورهای 

خود را بگسترانند.
وی بیان کرد: پژوهشــکده میگو مســتقر در بوشــهر در 
گشــت های تحقیقاتی خود با بررســی ذخایر میگو در 30 

منطقه از آب های این استان صید را آزاد اعالم کرده است.
حیدری با بیــان اینکه 8هزار صیــاد در قالب 1474قایق و 
537موتورلنج در بوشهر فعال هســتند، افزود: شناورهایی 
که مجوز صید می گیرند برای صید میگو در 35صیدگاه در 

خلیج فارس عازم دریا می شوند.
به گفته وی، مجوز صید میگو برای قایق ها 24ساعت است و 
باید هر روز آن را تمدید کنند و برای لنج های صیادی نیز 4تا 

5روزه صادر می شود.
معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شــیالت بوشهر با 
تأکید بر اینکه برابر کنوانسیون بین المللی صید در محدوده 
یک تا 2 مایل فاصله از ســاحل که به عنوان نوزادگاه آبزیان 
به شمار می رود ممنوع است، ادامه داد: ممنوعیت صید در 
نوزادگاه های میگو مانند اطراف نیروگاه اتمی، منطقه دلوار 
کمتر از عمق 5متر، اطراف ُمطاف عمــق کمتر از 10متر و 
زیستگاه های مصنوعی ُمنُگف، یرَول، گناوه، دیر و خارگ که 
به عنوان زیستگاه و چراگاه مصنوعی به شمار می روند تا شعاع 

نیم مایلی تعیین شده است.
رئیس پژوهشکده میگوی کشــور نیز با بیان اینکه صیادان 
بوشهری سال گذشته بیش از 2هزار تن میگو از آب های این 
اســتان صید کردند، اظهار کرد: براساس بررسی های انجام 
شده از 23 ایستگاه تحقیقاتی در 90کیلومترمربع پیش بینی 
می شود امسال با 20 تا 30درصد کاهش، میزان 1500تن 

میگو در آب های استان صید شود.
عقیل دشتیان نســب افزود: در بازه زمانی تعیین شده برای 
صید میگو در بوشهر صید اینگونه آبزی برای همه استان های 
جنوبی ممنوع و تنها در استان بوشهر مجاز است و سپس در 

اواخر شهریور و اوایل مهر در استان هرمزگان آزاد می شود.

 جاسک
 قطب تولید پنبه هرمزگان 

طرح خودکفایی کشــور در حوزه تولید پنبه یکی از 8 طرح 
اقتصاد مقاومتی در حوزه محصوالت کشــاورزی است که 
در همین زمینه قرار اســت هرمزگان نیز با انجام طرح های 
مختلف برای توسعه کشت این محصول به ویژه در شهرستان 

جاسک نقش ویژه خود را ایفا کند.
به گزارش تســنیم، مدیر زراعت جهادکشاورزی هرمزگان 
اظهار کرد: تا چند سال گذشته در اســتان هرمزگان صرفا 
شهرســتان حاجی آباد به عنوان تولیدکننده پنبه شناخته 
می شــد، اما پس از تصویب طرح خودکفایی در حوزه تولید 
پنبه جاســک به عنوان پایلوت اجرای کشــت پنبه درنظر 

گرفته شد.
سیدرضا امیری زاده افزود: شهرستان جاسک به قطب تولید 
پنبه استان تبدیل می شود و برای دست یافتن به این مسئله 
مهم زمین های زیادی در پایین دست سد در این شهرستان 
قرار است برای کشت پنبه درنظر گرفته شود و آب مورد نیاز 

نیز از طریق سد این شهرستان تامین خواهد شد.

 هشدار بارش های  سیل آسا 
در ۱۵ استان

سازمان هواشناسی با هشدار نسبت به بارش های سیل آسا 
و سیالب ناگهانی در 15 استان، از ورود توده گردوخاک به 

مرزهای غربی طی پنجشنبه و جمعه خبر داد.
به گزارش همشهری، براســاس پیش بینی کلی نقشه های 
همدیــدی و  آینده نگــری ســازمان هواشناســی، امروز 
)چهارشــنبه( در برخی مناطق گیالن، مازندران، گلستان، 
خراسان شمالی، شمال سمنان، شــمال خراسان رضوی و 
ارتفاعات تهران و البرز در برخی ســاعات به ویژه بعدازظهر 
و اوایل شــب بارش باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید 

موقتی پیش بینی می شود.
همچنین پنجشنبه و جمعه در ســاعات بعدازظهر و اوایل 
شــب در ارتفاعات البرز مرکزی و ارتفاعات زاگرس مرکزی 
و جنوبی، رگبار پراکنده، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید 

پیش بینی شده است.
شنبه هفته آینده در بیشتر مناطق کشور آسمان صاف و جّو 

پایداری حاکم خواهد بود.
براساس اعالم سازمان هواشناسی طی 2روز آینده با توجه 
به شــکل گیری توده گردوخاک روی کشورهای همسایه و 
انتقال آن به بخش هایی از استان های کردستان، کرمانشاه، 
ایالم و خوزســتان، بروز پدیده گردوغبار در این اســتان ها 

پیش بینی می شود. 

مشکل آب در ۱۰۰ روستای 
چهارمحال و بختیاری 

پــس از وقــوع ســیل های تابســتانی اخیر در 
چهارمحال و بختیاری و خسارت های فراوان به 
زیرســاخت های این استان، اســتاندار آن اعالم 
 کرد: 53روستا در لردگان، 43روستا در خانمیرزا 

و 4 روستای  فالرد و بازفت، آب پایدار ندارند.
به گزارش فارس، غالمعلی حیدری با بیان اینکه 
سیل اخیر در اســتان 7شهرســتان را درگیر و 
خسارات زیادی در حوزه های مختلف وارد کرد، 
گفت: ســیل به 10هزار هکتار زمین کشاورزی 
قابل برداشــت آســیب زد و 2800تــن ماهی، 
4100دام سبک و 20راس دام سنگین نیز تلف 
شدند. حیدری با بیان اینکه گل و الی موجود در 
تعداد زیادی چاه، قنات و چشمه، آب آشامیدنی 
مردم روستایی را دچار مشکل کرده  است، اظهار 
کرد: هر شــهر به 5 بیل مکانیکی برای الیروبی 
نیاز دارد و درصورت الیروبی نشدن گل و الی ها 
با کوچک ترین بارشی با مشــکل جدی مواجه 

خواهیم شد و خسارات چند برابر خواهد شد.
استاندار مسئله آب آشامیدنی و کشاورزی را در 
اولویت اول دانســت و افزود: بخشی از جوی ها، 
چاه هــا و قنات های کشــاورزی بــا منابع آب 

آشامیدنی مشترک هستند.
حیدری با اشاره به نیتراتی بودن آب 4 تا 5 شهر، 
بیان کرد: آب هفشجان آهکی و الران نیز با تنش 

آبی مواجه شده است. 

میز خبر 

خبر کوتاه

شیالت

راحله عبدالحسینیگزارش
روزنامه نگار

 مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
همدان از افزایش ۲۵درصدی تردد در 
4ماه ابتدای امســال خبر داد و گفت: 
متوســط تردد روزانه همــدان در 4ماه 
ابتدای امســال ۶4۳هزار مورد بود که 
نســبت به مدت مشابه ســال گذشته 
افزایش ۲۵درصــدی دارد. بــه گزارش 
ایســنا، صفــر صادقــی راد اظهــار کرد: 
در 4ماه ابتدای سال گذشته ۵۱۵هزار 
تــردد در جاده هــای اســتان بــه ثبــت 

رسیده است.

۲۵
درصد

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی 
سیســتان و بلوچســتان گفــت: ۶هزار 
تــن لیموتــرش از ۶۵۰هکتــار باغــات 
جنوب این استان برداشت و روانه بازار 
مصرف شــده اســت. به گــزارش ایرنا، 
اردشــیر شــهرکی اظهــار کــرد: ســطح 
کل باغــات لیموتــرش در سیســتان و 
بلوچســتان ۱۲8۲هکتــار و ۶۵۰ هکتار 

آن بارور است. 

6000
تن

عدد خبر

هرمزگانعکس خبر

ساختمان های میلیاردی ناتمام 

پروژه های ساختمانی زیادی با هزینه های میلیاردی، 
سال هاست در بهترین مناطق جزیره کیش رها شده است. 
بسیاری از مردم در بعضی از این پروژه ها سهامدار هستند 

و پولشان را از دست داده اند و حاال در دادگاه سرگردان 
هستند تا شاید بتوانند پول خود را پس بگیرند.

این پروژه های نیمه کاره در زیر آفتاب و هوای شرجی جزیره 
مصالح و سازه ها زنگ زده و پوسیده شده که می تواند 

خطرآفرین باشد. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان 

 چهارمحال و بختیاری

همدان

سیستان و بلوچستان

مدیرعامل شرکت آبفای خراسان شمالی 
گفــت: 4۵درصــد از جغرافیــای شــهر 
بجنورد، فاقد شبکه فاضالب و همچنین 
تصفیه خانه فاضالب هستند که رفع این 
مشکل اعتبار بسیار سنگینی می خواهد.  
بــه گــزارش تســنیم، رضــا نعیمی افــزود: 
طرح ارتقای تصفیه خانه فاضالب بجنورد 
در دســتور کار اســت و مشــاورانی نیــز از 
دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان اعــالم 

آمادگی کرده اند.

۴۵
درصد

خراسان شمالی

هرمزگان

بوشهر

سیده زهرا عباسیاربعین
خبرنگار 

خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی در گذرگاه های 
مرزی کشــور روز گذشته)سه شــنبه 18مــرداد( با 
برافراشته شدن پرچم عزای امام حســین)ع( در مرز 
شــلمچه به صورت رســمی آغاز شــد. به گفته احمد 
وحیدی، وزیر کشور اربعین امسال عالوه بر گذرگاه های 
شلمچه، چذابه، مهران و مرزخسروی، 2گذرگاه مرزی 
در شمال غرب شــامل تمرچین در آذربایجان غربی و 
باشماق در کردستان به منظور سهولت در تردد زائران 

درنظر گرفته شده است.

ایالم؛ آماده میزبانی
مرز بین المللی مهران یکــی از مهم ترین گذرگاه های 
تردد زائران اربعین حسینی است و پیش بینی می شود 
اربعین امسال بیش از 70درصد زائران از این مرز تردد 
کنند.  ســاخت 4هزار متر ســایه بان در پایانه برکت 
و شــهر مهران و ســاخت 11هزار و 700متر دیگر در 
محدوده پادگان پنج تن آل عبــا و پایانه مرزی مهران، 
تعبیه 24آب سردکن از مهران تا پایانه مرزی و 6مورد 
در پارکینگ اربعین و 2مورد در داخل شــهر مهران، 
300سرویس بهداشتی با مخزن بتنی 100مترمکعبی، 
چاهــک پمپــاژ و 4300متر خــط انتقــال، برپایی 
4بیمارستان صحرایی، 12سالن ورزشی و 54مدرسه 
برای اســکان زائران و 32هکتار استراحتگاه در پارک 
تفریحی چغاسبز بخشــی از اقدامات صورت گرفته در 
کنار 4بانده شــدن مســیر ایالم تا پایانه مرزی مهران 
برای تردد آسان و امن زائران از این گذرگاه مرزی است.
استاندار ایالم در این باره می گوید: مایحتاج مورد نیاز 
برای زائران اربعین حسینی در سال جاری با همکاری و 
مشارکت کمیته مشارکت های مردمی، اسکان و تغذیه 
اربعین حســینی و قرارگاه مردمی »خادم زوار اربعین 
حسینی« در استان تامین می شود و مسئولیت این امر 

برعهده معاون توسعه منابع انسانی خواهد بود.
حسن بهرام نیا با بیان اینکه جانمایی موکب ها برعهده 
معاونت امور عمرانی استانداری خواهد بود، می افزاید: 
تالش می شود ایام اربعین حسینی مسیر ایالم به مهران 
و همه تونل ها و پل» صلواتــی« زیر بار ترافیکی برود تا 
گره ترافیکی نداشته باشیم. استاندار ایالم با بیان اینکه 
در ایام اربعین حسینی 4بیمارستان صحرایی در مرز 
مهــران و پایانه مرزی ایجاد می شــود، ادامه می دهد: 
14هزار ناوگان اتوبوس در سراســر کشور داریم که در 
ایام اربعین حسینی قرار اســت حدود 8هزار دستگاه 
در ایام اربعین برای حمل ونقل زائران اربعین حسینی 

استفاده شود.

کرمانشــاه پذیرای بیش از 2.۵میلیون زائر 
اربعین

ظرفیت مرز خسروی در کرمانشاه به عنوان قدیمی ترین 

مرز تردد زائران عتبات عالیات برای همه مســئوالن 
کشور به عنوان یک راهبرد ملی در دستور کار قرار دارد.

سرپرســت معاونت سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
استانداری و دبیرســتاد اربعین کرمانشاه با بیان اینکه 
این مرز آماده آیین پیاده روی زائران اربعین اســت به 
همشــهری می گوید: بیش از 80هکتــار پارکینگ با 
ظرفیت حداقل 45هزار خودرو در قصرشیرین تامین 
شده و برنامه ریزی  بیشتر برای توسعه پارکینگ ها ادامه 
دارد. ظرفیت اسکان 25هزار زائر در شبانه روز از طریق 
محل های راهیان نور، سپاه و اردوگاه های هالل احمر تا 

مرز خسروی نیز فراهم شده  است.
بازســازی و رفع نقاط حادثه خیــز جاده های منتهی 
به مرز خســروی، رفع نقاط کــور آنتن دهی در طول 
مسیر، ساخت بیش از 300ســرویس بهداشتی ثابت 
در پایانه مرز خســروی و برنامه ریزی بــرای بیش از 
200چشــمه دیگر در محل های مورد نظر، ســاخت 
سایه بان در محوطه مرز خسروی از دیگر اقداماتی است 

که محمدپورهاشمی از آن یاد می کند.
وی با بیان اینکه استان های معین برای ساخت زائرسرا 
و موکب ثابت در قصرشیرین و مرز خسروی نیز حضور 
خواهند داشت، می افزاید: تامین آب و برق پایدار، نصب 
دوربین های نظارتی، ســایه بان، زیباســازی و اصالح 
سیستم سرمایش و ساخت نمازخانه در سالن های ورود 
و خروج به مساحت 340مترمربع در پایانه خسروی و 
تعبیه 4جایگاه سیار و 3جایگاه ثابت در مرز خسروی از 

دیگر اقدامات صورت گرفته در این مرز است.
پورهاشــمی همچنین با بیان اینکه مسیر ارتباطی از 

کنگاور تا مرز خسروی به طول 313کیلومتر چهاربانده 
شده  اســت، ادامه می دهد: همه مسیرهای منتهی به 
مرزخسروی در کرمانشــاه چهاربانده شده و تا ابتدای 
شهریور حدود 5کیلومتر باقی مانده نیز تکمیل می شود. 
4خط فیبر نوری تا مرزخســروی و یــک خط به مرز 
سومار اجرا و 2دکل BTS در مسیر قصرشیرین تا مرز 

خسروی هم جانمایی شده  است.
دبیر ســتاد اربعین کرمانشــاه درباره ضرورت دائمی 
شدن بازگشایی مرز خســروی و پیامدهای مثبت آن 
نیز می گوید: چند هتل مجهز، بزرگراه کربال از تهران 
تا نقطه صفر مــرزی، راه آهن غرب کشــور و فرودگاه 
بین المللی کرمانشاه و 4فصل بودن آب وهوای استان 
و به ویژه نزدیکــی راه به کربال و کاظمین و ســامرا از 
ظرفیت های نــاب این مرز اســت و بازگشــایی دائم 
آن در اقتصاد، اشــتغال زایی، امنیــت پایدار و جذب 

سرمایه گذاران کمک بسزایی خواهد کرد.

میزبانی 7۰۰موکب در خوزستان 
پیش بینی شده است اربعین امســال 5میلیون زائر از 
مرزهای 6گانه کشور راهی شهرهای مقدس عراق شوند 
که از این تعداد 2میلیون زائر از مرزهای چذابه و شلمچه 

در خوزستان عزیمت خواهند کرد.
معاون امنیتی و انتظامی اســتانداری خوزســتان در 
گفت وگو با همشــهری تأکید می کند: تمهیدات الزم 
برای عبور آســان، راحت و ایمن زائران از مرزهای این 
استان اندیشیده شده است و نگرانی خاصی وجود ندارد.

ولی اهلل حیاتی بــا بیان اینکه 400موکب و ایســتگاه 

پذیرایی در مرز شلمچه و 300موکب نیز در مرز چذابه 
آماده خدمات رســانی به زائران هســتند، می گوید: با 
توجه به گرمای هوای خوزستان و تجربه گرمای باالی 
50درجه طی هفته های اخیر حدود 11هزار مترمربع 
مه پاش و سایه بان در مرز شلمچه و 10هزار مترمربع در 

مرز چذابه تعبیه شده است.
به گفته وی، آب آشامیدنی پایدار برای هر 2مرز و در هر 
2سوی مرز یعنی خاک ایران و  عراق و همچنین یخ و 

نان مورد نیاز مواکب تامین شده است.
معاون امنیتی و انتظامی اســتانداری خوزســتان با 
بیان اینکه در شــلمچه یک درمانگاه ثابت   با ظرفیت 
70تخت بســتری و یک درمانگاه ســیار ایجاد شــده 
اســت، می افزاید: در مرز شــلمچه حمل ونقل ریلی و 
زمینی فعال اســت و برای جابه جایی زائــران در هر 
 2مرز ناوگان حمل ونقل عمومی به ویژه در برگشــت

 مستقر است.
حیاتی همچنین از آماده سازی 110هکتار پارکینگ 
در شلمچه و 90هکتار پارکینگ در چذابه برای پارک 

خودروی زائران خبر می دهد.

       
 با وجود اینکه بعد از 2ســال شــیوع کرونا پیش بینی 
می شود امسال تردد زائران به سمت عراق افزایش قابل 
توجهی یابد، اما افزایش 2مــرز در آذربایجان غربی و 
کردستان به گذرگاه های تردد و همچنین اجرای 2طرح 
کنترل زائران، بخشی از ازدحام در مرزهای خروجی را 

کاهش می دهد.

آغاز به کار مواکب اربعین در 6گذرگاه
امسال 4گذرگاه در مرز مهران، خسروی، شلمچه و چذابه و 2گذرگاه تمرچین و باشماق درشمال غرب کشور میزبان زائران اربعین هستند

مرمت کلیسا، مدرسه و قبرســتان روستای لیلیان که 
به دست ارامنه و مطابق معماری ایرانی عهد قاجاریه 
بنا شدند به دلیل داشــتن مالک خصوصی با موانعی 

روبه رو است
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چهارشنبه 19 مرداد 161401
 شماره  8562

2سال پیش در چنین روزی شاخص 
بازار 

کل بورس تهران در دولت قبل، بعد سرمایه
از یک دوره رشــد افراطی شروع به 
نزول کرد و از آن زمان تاکنون 30درصد افت کرده 
اســت. بازخوانی دوره 2ســاله نزول بورس نشان 
می دهد که یکی از مهم ترین دالیل رکود مدت دار و 
عمیق بورس در همه این دوران رشد های انفجاری 
شــاخص بــورس در ســال1399 تحت تأثیــر 

سیاست های دولت قبل بوده است.
به گزارش همشــهری، 19مرداد ماه ســال1399 
شاخص کل بورس تهران توانست به سقف قله تاریخ 
خود در محدوده 2میلیون  و100هزار واحد برسد، 
اما بعد از این روز، شــاخص بورس با افت سنگینی 
مواجه شــد و فقط طی 3ماه بیش از 42درصد افت 
کرد. این شاخص اگرچه از آن دوره به بعد در برخی 
مقاطع با برخی صعودهای کوچک و دوره ای مواجه 
شده است اما آمار ها نشــان می دهد؛ بازار سهام در 
همه این مدت در رکود بوده و شاخص بورس هرگز 
نتوانسته همچون سال99 با صعود های بزرگی مواجه 
و حتی به سقف قله تاریخی خود نزدیک شود. طبق 
آمارهای موجود شاخص بورس در 2سال گذشته با 
وجود برخی رشد های مقطعی به طور میانگین بیش 
از 30درصد افت کرده است اما مقایسه آماری میزان 
تورم و رشد قیمت ها در سایر بازار ها نشان می دهد 
که میزان زیان سهامداران به مراتب فراتر از میانگین 
افت شاخص بورس است. اما علت این نزول در 2سال 

گذشته چه بود؟

دالیل نزول
تحلیلگران عوامل مختلفی را در نزول 2ساله بورس 
دخیل می دانند اما به زعم آنهــا؛ یکی از مهم ترین 
عوامل نزول شاخص های بورس در 2سال گذشته، 
رشد افراطی شــاخص ها در سال1399 تحت تأثیر 
سیاست ها و تغییرات پولی دولت قبل بود؛ چرا که 
قیمت سهام شرکت ها به قدری افزایش یافته بود که 
سرمایه گذاری در بورس توجیه اقتصادی خود را از 
دست داده بود، ضمن اینکه طبق قواعد علوم مالی، 
شاخص های بورس بعد از هر رشدی نیاز به اصالح 
و تعدیل دارند و زمانی که رشد شاخص بیش از حد 
باشد دوره نزول نیز عمیق تر و طوالنی تر خواهد شد.
آنطور که آمار ها نشان می دهد، در دوره اوج بازار در 
19مرداد ماه 1399 که شاخص بورس سقف تاریخی 

خود را فتح کرد، نسبت قیمت به درآمد بازار سهام تا 
سطح 40مرتبه افزایش یافته بود. عددی باور نکردنی 
که در تاریخ نیم قرن فعالیت بورس بی سابقه بود؛ چرا 
که از زمان آغاز فعالیت بازار سهام در سال1346 تا 
سال1399 میانگین نســبت قیمت به درآمد بازار 
که به نوعی معیاری بــرای اندازه گیــری، گران یا 
ارزان بودن قیمت سهام شرکت هاست، در محدوده 
4.5 تا 7.5 مرتبه در نوسان بود و این نسبت فقط در 
برخی مقاطع کوتاه مثال در سال1392 توانسته بود 
از مرز 10مرتبه تجاوز کند اما وقوع برخی عوامل در 
سال1399 منجر به رشد غیر قابل باور قیمت سهام 
شرکت ها شد و کار به جایی رسید که قیمت سهام 
برخی از شــرکت ها هر روز و به طور مداوم باالترین 
رشــد را تجربه می کردند. اما ریشــه این رشد های 
عجیب در درجه نخست مربوط به رشد تورم و افزایش 
قیمت دالر بود که یک محرک اولیه برای رشد و تقریبا 
طبیعی بود و عامل دیگر که عامل اصلی رشد افراطی 
شاخص ها بودند، کاهش نرخ بهره و دعوت دولت از 

مردم برای سرمایه گذاری در بورس بود.

محرک های اولیه رشد
آن طــور که آمار ها نشــان می دهــد؛ قیمت هر 
دالر آمریکا از ابتدای ســال1397 که جرقه های 
اولیه رشــد بورس نیز از همین دوره زده شــد تا 
پایان نیمه نخســت ســال1399 با 610درصد 
رشــد از 4500تومان تا محدوده 32هزار تومان 
پیشــروی کرد و همگام با این رویداد، شــاخص 
قیمت مصرف کننده یا همــان نرخ تورم نیز بیش 
از 140درصــد افزایــش یافت. به طــور طبیعی 
شــاخص های بورس همگرایی زیادی با رشــد 
قیمت دالر و تورم دارند و در دوره هایی که این 2 
نماگر با رشد مواجه می شوند، شاخص های بورس 
نیز صعود می کنند؛ بنابراین می توان گفت، این 2 
مولفه محرک های اولیه رشد شاخص های بورس 
بودند. اما نمودار شاخص بورس نشان می دهد تا 
زمانی که بورس تحت تأثیــر این 2 عامل در حال 
رشد بود، روندی طبیعی و نســبتا مالیم داشت 
ولی از زمانی که نرخ بهره کاهش یافت و دولت نیز 
شــروع به دعوت از مردم برای سرمایه گذاری در 
بورس کرد، شاخص های بورس به شکل انفجاری 
صعود کردند و زمینــه نزول های بعدی آن فراهم 

شد.

محرک رشد افراطی
آن طورکه آمار ها نشــان می دهد؛ شاخص بورس از 
اسفند 1398 تا 19مرداد ماه1399 و در طول 5ماه 
بیش از یک  میلیون  و600هزار واحد رشــد کرد و 
از محدوده 500هزار واحد به 2میلیون  و100هزار 
واحد رسید. این میزان رشــد افراطی که در تاریخ 
بورس بی سابقه است، درســت با آغاز دوره کاهش 
نرخ بهره در دولت قبل و دعوت دولت از مردم برای 

سرمایه گذاری در بورس مصادف بود.
آمار ها نشان می دهد، درســت در همین دوره نرخ 
بهره از محدوده 21درصد به کمتر از 14درصد نزول 
کرد که منجر به افت های شــدید نــرخ بهره اوراق 
بدهی از جمله اسناد خزانه اســالمی مواجه شود. 
به طور طبیعی بین نرخ بهره اوراق بدون ریســک و 
شاخص های بورس ارتباط معنا داری وجود دارد و با 
کاهش نرخ بهره، شاخص های بورس با رشد مواجه 
می شــوند؛ بنابراین به زعم بسیاری از کارشناسان، 
یکی از مهم ترین دالیل رشد های پر شتاب بورس در 

این دوره، کاهش شدید نرخ بهره بود.
امیر جعفرزاده، یک پژوهشــگر اقتصادی در همان 
دوره درباره اثرات کاهش نرخ بهره  بر شاخص های 
بورس گفت: علت اصلی نوسان در بازارهای مختلف 
وضعیت نرخ بهره بود. سیاســت های پولی و مالی 
به گونه ای اتخاذ شــده که نرخ ســود بانکی از نرخ 
تورم کمتر بود و در واقع، نرخ بهره حقیقی به شدت 
منفی شد .به گفته او، کاهش نرخ بهره این سیگنال 
را به مردم داد که باید پول تبدیل به دارایی شــود. 
این سیگنال سیاســتگذاران، نقدینگی را به سمت 
بازارهای دارایی محور ســوق داد. سینا سلیمانی، 
یک کارشناس دیگر بازار سرمایه نیز در همین باره 
گفت: با کاهش نرخ بهره، نرخ بهره واقعی منفی شد؛ 
بنابراین نقدینگی برای کســب بــازده مورد انتظار 
خود، باید به سمت بستر های سرمایه گذاری حرکت 

می کرد که یکی از گزینه ها بازار سهام بود.
با وجود آنکه رشد های افراطی شاخص بورس در آن 
دوره ارتباط مستقیمی با کاهش نرخ بهره داشت اما 
مقامات وقت دولت در همــان دوره این موضوع را 
تکذیب می کردند اما بعــد از آن عبدالناصر همتی، 
رئیس کل وقــت بانک مرکزی به صــورت تلویحی 
این موضــوع را تأیید کرد و کاهش نــرخ بهره را به 
وقوع کرونا نســبت داد؛ موضوعی کــه مورد تردید 
کارشناسان بازار سرمایه است. به گفته همتی، علت 

اصلی کاهش نرخ بهره، کاهش تقاضا برای پول و علت 
کاهش تقاضا نیز وقوع کرونــا بود و همه این عوامل 
منجر به هجوم نقدینگی به بازار سهام در سال1399 
شد. او در این باره توضیح داد: در ابتدای سال1399، 
اقتصاد کشور با شــرایط حادث شده ناشی از شیوع 
ویروس کرونا مواجه شد، در نتیجه شیوع همه گیری 
کرونا، فعالیت های اقتصادی کشور به شدت کاهش 
یافت؛ در این بین با تصویب ســتاد ملــی مبارزه با 
کرونا 75هزار میلیــارد تومان در اردیبهشــت ماه 
1399، برای کمک به معیشت خانوارها و نیز اعطای 
تسهیالت یک میلیون تومانی و بخش های مختلف 
اقتصادی مطرح شد. از طرفی برای تحقق این رقم، 
بانک مرکزی نیز نسبت به آزادسازی 20هزار میلیارد 
تومان سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی کرد. 
او ادامه داد: مجموع این اتفاقات موجب شد عرضه 
پول از تقاضای آن پیش بیفتــد. بنابراین تحت این 
شــرایط بانک ها با بیش از 70هــزار میلیارد تومان 
منابع مازاد بین بانکی مواجه شدند و نرخ بهره بین 
بانکی به شدت کاهش یافت و بانک مرکزی به منظور 
حفظ ثبات بازارها و جلوگیری از بحران پولی، ناچار 
شد نرخ بازار بین بانکی را در محدوده 14-12درصد 
قرار دهد. در حالیکه درحالت عادی بانک ها همیشه 
15-10هزار میلیارد تومــان پول نزد بانک مرکزی 
داشــتند. همتی تأکید کرد: بخشــی از این پول به 
بورس آمد و آن شرایط عجیب در ماه های نخستین 
سال99 رقم خورد. اما این همه ماجرا نبود و به غیر از 
کاهش نرخ بهره، یک عامل دیگر نیز در رشد افراطی 
شاخص های بورس در سال1399 نقش داشت و آن 

تبلیغات دولت قبل برای ورود مردم به بورس بود.
 درســت در زمانی که نرخ بهره در حال کاهش بود، 
مقامات دولتی از مردم می خواســتند تا منابع خود 
را در بورس ســرمایه گذاری کننــد و در عین حال 
تالش کردند از طریق پذیره نویســی صندوق های 
سرمایه گذاری دولتی، ازجمله دارا و پاالیش یکم و 
همچنین عرضه اولیه سهام شستا در بورس نقدینگی 
مردم را جذب بورس کنند. آمار ها نشــان می دهد، 
در همیــن دوره بیش از 120هــزار میلیارد تومان 
نقدینگی مردم راهی بورس شــد و تعداد کد های 
معامالتی ســهامداران جدید چند صد درصد رشد 
کرد. این موضوع منجر به تزریق شدید نقدینگی به 
بورس شد که سوخت الزم برای رشد شاخص ها را 

فراهم می کرد.

بازخوانی2سال رکود بورس
شاخص بورس از 2سال پیش تاکنون 30درصد افت کرده است

بیمارستان ها و هتل ها از مالیات معاف شدند 
براســاس اعالم ســازمان امور مالیاتی، نرخ مالیات درآمد 
بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی و تفریحی تا 5سال از 
زمان صدور پروانه براساس قانون مالیات های مستقیم صفر 
درصد خواهد بود. در متن نامه حجت اهلل موالیاری، مدیرکل 
دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی آمده است: 
براساس ماده4 آیین نامه اجرایی قانون مالیات های مستقیم، 
بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری غیردولتی 
که از ابتدای سال1395 از سوی وزارتخانه های بهداشت یا 
گردشگری برای آنها پروانه بهره برداری صادر شده، تا 5سال 
از زمان صدور پروانه و در مناطق محروم تا 10سال از زمان 
صدور مجوز از دستگاه های مربوطه، معاف از مالیات هستند 

و مالیات متعلقه با نرخ صفر برای آنها محاسبه خواهد شد.

استفاده از رمزارز در تجارت کشور رسمی شد
رئیس کل سازمان توســعه تجارت ایران از انجام نخستین 
ثبت ســفارش رســمی واردات با رمزارز به ارزشی معادل 
10میلیــون دالر خبر داد. علیرضــا پیمان پاک، رئیس کل 
سازمان توســعه تجارت ایران در فضای مجازی نوشت: این 
هفته نخســتین ثبت سفارش رســمی واردات با رمزارز به 
ارزشی معادل 10میلیون دالر با موفقیت صورت پذیرفت. تا 
پایان شهریورماه استفاده از رمزارزها و قراردادهای هوشمند 
به صورت گســترده در تجارت خارجی با کشورهای هدف 

عمومیت خواهد یافت.

ارسال ۸۸هزار پرونده تخلف صنفی به تعزیرات
سیدمجتبی سجادی، مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات 
سازمان حمایت از ارسال پرونده تخلف 88هزار و 745واحد 
اقتصادی به دالیلی چون گرانفروشی، عدم  درج قیمت، عدم  

ارائه فاکتور خرید و کم فروشی به تعزیرات خبر داد.

حاشیه های قیمت گذاری رب گوجه فرنگی و تن ماهی 

بازار
همچنان ادامه دارد و وارد پنجمین ماه خود شده است. به 
گزارش همشــهری، از فروردین ماه امسال سندیکای 
صنایع کنسرو با ارائه لیست هزینه های تولید دو محصول تعزیراتی خود به 
دولت، افزایش قیمت این دو کاال را خواستار شد اما دولت و به طور مشخص 
سازمان حمایت تاکنون به طور رســمی با این درخواست صنایع کنسرو 
موافقت نکرده و تداوم این کشمکش به تشتت قیمتی در بازار مصرف منجر 
شــده اســت. هم اکنون قیمت هر قوطی رب 800گرمی که براســاس 
قیمت گذاری پیشــینی باید 40هزار تومان برای مصرف کننده به فروش 
برســد در برخی از برندها به بیش از 45هزار تومان رســیده و از بعضی 
برندهای معروف رب نیز به روال سه ماه گذشته در فروشگاه های بزرگ و 
سوپرمارکت ها اثری نیست. قیمت 35هزار تومانی قوطی های 180گرمی 
تن ماهی ســاده هم کم کم در حال عبور از 40هزار تومان است و این در 
شرایطی اســت که فعال هیچ مصوبه ای درخصوص افزایش قیمت این دو 
محصول صادر نشده و آنچه از تغییر قیمت در بازار مشاهده می شود به گفته 
فعاالن صنعت کنســرو، براســاس توافقات ضمنی و شــفاهی با وزارت 
جهادکشاورزی بوده است. اخیرا شــرکت های تولیدکننده رب به دلیل 
افزایش 12درصدی قیمت از ســوی ســازمان تعزیرات جریمه شــدند 
درحالی که به گفته تولیدکنندگان این افزایش قیمت با هدف فراهم شدن 
شرایط تداوم تولید، پیش تر به طور غیررسمی با دولت هماهنگ شده بود. 
محمد مختاریانی، عضو هیأت مدیره سندیکای کنسرو ایران روز گذشته 

در نشستی خبری با اشاره به اینکه قائم مقام وزیر جهادکشاورزی و فرمانده 
قرارگاه امنیت غذایی از تولیدکنندگان رب گوجه فرنگی خواست تا زمان 
اعالم رســمی قیمت جدید و صرفا برای مدیریت بازار، این کاال را به طور 
موقت با 12درصد رشد قیمت مصرف کننده تولید کنند، گفت: با وجود این 
توافق بازرسی خود وزارت جهادکشــاورزی برای تولیدکنندگان پرونده 
تشکیل داده اســت. خرداد ماه نیز برخی خبرگزاری ها از موافقت ستاد 
تنظیم بازار با افزایش 15درصدی قیمت تن ماهی خبر دادند درحالی که 
به گفته محمد میررضوی، دبیر ســندیکای صنایع کنسرو در گفت وگو با 
همشهری، هیچ مصوبه و ابالغ رسمی در این زمینه صادر نشده و قیمت 

تن ماهی همچنان دارای سقف 35هزارتومانی است.

هزینه تولید بیش از 40هزارتومان است
اعضای سندیکای صنایع کنسرو معتقدند هزینه تولید رب و تن ماهی از 
آنچه به عنوان قیمت این دو کاال تعیین شده بیشتر است و تولید هر قوطی 
800گرمی رب و هر قوطی 180گرمی کنسرو تن ماهی بیش از 40هزار 
تومان برای شرکت های تولیدکننده آب می خورد. گرچه هیچ گاه قیمت 
پیشنهادی سندیکا برای این دو محصول صراحتا اعالم نشد اما گفته های 
مسئوالن صنفی درباره آنالیز هزینه تولید نشان می داد قیمت مورد تقاضا 
چیزی بین 50تا 60هزار تومان برای مصرف کننده اســت که افزایشــی 
70درصدی را در خود دارد. این میزان افزایش قیمت با توجه به تغییرات 
قیمت دیگر کاالهای اساسی، هزینه سنگینی را به سبد مصرف خانوارها 

تحمیل و عدم پذیرش درخواست های تولیدکنندگان برای رشد قیمت از 
سوی دولت را توجیه می کند. در ســوی دیگر ماجرا اما تولیدکنندگان از 
زیان سنگین منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی می گویند. نایب رئیس 
سندیکای صنایع کنســرو روز گذشته در نشســت خبری این سندیکا 
از تعطیلی نیمی از کارخانجات تولید رب و تن ماهی خبر داد. مســعود 
بختیاری، با اشاره به اینکه دود این اتفاق در نهایت به چشم مصرف کننده 
می رود، از دولت خواست برای کنترل قیمت و حمایت از مصرف  کننده، 
قیمت مواداولیه را کنترل و مالیات بر ارزش افزوده را مانند آنچه در دیگر 
کاالهای اساسی لحاظ شده، حذف کند تا تولیدکنندگان که امروز نیز با 

کمترین حاشیه سود کاال تولید می کنند بیش از این متضرر نشوند.

ضرورت تعیین تکلیف قیمت
ادامه کشمکش ها بر سر تعیین قیمت رب و تن ماهی در حالی است که تا 
چند ماه پیش این دو محصول به عنوان کاالی تحمیلی به بنکداران فروخته 
می شد و به نظر نمی رسید تولید آنها با مشــکل خاصی مواجه باشد. طی 
چهار ماه گذشته نیز گرچه بازار این کاالها با بحران مواجه نبوده، اما روند 
توزیع با مشکالتی مواجه شده و رشــد قیمت نیز در این اقالم ادامه یافته 
است. به نظر می رسد حل این مشــکل نیازمند هماهنگی بیشتر میان دو 
وزارتخانه جهادکشاورزی و صمت در زمینه سیاست های کنترل بازار است 
تا با خروج تولیدکنندگان از این بالتکلیفی قیمتی، بازار نیز بتواند مسیر 

عادی خود را بازیابد.  

لزوم تعیین تکلیف قیمت رب گوجه و تن ماهی 
دولت و صنایع کنسرو هنوز بر سر قیمت  این دو محصول تعزیراتی به توافق نرسیده اند و این ناهماهنگی باعث آشفتگی در قیمت این محصوالت شده است

چهره ها

تاالر شیشه ای

فروش حقوقی

فروش حقیقی

291

563

2434

1898

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1.454

1.453

1.452

1.451

1.450

1.449

1.44۸

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

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 
3هزارو19واحد، معادل 0.21درصد رشد کرد و به 

یک میلیون و451هزارو941واحد رسید. شاخص کل هم با 
801واحد رشد به 390هزارو944واحد رسید.

در مبادالت دیروز بازارسرمایه، قیمت سهام 
273شرکت رشد و 304شرکت کاهش یافت. 

قیمت سهام 10شرکت 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 
هزارو898میلیارد تومان سهام خریدند، اما در مقابل حجم 
فروش سهامداران حقیقی به 2هزارو434میلیارد تومان 

رسید. این به معنای آن است که سهامداران حقیقی روز شنبه 
245میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج کردند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل سهام شرکت های حاضر در بورس و فرابورس 
در مبــادالت دیــروز 12هزارمیلیاردتومان رشــد کرد و به 
6542هزار میلیارد تومان رسید؛ یعنی ارزش دالری کل 
بازار ســهام ایران با توجه به اینکه هردالر آمریکا دیروز 
در بازار آزاد در محــدوده 31هزارو700تومان دادوســتد 
شــد، هم اکنــون معــادل 206میلیاردو370میلیون دالر 

است.

6560

6540

6520

6500

64۸0

6460

6440
10 مرداد 11 مرداد 12 مرداد 15 مرداد 1۸ مرداد

ارقام به هزارمیلیاردتومان

ارزش معامالت بازار سرمایه

در مبــادالت دیــروز 22هزارو635میلیــارد تومــان اوراق 
بهــادار دربــازار ســرمایه خریــد و فــروش شــد کــه از این 
میــزان 2هزارو434میلیــارد تومــان بــه معامــالت خــرد 
سهام و بقیه به اوراق بدهی و معامالت عمده اختصاص 
یافت. این ارقام نشــان می دهدکه ارزش کل معامالت 
خرد در دادوســتد های دیروز 169میلیارد تومان معادل 

6.5درصد افت کرده است. 

ارقام به درصد  کل معامالت  معامالت خرد

صعود
نزول

بدون تغییر

 کاهش قیمت حبوبات
از میادین آغاز شد

قیمت حبوبات بعد از 3 ماه افزایش، ســرانجام کاهشــی شد. 
نرخنامه ســازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران نشان 
می دهــد در مردادماه قیمت انواع حبوبات فلــه در میادین در 
مقایسه با تیرماه کاهشی یا بدون تغییر بوده است. کاهش 2تا 
6درصدی قیمت انواع حبوبات در مردادماه در شــرایطی است 
که از ابتدای امسال نرخ این محصوالت با وجود کاهش تقاضا، 
تحت تأثیر تغییرات نرخ ارز و رشد قیمت انواع پروتئین حیوانی، 

افزایشی بود.

لوبیا چیتی

66.000
63.000

لوبیا 
چشم بلبلی

44.000
44.000

لوبیا قرمز 
قمی

49.000
46.000

نخود 
لوبیا

45.000
44.000

لپه تبریز

51.000
4۸.000

عدس

54.000
49.000

قیمت مرداد 1401قیمت تیر 1401

کیلوگرم/ تومان

41.000
39.000

لوبیا سفید

نخود

47.000
47.000

 آخرین قیمت
کره حیوانی و گیاهی 

نگاهی به تغییــرات قیمت انواع کــره در ماه های 
گذشته نشان می دهد کره های حیوانی در مقایسه 
با انواع گیاهی رشد قیمت کمتری داشته اند. از سال 
گذشته با خروج کره از لیست قیمت گذاری دولتی 
رشد بهای این کاال آغاز شــد و به ویژه در 3 ماه اخیر 
کره های گیاهی جهش 3برابری در قیمت داشته اند 
درحالی که این میزان تغییــر قیمت برای کره های 

حیوانی در طول یک سال رخ داده است.
  

قیمت ها به تومان 

26.000کره حیوانی 100گرمیشکلی

26.000کره حیوانی 100گرمیپگاه

26.000کره حیوانی 100گرمیکاله

26.500کره گیاهی کم چرب 250گرمیمهگل

31.000کره گیاهی کم چرب غنی شده 250گرمیمهگل

65.000کره حیوانی الکتیکی بدون نمک 250گرمیکالین

60.000کره حیوانی 250گرمیماردینی

31.000کره گیاهی زعفرانی غنی شده 250گرمیالدن

14.000کره حیوانی 50گرمیپاکبان

11.000کره گیاهی ویتامینه 100گرمیغنچه

میادین

بازارها

سوپرمارکت

25000

20000

15000

10000

5000

0

مهران محرمیان 
معاون فناوری های نوین بانک 

مرکزی
  بــا اقداماتــی کــه بیــن بانــک مرکزی، 
شبکه پرداخت و سازمان امور مالیاتی 
انجــام شــده بیــش از 90.5 درصــد از 
کارتخوان هــا و ابزارهــای پرداخــت 
در کشــور پرونــده مالیاتــی دارنــد و 
تعــداد کمی حــدود 280 هزار دســتگاه 
کارتخوان باقی مانده که طی این هفته 

به این شبکه متصل خواهند شد.

علی اکبر محرابیان
وزیر نیرو

متوســط دمــای کشــور نســبت بــه ســال 
گذشــته یــک درجــه بیشــتر شــده و در 
برخی نقاط مانند استان های خوزستان، 
بوشــهر، هرمــزگان و حتــی شــمال غــرب 
کشور 4 الی 5درجه افزایش دما را شاهد 
هستیم. برای هفته آینده هم پیش بینی 
می شــود کــه شــهرهای شــمالی کشــور 
شاهد افزایش دما باشند و در این صورت 

باعث افزایش مصرف برق خواهد شد. 

پور
ناه

ر پ
 امی

ی/
هر

مش
س: ه

عک

52
46

2



روز خوب

تكواندو
در روز افتتاح رسمي بازي هاي كشورهاي 
اسالمي، ورزشكاران ايران در تكواندو به 

4مدال و در پينگ پنگ به 3مدال دست يافتند
بازی های كشورهای اسالمی كه از روز جمعه 
آغاز شده اســت، دیشــب با برگزاری مراسم 

افتتاحیه در قونیه رسمیت پیدا كرد.

  2طال و 2برنز در تکواندو
4مدال از مدال هــای كاروان ایران در تکواندو 
به دست آمد. در روز اول مسابقات این رشته، 
تکواندوكاران 4وزن رقابت كردند و 4نماینده 
ایران به 4مدال رسیدند؛ 2طال و 2برنز. حسین 
لطفی و ناهید كیانی صاحب طال شدند و نسترن 
ولی زاده و مهدی حاج موســایی روی سکوی 
سوم رفتند. لطفی در وزن منهاي 58كیلوگرم 
با پیروزی مقابل محسن رضایی از افغانستان 
و قهرمان آفریقا به یک چهارم نهایی رســید. 
سپس حریفی از قزاقستان را برد و به نیمه نهایی 
صعود كرد و در نهایت با شکست دادن حریف 
آذربایجاني هم به فینال رفت. لطفی در فینال 
كار راحتی نداشت چرا كه باید با پوالد گوركم، 
نماینده میزبان مبارزه مي كرد. اما لطفی راند 
اول را 15-4 و راند دوم را به خاطر اخطارهای 
متعدد حریفش برد و با ایــن پیروزی صاحب 

مدال طال شد.
و اما ناهید كیانی كه چندی پیش قهرمان آسیا 
شده بود، مدال طالی این بازی ها را هم به دست 
آورد. او در وزن منهاي 53كیلوگرم با پیروزی 
مقابل حریفانی از تاجیکســتان و عربســتان 
به نیمه نهایی رســید. كیانی با پیروزی مقابل 
مایوموا از ازبکســتان به فینال رفت و حریف 
آخر او الیوچی از مراكش بود. كیانی در 2راند 
11-5 و 14-2 به پیروزی رسید تا صاحب طال 
شود. او بعد از قهرمانی، از آینده درخشانی كه 
در انتظارش هست، گفت: »در تکواندو آینده 
درخشانی دارم و به همین روند ادامه می دهم.« 
قهرمان طالیي تکواندوي ایران از میزبانی گالیه 
دارد: »در فینال و پای فینــال اختالف امتیاز 
حساب نمی شــود و به خاطر همین میزبان در 

اعالم نتیجه تعلل كرد.«
نســترن ولی زاده در وزن منهاي 57كیلوگرم 
مدال برنز گرفت. او با شکست دادن نمایندگان 
ازبکســتان و قزاقســتان به نیمه نهایی رسید 
ولی در ایــن مرحله در 3رانــد مقابل خدیجه 
كبــرا از تركیه باخت و فینال را از دســت داد. 
مهدی حاج موســایی هم به مــدال برنز وزن 
منهاي 54كیلوگرم رســید. او هم با پیروزی 
مقابل تکوانــدوكاران ازبکســتان و مالزی به 
نیمه نهایی رسید ولی در این مرحله در 2 راند 
از دنیز تکوانــدوكار تركیه شکســت خورد و  

نتوانست به فینال برود.

  پینگ پنگ؛ يك طال و 2نقره در انفرادي
نماینــدگان ایــران در این رشــته 3مدال 
انفرادی گرفتند. امیرحسین هدایی و نیما 
عالمیان در یک فینــال تمام ایرانی مدال ها 
را بین خودشــان تقســیم كردند؛ هدایی 
طال گرفت و عالمیان نقره. ندا شهســواری 
هم در مســابقات زنان فینالیست بود كه با 
شکســت مقابل حریفی از تركیــه به مدال 
نقره رســید. در مســابقات تیمی نیز تیم 
زنان، 2تیم ازبکســتان و بنــگالدش را 3بر 
صفر شکســت داد. تیم مردان هم در بازی 
 اول مالدیو را 3 بر صفر بــرد و در بازی دوم

3بر صفر بنگالدش را شکســت داد. امروز 
ادامه مسابقات تیمی برگزار می شود.

  شکست سنگین در هندبال زنان
شــناگران دیروز در 50متــر قورباغه رقابت 
كردنــد و ابوالفضل ظریف، شــاهین ایزدیار 
و ســینا ضیغمی نژاد به فینال رســیدند. در 
100متــر قورباغه هــم ضیغمــی و ایزدیار 
فینالیست شدند. در هندبال زنان، تیم ایران 
كه در بازی اول با اختالف افغانستان را شکست 
داده بود، دیروز در مقابل كامرون شکســت 
خورد. تیم ملی هندبال زنان كه امسال با مقام 
چهارم آسیا برای اولین بار مسابقات قهرمانی 
جهان را تجربه كــرد، در آخرین لحظه ها به 
كاروان ایران اضافه شــد. آنهــا در بازی اول 
كار سختی نداشــتند اما در بازی دیروز قبل 
از اینکه وارد زمین شــوند، اختــالف دو تیم 
مشخص بود. كامرونی ها با جثه های درشتشان 
از اول بازی را به دست گرفتند و در پایان هم 
توانســتند 42-29 به پیروزی برسند. زنان 
ایران امروز اســتراحت دارند و پنجشنبه در 
آخرین دیدار مرحله گروهی مقابل آذربایجان 

قرار می گیرند.

  چهارشنبه     19 مرداد  1401     12 محرم  1444       سال سی ام          شـــماره  8562

ستاره دیده شد
هدايی كه چند سالی است در پينگ پنگ ايران 

مطرح است، با طالی بازی های كشورهای 
اسالمی  يک بار ديگر از نيما عالميان گذشت 

19

اينتراختی ها امشب هلسينكی را هم 
سفيدپوش می كنند تا شاهد رويارويی 

تيم شان با رئال در سوپرجام باشند

بارسا علیه بارساابَر جام
باشگاه كاتالونيايی عليه چند بازيكن خود 

اقدام حقوقی خواهد كرد؛ بازيكنانی كه 
قراردادشان غيرقانونی تنظيم شده است

2019

 روز مانده تا 
جام جهانی

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

پرسپولیس

فوالد
20:30

پنج شنبه 27 مرداد 1401

جمعه 28 مرداد 1401

لیگ برتر ایران - هفته 2

ملوان

استقالل
19:30

 روز مانده تا 
ليگ برتر

در بحران کمبود 
مهاجم، استعدادی 
چون مهدی عبدی 
باید ستاره خط آتش 
پرسپولیس باشد

کمی هم 
معلم باش 
آقایحیی 

دو
کوان

وز ت
دیر

ی 
ی ها

الی
     ط

درخششمهاجمانپرسپوليسدراروپا،داغدلاينتيمبدونفورواردراتازهميکند

پرتغال خونی

گزارش
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هوس»هیس«کردهاند

سپاهانطلسمرامیشکند؟

ماهمکهطبقمعمولهیچی

هنوز فصل فوتبال پرتغال شــروع 
نشــده که رقبــای پورتو جنگ 
روانی علیه مهــدی طارمی را از 
سر گرفته اند. ستاره ایرانی متهم 
است به اینکه با نوع زمین خوردنش 
داوران را مجاب به اعالم پنالتی می کند. 
این اتهامات در حالی پارسال در پرتغال اوج گرفت که با وجود 
کمک داور ویدئویی جایی برای فریبکاری باقی نمی ماند. آن 
جنگ روانی البته با هدف به حاشــیه بردن طارمی آغاز شد 
که نتیجه هم نداد و این بازیکن عالمت »هیس« را به شادی 
گل هایش ضمیمه کرد. حاال بعد از مســابقات هفته اول، بار 
دیگر یکی از مدیران اســپورتینگ به بهانه اتفاقات بازی این 
تیم با براگا و رد تصمیم داور از سوی VAR ابراز امیدواری کرده 
این اتفاق در مورد پنالتی های اعالم شده روی طارمی هم تکرار 

شود. به نظر می رسد دوستان دوباره هوس هیس کرده اند!

با نزدیک شدن به آغاز مسابقات فصل 
جدید فوتبال ایران، باالخره رخوت 
و سستی در حال رخت بر بستن 
است و کم کم فضای پرنشاط تری 
بر این حوزه حاکم می شود. حسن 
کار هم این اســت که یک افتتاحیه 
باشکوه داریم و قرار است استقالل و سپاهان استارت کار را 
مقابل هم بزنند. هر 2تیم مربی خارجی دارند و تحوالت زیادی 
را از ســر گذرانده اند؛ در نتیجه بازی رودرروی آنها از هر نظر 
غیرقابل تحلیل است و می تواند اتفاقات غیرمنتظره ای در دل 
داشته باشد. در این میان یک نکته آماری کار طالیی پوشان را 
دشوار می کند؛ اینکه در 21دوره گذشته لیگ برتر استقالل 
هرگز هنگام میزبانی در هفته اول شکست نخورده است. 9برد 
و 3تســاوی حاصل 12میزبانی آبی ها در هفته نخست بوده 

است. آیا سپاهان این طلسم را می شکند؟

خبر رســیده حق پخش مسابقات 
فصل جدید لیگ عربســتان به 
یکی از شــبکه های تلویزیونی 
همین کشور واگذار شده است. 
رقم قرارداد هم به پول ما می شود 
بیشتر از هزار میلیارد تومان. این البته 
بین همین کشورهای عربی رقم خارق العاده ای نیست و به نظر 
می رسد حق پخش لیگ های امارات و قطر حتی باالتر از این 
عدد واگذار می شود. در مورد فوتبال ایران اما نیازی به توضیح 
نیست که مسئوالن صداوسیما اساسا ضرورتی برای پرداخت 
حق پخش حس نمی کنند. آنها ساعت ها با پخش تلویزیونی 
مسابقات کنداکتورشــان را پر می کنند، مخاطب به دست 
می آورند و آگهی های گران قیمت می گیرند، اما نه تنها پول 
چنین سرویسی را نمی پردازند، بلکه ساعت برگزاری برخی 

مسابقات را هم تغییر می دهند!

بیست ودومین دوره لیگ برتر فوتبال ایران 
در حالی از روز جمعه آغاز می شود که این 
لیگ در سال های جاری کم گل ترین فصول 
خودش را پشت سر گذاشته است. در تاریخ 
21ساله این لیگ، فقط در 3فصل میانگین گل  در هر بازی به 2نرسیده 
که این 3فصل در همین 4سال اخیر بوده اند. در دوره هجدهم لیگ برتر 
یعنی در فصل 98-97 میانگین گل برای نخستین بار کمتر از 2شد و به 
1.98رسید. در لیگ بیستم همین عدد تکرار شد و در لیگ بیست ویکم 
یعنی همین آخرین دوره ای که پشت سر گذاشتیم، میانگین گل در هر 
بازی تا عدد نازل 1.78نزول کرد! بــه این ترتیب لیگ21 با فاصله زیاد، 

کم گل ترین دوره لیگ برتر تا کنون بوده است.

پرگل ترین ادوار لیگ برتر را در سال های 
87 تا 89 شاهد بودیم که طی 2سال شاهد 
باالترین میانگین گل های ردوبدل شده در 
تاریخ لیگ برتر بودیم و گلزن ترین تیم های 
تاریخ نیز در همین 2سال ظهور کردند. در لیگ هشتم )88-87( مجموعا 
781گل ردوبدل شد و با توجه به اینکه در آن سال ها لیگ برتر 18تیمی 
بود و 306بازی در طول فصل برگزار می شد، میانگین گل ثبت شده برای 
آن لیگ 2.55گل در هر بازی بود. لیگ هشــتم فقط یک سال توانست 
عنوان پرگل تریــن دوره لیگ را حفظ کند، چون ســال بعد )88-89( 
یک گل بیشتر ردوبدل شــد و لیگ نهم با میانگین 2.56گل تبدیل به 
پرگل ترین دوره لیگ برتر شد. این رکورد هنوز شکسته نشده و 12سال 

است پابرجا مانده است.

تیم استقالل در لیگ 88-87 گلزن ترین 
تیم تاریخ لیگ برتــر و تنها تیم تاریخ این 
رقابت ها اســت که میانگین گلزنی اش از 
2گل در هر بازی فراتر رفته است. تیم امیر 
قلعه نویی در لیگ هشتم به میانگین 2.05گل در هر بازی رسید و رکوردی 
را که تا پیش از آن در اختیار پاس تهران )لیگ ســوم( بود شکست. این 
رکورد همچنان پابرجا مانده و هیچ تیم دیگری نتوانسته در طول یک 
فصل از لیگ برتر ایــران 2گل در هر بازی بزند. ســپاهان در لیگ نهم 
)89-88( با میانگین 1.97گل و تراکتور در لیگ چهاردهم )93-94( 
با میانگین 1.93گل بهترین خطوط حمله تاریــخ لیگ بعد از آن تیم 
رؤیایی استقالل هستند. جالب اینکه سرمربی سپاهان در لیگ نهم نیز 
امیر قلعه نویی بود. هدایت تراکتور را در لیــگ چهاردهم تونی اولیویرا 

برعهده داشت.
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پرتغال خونی
 درخشش مهاجمان پرسپولیس
 در اروپا، درد دل این تیم بدون 

فوروارد را تازه می کند
هفته اول لیگ پرتغال بــرای مهاجمان ایرانی 
خوش یمن بود. مهدی طارمی که حاال دیگر کسی 
از موفقیت او تعجب نمی کند، در گام اول 2گل از 
5گل تیمش را در جریان برتری برابر ماریتیمو 
به ثمر رســاند تا بار دیگر در کانون تمجیدها 
قرار بگیرد. حاال شمار گل های زده طارمی برای 
پورتو در آغاز فصل ســوم حضور این بازیکن به 
عدد چشمگیر 53رسیده است؛ آماری که قطعا 
می تواند بهتر و باالتر از اینها هم باشــد. هر روز 
که می گذرد طارمی اعتمادبه نفس بیشتری پیدا 
می کند و انگار کار درخشــش برای او با پیراهن 

پورتو آسان تر می شود.
اتفاق غیرمنتظره روز اما گلزنی علی علیپور با 
پیراهن ژیل ویسنته در نخستین هفته از مسابقات 
لیگ پرتغال بود. مهاجــم ایرانی که به تازگی از 
ماریتیمو به این تیم پیوسته، در دیدار برابر پاکوس 
ده فریرا نیمکت نشــین بود و صرفا در 10دقیقه 
پایانی، زمانی که بازی بدون گل مســاوی دنبال 
می شد به میدان آمد. علیپور اما در همین زمان 
کوتاه موفق شد گل 3امتیازی تیمش را به ثمر 
برساند. اشتباه دروازه بان حریف در ضربه زدن 
به توپ با هوشیاری همبازی علیپور همراه شد. 
او توپ را گرفت و در دهانه دروازه خالی برای 
مهاجم ایرانی فرستاد تا این بازیکن نخستین 
گل فصل خودش و تیمش را به ثمر برساند؛ 
گلی که طبیعتا از این به بعد فرصت بیشتری 
برای بازی در اختیار علیپور قرار خواهد داد.
به طور کلی علی علیپــور در پرتغال رو به 
پیشــرفت حرکت کرده است. او فصل اول 
حضور در ماریتیمو 26بازی انجام داد و 2گل زد، 
درحالی که این آمار در فصــل دوم به 34بازی و 
7گل زده ارتقا یافت. فعال هم که مهاجم ایرانی در 
ژیل ویسنته گام اول را محکم برداشته است. این 
اتفاقات در شرایطی رخ می دهد که پرسپولیس 
همچنان با بحران مهاجم مواجه اســت و تالش 
چندین هفته ای باشگاه برای جذب فوروارد مورد 
نظر کادرفنی به جایی نرســیده است. بنابراین 
هواداران از درخشش بازیکنان سابق خود در اروپا 
حسی دوگانه پیدا می کنند؛ کمی خوشحالی و کمی 

هم حرص و خون دل خوردن!

حتی سپری کردن یک تابستان شلوغ و جذب 
چندین ســتاره در خط دفاع و هافبک، موجب 
نشــده پرتکرارترین عبارت پرسپولیسی ها در 
پنجره نقل و انتقاالت، چیــزی به جز »مهاجم 
خارجی« باشد. یحیی گل محمدی به بسیاری از 
خواسته هایش در این پنجره تابستانی رسید اما 
از همان ابتدا تأکید ویژه ای روی جذب مهاجم 
خارجی داشت و این خواســته او هنوز برآورده 
نشده است. این مسئله به بهانه ای برای نمایان 
شدن کشمکش سرمربی و مدیران باشگاه نیز 
تبدیل شده است. گل محمدی برای این فصل 
به دنبال گادوین منشا بود اما باشگاه این بازیکن 
را جذب نکرد. از ســوی دیگر درویش نیز شیخ 
دیاباته را برای تیم درنظر داشت و یحیی برای 
این انتقال مخالفت کرد. حاال نیز هر 2سوی این 
ماجرا گزینه های خاص خودشــان را روی میز 
قرار داده اند و اگر گزینه مدنظر یکی از آنها جذب 
شود و در تیم موفق نباشــد، موجی از انتقادها 
از سوی طرف مقابل ســرازیر خواهد شد. این 
روند سراسر اشتباه و این استراتژی غلط، فشار 
زیادی به مهاجم خارجی پرســپولیس خواهد 
آورد. روی خرید مهاجــم خارجی آنقدر تأکید 
شــده که همه توقع دارند یک گلــزن مادرزاد 
و یک ناجی بزرگ به خط حمله پرســپولیس 
ملحق شود.مدیران باشگاه پرسپولیس از شروع 
فصل نقل و انتقاالت مدام از خرید قریب الوقوع 

یک مهاجم خارجی خبر می دهنــد اما معلوم 
نیســت چرا این اتفاق رخ نمی دهــد )تا لحظه 
تنظیم مطلب هم حرف و حدیث ها ادامه داشت(. 
آنها برای کامل کردن این خریــد، منتظر چه 
چیزی بوده اند؟ ســؤال بزرگ تر اینجاست که 
چرا اسم همه گزینه های مدنظر آنها، به سرعت 
منتشر می شود تا واســطه ها همه  چیز را به هم 
بزنند و بازیکن را به باالتر بردن رقم پیشنهادی 
ترغیب کنند؟ درویش، محمدی و سایر مدیران 
پرسپولیس در این زمینه به شدت ضعیف عمل 
کرده انــد. ناهماهنگی با ســرمربی تیم از یک 
ســو، جدال های درون باشــگاه از سوی دیگر 
و همچنین ناتوانــی در حفظ اســم بازیکن تا 
زمان امضای قرارداد، آنها را با مشکالت بزرگی 
روبه رو کرد. در چنین شــرایطی، نباید انتظار 
داشت فضای مناسبی برای درخشش در اختیار 
مهاجم خارجی قرار بگیرد. این مهاجم- هر که 
باشد - برای هماهنگ شدن با تیم در این مقطع 
به زمان نیاز خواهد داشت. او همچنین در فصل 
بدنسازی تیم هم غایب بوده و به مراتب از همه 
نفرات پرسپولیس عقب تر است. تصوری که از 
بازیکن خارجی در باشــگاه وجود دارد، موجب 
می شود این بازیکن به محض هر نمایش ضعیف 
به شــدت مورد هجمه قرار بگیــرد. این اصرار 
مداوم بدون شــک اعتماد بــه نفس مهاجمان 

فعلی تیم را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

کمی هم معلم باش آقایحیی 
در بحران کمبود مهاجم، استعدادی چون مهدی عبدی باید ستاره خط آتش 

پرسپولیس باشد

سعید مروتی|  در آستانه آغاز لیگ برتر، پرسپولیس که شروعی 
توفانی در نقل و انتقاالت داشــت، در جذب مهاجم ناکام مانده 
است. )دیروز خبر رسید کار یک مهاجم با پرسپولیس تقریبا تمام 
شده ولی هنوز چیزی قطعی و رسمی نشده است.( انتقادی وارد 
به مدیریت باشــگاه که تا امروز نتوانسته خواسته های سرمربی 
تیم را برآورده کند و نتیجه اش را هم می شود در فضای مجازی 
و کانال های هواداری دید که درویــش و محمد محمدی با چه 
ادبیاتی مورد نوازش پرسپولیســی ها قرار می گیرند. تیمی که 
روی کاغذ خریدهای خوبی داشته و در برخی پست ها بازیکنان 
هم ســطح زیادی دارد، در پیکان خط حمله اش نتوانسته موفق 
عمل کند. آن هم درحالی که رقبای سنتی، و به خصوص استقالل، 
با انباشت مهاجم مواجه است و جالب اینکه خریدهای آبی پوشان 
همچنان ادامه دارد که تازه ترینــش محمد محبی بود. این حق 
سرمربی و هواداران است که مدیریت پرسپولیس را مورد پرسش 
انتقادی قرار دهند که چرا هیچ کدام از وعده های داده شــده در 
نهایت به ثمر نرسیده است. آن هم درحالی که مثال بازگرداندن 
منشا به پرسپولیس آن قدر ها نباید دشوار بوده باشد یا گزینه های 
دیگری که به بن بست رســیدن مذاکرات با آنها به دالیلی ربط 
داده شده که طبیعتا برای دیگر باشــگاه ها می تواند صدق کند؛ 
اینکه چرا پرســپولیس از خرید بازیکن خارجی عاجز است ولی 
ســپاهان و فوالد و دیگر تیم ها در همین شرایط بازیکن و مربی 
می خرند)یادمان باشد که آوردن دستیار خارجی برای یحیی هم 
به معضلی تبدیل شده بود(. در چنین شرایطی طبیعی است که 
هواداران نگران تیمی باشند که تنها مهاجم خارجی اش تمیروف 
سال گذشته آن کیفیت ناامید کننده را به نمایش گذاشته، خبری 
از عیسی آل کثیر به دلیل مصدومیت نیست و حامد پاکدل هم به 
شروع لیگ نمی رسد و عمال همه بار خط حمله بر دوش مهدی 
عبدی قرار دارد که برای به یاد آوردن آخرین نمایش موفقش باید 

به اوایل نیم فصل دوم سال گذشته رجوع کنیم.
همه اینها درست ولی اجازه بدهید به همین مورد مهدی عبدی 
بپردازیم؛ بازیکن جوانی که حدود 3 ســال پیش نخســتین بار 

کالدرون بــه او اعتمــاد کرد تا در نخســتین بــازی اش برای 
پرسپولیس و در نخستین دربی اش گل 3 امتیازی بزند. مهدی 
عبدی که بعد از شــوک محرومیت عیســی آل کثیر، در فینال 
آســیا هم گل زد تا تنها مهاجم ایرانی ای باشــد کــه در تاریخ 
لیگ قهرمانان آســیا در بازی فینال گل زده است؛ یک استعداد 
درخشان که در 2 سال اخیر فراز و نشــیب های زیادی را پشت 
سر گذاشته اســت. یحیی هم چند باری به فرم نامطلوب عبدی 
اشاره کرده  و عملکرد سینوسی اش را مورد انتقاد قرار داده است. 
این پرسش از سرمربی پرسپولیس همچنان قابل طرح است که 
او به عنوان نفر اول کادر فنی، دقیقا چه کاری برای شــکوفایی 
استعداد عبدی)که بعید اســت در توانایی هایش تردیدی وجود 
داشته باشــد( انجام داده است؟ اگر عبدی ســر به هوا و گرفتار 
حاشیه شده و تمرکزش را از دست داده، نقش کادر فنی را دقیقا 
باید در کجای این ماجرا جست وجو کرد؟ چه کسی باید بازیکنان 
تیم و در این مورد خاص، مهدی عبدی را در فرم مطلوب و آمادگی 
جســمانی و ذهنی حفظ کند؟ وگرنه انتقاد کــردن را که همه 
می توانند انجام دهند و این کاری است که معموال هواداران انجام 
می دهند، ولی وظیفه کادر فنی چیز دیگری است. به یاد بیاوریم 
که برانکو چگونه با دست خالی هم بدون گالیه، کار را طبق فلسفه 
کاری اش پیش می برد و هر ستاره ای که از پرسپولیس جدا می شد 
یا بازیکنی به دلیل فشردگی مسابقات مصدوم می شد، همیشه 
یک جمله آشنا را بر زبان می آورد: »همین بازیکنانی که در اختیار 
داریم کیفیت باالیی دارند. با همین ها موفق می شویم.« و نتایج 
پرسپولیس نشان می داد که حرف برانکو نه شعاری برای تقویت 
روحیه هوادار که اعتقادی برآمده از اطمینان به روش و فلســفه 
کاری اش به عنوان سرمربی است؛ سرمربی ای که از متوسط ترین 
بازیکنان تیمش هم در جهت مورد نظرش به بهترین شکل بهره 

می گرفت.
تصویری که از برانکو و جانشین اش کالدرون در ذهن داریم، تصویر 
مربی صبور و سازنده است؛ ناخدایی که با تصوری مشخص سکان 
هدایت تیم را عهده دار شده و کار را با استمرار و تمرین و ممارست 

و ایفای درســت و دقیق نقش معلمی، درمــی آورد. این همان 
انتظاری است که از یحیی می رود تا در سومین فصل حضورش 
در پرسپولیس، نقش مؤثرتری به عنوان سرمربی پرسپولیس ایفا 
کند؛ نقشی متفاوت از یک مربی همیشه معترض به زمین و زمان 
که تیم را غرق در حاشــیه کند. اگر بخواهیم امروز از 3 سرمربی 
ایرانی نام ببریم، یکی از آنها قطعا یحیی اســت. در مورد کیفیت 
فنی سرمربی پرسپولیس نمی شود تردید کرد ولی در مورد شیوه 
کارش، به خصوص در مواجهه با بازیکنان، تردید های جدی وجود 
دارد که فقط یکی از آنها رها کردن مهدی عبدی به عنوان یکی از 
بهترین استعدادهای فوتبال ایران در سال های اخیر است. کارنامه 
یک ســال اخیر یحیی در بخش مراقبت و شکوفایی استعدادها، 

خیلی قابل دفاع نیست.
 جز مورد مهدی عبدی، باید به عیسی آل کثیر هم اشاره کرد که 
به عنوان بازیکنی که با باشگاه قرارداد داشت، سر خود ماه ها تن به 
عمل جراحی رباط صلیبی پاره اش نداد و حاال نیم فصل اول را کامال 
از دست داده است. در مورد مصدومیت آل کثیر هم یحیی بی ربط 
و بی موقع دمکرات شده بود و با اینکه همسو با نظر کادر پزشکی 
باشــگاه بود، ولی تحکم الزم را به خرج نداد. نتیجه اینکه عیسی 
جای تن دادن به جراحی، ماه ها با تیم تمرین کرد و وقت را هدر داد.

به نقطه آغاز بازگردیم. پرســپولیس در خط حمله نیاز به خون 
تازه ای دارد و یحیی هم حق دارد که به دلیل ناتوانی باشــگاه در 
خرید مهاجم ناراحت و معترض باشد )برای خرید بازیکن هنوز 
2 هفته دیگر فرصت وجود دارد( . همه اینها درست ولی نمی شود 
نقش ســرمربی را در مورد بازیکنانی که در اختیار دارد، نادیده 
گرفت. تیمی که مهاجم ندارد، یا به تعبیر درست تر، به نسبت رقبا 
کمتر دارد، باید قدر مهره هایی را که در اختیارش است، بیشتر 
بداند. در این شــرایط انتظار هوادار مشاهده یک مهدی عبدی 
آماده و سرحال در پیشــانی خط حمله است؛ همانی که ستاره 
دربی ها بود و در فینال آسیا گل می زد، نه ستاره سر به هوایی که 
به حال خود رها شــده بود؛ یحیی به عنوان معلم نقشش را باید 

همین جا ایفا کند.

فصل گذشته انتقادات بسیار زیادی از سیستم دفاعی پرسپولیس 
به عمل آمد. پارسال خبری از آن دژ مستحکم فصول گذشته 
در مقابل دروازه نبود که دالیل زیادی داشــت؛ از جمله افت 
حامد لک و نیمکت نشین شــدن جالل حسینی در آخرین 

فصل بازی اش. با این همه یک ایراد هم خیلی زیاد از 
یحیی گل محمدی گرفته می شد؛ اینکه او در انتخاب 
زوج قلب خط دفاعی که نقطه بسیار مهمی است 
خوب عمل نکرده و مرتب زوج های مختلف را با هم 
تست کرده است. جالل حسینی، فرشاد فرجی، 
علی نعمتی، وحدت هنانوف و... بازیکنانی بودند 
که مدام کنار هم تســت می شدند و این آزمون و 
خطا تا هفته های پایانی لیــگ ادامه یافت.حاال 
اما در آستانه فصل جدید انتظار می رود سرمربی 
پرسپولیس این ایراد را رفع کرده باشد و وضعیت 
تیمش در این پست حساس را روشن کند. بعد از 
بازنشستگی جالل که به نظر می رسد کامال مطابق 

میل و سلیقه یحیی صورت گرفت، گل محمدی 2 
خرید مهم در قلب خط دفاعی انجام داد که به نظر می رسد 

همین 2نفر انتخاب های اصلی و اولیه او باشــند؛ مرتضی 
پورعلی گنجی و گولســیانی. در اغلب مســابقات دوستانه 
پیش فصل پرسپولیس هم همین 2 نفر به عنوان مدافع وسط 

تست شدند و انتظار می رود با شروع مسابقات رسمی از آنها استفاده 
شود، مگر اینکه گنجی و گولسیانی انتظارات را برآورده نکنند که در 
این صورت روزهای دشوار گل محمدی دوباره از راه خواهد رسید. 

فعال اما در گام اول پورعلی گنجی به خاطر محرومیت 
حضور در بازی شنبه برابر ذوب آهن را از دست داده 

و باید دید یحیی چه فکری دراین مورد می کند.

ف

یکی از وظایف مهم یحیی گل محمدی، تعیین زوج قلب
 

 خط دفاعی پرسپولیس است

ترمیم پاشنه آشیل؟
ف

استراتژی عجیب پرسپولیس مهاجم خارجی این تیم 
را با دردسر روبه رو خواهد کرد 

طال در تله!
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Uefa
Super Cup

Thibaut Courtois

Carlo Ancelotti

Karim Benzema

قهرمان سوپرکاپ 5.1میلیون یورو 
دریافت خواهد کرد.

خبرنگار مارکا، پدرو موراتا، پرســتاره  شــدن بارسلونا در 
این فصل را تقصیر فلورنتینو پرس دانسته است. موضوع 
از این قرار است که بارســلونا به خاطر بدهی کالن باالی 
یک میلیارد یورویی نه تنها حــق ورود به نقل وانتقاالت را 
نداشــت، حتی در آستانه ورشکســتگی بود. اللیگا البته 
هنوز به این باشگاه مجوز اســتفاده از بازیکنانش را نداده 
چون بارســا باید مجموع حقوق پرداختی را پایین بیاورد. 
کمکی که پرس به الپورتا و دشمن رئال مادرید کرده این 
است که برای او منابع مالی فراهم آورده. هدف از این کمک 
این بوده که در پروژه ســوپرلیگ و دعوای حقوقی با یوفا 
دست تنها نماند. هم اکنون تنها 3 باشگاه رئال، بارسا و یووه 
در سوپرلیگ مانده اند و اگر الپورتا هم از دست برود، فقط 
پرس می ماند و آنیلی. شرکتی به نام کی کپیتال با شراکت 
و مدیریت 2 تن از دوستان مدیر رئال مادرید اداره می شود؛ 
بورخا پرادو )مدیرعامل سابق اندسا( و اناش القاری. دومی 
در دنیای بانکداری حضور مؤثــری دارد و به خاطر روابط 
خانواده پدری به نوعی پســرخوانده فلورنتینو محسوب 
می  شود. اناش دبیرکل سوپرلیگ هم هست. کی کپیتال 
درآمدهــای حاصل از حق پخش برگزاری ســوپرلیگ را 
 Sixth Street تامین خواهد کرد. شرکت سرمایه گذاری
که زیرمجموعه کی کپیتال است، همان شرکتی است که 
اخیرا 25درصد از حق پخش بارسلونا در 25سال آینده را 

خریداری کرده. این شرکت همزمان با کمک مالی هنگفت 
به رئال برای بازسازی ورزشگاه سانتیاگو برنابئو 30درصد از 
درآمدهای 20سال آینده این ورزشگاه را هم در اختیار دارد. 
این فلورنتینو بود که Sixth Street را به بارسا وصل کرد تا 
این باشگاه را از ورشکستگی نجات دهد. بارسلونا قرارداد با 
سی وی سی را که از سوی اللیگا پیشنهاد شده بود، رد کرد. 
بارسا می توانست 270 میلیون یورو برای 10 درصد از حق 
پخش تلویزیونی خود در 50 سال آینده دریافت کند و از 
این طریق مسی را هم حفظ کند اما آنها آزادی عمل برای 
هزینه کردن این درآمد نداشتند. آنها باید 70 درصد از این 
پول را خرج بازسازی استادیوم و زمین ورزشی می کردند، 
با 15 درصد بدهی ها را می پرداختند و 15درصد را صرف 

خریدها می کردند.
بارســلونا هم اکنون ســرمایه های حال و آینده خود را با 
718 میلیون یوروی واقعی فروخته است )عدد 868 میلیون 
یورو مصنوعی است چرا که 150میلیون یورو به خزانه بارسا 
تزریق شده است(. اگر بارسا با سی وی سی قرارداد می بست، 
باید قید سوپرلیگ را می زد چون این شرط سی وی سی برای 
امضای قرارداد بود چرا که آنها ترجیح می دهند که بهترین 
بازیکنان در بازی های لیگ حاضر شــوند نه ســوپرلیگ. 
به همین خاطر است که سی وی ســی، 2 میلیارد یورو به 

باشگاه های اللیگا پرداخته است.

ابر جام
هواداران اینتراخت امشب هلسینکی را 

هم سفیدپوش می کنند تا شاهد رویارویی 
تیم شان با رئال در سوپرجام اروپا باشند

احتماال امشب هواداران اینتراخت فرانکفورت ورزشگاه هلسینکی فنالند را هم مثل 
نوکمپ، ورزشگاه رامون سانچس پیسخوان و ورزشگاه المپیک لندن در لیگ اروپای 

فصل قبل  اشغال خواهند کرد. به هرحال ورزشــگاه در دیدار سوپرجام اروپا که 
ساعت23:30 برگزار می شود، سفیدپوش خواهد بود اما به رنگ لباس تیم آلمانی. 
در فینال لیگ قهرمانان در پاریس اتفاقات بدی افتاد و هواداران رئال و لیورپول 
مورد دستبرد سارقان و گاز اشک آور پلیس فرانسه قرار گرفتند. برای همین 
پلیس فنالند تدابیر سرسختانه ای برای مسابقه امشب اندیشیده است. هواداران 
اینتراخت که کل ورزشگاه نوکمپ را به تســخیر خود درآورده و بلیت ها را 
خریده بودند، در حاشیه دیدار فینال لیگ اروپا هم با هواداران رنجرز گالسکو 
درگیری هایی داشتند. ترس پلیس هلسینکی از تکرار همین وقایع است. 

رئالی ها فقط 1800بلیت از 8000سهمیه خود برای سوپرجام را خریده اند.

   سوپرجام اروپا برای رئال تورنمنتی بدیمن است و این باشگاه در 7بار حضور در این جام تنها 4بار موفق به پیروزی 
شده و 3 بار شکست خورده؛ یعنی 57درصد برد. رئال در 14 تا از 17فینال یعنی 82 درصد دفعات به قهرمانی رسیده 
است. رئال هر دو فینال خود در جام یوفا را برده، از 5 فینال جام قاره ای، در 3 فینال برنده بوده، در جام جهانی باشگاه ها 
هر 5 فینال را با برد پشت سر گذاشته و در سوپرجام اسپانیا از 17 فینال 12  تا یعنی 71درصد را برده است. رئال فقط 

در کوپا با 1۹ برد از 3۹ فینال یعنی 4۹ درصد بدشانس تر از سوپرجام اروپا بوده است.
   مثلث KCM در 8 حضور فیکــس در فینال ها برنده بوده. کروس، مودریچ و کاســمیرو هر بار در ترکیب ثابت 
رئال مادرید در فینال ها حضور داشته اند، پرافتخارترین تیم اروپا به قهرمانی رسیده. از سال2015 که این مثلث شکل 
گرفت، تنها در فصل 17-2016 زیدان بدون کروس و با ورود مودریچ از روی نیمکت توانست سوپرجام را مقابل سه ویا 
ببرد. در سوپرجام اروپا در سال2018 لوپتگی تصمیم گرفت مودریچ را روی نیمکت بنشاند و در وقت های اضافه به 

زمین بفرستد؛ این تنها باری بود که این مثلث بازی کردند و یک فینال را به اتلتیکو باختند.
   کارواخال، کروس، مودریچ و بنزما به دنبال قهرمانی در سوپرجام اروپا و رسیدن به رکورد 4قهرمانی دنی آلوز و 

مالدینی در این رقابت هستند.
   رئال با قهرمانی در بازی امشب می تواند در کنار میالن و بارسا رکورددار این تورنمنت شود. رکوردداران قهرمانی 

سوپرکاپ اروپا؛ میالن و بارسلونا با 5 قهرمانی، رئال مادرید و لیورپول با 4 قهرمانی و اتلتیکو مادرید با 3 قهرمانی.

Real Madrid
   آخرین باری که رئال و اینتراخت در یک فینال با هم روبه رو شدند بازی با نتیجه 7 بر 3 به سود تیم اسپانیایی 
پایان یافت. در فینال سال1۹60 جام باشگاه های قهرمانی اروپا، رئال با هت تریک پوشکاش و دی استفانو برای 
پنجمین بار متوالی فاتح اروپا شد. 127.621تماشاگر در این بازی حضور داشتند و از این لحاظ رکورددار است.

   احتماال کوستیچ، وینگر درخشان اینتراخت فرانکفورت به بازی امشب نمی رسد. 2 روز مانده به سوپر کاپ 
اروپا کارهای انتقال کوستیچ به یوونتوس در حال نهایی شــدن بوده و احتماال فرانکفورت بدون ستاره اول 

تیمش به بازی خواهد رسید.
   هم اکنون در رنکینگ یوفا، رئال مادرید با 124هزار  امتیاز در رتبه چهارم قرار دارد. در حقیقت این رنکینگ 
براساس عملکرد تیم ها در 5 سال اخیر چیده می شود و حذف رئال در مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان 201۹ 
و 2020 باعث شده تا تیم مادریدی با وجود قهرمانی سال گذشته در رنکینگ در رده باالیی نباشد. اینتراخت 

با 61 هزار امتیاز در رتبه بیست و ششم قرار دارد. آنها 63هزار امتیاز کمتر دارند.

E. Frankfurt
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هواداران رئال مادرید خیلی امیدوارند که در همین فصل 
تعداد جام های تاریخی خود را به عدد100 برســانند تا 
به نخستین باشگاهی تبدیل شوند که به این تعداد جام 
می رســد. هم اکنون آنها با ۹7جام تنها یکی از بارسلونا 
بیشتر جام برده اند. سوپرجام که تک بازی است، فرصت 

مناسبی برای رساندن این آمار به عدد۹8 است.

در عرصه ملی هم اســپانیایی ها بر اروپا حکم می رانند. تیم ملی اسپانیا 3 یورو )1۹64، 
2008، 2012( دارد که فقط آلمان با آنها برابری می کند. در رده زیر 21 سال، اسپانیا 5 بار 
قهرمان اروپا شده )برابر با ایتالیا( و در رده زیر 1۹ سال نیز اسپانیا از 25 دوره، ۹ بار قهرمان 

اروپا شده و در رده زیر 17 سال نیز اسپانیا از 2۹ دوره، ۹ بار به قهرمانی رسیده است.

درصورت پیروزی رئال در دیدار 
امشب تعداد جام های فلورنتینو 
پرس به عنوان رئیس این باشگاه 
بــه 30 خواهــد رســید. او تنها 
سانتیاگو  برنابئو را به عنوان رئیس 
موفق تری باالی سر خود می بیند. 
برنابئوی فقید 33جام برای رئال 

آورده بود.

در قــرن21 در مجموع 23فصل 
فوتبالــی برگــزار شــده کــه 
اســپانیایی ها 11 لیگ قهرمانان 
برده اند )7 بــار رئــال مادرید( و 
11 لیگ اروپا کسب کرده اند )6 بار 
سه ویا( و از 22 سوپرجام اروپا هم 
12 جام نصیب اسپانیایی ها شده 

است )4 بار رئال مادرید(.

14
رئال در مقابــل اینتراخت به دنبال 
بیست ویکمین جام اروپایی تاریخش 
در رده مردان و بزرگســاالن خواهد 
بود؛ 14عنوان لیگ قهرمانان یا جام 
باشگاه های اروپا، 4سوپرجام اروپا و 
2 جام یوفا. بارسا )14جام، 2 جام در 
سطح جوانان( و میالن )14جام، در 

همه سطح( بعد از رئال قرار دارند.

    کریم بنزما امشب می تواند نخســتین جام عمرش را به عنوان کاپیتان باالی سر ببرد. او 
درصورت قهرمانی تعداد جام هایش را به 23 می رساند که برابر است با تعداد جام های خنتو و 

2 جام کمتر از مارسلو )25( که پرافتخارترین بازیکن تاریخ باشگاه است.
    بنزما هم اکنون مشترکا با رائول با 323 گل، دومین گلزن برتر تاریخ رئال است. 
اگر بنزما در هلســینکی گل بزند، از رائول عبور می کند و به تنهایی دومین گلزن 

برتر تاریخ باشگاه می شود و فقط رونالدو با 450گل را باالتر از خود خواهد داشت.
    از 323 گل بنزما، 131 گل در 4 فصل اخیر و از زمان رفتن رونالدو بوده است. 
اگر بنزما از زمان پیوستن به رئال همین میانگین را داشت )سالی 33 گل( تا االن 

426 گل زده بود.
    بنزما تا کنون فقط یک بار در سوپرجام اروپا گل زده که آن هم در سال2018 و 
در شکست مقابل اتلتیکو بود. اگر بنزما امشب 2 گل بزند، به جمع برترین گلزنان 
تاریخ سوپرجام اروپا با 3 گل می رسد؛ بلوخین از دیناموکیف، فایرکلو از لیورپول، 
فالکائو از اتلتیکو، آری هان از آژاکس و اندرلخت،  تری مک درموت از لیورپول، مسی از 
بارسلونا، گرد مولر از بایرن مونیخ، رنسنبرینک از اندرلخت و فان در الست از اندرلخت.

    نخستین جام بنزما در سال2011 با قهرمانی کوپا دل ری )جام حذفی( بود. او 
سپس به طور میانگین سالی 2 جام با رئال برد.

    کارلو آنچلوتی که فصل پیش رکوردهای زیادی ازجمله نخســتین سرمربی 
تاریخ که در 5 لیگ بزرگ اروپایی به قهرمانی می رسد یا نخستین سرمربی با 4 عنوان 
قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را به نام خودش ثبت کرد، درصورت بردن جام امشب 
به تنهایی بر صدر جدول پرافتخارترین مربیان تاریخ این تورنمنت تکیه خواهد زد. او 
2 بار با میالن و یک بار با رئال مادرید، سوپرجام اروپا را برده و از این حیث با گواردیوال 

برابر است که 2 بار با بارسا و یک بار با بایرن فاتح سوپرکاپ شده است.

    تیبو کورتوا هرگز مقابل هیچ تیم آلمانی شکست نخورده است؛ 6بازی، 4 برد 
و 2 تساوی.

5,100,000

وقتی فلورنتینو پرس به داد بارسایی ها رسید 
تا تیمی قدرتمند ببندند

کمک به دشمن
باشگاه کاتالونیایی علیه چند بازیکن خود اقدام 

حقوقی خواهد کرد
بارسا علیه بارسا

رفتار باشــگاه بارســلونا در بــازار نقل وانتقــاالت نه تنها صدای 
باشــگاه هایی مثل لیدزیونایتد، دورتمونــد، بایرن مونیخ، لیورپول، 
منچسترسیتی، آاس رم و چلسی را در سال های اخیر درآورده، بازیکنان 
خودی را هم دچار سرخوردگی کرده. کوتینیو که با آن سروصدا به بارسا 
آمد، درنهایت غریبانه از این تیم رفت. دنی آلوز در بازگشت به نوکمپ 
نامش در فهرست بازیکنان در اروپا رد نشد. او پس از خداحافظی 
گفت: »بار اول از در پشتی مرا خارج کردند، بار دوم از در پشتی هم 
مرا خارج نکردند.« در ماه های اخیر فشار زیادی به بازیکنانی چون 
بریتویت، فرنکی دی یونگ، ریکی پوچ، مینگسا، لنگله، اومتیتی و 
چند نفر دیگر برای خروج از باشگاه و فسخ قرارداد وارد شده است. 
حاال باشــگاه به بازیکنانی که در آخرین روزهای ریاست بارتومئو 
قراردادشان را تمدید کرده اند هشــدار داده که قرارداد جدیدشان 

غیرقانونی بوده و بارسا می خواهد از آنها شکایت کند.
2فصل قبل و مدتی پیش از اینکه جوزپ ماریا بارتومئو از ریاست 
باشگاه بارسلونا عزل شود، قرارداد فرنکی دی یونگ، تر اشتگن، پیکه 
و لنگله تمدید شد. این بازیکنان توافق کردند برای آنکه باشگاه در 
ثبت قراردادهای جدید به مشکل نخورد، دستمزدشان را کاهش 
دهند. این حرکت واکنش مثبتی بین هواداران در برداشت اما االن 
مشخص شده که این چند نفر به موجب فداکاری شان از امتیاز 
بهتری برخوردار شده اند. مطابق قرارداد جدید، بارسا در فصل 

نخست بین 16 تا 18 میلیون یورو ذخیره می کرد اما در ادامه می بایست 
مجموعا 311 میلیون یورو حقوق به این 4 بازیکن پرداخت می کرد. حاال 
باشــگاه به این 4 بازیکن اعالم کرده که این قرارداد غیرقانونی بوده و آنها 
نه تنها باید به قرارداد پیشین خود وفادار بمانند، بلکه باید حقوق بیشتری 
را که در این مدت دریافت کرده اند نیز پس بدهند. در جریان شیوع کرونا، 
دی یونگ با بارسلونا برای تعویق پرداخت دستمزد 2 فصلش به توافق رسید. 
دستمزد او در فصول 21-2020 و 22-2021از 14میلیون یورو به ترتیب 
به 3و ۹میلیون یورو کاهش یافت اما از آغاز فصل 23-2022به شکل قابل 
مالحظه ای افزایش می یابد تا جبران 2 فصل قبلی شود. از آغاز فصل جدید 
به مدت 4 سال، دستمزد پایه دی یونگ به حداقل 18 میلیون یورو در سال 

می رسد که بندهای پاداش و وفاداری هم به آن اضافه خواهد شد.
بارسا وقتی دید فشــار به دی یونگ برای پذیرش پیشنهاد 80میلیون 
یورویی یونایتد نتیجه ای ندارد، از طریق اقــدام قانونی در پی رد کردن 
این هافبک هلندی برآمــد. دی یونگ از جوردی آلبــا خیلی عصبانی 
است. باشگاه در تور آمریکا از او خواسته بود بر سر این موضوعات مذاکره 
کند اما او همه  چیز را به مدیر برنامه اش حواله داد و به مدیران باشــگاه 
گفت با ایجنتش صحبت کنند. دلیل اینکه فرنکی پیشــنهاد منچستر 
را نمی پذیرد، همیــن موضوعات و اختالفات حقوقی اســت. او حدود 
20میلیون یورو دســتمزد طلب دارد اما باشگاه این طلب را غیرقانونی 

می داند. از قرارداد دی یونگ 2 سال دیگر باقی مانده است.

َ
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افقی:
1- مترجم- لقب پادشــاهان 
چین و ترکستان بود- دشمن 

سرسخت
2- فریــاد مهیـــــــــب- 
دایره المعارف فرانسوی- نوعی 

اسلحه کمری
از تیم هــای فوتبــال   -3
باشــگاهی ایتالیا- معمول و 

مرسوم
4- کجاوه- ســبک نقاشــی 

پیکاسو- کردار
5- حــرف دهن کجــی- از 
ظــروف آزمایشــگاهی- نام 

یونانی آشیل
6- علــم طلســمات- از آثار 

مشهور هومر- النه پرنده
7- فرمانده- آزمایش- درختی 

با برگ های پنجه ای
8- پســر هارون الرشــید- 
درخت همیشه سبز- مدرسه 

بزرگساالن
9- فرماندهان- شــعری که 
در وصف بهار سروده شود- 

نژاد، تبار
10- دویدن- وسیله مصنوعی 
جانشــین برای جبران نقص 

عضو- زادگاه 
11- مدرک کارشناسی- ابزار 

لحیم کاری- گوشت آذری
12- باغ حضــــــــــرت 

فاطمه)س(- ماهر در دعوا- 
علم و آگاهی

13- مکار- عاجز و درمانده
14- آگـــاه و مـــــطلع- 

خداحافظی- علت
15- تخم مــرغ انگلیســی- 

مقابل تشویق- سیستم
  

عمودی:
1- اعــــشاری- مـرگ- 

جرایم جنسی
2- مســاوی- نویســنده 
انگلیســی رمــان ســاالر 
مگس هــا و برنــده جایزه 

نوبل ادبیات
3- ناگزیر- چشمداشت- 

بدون آستر
4- افســار- عقب مانــده- 

وجود دارد
5- پیش مقدمــه مکالمه 

تلفنی-  تر و تازه - مجانی
6- اصل مطلــب- مخزن 
ثابت یا متحــرک ذخیره 

سیمان
7- ابریشم مصنوعی- پشه 
ناقــل بیمــاری خــواب- 

پیشوند سلب
8- مقابل بیداری- به دست 

آوردن- غالم
9- بسیار خوب- متذکر- بلبل

10- تـهـیـدســــت - از 

باشگاه های فوتبال ایتالیا
11- خدای شــکار در اساطیر 
یونانی- دست آموز- کتاب هندو

12- گونــه- پهلــوان تورانــی 
شاهنامه- هدیه دادن

13- رنگــی بــرای قالــی- 
زوال پذیر- خبرگزاری ایتالیا

14- فیلمی مشــهور ســاخته 
دیوید لین با بــازی پیتر اوتول- 

شهر زادگاه بتهوون
1515- پرچم- سبیل- همانندی

رالاتوزوپويرام
ينونكروهنبهبگ

شهدهيدكسسمار
خارفانيباديشر
نرهرههسيايو
دوعدودكارتفصن
زجومهردبعافد
سيورامنايمروه

هدلكوگارنامر
انادنالهزيكاپ
منيرسنخالسر

يمياديبيليسرك
راكنااروحمعا

وببامرياروانش
ناتسكيجاتماكان

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4271
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

791263854
426589137
358147962
142796385
685314729
937852641
879625413
513478296
264931578

متوسط

9  5 6      
2 1        
7    5     
 6    2 7 3  
  8 4  9 1   
 5 7 1    9  
    3    2
       8 1
     4 9  3175923468

286741359
493865721
754286193
928134675
631597284
542618937
367459812
819372546

ساده

متوسط

985641327
216397845
734258619
169582734
328479156
457163298
841936572
693725481
572814963

سخت

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

ساده

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

امیرحسین هدایی؛ دومین طالیی کاروان ایران در بازی های کشورهای 
اسالمی قونیه. بعد از اینکه سینا ضیغمی در پاراشنا نخستین طال را 
برای ایران گرفت، هدایی هم در پینگ پنگ روی ســکوی اول رفت. 
در قونیه هم مثل دوره قبل بازی ها در باکو، فینال مسابقات انفرادی 
پینگ پنگ کامال ایرانی بود. در باکو برادران عالمیان؛ نوشــاد و نیما 
فینالیست بودند و در قونیه هدایی و نیما. نوشاد قبل از شروع بازی ها 
انصرافش را از مسابقات انفرادی اعالم کرده بود. فدراسیون گفته بود 
که او روزهای قبل درگیر بیماری کرونا شــده و باتوجه به توان پایین 
بدنی اش فقط در مسابقات تیمی شرکت می کند اما دالیل دیگری بر 
این انصراف می آورند. برخالف بازی های باکو، کمیته اجرایی بازی های 
قونیه نتوانست فدراسیون جهانی پینگ پنگ را قانع کند که امتیازات 
این مسابقات در رنکینگ جهانی حساب شود. در این شرایط یکی دو 
بازیکن مطرحی که در کشورهای اسالمی حضور دارند از این بازی ها 
انصراف دادند. گراســیمینگوی قزاق با رنــک27 جهان و ابراهیمای 
سنگالی با رنک65 جهان مهم ترین بازیکنانی بودند که به قونیه نرفتند. 
در این شرایط نوشاد هم انگیزه ای برای حضور در مسابقات نداشت. اما 

این بهترین فرصت برای رونمایی از ستاره جدید تیم ملی ایران بود.
چند سالی است که درباره امیرحسین هدایی و استعدادش گفته می شود. 
اما تا قبل از مسابقات انتخابی سال پیش، جایی که قرار بود تیم دونفره 
ایران برای قهرمانی جهان آمریکا انتخاب شود، او کمتر دیده شده بود. 
هدایی آنجا نیما عالمیان را شکســت داد و راهی مسابقات جهانی شد. 
این اتفاق و حضور او در رنــک اول بازیکنان زیر 21ســال جهان، این 
نوید را به پینگ پنگ ایران داد که صاحب یک چهره جدید شده است. 
تجربه مسابقات قهرمانی جهان، بازی در لیگ مجارستان و شرکت در 
تورنمنت های بین المللی، رنکینگ جهانی هدایی را ارتقا داد. نوشــاد با 
رنک84، هدایی با رنک113و نیما با رنک140 راهی قونیه شدند. بعد از 
انصراف نوشاد، نیما و هدایی رقبای اصلی بودند. در فینال هدایی در بازی 
7سته، 4 بر 3 به پیروزی رســید. هدایی بعد از قهرمانی می گوید: »این 
قهرمانی را می خواستم و برایش جنگیدم.« او بازیکنانی از مالدیو، لبنان 
و عربستان را شکست داد. حریف عربســتانی جدی ترین حریف او بود، 
بازیکنی که تجربه حضور در بازی  های المپیک توکیو را داشت. برخالف 
کسانی که سطح بازی های قونیه را باال نمی دانند، هدایی می گوید: »سید 

یک مسابقات که بازیکنی با رنک50 از سنگاپور بود، در مرحله نیمه نهایی 
حذف شد اما من با سید2 به فینال رسیدم و قهرمان شدم.«

هدایی یک بار دیگر از سد نیما گذشت و حاال تالش او بر این است که به 
نوشاد برسد. نوشاد سال هاست که نفر اول ایران است و از نظر فنی با بقیه 
تفاوت های زیادی دارد. هرچند رسیدن به نوشاد به نظر سخت می رسد اما 
هدایی این انگیزه را دارد که از او هم بگذرد: »نوشاد بازیکن بزرگی است 
و حضورش سطح مسابقات را باال می برد اما اگر او هم بود، باید قهرمان 
می  شدم. تصویرسازی من برای قهرمانی بود.« هدایی می تواند جای نوشاد 
را بگیرد؟ او انگیزه باالیی دارد و از همه مهم تر که به بازیکنی تالشــگر 
معروف است. نمونه تالش او را می شود در مسابقات قهرمانی جهان سال 
پیش در آمریکا دید. او در مقابــل فان ژن دونگ چینی نفر اول رنکینگ 
جهانی شکست خورد اما تالش او برای بهتر شدن در این بازی مثال زدنی 
بود؛ ست اول و دوم را 11 بر یک، ست سوم 11 بر 3 و ست چهارم را 12 
بر 10 واگذار کرد. هدایی امسال قرار است در لیگ فرانسه بازی کند و این 
بهترین فرصت است که او به نفر اول ایران نزدیک تر شود. برادران عالمیان 

فصل پیش در لیگ فرانسه بودند و این فصل هم همانجا می مانند.

تیم والیبــال »ب« ایران همانطور که پیش بینی می شــد 
بازی های کشورهای اسالمی را با پیروزی شروع کرد. ایران 
که با تیم های قطر، ترکیه و پاکستان هم گروه است، ظهر 
دیروز در بازی اول مقابل قطر قرار گرفت و در 3ســت به 
پیروزی رسید. ســت اول بازی یک طرفه بود و شاگردان 
عظیم جزیده 25-15به پیروزی رسیدند. ولی در ست دوم 
بازی نزدیک بود. قطر برای جبران این بازی ضعیف در ست 
اول هر کاری کرد اما باز هم این ایران بود که در ست دوم 
به پیروزی رسید. سرویس احسان دانش دوست در زمین 
قطر خوب دریافت نشد و ست 26-24به نفع ایران به پایان 
رسید. در ست سوم هم بازی دو تیم نزدیک بود با این حال 
ایران 25-23برنده این ســت بود تا بدون دردسر بازی را 
با پیروزی به پایان برســاند. در این بازی پوریا یلی، پشت 

خط زن تیم ایران با 14امتیاز، امتیازآورترین بازیکن بود.

این بازی در حالی برگزار شد که محمدرضا داوزنی رئیس 
فدراسیون والیبال در تهران بود و برای حضور در انتخابات 
کمیته ملی المپیک، راهی کمیته شــد تا برای حضور در 
هیأت اجرایی کمیته ثبت نام کنــد. در نبود داورزنی، رضا 
صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک تماشــاگر این 
بازی بود. ایران فردا اســتراحت می کند و روز پنجشنبه با 
پاکستان بازی دارد. بازی ســوم ایران هم روز شنبه مقابل 

میزبان بازی ها ترکیه برگزار می شود.

   شروع مسابقات زنان از امروز 
تیم ملی والیبال زنان هم که برای نخستین بار در بازی های 
کشورهای اسالمی شــرکت کرده، در قونیه است و امروز 
نخســتین بازی اش را انجام می دهد. ایران که با تیم های 
ترکیه و ازبکســتان هم گروه اســت، عصر امــروز مقابل 

ازبکســتان قرار می گیرد. زنان والیبالیست ایران از دهم 
مــرداد در ترکیه هســتند. آنها قبل از شــروع بازی های 
کشورهای اسالمی، 2بازی دوستانه با تیم جوانان فنرباغچه 
داشتند و در هر 2بازی به پیروزی رسیدند. برنامه های تیم 
ملی زنان از ماه ها پیش آغاز شده است. سرمربیگری تیم 
به الکساندرا کمپدلی ایتالیایی سپرده شده، تیم اردوهای 
خارجی و داخلی بلندمدت داشت و... حاال همه منتظرند تا 
در قونیه تغییرات تیم را ببینند. هم باال رفتن کیفیت بازی 
بازیکنان مهم است و هم اینکه آنها می توانند از گروهشان 
صعود کننــد یا نه. مســابقات والیبال در 2گــروه برگزار 
می شود و از هر گروه 2تیم صعود می کنند. شکست دادن 
ترکیه که سطح باالیی در والیبال زنان دارد، ناممکن به نظر 
می رسد اما باید دید تیم توان شکست دادن ازبکستان را 

دارد یا نه.

مســابقات کشــتی آزاد بازی های کشورهای 
اســالمی از امروز در اوزان 57، 65، 74، 86و 
97کیلوگرم برگــزار می شــود. کاروان ایران 
امید بســیاری دارد که با مدال های کشتی در 
جدول توزیع مدال ها صعود چشمگیری داشته 
باشد. کشتی همیشــه در بازی های المپیک و 
بازی های آسیایی کمک حال کاروان ایران بوده 
و حاال باید دید در بازی های کشورهای اسالمی 
کشتی گیران چه عملکردی دارند. فدراسیون 
کشــتی در حالی آزادکاران و فرنگی کاران را 
روانه قونیه کرده است که نفرات اصلی کشتی 
ایران در اردو حضور دارند تا خودشان را برای 
حضور در مســابقات جهانی صربستان آماده 

کنند.

   مومنی به دنبال مدال
در وزن اول )57کیلوگرم( رضا مومنی نماینده 
ایران است که در مســابقات کشوری به عنوان 
قهرمانی رسید و ملی پوش ایران در مسابقات 
قهرمانی آسیا شد. او در مسابقات قهرمانی آسیا 
نتوانست مدالی کسب کند و در جام تختی هم 
ناکام ماند. در این وزن علیرضا ســرلک برای 
مسابقات جهانی انتخاب شد و احمد محمدنژاد 
نفر دوم این وزن قرار اســت راهی مســابقات 
جوانان جهان شــود. کشــتی گیران ترکیه، 
جمهوری آذربایجان و ازبکســتان جدی ترین 

رقبای مومنی محسوب می شوند.

  2 جوان باتجربه 
مرتضی قیاســی در 65کیلوگــرم ملی پوش 
ایران در بازی های کشــورهای اسالمی است. 
او که تجربه پوشــیدن دوبنده تیــم ملی در 
المپیک توکیو را دارد، بعد از شکست در مقابل 

رحمــان عموزاد شــانس ملی پوش 

شــدن در مســابقات جهانی را از دست داد و 
بــا نایب قهرمانی در جام تختی به مســابقات 
کشورهای اسالمی رســید. قیاسی کشتی گیر 
باتجربه ای اســت که کســب مدال در قونیه 
برای او دور از دســترس نیست. محمدصادق 
فیروزپور نیز در وزن 74کیلوگرم با شکست در 
فینال مسابقات کشوری و سپس قهرمانی در 
جام تختی ملی پوش ایران در قونیه شده است. 
دارنده مــدال برنز امیدها حاال در رده ســنی 
بزرگساالن باید رودرروی رقبایش قرار بگیرد. 
کشــتی گیران ترکیه و ازبکستان جدی ترین 

رقبای فیروزپور جوان به شمار می روند.

   2 شانس اصلی طال
علیرضــا کریمــی، کشــتی گیر 86کیلوگرم 
کشورمان سرشناس ترین چهره کشتی ایران 
در قونیه اســت؛ پرچمــدار کاروان ایران در 
بازی های کشورهای اسالمی که 2 مدال برنز و 
یک نقره جهان را در کارنامه خود دارد. کریمی 
پس از مصدومیــت کارش را بــا قهرمانی در 
انتخابی جام تختی و سپس کسب مدال طال در 
جام تختی آغاز کرد. او در مرحله نهایی انتخابی 
مقابل حسن یزدانی شکســت خورد و شانس 
حضور در مســابقات جهانی صربســتان را از 
دست داد. کریمی در قونیه کار سختی در پیش 
ندارد و اگر مشــکل خاصی پیش نیاید مدال 
طالی او قطعی اســت. مجتبی گلیج نفر سوم 
مسابقات جهانی نروژ2021نیز بعد از شکست 
در مرحله نهایــی انتخابی تیم ملی، ملی پوش 
ایران در بازی های کشــورهای اســالمی در 
وزن 97کیلوگرم شــد. با توجه به کشورهای 
شرکت کننده و کشــتی گیران حاضر، مجتبی 
گلیج را هم باید شانس اصلی کسب مدال طال 

دانست.

5وزن اول رقابت های کشتی آزاد کشورهای اسالمی امروز 
در قونیه آغاز می شود

خیز اول آزادکاران

 امیرحسین هدایی که چند سالی است در پینگ پنگ ایران مطرح است، با طالی بازی های کشورهای اسالمی
چند سالی  یک بار دیگر از نیما عالمیان گذشت و حاال به چهره اول ایران نوشاد نزدیک  شده است 

است که درباره 
امیرحسین 

هدایی و 
استعدادش 

گفته می شود. 
اما تا قبل از 

مسابقات 
انتخابی سال 
پیش، جایی 

که قرار بود تیم 
دونفره ایران 

برای قهرمانی 
جهان آمریکا 
انتخاب شود، 
او کمتر دیده 

شده بود

ستاره دیده شد

پیروزی راحت 
والیبال ایران
 تیم »ب« ایران در بازی یک طرفه قطر

 را شکست داد تا شروع خوبی در بازی های 
کشورهای اسالمی داشته باشد
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شهاب مهدویاکران
روزنامه نگار

داستان توفان و 
کودکان ناهمگون

نگاهی به فیلم »زمزمه های گمشده در 
دوردست«

 »زمزمه های گمشده در دوردست« ساخته منصور 
فروزش مستندی است که از همان نمای افتتاحیه 
تکلیف خود را در این ســاحت با مخاطب روشن 
می کند. موضوع فیلم آنقدر اهمیت دارد که از همان 
تصاویر و میان نویس  ابتدایی ما در فضای فیلم قرار 
می گیریم. در سال های اخیر مهاجرت غیرقانونی و 
پناهجویی یکی از چالش های اساسی جهان بوده 
است که ابعاد مختلفی از چالش های سیاسی در 
نظام بین الملل، توزیع ثروت و مناقشــات بومی، 
اقتصادی، سیاسی و محیط زیستی را در برگرفته 
است.  مهاجرت در اساس یکی از گزینه های دیرین 
انسان برای تغییر شرایط و دستیابی به زندگی بهتر 
و مناسب تر بوده است. گریز ازیک سرزمین برای 
شروع یک زندگی تازه، با هر انگیزه و الزامی آنقدر 
در تاریخ بشر تکرار شده و شبکه زیستی و ارتباطی 
انسان را از خود متأثر ســاخته است که بیشتر به 
نوعی آیین می ماند. حتی در متون و سنن دینی 
مهاجرت یکی از راه های توصیه شــده برای کم 
کردن رنج و ادامه حیات است. از دیگر سو رشد و 
توسعه جوامع انسانی به شکلی که امروز با آن مواجه 
هستیم، حاصل همین مهاجرت ها و اختالط های 
نژادی و ملی حاصل از آن اســت. هرگونه کوچی 
با ویرانی و ســاخت همزمان همراه است. گذشته 
ویران و دور شده و جهان و مواجهه ای تازه ساخته 
و ظاهر می شــود. جاکن شدن و مهاجرت درست 
مثل مرگ و باززایی است؛ بحرانی است وجودی که 
زمینه عادی و آشنای زندگی را از بین می برد و این 
بدان معناست که شناخته شدگی و هویت انسان 
که در مواجهه با دیگری معنا پیدا می کند از بین 
می رود. پس جاکن شدن به معنای تهی شدن است 
و در شرایط تازه این هویت ویران شده باید خود را 
بازیابی و بازسازی کند. با این اوصاف بدیهی است 
که بحران هویت یکــی از عوارض اصلی مهاجرت 
است. در این میان مســتند »زمزمه های گمشده 
در دوردست« به مهاجرت غیرقانونی می پردازد که 
این هویت باختگی و بازیابی مجدد در آن مسئله ای 
مشدد است و به نفی منزلت انسانی گره می خورد. 
گذر از راه های ناامن، قمار بر سر جان و مال، زندگی 
در کمپ گروهی، آوارگی، سپردن امنیت خود به 
قاچاقچیان انسان و... همه عواملی است که در کنار 
مسائل ذاتی جاکن شدن، منزلت فردی را نفی و 
نابود می کند. پناهجوی غیرقانونی دست به انکار 
و ویرانی خود می زند تا بتواند گریز را محقق و در 
شرایطی تازه خود را دوباره متولد کند. اما توفان 
این گریز، کودکانی ناهمگــون می زاید. دوربین 
فروزش در معرفی جغرافیا و موقعیت پناهجویان 
در کمپ، این منزلت باختگی و تحقیر بنیادین را 
بدون قضاوت و در بافت واقعی خود تصویر می کند. 
خط ناامیدی در نگاه و کلمات آدم های فیلم جاری 
است؛ گویی که آوارگی از سرگذشت به سرنوشت 

این پناهجویان بدل شده است.
فیلمســاز در »زمزمه های گمشده در دوردست« 
2کار اصلی را به ثمر  رســانده اســت؛ یکی اینکه 
بی قضاوت به آدم ها و موضوع نزدیک شده و دیگر 
آنکه این نزدیکی را در اندازه نگه داشــته است. با 
اینکه فیلمساز از سوژه های انسانی خود می پرسد 
چرا تن به مهاجرت غیرقانونی داده اند و آیا پشیمان 
هستند یا خیر، اما هیچ گاه از این سؤال به سمت 
قضاوت آنها حرکت نمی کند؛ چراکه تالش برای 
قضاوت، خود نوعی تحقیر شرایط سوژه های فیلم 
اســت و این دقیقاً آن چیزی است که فیلم باید از 
آن اجتناب و به جای آن منزلت ذاتی نادیده گرفته 
شده را تصویر کند و این موفقیت بزرگ این مستند 
است؛ یادآوری منزلت. زاویه دید فیلم به درستی 
در ســاحت مشــاهده باقی می ماند و در مواجهه 
با ســوژه ای با این هجم از اهمیــت و درام ذاتی، 
هرگونه مواجهه در ساختار سینمای مستند نوعی 
کنشگری هم هست. پس مستند فروزش در عین 
مشاهده گر بودن و پایبندی به جایگاه و اصول آن، 
منفعل نیست، بلکه نفس قاب گرفتن از این واقعیت 
با ساختار اتخاذ شده در فیلم، خود نوعی کنشگری 
اســت. نکته دیگر فاصله ای اســت که دوربین با 
سوژه های خود حفظ می کند. به جز موارد معدودی 
که در فیلم خوش نشسته اســت، با هوشمندی 
احساسات گرایی فردمحور رخ نمی دهد. آدم ها در 
موقعیت و با توجه به یک مسئله همگانی و جمعی 
تصویر می شوند. تصویر گویا و دقیق است و به آدم ها 
به اندازه آن طرح کلی که بازنمایی و آگاهی بخشی 
در باب مهاجرت غیرقانونی است نزدیک می شود؛ 
برای همین به جای تجربــه جزئی افراد، موقعیت 
و یک رفتار انسانی در زمینه اجتماعی خود است 
که اهمیت پیدا می کند.  واقعیتی که فیلم نمایش 
می دهد به شدت تلخ و اثرگذار است، اما فیلمساز به 
جای غلظت بخشیدن به تراژدی، این تلخی و فضای 
سرد و دلگیر را به شکلی بصری در فیلم بازتاب داده 
است. بافت تصویری گرفته و سرد فیلم باعث شده 
که تصاویر حتی در روز و زیر نور آفتاب هم به سمت 
تیرگی حرکت کنند و شــبی بی پایان را بسازند. 
سرما نیز اینجا نقشی اساسی ایفا می کند و باعث 
می شود حس آسیب پذیری و بی پناهی در فضای 
فیلم بیشتر خود را نشان دهد؛ به همین دلیل تأکید 
بصری فیلم بر چشم اندازهای برفی کمک بسیاری 

به ارتباط حسی اثر کرده است.

علیرضا نراقییادداشت
روزنامه نگار
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سفره اکران متنوع تر می شود
 دوزیست و کوزوو از فردا می آیند

2فیلم سینمایی »دوزیســت« و »کوزوو« از 
فردا 2۰مرداد به چرخه اکران سینماها اضافه 
می شــوند. درحالی که هفته گذشته همایون 
اسعدیان، سخنگوی شــورای صنفی نمایش 
اعالم کرده بود از روز پنجشــنبه 2۰مردادماه 
- که تعطیلی سینماها پس از دهه اول محرم 
به پایان می رســد - فیلم »شــب طالیی« به 
کارگردانی یوسف حاتمی کیا روی پرده می رود، 
پیش فروش 2فیلم دیگر یعنی »دوزیست« و 
»کوزوو« برای اکران از پنجشنبه در سایت های 
فروش بلیت آغاز شده است؛ 2فیلمی که برای 
جان بخشیدن به حال و هوای نه چندان پررونق 
اکران، به سینماها می آیند؛ یک درام اجتماعی 
پربازیگر و یــک کمدی که ترکیــب اکران را 

متنوع تر خواهند کرد.

دوزیســت، فیلمی که بعد از دوسال ونیم 
تأخیر روی پرده می آید

دوزیســت، بــه کارگردانــی بــرزو نیک نژاد و 
تهیه کنندگی سعید خانی است که در سال۱۳۹۸ 

ســاخته شــده و برخالف دیگر آثار سازنده اش 
که کمدی بودند، اجتماعی اســت. این فیلم در 
سی وهشتمین جشنواره  فجر به نمایش درآمد و 
بازیگرانی همچون جواد عزتی، هادی حجازی فر، 
ستاره پسیانی، پژمان جمشیدی، مانی حقیقی، 
مجید نوروزی، الهام اخوان و سعید پورصمیمی 
در آن بازی کرده اند. بازخورد نمایش دوزیست در 
جشنواره فیلم فجر در مجموع مثبت بود؛ فیلمی 
که هم منتقدان به صورت نسبی از آن استقبال 
کردند و هم تماشــاگران دوســتش داشتند؛ 
موفقیتی که باعث شد سازندگان فیلم درصدد 
اکران دوزیست در بهار۹۹ برآیند. کرونا اما همه 
معادالت را برهم زد. سینماها عمال تعطیل شدند. 
اکران آنالین هم که قرار بود فرصتی تازه باشد، 
موفق از کار درنیامد. در اردیبهشت۹۹ صحبت 
از اکران آنالین دوزیست هم به میان آمد که البته 
با مخالفت کارگردان، ماجرا منتفی شد. کارهای 
قبلی برزو نیک نژاد اغلب در ژانر کمدی بودند و او 
این بار سراغ درام اجتماعی رفته است؛ فیلمی که 
نیک نژاد درباره اش چنین می گوید: »این فیلم 
را متفاوت از دیگر آثار ســینمایی ام ساخته ام و 
در تالشم هم مخاطب خاص و هم عام را جذب 
کنم. نهایت امیدم جلب رضایــت هر طیفی از 

تماشاگران سینماست.«

کوزوو؛ امیدوار به نشاندن لبخند بر چهره 
مخاطبان 

کوزوو دیگر فیلمی است که از فردا روی پرده 
سینماها می آید. این فیلم به کارگردانی میثم 

هاشمی طبا و تهیه کنندگی حسن کالمی یک 
کمدی اجتماعی است. کوزوو پاییز سال۱۴۰۰ 
آماده نمایش شد و کورش تهامی، فرهاد آییش، 
روشــنک گرامی، حمید ابراهیمــی، هومن 
شــاهی، ســیاوش چراغی پور، مریم سعادت، 
بهرام ابراهیمی، بیوک میرزایی، امید روحانی 

و بهاره کیان افشار با حضور گوهر خیراندیش 
و بهنــاز جعفری بازیگران آن هســتند. میثم 
هاشــمی طبا، کارگردان کوزوو درباره شرایط 
اکران این فیلم گفت: »فیلم سینمایی کوزوو، در 
شرایط بسیار سختی ساخته شد. در دورانی که 
بیماری کرونا به صورت افسارگسیخته، روزانه 
جان صدها نفر از هموطنانمــان را می گرفت 
و هزاران خانواده به ســوگ می نشستند. تمام 
کشــور در وضعیت قرمز بود و گــروه تولید از 
فردای خود خبر نداشت. اما بازیگران و عوامل 
ســاخت، فداکارانه در کنار پروژه ایستادند تا 
فیلم به ســرانجام برســد. کوزوو، یک کمدی 
مفرح، اخالق مدار و ســالم است، با قصه ای که 
مخاطب را با خود همراه می کند. حاال که فیلم 
بعد از طی مراحل قانونی در روزشــمار اکران 
قرار گرفته، بســیار خوشــحالم. بیشتر از این 
جهت که در اوج سختی ها و تلخکامی های این 
روزها، فرصتی فراهم شده تا مردم عزیز کشورم 
ســاعتی را در آرامش و با حال خوب ســپری 
کنند. فیلم کوزوو با ســرمایه شخصی ساخته 

شده و مهم ترین دستاورد آن، 
لبخندی خواهد بود که بر لب 
بینندگان نقش خواهد بست.«

خستگی ناپذیر در راه خبر
همراه با پدر خبرنگار شهید »علیرضا افشار« 
که نمایشگاه دائمی از آثار و یادگاری هایش 

برپا کرده است

 غلبه وجه 
عاطفی عاشورا

بررسی وجوه عاطفی عاشورا و علت 
پررنگ بودن آن در روایات

 روزنامه نگاران 
در دام  ترامپ افتادند

کتاب »رسانه های مغرض« تحلیلی از رواج 
اخبار مجعول در رسانه هاست 

 نمایش پدر
 روی صحنه

گــروه بازیگــران »پدر« 
بــه کارگردانــی آروند 
دشــت آرای که قرار است 
شهریور ســال جاری روی 
صحنه برود، معرفی شــد. 
به گــزارش همشــهری، 
نمایــش »پدر« نوشــته 
فلوریان زلــر جدیدترین 
اثر شرکت فیلم و هنرهای 
اجرایی »ویرگول« اســت 
که با کارگردانــی آروند 
دشــت آرای روی صحنه 
می رود. پیش از این حضور 
رضا کیانیان، لیلی رشیدی 
و ســعید چنگیزیان در 
نمایش »پدر« قطعی شده 
بود و ماریــن ون هولک، 
سوگل خلیق، بهزاد کریمی 
و نجوا صاحب الزمانی نیز 
دیگر بازیگران این نمایش 
هســتند. این نمایش قرار 
است شهریور ماه اجرایش 

را شروع کند.

شاگردان 
 سمندریان، 
روی صحنه

اولیــن تولیــد آکادمی 
دراماتیــک  هنرهــای 
نمایــش  ســمندریان 
»بیوگرافی: یک بازی« اثر 
ماکس فریش به کارگردانی 
روژین عبدالرزاقی آماده 
اجرا می شــود. به گزارش 
همشهری، این اثر نمایشی 
با حضور الیکا عبدالرزاقی، 
رضــا موالیــی و احمد 
ساعتچیان به عنوان 3 تن از 
شاگردان حمید سمندریان 
روی صحنه خواهد رفت. 
اولین نسخه این نمایشنامه 
۵۰سال پیش توسط استاد 
اسماعیل شــنگله با نام 
مستعار »ا. ش« ترجمه شد 
و همین ترجمه بود که در 
شناساندن ماکس فریش 
به تئاتر ایران تأثیر بسزایی 
داشت. سال ها بعد ماکس 
فریش پیش از مرگش این 
متن را بازنویســی کرد که 
این اجرا بر مبنای نســخه 
می گیرد. شــکل  جدید 

گروه اجرایــی این نمایش 
بــه کارگردانــی بورژین 
عبدالرزاقی از زمان شروع 
پروژه قصد تقدیم ترجمه 
و اجرای این اثر را به استاد 
اسماعیل شنگله داشتند 
و با دختر این هنرمند برای 
این منظور در ارتباط بودند 
که این رایزنی ها با درگذشت 
شنگله همزمان شد.هدف 
از تولید این آثــار ایجاد 
ارتباط ســازنده حرفه ای 
میان نســل های مختلف 
فارغ التحصیــان ایــن 
آکادمی در طول 2۸ سال 
و به خصوص انتقال تجربه، 
تفکر و دیسیپلین استاد و 
هم نسان اش به نسل های 

جدید خواهد بود.

طرحی برای 
حبیب هللا 

صادقی

حسن روح االمینـ  هنرمند 
نقاشـ  تصویری از تابلوی 
جدید خــود را در صفحه 
اینستاگرامش منتشر کرد. 
به گزارش همشهری، »بابا« 
نام تابلوی جدید حســن 
روح االمین است که به یاد 
مرحوم، حبیب اهلل صادقی 
کشیده شــده است. این 
تابلو درواقع روایت حسن 
روح االمین از وداع پدر با 
دختر در روز عاشورا است 
که با تکنیــک رنگ روغن 
روی بــوم و در ابعاد ۱۱۰* 
۱۱3۰ کشــیده شده است. 
حبیب اهلل صادقی، هنرمند 
پیشکســوت و انقابی در 
عرصه هنرهای تجســمی 
پنجم مرداد ماه امسال دار 
فانی را وداع گفت. مراسم 
تشییع و خاکســپاری او 
هشتم مرداد ماه همزمان با 
نخستین روز محرم از مقابل 
فرهنگستان هنر برگزار و 
پیکرش در قطعه هنرمندان 

به خاک سپرده شد.

اکرانیکههرروزشلوغترمیشود
با اضافه شدن 2فیلم دوزیست و کوزوو به فیلم های روی پرده، اکران شلوغ سینماها شلوغ تر 
می شود. با این تعداد فیلم در حال اکران طبیعی است که فرصت نمایش مناسب نصیب همه آثار 
روی پرده نشود. بهترین سانس ها در بهترین سالن ها، سهم فیلم های پرفروش تر )که اغلب 
کمدی هستند( می شود و فیلم های غیرکمدی مخاطبان کمتری می یابند. کافی است این موضوع 
را در نظر بگیریم که از مجموع فروش فیلم ها در اکران۱4۰۱ حدود ۹۰میلیارد تومان سهم 2فیلم 
کمدی »سگ بند« و »انفرادی« بوده است. درحالی که بقیه فیلم های اکران شده از ابتدای سال، 
درمجموع ۱۰۰میلیارد تومان فروخته اند. با آغاز ماه محرم، نمایش فیلم  های کمدی، از شنبه 
۸مردادماه متوقف شد و این فرصت ۸روزه، زمان مغتنمی برای خودی نشان دادن آثاری بود که 
همواره اعتراض داشتند بیشترین تعداد سالن به تصرف آثار کمدی درآمده است. با این حال، 
فیلم های اجتماعی و کودک موفق شدند به اندازه نیمی از گیشه یک هفته معمول فروش کنند و 
رقم گیشه را در مرز ۵میلیارد تومان حفظ کنند. پرفروش ترین فیلم ۸روزی که آثار کمدی  روی 
پرده نبودند، »تی تی« بود که 2میلیاردو2۰۰میلیون تومان فروخت تا به تنهایی، نیمی از فروش 
کل گیشه را در انحصار خود ببیند. »علف زار« پس از دوماه ونیم نمایش، همچنان مخاطب دارد. 
فیلم کاظم دانشی موفق شد در این ۸روز، رقمی بالغ بر یک  میلیاردو2۵۰میلیون تومان بفروشد 
تا به همراه تی تی، ۶۵درصد از کل فروش گیشه این مدت را در اختیار داشته باشند. »هناس« 
هم در این مدت، 2۹هزار بلیت فروخت تا گیشه ای ۶۰۰میلیون تومانی را برای خود رقم بزند. 
چهارمین فیلم پرفروش این روزها، »زاالوا« است که ۹۷۰۰بلیت فروخت و به 32۰میلیون تومان 
دست یافت. »بازیوو« نیز توانست خود را تا رده پنجم جدول باال بکشد و طی این ۸روز، گیشه 

2۹۰میلیونی داشته باشد.

مکث

زندگی   باهنر در »راز ناتمام«
رازناتمام، آتش سرد و بی نشان از 22مرداد روی آنتن می روند

شبکه های تلویزیونی دهه اول محرم در 

پخش سریال ها دستشان خالی بود؛ آنتن سیما
شبکه ها با پخش سریال های تکراری پر 
شد. به نظر از هفته سوم مردادماه آنتن شبکه ها پر می شود. 
عالوه بر سریال »آتش سرد« که از 22مردادماه روی آنتن 
شبکه2 می رود، ســریال »راز ناتمام« هم پخش خود را از 

شبکه یک آغاز می کند.
»آتش سرد« که در ۳۰ قسمت ۴۵دقیقه ای به نویسندگی 
محسن سرتیپی و نازنین فرخلو، کارگردانی رضا ابوفاضلی و 
تهیه کنندگی علی مهام ساخته شده یک ملودرام اجتماعی 
است. شبکه۳ هم »بی نشان« را در جدول پخش خود دارد؛ 
ســریالی به کارگردانی راما قویدل که در ۳۰قسمت تولید 
شده؛ بخشی از سریال هم متناسب با حال و هوای قصه در 

کربال جلوی دوربین رفته است.
از دیگر سریال هایی که برای پخش آماده شده »راز ناتمام« 
امین امانی اســت که عالوه بر کارگردانــی، تهیه کنندگی 
سریال را نیز عهده دار اســت. طرح اولیه سیدجالل الدین 
دری با نویســندگی امین امانی، هدایت کریم  زاده و سمانه 
میرعابدینی و با همکاری رحمان سیفی آزاد به عنوان مشاور 
فیلمنامه، تولید شده است. »راز ناتمام« با مضمونی تاریخی ، 
سیاســی و روایتی از کش و قوس یک ماجرای امنیتی، به 
زندگی پرفراز و نشیب شهید محمدجواد باهنر می پردازد. 

این سریال هم از 22مرداد روانه آنتن شبکه یک می شود.
این سریال در آســتانه شــهادت 2دولتمرد بزرگ انقالب 
اســالمی، شــهید محمدعلی رجایــی )رئیس جمهور( و 
شهید حجت االسالم و المســلمین دکتر محمدجواد باهنر 

)نخســت وزیر( روی آنتن می رود. »راز ناتمام« در کش و 
قوس یک ماجرای امنیتی به زندگی پرفراز و نشیب شهید 
محمدجواد باهنر می پــردازد که در فعالیت های پرثمرش، 
سوابق مبارزاتی علیه رژیم ستمشاهی و بارها محکومیت به 
زندان دارد و پس از انقالب اسالمی نیز وزیر آموزش و پرورش 
و سپس دومین نخست وزیر دولت جمهوری اسالمی ایران 
است. محمدجواد باهنر هشتم شهریورماه سال ۱۳۶۰ توسط 
منافقین ترور شد و همراه با محمدعلی رجایی، رئیس جمهور 

وقت ایران به شهادت رسید.
این سریال تلویزیونی، شــخصیت بزرگان انقالب اسالمی 

ازجمله آیــت اهلل ســیدمحمد بهشــتی، آیــت اهلل اکبر 
هاشمی رفسنجانی، شــهیدمحمدعلی رجایی را بازسازی 
کــرده و روایت هایی از وجوه مبارزاتی این شــخصیت ها و 
حزب جمهوری اســالمی و وقایع دهه ۶۰ و فتنه انگیزی و 
جنایات منافقین را به نمایش می گذارد. فرهاد جم در نقش 
شهید باهنر، رامین راســتاد در نقش آیت اهلل رفسنجانی، 
سیدجواد هاشمی در نقش شهیدرجایی، مسعود رحیم پور 
در نقش شهید بهشــتی و علیرضا مهران در نقش آیت اهلل 
خامنه ای با طراحی گریم محســن دارسنج بازی می کنند. 
بهرام ابراهیمی در نقش مهدی بازرگان، شهرام عبدلی در 

نقش مسعود کشمیری، نگین معتضدی در نقش همسر یک 
مأمور امنیتی و همچنین مریم کاویانی، مریم خدارحمی، 
مهدی امینی خواه، مســعود رحیم پور، مهدی کوشــکی، 
محمدرضا علیرضایی، ابوالفضل همراه، لیال بوشــهری و... 
از دیگر بازیگران این سریال هســتند. تدوین حامد بردبار 
و صداگذاری علی نوری و آهنگسازی متن مرتضی شفیع و 
جلوه های ویژه بصری امین ملک زاده به این اثر رنگ بخشیده 
است. »راز ناتمام« در 2۵قســمت در صدا و سیمای مرکز 
کرمان و به سفارش مرکز سیمای استان ها تولید شده است.

در کنار سریال های تاریخی که تولید برخی از نیمه گذشته 
و بعضی هــم در مراحــل پیش تولید قرار دارند، ســلمان 
فارســی همچنان به کارش ادامه می دهد. بازیگران زیادی 
مقابل دوربین داوود میرباقــری رفتند که یکی از آنها تورج 
نصر است. این هنرمند دوبله این روزها در سریال »سلمان 
فارسی« بازی دارد و قرار است با چند گریم متفاوت در چند 

نقش  حاضر شود.
تصویری از او و علیرضا شجاع نوری در فضای مجازی منتشر 
شده و نشــانگر این موضوع اســت .تورج نصر کمتر از یک 
ماه اســت کار خود را جلوی دوربین داوود میرباقری آغاز 
کرده و فعال ۳نقش با ۳گریم متفاوت دارد که گویی فضای 
طنزگونه ای را نمایش خواهد داد. سریال »سلمان فارسی« 
به تهیه کنندگی حســین طاهری ازجمله بزرگ ترین آثار 
نمایشی تاریخ کشور محسوب می شود. ساخت این سریال 
بنابر اعالم داوود میرباقری تا سال ۱۴۰۵ به طول می انجامد و 
بازیگران ایرانی و خارجی از کشورهای یونان، مراکش، تونس 

و... در آن بازی خواهند کرد.
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خستگی ناپذیر در راه خبر
همراه با پدر خبرنگار شهید »علیرضا افشار« که نمایشگاه دائمی از آثار و یادگاری هایش برپا کرده است

یادی از سرلشکر شهید حسین لشکری، سیداالسرای ایران به مناسبت سالروز شهادتش

خلبانی با 18سال اسارت
اسارت  18ســال 
شوخی نیست. یعنی 
8570روز. وقتــی 
اسیر شد هنوز عراق رسما اعالن جنگ نکرده بود. برای جلوگیری از 
پیشروی دشمن، ماموریت داشت مانوری در مرزهای هوایی ایران 
دهد اما هواپیمایش مورد هدف دشمن قرار گرفت و سقوط کرد. 
او به اسارت درآمد. از 27شــهریور 59تا سال 77.عراقی ها حتی 
حضور او در اردوگاه هایشان را کتمان کرده بودند و هیچ کس خبر 
نداشت چه بر سر او آمده است. تا اینکه نیروهای صلیب سرخ در 
سال 74پی به وجود او بردند و خانواده اش را مطلع کردند که او زنده 
است و اسیر. این آزاده دالور 3سال بعد به آغوش میهن بازگشت. 
سرلشکر خلبان حسین لشکری 11سال بعد از آزادی بر اثر جراحات 
ناشی از شکنجه بعثی ها به سوی معبود پرواز کرد. 19مرداد سالروز 

شهادت اوست.

حسین لشکری اصالتا قزوینی است. او دوران ابتدایی خود را در روستا 
گذراند و برای ادامه تحصیل به شهر قزوین آمد. با پشت سر گذاشتن دوره 
دبیرستان در آزمون خلبانی شــرکت کرد و به استخدام نیروی هوایی 
درآمد. او در سال 1354برای تکمیل دوره خلبانی به آمریکا اعزام شد و 
بعد از 2سال به ایران بازگشت و با عنوان خلبان هواپیمای شکاری »اف 5« 
مشغول به خدمت شد. با تجاوزگری های رژیم بعثی به ایران آن هم قبل از 
شهریور 59، از سوی مقامات مسئول، خبری به لشکری رسید که پایگاه 
چهارم هوایی دزفول در حال آماده باش است و باید خود را سریع برساند. 
او از همسرش خواست در تهران کنار خانواده اش بماند. بعد هم همسر و 
پسر 4ماهه اش را به خدا سپرد و راهی دزفول شد. به همسرش گفت: »به 
امید خدا ظرف 15روز آینده به تهران برمی گردم!« روزهای شهریوری 

یکی پس از دیگری سپری می شد. همسرش اصرار داشت به دزفول برود 
و نزد همسرش باشد اما شهید لشکری قبول نمی کرد. شرایط خوبی مهیا 
نبود. عراق دســت از حمله های گاه و بیگاه خود برنمی داشت که البته 
اقدام خلبان های ایرانی مانع پیشروی آن می شد. روز 27شهریور یعنی 
هنوز 4روز مانده به اعالن رسمی جنگ از سوی عراق خلبان لشکری به 
فرماندهی پایگاه اعالم آمادگی کرد تا عملیات هوایی داشته باشد. او پرواز 
کرد و ماموریت خود را انجام داد اما هواپیمــا هدف قرار گرفت و ناچار 
شد اجکت کند. شهید لشکری در خاطراتش گفته بود: »دماغ هواپیما 
در حال شیرجه بود و هر لحظه زمین جلوی چشمانم بزرگ تر می شد. 
تصمیم نهایی را گرفتم و با گفتن شهادتین دسته ایجکت را کشیدم و از 

اینجا به بعد دیگر چیزی یادم نیست.« 

اولین و آخرین اسیر
حسین چشم هایش را باز کرد. به زحمت می توانست جایی را ببیند. آن 
هم صورت سربازان مسلح عراقی بود. دایره وار محاصره اش کرده بودند. 
فهمید که اسیر شده است. درد ناشی از سقوط آزارش می داد. گردنش هم 
دچار جراحت شده بود. او را به بیمارستان منتقل کردند و بعد از معاینات 
پزشکی مشغول بازجویی شدند. این بازجو می رفت و بازجوی دیگری 
می آمد. سؤال می کردند. کجا را بمباران کرده و برای چه؟ هدفش چه 
بوده و از این حرف ها.... حسین از درد به خود می پیچید و نای حرف زدن 
نداشت اما بازجوها دست از سرش برنمی داشتند. او در روزهای اسارتش 
به همسر جوان و پسر کوچکش فکر می کرد. اینکه چه شرایطی دارند و 
چه بر سرشان می آید. حسین در فکر خانواده و عراقی ها در فکر بازجویی. 
مرتب شــکنجه اش می کردند. از اتصال برق به او تا فلک کردن با کابل. 
آنقدر می زدند تا به حرف بیاید. اما حسین فقط ناله می کرد و سکوت. 
شهید لشکری نخستین اسیری بود که پا به اردوگاه های عراقی گذاشت 

و آخرین نفری هم بود که از آنجا بیرون آمد. اینکه در 18ســال اسارت 
بر سر شهید لشکری آمده کتاب قطوری می خواهد برای نوشتن. البته 
او خاطراتش را در 2500صفحه نوشت تا به صورت کتاب منتشر شود 
اما به صورت خالصه شده در فقط 200صفحه چاپ شده است. همین 

آزرده اش کرد.

زبان مادری اش را از یاد برده بود
رفتار بعثی ها با او غیرمنصفانه و بهتر بگوییم بی رحمانه بود. آنها خلبان 
لشــکری را به عنوان برگ برنده ای برای خود نگه داشته بودند و دور از 
چشم نیروهای صلیب سرخ او را در اتاقی تنها زندانی کرده بودند. بی آنکه 
هم زبانی داشته باشد. نه با کسی حرف می زد و نه کسی مرهم دردهایش 
بود. وقتی به ایران برگشت بیشتر از اینکه به زبان مادری اش مسلط باشد 
عربی صحبت می کرد. پس از پذیرش قطعنامه 598و آزادی اسرا، باز هم 
شهید لشکری را آزاد نکردند. تا اینکه بعد از 16سال اسارت به نیروهای 
صلیب سرخ معرفی شد و 2ســال بعد در 17فروردین سال 77به ایران 
بازگشت. امیر سرلشکر خلبان لشکری جانباز 70درصد نیروی هوایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران، از سوی مقام معظم رهبری سیداالسرا نام 
گرفت و چه لقب زیبایی. او سرانجام در 19مرداد سال 88بر اثر عارضه های 
ناشی از دوران اسارت در سال های جنگ تحمیلی به شهادت رسید. شهید 
لشکری در صحبت هایش گفته بود:»وقتی به جبهه رفتم علی دندان 

نداشت، وقتی برگشتم دانشجوی دندانپزشکی بود.«

گریزی به زندگی شهید لشکری به روایت کتاب 
»روزهای بی آینه« 

شرح صبوری همسر یک آزاده 
کتاب »روزهای بی آینه« شرح ماجرای یک بانوی ایرانی 
است؛ همسر سرلشکر خلبان شهید حسین لشکری. زنی 
که در 17سالگی زندگی مشــترکش را با حسین لشکری 
شروع کرد و در 18سالگی درســت زمانی که طعم مادر 
شدن را چشیده بود، همسرش مفقواالثر شد. او 18سال 
تنهایی و فراق را به جان خرید بی آن کــه خبر موثقی از 
همسرش داشته باشد یا اینکه بداند اسیر شده یا شهید؟ 
با این حال ماند به پای مردی که دوستش داشت. داستان 
زندگی او را گلستان جعفریان نوشته است. این نویسنده 
عالوه بــر »روزهای بی آینــه« آثار دیگری هــم دارد که 
می توان به »زود بزرگ شــدیم«، »تیــک تاک زندگی«، 
»همه سیزده سالگی ام« و »خانه ام همین جاست« اشاره 
کرد. کتاب »روزهای بی آینه« در 160صفحه تدوین و به 
کوشــش دفتر ادبیات و هنر مقاومت )ســازمان تبلیغات 
اســالمی و حوزه هنری( و توسط انتشــارات سوره مهر 

منتشر شده است.
تصویــر ذهنــی مــا از 
قهرمانان ملی کشــورمان 
عموماً تصویری رؤیایی و 
فانتزی و آغشته به  نوعی 
رمانتیک بازی اســت اما 
کتاب »روزهای بی آینه« 
ما را به روی زمین می آورد 
و آینه وار نشان می دهد که 
قهرمان شدن اگرچه امری 
هیجانــی و ماجراجویانه 
نــد  می توا امــا  اســت 
استخوان مان را خرد کند. 

ویژگی دیگر این کتاب لحن صادقانه آن اســت. خواندن 
آن به مخاطب کمک می کند تا درک درســتی از زندگی 
همســران شــهدا پیدا کند. جعفریان با قلم شیوای خود 
سعی کرده همه حقیقت را بگوید و از روایت های گزینشی، 
رمانتیــک و رویاپردازانه دوری کند. نویســنده در بخش 
نخست کتاب ماجرای آشنایی بانو با شهید لشکری روایت 
کرده است: »...از نردبان باال رفتم دیوارهای خانه مان کوتاه 
بود. اواخر خرداد بود. از باالی نردبان پروین را دیدم. گفتم: 
»پروین چه کار داشــتی من را صدا زدی؟« هنوز پروین 
جوابم را نداده بود که چشمم افتاد به آقایی با لباس نظامی 
که داشت از پله ها پایین می آمد. از روی احترام سرتکان 
دادم و ســالم کردم. او هم ســرتکان داد و گفت: »سالم 
خانم.« و رفت. از پروین نپرســیدم او کیست. پروین هم 
چیزی نگفت. یکی دو شب بعد از این ماجرا پدرم به مادرم 
گفت: »حسین آقا پسر دخترعمه آمده تهران منزل آقای 
ســعیدی. مثل اینکه مقدمات رفتنش به آمریکا را مهیا 
می کند. باید یک روز دعوتش کنیم.« مادر پرسید: »مگر 
حسین آقا ارتشی اســت؟« پدر گفت: »بله خلبانه.« تازه 
فهمیدم مرد جوان قدبلندی که روی پله ها ایســتاده بود 
پسر دخترعمه پدرم است که خلبان است و نسبت فامیلی 

با آقای سعیدی هم دارد.
ســوم فروردین 1358، 2ماه بعد از پیروزی انقالب، یک 
ایل از قزوین آمدند خانه ما برای خواستگاری. پدر و مادر 
حســین همراه خواهرها، برادرهــا، زن برادرها، دایی ها و 
عموهایش. توی اتاق پذیرایی ولولــه ای بود. بعد از یکی 
دو ســاعت، مادرم آمد توی آشــپزخانه و گفت: »منیژه، 
کار تموم شــد. چایی بیار.« جثه کوچکی داشــتم؛ شاید 
کل وزنم 45کیلو نبود. بلد نبودم درســت چادر سر کنم. 
یک سینی با 20اســتکان چای هم داده بودند به دستم. 
وقتی از در پذیرایی وارد شــدم، فقط ســعی کردم آرام 
باشم. نمی دانستم اول به چه کســی چایی تعارف کنم و 
با چه کسی ســالم و علیک کنم. با هر مشقتی بود سینی 
چایی را دور گرداندم و مادر حسین به ترکی گفت: »بشین 
عروس گلم.« وقتی نشستم روی مبل، مادر و خواهرهای 
حسین آمدند و با من روبوســی کردند. همان موقع پدر 
حسین، به رســم قزوینی ها، برای خوش یمنی و شیرینی 
زندگی ما، کادوی کله قنــدی را که همراه آورده بودند باز 

کرد و شکست.«
در بخش دیگر داستان، جعفریان به لحظه روبه رو شدن 
زن و شــوهری که ســال ها از هم دور بوده اند، پرداخته 
است. زوجی که بعد از 18ســال حرف های زیادی برای 
گفتن دارند؛ یکی از اسارت و دیگری از فراق. می خوانید: 
»ساعت سه و نیم یا چهار بود که وارد سالن شدند. عکس 
حســین را دیده بودم؛ همین که وارد شــد شناختمش. 
از فاصله خیلی دور می دیدمش. وســط ایســتاده بود و 
دو خلبان در ســمت راســت و چپش بودند. همین که 
چشــمم به صورتش افتاد انگار نه انگار ایــن مردی بود 
که سال ها از من دور بوده اســت؛ کاماًل می  شناختمش 
و دوستش داشتم. احساســاتم جان گرفته بود. آن همه 
حس غریبگی که نسبت به عکس ها و تُن و لحن صدایش 
داشــتم دیگر نبود. نمی  دانم چه شده بود؛ حس دختری 
را داشتم که برای نخســتین بار همسرش را می بیند؛ هم 
خجالت می کشیدم و شرم داشتم، هم خوشحال بودم، هم 
می  خواستم کنارم باشد. زیر لب زمزمه کردم: خدایا، من 

چقدر این مرد را دوست دارم.
حسین نزدیک شد؛ خیلی نزدیک. همه فامیل و دوست و 
آشنا دور او ریخته بودند و ماچش می کردند: یکی آویزانش 
می شد، یکی دستش را می گرفت، یکی به پایش افتاده بود. 
کاماًل احساس می کردم که حسین از باالی سر همه آنها 
دنبال کسی می گردد. فقط به او خیره شده بودم. می دیدم 
آدم ها الینقطع از جلوی مــن می روند و می آیند، اما هیچ 
صدایی نمی شنیدم. زانوهایم حس نداشت، نمی توانستم از 
جایم بلند شوم. برادر بزرگم، که همیشه در جمع و شلوغی 
متوجه من بود، آمد سراغم و گفت: »منیژه، چرا نشستی؟! 
بلند شو!« زیر بغل مرا گرفت و با صدای بلند گفت: »لطفاً 

برید کنار! اجازه بدید همسرش اون رو ببینه!«
دریای جمعیت کنار رفتنــد و برای من راه بــاز کردند. 
خبرنگارها با دوربین هایشــان دویدند. روبه روی هم قرار 
گرفتیم. دست مرا گرفت و گفت: »حالت چطوره؟« گفتم: 
»خوبم!« پیشانی ام را بوسید و یک دفعه سیل جمعیت من 

و حسین را از هم  جدا کرد.«

آزاده سلطانی؛ روزنامه نگاریادداشت

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

»کوچه های تهران امروز و با اسم ستاره های عشق و ایثار روشن تر از 
گذشته به نظر می رسد. بنابراین یادمان بماند آنها که بودند و چه کار 
کردند. یادمان باشد که آرامش امروزمان را مدیون جانفشانی های 
آنها هستیم.«؛ این جمالت بخشی از گزارش تصویری شهید علیرضا 
افشار است که از تلویزیون پخش شده است. او در رشته دامپزشکی 
قبول شده بود اما به گفته پدرش خیلی به رشته اش عالقه مند نبود 
به همین دلیل راه خبرنــگاری را پیش گرفت و خیلی زود در کارش 
پیشرفت کرد به طوری که مدتی خبرنگار ویژه نهاد ریاست جمهوری 

بود. در یکی از جشنواره های رســانه های کشور، بهترین خبرنگار 
حوزه دفاع مقدس انتخاب شد ولی می گفت: »من وقتی خوشحالم 
که جایزه ام را از دست امام حسین)ع( بگیرم.« افشار به دلیل ارائه 
گزارش های جذاب، در مانورها و رزمایش های ارتش و دیگر ارگان های 
نظامی حضور داشــت. او متولد 4 آذر 1353 بــود و 15 آذر 1384 
هنگامی که برای تهیه گزارش مانور پیــروان والیت از تهران عازم 
چابهار بود با دیگر همکاران عرصه خبر بر اثر سانحه سقوط هواپیمای 

سی-130 نیروی هوایی در شهرک توحید تهران به شهادت رسید.

مکث

صبح پنجشنبه مانند هرهفته خود را به مزار شهدای 
رسانه در قطعه 50بهشــت زهرا)س( می رساند. در 
را باز می کنــد. ماکت علیرضا درســت روبه روی او 
قرار دارد و انگار دارد به پدر و همه بازدیدکنندگان 
نمایشگاه خوشامد می گوید. گرد و خاک یک هفته ای 
را از لبــاس خبرنگاری او پاک می کنــد، فاتحه ای 
می خواند و سراغ گردگیری اسباب بازی ها، لوح های 
تقدیر خبرنگاری، جوایز، مدال های ورزشی و قاب 
عکس هایی می رود که گوشه گوشــه نمایشگاه را 
پرکرده اند. خیلی زود بساط چای و صبحانه را آماده 
می کند تا پذیرای زائرانی شود که به زیارت اهل قبور 
می آیند و سری هم به این غرفه می زنند. خوشحال 
است که دوندگی هایش برای برپایی نمایشگاه دائمی 

به بار نشسته  است.

ایستگاه فرهنگی در خیابان الله
نمایشگاه دائمی شهید علیرضا افشار در تهران، قطعه 
50بهشت زهرا)س(، خیابان الله 4 واقع شده و در 
2اتاق تو در تو با فضایی حدود 40متر آثاری از این 
خبرنگار شهید به نمایش گذاشته است. با تالش و 
پیگیری پدر شهید و همکاری و مساعدت مدیرعامل 
بهشــت زهرا)س(، فضایی دائمی برای نمایشگاه 
درنظر گرفته شده اســت که در آن می توانید همه 
وسایل شخصی این شــهید را تماشا کنید. ورودی 
نمایشگاه تندیس شهید علیرضا افشار دیده می شود 
که میکروفن صدا و سیما در دستش است. عکس های 
کودکی، مــدارک دوران تحصیل، دســتنویس ها، 
تصاویری از گزارش هایی که این خبرنگار تهیه کرده و 
اسباب بازی ها و حتی برخی لباس های دوران کودکی 
و نوجوانی او به نمایش گذاشــته شده است. بخشی 
از تصاویر این نمایشــگاه به گزارشی از شهید افشار 
درباره نماز جماعت در زندان قصر تهران اختصاص 
یافته . تصاویری از مصاحبه با رؤسای جمهور در ادوار 
مختلف، بخش دیگری از تصاویر این نمایشگاه است. 
تصاویر این نمایشــگاه حاصل تالش عباس افشار، 
پدر شهید افشار اســت که بیش از یک سال و نیم 
وقت گذاشته و آنها را از آرشیو صدا و سیما استخراج 

کرده است.
پدر شهید افشار برایمان می گوید که تا پیش از شروع 
کرونا، در گوشه ای از این نمایشگاه محلی برای حضور 
پزشک فراهم شده بود و از ساعت 10 تا14 پنجشنبه 

عقربه های ساعت روی زمان 1:42 متوقف شده اند؛ همان زمانی که پرواز هواپیمای سی- 130به سمت 
چابهار ناتمام ماند تا آخرین ماموریت شهید علیرضا افشار، خبرنگار اعزامی از صدا و سیما به سرانجام 
نرسد. عباس افشار، پدر شهید علیرضا سال هاست این ساعت را در کنار یادگارهای دیگر پسرش قرار 
داده است. او با برپایی نمایشگاه دائمی از آثار علیرضا در کنار مزار شهدای رسانه توجه بازدیدکنندگان را به این نکته جلب می کند که شهدا فراموش 

نخواهند شد و یادشان همواره با ما خواهد بود. با ما در گزارشی از نمایشگاه دائمی علیرضا افشار و گفت وگو با عباس افشار،  پدر شهید همراه شوید.
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سحرگاه پیروزی
حملــه هوایــی به 
دزفــول و دفــاع 
مردم از شهرشــان 
در مقابل دشــمن 
موضــوع فیلمی با 
عنوان »ســحرگاه 
پــیـــروزی« بــه 
کارگردانی حسین 
بلنــده اســت. این 
فیلم محصول ســال 1378اســت و داســتان 
زندگی »رســول« را روایت می کند که به اتفاق 
همســرش زینب و پســر کوچکش محسن در 
دزفــول زندگی می کند. آنها در تدارک جشــن 
تولد پسرشان هســتند که حمله هوایی عراق به 
دزفول شروع می شود و رسول، همسر و کودکش 
را در جریان این حمله از دست می دهد. دشمن 
درصدد نابودی پادگان کرخه و تصرف پل کرخه 
به دلیل اهمیت استراتژیک آن است. چند تن از 
رزمندگان برای جلوگیری از پیشروی عراقی ها 
آماده می شوند. رســول نیز به رزمندگان ملحق 

می شود...
فیلم »ســحرگاه پیروزی« در ژانــر خانوادگی و 
اجتماعی و بــا موضوع دفاع مقــدس و مقاومت 
نیروهای مردمی به ویژه مــردم دزفول در برابر 
حمالت رژیم بعثی عراق ســاخته شده است. در 
این فیلم جعفر دهقان، رضــا صفایی پور، کاظم 

افرندنیا و رامبد شکرآبی هنرنمایی کرد ه اند.

بچه های مرد
جدا کردن اســرای نوجوان و تبلیغات رژیم بعثی عراق برای 
نشان دادن کم سن و سال بودن آنها دستمایه نوشتن کتابی 
با عنوان»بچه های مرد« شده است. مهری ماهوتی، نویسنده 
نام آشنای حوزه ادبیات کودک، این اثر را بر مبنای خاطرات 
اسرای نوجوان در جنگ تحمیلی نوشته  است. در این خاطرات 
مفهوم همدلی، همراهی، ایمان، فداکاری، ابتکار، مهربانی، 
صبر و امید از قهرمان هایی واقعی، به خوبی در عمق داستان ها 
جای گرفته است. راویان این کتاب، مردان کوچکی هستند 
که به همراه خود، نماد بزرگی را به خوبی و درســتی یدک 
می کشیدند؛ کسانی که اتفاقات اسارت آنها را رفته رفته به مرز 
بزرگی نزدیک کرده است. این کتاب برای نوجوانان عالقه مند 
به ادبیات داســتانی به ویژه دوســتداران ادبیات مقاومت و 
دفاع مقدس نوشته شده است. خواندن داستان های واقعی این 
کتاب، مخاطب نوجوان را با اهداف بزرگ این مردان کوچک 
آشنا می کند. کتاب»بچه های مرد« توســط انتشارات پیام 
آزادگان چاپ شده است. در قسمتی از این کتاب می خوانیم: 
»علیرضا را از رمادی 7 آورده بودند. اسرای این اردوگاه بین 15 
تا 18 سال داشتند. برای همین عراقی ها اسم آنجا را گذاشته 
بودند »اردوگاه اطفال«. خبرنگارها دوربین به دست او را دوره 
کردند. یک پسربچه 10 ســاله که با پدرش آمده بود جبهه، 
سوژه خوبی برایشان بود تا ســر و صدایش توی دنیا بپیچد. 
هرکس چیزی می پرسید: چند سالته؟ با کی اومدی جبهه؟ 
تو که قدت از یه تفنگ کوتاه تره چطــوری اومدی جنگ؟... 
علیرضا ساکت بود افســر بعثی جلویش ایستاد. با لحنی که 
سعی می کرد مهربان و آرام باشد با فارسی دست و پا شکسته 
گفت: »بچه جان تو باید بروی دوچرخه ســواری، توپ بازی، 
پیش مادرت باشــی... آمدی جبهه چه کار؟« علیرضا گفت: 

»مادرم توی موشک باران زیر آوار ماند.«

شعرهای ماندگار جنگ
اشعار حوزه جنگ و دفاع مقدس در ادبیات امروز جایگاه 
واال و مهمی دارند که هم از نظر کیفی و هم از منظر کمی 

بسیار قابل توجه هستند. 
کتاب »شعرهای ماندگار جنگ« نوشته سیدضیاء قاسمی، 
مجموعه اشعاری از شاعران مختلف است که با محوریت 
دفاع مقدس سروده شده   اســت. در بخش اول این کتاب 
حدود 30شعر نقد و بررسی شده اند. این بررسی بیشتر از 

جنبه محتوایی و تکنیکی انجام شده است. 
راز ماندگاری و استقبال مردم از بسیاری از شعرها، دالیل 
ماندگاری و نقاط ضعف و قوت آنها از مواردی اســت که 
دربخش نقد و بررسی این کتاب خواهید خواند. در بخش 
دوم اشــعار شــاعران جوان که در دهه های اخیر سروده 
شــده اند را می خوانید. این کتاب مجموعه ای از اشــعار 
شــاعرانی چون قیصر امین پور، علیرضا قزوه، سیدحسن 
حسینی، سلمان هراتی، ســهیل محمودی، ساعد باقری، 
فاضل نظری، ســعید بیابانکی، علی معلــم دامغانی و... و 
شعرهای شاعران جوان است. »شعرهای ماندگار جنگ« 
توسط انتشــارات سوره مهر چاپ شــده و خواندن آن به 
عالقه مندان شعر و به ویژه اشعاری با موضوع دفاع مقدس 

پیشنهاد می شود. 
قاسمی نویســنده این کتاب با اشاره به شــعرهای درج 
شده در این کتاب مي گوید: »شعری برای جنگ« عنوان 
نخستین شعر از قیصر امین پور است که ماندگارترین شعر 
جنگ ایران اســت و اگر بخواهم در طــول تاریخ ادبیات 
دفاع مقدس شــعری را انتخاب کنم، این شعر را انتخاب 
می کنم. از این نظر که این شعر را به عنوان پیشانی کتاب 
در ابتدا آورده ام و سپس شعرهای دیگری از شاعران درج 

شده است.«

معرفی کتاب

معرفی کتاب شعر

معرفی فیلم

ویزیت رایگان انجام می شــد، اما به دلیل کرونا این 
برنامه هم اکنون اجرا نمی شــود. او برایمان از حس 
و حال خود از نمایشــگاه می گوید: »من با علیرضا 
زندگی می کنم. 18سال است که برای من حضور 
فیزیکی ندارد، اما یادش با من است و تا زنده ام تالش 
می کنم این نمایشــگاه زنده و پویا باشد. صبح هر 
پنجشنبه در این مکان فرهنگی میزبان زائران اهل 
قبور و بازدیدکنندگان نمایشگاه هستم. این کار دلی 
است و راستش را بخواهید نگرانم که آیا بعد از من این 

راه ادامه دارد یا نه؟«
از زمان برپایی نمایشــگاه تاکنون افراد مختلفی از 
مردم و مسئوالن برای بازدید آمده اند و دلنوشته های 
خود را در دفتر یادبود نمایشــگاه ثبت کرده اند. در 
میان بازدیدکنندگان هستند افرادی که با کنجکاوی 
بیشتری به تماشای عکس هایی مشغول می شوند 
که بارها در خیابان دیده اند. حاال می توانند از میان 
تصاویر، عکس ها و فیلم های کوتاهی که در نمایشگاه 

پخش می شود، با زندگی این خبرنگار بیشتر آشنا 
شوند. گاهی هم این ســؤال برایشان پیش آمده که 
تفاوت او با سایر شهدا چیست و چرا باید در و دیوار 

شهر از عکس های این شهید پر شده باشد؟
عباس افشار که بارها با این سؤاالت و کنجکاوی ها 
روبه رو شده،  می گوید: »شهدا با هم هیچ فرقی ندارند. 
همه آنها جان خود را برای اهدافی که داشــتند در 
طبق اخالص قرار دادند. داغ از دســت دادن فرزند 
برای هر پدر و مادری سنگین اســت. من هیچ گاه 
فکر نمی کردم که روزی زیر تابوت علیرضا باشم، اما 
این اتفاق تلخ، تلخ تر از آنچه فکرش را بکنید افتاد. در 
روزی که منتظر شنیدن و تماشای گزارش او از مانور 
پیروان والیت از چابهار بودم، خبر سقوط هواپیمایی 
را شنیدم که علیرضا و دوستانش در آن بودند. او به 
کارش عشق داشت و من هم همیشه برای رسیدن به 
اهدافش از هر کاری که توانسته ام دریغ نکرده ام. بارها 
به خود من گفته اند که چرا عکس های شهید علیرضا 
افشار را به در و دیوار شهر می زنی؟ راستش را بخواهید 
من اعتقادی دارم که تا زنده ام به آن عمل می کنم؛ 
معتقدم شهدا که راه خود را انتخاب کردند و رفتند و 
ما را در این دنیا تنها گذاشتند، حاال وظیفه ماست که 
راهشان را ادامه دهیم. من به دنبال زنده نگه داشتن 
یاد تنها پسرم هستم که شــهید شد. معتقدم نباید 
اجازه دهیم خاطره آنها از یادها فراموش شــود. این 
را از علیرضــا دارم که در راه خبر و آگاهی بخشــی 

خستگی ناپذیر بود.« 

به نیت شهدا قدم بردارید 
بازدیدکنندگان ایســتگاه فرهنگی و نمایشگاه 
یادگارهای شــهید علیرضا افشار افراد مختلف و 

از طیف های گوناگونی هســتند که در میان آنها 
کودک و نوجوان هم دیده می شــود. پدر شهید 
افشار می گوید: »وقتی کودکی که عکس علیرضا 
را دیده و از مادرش می پرسد این کیست؟ وقتی 
کنجکاو می شــود و به دنبال جواب سؤال هایش 
می گردد، یعنی من با بضاعت اندکی که داشته ام 
توانسته ام به هدفم نزدیک شوم. اینکه دست روی 
دســت بگذاریم و بگوییم نباید شــهدا فراموش 
شوند، را قبول ندارم. من درباره دیگران نمی توانم 
نظر بدهم، اما به جرأت می توانــم این را بگویم 
برای زنده ماندن یاد شــهدا الزامــا نیاز به صرف 
هزینه نیست. از کاســب و نانوا گرفته تا پزشک، 
معلم، دانشجو و... هر کسی می تواند به نیت شهدا 
قدم بردارد. این کار دلی است و چه کسی بهتر از 
خانواده شهداست تا یاد  و خاطره عزیزانشان را 

زنده نگه دارند.«

آن روز تلخ 
علیرضا برای مأموریت به بندرعباس رفته بود و قرار 
بود به چابهار برود اما شب قبل از رفتن به چابهار به 
تهران آمده بود تا ما را ببیند و صبح به فرودگاه برود. 
عادت داشت روزی یکی، دو بار با مادرش تلفنی 
صحبت کند و اگر قرار بود گزارش اش پخش شود 
زنگ می زد و ساعت پخش اش را می گفت. مادرش 
هم زمان پخش گزارش ها، با عشق و عالقه زیادی 
جلوی تلویزیون می نشست. آن روز سوار تاکسی 
بودم که خبر ســقوط هواپیمایی اطراف میدان 
آزادی را شنیدم. به محل کار دخترم رفتم و از او 
سراغ برادرش را گرفتم اما او از علیرضا بی خبر بود. 
سراغ دوستانش در شــبکه خبر رفتم ولی جواب 
درست و حسابی نشنیدم و برای همین به طرف 
خانه رفتم. وقتی نزدیک شــدم، دیدم جلوی در 
خانه شلوغ اســت. من اصاًل متوجه نمی شدم چه 
خبر است. گویا همان زمان شبکه خبر گزارشی از 
غواصی های علیرضا را پخش کرده و خبر شهادتش 

را داده بودند.

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

شهدا؛  ستاره های عشق و ایثار
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آفتاب در مصاف 
کتاب »آفتاب در مصاف« مجموعه ای 
از بیانات حضــرت آیت اهلل العظمی 
خامنه ای )مدظله العالی( رهبر معظم 
انقالب اسالمی درباره قیام عاشورا، 
امام حسین)ع( و تحلیل وقایع پیش 
و پس از عاشــورای سال ۶۱ هجری 
قمری اســت. این مجموعــه تمام 

مطالب مرتبط را از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۹۰ در خود جای 
داده است. این کتاب در قالب یک کتاب مرجع به گونه ای 
سامان یافته که بتواند مبنای پژوهش محققان این حوزه 
قرار گیرد تا با مراجعه به آن، بتوانند با توجه به دیدگاه های 
رهبری در این موضوع، تحقیقات خود را گسترش دهند.
این کتاب دارای ۶بخش کلیات امام حسین)ع(، عاشورا، 
یاران عاشورا، دشــمنان عاشــورا و زیارت و ادعیه است. 
نشانی هایی که در پاورقی آمده، مستندات قرآنی، روایی 
و تاریخی است. به بخشی از مستندات تاریخی که جنبه 
تحلیلی دارد، پرداخته نشده است. شیوه انتخاب منابع در 
پاورقی ها نیز بدین صورت بوده که در موضوعات تاریخی، 
یک منبع شــیعی، یک منبع ســنی و نیز »بحاراالنوار« 
به عنوان کتاب مرجع در دســترس، به ترتیب تقدم قرنی 
و زمانی این منابع ذکر شــده و در موضوعــات روایی، به 
کتاب های معتبر روایی اســتناد داده شده است. ابتدای 
کتاب، فهرست عناوین به همراه فهرست اجمالی که ارجاع 
به فهرست تفصیلی است، به منظور توجه دادن مخاطب 
به ســاختار موضوعی اثر درج و فهرست تفصیلی و سایر 
فهرست ها، در انتهای کتاب آورده شده اند. این کتاب اثری 
از مؤسسه فرهنگی لوح و قلم است که در انتشارات انقالب 

اسالمی به چاپ رسیده است.

عاشورا، منظومه منطق 
و حماسه و عاطفه

رهبر معظــم انقالب )حفظــه اهلل(:۳عنصــر در حرکت حضرت 
اباعبداهلل)ع( وجــود دارد: عنصر منطق و عقل، عنصر حماســه و 
عزت و عنصر عاطفه. عنصر منطق و عقل در این حرکت، در بیانات 
آن بزرگوار متجلی است؛ قبل از شروع این حرکت، از هنگام حضور 
در مدینه تا روز شهادت. جمله جمله این بیانات نورانی، بیان کننده 
یک منطق مستحکم اســت. خالصه این منطق هم این است که 
وقتی شرایط وجود داشت و متناسب بود، وظیفه مسلمان »اقدام« 
است. عنصر دوم حماسه است؛ یعنی این مجاهدتی که باید انجام 
بگیرد، باید با عزت اســالمی انجام بگیرد.اگر به مبارزات سیاسی، 
نظامی گوناگون تاریخ معاصر خودمان نگاه کنید، حتی آنهایی که 
تفنگ گرفته اند و به جنگ رویاروی جسمی اقدام کرده اند، می بینید 
که گاهی اوقات خودشان را ذلیل کردند! اما در منطق عاشورا، این 
مسئله وجود ندارد. عنصر سوم عاطفه است. هم در خود حادثه و هم 
در ادامه و استمرار حادثه، عاطفه یک نقش تعیین کننده ای ایجاد 
کرده است که باعث شد مرزی بین جریان عاشورایی و جریان شیعی 
با جریان های دیگر پیدا شود. حادثه عاشورا، خشک و صرفا استداللی 
نیست، بلکه در آن عاطفه با عشق و محبت و ترحم و گریه همراه 
است. قدرت عاطفه، قدرت عظیمی است؛ لذا ما را امر می کنند به 
گریستن، گریاندن و حادثه را تشریح کردن. زینب کبری در کوفه و 
شام منطقی حرف می زند، اما مرثیه می خواند؛ امام سجاد روی منبر 
شام، با آن عزت و صالبت بر فرق حکومت اموی می کوبد اما مرثیه 
می خواند. این مرثیه خوانی تا امروز ادامه دارد و باید تا ابد ادامه داشته 
باشد، تا عواطف متوجه بشود. در فضای عاطفی و در فضای عشق و 
محبت است که می توان خیلی از حقایق را فهمید که در خارج از این 
فضاها نمی توان فهمید. این سه عنصر، ۳عنصر اصلی تشکیل دهنده 
حرکت عاشورایی حسین بن علی)ع( است که یک کتاب حرف است. 
* برگرفته از کتاب آفتاب در مصاف 
)بیانات رهبرمعظم انقالب درباره علل و ابعاد حادثه عاشورا(

اندیشه مسطور

کتاب اندیشه علت این است که نگاه حکمی ما کارکرد اجتماعی 
فهمیدن و ادراک سنجشی، ذهنی و عقلی را بیشتر 
از ادراکات قلبی می داند. انگار معتقدیم که ادراکات 
قلبی، پیش از اینکه به لباس مفهوم و کلیات عقلی 
دربیایند، قدرت تحریک و انبعاث فردی و اجتماعی 
کافی ندارنــد. اما به گمان من، اگــر روایات حول 
عاشورا را به همین شــکل قبول کنیم و بخواهیم 
درک خودمان را اصالح کنیم نه روایات را  باید قبول 
کنیم که احتماال معصومین روی اثرات روحی و بعد 
هم اجتماعی ادراکات قلبی، آنگاه که هنوز لباس 
آگاهی عقلی، سنجشــی و مفهومی نپوشیده اند، 
بیشتر حساب باز کرده اند! شاید این روایات قبول 
کرده اند کــه ادراکاتی که هنــوز از جنس حب و 
بغض های مبهم هســتند ارزش اجتماعی مهمی 
دارند و روی فعال کردن آنها برنامه ریزی کرده اند! 
گویی ممکن است برای اصالح سرشت انسان ها و 
جوامع، این ادراکات مقدم بر تالش های سنجشی ما 
باشند. در این صورت برای اصالح جامعه، احساسات 
قلبی بر آمده از هنر، مقدم بر محاسبات سیاسی و 
اجتماعی می شوند و بعدا و در مراحل بعدتر است که 
به شعور و تعقل تبدیل می شوند و تکامل می یابند 

و نافذتر می شوند.

سازمان اجتماعی حول عاشورا: دستگاه تهذیب 
فردی و اجتماعی

دستگاه عزاداری اهل بیت)ع(، سازمان اجتماعی 
حول عاشورا را از یک دســتگاه صرفا سیاسی و در 
کنترل کنشگران سیاسی، به یک دستگاه تهذیب 
فردی و اجتماعی و حتی تاریخی برای شیعه بدل 
کرد. عباراتی مثل »انا قتیل العبرات« و امثال اینها 
نشان می داد عاشــورا می خواهد خود را تبدیل به 
ادراکی از جنس ادراک های قلبی کند و فارغ از اینکه 
توان جهاد اصغر را دارد یا نه، بنیان قیام و جهاد اکبر 
را در عمق جان تک تک افراد بگذارد. این برمی گردد 
به خصوصیات خاص خود عاشورا. اینطور نیست که 

هر حماسه و اسطوره ای بتواند تا این حد برای خود 
قابلیت تهذیبی قائل باشد. پیام عاشورا می خواهد از 
جنس میل و نفرت بشود، آن هم اعم از میل هایی 
کــه درون زندگی فردی و شــخصی داریم و یا در 
مسائل خرد و کالن اجتماعی به آنها برمی خوریم 
و یا حتی تاریخی! می خواهد عاشــورایی بودن را 
یکی از »رویاهای مومنانــه« کند و یزیدی بودن را 
به یک »ضد رؤیا و ضــد ارزش تاریخی« بدل کند.  
گویی از شنیدن این قصه به چنان جوش و خروشی 
می رســیم که با هیچ کلمه ای قابل وصف نیست، 
درحالی که مطمئن هســتیم آن جوش و خروش 
درون ما وجود دارد. نهاد عزاداری حول عاشورا هربار 
که ما را روی ماجــرای کربال متمرکز می کند، این 
کار را برای ما انجام می دهد! عده کمی چنان قدرت 
خالقیت عقلی دارند که می توانند به این جوش و 
خروش لباس لفظ و کلمه بپوشانند اما این به معنای 
این است که فقط اینها عاشورایی شده اند! به خاطر 
همین اســت که می گویند اندیشــه و تعقل، آغاز 
فهمیدن و درک کردن نیست، قبل از عقل ما، قلب 
ما فعال می شود لذا ادراکات قلبی  و تصاویر خیالی 

بی ارزش نیستند.
به نظر می رسد کاری که اهل بیت)ع( ما را به سمت 
آن هدایت کردند این است که با شدت و حجم بسیار 
باال آن ادراک ماقبل زبانی و فلسفی و سنجشی را 
در جامعه تولید کنیم تا زمینه تعقل در جهت حق 
ممکن شــود. ابزار تولید این ادارکات هم »هنر« 
اســت. چنانچه طرف مقابل هــم از همین حربه 
اســتفاده می کند با لهو و غفلت و شهوات، هنری 
تولید می کند که ماموریتش کامجویی مادی از دنیا 

و دلزدگی از رؤیای آخرت است!
حاال یک بار دیگر روایات را نگاه کنید.  کامل الزیارات  
را ببینید. شاید اینگونه بتوانیم بفهمیم که چرا امام 
معصوم)ع( گفته است که در راه عاشورا اگر کسی 
گریه کند، اگر بگریاند، اگر شعر بگوید و...، چنین 

ثواب هایی خواهد برد.

غلبه وجه عاطفی عاشورا
بررسی وجوه عاطفی عاشورا و علت پررنگ بودن آن در روایات

هیچ راه دیگری برای احیای 
خاورمیانه نبود!

آیــت اهلل العظمــي جــوادی 
آملی: وجــود مبارک سیدالشــهدا  
)ســالم اهلل علیه( از همــان اول قصد 
عمره مفرده داشت اما چطور این راه 
را انتخاب کرد و قیــام کرد و فرزندان 
خودش را برد؟ چون او می خواســت خاورمیانه را بیدار کند؛ 
آ ن روز هیچ راه دیگری برای احیای خاورمیانه نبود! خاورمیانه 
آن روز مکه و مدینه و شــام و عراق بود، این محدوده بود که 

خاورمیانه اسالمی بود.
وجود مبارک سیدالشهدا بخشی را شــخصا تشریف بردند، 
بخشی را پیام دادند، بخشــی را مذاکره کردند، بخشی را با 
سر رفتند، بخشی را با اسرا اداره کردند؛ یعنی مکه را، مدینه 
را، فاصله مکه و مدینه را، فاصلــه مکه و عراق را، فاصله عراق 
و شام را این اهل بیت رفتند، پیام دادند سخنرانی کردند نامه 
دادند نامه گرفتند خاورمیانه را بیــدار کردند. بدون برنامه و 
بدون تصمیم که نبود، لذا هر کس خواست برود فرمود بروید 
ولی بچه های من باشند! با اینکه یقین داشت اینها به اسارت 
می روند، فرمود اینها باید باشند شما خواستید بروید، بروید، 
بیعت را از شما برداشتم اما بچه های من باید باشند، اینها پیام 
دارند، اینها باید کوفه را اداره کنند، شام را اداره کنند، مسیر 

برگشت از شام تا مدینه را اداره کنند.
حضرت نامه ها نوشت، مصاحبه ها کرد، قدم به قدم اتمام حجت 
کرد؛ در مکه آن سخنرانی رسمی را بیان کرد، با ابن زبیر یک 
نحو مصاحبه کرد، با ابن عباس یک نحو مصاحبه کرد؛ مردم 
خوابیده بودند حضرت اینها را بیدار کرد، لذا به وجود مبارک 
امام سجاد )سالم اهلل علیه( عرض کردند در این صحنه چه کسی 
پیروز شد؟ فرمود ما پیروز شدیم، ما رفتیم نام مبارک پیغمبر 
و دین را زنده کنیم از اســارت دربیاوریــم و درآوردیم: »إَِذا 
ْن ثُمَّ أَقِْم؛  ه، َفَأذِّ ــالَ أََرْدَت أَْن تَْعلََم َمْن َغلََب َو َدَخَل َوْقُت الصَّ
این دین اسیر بود ما این را آزاد کردیم، این زنجیر را از گردن 
دین برداشتیم، دین باید آزاد باشد و ما این کار را کردیم، ما 

پیروز شدیم«.
اصل بعدی آن اســت که وجود مبارک ســاالر شــهیدان 
)ســالم اهلل علیه( فرمود: انســان، آزادی اش به معنای رهایی 
نیست، این آزادی از دشــمن درون و بیرون است، لذا باید با 
لَّه« شعار  عزت و جالل و شکوه همراه باشد. »َهیَهات ِمنَّا الذِّ
رسمی آن حضرت بود؛ فرمود ما انسان را به کرامت اصلی اش 
برگرداندیم، جامعه را کریم کردیــم، آزاد کردیم، هر کس از 

لَّه«. ماست عزیز است؛ »َهیَهات ِمنَّا الذِّ
منبع: درس اخالق معظم له مورخ 1395/07/15

تحول حضرت زینب س 
قبل و بعد از عاشورا

استاد شهید مرتضی مطهری)ره(:
حسین بن علی درس غیرت به مردم داد، درس تحمل و بردباری به 
مردم داد، درس تحمل شداید و سختی ها به مردم داد. اینها برای 
ملت مسلمان درس های بسیار بزرگی بود. پس اینکه می گویند 
حسین بن علی چه کرد و چطور شــد که دین اسالم زنده شد، 
جوابش همین است که حسین بن علی روح تازه دمید، خون ها را 
به جوش آورد، غیرت ها را تحریک کرد، عشق و ایده آل به مردم داد، 
حس استغنا در مردم به وجود آورد، درس صبر و تحمل و بردباری و 
مقاومت و ایستادگی در مقابل شداید به مردم داد، ترس را ریخت؛ 
همان مردمی که تا آن مقدار می ترسیدند، تبدیل به یک عده مردم 

شجاع و دالور شدند.
... در حماسه حســینی آن کســی که بیش از همه این درس را 
آموخت و بیش از همه این پرتو حسینی بر روح مقدس او تابید، 
خواهر بزرگوارش زینب )سالم اهلل علیها( بود. راستی که موضوع 
عجیبی اســت: زینب با آن عظمتی که از اول داشته است- و آن 
عظمت را در دامن زهرا علیها السالم و از تربیت علی علیه السالم 
به دست آورده بود- در عین حال زینب بعد از کربال با زینب قبل 
از کربال متفاوت است، یعنی زینب بعد از کربال یک شخصیت و 

عظمت بیشتری دارد.
ما می بینیم در شب عاشورا زینب یکی دو نوبت حتی نمی تواند 
جلوی گریه اش را بگیرد. یک بار آن قــدر گریه می کند که روی 
دامن حسین بیهوش می شود و حسین علیه السالم با صحبت های 
یطاُن« خواهر  خودش زینب را آرام می کند: »ال یْذِهَبنَّ ِحلَْمک الشَّ
عزیزم! مبادا وساوس شیطانی بر تو مسلط بشــود و حلم را از تو 
برباید، صبر و تحمل را از تو برباید. وقتی حسین به زینب می فرماید 
که چرا اینطور می کنی، مگر تو شاهد و ناظر وفات جدم نبودی؟ 
جد من از من بهتر بود، پدر ما از ما بهتر بود، برادر همینطور، مادر 
همینطور، زینب با حسین این چنین صحبت می کند: برادر جان! 
همه آنها اگر رفتند باالخره من پناهگاهی غیراز تو داشتم، ولی با 

رفتن تو برای من پناهگاهی باقی نمی ماند.
اما همین که ایام عاشــورا ســپری می شــود و زینب، حسین 
علیه السالم را با آن روحیه قوی و نیرومند و با آن دستورالعمل ها 
می بیند، زینب دیگری می شــود که دیگر احــدی در مقابل او 
کوچک ترین شــخصیتی ندارد. امام زین العابدین فرمود: ما ۱2 
نفر بودیم و تمام ما ۱2نفر را به یک زنجیر بسته بودند که یک سر 
زنجیر به بازوی من و سر دیگر آن به بازوی عمه ام زینب بسته بود.

می گویند تاریخ ورود اســرا به شــام دوم ماه صفر بوده است. 
بنابراین 22 روز از اسارت زینب گذشــته است؛ 22 روز رنج 
متوالی کشیده است که با این حال او را وارد مجلس یزید بن 
معاویه می کنند، یزیدی که کاخ اخضر او )یعنی کاخ سبزی 
که معاویه در شام ســاخته بود( آنچنان بارگاه مجلّلی بود که 
هرکس با دیدن آن بارگاه و آن خدم و حشم و طنطنه و دبدبه، 
خودش را می باخت. بعضی نوشــته اند که افراد می بایست از 
۷تاالر می گذشتند تا به آن تاالر آخری می رسیدند که یزید 
روی تخت مزین و مرّصعی نشسته بود و تمام اعیان و اشراف و 
اعاظم سفرای کشورهای خارجی نیز روی کرسی های طال یا 
نقره نشسته بودند. در چنین شرایطی این اسرا را وارد می کنند و 
همین زینب اسیر رنج دیده و رنج کشیده، در همان محضر چنان 
موجی در روحش پیدا شد و چنان موجی در جمعیت ایجاد کرد 

که یزید معروف به فصاحت و بالغت را الل کرد.
منبع: مجموعه آثار شهید مطهری، ج17)حماسه حسینی(
 تلخیص صفحه 59تا 61

اندیشه نفیس

گفتمان اسالم

نخستین مقاتل درباره عاشورا 

محمدرضا سنگری که بخش مهمی از فعالیت علمی و پژوهشی 
خود را بــه حیطه تاریخ عاشــورا اختصاص داده اســت، درباب 
نخستین مقاتل می نویســد: از مقتل های نگاشته شده در قرون 
اول و دوم تقریبا هیچ کدام به دســت ما نرســیده اســت. شیخ 
آقابزرگ تهرانی نخستین مقتل را مقتل اصبغ بن نباته از اصحاب 
امیرالمومنین علی)ع( می داند. چندین مقتل نیز نام برده شده 
است که نویسندگان بزرگی چون ابن ندیم، سیدبن طاووس، یاقوت 
حموی، نجاشی، طبری، ابن شهرآشوب و یعقوبی از آنها استفاده 
کرده اند. از آن جمله اند: مقتل الحسین ابوعبیده معمربن مثنی، 
مقتل الحســین محمدبن عمر واقدی، مقتل الحســین ابوعبید 
قاسم بن سالم هروی، مقتل الحسین نصربن مزاحم منقری، مقتل 
الحسین ابوالحسن علی بن محمد مدائنی، مقتل الحسین ابوعبداهلل 
محمدبن زکریا الغالبی، مقتل الحسین عبداهلل بن محمد مشهور 
به ابن ابی الدنیا، مقتل الحســین ابوالقاسم عبداهلل  بن محمد بن  
شاهنشاه نبوی بغدادی. اما بارزترین و شاخص ترین گزارشگر کربال 
در فاصله ای کوتاه پس از کربال که اثر او بسیاری از وقایع و ظرایف 
کربال را حفظ کرد، ابومخنف لوطبن یحیی است که مقتل الحسین 
او بیش از دیگران شهرت و تأثیر داشــته و تاریخ نگاران بزرگ و 
مشهوری چون طبری در تاریخ طبری، ابوالفرج اصفهانی در مقاتل 
الطالبیین، محمدبن سعد در طبقات الکبری، شیخ مفید در ارشاد، 
سیدبن طاووس در لهوف، دینوری در اخبارالطوال، احمدبن یحیی 
بالذری در انساب االشراف از کتاب وی بهره ها برده اند. دریغا که این 
کتاب به ما نرسیده است اما بخشی از روایات قدیم ترین تواریخ که 
به واقعه عاشورا اشاره کرده اند برگرفته از اوست. در تاریخ طبری 
۱2۶روایت درباره قیام امام حسین)ع( است که یک صد روایت آن 
به طور مستقیم از مقتل ابومخنف برگرفته شده و تعداد ۱۰ روایت 
نیز روایاتی است که طبری آنها را با واسطه هشام بن محمد کلبی 
از ابومخنف نقل کرده است. مقتل ابی مخنف تقریبا مستندترین و 

نزدیک ترین مقتل به اصل واقعه کربالست.
منبع: برگرفته از کتاب »آیینه در کربالست«

اندیشه تاریخ

خوب اســت حرف آخر را همین اول بگوییم. ادعای این نوشته 
این است که توسعه هنرهایی مثل شعر، موسیقی و ادبیات روایی 
ازجمله مقتل خوانی، تعزیه و پرده خوانی، حتی خطابه وعظی بر 
محور عاشورا، به علت نوع راهنمایی و هدایت خاصی است که ائمه پس از عاشورا انجام داده اند. درست 
است که این ابزارها در ملت ها و جوامع مختلف، بسته به طبع و سنت ها و آداب اجتماعی کمی تا قسمتی 
از هم متفاوت توسعه پیدا کرده است اما در مجموع در همه این ملت ها، وجه عاطفی عاشوراییان بر وجوه 
دیگرشان غلبه دارد. یا حتی اگر مسئولیت های اجتماعی و جهادی هم می پذیرند، علت آن انگیزه ای است 
که از عاشورا دریافت می کنند. وقتی به روایات کتابی مانند »کامل الزیارات« که سعی می کند نحوه ارتباط و 
زیارت اهل بیت)ع(  را برای مومنان و شیعیان صورت بندی کند رجوع می کنیم، بخش مفصلی از ثواب هایی 
است که برای ارتباط با عاشورا برشمرده اســت؛ ارتباطاتی که از طریق هنر و ابزارهای عاطفي و با قوای 
زیبایی شناسی مان با عاشورا برقرار می کنیم، نه قوای سنجشی! غالب این روایات، در واقع شما را به نوعی 

تالقی احساسی و عاطفی با عاشورا هدایت می کند.

حسین مهدیزاده اندیشه 
اجتماعی

تقدم ادراکات قلبی بر ادراکات عقلی و سنجشی
ما در تجربه تمدن اســالمی، نســبت به ابزارهای 
هنری و زیبایی شناختی و کارکرد آنها در تهذیب و 
تکامل اجتماعی کم کار کردیم و ارزش و اثرگذاری 
ابزارهای سنجشــی را بیشــتر از ابزارهای هنری 
می دانیم. از لحاظ معرفت شناسی هم اثر عقل را در 
تحریک و انبعاث و کندن انسان به سوی انجام کارها، 
باالتر از قلب می دانیم. به همین دلیل دانشمندان 
ما، همیشه در توجیه روایاتی که جامعه را به توجه 
عاطفی به عاشورا دعوت می کنند و برای عزاداری 
و گریه بــرای امام حســین)ع( ثواب های نجومی 
معرفی می کنند، دچار مشــکل می شوند. برخی 
متکلمین و کسانی که دانش اعتبارسنجی حدیث 
دارند، این دســت روایات را کنار می گذارند؛ چرا 
که در این روایات بیشتر دعوت روحی و احساسی 
انسان ها به عاشورا توجه شده و از نظر آنها این خطا 
است. بعضی از ایشان با اعتبارسنجی مضمونی این 
روایات، حتی داشتن سند صحیح را هم برای قبول 
این روایات کافی ندانسته اند. مثال در آثار بعضی از 
متکلمین رجالی دیدم که روایت »ریان بن شبیب« 
از حضرت امام رضا)ع( در آغاز ماه محرم را به خاطر 
ثواب های نجومی که صرفا برای داشتن احساس به 

عاشورا و میل به همراهی با حضرت امام حسین)ع( 
در آن آمده اســت، مردود می دانند و فارغ از سند، 
مضمونش را قابل قبول نمی دانند. ولی وقتی شما به 
مجموعه روایات شیعه درباره عاشورا نگاه می کنید 
می بینید مابقی روایات هم همینطور است! تاریخ هم 
تأیید می کند که از زمان حضرت امام سجاد)ع(  تا 
پایان دوره حضور، ائمه با قیام هایی که بر محور ظلم 
بزرگ عاشورا، سازمان مبارزه علیه دستگاه خالفت 
را ترتیب می دادند، همراهی چندانی نمی کردند، اما 
آنجایی که مناســک عاطفی و هنری حول عاشورا 

شکل می گرفت، با آن همراهی می کردند!
البته برخی می گوینــد روایت هایی که خبر از این 
همه ثواب برای احساس و شور داشتن حول عاشورا 
داده، عام اســت و تخصیصش روایت هایی اســت 
که می گوید اگر با معرفت باشــد، بــه این ثواب ها 
می رسید؛ هرچند روایات دسته دوم واقعا کم باشد و 
غالب روایت ها این شرط و شروط ها را نداشته باشد. 
اما خب مسئله چیســت که به این مشکل برخورد 
کردیم و مجبور شدیم برای قبول روایات حول اقامه 
عزا و زیارت حضرت امام حسین)ع( و ائمه، اینقدر 
پیچ و تاب بخوریم و با شرط و شروط این روایات را 

قبول کنیم؟

بررسی کلیاتی از آرای مرحوم »علی صفایی حائری« درباره عاشورا
زندگی صحنه پیکارها

عاشورا و حوادث حول 
آن، اقیانوسی را پدید 
آورده که با هر تخصص 
و گرایشی با آن مواجه شوی، مات و مبهوت می مانی. دگرگونی ها و 
اتفاقات در جریان عاشورا آنقدر گسترده است که می توان دانشگاه های 
متعددی برای عاشوراپژوهشی داشته باشــیم. علی صفایی حائری 
)۱۳۳۰-۱۳۷۸ش( معروف به عین صاد، روحانی، نویسنده و اندیشمند 
شیعی است که بر نگرش نظام مند به آموزه های دینی تأکید داشت. 
صفایی نظام تربیتی را بر دیگر نظام های دینی مقدم می دانســت و 
معتقد بود پیامبر با اعمال روش تربیت اسالمی، فلسفه، عرفان، اخالق 
و فقه اسالمی را در فکر و احساس و رفتار مؤمنان پرورش داده است. 
وی با نگاهی نو به واقعه عاشورا از منظر انگیزه ها و اهداف، به تحلیل 

این قیام پرداخته  است.
عین صاد سرآغاز روایت خود در عاشــوراپژوهی را تعبیر زندگی به 
صحنه ای از پیکارها قرار می دهد. او قائل به این هست که انسان وقتی 
در میدان زندگی استعدادهایش بیرون می ریزد که در میدان مبارزه 
باشد. او پیکار و مبارزه ای را ارزشمند می داند که با هدفی بزرگ شروع 

شود و با انگیزه ای پاک همراه گردد و به بهترین شکل رهبری 
گردد. بر همین اساس او مدل بررسی قیام عاشورا از منظر 
شکل، هدف، انگیزه و رهبری را مورد بررسی و مداقه قرار 
می دهد. عین صاد عاشورا را یک داستان می داند که وسعت 
آن به پهنای تاریخ اســت و یک بُعد و جهت ندارد. وی در 
جایی از کتاب عاشورا می گوید:»حسین آمد تا کشته شود، 
تا شفیع ما باشد تا آبروی ما باشد. حسین آمد تا با خون خود، 
نهال دین را آبیاری کند. شهادت او به نفع اسالم بود.« آنچه 

در این نوع قرائت عین صاد از واقعه عاشورا بسیار مشهود است، دقت در 
تفاوت معنای »هدف« و معنای »انتخاب« و رسیدن به تحلیلی کامل 
از حرکت امام حسین)ع( است. او تفاوت انتخاب با هدف را در واقعه 
عاشورا اینگونه تعریف می کند که هدف و انتخاب با هم تفاوت دارند، 
اثر با هدف تفاوت دارد. حسین برای قرب خدا جنگید و شهید شد اما 
این هدف اثری همچون شفاعت را به همراه دارد، شفاعت همراه این 
انتخاب بزرگ هست. آری، این شهادت، انتخاب حسین است و این 
شفاعت نتیجه کار عظیم او. شهادت، انتخاب است، نه هدف و شفاعت 
نتیجه اســت، نه مقصد. تمام مطلب در همین نکته، نهفته است که 
انتخاب با هدف، تفاوت دارد.گاهی انسان، کاری را انتخاب می کند و 
هدفش چیز دیگر است. عاشورا به عنوان الگویی برای عدالت خواهان 
جهان و شناخت آنچه آدمیان برای رسیدن به رستگاری نیاز دارند؛ 
سرمشقی برای تولی به حجت خدا و تبری از دشمنان آنها تبدیل شده 
اســت. این مقوله در آثار صفایی حائری نیز به عنوان امر »اضطرار به 
حجت خدا« طرح شده است. او در بخشی از روایت عاشوراپژوهانه خود 
در بیان وظیفه امروز »وارثان عاشورا« مسئله احیای امر را طرح می کند. 
عین صاد می گوید:»رابطه انسان با دین و اولیای آن، نباید تنها در حد 
اثبات وجود آنها یا انتظار از ایشان باشد؛ بلکه باید این نگاه 
از انتظار از ولی به اضطرار به ولی تغییر کند و آدمی معیار 
صحیحی در شبهات و فتنه ها برای یافتن حق در برخورد 
با ایشان داشته باشد و به آن ملتزم شود. وارثان عاشورا 
باید بدانند که چگونه می توانند امر اهل بیت را احیا کنند؟ 
ویژگی های ممتاز اصحاب آنها چه باید باشد؟« عین صاد 
بر این باور است که اگر امروز دنیای ما به سامان نیست و 
کارها را به زعم خود تمام شــده می دانیم اما جامعه مان 

اصالح نمی شود، علتش این هست که اضطرار به وحی، رسول و حجت 
خدا را باور نداریم.

عین صاد عالوه بر اینکه در غایت و هدف از کربال و عاشورا می گوید، 
قصه خود در مسئله قیام حسین بن علی)ع( را  اینگونه دنبال می کند 
که او قیام کرد تا عاشورا آینه تمام نمای خیر و شر شود. عاشورا ابتدای 
شناخت هر شری در عالم و مرز تمایز بخشیدن بین خوبی و بدی شد. 
عاشورا شقی ترین آدمیان را در مقابل پاک ترین و زالل ترین مردمان 
خلقت در ایمان و اخالق قرار داد تا آینه تمام نمای خلقت شود. عاشورا 
نقطه عطفی است که عقل و خیر با تمام قوا و در تمام زوایا نمود پیدا کرد 
و جهل و شر نیز با تمام قوا و در تمامی زوایا خودنمایی کردند. اینگونه 
شد که علی صفایی حائری در تعبیر خود از این قیام الهی می گوید، 

عاشورا آینه تمام نمای خلقت است.

محمدابراهیم یزدانی معرفی 
اندیشه ها
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روزنامه نگاران در دام  ترامپ افتادند
کتاب »رسانه های مغرض« به قلم »شریل اتکیسون« تحلیلی از رواج اخبار مجعول در رسانه هاست 

مردانی که موش شدند
چرخه فیلم های کمدی در دهه 60  

 فیلم های کمدی را منجی اقتصادی ســینمای ایران می دانند. 
اگر فیلم کمدی در گیشه شکست بخورد، بیشتر باعث تعجب 
می شود تا موفقیت فیلم های جدی. پس از شرایط همه گیری، 
فروش فیلم  های کمدی ســاخته مســعود اطیابی نماد نجات 
سالن های سینما از رکود تلقی شدند. با ارقامی که گرانی بلیت 
چاق ترشان هم کرده بود بار دیگر دالیل تداوم کمدی سازی  در 
دفاتر سینمایی بیان شــد. درحالی که چرخه اصلی فیلمسازی  
و تولید فیلم در ایران درام ها و تریلر های اجتماعی اســت، اما 
کمدی ها امید سینمای ایران برای ادامه حیات است. این شرایط 
در دهه60نیز در ســینمای ایران حاکم بود. تولید فیلم کمدی 
در حالی پس از انقالب به راه افتــاد که بدنه اصلی تولید درگیر 

فیلم های جدی درباره شرایط سیاسی بود.
چرخه فیلم های کمدی فارسی در دهه60را دولت راه انداخت. 
اگر ســال1363بنیاد ســینمایی فارابی تاســیس نمی شد و 
سیاســت های این نهاد  دولتی مبنی بــر دادن وام و کمک به 
فیلمسازان برای ســاخت فیلم های مفرح باعث کمک به چند 
دفتر فیلمسازی نمی شد، اکنون با رکورد عجیب تری در تاریخ 
ســینمای ایران روبه رو بودیم. در حالی  که کمــدی، در کنار 
ملودرام پرفیلم ترین ژانر در طول بیش از 70سال سابقه تولید 
صنعتی فیلم در ایران است، برای نخستین و شاید آخرین بار در 
طول 7ســال از روند تولید فیلم در ایران، تنها یک فیلم کمدی 
در سینما ها اکران شد. از سال 1358تا نوروز 1365، تنها فیلم 
تلویزیونی »خانه  آقای حقدوســت«)محمود سمیعی/ 1360( 
با هدف تفریح و خنده مردم بــه نمایش عمومی درآمد؛ فیلمی 
درباره فقر و معضل مســکن با قاب های چاپلین گونه و اســلپ 
اســتیک های  کیتونی؛ تجربه ای از یک کارمند تلویزیون که با 
کمک همکاران و مسئوالن ســازمان قصد داشت شکل مفرح 
سینمای انقالبی را با ریشه های ســینمای صامت پیوند بزند. 
تجربه ســمیعی هرگز در زمان خود مورد توجــه چندانی قرار 
نگرفت. فیلم در تلویزیون بیشــتر نمایش داده شد تا سینما و 
فروش اش آنقدر نبود که فیلمسازان را به صرافت کمدی سازی 
بیندازد. در شرایطی که خشونت صریح در قامت تصفیه نیرو های 
رژیم سابق، درگیری های سیاســی و جنگ تحمیلی با زندگی 
مردم درآمیخته بود، ســاختن فیلم کمدی با سرمایه شخصی، 

بند بازی با ریسک 90درصدی بود.
ســتون طنز مجالت، بعد از یک دوره پــرکاری اولیه، به  خاطر 
فضای پر از سوءتفاهم در بین نیرو های انقالب، تعطیل می شد. 
حد و مرز های شوخی و مطایبه روشن نبود و افکار عمومی، مرز 
شوخی و جدی را با انقالبی و ضد انقالبی درهم می کرد. در چنین 
شرایطی دفاتر سینمایی و فیلمسازانی که در شرایط مبهم تولید 
فیلم، هراز چندگاهی فیلم تولیــد می کردند، به فیلم خنده دار 

ساختن، فکر هم نکردند.
در سال1363راه اندازی سینمای جدید ایران با تاسیس نهاد بنیاد 
سینمایی فارابی در خیابان قوم السلطنه/ 30تیر و در حیاط خانه 
احمد قوام- سیاســتمدار معروف عصر پهلوی- بر عهده افرادی 
گذاشته شد که 2ماموریت داشتند: راضی کردن تندرو ها به ادامه 
حیات سینما در ایران و نمایش چهره معقولی از سینمای موجود 
فارسی. برای هدف اول نیرو های سابق کنار گذاشته شدند و برای 
هدف اول نیرو ها تازه نفس دعوت به کار شدند. مسئوالن فارابی 
در سیاســت های خود به این نتیجه رســیدند که باید برای باال 
بردن نشاط اجتماعی شهر ها در هنگام جنگ، تولیدات سینمای 
کمدی را افزایش دهند. به شرکت های فیلمسازی  که به صورت 
تعاونی تشکیل شده بودند پیشنهاد ســاخت کمدی با وام داده 
شد. تعاونی های نوین فیلم)هوشنگ نورالهی، رضا علی پور متعلم، 
رستم فرامرزی و اسد دلشاد ارشادی(، سازمان سینمایی بعثت 
)غالمحسین بلوریان و شــرکاء(، گروه تعاونی جم)علی صادقی 
و شرکاء( با ساخت فیلم های »کفش های میرزا نوروز«)محمود 
متوســالنی(، »مدرک جرم«)منوچهر حقانی پرست( و »مردی 
که موش شــد«)احمد بخشــی( به دعوت بنیاد فارابی لبیک 
گفتند. فیلمنامه ها بارها بازنویســی و حساب و کتاب  شوخی ها 
با فیلمسازان بدون شوخی روشن شــد. فضای خشن سینمای 
کشور با 4فیلم در نیمه دهه60، با فیلم های کمدی نقطه گذاری 
شد. تولید بزرگ سینمای کمدی محصولی از بنیاد مستضعفان 
و جانبازان در آذربایجان غربی بــود. »اتوبوس« را یداهلل صمدی، 
کارگردان تازه از راه رســیده و محبوب فارابی براساس یک طرح 
قدیمی که نمایشنامه  و داستانش را چند نفر قبال نوشته بودند، به 
جشنواره چهارم فرستاد. سیاست های فارابی در سیمرغ هایی که 
به فیلم دادند متبلور شد. انحصار اکران نوروزی و درجه بندی عالی 
همه رونمایی های بعدی برای اهمیت دادن به کمدی سازی  بودند 
که به اتوبوس صمدی رسید. با این همه توجه، چرخه سینمای 

کمدی به راه افتاد.
فیلم  هــای کمدی تولید شــده به روش تعاونــی، فروش های 
امیدوار کننده ای داشــتند؛ همه بیش از 4میلیــون تومان. در 
چنین شرایطی، بازگشت داریوش مهرجویی با پروفروش ترین 
فیلم سال جشن گرفته شد. »اجاره نشین ها« رونمایی باشکوه 
بازگشت کمدی به سینمای دهه60بود. با اجاره نشین ها مرز های 
شوخی نویسی و اجرای کمدی صحنه ها در سینمای بعد ازانقالب 
روشن شد. اکبر عبدی، ستاره تازه دیده شده سینمای کمدی 
ایران عالوه اجاره نشین ها در فیلم کمدی »ماموریت«)حسین 
زندباف( محصول تعاونی توحید)امیر توسل و حسین فرحبخش( 
باعث فروش قابل توجهی در تهران و شهرستان ها شد. عبدی در 
این فیلم مانند اجاره نشین ها لباس کاراته به تن کرد. کمدی ها 

خوب می فروختند و کمدی سازی  جان گرفته بود.
ســال 1367، ســال کمدی های متفاوت بود. »جعفرخان از 
فرنگ برگشته« توســط محمود متوسالنی برای نمایش آماده 
شد تا پروژه معطل مانده کمدی علی حاتمی برای علی عباسی 
ســرانجامی بگیرد. »تحفه ها«)ابراهیم وحیــدزاده( از معدود 
کمدی های قابل توجه درباره دوران تجدد خواهی رضاشــاهی 
و یک اقتباس از عزیز نســین. دومین کارگردان زن سینمای 
ایران، نخستین فیلم اش را در سینمای کمدی ساخت. »خارج 
از محدوده«)رخشــان بنی اعتماد( فروش معقولی کرد و راه را 
برای ســاخت فیلم های کمدی دیگــری در کارنامه اش هموار 
کرد. 2ســال پایانی دهه60ســال سلطانی ســینمای کمدی 
بود. در ســال1367»هی جو« )منوچهر عسگری نسب( باالی 
13میلیون  و در سال 1369»خواستگاری«)مهدی فخیم زاده( 
باالی 23میلیون فروش کرد. اکبر عبــدی دچار تردید درباره 
حضورش در ســینمای کمدی بود و همه او را استعدادی باالتر 
از اجرای آقای قندی می دانســتند، نتیجه این تردید بازی در 
یک فیلم کمدی نیم بند و بزن بکوب در ســال های پایانی دهه 

60شد؛»جنجال بزرگ«)سیاوش شاکری(.

تهدیدی برای عدالت 
»چرا نمی توانیم منتظر 
بمانیم؟« نوشته مارتین 
لوتــر کینگ بــا ترجمه 
عبدالکریم حســین زاده 
منتشر شد. این کتاب در 
182 صفحه با شمارگان 
1100 نسخه و با قیمت 
75 هزارتومان در فرهنگ 
نشر نو و با همکاری نشر 

آسیم راهی بازار کتاب شده است. در بخش پیش گفتار 
دوروتی کاتن از این کتاب می خوانیم: تصمیم مارتین 
برای زندان رفتن نقطه عطف سرنوشت ســازی برای 
مبارزه حقوق مدنی بود. گرچه او را در سلول انفرادی 
حبس کرده بودند، اما وقتــی وکالیش باالخره اجازه 
مالقات یافتند روحیه اش بهتر شد. کالرنس جونز با 
این خبر خوش آمد که هری بالفونته توانسته 50 هزار 
دالر برای وثیقه زندانیان جور کند. ما که در جلسه اتاق 
30مهمانسرای گاستون شرکت کرده بودیم فهمیدیم 
که مارتین هم به لحاظ اخالقی و هم به لحاظ راهبردی 
تصمیم درستی گرفته بود. مارتین در زندان توانست 
بهترین توضیح را درباره استراتژی صلح آمیز و بدون 
خشونِت ما بنویسد. نامه اش که اکنون با عنوان »نامه از 
زندان بیرمنگام« مشهور است، پاسخی به یک گروه از 
کشیشان بیرمنگامی سفیدپوست بود که او را فتنه گِر 
خارجی خوانده و به شدت از او انتقاد کرده بودند. دفاعیه 
مفصل مارتین  را می توان در این جمله شاعرانه خالصه 
کرد: »بی عدالتی در هرجا تهدیدی است برای عدالت 

در همه جا«.

کلیدهایی برای تفسیر اخبار
در کتاب »ســواد رســانه ای؛ 
کلیدهایی برای تفسیر پیام های 
رســانه ای« )ســیلوربالت و 
دیگــران، 2014( آمارهایی  به 
این شرح آمده است: در تحقیقی 
از کودکان 4تا 6سال سؤال شده 
که پدرشان را بیشــتر دوست 
دارند یا تلویزیون را؟ 54درصد 
جــواب دادند تلویزیــون را. در 
همین کتاب آمده که رسانه ها 

نقش زیادی در زندگی خانواده های طبقه متوســط آمریکایی 
دارند. برای نمونه، فقط 59درصد از بزرگساالن عصرها با سایر 
اعضای خانواده حرف می زنند؛ فقط 34درصد از والدین عصرها 
با فرزندان شان وقت می گذرانند؛ زوج های متأهل طبقه متوسط 
آمریکایی فقط 4دقیقه در طول روز را به گفت وگوی »جدی« 
اختصاص می دهند؛ والدین به طور متوسط 5و نیم دقیقه در روز 

با فرزندان شان »گفت وگوی معنی دار« دارند. 
در همین حــال، فراگیرترین فعالیــت آمریکایی ها در اوقات 
فراغت شان تماشــای تلویزیون است یا 40درصد آمریکایی ها 
همیشه یا بیشتر مواقع وقتی که غذا می خورند، تلویزیون تماشا 
می کنند. این آمارها فقط مربوط به میزان مصرف تلویزیون در 
آمریکاست درحالی که سایر رسانه ها )ازجمله شبکه های مجازی 
مثل اینســتاگرام و توییتر و...( هم سهمی را به خود اختصاص 
می دهند. ویراست چهارم این کتاب سال 2014منتشر شده 
و در 4بخش کلیدهای تفســیر پیام های رسانه ای را در اختیار 
مخاطب قــرار می دهد. چنانچه این کتاب به فارســی ترجمه 
شود، می تواند برای دانشجویان و عالقه مندان به مباحث رسانه 

جذاب و مفید باشد.

ابتالی الرس فون تریه به پارکینسون 
الرس فون تریه، کارگردان سرشناس 
دانمارکی و برنده نخل طال، مبتال به 
بیماری پارکینسون شده و بنابر اعالم 
تهیه کننــده فیلم هایش هم اکنون 
تحت درمان اســت. لوئیس وست، 
تهیه کننده آثار الرس فون تریه، در 

بیانیه کوتاهی که در اختیار رسانه های دانمارکی گذاشت از ابتالی 
این کارگردان به بیماری پارکینسون پرده برداشت. در این بیانیه 
آمده اســت: »الرس روحیه خوبی دارد و به دلیل عالئمش تحت 
درمان است و کار برای تکمیل سریال »قلمرو پادشاهی« طبق 
برنامه ادامه دارد. با این حال، این بیماری به این معنی اســت که 
الرس تنها به میزان بسیار محدودی در مصاحبه ها شرکت می کند. 

از اینکه این موضوع را درک می کنید سپاسگزاریم«.
فون تریه ســال 2011 در جشــنواره کن پس از اظهارنظری 
درباره هیتلر در جریان نشست خبری فیلم »مالیخولیا« از این 
جشنواره اخراج شد اما پس از چند سال باز هم به این رویداد 
ســینمایی دعوت شــد. این کارگردان صاحب نام که ساخت 
فیلم هایی چون »شکســتن امواج«، »داگویل«، »رقصنده در 
تاریکی« و »مالیخولیا« را در کارنامه سینمایی دارد، طی چندین 
دهه حضور در سینمای جهان افتخارات متعددی کسب کرده 
است که از مهم ترین آنها می توان به جایزه نخل طالی کن برای 
»رقصنده در تاریکی«، جایزه  »سزار« بهترین فیلم خارجی، 
جایزه بهترین فیلم اروپایی از جوایــز »دیوید دوناتلو« ایتالیا، 
2 جایزه بهترین کارگردانی از آکادمی فیلم اروپا، جایزه بهترین 
فیلم اروپایی از گویا اسپانیا، جایزه بهترین کارگردانی جشنواره 
»کارلووی واری« و اســب برنزی جشــنواره استکهلم اشاره 
کرد. »تصویر رهایی«، »عنصر جنایــت«، »اروپا«و »خانه ای 
 که جک ســاخت« از دیگر ســاخته های بلند این کارگردان

66 ساله هستند.

ترجمه

سینما

کتاب

علیرضا محمودی؛ روزنامه نگاریادداشت

 دیگر گفتن و نوشتن از اهمیت نقش رسانه ها در زندگی حق مطلب 
را ادا نمی کند. حاال باید بر تفکیک ناپذیری رســانه ها از شئون 
مختلف زندگی تأکید کرد. زندگی بیشتر مردم به اخبار و اطالعاتی 
که از رسانه ها دریافت می کنند گره خورده، بی آنکه بدانند بخشی 
از اخباری که در اختیارشان قرار می گیرد، تحریف شده، قالبی، گزینشی و دست کاری شده است. در واقع 
اخبار به جای اینکه به واقعیت آنچه اتفاق افتاده بپردازد، به نمایشی شبیه شده که همه چیزش چیده شده 
و غیرواقعی است. شریل اتکیسون، روزنامه نگاری که برنده 5جایزه امی در حیطه روزنامه نگاری پیگیرانه 
است، در کتاب »رسانه های مغرض؛ چگونه رسانه ها به ما می آموزند عاشق سانسور باشیم و از روزنامه نگاری 
متنفر« به این واقعیت می پردازد که رسانه های آمریکا برای منافع شان به جعل واقعیت دست می زنند و 
»روایت« برســاخته خود را به جای »حقیقت« به خورد مخاطب می دهند. کتاب »رسانه های مغرض« را 
به تازگی نشر خزه با ترجمه علی شاکر منتشر کرده اســت. شاکر که دکتری علوم ارتباطات از دانشگاه 
عالمه طباطبایی دارد، 19سال است که کار روزنامه نگاری می کند و هم اکنون مدیر بخش پژوهش مؤسسه  

همشهری است. با او درباره این کتاب گفت وگو کرده ایم.

 تصویــری که اتکیســون از فضای 
رســانه ای آمریکا در کتاب »رسانه های مغرض« 
به دست می دهد این است که بسیاری از رسانه ها 
دیگر با حقایق )facts( سروکار ندارند و روایت 
)narrative( جای حقایق را گرفته است. وقتی 
حقایق با روایت جور درنمی آیند، رسانه ها حقایق 
را رهــا می کنند و به روایــت بال وپر می دهند. 
اتکیسون نمونه های زیادی برای اثبات ادعایش 
درباره رواج روایت مــی آورد. این »روایت«ـ  که 

اتکیسون این همه بر آن تأکید داردـ  چیست؟
روایت نوعی قصه پردازی منشعب شــده از واقعیتی 
دلخواه است. روایت تقریباً همیشه مسائل چندجانبه 
را به صــورت کاماًل یک طرفه ارائــه می کند و منطق 
خاص خودش را هم دارد. معیارهای تعریف یک قصه و 
قضاوت  درباره  شخصیت های آن، در مورد خود راوی و 
هوادارانش صدق نمی کند. مثالً راوی طرف مقابل را به 
دروغگویی، نفرت پراکنی و نژادپرستی متهم می کند، 
درحالی که برای پیگیری اتهام هــای خود از همین 
روش ها بهره می برد. اطالعات درســت و روایت ها به 
3شیوه با هم می آمیزند: اول اینکه اطالعات درست 
به شکلی عمداً مغرضانه ارائه می شــود: یعنی برای 
پیشبرد هدفی خاص و غلبه بر حقایق دیگر، اطالعاتی 
درست به قصدی دیگر ارائه شود. برای نمونه، یک نفر 
با اسلحه عده ای را می کشد، ولی گزارش های خبری از 
همین داده درست استفاده می کنند برای جا انداختن 
این روایت که باید خرید و فروش اسلحه کنترل شود. 
فارغ از اینکه این روایت را دوست داشته باشیم یا نه. 
دوم اینکه اطالعات صحیح در شــکل دهی به روایت 
زمانی می توانند نقش داشته باشند که برای جذاب تر 
کردن خط داستانی از ارزش خبری خود فراتر روند. 
برای نمونه، هیالری کلینتــون موقع پایین آمدن از 
پله ها سکندری می خورد، اما این اتفاق زمانی به تیتر 
اول روزنامه ها می آید و در رسانه های اجتماعی داغ و 
روایت می شود که ما هیچ دلیل دیگری نداریم تا ثابت 
کنیم خانم کلینتون مریض اســت. پس می گوییم 
لغزیدن بانوی اول پیشین آمریکا نشانه بیماری سخت 
اوست. سوم هم اینکه حقیقت زمانی می تواند به روایت 
تبدیل شود، اگر در قالب واژه  و اصطالحات حوزه ای 
بیاید که ما مدت هاســت پرونده آن را برای مخاطب 
بسته ایم و درباره اش تصمیم نهایی را گرفته ایم؛ مثل 
گرمایش زمین. بررسی ها نشان می دهد افزایش شمار 
طوفان و سیل گرم شدن زمین است. اما وقتی تمامی 
اقلیم شناسان به رسانه ها می آیند معتقدند مقصر این 
امر بی برو برگرد انسان اســت. این روایت به گونه ای 
مطرح می شود که اگر کسی مقصر دیگری را معرفی 
کند گویی کار خالف قانون علم انجام داده. همانطور که 
می بینید در این سه شیوه ارائه  روایت، فکت ها قربانی 

شیوه روایت پردازی می شود.
 ســؤال مهمی که ممکن است به نظر 
خواننده کتاب برســد این است که رسانه ای که 
منفعتی از نحوه پوشــش یک موضوع به ظاهر 
بی اهمیت نمی بردـ  مثالی کــه در کتاب به آن 
اشاره می شود، گزارش درباره افراد فقیری است 
که به رغم بی بضاعت نبودن به مراکز توزیغ غذا 
مراجعه می کنندـ  چــرا نمی خواهد زاویه نگاه 

جدیدی به موضوع داشته باشد؟ 
به نظرم می رسد، مشکل روزنامه نگاری پشت میزنشین 
تنها مختــص به ایــران نیســت. می تــوان با یک 
جست وجوی ساده در وب یا رسانه های اجتماعی به 

کلی اطالعات برای نقل قول کردن در گزارش رسید.

از طرف دیگر، وقتی شما اعتقاد دارید فالن سازمان 
یا مؤسســه عملکرد مثبتی نــدارد، خیلی راحت تر 
خبرهای منفی درباره  آن را می پذیرید. اینجاســت 
که اطالعاتی را که ممکن است روایت اصلی را متاثر 
کنند، کنار می گذاریم و فقط به این می اندیشیم که 
روایت خود را جا بیندازیم. این در حالی است که در 
مدارس روزنامه نگاری به دانشجویان می آموزند حتی 
از یک مسیر تکراری به سر کار نیایید تا به این ترتیب 
مسیرهای دیگر، آدم های دیگر و نظرات مختلف دیگر 
را درنظر بگیرید و به اصطالح یک طرفه به قاضی نروید. 
در واقع موضوع فقط خواسته صاحبان رسانه نیست. 
البته نه اینکه اقتضائات درون و برون سازمانی و منافع 
سازمان اهمیتی نداشته باشد، مهم این است که خود 
خبرنگار هم گاهی تنبلی می کند یا دلیلی نمی بیند از 

زاویه ای مخالف به ماجرا نگاه کند.
 بی طرفی و دخالت ندادن گرایش های 
سیاسی یا اخالقی در کار رســانه ای، آنطور که 
اتکیسون آرزو دارد، شــدنی است؟ به هر حال، 
هر گزارش نویس و روزنامه نــگار و تحلیلگری 
ترجیحــات و باورهایی دارد که مســتقیم یا 
غیرمســتقیم وارد حرفه اش می شود و کارش را 

تحت تأثیر قرار می دهد.
ما نمی توانیم شبیه ماشین عمل کنیم. زمانی چنان 
گرایش ها و خواسته های روزنامه نگار در کار دخالت 
می کرد که کســی مثل والتر لیپمن در کتاب »افکار 
عمومی« از ضرورت »عینیت گرایی« گفت؛ چون یک 
اتفاق واقعی بیشتر به شکلی خیالی، سانتی مانتال و 
احساسی پوشش داده می شد. بعدها روزنامه نگارها 
فهمیدند که این رویکرد عینیت گرا مطلق نیســت. 
یعنی ضمن اینکه از خیال پردازی جلوگیری می کند 
و تأکید بر فکت ها و واقعیت ها دارد، اما نمی تواند جلو 
خواست ها و گرایش های روزنامه نگار را بگیرد. حال 
راه حل چیســت؟ راهش این اســت که روزنامه نگار 
تنها از یک منظر به اتفاق نگاه نکند. شما می توانید بر 
فرض هوادار یک تیم ورزشی باشید، ولی قرار نیست 
ضعف ها یا ناکارآمدی آن را نبینید. قرار هم نیست آن 
را توجیه کنید. بلکه از صاحبان باشگاه می خواهید که 
علت این ناکارآمدی را تشریح کنند. اما امروز مشکل 
جای دیگری اســت. اینکه مثال خود خانم اتکیسون 
به عنوان کســی که خودش و خانواده اش واکســن 
کرونا زده اند، سراغ کسانی می رود که سال ها تحقیق 
کرده اند و می گویند واکسن ها کامال مؤثر نیستند و 
ممکن است حتی باعث مشکالتی شوند. اما همین 
که روایت حاکم )یعنی تأثیر مثبت و مطلق واکسن( 
را به چالش می کشی، با اتهام عقب ماندگی و خیانت 
مواجه می شــوی. درحالی که باید پرســید از نتایج 
پژوهش های دیگر. باالخره ایــن پژوهش ها را مراکز 
مهم و بزرگ علمی در ایاالت متحــده  آمریکا انجام 
داده اند. ما از ترامپ کم دلخوری نداریم. اظهارنظرهای 
عجیب غریب دارد. ممکن اســت از لحن و اداهایش 
بیزار باشــیم، ولی آیا همه اینها باعث می شود که هر 
اطالعات نادرســت و منفی درباره او صادق باشــد؟ 
تأکید می کنــم! موضوع حمایت از ترامپ نیســت. 
موضوع شأن حرفه روزنامه نگاری است که خود را به 
یک فعال ضدترامپ تقلیل داده است. البته این را هم 
باید بگویم که خود ترامپ نیز در وضعیت نامناسب 
رسانه ها در دنیا تأثیر زیادی داشته است. توپخانه اش 
را که در توییتر به راه می انداخت می توانست بسیاری 
از روایت ها را به نفع خود عوض کند و متأسفانه برخی 
از روزنامه نگاران در آمریکا تنها کارشــان این بود که 

فقط اظهارات او را راستی آزمایی کنند و از آنجا که او 
را دوست نداشتند، بسیاری از اظهارنظرهای درست 
را نیز نادرست جلوه دادند. ترامپ رسانه ها را دوست 
نداشت و به نظر می رسد خوب تله ای برای آنان گذاشت 
و روزنامه نگاران هم خیلی ســاده به دام روایت های 
ضدترامپ افتادند و اعتبار خویش را خدشه دار کردند.

 شــبکه های مجازی چقــدر در این 
وضعیت که روایت جای واقعیت را گرفته مقصرند؟

البته تأثیرپذیری از خود شبکه های مجازی هم اصولی 
دارد. اما نکته  روزنامه نگارانه در این میان آن است که 
اگر شمای خبرنگار از کار خودت مطمئنی چرا باید 
مقابل حمله  کاربران در شبکه های اجتماعی پا عقب 
بکشی. امروزه در عصر اینترنت و رسانه های اجتماعی 
ما رسانه هایی در اختیار داریم که هفت در 24)یعنی 
کل روزهای هفتــه( می تواننــد در خدمت روایت 
مدنظر ما باشند. اما قرار نیســت خبرنگاران چنین 
کاری بکنند. هدف ما باید مقاومت در برابر پیگیری 
گزارش هایی باشــد که دارند کورکورانه خط روایت  
حاکم را دنبال می کنند. باید داده ها و اظهارنظرها را 
به دقت موشکافی کنیم و مطمئن شویم که در حال 
جمع آوری اطالعات از منابع مستقل هستیم. یعنی 
به جای اینکه روایت های موجود را به شــکلی دیگر 
فقط دســته بندی کنیم، با رویکردی عمیق تر نشان 
دهیم چه کسانی و چرا می خواهند که ما پیگیر این 
روایت باشیم و اینطور بیندیشیم. وظیفه  ما به عنوان 
روزنامه نگار این اســت که با دوندگی بسیار، درباره 
موضوع های مورد عالقه  مردم گزارش بنویســیم، نه 
اینکه از روی دست هم کپی کنیم، تازه آن هم براساس 
منافع عده ای خاص که در گوش مان زمزمه می کنند. 
برای همین اتکیسون چندین مورد از رسانه هایی مثل 
نیویورک تایمز می آورد که سردبیر کارکشته آن مقابل 
فشار کاربران پا عقب می کشــد و پست توییتر خود 
را حذف یا اصالح می کند. ســؤال اینجاست که اگر 
روزنامه نگار از کار خودش مطمئن اســت، چرا نباید 
برای اثبات ادعای خود دالیل دیگری بیاورد؟ چرا باید 
اینطور مقهور رسانه های اجتماعی باشیم؟ بگذارید 
کمی اغراق شــده تر بگویم، آیا نظر کاربران در رابطه 
با اینکه بگویند ماست سیاه است، می تواند نظر من 
روزنامه نگار را تغییر  دهد و از این به بعد بر ســیاهی 

آن تأکید کنم؟
 واقعا اعتماد مردم به رسانه ها همانقدر 
که اتکیسون در کتابش ادعا می کند، نزول کرده 
است؟ آیا این به آن معناست که مردم اخبار را از 
منابع موثق تری دریافت می کنند یا کال نسبت به 

اخبار بی اعتنا شده اند؟
هفدهم جــوالی )26تیــر 1401( گاردین مطلبی 
منتشر کرد که نشان می داد استقبال کاربران از اخبار 
دارد کاهش می یابد. طبق این خبر، مؤسسه رویترز 
 ماه پیش پژوهشی انجام داده که مطابق آن 42درصد 
از آمریکایی ها دست کم در برخی مواقع به طور فعال 
از اخبار اجتناب می کنند؛ چون ناامیدکننده اســت 
و قابل باور نیســت. 15درصد هم گفته اند که به طور 
کلی از شکل پوشش خبری راضی نیستند و اصال خبر 
نمی خوانند. در کشورهای دیگر، مانند بریتانیا و برزیل، 

اعدادی که به طور انتخابی از آن اجتناب کردند، حتی 
بیشتر هم هست.

موضوع این است که وقتی به شکل هفت در 24باید 
خبر تولید کنی، گاهی خبر کم می آوری. پس همیشه 
بهانه های همیشگی برای ترساندن مردم وجود دارد. 
چه کسی می تواند بگوید که زلزله اهمیت ندارد؟ ولی 
آیا زلزله را کسی می تواند پیش بینی کند؟ اما زلزله 
همیشــه می تواند مخاطب را جلب کنــد. تغییرات 
اقلیمی هم همینطور. موضــوع دروغ بودن تغییرات 
اقلیمی نیســت. موضوع روایتی است که می خواهد 
خودش را غالب کنــد. از طرف دیگــر، در کنار این 
یافته ها، پژوهش های دیگری هم هســت که نشان 
می دهد. حال مردم کدام منبع را باید پیگیری کنند؟ 
چقدر باید با روایت های حاکم همراه شــوند؟ چقدر 
باید این روایت های تکراری را بشــنوند؟ اینجاست 

که در عمل با نوعی رویگردانی از خبر مواجه شده ایم.
 راهی هســت که مخاطبــان عادی 
رســانه ها بتوانند تفاوت میان خبر جعلی و خبر 

درست را تشخیص دهند؟ 
دوســت ندارم اینطور پاســخ دهم. ولی راستش را 
بخواهید خیلی کار سختی است. زمانی کارگاه برگزار 
می کردیم تا یاد دهیم کدام اطالعات و اخبار جعلی 
اســت، ولی خود جعلی ســازان هم با این تکنیک ها 

آشنا هستند.
اینجاست که موضوع ســواد رسانه ای خیلی اهمیت 
پیدا می کند. البته ایــن را هم بگویم همان قدر که ما 
سعی می کنیم گول نخوریم، شیوه های تازه گول زدن 
هم ابداع می شود. جعل عمیق )Deep Fake( دارد 
روزبه روز خودش را ارتقا می دهد. مرز میان واقعیت و 
جعلیات مبهم تر می شود. از طرف دیگر، نمی توان از 
تمامی کاربران انتظار داشــت که شبیه یک سردبیر 
کارکشته پس از شنیدن خبری، درستی یا نادرستی 
آن را بررسی کنند. خیلی از ما با خبر شبیه سرگرمی 
رفتار می کنیم. خیلی تلخ است. درحالی که روی کاناپه 
لم داده ایم می خوانیم که فالن نقطه از جهان این تعداد 
آدم کشته شده اند. انگار که فیلم سینمایی است. هم 
ِسر شده ایم و دیگر حوصله پیگیری نداریم و هم اینکه 

اهل جعل، خیلی جدی مشغول کارند.
 راه حل چیست؟

اینکه بیشتر نگران اطالعاتی باشیم که به ذهن ما 
وارد می شود. برخی از کنار گذاشتن خبر می گویند. 
به نظرم خبر را نمی توان کنار گذاشــت، بلکه باید 
صافی ذهن را قدرتمندتر کرد. بدانیم که بسیاری 
از اخبار زرد فقط دنبال جلب توجه اند. رســانه ای 
که تیتر می زند: »عکس مــچ پای فالن بازیگر« یا 
»در ســریال جیران زیربغل زن شاه دیده شد« در 
بهترین وضع به درد سرگرمی و خنده می خورند 
و نباید هر اطالعاتی را کــه می دهند، قبول کرد. 
یادمان باشد سواد رسانه ای، ابزار قدرتمندی است 
نزد ما تا بتوانیم سره را از ناسره تشخیص دهیم. ولی 
متأسفانه باید بگویم با ورود هوش مصنوعی به عرصه  
خبر و همچنین دسترسی به کالن داده ها، جعلیات 
بیشتر و بیشتر لباس واقعیت به خود می پوشند و کار 

ما بسیار بسیار سخت خواهد شد.
 اتکیسون دچار همان مشکلی نشده 
که خودش منتقدش است یعنی فکت هایی ارائه 
می دهد که مطابق با نگرش و تمایل سیاسی اوست 

و در جهت سفیدشویی ترامپ حرکت نمی کند؟
اتفاقا نقــدی می خواندم به این کتــاب و آنجا هم 
گفته اند خود اتکیســون دچار مشکل حمایت از 
ترامپ است. مسلماً من نمی توانم بگویم این فرد 
عالقه ای به ترامپ داشــته یا نه. مهم هم نیست. 
برای ما عالقه مندان به رسانه و خبر، مهم این است 
که می گوید حضور ترامپ در کاخ سفید امتحانی 
بود که خبرنگارها ســطح توازن حرفه ای خود را 
بسنجند. اینکه جوایز روزنامه نگاری به کسانی داده 
شده که فقط از ترامپ بد گفته اند. پس باید مشکلی 
باشــد. باز هم تأکید می کنم. موضوع خوب بودن 
ترامپ یا حمایت از او نیست. موضوع این است که 
آیا روزنامه نگار می تواند با وجود نفرتش نسبت به 
این فرد، باز هم خبر خود را بدون ســو گیری های 
شخصی تنظیم کند؟ خانم اتکیسون که خودش 
اســتاد روزنامه نــگاری فلوریداســت، می گوید 
همکارانش از این امتحان سربلند بیرون نیامده اند.

گفت وگو
محمدناصر احدی

روزنامه نگار

وقتی شــما اعتقــاد داریــد فالن ســازمان 
یا مؤسســه عملکرد مثبتی ندارد، خیلی 
راحت تــر خبرهــای منفــی دربــاره  آن را 
می پذیرید. اینجاست که اطالعاتی را که 
ممکن است روایت اصلی را متاثر کنند، 
کنار می گذاریم و فقط به این می اندیشیم 

که روایت خود را جا بیندازیم
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