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یادداشت
امیر خوراکیان؛ سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی

میزان مسئولیت پذیری و تعهد ســکوها )پلتفرم ها( 
و ســرویس های جهانی در فضای مجازی نســبت به 
کاربران، از موضوعات بســیار مهمی است که هرچند 
شــاید از دید عموم کمتر موردتوجه قرارگرفته اســت، اما از نگاه صاحب نظران و 
به خصوص دولت ها که مسئولیت حفاظت از منافع عمومی را برعهده دارند امری مهم 
و حتی راهبردی شده است به نحوی که بسیاری از اختالفات پیدا و پنهان کشورها 
و حتی دولت های اروپایی با شــرکت های بزرگ آمریکایی بر ســر همین موضوع 
اســت و امروزه یکی از محورهای مهم در مذاکرات بین المللــی و حتی معاهدات و 

کنوانسیون های جهانی همین ماجراست.
درحقیقت صاحبان این شرکت ها و سکوهای مهم، پس از جذب کاربران میلیونی 
و ایجاد حوزه نفوذ جهانی، بیــش از آنکه به منافع و حفظ حقــوق مادی و معنوی 
شهروندان فضای مجازی )کاربران( بیندیشند، سرویس خود را ظرفیتی برای اعمال 
اراده و حاکمیت دولت و صاحبان خود بر کاربران بی پناه قرار می دهند. این در حالی 
است که تقریباً هیچ مرجع و مرکزی هم برای رسیدگی به اعتراض و شکایت کاربران 

در این زمینه ها وجود ندارد. آیا این پدیده جلوه ای از استعمار مدرن است؟
بهانه این یادداشت خبری بود که چند روز پیش به نقل از رویترز دیدم و آن این بود که 
دولت آمریکا سایت معروف تبادل ارزهای دیجیتال کراکن را به علت استفاده ایرانی ها 
تعلیق کرد و ارزهای دیجیتال ایرانی های عضو این سایت را هم قفل کرد، به همین 
راحتی، دارایی و حقوق مادی و حتی معنوی یک عده بدون هیچ بررســی و مالک 

خاصی نابود می شود.
البته مصادیق این رویکرد یکجانبه گرایانــه، متکبرانه و تحکم آمیز و نادیده گرفتن 
حقوق اولیه ملت ها بیش از حوصله این نوشتار کوتاه است، اما به عنوان نمونه ای دیگر:

 شرکت گوگل طی ســالیان گذشته ســرویس های مهم خود که در زمینه توسعه 
کسب وکارها نقش مؤثر دارند و افزایش کارآفرینی و رشــد استارت آپ ها نیازمند 
اســتفاده از این خدمات اســت را روی کاربران ایرانی بسته اســت. سرویس هایی 
نظیر ســرویس تبلیغات گوگل )google ads(، ســرویس های زیرساختی نظیر 
 ،google backend services ،google cloud storage ،google hosting
ســرویس های utility نظیر data analytics و همچنین مجموعه سرویس های 
حوزه google startup که هرکدام می توانند نقش مؤثری در رشــد و پیشــرفت 

کسب وکارهای ایرانی داشته باشند، همگی برای کاربران ایرانی مسدود شده است.
عالوه براین از ابتدای سال1400 نیز گوگل، سیستم شناســایی کاربر جدیدی را 
راه اندازی کرده است که کسب وکارهای ایرانی با وجود استفاده از فیلتر شکن نیز دیگر 
نمی توانند از این سرویس ها استفاده کنند زیرا گوگل با استفاده از تغییرات فنی جدید 

خود می تواند  آی پی واقعی آنها را نیز شناسایی کند! 
همچنین طبق گزارش ها، بزرگ ترین بازار NFT جهان، OpenSea، ارائه خدمات 
خود به کاربران ایرانی را متوقف کرده اســت، این موضوع خشــم جامعه NFT را 
برانگیخته است و موجب شده بحث های جدیدی در مورد شعارهای تمرکز زدایی و 

گمنامی و دولت زدایی در فضای ارز دیجیتال شکل بگیرد.
روز پنجشنبه، 3مارس بسیاری از کاربران ایرانی OpenSea در توییتر پست هایی 
مبنی بر غیرفعال شدن یا حذف شدن اکانت هایشان بدون هیچ هشدار قبلی را آغاز 
کردند و همزمان اسکرین  شات هایی را به اشتراک گذاشــته اند که نشان می دهد 

تاریخچه حسابشان حذف شده است.
گزارش های مشابهی درخصوص کیف پول متامســک که به عنوان یکی از بهترین  

والت های ارز دیجیتال اتریوم شناخته می شود نیز دریافت شده است.
در نهایت مهم تر اینکه، حقوق ملت ها در برابر اینگونه شرکت ها و سکوهای جهانی 
مسئله ای است که در حکمرانی نوین می بایست به طورجدی موردتوجه دولت ها و 

سیاستگذاران و مدافعان حقوق عموم قرار گیرد.

حکمرانی نوین و حقوق 
در اجرای خود طرح دارویار هم مشکالتی مطرح می شود، شهروندان فضای مجازی

از جمله قطعی سیستم بیمه که بیمار مجبور به خرید دارو 
با قیمت آزاد است یا چالش هایی که برای تمدید نسخه 
پزشک دارد. به گفته حسن شمالی، معاون برنامه ریزی 
اداره کل دارو در ســازمان غذا و دارو در اجرای هر طرح 
جدیدی، قطعا مشکالتی وجود دارد که به تدریج 
باید برطرف شود: از روز اول اجرای دارویار 
با همکاری بیمه ها به طور کامل بازار در 

حال رصد است...

معاون برنامه ریزی اداره کل دارو در سازمان غذا و دارو 
نسخه ها 3 بار تمدید می شوند
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به رغم این انتقادها، یکی از نقاط قدرت سریال»برف 
بی صدا می بارد« بازی پوریا شــکیبایی در نقش 
حبیب به عنوان شــخصیت منفی سریال است. 

حبیب - برخالف اسمش - شخصیتی کینه ای، 
حیله گر و دو رو اســت که شکیبایی موفق 

شده او را به شــکلی باورپذیر به تصویر 
بکشد. حبیب در برابر همسرش خود 

را فردی منطقی و صادق جا می زند...

»تی تی« بیشترین مخاطب را جذب کرد
گیشه بدون کمدی 

»برف بي صدا مي بارد« پربیننده ترین سریال در نیمه دوم تیرماه
عشق در پیچ تاریخ
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نوید پورفرج، بازیگر جوان سینمای ایران، با اینکه 
تا حاال فقط در 3فیلم سینمایی حضور داشته است، 
هر بار توانسته توجه مخاطبان و منتقدان را جلب 
کند و موقعیت حرفــه ای اش را در جایگاه یک 
بازیگر جوان و تازه نفس به خوبی به تثبیت 
برساند. بازی اش در »مغزهای کوچک 
زنــگ زده«، درام اجتماعی گزنده و 

تلخ هومن سیدی...

گفت وگو با نوید پورفرج، بازیگر »زاالوا« 
                         ایستادن در برابر تندباد

ســینماها در غیبت فیلم های کمدی چه وضعیتی را 
تجربه کردند؟ با توجه به میزان وابستگی رونق گیشه 

به حضور کمدی ها، طبیعی بود که شــاهد افت فروش 
فیلم ها باشیم؛ هر چند در این روزها هم بودند فیلم هایی 
که تا حدودی مورد توجه مخاطبان قرار گیرند. در این 

میان فیلمی که بیشترین میزان اقبال عمومی را تجربه 
کرد، »تی تی« بود؛ فیلمی که در حضور کمدی ها هم 

خوب می فروخت...
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 متن کامل را با  اسکن  کیو آر کد، در همشهری آنالین بخوانید

متفاوت ترین مدرسه کشور را بشناسید
اینجــا اولیــن مدرســه »متریــک« کشــور و تنهــا 
مدرســه ای اســت که در ســاخت آن بیــش از ۲۵۰ 
دانش آموز سهیم شده اند. آجر به آجر اینجا با پول 
تو جیبی و پس انداز خیران کوچکی که نامشان بر 
دیوار مدرســه حک شــده، باال رفته تا سقفی امن 

برای تحصیل ۳۰۰ دانش آموز آن فراهم شود.

جامعه

داده نما
گرافیک: مهدی سالمی

 4میلیون 
دستگاه تلفن همراه 

در 4ماه نخست 
امسال، وارد کشور 

شده است.

 1200شرکت 
در بازار موبایل ایران 
داریم که دارای مجوز 
در زمینه واردات تلفن 

همراه هستند.

 970میلیون دالر 
ارزش دستگاه های 

تلفن همراه است که 
4ماه اول امسال وارد 

شده است.

 350شرکت 
دارای مجوز واردات 
تلفن همراه، امسال 

توانسته اند واردات این 
وسیله را انجام دهند.

 260هزار
موبایلی که 4ماه اول 
امسال وارد کشور 
شده، قیمتی باالی 
6۰۰دالر داشته اند.

 8میلیارد دالر 
ثبت واردات موبایل در 
امسال داشته ایم که 

تخصیص ارز به ۲میلیارد 
دالر تعلق گرفت.

سال 1400

سال 1401

واردات موبایل در سال1400 به  تفکیک برند

بــازار موبایــل همیشــه یکــی از 
شــلوغ  ترین بازارهــای کشــور 
بوده است. موبایل به وسیله ای 
تبدیــل شــده کــه ایــن روزهــا 
نمی توان بــدون آن زندگی کرد 
و همین نیاز باعث شده که پای 
اکثر مــردم به بــازار موبایــل باز 
شود. اینجا نگاهی انداخته ایم 
به وضعیــت واردات این کاالی 

الکترونیک به کشورمان.

چقدر موبایل 
 روشن نشده 

در بازار 
داریم؟

 6میلیون
 دستگاه تلفن همراه در 4ماه 

نخست، وارد کشور شد.

1.2میلیارد دالر
 ارزش گوشی های وارد شده در 

4ماه نخست بود.

 2.3میلیون
دستگاه تلفن همراه روشن نشده 
 اکنون در بازار کشور موجود است.

30درصد
 گوشی های روشن نشده موجود در 
بازار، گوشی های دکمه ای هستند.

9میلیون 

2میلیون

5میلیون 

1میلیون

2 صفحه15
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چقدر خرما تولید می کنیم؟
 گرمای بی سابقه هوا، فصل برداشت 

خرما را در 6استان تولیدکننده تغییر داد

نگاهی به ۲1سال 
حفاظت از یوزهای ایرانی

 فتنه گری که 
تاریخ نمی داند

همشهری واکنش ها به بیانیه 
میرحسین موسوی از سران  

فتنه88 را بررسی کرد

صفحه10

سقوط افغانستان؛ 
يك سال بعد

یک سال پس از تسلط طالبان بر 
افغانستان، مردم این کشور فقیرتر 
شده اند و نا امنی تشدید شده است

صفحه7

ورود رسمی رمزارزها 
به اقتصاد ایران 
مسئوالن هرچند با تأخیر، اما 

باالخره ظرفیت باالی رمزدارایی ها 
را برای واردات پذیرفته اند

صفحه11

 تپش قلب حامد 
در سينه احمد

صفحه6

وعده  کاهش  تدریجی  تورم 
 وزیر اقتصاد: روند کاهنده تورم وکاهش قیمت ها 

 در ماه های آینده ادامه دارد
 رئیس کل  بانک مرکزی: استقراض دولت از بانک 

مرکزی متوقف شده است
صفحه4

دور ایران در یک سال
 رئیسی با پایان دور اول سفرهایش 
به ارائه گزارش عملکرد یک ساله دولت  پرداخت

هر بخش از مقاومت 
به تنهایی می تواند 
بینی دشمن را به 

خاک بساید

 رهبر معظم  انقالب 
در پاسخ به نامه دبیرکل جنبش 

جهاد اسالمی فلسطین:

350هزار تن
کرمان

%29

250هزار تن
سیستان وبلوچستان %20

242هزار تن
خوزستان %20

196هزار تن
هرمزگان %16

160هزار تن%13
فارس

150هزار تن%12
بوشهر

ایران
1میلیارد 260هزار 

و 353هزار

جهان 
سطح زیرکشت )هکتار(

ایران
 1میلیون 
و 200هزار

 8میلیارد 
و 460هزار

جهان 
تولید محصول  )تن(

 حمله    به
 نویسنده آیات شیطانی

سلمان رشدی در نیویورک با چاقو مورد حمله قرار گرفت
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رئیس جمهور با ســفر به 31 استان 
در کمتر از یک ســال رکورد زمانی 
سرکشی به مناطق مختلف کشور 
را به نــام دولت ســیزدهم ثبت کرد. برنامه ســفر 
ســیدابراهیم رئیسی به اســتان کرمان در روزهای 
پنجشــنبه و جمعــه، آخرین مقصد دور نخســت 
سفرهای استانی محسوب می شــد که نقطه شروع 
آن استان خوزستان و 5شهریور1400بود. به گزارش 
همشهری، رئیسی همزمان با نخستین سالگرد مراسم 
تنفیذ ریاست جمهوری و تحویل مسئولیت از دولت 
سابق در بخشی از سفر کرمان به ارائه گزارش عملکرد 
یک ســالگی دولت پرداخت. او در اجتماع اقشــار 
مختلف مردم کرمان با تأکید بر اینکه دوره خدمت 
دولت سیزهم باید با استفاده از تجربیات پیشینیان، 
دوره ای از تغییر و تحول شــرایط به نفع مردم باشد، 
بیان کرد: همواره اعالم کردیم دولت مردمی تغییر 
و تحول را به نام مردم و در جهت رفع مشکالت آنان 

دنبال خواهد کرد.

محورهای فعالیت یک سالگی دولت
رئیســی محور اصلی تالش های دولــت را معطوف 
به کنترل رشــد نقدینگی، مهار تــورم و پرداخت 
بدهی های ایجاد شده در دولت های گذشته دانست و 
گفت: هر ماه به صورت متوسط 1۲هزار میلیارد تومان 
بدهی های دولت  قبلــی را پرداخت می کنیم؛ یعنی 
فاکتور هزینه هایی را که دیگران کردند در این دولت 
پرداخت کنیم. رئیس جمهــور با بیان اینکه در حال 
تسویه وجوهی هستیم که در گذشته از بانک مرکزی 
استقراض شده است، گفت: در سال 1400 توانستیم 
4۸0هزار میلیارد تومان کســری بودجــه را بدون 
استقراض از بانک مرکزی و یا خلق پول تامین کنیم.

افزایش چندبرابری روابط با همسایگان
رئیســی از افزایش چندبرابــری ارتباطات تجاری، 
اقتصادی و سیاسی با کشــورهای همسایه و منطقه 
در یک سال گذشته ســخن گفت و افزود: معتقدیم 
همچنان ظرفیت های بســیاری بــرای افزایش این 
ارتباطات وجــود دارد. او در تشــریح تصمیمات و 
تالش های دولت برای کاهش بیکاری در کشور هم 
گفت: آمارها نشــان می دهد از ابتدای کار دولت تا 
امروز، آنچه نسبت به رفع بیکاری و افزایش اشتغال 
در سال اول دولت وعده داده شده بود، محقق شده 
است. رئیس جمهور در ارزیابی خود از سایر وعده های 
دولت با بیان اینکه اجرای طرح نهضت ملی مسکن 
در تمام کشور شروع شده است، گفت: یک میلیون 
و ۲50هزار مســکن در ایران در حال ساخت وساز 

است که نخستین بخش آن ظرف چند ماه آینده به 
بهره برداری خواهد رسید. ساخت مسکن مورد نیاز 
کشور، حکم قانون و وعده دولت است. در سال های 
گذشــته به طور میانگین ۲50 الی 300هزار واحد 
مسکن ساخته شده و تقریبا ساالنه ۷00هزار واحد 

عقب ماندگی داریم.
رئیس دولت ســیزدهم با ضروری دانســتن نقش 
ســرمایه گذاری برای حــل مشــکالت اقتصادی، 
گفت: گام هــای بســیاری بــرای بهره گیــری از 
ســرمایه گذاری داخلی و خارجی جهــت افزایش 
تولید برداشته شده اســت. در یک گام 1۷میلیارد 
دالر سرمایه گذاری شــرکت های بزرگ داخلی که 
بعضی  از آنها در کرمان مستقر هستند در پروژه های 
مختلف انجام شده است و گام بعدی رقم 1۹میلیارد 
دالری برای سرمایه گذاری در کشور است. کارهای 
بزرگی در حوزه پاالیشــگاهی و پتروپاالیشگاهی با 
ســرمایه گذاری بانک ها و بخش خصوصی در حال 

انجام است.
رئیسی در نشســت فعاالن اقتصادی استان کرمان 
با تأکید بر بــاور مبنایی دولت ســیزدهم به توان و 
ظرفیت های داخلی کشــور، برخی کاســتی های 
موجود در روند رشد و توسعه کشور در ادوار گذشته 
را متاثر از امید به بیگانگان دانست و گفت: در دولت 
مردمی معتقدیم که با تکیه به داشته های خودمان 
می توانیم کشــور را به بهترین نحو بســازیم. هر جا 
به داشته های خودمان تکیه کردیم، موفق بوده ایم. 
او با بیان اینکــه هیچ کس حق ندارد روند رشــد و 
پیشرفت کشور را به هر دلیلی متوقف کند، افزود: راه 
تسریع پیشرفت کشور رفع موانع در داخل و تسهیل 
تعامالت و تبادالت با کشــورهای همسایه و دوست 
است که دولت مردمی در این مسیر گام های موفقی 

برداشته است.
رئیســی جذب ســرمایه گذاری داخلی و خارجی 
را ازجملــه اقدامــات مهم دولت در مســیر تمهید 
شرایط داخلی رونق تولید برشمرد و گفت:  تا کنون 
3تفاهمنامه مشارکت در تامین سرمایه با مشارکت 

بنگاه های بزرگ اقتصادی منعقد شــده که ثمرات 
چشمگیری را برای رونق اقتصاد ملی به همراه خواهد 
داشت. در زمینه جذب ســرمایه گذاری خارجی نیز 
قراردادهایی منعقد شــده که به زودی اثرات آن در 

کشور قابل مشاهده خواهد بود.
او در بخش دیگری از ســخنانش مدیریت عالمانه و 
توأم با برنامه ریزی درست را دیگر اولویت کشور در 
مواجهه با مشکالت خواند و با اشاره به مدیریت کمبود 
برق در تابستان جاری گفت: همه شاهد بودند که با 
وجود عقب ماندگی ها در بخش تولید برق، تامین و 
مصرف برق در تابستان امســال به گونه ای مدیریت 
شد که خاموشــی و قطع برق مردم را آزار نداد و این 
اثبات کرد که با مدیریت صحیح می توان بر کمبودها 
و کاستی ها غلبه کرد. رئیسی همچنین به برنامه ریزی 
دولت برای جبــران عقب ماندگی ها در بخش تولید 
برق اشــاره کرد و اظهار داشــت: افزایش 35هزار 
مگاواتی ظرفیت تولید برق کلید خورده که 10هزار 
مگاوات آن از محل برق خورشــیدی تامین خواهد 
شد و در این زمینه استان کرمان جایگاه مهمی دارد.

فقر در کرمان معنا ندارد
رئیس جمهــور در بــدو ورود به کرمــان در ارتباط 
با مســائل این اســتان گفت: با وجود ظرفیت های 
متنوع، بیکاری در کرمان معنا و مفهوم ندارد و فقر 
و محرومیتی که امروز در اســتان، به ویژه در جنوب 
کرمان شاهد آن هستیم، زیبنده کرمان نیست. او با 
تأکید بر اینکه فقر و محرومیت موجب شکل گیری 
جلوه های بدی در جامعه می شــود، افــزود: دولت 
خود را مصمم می داند پروژه های نیمه تمام استان را 
تکمیل و برای رفع فقر و محرومیت در کرمان تمام 

تالش خود را به کار گیرد.

بازدید در میان شن و توفان
رئیسی صبح جمعه در ادامه برنامه های دومین روز 
ســفر دولت مردمی به اســتان کرمان و در جریان 
بازدید از مناطق محروم جنوب این استان، با وجود 

توفان شن، در میان مردم روستای کروچان، از توابع 
زهکلوت کرمان حضور یافت و به شــکل رو در رو با 

آنان دیدار و گفت وگو کرد.
او زمســتان سال گذشــته نیز پس از اطالع از وقوع 
سیل در این منطقه، بالفاصله بعد از بازگشت از سفر 
به روسیه عازم مناطق سیل زده جنوب کرمان شده 
بود، اما به دلیل نامساعد بودن وضعیت هوا موفق به 
بازدید از منطقه جازموریان و توابع آن نشــده بود. 
روز جمعه با وجود وزش بادهای 1۲0روزه سیستان 
و بلوچستان و وقوع توفان شــن در مناطق جنوبی 
کرمان، رئیســی پس از بازدید هوایی از منطقه، در 
جمع مردم روســتای ســیل زده کروچان از توابع 
زهکلوت حضور یافت و ضمن دیــدار و گفت وگو با 
مردم این روستا و آگاهی یافتن از مسائل و مشکالت 
آنان، دستوراتی برای جبران خسارات ناشی از سیل، 
تامین خدمات عمومی و بهداشتی و بازسازی راه های 

دسترسی به روستا صادر کرد.
او عصر پنجشــنبه در ادامه برنامه های ســفر دولت 
مردمی به اســتان کرمان، در اجتماع اقشار مختلف 
مردم این اســتان ضمن ادای احترام به مقام واالی 
شــهدای کرمان به ویژه شهید ســپهبد حاج قاسم 
سلیمانی گفت: رهبر معظم انقالب اسالمی، شهید 
سلیمانی را نه یک فرد بلکه یک مکتب معرفی کردند 
که نباید فقط به عنوان یک فرمانده یا یک دیپلمات 
یا یک شــخصیت برجســته نظامی مورد تکریم و 
احترام قرار بگیرد چرا کــه وی یک مکتب فکری و 
عملی است. رئیسی با یادآوری دستاوردهای 31سفر 
استانی دولت مردمی، به برخی کج فهمی ها در مورد 
حضور دولت در کنار مردم و لذت در میان مردم بودن 
دولتمردان اشــاره کرد و گفت: گاهی برخی مالمت 
کردند و زخم زبان زدند، اما ما میدان را ترک نکردیم، 
زیرا در میان مردم بودن را برای خود یک نعمت الهی 
می دانیم و لذت در میان مردم بودن را با هیچ لذتی 
عوض نمی کنیم. معتقدیم دولــت مردمی یعنی از 

مردم، با مردم و در کنار مردم بودن.
رئیسی صبح جمعه در نخستین بخش از دومین روز 
سفر دولت مردمی به استان کرمان، در جریان بازدید 
از مناطق محروم جنوبی استان کرمان، به دیدار مردم 
روستای تنگ شاه شهرستان عنبرآباد رفت. او در این 
بازدید که با استقبال گرم مردم روستا همراه بود، به 
شکل رو در رو با مردم روستای محروم تنگ شاه دیدار 
و گفت وگو کرد و بی واســطه در جریان مشکالت و 
دغدغه های آنان قرار گرفت. رئیسی سخنان کوتاهی 
برای مردم این روستا ایراد کرد و در ادامه در راستای 
رفع مشکالت روستا و رسیدگی به درخواست های 

مردم دستوراتی صادر کرد.

دورایراندریکسال
رئیسی همزمان با پایان دور اول سفرهای استانی در کرمان به ارائه گزارش عملکرد یک سالگی دولت  پرداخت

بنا نداریم دولت درگیر حاشیه شود
رئیس دولت سیزدهم با بیان اینکه اجازه ندادیم دولت گرفتار حاشیه ها شود، گفت: برخی 
سعی کردند دولت را به حاشیه ها بکشانند، لکن بنده به عنوان خدمتگزار به دولتمردان تأکید 
کردم به هیچ عنوان گرفتار حاشیه ها نشوید و تنها به متن بپردازید. رئیسی با یادآوری اینکه 
برخی دولتمردان در طول تاریخ انقالب حواشی زیادی درست کردند و برخی دولت ها نیز غفلت 
کرده و دچار حاشیه ها شدند، تأکید کرد: به برکت خون شهیدان و رهنمودهای رهبر فرزانه 
انقالب اسالمی به هیچ وجه بنا نداریم دولت را گرفتار حاشیه ها کنیم. رئیسی با تأکید بر اینکه 
امروز تمام تالش ها باید در جهت ایجاد امید در میان مردم باشد، افزود: هر کس با قلم، بیان و 
حرکاتش مردم را ناامید کند، بخواهد یا نخواهد و بداند یا نداند، در جهت راهبرد دشمن حرکت 
کرده است و هر کس مردم را با قلبش، حضورش، اقداماتش و با انجام کارهای انقالبی اش امیدوار 

کند، بداند در جهت راهبرد نظام جمهوری اسالمی ایران حرکت کرده است.

مکث

رهبر معظم  انقالب در پاسخ به نامه دبیرکل جنبش 
جهاد اسالمی فلسطین:

هر بخش از مقاومت به تنهایی می تواند 
بینی دشمن را به خاک بساید

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پاسخ به نامه آقای زیاد النخاله، 
دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین، مقاومت شجاعانه 
جهاد اسالمی را موجب ارتقای جایگاه این جنبش در مقاومت 
و خنثی شدن خدعه رژیم صهیونیستی و به خاک ساییدن 
بینی آن دانســتند و با تأکید بر لزوم حفظ یکپارچگی همه 
گروه های فلسطینی، خاطرنشان کردند: دشمن غاصب رو 

به ضعف، و مقاومت فلسطین رو به قوت است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن 

پاسخ رهبرمعظم انقالب به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

برادر مجاهد، جناب آقای زیاد النخاله دام توفیقه
ســالم علیکم؛ نامه متین و مژده بخش جنابعالی را دریافت 
کردم. خداوند به شما پاداش نیک دهد و پیروزی نهایي ملت 
سربلند و مظلوم فلســطین را نزدیک فرماید. حادثه اخیر، 
افتخارات جنبش جهاد اسالمی فلسطین را مضاعف ساخت 
و جایگاه جهاد اسالمی را در حرکت مقاومت شکوهمند ملت 
فلسطین ارتقا بخشید. شما با مقاومت شجاعانه خود، سیاست 
خدعه آمیز رژیم غاصب را خنثی کردید. شما ثابت کردید که 
هر بخش از مجموعه مقاومت، به تنهایي هم می تواند بینی 
دشمن را به خاک بساید. شما با پیوند زدن مجاهدت در غزه با 
کرانه و دیگر نیروهای مقاومت با حمایت شان از حرکت جهاد، 
توانســتید یکپارچگی جهاد ملت فلسطین را به رخ دشمن 
خبیث و خدعه گر بکشــید. همه سعی گروه های فلسطینی 
در همه سرزمین فلسطین باید برای حفظ این یکپارچگی 
باشد. دشمن غاصب رو به ضعف است و مقاومت فلسطین رو 
به قوت است، و ال حول و ال قوه اال باهلل. ما همچنان در کنار 

شماییم. سالم علیکم و العهود بحالها...
سیدعلی خامنه ای ۲0مرداد1401

نقشه دشمن، ایجاد تفرقه در میان نیروهای مقاومت
دبیــرکل جنبــش جهــاد اســالمی در نامــه خــود به 
رهبرمعظم انقالب، به حضور گسترده مجاهدان فلسطینی 
به خصوص جنبش جهاد اسالمی و شــاخه نظامی »سرایا 
القدس« در سراسر فلسطین، به ویژه در غزه و کرانه قهرمان 
غربی اشاره و خاطرنشان کرد: با حضور گردان های مقاومت 
جهاد، هیــچ روزی نمی گذرد مگــر آنکــه در کرانه غربی 

درگیری هایی با رژیم صهیونیستی به وقوع می پیوندد.
زیاد نخاله در تشــریح وضعیت غزه، به ایستادگی مقتدرانه 
این منطقه در مقابل رژیم اشــغالگر اشــاره کرد و درباره 
درگیری های 3روز اخیر افزود: ما این درگیری ها را »وحده 
الساحات« )اتحاد میدان ها( نامیدیم تا بر اتحاد ملت مان در 
برابر دشمنی تأکید کنیم که با تمام قدرت و توطئه هایش 
سعی در نابودی این اتحاد دارد. زیاد نخاله با تأکید بر اینکه 
در این جنگ سراسر سرزمین اشــغالی فلسطین تحت برد 
شلیک موشــک های مقاومت جهاد اســالمی قرار داشت، 
گفت: این نبرد برآوردهای رژیم صهیونیستی را مختل کرد 
به شکلی که آنها ظرف 3 روز مجبور به تقاضای آتش بس و 
تن دادن به شروط مقاومت شدند. دبیرکل جهاد اسالمی، 
نقشــه دشــمن را ایجاد تفرقه در میان نیروهای مقاومت 
دانســت و افزود: آنها اعالم کردند که هدف از جنگ فقط 
جهاد اسالمی است، اما جهاد اسالمی با مبارزه مقتدرانه و 
شجاعانه خود، حیرت و حمایت تمامی نیروهای مقاومت در 
منطقه و جهان را برانگیخت و ازسوی ملت فلسطین و همه 
تشکیالت مقاومت و در رأس آن جنبش حماس، مورد تأیید 

و حمایت قرار گرفت.
دبیرکل جهاد اســالمی این دســتاورد مقاومت را مقدمه 
پیروزی های بزرگ تر ملت فلسطین در آینده خواند و با تشکر 
از نقش جنبش حزب اهلل به رهبری جناب سیدحسن نصراهلل 
و همچنین حمایت و تأییدهای ایران در همه ابعاد به رهبری 
و هدایت رهبر انقالب اســالمی گفت: اگر این حمایت ها و 
ایستادگی مســتمر و همیشگی شــما نبود، این پیروزی و 

پیروزی های گذشته به دست نمی آمد.

تأکید طالبان بر تقویت روابط با ایران
وزیر خارجه دولت موقت طالبــان در دیدار با هیأت ایرانی، 
با تأکید بر تقویت روابط دوجانبه تصریــح کرد که نباید به 

هیچ کس اجازه داد به روابط ۲کشور آسیب بزند.
به گزارش تسنیم، براســاس اطالعیه منتشر شده از سوی 
وزارت امورخارجه دولت موقت طالبان، امیرخان متقی در 
دیدار با حســن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور، 
خواستار افزایش میزان دادوســتد اقتصادی بین ۲کشور 
و ایجاد تســهیالت در بخش تجارت و ترانزیت شده  است. 
وی همچنین خواســتار رفع محدودیت های وضع شده بر 
حساب های بانکی تجار افغان در ایران شد و در این زمینه، 

مشکالت تجار افغان را با هیأت ایرانی درمیان گذاشت.
کاظمی قمی نیز درباره درخواســت های وزیر امورخارجه 
دولت موقت طالبان تأکید کرد که ایجاد تسهیالت را برای 
رشــد تجارت و ترانزیت میان افغانســتان و ایران ضروری 
می دانــد. وی همچنین دربــاره حســاب های بانکی تجار 
افغان گفت که این موضوع با بانــک  مرکزی ایران در میان 
گذاشته  شده  است و مشکالت یادشده به زودی رفع خواهد 
شد. همچنین در این نشســت توافق شده  است که هیأتی 
از افغانستان، متشــکل از اداره های مختلف، به منظور رفع 

شماری از مسائل به ایران سفر کند.

علی بهادری جهرمی
سخنگوی دولت

حضور دولت در ۳۱ اســتان در کمتر از 
یک ســال، بی ســابقه اســت. شنیدن 
بی واســطه مشــکالت مــردم، صدهــا 
مصوبه برای پیشرفت و آبادانی با توجه 
بــه ظرفیت هــای منطقــه ای، تکمیــل 
طرح های ناقــص، احیای کارخانه های 
تعطیــل و نیمه تعطیــل و ایجــاد درک 
متقابــل بیــن دولــت و ملــت از نتایــج 
  بازگشت دولت به مردم است./ فارس

ناصر ابوشریف
نماینده جنبش جهاداسالمی در تهران
پیروزی  اخیر مقاومت فلسطین دربرابر 
رژیــم صهیونیســتی جــز بــا حمایــت 
جمهــوری اســالمی محقــق نمی شــد و 
ایران تنها کشوری است که از مقاومت 
اســالمی فلســطین و لبنــان حمایــت 
کــرده و می کند. مــن در اینجــا از مردم 
ایران و به ویژه رهبرمعظم انقالب بابت 
رهنمودها و حمایت هایشان قدردانی 

می کنم./ایرنا

لیجیان ژائو
سخنگوی وزارت امورخارجه چین 

تحریم هــای اعمــال شــده ازســوی 
دولت دونالد ترامپ بر ایــران، حداقل 
200میلیارد دالر خسارت اقتصادی به 
بار آورده است. اعمال این تحریم ها که 
در قالب سیاست »فشــارحداکثری« 
دولــت ترامــپ انجــام می شــد، عــالوه 
بــر خســارات مالــی بــر اقتصــاد ایــران، 
موجب درد و رنج بسیاری برای بیماران 
و گروه های حســاس جامعه ایران شد 
که به داروهای خاص نیاز دارند./ایسنا

نقل قول خبر

خبر

 خبر

رهبری

در شــرایطی کــه بــه اعتقاد 
کارشناسان، مذاکرات برجامی 
در حســاس ترین وضعیت قرار 
دارد، آخرین ســناریوی مقام های کاخ سفید در 
این زمینه در روزهای اخیر کلید خورد و واشنگتن 
با طرح این ادعا که ایران درحال تالش برای ترور 
مقام های سابق این کشور است، تالش کرد جنگ 
روانی جدیدی علیه تهران بــه راه بیندازد. ماجرا 
از این قرار بود که وزارت دادگســتری آمریکا در 
روزهای اخیر با صدور بیانیه ای، اعالم کرد که یک 
شهروند ایرانی به نام »شــهرام پورصفی« تالش 
کرده است با هدف »تالفی شهادت سردار قاسم 
سلیمانی« در ژانویه۲0۲0، جان بولتون، مشاور 

امنیت ملی دولت ترامپ را ترور کند.
در این بیانیه همچنین ادعا شده اســت که این 
شهروند ایرانی قصد داشته در اکتبر۲0۲1 )مهر-

آبان1400( با پرداخت 300هزار دالر به برخی 
اشخاص در آمریکا، آنها را به پیاده کردن نقشه ترور 
بولتون یا در واشــنگتن یا در مریلند مجاب کند. 
طرح چنین اتهام هایی علیه جمهوری اسالمی اما 
با واکنش مقام های ایران مواجه شد و سخنگوی 
وزارت امور خارجــه در پیامی توییتری، هدف از 

چنین داستان ســرایی هایی را »فرار به جلو« با 
نیت گریز از مســئولیت یک جنایت بین المللی 
)به شهادت رســاندن سردار شــهید حاج قاسم 

سلیمانی( عنوان کرد.
ناصر کنعانی در این زمینه نوشت: »داستان سرایی 
آمریکا درباره یک عنصر ورشکســته سیاســی، 
تروریست شناخته شده و کودتاچی علیه کشورها 
و دولت های مستقل، فرار به جلو با هدف فرار از 
مســئولیت یک جنایت بین المللی است. ادامه 
هیاهوها، کمکی به تطهیر چهــره رژیم آمریکا 
نخواهد کرد، بلکه آن را نزد ملت ایران و جهانیان 

منفورتر خواهد کرد.«
وی همچنیــن اتهام زنی های اخیــر مقام های 
قضایی آمریکا را در تداوم سیاست شکست خورده 
»ایران هراسی« دانســت که بدون ارائه مدارک 
معتبر و مستندات الزم انجام شده است؛ »بافتن 
این افســانه های نخ نمــا و بی اســاس درحال 
تبدیل شــدن به یک رویه تکراری در سیســتم 
قضایــی و تبلیغاتی آمریکا ســت و این بــار، از 
سناریوســازی در ارتباط با عناصر ورشکســته 
سیاسی و بی ارزش مانند بولتون برای پیش بردن 

این روند استفاده شده  است.«

داستان سرایی جدید آمریکا
 سخنگوی وزارت امورخارجه: هدف آمریکا از داستان سرایی درباره یک عنصر ورشکسته 

سیاسی، فرار به جلو و گریز از مسئولیت یک جنایت بین المللی است

دولت

سیاست
خارجی

واکنش تهران به ادعای 
»امتیاز جدید« برجامی

یک دیپلمات ایرانی گفت: جمهوری اسالمی ایران 
درحال بررسی پیشنهادهای دریافتی است تا نسبت 

به تأمین خواسته های خود اطمینان حاصل کند.
این دیپلمات مطلع از روند مذاکــرات که نامی از او 
برده نشده  اســت، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت: 
پیشــنهادهای اروپا درصورتی قابل قبول است که 
در موضوع های مختلف، از جمله ادعاهای سیاســی 
مرتبــط بــا »مســائل پادمانــی«، »تحریم ها« و 

»تضمین«، برای ایران اطمینان ایجاد کند.
وی همچنین ادامه داده  است که ایران باید بررسی 
کند آیا این پیشنهادها تضمین کننده خواسته های 
ایران در حوزه های مختلف، ازجمله ادعاهای سیاسی 
مرتبط با مســائل پادمانی، تحریــم و تضمین  برای 
پایداری توافق است و آیا می تواند دراین موضوع ها 
اطمینان آور باشــد یا خیر. در روزهای اخیر روزنامه 
»وال استریت ژورنال« به نقل از یک دیپلمات اروپایی 
مدعی شده بود اتحادیه اروپا درباره موضوع پادمان 
پیشنهاداتی ارائه کرده  است، اما آنچنان که از گفته 
دیپلمات ایرانی بر می آید، این پیشــنهاد باید برای 
ایران از یک سو اطمینان آور باشد و از سوی دیگر همه 
موضوع ها مورد بحث در ویــن را دربر بگیرد. این در 
شرایطی است که وزارت امور خارجه آمریکا پنجشنبه 
شب با طرح این ادعا که ایران باید موضوع هایی را که 
فراتر از موارد توافق شده  است، کنار بگذارد، مدعی 
شد که این کشور آماده »بازگشــت فوری به توافق 
هسته ای با ایران« است که در وین بر سر آن مذاکره 
شد. این ادعا درحالی بیان می شود که مقام های ایران 
بارها تأکید کرده اند مطالبات جمهوری اسالمی خارج 

از توافق هسته ای سال۲015 نیست.
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کمیسیون باغات
قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در سال 1359در شورای انقالب به تصویب رسید 
و در سال 88 نیز با درنظر گرفتن ایرادات شورای نگهبان به بعضی مفاد آن در مجلس شورای 
اسالمی مورد اصالح قرار گرفت. براساس ماده 7 این قانون که بعدا به تصویب رسیده است برای 
» نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین نامه اجرایی آن و تشخیص باغات« کمیسیونی تشکیل 
می شود که اعضای آن شامل یکی از اعضای شورای اسالمی شهر، یک نفر به انتخاب شهردار 
ترجیحا معاون شهرسازی و یا معاون خدمات شهری شهرداری و مدیرعامل سازمان پارک ها 
و فضای سبز هستند. شهرداری موظف است برای صدور پروانه ساختمانی در زمین هایی با 
مساحت بیش از 500مترمربع که در محدوده شهر واقع باشند، مطابق نظر این کمیسیون عمل 
کند. یکی از مهم ترین رأی های این کمیسیون تشخیص  »باغ«  بودن یک ملک است؛ به همین 

دلیل این کمیسیون را اغلب »کمیسیون باغات« می نامند.
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 بحران سالمندی 
پشت دروازه های شهر

روند پیری جمعیت شهر تهران، تغییر سبک زندگی و شرایط 
اقتصادی عمــوم خانواده ها، به گونه ای اســت که مراقبت و 
همراهی دائمی از ســالمندان در طول روز برای بسیاری از 
خانوارها مقدور نخواهد بود. با توجه به آسیب پذیر بودن این 
گروه سنی، فراهم کردن بستری برای حفظ استقالل و حضور 
ایمن سالمندان در فضای شــهری، بدون نیاز به فرد مراقب، 
ضروری به نظر می رسد. در غیراین صورت این قشر از جامعه 
به سمت خانه نشینی سوق داده شده و سالمت جسم و روان 
آنها به خطر خواهد افتاد. اگر شــرایط توانبخشــی و حضور 
مستقل سالمند در خانه و شهر فراهم نباشد، راه حل غالب، 
مراجعه به مراکز شــبانه روزی نگهداری سالمندان است که 
آســیب های زیادی به همراه دارد. ایده »مدرسه سالمند« 
در کنار توانبخشی محیطی شــهر، یک راه حل میانی برای 
توانبخشــی، آموزش و مراقبت از افرادی است که با ورود به 
دوران سالمندی، هنوز توان حفظ روابط اجتماعی و دریافت 
خدمات آموزشــی را دارند. در این روش ســالمند توانمند 
می شــود و حضور او در فضای ایمن محلــه افزایش و روابط 

اجتماعی او ارتقا پیدا می کند.
کاهش باروری در شهر تهران به حدود 1.2فرزند و تفاوت های 
منطقه ای قابل توجه آن، از مسائل اجتماعی و جمعیتی شهر 
تهران محسوب می شود. عالوه بر این موارد، تغییرات ساختار 
  سنی به سمت ســالمندی و کاهش بعد خانوار مخصوصا در 
2 دهه اخیر، نیازمند نگرشی جدید در مدیریت شهری است. 
این روند موجب می شود تا درون خانوارها تعداد افراد کمتری 

برای مراقبت از سالمندان باقی بماند.
در پژوهش های مختلف، از ســالمندان به عنوان قشر نامرئی 
و یا قربانی در پروژه های عمرانی و یا برنامه ریزی شهری یاد 
شده اســت. رویکردهای مختلفی در پی انتقادات وارده به 
برنامه ریزی شهری و اجتماعی مطرح شــده است، ازجمله 
رویکرد »دوستدار ســالمند« در نوسازی محالت، »سالمند 
موفق« در برنامه ریزی اجتماعی و »توانبخشــی محیطی«. 
توانبخشــی نه تنهــا آموزش، بلکــه مداخالتــی در فضای 
شهری به منظور مناسب ســازی و تجهیز محیط، حمایت و 
توانمندسازی افراد کم توان است. هر 3 رویکرد فوق، راهکارها 
و مالحظات بســیار مفیدی برای مناسب ســازی  فضاهای 
عمومی و معابر شهری جهت حفظ حضور و حقوق سالمندان 
و افراد کم توان دارد. همچنین شــهرداری تهران این توان و 
استعداد را دارد که به عنوان حلقه واسط، امر هماهنگی بین 

بخش های مختلف در این زمینه را به دست گیرد.
سازمان بهزیستی در زمینه اجرایی و سازمانی، تجربه انباشته 
شده ارزشمندی دارد و بدنه کارشناسی آن محدودیت های 
فعالیت در این حوزه را می شناسد. حال، سؤال این است که با 
توجه به این تجربه متمرکز در سازمان بهزیستی، چرا بخش 
خصوصی در این زمینه دســت بــاال را دارد و مراکز دولتی 
نگهداری و آموزش سالمند اغلب زیر چتر حمایتی خیریه ها 
فعالیت دارند؟ البته فعال بودن بخــش خصوصی ایراد این 
مسئله نیست. نبود هماهنگی بین ارگان های خدمت رسان 
در مدیریت شهری و سپردن کلیه امور این حوزه به سازمان 
بهزیســتی، دریافت خدمت را برای شهروندان مشکل کرده 

است.
مشکالت اقتصادی و تامین بودجه مراکز دولتی شبانه روزی 
نگهداری ســالمندان به قدری پیچیده است که به جز مراکز 
کهریزک، تعداد انگشت شــماری مرکز دولتی در کالنشهر 
تهران فعال مانده و در خودگردانی و جذب مشارکت عملکرد 
مورد انتظار را نداشــته اند. اما تهران از تجربه موفق در این 
زمینه خالی نبوده است؛ به طور مثال از سال13۹۵ مرکزی 
به عنوان »مرکز آموزش و توانبخشــی روزانه سالمندان« با 
اخذ مجوز از اداره کل بهزیستی شــروع به کار کرد و تا کنون 
به فعالیت خود با همکاری شهرداری منطقه ۵، شورای ملی 
سالمندان و دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی ادامه داده 
اســت و الهام بخش مراکز دیگری نیز بوده است. با توجه به 
سبک زندگی فزاینده شهروندان تهران، کاهش بعد خانوار در 
دهه اخیر و همچنین وضعیت اقتصادی، به نظر می رســد در 
آینده اغلب اعضای بزرگسال خانواده، شاغل یا محصل باشند. 
لذا سالمندان ناگزیر در ساعات کاری روز تنها خواهند ماند و 
این امر آسیب های زیادی به همراه خواهد داشت. بنابراین، 
پیشنهاد می شود سالمندانی که هنوز توانایی تعامل و آموزش 
در گروه همساالن را دارند، به جای ســپرده شدن به مراکز 
نگهداری شبانه روزی )که تناسبی با فرهنگ ایرانی- اسالمی 
ندارد و روند تحلیل قوای جســمی و حافظه ســالمندان را 
نیز تسریع می کند(، به مدارس ســالمندان مراجعه کرده و 
متناسب با روحیه، نیاز و توان خود در کارگاه های توانبخشی، 

خودمراقبتی و سالمت شرکت کنند.
درصورتی که ایده مدرسه سالمند دنبال شود، ضمن تکریم 
سالمندان، توانبخشی و آموزش آنها موجب کاهش هزینه های 
درمان و افزایش مشارکت آنها در اجتماع خواهد شد. به نظر 
می رسد این مراکز با اعمال نکات زیر با استقبال گسترده تری 

روبه رو شوند:

بهترین شــیوه تامیــن مالــی این مراکز، شــیوه 1 باتوجه به ماهیت خدمات این ایده، به نظر می رسد 
خودگردانــی و جلب مشــارکت باشــد، به همیــن دلیل 
توانمندی های معاونت اجتماعی و سرای محالت بسیار مفید 

واقع خواهد شد.
باتوجه به بین بخشــی بودن فعالیت در این حوزه،  پیشــنهاد می شــود تفاهمنامه ای بیــن معاونت 2
اجتماعی شهرداری و سازمان بهزیستی منعقد شود که در آن 
معاونــت اجتماعی در زمینه تامین فضــا )ملک( و تبلیغات 
فرهنگی - محیطی و همچنین دانشــگاه علوم بهزیستی و 
توانبخشی نیز در زمینه آموزش به سالمندان )خودمراقبتی 
و...(، تربیت مربی و تولید محتوای خودمراقبتی و توانبخشی 

سالمندان همکاری داشته باشند.
به علت حس تعلق سالمندان به محدوده سکونت و  سهولت دسترسی، یکی از این مراکز در هر ناحیه یا 3

محله دایر شود.
ســالمندان با توجه به رویکرد توانبخشی محیطی 4 مناسب سازی  بوستان ها و معابر محلی برای حضور 

صورت پذیرد.

تقدیر شهردار تهران از مقام 
شهدای مدافع حرم

شهردار تهران از مقام شهدای مدافع حرم تقدیر کرد. 
علیرضا زاکانی در حساب شــخصی خود در توئیتر 
نوشت:  »شــهادت مدافعان حرم از ابتدا با مظلومیت 
همراه شد. هم در غربت شهید شدند و هم در داخل 
عده ای با طعنــه، دروغ و تهمت بر مظلومیت شــان 
افزودند.« او در ادامه آورده است: »اما امروز حقیقت 
و بزرگی راه مدافعان حرم بر همگان آشــکار شده و 
اهانت کنندگان بر طبل رسوایی خود می کوبند.« در 
این راستا، شهردار منطقه22 از نصب تندیس سردار 
شهید همدانی در بزرگراه شهید همدانی در روزهای 
آینده خبر داد. وحیدرضا محمدی، شهردار این منطقه 
گفت: »با توجه به اینکه محور غربی بزرگراه شــهید 
همدانی از بزرگراه آزادگان تا بزرگراه شهید لشکری در 
منطقه 22 قرار دارد و به نام شهید سردار همدانی مزین 
شده، برنامه ریزی های از قبل تعیین شده، برای نصب 
تندیس این شهید بزرگوار در این محور صورت گرفته 
بود.«  سازمان زیبا سازی نیز بنرهایی با تصویر شهید 

همدانی در سطح شهر نصب کرده است.

نقل قول خبر

 خبر

شیوا فتاحی؛ کارشناس مرکز مطالعات شهر تهرانیادداشت
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در این تابســتان گرم و با وجود 
کمبود آب در شــهر تهران، باید 
تمــام درختان پایتخــت را زنده 
نگه داشت. هم شــهروندان و هم 
شــهرداری بر این باور اصرار دارند که باید درختان 
باقیمانــده را حفظ کرد و به تعداد آنهــا افزود و به 
همین دلیل اســت که هر اتفاق از خشــک کردن 
عمدی درختان در مقابل ساختمان  ها تا برگ ریزی 
و خزان درخت های قدیمی، توجه رسانه ها و مردم 
را جلب می کند. در روز های گذشــته نیز موضوع 
خشــکاندن درختان در بین مســئوالن شهری و 

اعضای شورای شهر بار ها مورد بحث قرار گرفت.
به گزارش همشهری، اخیرا خبر رسیده است که در 
محوطه دانشگاه الزهر)س( ا در محله ونک تعدادی از 
درختان قطع شده  اند. ظاهرا در 1۹مرداد ماه 4اصله 
از درختان خشک یا نیمه خشک درون محوطه از 
ارتفاع 6متر »سربری« شده اند زیرا تنه آنها پوسیده 
شده و ممکن بود ســقوط کنند و خطرساز شوند. 
از طرف دیگر مشــاهده میدانی نشان می دهد که 
تعداد درختان آســیب دیده و بیمــار در محوطه 
دانشگاه الزهرا قابل توجه اســت و باید برای نجات 

آنها فکری کرد.
ساختمان دانشگاه الزهرا بخشی از باغ های قدیمی 
ونک بود که از ســوی خانواده مستوفی الممالک از 
دولتمــردان قدیمی، برای آمــوزش دختران وقف 
شــده و از ســال 1343 به صورت فضای آموزش 
عالی درآمده است. تعداد زیادی از درختان قدیمی 
ونک به دلیل ســاخت و ســاز های متعدد در این 
منطقه آسیب دیده و نابود شدند، اما برخی درختان 

محوطه دانشگاه که از کهنسال ترین درختان منطقه 
هستند، به دلیل قرار گرفتن در فضای سبز دانشگاه 

تاکنون زنده  مانده اند.
معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه 3 با 
اشاره به اینکه دانشگاه الزهرا در سال های گذشته 
نیز اقدام به قطع درختان بدون هماهنگی با منطقه 
کرده بود و بــه همین دلیل جریمه هــم برای آنها 
درنظر گرفته شــده اســت، اظهار می کند: »هنوز 
جریمه سربری 11 درخت کهنسالی که در گذشته 
قطع شدند از سوی دانشگاه پرداخت نشده و سربری 
4 درخت دیگر کــه االن انجام شــده هم تخلف و 

بدون مجوز است«.
حسین سیگارودی با بیان اینکه دانشگاه برای رفع 
خطر درختان باید از کمیسیون ماده ۷ مجوز کسب 
می کرد، تأکید می کند: »سربری و قطع درختان و 
هرگونه جابجایی آن در اماکن خصوصی و عمومی 

باید با هماهنگی این کمیسیون باشد«.
او درباره اینکــه چرا درختان کهنســال باقیمانده 

در دانشــگاه الزهرا پالک کوبی و ثبت نمی شــوند 
می گوید: »چون ملک دانشــگاه زیرنظر شهرداری 
تهران نیســت، نگهداری درختان آن نیز بر عهده 
مالک است و مالک برای پالک کوبی و شناسنامه دار 
کردن این درختان باید پیشــنهاد دهد. البته اگر 
خسارتی به درختان وارد شــود شهرداری با حکم 
قضایی برای بررســی علل این خســارت دخالت 

می کند«.
برای جلوگیری از خشــکاندن عمــدی درختان یا 
قطع بدون مجوز آنها قوانینی وجود دارد که مالکان 
موظف به رعایت آنها هســتند و درصورت ارتکاب 
جرم باید جریمه پرداخت کنند. در اتفاقی که اخیرا 
در خیابان ولیعصر افتاد و مشخص شد که درختان 
مقابل یک ساختمان تجاری به عمد خشک شده اند 
مالک موظف به پرداخت 11۷ میلیارد تومان جریمه 
شد. مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر 
تهران درباره اینکه دانشگاه الزهرا برای قطع درختان 
از شهرداری منطقه مجوز گرفته  است یا خیر؟ اظهار 

می کند: » شــهرداری منطقه نمی توانســته هیچ 
مجوزی در این خصوص به مالک ارائه کند«.

علی محمد مختاری با اشاره به اختیارات کمیسیون 
ماده ۷درباره درختان شهر می افزاید: » اگر درختی 
در زیربنا قرار گرفته باشد کمیسیون ماده ۷ مجوز 
قطع درخــت را نمی دهد، بلکه مجــوز جابه جایی 
 یک یا 2 اصله را که در زیربنا قرار دارد می دهد. در 
جابه جایی هــا نیز پس از اخذ مجــوز، این کار باید 
در فصل مناســب و زیرنظر کارشناس فضای سبز 

انجام شود«.
او درباره جرائم قطــع درخت می گوید: »هم اکنون 
پرونده هایی مفتوح داریم که از طریق مراجع قضایی 
دنبال می شــوند. عالوه بر ایــن دوبرابر محیط بن 
درخت قطع یا خشکانده شده باید در همان محل 
یا محیط اطراف، کاشت درخت انجام شود تا سرانه 

فضای سبز تامین شود«.
دلیل خشک شــدن تعدادی از درختان تهران، نه 
کمبود آب و گرمای هوا بلکه بیماری  هایی اســت 
که این موجــودات زنده را مبتــال می کند و باعث 
ضعف تدریجی آنها می شــود. آفت هــا و قارچ ها با 
استفاده از شرایط محیطی نامناسب مانند تغییرات 
دما، به درخت حمله می کنند و در طول چند فصل 
باعث پوسیدگی تنه، سست شــدن ریشه، از بین 
رفتن جوانه ها و در نهایت مرگ درخت می شــوند. 
سازمان فضای سبز شهرداری و پیمانکاران مناطق 
22 گانه در زمینه مقابله با آفات و بیماری ها از نظر 
کارشناسان مرتبط استفاده می کنند، اما این عوامل 
نیز در کنار عوامل انسانی به فضای سبز شهر لطمه 

وارد می کند.
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آخرین اقدامات ســاماندهی بازار تهران، حکایت از 
عزم جدی مدیریت شهری برای ایجاد فضایی آرام و 
بدون حادثه در بازار تهران دارد.  مدیرعامل شرکت 
ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران درباره آخرین 
اقدام برای ساماندهی بازار بزرگ تهران به ایرنا گفت: »بازار تهران چند 
مشکل و چالش  عمده دارد و باید با نگاه بلندمدت و کوتاه مدت به آن 

رسیدگی شود.« 
سعید بیگی با اشاره به اینکه ساماندهی بازار بزرگ تهران یک اقدام 
بین سازمانی است و اکنون، شرکت ساماندهی مشاغل، معاونت های 
شهرداری تهران و شــهرداری منطقه12 در راستای ساماندهی بازار 
تهران با یکدیگر همکاری دارند، افزود: »وجود دستفروشان خیابان 
1۵خرداد که برای تردد شهروندان و کســبه معضل ایجاد کرده، از 
چالش هایی اســت که باید رفع شــود و طرحی در این مورد با نگاه 
حمایتی تهیه شده اســت.« او با بیان اینکه رویکرد مدیریت شهری 

در برخورد با دستفروشان در حال تغییر اســت، گفت: »قرار نیست 
با دستفروشــان خیابان 1۵خرداد برخورد ســلبی انجام شود زیرا 
طرح های اجرایــی در بازار تهران معموال طرح های ایجابی اســت تا 

منافع دستفروشان نیز دیده شود.«
  مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشــاغل شهر تهران، اضافه 
کرد: »بســیاری از تولیدی هــا و کارخانجات طــال دارای آلودگی 
زیست محیطی و آلودگی ترافیکی هســتند که طرحی در این مورد 

در دست تهیه است.«
 او با بیان اینکه اتحادیه پوشــاک بســیار جدی پای کار ساماندهی 
تولیدی ها آمده است، گفت: »در طرح ساماندهی تولیدی های فعال 
در بازار تهــران، باید نقاطی را در تهران مشــخص کنیم که اتحادیه 
پوشاک تولیدی ها را به آن اماکن منتقل و کاالی ایرانی با برند ایرانی 
را تولید کند و در بازار تهران فقط دفتر کار تولیدی ها، فعالیت داشته 
باشند.« بیگی یادآور شــد: »برای انتقال تولیدی ها به خارج از بازار 

به طور عمده این افراد مشــکل زمین دارند و اگر بتوانیم زمینی را در 
جای مناسب در تهران تامین کنیم، آنها سرمایه گذاری الزم را انجام 

می دهند، زیرا رونق کسب وکار آنها را در پی دارد.« 
او با اشاره به وضعیت ایمنی بازار تهران نیز تأکید کرد: »موضوع ایمنی 
بازار بزرگ تهران یک اقدام بین دستگاهی است و هر هفته جلساتی 
در این رابطه برگزار می شود و سازمان آتش نشانی نیز در این خصوص 

ورود جدی داشته است.« 
مدیرعامل شرکت ســاماندهی صنایع و مشاغل شــهر تهران گفت: 
»بازاری ها در مورد ایمنی بازار دغدغه دارند، همکاری الزم را در این 
زمینه انجام می دهند و هزینه اجرای این طرح ها با سرمایه گذاری خود 
بازاریان انجام می شود و خودشــان راغب هستند. یقین داریم کار به  
دست خود مردم انجام می شود و حکومت مردم بر مردم موفق خواهد 
بود؛ تنها باید طرح ها را برای بازاریان و مردم تشریح کنیم تا آنها بدانند 

که منافع آنها و رفع مشکالت در این طرح ها دیده شده است.« 

درخت های باغ ونک خشک می شوند
تعدادی از درختان قدیمی درون محوطه دانشگاه الزهرا )س( در محله ونک »سربری « شده اند

فدراســیون اســکیت و ســازمان ورزش 
شهرداری برای همگانی کردن ورزش اسکیت 
تفاهمنامــه ای را امضا کردند. بــه گزارش 
همشهری، رئیس سازمان ورزش شهرداری 
تهران در این رابطه گفت: »رویکرد ســازمان ورزش شهرداری 

تهران همگانی کردن ورزش هایی است که مطالبه شهروندان 
است اما کمتر دیده شده است.«

 حسین اوجاقی رسالت اصلی سازمان ورزش شهرداری را ورزش 
شهروندی دانست و گفت: »این نخستین تفاهمنامه ای است که 
در سال14۰1 با فدراســیون ها امضا می شود.«  مجید هنرجو، 

رئیس فدراسیون اسکیت نیز گفت: »از سال۹2 تاکنون بیش از 
۵میلیون کفش اسکیت وارد کشور شده که این موضوع نشان 
از استقبال از رشته اســکیت در بین خانواده ها دارد.  اما زمین 
ورزشی کمی در اختیار داریم و از شهرداری می خواهیم تازمین 

پارک آب و آتش را برای تمرین های تیم ملی فراهم کند.«

تغییر رویکرد مدیریت شهری در مواجهه با دستفروشان

امضای تفاهمنامه همکاری فدراسیون اسکیت با سازمان ورزش شهرداری 

ساماندهی

ورزش

مهدی چمران
رئیس شورای شهر تهران  

در نخستین سال شورای ششم بنده 
به عنــوان رئیس، آقــای شــربیانی و 
خانــم نجفــی به عنــوان منشــی های 
هیــات رئیســه و آقــای ســروری بــه 
عنــوان نایب رئیــس شــورا، انتخاب 
شدیم. اینكه برای برگزاری انتخابات 
هیات رئیســه در دومین سال كدام 
یــك از ایــن اعضــا نامــزد می شــوند، 
هنــوز در ایــن بــاره صحبتــی نشــده 
اســت. درباره اینكه آیا بنــده در این 
دوره از انتخابــات شــركت می كنــم 
یــا نــه، دوســتان بایــد نظــر خــود را 
 اعالم کنند؛ بنــده آمادگی الزم برای 

حضور را دارم.

پرویز سروری
نایب رئیس شورای شهر تهران  

دومین دوره انتخابات هیات رئیســه 
شــورای شــهر تهــران روز یکشــنبه 
برگــزار می شــود تــا شــورا بتوانــد بــا 
انســجام بهتری کارهــا را انجــام داده 
و موضوعات را بررسی کند. برداشت 
شــخصی من این اســت که ریاســت 
مهدی چمران بــا باالترین رای قطعی 
اســت. تاکیــد دارم کــه در ســال دوم 
شــاهد جهــش عملکــردی مدیریــت 
شــهری خواهیــم بــود. برنامه هــا و 
گام هــای اساســی در شــورای شــهر 
داریــم و قطعــا اقدامــات موثــری در 

شهر انجام خواهد شد.
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مصوبه افزایش 10درصدی حقوق بازنشستگان تأمین 
اجتماعی در سایر سطوح مزدی ابطال شده است. طبق 
گفته سرپرست وزارت کار، اصالحات این مصوبه در 
هفته آینده اعالم می شود و آنگونه که سازمان تأمین 
اجتماعی اعالم کرده، صدور احکام جدید بازنشستگان 
این ســازمان با اعمال افزایش جدید در شهریورماه 

انجام خواهد شد.
به گزارش همشــهری، 3هفته از نامه نگاری مجلس 
و دولــت و مغایر قانون اعالم شــدن مصوبات دولت 
برای کاهش 100هزار تومانی بن مسکن کارگری و 
افزایش 10درصدی ســایر سطوح مستمری بگیران 
تأمین اجتماعی می گذرد و در این دوره، تا نظر رئیس 
دولت، وزرای عضو هیأت امنای تأمین اجتماعی متولی 
اصالح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان شده اند. 
خبرها حاکی از این اســت که ایــن اصالحیه انجام 
شده؛ اما ابهامات زیادی در مورد مصوبه جدید وجود 
دارد و مشخص نیست که میزان حقوق و مستمری 
بازنشستگان تأمین اجتماعی با رعایت ماده 96قانون 
تأمین اجتماعی، به میزان 38درصد به اضافه ماهانه 
515هزار تومان افزایش می یابد یا قرار است با فرمولی 
جدید، حد میانه پیشنهاد قانونی تأمین اجتماعی و 

مصوبه غیرقانونی دولت گرفته شود.

رفت وبرگشت پیشنهاد قانونی
با مشخص شدن میزان افزایش دستمزد کارگران برای 
سال1401، ســازمان تأمین اجتماعی طبق تکلیف 
ماده96 قانون این ســازمان و مطابق رویه معمول، 
پیشــنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشســتگان، 
وظیفه بگیران و مســتمری بگیران خود را به منظور 
تصویب و ابــالغ به هیأت وزیران فرســتاد. جزئیات 
این پیشنهاد مبنی بر تعیین مستمری و حقوق این 
افراد مطابق با رأی شورای عالی کار به میزان افزایش 
38درصد به اضافه ماهانه 515هزار تومان از ســوی 
حجت اهلل عبدالملکی، وزیر مســتعفی تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی به اطالع رســانه ها رسید. در ادامه اما، 
هیأت وزیران براساس رویه هایی که در تعیین حقوق 

کارمندان دولت و بازنشستگان صندوق های وابسته 
به دولت در پیش گرفته بودند، فقط در مورد حقوق 
بازنشستگان حداقل بگیر تأمین اجتماعی با افزایش 
57درصدی موافقت کردند و برای سایر سطوح مزدی، 
بر همان افزایش 10درصدی مدنظر خود پافشــاری 
کردند. این اقدام که از همان ابتدا واکنش کارشناسان 
و اعتراض بازنشســتگان را به دنبال داشت، از منظر 
قوانین موجود نیز پذیرفتنی نبود و به همین واسطه با 
ورود مجلس شورای اسالمی به ماجرا، مصوبه دولت 
برای افزایش 10درصدی حقوق بازنشستگان مغایر با 
قانون شناخته شده و 29تیرماه 1401، این موضوع در 
نامه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به سیدابراهیم 
رئیسی، رئیس دولت سیزدهم اعالم شد. همچنین 
دولت در مصوبه ای، حق مســکن کارگران مشمول 
قانون کار را نیــز برخالف مصوبه شــورای عالی کار 
تغییر داده و از 650هزار تومــان به 550هزار تومان 
کاهش داده بود که این اقدام نیز از سوی مجلس مغایر 
با قانون اعالم شــد. در ادامه، رئیسی طی دستوری، 
اختیارات هیأت دولت در تعیین تکلیف افزایش حقوق 
بازنشستگان را به مقامات دولتی حاضر در هیأت امنای 
تأمین اجتماعی تفویض کرد و با این کار، سیداحسان 
خاندوزی، وزیــر اقتصاد، محمدهــادی زاهدی وفا، 
سرپرســت وزارت کار و سیدمســعود میرکاظمی، 
رئیس ســازمان برنامه وبودجه، تصمیم گیران نهایی 
برای حقوق بازنشســتگان تأمین اجتماعی شدند. 
البته اگر مبنای قانونی تعیین حقوق بازنشســتگان 
همان مــاده96 قانــون تأمین اجتماعی باشــد که 
مجلس براســاس آن مصوبه دولت را مغایر با قانون 
اعالم کرده اســت، دولت اختیاری در تعیین حقوق 
بازنشســتگان ندارد که به تعدادی از اعضای هیأت 
امنای تأمین اجتماعی تفویض شود و باید برای رفع 
این مغایرت قانونی، همان پیشنهاد نخست سازمان 
تأمین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان را 
ابالغ کند تا هم مر قانون اجرا شود و هم بازنشستگانی 
که صاحبان اصلی تأمین اجتماعی هستند و در طول 
دوران اشــتغال، حق بیمه خود را تمام و کمال واریز 

کرده اند، به حق قانونی خود برسند.

دوربرگردان مصوبه پرحاشیه
بعدازاینکه با دستور رئیس جمهور، اختیارات هیأت 

دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، 
به دولتی های عضو هیأت امنای سازمان بازنشستگی 
تأمین اجتماعی تفویض شــد، این افراد براســاس 
اختیارات اعطا شده نسبت به اصالح مصوبه تعیین 
مستمری سایر سطوح بازنشســتگان اقدام کردند. 
محمدهادی زاهدی وفا، سرپرست وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، روز چهارشــنبه در حاشیه نشست 
هیأت دولت درباره آخرین وضعیــت این مصوبه به 
خبرنگاران گفت: اعضای دولتی هیأت امنای تأمین 
اجتماعی پیرو تأکیدات رئیس جمهور و براســاس 
اختیارات خود، در چارچوب پایداری منابع و منابع 
ســازمان تأمین اجتماعی، اصالح مســتمری سایر 
سطوح بازنشســتگان را پذیرفتند. زاهدی وفا افزود: 
ازآنجاکه بخشی از این منابع به صورت تعهدی است و 
باید به صورت منابع نقدی تبدیل شود، با نمایندگان 
بازنشستگان جلساتی داشــتیم که پیشنهاد بسیار 
خوبی ارائه کرده اند و این پیشنهاد ها بررسی شد. او 
در پاســخ به اینکه آیا این تصمیمات در هفته آینده 
)جاری( نهایی و اجرایی می شود، گفت: تصمیم اتخاذ 
شد و اجرایی شدن این تصمیم احتیاج به صحبت با 
بازنشستگان و نمایندگان آنها دارد. نکات قابل تأمل 
در اظهارات سرپرســت وزارت کار که شائبه محقق 
نشدن مطالبات بازنشستگان و اجرا نشدن ماده96 
قانون تأمین اجتماعی را پررنگ می کند این اســت 
که به گفتــه او اصالحیه مصوبه تعیین مســتمری 
بازنشســتگان، در چارچوب منابع ســازمان تأمین 
اجتماعی و پایداری این منابع انجام شده است. با توجه 
به اینکه در پیشنهاد اولیه تأمین اجتماعی، پرداخت 
مستمری بازنشســتگان در سایر ســطوح مزدی با 
افزایش 38درصد به اضافه 515هــزار تومان ماهانه 
منوط به تسویه بدهی دولت به این سازمان شده بود 
و ناتوانی دولت از پرداخت این بدهی به تغییر مصوبه 
انجامید، اکنون نیز این احتمال وجود دارد که به واسطه 
ناپایداری منابع در اختیار سازمان تأمین اجتماعی، 
افزایش مستمری بازنشســتگان بیش از 10درصد 
اما کمتر از پیشــنهاد اولیه تأمین اجتماعی افزایش 
یابد. نکته دیگر اینکه سرپرســت وزارت کار، اجرای 
مصوبه جدید را نیازمند صحبت با بازنشســتگان)و 
احتماالً توجیه و آماده سازی اذهان آنها( دانسته که 

ضرورت این اقدام فقط برای افزایش های 

 کمتر از انتظــار بازنشســتگان قابل تصور اســت.

صدور احکام جدید بازنشستگان از شهریور
در ماده96 قانــون تأمین اجتماعی، این ســازمان 
مکلف شده »میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، 
ازکارافتادگی کلی و مجموع مســتمری بازماندگان 
را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر 
نباشــد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب 
هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.« مجلس 
هم براساس همین ماده قانونی می گوید که دولت در 
مقام ابالغ این مصوبه قرار دارد و طبق سنت دوره های 
قبل، نباید تغییــری در مصوبه ایجــاد کند. یکی از 
خوانش هــای امیدوارکننده از اظهارات سرپرســت 
وزارت کار، اطالعیه ای اســت که ســازمان تأمین 
اجتماعی صادر کرده است. در این اطالعیه، میرهاشم 
موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، اظهارات 
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مبنی 
بر موافقت با اصالح و افزایش مستمری سایر سطوح 
مستمری بگیران این سازمان براساس ماده96 قانون 
تأمین اجتماعــی قلمداد کرده که مفهــوم آن، باید 
افزایش 38درصدی حقوق بازنشســتگان به اضافه 
515هزار تومان در ماه باشــد. تأمیــن اجتماعی در 
اطالعیه خود با اشاره به اینکه فرایند پرداخت حقوق 
این سازمان از بیستم هرماه طبق محاسبات و در قالب 
سامانه متمرکز انجام می شود، اعمال افزایش جدید 
و نحــوه پرداخت و تأمین مالــی آن را نیازمند زمان 
دانسته و از صدور احکام جدید در شهریورماه خبر داده 
است. حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز با 
استقبال از اصالح مصوبه حقوق بازنشستگان تأمین 
اجتماعی، می گوید: ماراتن مطالبه گری بازنشستگان 
و کارگران برای اجرای مصوبات قانونی شورای عالی 
کار و هیأت امنای تأمین اجتماعی درخصوص افزایش 
مستمری بازنشستگان و تعیین حق مسکن کارگری به 
نقطه پایانی رسیده است. به عقیده او، نتیجه این فرایند 
پر چالش ذینفعان با دولت، یک دستاورد بزرگ صنفی، 
مدنی و ملی است که شاهدی بر محوریت قانون در 
انجام امور بود. او ابراز امیدواری می کند که در نقطه 
پایان، مدیران سازمان تأمین اجتماعی عین مصوبه 
افزایش 38درصدی به اضافه 515هزار تومان در ماه 

را برای احکام بازنشستگان اعمال کنند.

اصالحیه مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان هفته آینده اعالم می شود

حقوق بازنشستگان در پیچ سرنوشت
احمد میرخدائیگزارش

روزنامه نگار

وعده وزیر اقتصاد و روایت رئیس کل بانک مرکزی 
زیر ذره بین همشهری

وعده کاهش تدریجی تورم
کاهش ماهانه نرخ تورم، پله ای و مســتمر خواهد شد. این 
تازه ترین وعده احسان خاندوزی، وزیر و سخنگوی اقتصادی 
دولت سیزدهم است. خاندوزی می گوید: بر اثر روند کاهنده 
تورم در ماه های آینده جامعه به لحاظ بی ثباتی و افزایش 
قیمت ها و گرانی ها قطعا با شرایط بهتری نسبت به ماه های 
گذشته مواجه خواهد شــد. رئیس کل بانک مرکزی هم 
از توقف اســتقراض دولت از بانک مرکزی و کنترل بدهی 
بانک ها به بانک مرکزی خبر داده که می تواند نویدبخش 

پایین آمدن پله به پله نرخ تورم در ماه های آینده باشد.
به گزارش همشــهری، ایران همچنان یکی از کشورهای 
دارای تورم باال در جهان به شــمار می رود و روند کاهشی 
نرخ تورم که از ماه های نخست دولت سیزدهم شروع شده 
بود پس از حذف ارز 4200تومانی کاالهای اساسی دوباره 
روندی صعودی پیدا کرد تا جایی که نرخ تورم نقطه به نقطه 
ایران به باالی 50درصد رسیده است. دولت و بانک مرکزی 
امیدوارند با انضباط دادن به دخل و خرج ســاالنه کشور و 
جلوگیری از افزایش کسری بودجه و همچنین نظم دادن 
به وضعیت بانک ها و کنترل ترازنامه آنها جلوی پیشروی 

نرخ تورم را بگیرند.

وعده جدید خاندوزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به آخرین تحوالت نرخ 
تورم و ثبات قیمت ها اعالم کرد: شــرایط جامعه به لحاظ 
بی ثباتی قیمت ها و گرانی هــا در ماه های آینده قطعا بهتر 
می شود. سخنگوی اقتصادی دولت افزود: تورم ماهانه تیر 
4.6 درصد بود درحالی که در خردادماه 12.2 درصد بود و 
انتظار ما در ستاد اقتصادی دولت این است که این روند در 
مرداد پایین تر از تیرماه محقق شود تا بتوانیم به شکل پله ای 

و مستمر، نزول ماهانه نرخ تورم را در کشور داشته باشیم.

دولت هماهنگ در برابر تورم
در تکمیل این سخنان، رئیس کل بانک مرکزی هم می گوید: 
هم اکنون یک هماهنگی بســیار خوب بین بانک مرکزی، 
سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری و وزارت اقتصاد وجود 
دارد. ما یک شورا شامل این 3 دستگاه جهت هماهنگی برای 
دخل و خرج دولت و اینکه استقراض از بانک مرکزی صورت 
نگیرد تشکیل داده ایم. این موضوع جزو خطوط قرمزی بوده 
که آقای رئیس جمهور برای ما تعریف کرده اند که سیاست 
بسیار درستی هم است. علی صالح  آبادی می افزاید: از ابتدای 
سال جاری درآمدهای دولت اعم از نفت، مالیات، عوارض و 
غیره و همچنین فروش اموال مــازاد دولت ماه به ماه پایش 
می شود و به این ترتیب خود دولت هم مراقب است تا به منابع 
بانک مرکزی دست اندازی نشود.، خوشبختانه دولت هم در 
زمینه مدیریت درآمدها و هم هزینه ها دقت دارد؛ بنابراین 
یکی از محورهای اصالحی که آغاز شده و تا اینجا خوب هم 
پیش رفته، اصالح رابطه دولت با نظام بانکی و بانک مرکزی 
بوده است. وی تأکید کرد: محور بعدی مربوط به اصالح رابطه 
بانک مرکزی و بانک ها است که در این زمینه شاخص های 
سالمت بانکی مورد توجه اســت. به عنوان مثال بانک نباید 
اضافه برداشت داشته باشد و از خطوط اعتباری بانک مرکزی 
استفاده کند. رابطه بانک مرکزی به عنوان ناظر و سیاستگذار 
حوزه بازار پول و نظام بانکی باید یک رابطه تعریف شــده و 

سالم باشد که در این مسیر در حال حرکت هستیم.

جلوگیری از پول تورم ساز
رئیس شورای پول و اعتبار درباره وضع نقدینگی و برنامه 
بانک مرکزی برای کنتــرل آن به نفع سیاســت کاهش 
تورم اعالم کــرد: یکی از دالیل اصلــی افزایش نقدینگی، 
پایه پولی اســت. پایه پولی از عناصری تشکیل می شود و 
یکی از آنها خالص دارایی خارجی بانک مرکزی اســت که 
در واقع ارزهای حاصل از نفت و فرآورده گاز، میعانات و... 
است که درآمد دولت به حساب می آید. بانک مرکزی آنها را 
خریداری می کند و ریال در اختیار دولت می گذارد، این کار 
باعث افزایش خالص دارایی خارجی و پایه پولی می شود. او 
می گوید: تا پایان تیرماه امسال نسبت به دوره مشابه سال 
گذشته رشد خالص دارایی های خارجی منفی بود، به این 
معنا که موفق شــدیم هر ارزی که از دولت دریافت شد و 
حتی ارزهای قبلی هم که در اختیار داشــتیم را به فروش 
برسانیم و ریال را از بازار جمع کنیم واز این محل افزایش 

پایه پولی به وجود نیامد.

دولت قرض نمی گیرد
این مقام ارشد بانک مرکزی تأکید کرد: خوشبختانه دولت 
سیزدهم از این تنخواه حداقل استفاده را داشته یا نزدیک 
به صفر بوده است و دولت در حال اســتفاده از موجودی 
حساب های خود نزد بانک مرکزی است. او افزود: موضوع 
دیگر اوراقی است که دولت منتشر می کند و بخشی از آن 
در بازار توسط بانک ها خریداری می شود و در مواقعی آن 
را به بانک مرکزی می فروشند و بانک مرکزی هم با خرید 
آن تزریق ریال انجام می دهد که ایــن مورد هم به خوبی 
تحت کنترل قرار گرفته اســت. اوراقی را که امسال دولت 
می فروشد بخشــی از آن را بانک ها، بخشــی را صندوق 
سرمایه گذاری و بخش عمده آن را هم اشخاص حقیقی و 

حقوقی غیربانکی می خرند.

کنترل بانک های تورم ساز
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بدهی بانک ها به 
بانک مرکزی به عنوان عامل مؤثر دیگر در پایه پولی تحت 
کنترل است، تأکید کرد: البته موضوع اصالح نظام بانکی در 
کنترل نقدینگی و پایه پولی بسیار مهم است که برای آن 
برنامه های متنوعی وجود دارد. لذا انضباط در بانک ها جزو 
موضوعات بسیار مهم مدنظر بانک مرکزی است. او توضیح 
می دهد: اینکــه بانک ها اضافه برداشــت از بانک مرکزی 
نداشته باشند و بتوانند با تکیه بر منابعی که در اختیار دارند 
خود را اداره کنند و متکی به منابع پرقدرت بانک مرکزی 
نباشند یکی از عوامل مؤثر بر نقدینگی و پایه پولی است که 

برای آن برنامه ریزی الزم صورت گرفته است.

دستاورد دیپلماسی آبی
علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو پس از سفر یک 
روزه اش به افغانستان و گفت وگو با مقامات 
طالبان اعالم کرد: طرف افغانستانی پذیرفت 
که دیگر جریان آب به ســمت شوره زار گود 
زره منحرف نشود و آب در مسیر طبیعی خود 
به سمت ایران جریان یابد. او افزود: در سال های نرمال 820میلیون 
مترمکعب حقابه جمهوری اسالمی ایران بود که قرار شد با توجه به 
شرایط بارشی، کمیساران آب در این خصوص تشکیل جلسه دهند 
و موضوع را بررسی کنند تا این حقابه آزاد شود و براساس مذاکرات 
صورت گرفته امیدواریم در روزهای پیش رو شاهد رهاسازی حقابه 
ایران باشیم. اختالف نظر بر ســر حقابه ایران از هیرمند در نتیجه 
بی ثباتی سیاسی در افغانســتان همواره محل چالش بوده و حتی 
در سال های نظام سیاسی مبتنی بر جمهوری در کشور افغانستان، 
این مطالبه قانونی ایران پاس داشته نشــده است. اکنون و پس از 
یک سال حاکمیت طالبان بر این کشور همسایه شرقی ایران، این 
نگرانی تشدید شده که مقامات طالبان به تعهدات بین المللی پایبند 
نباشند. با سفر یک روزه علی اکبر محرابیان و مذاکرات صورت گرفته، 
قرار اســت که در روزهای آینده حقابه ایران به میزان 820میلیون 
مترمکعب آزاد شود و البته همچنان این نگرانی وجود دارد که طالبان 
در آینده بر عهد خویش پایبند نمانند. از این جهت ضرورت دارد تا 
دیپلماسی آبی برای پیگیری حقابه ایران از هیرمند هرگز از دستور 
کار خارج نشود و به عنوان یک اولویت پیگیری شود. معاهده آب رود 
هیرمند بین ایران و افغانستان که پیش از انقالب به امضای امیر عباس 
هویدا، نخست وزیر ایران و محمد موسی شفیع صدراعظم افغانستان 
در سال1351 هجری خورشــیدی منعقد شده و مبنای آن حفظ 
روابط حسنه بین المللی و احساسات ناشی از برادری و همسایگی 
است. گذشته از مبنای قانونی و حقوقی حقابه ایران از رود هیرمند، 
از منظر زیست محیطی هم این نکته را باید همواره درنظر گرفت که 
انحراف در مسیر این رودخانه پیامدهای بلندمدت و مخرب ازجمله 
افزایش ریزگردها و آالینده های ناشــی از گردوغبار بر 2سوی مرز 
ایران و افغانستان دارد و از این جهت فارغ از مرز جغرافیایی ضرورت 
دارد تا چالش ناشی از انحراف در مسیر رود هیرمند خطراتی برای 

شهروندان هر 2کشور خواهد داشت.

چهره روز

نظم جدید شرکت های دولتی
  خبر: آیین نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی 
در هیأت دولت به پیشنهاد ســازمان برنامه و بودجه 
و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب 
رسید. این آیین نامه سازوکار تشکیل و برگزاری مجمع 
عمومی، نحوه و ضوابط تشکیل مجامع عمومی، نحوه 
بررسی صورت های مالی، بررســی و تصویب بودجه 
پیشنهادی و بودجه اصالحی، شرایط تفویض اختیار 
به روسای مجامع و مهلت های زمانی تنظیم و امضای 
صورتجلسات را مشخص می سازد.   هدف از تصویب 
آن انتظام بخشی هر چه بیشتر شرکت های دولتی و 

استقرار حاکمیت شرکتی اعالم شده است.
  نقد: واقعیت این است که ساز وکار دخل و خرج 
و تصمیم گیــری در شــرکت ها و بنگاه های دولتی 
شفاف نیست. همین  باعث شده تا مسئولیت اعضای 
تصمیم گیرنده ازجمله هیأت مدیره ها و اعضای هیأت 
عامل در این شــرکت ها نظم خاصی نداشته باشد. 
اکنون که دولت آیین نامه انتظام بخشی شرکت های 
دولتی را تصویــب و ابالغ کرده، انتظــار می رود که 
شــفافیت مالی افزایش یابد. البته مشروط به اینکه 
در نهایت اداره و دخل و خرج شــرکت های دولتی 
براساس اســتانداردهای بین المللی صورت گیرد تا 
حق تفسیر و اعمال نفوذ کاهش یابد. فراموش نکنیم 
که آنچه به عنوان شرکت دولتی نامیده می شود، در 
واقع سهامداران آن کل مردم ایران هستند و دولت 
تنها در مقام نمایندگی حقوق صاحبان سهام در آنها 
حق تصمیم گیری دارد. از این رو اگر نظم بخشیدن به 
این شرکت ها با هدف صیانت واقعی از حقوق صاحبان 
سهام یعنی همه مردم ایران باشد، قابل دفاع خواهد 
بود به گونه ای که این شرکت ها در اتاق شیشه ای قرار 
گیرد و تصمیم گیری در پشت درهای بسته و در یک 

فضای مبهم پایان یابد. 

نقد  خبر

تورم

رد پای بارش های مونسون 
در سدها

آمارهای حــوزه آب، از اثرگذاری حدود 15 

میلی متری بارش های ســامانه مونسون بر گزارش
میانگین بارندگی های کشور حکایت دارد. به 
دنبال بارندگی های اخیر، شرایط سدهای کشور نیز مساعدتر 
شده و اختالف موجود آنها نسبت به مدت مشابه سال قبل به 
منفی 2 درصد رسیده است. به گزارش همشهری، طبق اعالم 
ســخنگوی صنعت آب کشــور، میزان حجــم آب تولیدی 
بارندگی های اخیر به صورت رواناب سطحی یا نفوذ به منابع 
آب زیرزمینی حــدود 7.5 میلیــارد مترمکعب تخمین زده 
می شود که از این مقدار تاکنون حدود 350 میلیون مترمکعب 

در ورودی مخازن سدهای مهم کشور ثبت شده است.

میزبانان آب های جدید
سخنگوی صنعت آب کشــور می گوید: بیشترین بارش های 
سامانه بارشی مونســون به ترتیب در استان های سیستان و 
بلوچستان، گیالن، فارس، هرمزگان، مازندران، یزد، بوشهر، 
کرمان، تهــران و البرز بوده و بر اســاس آمار ایســتگاه های 
وزارت نیرو، بارندگی های اخیر، متوسط بارش کشوری را 15 

میلی متر بهبود بخشید. 
فیروز قاســم زاده می افزاید: میزان حجــم آب تولیدی در 
بارش های اخیر که به صورت رواناب سطحی یا نفوذ به منابع 
آب زیرزمینی تخمین زده می شــود، حــدود 7.5 میلیارد 
مترمکعب اســت و از این میزان، بر اســاس بارشی که در 

حوضه آبریز سدهای کشور رخ داده، 
حجم آب ورودی به مخازن سدهای مهم 
تاکنون حدود 350 میلیون مترمکعب ثبت شــده است. به 
گفته او، حجم ورودی خالص ناشــی از سامانه بارشی اخیر 
در مخازن ســدها، حدود 350 میلیون مترمکعب بوده که 
بیشترین تأثیر را در افزایش ورودی به سدهای استان های 
سیستان و بلوچســتان و هرمزگان داشته است. طبق آمار، 
هم اکنون میزان کل حجم آب موجود در مخازن ســدهای 
کشــور معادل 22.62 میلیارد مترمکعب است که نسبت 
به مدت مشابه سال آبی گذشــته حدود 2 درصد کاهش را 

نشان می دهد. 

میلیون مترمکعب
سدهای سیستان و بلوچستان

میلیون مترمکعب
سدهای هرمزگان

میلیون مترمکعب
سدهای خوزستان

میلیون مترمکعب
سدهای کرمان

 میلیون مترمکعب
سدهای تهران

میلیون مترمکعب
زاینده رود اصفهان

آبگیری سدها از بارش های مونسون
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دانش آموزان گروه علوم انسانی پس از فارغ التحصیلی 
می توانند بدون کنکور در برخی رشــته های حوزه 
سالمت، پذیرش شوند. آنطور که برخی نمایندگان 
مجلس و اعضای نظام پزشکی اعالم می کنند، این بار 
اولی است که ماجرای پذیرش دانش آموز علوم انسانی 
برای برخی از رشته های مرتبط با نظام سالمت، مطرح 
می شود. تا قبل از این، در دانشگاه های علوم پزشکی 
تنها در مقطع کاردانی آن هــم در مناطق محروم و 
با توجه به ردیف  های اســتخدامی براساس سوابق 
تحصیلی دانشجویان بومی پذیرش می شدند. هر چند 
که به گفته رئیس هیأت  مدیره نظام  پزشکی تهران 
بزرگ، در برخی  مناطق محروم دوره های آموزشــی 
مرتبط با رشته های پزشــکی برگزار می شود که آن 
منطقه حتی توان ارائه خدمات مرتبط با آن آموزش ها 
را هم ندارد. با مطرح شدن این موضوع، نگرانی  از ارائه 
خدمات بهداشتی از ســوی افراد غیرمتخصص باال 
رفته و اعالم می شــود که این اتفاقات ضربه به نظام 
سالمت است. گفته می شود پذیرش دانشجو از میان 
فارغ التحصیالن علوم انسانی، برای رشته های مامایی 
و بهداشت، آغاز شده است، هر چند که به گفته دبیر 
شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، برای این 
طرح، ضریبی برای مدرک دیپلم درنظر گرفته شده 
که این ضریب باعث می شود شانس پذیرش با دیپلم 
نامرتبط بسیار کاهش پیدا کند و در موارد بسیار نادر 
این اتفاق بیفتد؛ چرا که متقاضی از افراد دارای دیپلم 
تجربی بسیار زیاد اســت. این موضوع اما از نگرانی 

متخصصان حوزه سالمت کم نکرد.

وزارت بهداشت موافق نیست!
ماجرا با اعتراض رئیس هیأت مدیره نظام پزشــکی 
تهران بزرگ، نسبت به این موضوع، ابعاد جدی تری 
به خود گرفت. مویــد علویان پذیرش دانشــجوی 
مامایی و بهداشت از میان دانش آموزان علوم انسانی 
را  بازی با جان مردم عنوان کرد. او در واکنش به طرح 
پذیرش بدون کنکور دانشجو در رشته های کاردانی 
زیرمجموعه وزارت بهداشت از داوطلبان کنکور رشته  
علوم انســانی، می گوید که در ماه های اخیر شــاهد 
طرح های عجیب  و غریب و غیرکارشناســی  شــده 
و آسیب  رسان در حوزه آموزشــی هستیم که قطعا 
در آینده صدمات بســیاری را به سالمت مردم ایران 
وارد خواهد کرد؛ تصمیمی ماننــد افزایش ظرفیت 
پذیرش دانشجوی پزشکی در کنکور و اعطای مجوز به 
دانشکده های شهرهای کوچک و بدون امکانات برای 
پذیرش دانشجوی پزشکی یکی از نمونه هایی بود که 
بدون کار کارشناسی و درحالی که تمام مراجع و منابع 
علمی این حوزه آشکارا تصویب و اجرا شد. او تصویب 

چنین طرح هایی را منجر به کاهش کیفیت آموزشی 
پزشکان خواند.

در فاصله کمــی از  اعالم این موضوع، دبیر شــورای 
گسترش دانشگاه های علوم پزشــکی اما از مواضع 
وزارت بهداشــت گفت. به گفته جلیل کوهپایه زاده، 
این اتفاق، خواست وزارت بهداشت نیست: »معاونت 
آموزشی وزارت بهداشــت موافق پذیرش دانشجو با 
ســوابق تحصیلی و بدون آزمون در رشته های علوم 

پزشکی نیست.«
 اعضای شورای عالی سنجش و پذیرش چه کسانی اند؟

دبیر شورای گسترش دانشــگاه های علوم پزشکی 
می گوید از سال ها قبل، براساس مصوبات سنجش و 
پذیرش دانشجو دانشگاه ها مکلف شده اند در مقاطع 
کاردانی و کارشناسی براساس سوابق تحصیلی دانشجو 
جذب کنند. با اینکه وزارت بهداشت تابع قوانین این 
شوراست، اما پذیرش دانشگاه های علوم پزشکی صرفا 
با ســوابق تحصیلی را عادالنه نمی داند. او این را هم 
اضافه کرد که این تصمیمات مربوط به دولت سیزدهم 
نیست و از سال ها قبل وجود داشته است: »چاره ای 
جز تمکین قانون نداشته اما در حال تغییر عادالنه آن 
هستیم تا حتی با کمترین احتمال سالمت مردم به 
خطر نیفتد.« کوهپایه زاده در شرایطی این موضوع را 
مطرح می کند که وزیر علوم، رئیس سازمان سنجش، 
وزیر بهداشت، روسای دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور 
و همچنین 2نفر از روسای دانشــگاه های دولتی به 
انتخاب وزارتخانه های بهداشت و علوم، اعضای شورای 
سنجش و پذیرش دانشجو هستند و قاعدتا تصمیمات 
بدون اطالع این اعضا گرفته نمی  شود. با این حال، دبیر 
شورای گسترش دانشــگاه های علوم پزشکی تأکید 
می کند که پذیرش دانشــجو صرفا از طریق سوابق 

تحصیلی خواست وزارت بهداشت نیست.

موافق نبودن وزارت بهداشــت، قانع کننده 
نیست

موید علویان،  رئیس هیأت  مدیره نظام  پزشکی تهران 
بزرگ اما این موضوع را نمی پذیرد و آن را قانع کننده 
نمی داند. او به همشــهری می گوید: »تربیت نیروی 
کارآمد برای نظام ســالمت، موضوع بســیار مهمی 
است که به عهده وزارت بهداشت گذاشته شده است. 
وزارت بهداشت تنها وظیفه بهداشت و درمان ندارد، 
بلکه در ادامه عنوان آن، »آموزش پزشکی« هم آمده 
 که این مســئله بسیار مهم اســت. وزارت بهداشت، 
متولی آموزش و تربیت نیروی کارآمد اســت و باید 
خدمات کیفی و کمی مناســبی به مردم ارائه دهد. 
اینها جزو وظایف این وزارتخانه است، بنابراین سازمان 
سنجش یا سازمان غیرمرتبط دیگری، نمی تواند جدا 
از سیاست  های وزارت بهداشت عمل کند.« او می گوید: 
»مگر سازمان ســنجش می تواند برای دانشگاه های 
علوم پزشکی دانشجو پذیرش کند و وزارت بهداشت 
بگوید من موافق نیســتم؟! این تصمیمات بر مبنای 

تدبیر نیست. چطور یک ماما بدون اینکه سنجش شود 
و بدون اینکه آموزش های پایه ای این رشته را گذرانده 
باشد، می تواند وارد این بخش شود؟ کسانی که وارد 
هر رشته ای می شوند، از قبل یا به آن عالقه داشته اند 
یا براساس توانایی هایشــان آن را انتخاب کرده اند، 
کسی که مثال در رشته انســانی یا ریاضی یا تجربی 
درس خوانده، قطعا انگیزه بیشتری برای تحصیل در 
همان رشته دارد، بنابراین چطور می توان بدون آزمون 
این افراد را برای رشــته غیرمرتبطی پذیرش کرد و 
در نهایت 4، 5سال دیگر، آنها در قالب نظام سالمت، 
خدمات بهداشــتی به مردم ارائه دهند. اینها نقض 
حقوق شهروندی است و خالف تعهد مسئوالن است. 

وزارت بهداشت مسئول پیگیری این ماجراست.« 

مجلس واکنش نشان دهد
علویان از اینکه چه کســانی این مصوبه و طرح ها را 
تأیید می کنند، اظهار بی اطالعی می کند: »امســال 
در ابالغیه سازمان ســنجش این موضوع را دیدم و 
بسیار تعجب کردم. مسئله آنقدر مهم است که باید 
نماینده های مردم در مجلس و حتی حقوقدانان هم 
نسبت به آن واکنش نشان دهند و شکایت کنند. نباید 
برای سیاست های کالن، تصمیم های غیرکارشناسانه 
گرفته شــود و نیروهای غیرکارآمد و ناقص تحویل 
نظام سالمت داده شود. نباید با سالمت مردم شوخی 
کرد.« این مسئول در سازمان نظام پزشکی می گوید 
برای نخستین بار است که شاهد پذیرش دانشجو برای 
رشته های مامایی و بهداشــت از میان دانش آموزان 
علوم انسانی اســت: »من قبال چنین چیزی ندیده 
بودم، سازمان نظام پزشکی براساس اساسنامه اش، 
غیر از پیگیری حقوق صنفی پزشکان، وظیفه اجرایی 
ندارد، بنابراین وزارت بهداشــت باید نسبت به این 
موضوع واکنش نشان دهد. ما این موضوع را به اطالع 
رئیس سازمان نظام پزشکی رسانده ایم و از آن طریق 
با وزیر بهداشت در میان گذاشته می شود. به هر حال، 
وزارت بهداشت اگر نمی تواند این موضوع را پیگیری 
کند، به صراحت اعالم کند. باید با مردم شفاف و صادق 
بود؛ چراکه این اقدام جز آسیب زدن به مردم، نتیجه 

دیگری ندارد.«

چرا علوم انسانی؟
آمار متقاضیان علوم انســانی کنکور امسال، به طور 
چشمگیری باال بود، هر چند که روند صعودی داوطلبان 
این رشته در کنکور سراسری، از سال 97 آغاز شده و 
همچنان هم ادامه دارد. آمارها نشان می دهد آزمون 
سراسری در ســال 97، 205هزار و 26شرکت کننده 
داشت، در سال 98، 282هزار و 151نفر، در سال 99، 
355هزار و 580، در سال 1400، 370هزار و 112نفر و 
در سال 1401، 412هزار و 525نفر. این در حالی است 
که هر سال، داوطلبان رشته علوم تجربی، پیشتاز بود 
و حاال داوطلبان علوم انسانی، در رقابت تنگاتنگی از 

نظر تعداد قرار گرفته اند. اعداد نشان می  دهد که تعداد 
داوطلبان علوم انسانی در حال رسیدن به داوطلبان 
علوم تجربی است؛ امســال 574هزار و 751نفر در 
گروه علوم تجربی شرکت کردند و 412هزار و 525نفر 
گروه انسانی. حاال در این شــرایط هر سال از تعداد 
داوطلبان رشته ریاضی کاسته می شود. پیش از این، 
احسان جمالی، معاون فنی و آماری سازمان سنجش 
نسبت به کاهش متقاضیان ریاضی اعالم نگرانی کرده 
و درباره علوم انسانی ها گفته بود که داوطلبان بیشتر 
به سمت رشــته هایی گرایش دارند که بازار بهتری 
داشته باشد. حاال اما از میان رشته های علوم تجربی 
برای فارغ التحصیالن علوم انسانی، بازار کاری ایجاد 

شده است.

 معضــل اســتفاده نکــردن از متخصصان
 در جایگاه مناسب

محمدعلی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس هم نســبت به پذیرش دانش آموزان علوم 
انسانی در رشته های مرتبط به ســالمت، واکنش نشان 
می دهد و به همشهری می گوید که برای نخستین بار است 
که چنین تصمیمی گرفته می شود و درصورت تحقق این 
موضوع، فاجعه ای در نظام سالمت رخ خواهد داد: »نظام 
سالمت یکی از ارکان اساسی تمام دولت هاست، به همین 
دلیل در تمام کشــورها، به عنوان یکی از مسئولیت های 
حاکمیتی پذیرفته شده است و آن را به بخش های دیگر 

واگذار نمی کنند.«
 او می گوید: »یکی از معضالت جامعه، استفاده نکردن از 
متخصصان در جایگاه مناسب و تخصصی  است، چند وقت 
پیش هم در جلسه علنی مجلس در حوزه کشاورزی در 
این زمینه بحثی پیش آمد. در نظام سالمت باید نسبت 
به این موضوع دقت بیشتری شود و افرادی که در رشته 
تخصصی آموزش می بینند، بر مبنای تخصص شان، عمل 
کنند. یکی از مشکالت در ســازمان نظام پزشکی کشور 
و به طور مشــخص در هیأت های عالی انتظامی، دخالت 
رشته های مختلف در تخصص یکدیگر است. چشم پزشکی 
و اپتومتری، زنان و زایمان و مامایی و... رشته های نزدیک 
به هم هستند که تداخل تخصص دارند. به همین دلیل 
هم وزارت بهداشت و نظام پزشکی، بین آنها مرز تعیین 
کرده است. حاال چه رسد به اینکه فردی که از پایه، آموزش 
دیگری دیده، وارد رشته های تخصصی شود.« او می گوید 
اعضای کمیسیون بهداشــت و حتی سایر کمیسیون ها 
قطعا نسبت به این موضوع واکنش نشــان خواهند داد: 
»مفاد درسی رشته های مختلف در مقطع دبیرستان با هم 
متفاوت است، به همین دلیل است که برای انتخاب رشته 
دفترچه  های متعددی منتشر می شود تا افراد با توجه به 
رشته تحصیلی شان، وارد دانشگاه شوند. به هر حال، اعضای 
کمیسیون بهداشت مجلس در هفته آینده نسبت به این 
موضوع واکنش نشان خواهند داد.« به گفته او، هر ارگانی 
که نگران سالمتی مردم است، باید نسبت به این موضوع 

واکنش نشان دهد.

ابهام در پذیرش بدون کنکور  در رشته های سالمت 
کارشناسان می گویند ورود دانشجوی علوم انسانی بدون آزمون به رشته های »مامایی« و »بهداشت«، ضربه زدن به نظام 

سالمت و بازی با جان مردم است

مشاور امور زنان آموزش و پرورش می گوید هدف از این طرح ایجاد فرصت های شغلی برای دانش آموزان دختر است
آموزشهایمهارتیبرایدانشآموزاندختراستانها

مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان گفت: »با توجه 

مدرسه
به تعداد باالی دانش آموزان دختــر در مناطق محروم، 
سهمیه هایی را برای آموزش مهارت به آنها در استان ها 

درنظر گرفته ایم.«
سند تحول بنیادین به عنوان نقشــه راه نظام تعلیم و تربیت، آموزش و 
پرورش را موظف به مهارت آموزی به دانش آموزان کرده اســت، در واقع 
براین اساس هر دانش آموز باید پس از فارغ التحصیلی حداقل یک مهارت 
را آموخته باشد. در این میان مهارت آموزی برای دختران به عنوان نیروی 
انسانی ماهر و تعلیم یافته اهمیت بســیاری دارد، چرا که به این واسطه 
بانوان می توانند با سرمایه های اندک عالوه بر سودمندی برای جامعه و 
تقویت عزت نفس خود، در بهبود اقتصاد خانواده هم یاری رسان باشند. 
در این راســتا و با توجه به ضرورت مهارت آموزی دختران کشــور، زهرا 
پناهی روا در گفت وگو با ایرنا درباره برنامه های مهارتی آموزش و پرورش 
برای دانش آموزان در مناطق محروم اظهار کرد: »یک طرح ایجاد شده تا 
دانش آموزان در مناطق محروم در کنار دروس نظری، مهارتی را هم آموزش 

ببینند.« او افزود:»هدف طرح این است که دانش آموزان دختر به واسطه  
آموزش های مهارتی بتوانند وارد بازار کار شوند و هم به اقتصاد خانواده و 
هم تحصیل آنها کمک شود.« مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان 
با بیان اینکه این آمادگی وجود دارد که برای سال تحصیلی جدید اتفاقات 
مناسبی را در حوزه مهارت آموزی دانش آموزان دختر رقم بزنیم، ادامه داد: 
»بی شک آمار قابل مالحظه ای را می توان برای این موضوع درنظر گرفت 
که به هر استان یک سهمیه ارائه شود تا بتوانند در مهارت آموزی دختران 
یک اتفاق خوبی را رقم بزنند.« پناهی روا افزود: »همچنین برای افزایش 
آگاهی فرهنگی دانش آموزان دختر، کالس های آموزشی برگزار می کنیم 
تا از نظر فرهنگی و بصیرتی، نیازهای فرهنگی جامعه را رفع کند.« این مقام 
مسئول یادآور شد: »به همین منظور در روز دختر یک اتفاق خوب و مبارک 
رقم زدیم و یک دبیرخانه دائمی و ستاد با ریاست مشاور امور زنان در شهر 
قم ایجاد شد و مدیرکل آموزش و پرورش استان قم را به عنوان دبیرخانه 
اجرایی کار گذاشتیم.« پناهی روا گفت: »وزارت آموزش و پرورش و مشاور 
امور زنان این وزارتخانه هم به عنوان ستاد مرکزی تلقی شده و برنامه ریزی 

می شــود که برای اقدامات فرهنگی دختران هم افزایی در دستگاه های 
فرهنگی کشور صورت گیرد.« مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان 
افزود: »همچنین جشنواره ملی دختران ایران قوی رقم زده شد که در این 
طرح گروه های سنی دانش آموزان دختر و همچنین دانشجو معلمان در 
دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی بتوانند در آن ورود کنند.«  او همچنین 
درباره اقدامات صورت گرفته برای دختــران بازمانده از تحصیل گفت: 
»برنامه های مختلفی از طریق دستگاه های اجرایی صورت گرفته که به این 
واسطه با هم افزایی می توان مشکالت و نیازهای کودکان بازمانده از تحصیل 
در شهر تهران را احصا کرد و هماهنگی برای این اقدامات در بخش دختران 
صورت می گیرد.« سال تحصیلی گذشــته، طبق اعالم وزارت آموزش و 
پرورش 210هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در کشور وجود داشتند. 
وزارت آموزش و پرورش بخشی از این تعداد را مرتبط با دانش آموزان پایه 
اولی دانست که خانواده هایشان به دلیل شیوع کرونا، ترجیح داده اند فرزند 
خود را سال بعد به مدرسه بفرستند. در این میان دختران بیش از دو سوم 

بازماندگان از تحصیل را در ایران به خود اختصاص داده اند.

زهرا جعفرزادهگزارش
روزنامه نگار

 ایجاد شبکه های تخصصی سمن ها 
در معاونت جوانان

مدیرکل دفتر مشارکت های اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه 
جوانان وزارت ورزش و جوانان، از ایجاد 14شــبکه  تخصصی 
سازمان های مردم نهاد و تشــکل ها خبر داد و گفت که تمامی 
تشکل های مردم نهاد و سمن هایی که در وزارت ورزش و جوانان 
ثبت نشده اند، اما مایل به دریافت خدمات این وزارتخانه اعم از 
آموزش های تخصصی و حمایت ها هستند، می توانند عضو این 

شبکه ها شده و به طور نظام مند فعالیت کنند.
مرتضی کامل نواب در گفت وگو با ایسنا، همزمان با روز جهانی 
جوانان و در آســتانه روز ملی تشکل های مردم نهاد و مشارکت 
اجتماعی، گفــت: »از گذشــته وزارت ورزش و جوانان یکی از 
مراجع صدور مجوزهای تشکل های مردم نهاد در حوزه جوانان 
بوده و در دوره جدید نیز در این راستا موضوعات مختلف را در 

دستور کار قرار داده  است.«
مدیرکل دفتر مشارکت های اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه 
جوانان، »توانمند ســازی « اعم از ارائه آموزش های تخصصی 
یا حمایت از سمن ها و تشــکل های جوانان را ازجمله اقدامات 
اصلی معاونت امور جوانان دانست و با اشاره به لزوم شبکه سازی  
تخصصی سمن ها و تشکل ها به منظور توانمندسازی بهتر آنها، 
گفت: »در معاونت جوانان دولت سیزدهم شبکه سازی  تخصصی 

تشکل ها را به منظور توانمندسازی بهتر آنها دنبال کردیم.«
کامل نواب درباره جزئیات شبکه ســازی  تخصصی ســمن ها 
و تشــکل ها توضیح داد: »در این راســتا با توجه به موضوعات 
متنوعی که سازمان های مردم نهاد براساس آن در وزارت ورزش 
و جوانان ثبت شده اند، 14شبکه تخصصی را ایجاد کردیم و هر 
شبکه در یک استان و به تعبیری در 14استان مستقر هستند. 
درواقع منظور از شبکه، مجموعه تشکل هایی است که در موضوع 

فعالیت خود دارای شباهت و اشتراک هستند.«
او شبکه »ازدواج و جوانی جمعیت«، شبکه »فعالیت های جهادی 
و نیکوکاری«، شبکه »ســبک زندگی ایرانی اسالمی« و شبکه 
»فعالیت های دانش بنیان« را ازجمله شبکه های ایجاد شده در 
این راستا عنوان کرد و ادامه داد: »اینگونه مجموعه سازمان های 
مردم نهاد یا سمن ها با حوزه فعالیت مشترک در قالب یک شبکه 
دور هم جمع شدند و هر شــبکه ممکن است متشکل از صدها 
سمن یا تشکل باشد و سمن ها از کل کشور می توانند عضو یک 

شبکه شوند.«
به گفته مدیرکل دفتر مشــارکت های اجتماعی و فعالیت های 
داوطلبانه جوانان، این شبکه سازی  باعث می شود آموزش ها و 
حمایت هایی که از سوی وزارت ورزش و جوانان به سمن ها ارائه 

می شود به طور تخصصی و متناسب با موضوع هر شبکه باشد.
کامل نواب همچنین از امکان عضویت سمن ها و تشکل هایی 
که مجوز خود را از وزارت ورزش و جوانان نگرفته اند در این 
14شبکه خبر داد و افزود: »بسیاری از تشکل ها عالقه مند 
به ارتباط و همکاری با ظرفیت های وزارت ورزش و جوانان 
هســتند، ولی بســتر الزم برای آن تا کنون وجود نداشته؛ 
چراکه این سمن ها در دیگر مراکز دولتی شناسایی و ثبت 
شــده اند. از این پس شــبکه های تخصصی ســازمان های 
مردم نهاد و تشــکل ها می توانند میزبــان خوبی برای این 
سمن ها باشــند و تشــکل هایی که در وزارت ورزش ثبت 
نشده اند و مجوز فعالیت خود را از وزارت ورزش نگرفته اند 
می توانند عضو این شبکه های تخصصی شوند و از خدمات 

آن اعم از آموزش و حمایت استفاده کنند.«

پاکسازی خیابان ها از متجاهران و 
غفلت از معتادان باالشهری

سرپرست معاونت پیشــگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه 
پیشگیری سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه اعتیاد فقط 
در کف خیابان نیست و حتی ساکنان باالشهر به عنوان تفریح 
از مواد استفاده می کنند، گفت: درحالی که مشغول پاکسازی 
خیابان از معتادان متجاهر هســتیم، از این دست معتادان 

غفلت شده است.
فرهاد اقطار افــزود: »معتادان در مناطق باالشــهر در روند 
درمان قرار نگرفته اند و خانواده متوجه اعتیاد آنها نشده است. 
برخی از این معتادان برای زیبایی از مواد استفاده می کنند.«

او اضافه کرد: »فقط فکر مراکز ماده16 برای معتادان متجاهر 
هســتیم، اما اگر فرصت توجه به معتادان در باالی شهر را 
از دست دهیم، خطرناک است. متأســفانه در مورد درمان 
معتادانی که به مرحله تخریب نرســیدند، فکری نکرده ایم. 

آنها هنوز خانواده دارند و متجاهر نیستند.«
سرپرست معاونت پیشــگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه 
پیشگیری سازمان بهزیستی کشور گفت: »همه ما مشغول 
پاکسازی خیابان هستیم و ممکن است چند سال طول بکشد 
که معتادان ساکن باالی شهر نیز متجاهر شوند؛ بنابراین باید 
درمان اختیاری و پیشگیرانه برای نســل جوان ساکن این 

مناطق تسهیل شود.«
سرپرست معاونت پیشــگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه 
پیشگیری ســازمان بهزیستی کشــور از ارائه مناسب ترین 
مشــاوره های درمانی از طریق خط ملی مشــاوره اعتیاد با 
شماره09628 خبر داد و گفت: »این خط تنها خط تخصصی 
پیشگیری و درمان اعتیاد در کشور است که اپلیکیشن آن 

نیز به زودی راه اندازی می شود.«
اقطار افزود: »فعال ارتباط با خط با شــماره09628 فقط از 
طریق تماس تلفنی برقرار اســت و کارشناســان از ساعت 
8صبح تا 8شب در حوزه های پیشــگیری و درمان مشاوره 
ارائه می دهند و نزدیک ترین مرکز درمانی و برنامه پیشگیری 

را به فرد معرفی می کنند.«
او ادامه داد: »مشاوره ها براساس جنسیت، نوع ماده مخدر، 
سن و محل سکونت متغیر اســت. گاهی فرد معتاد به دلیل 
شغلی که دارد نمی تواند به کمپ بیاید؛ بنابراین کارشناس 
خط ملی اعتیاد نزدیک ترین مرکز و متناسب ترین درمان را 

به او ارائه می کند.«
سرپرست معاونت پیشــگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه 
پیشگیری ســازمان بهزیســتی کشــور گفت: »بیشترین 
تماس گیرندگان با خط ملی اعتیاد زنان هستند؛ به طوریکه 

74درصد تماس گیرندگان را زنان تشکیل می دهند.«
اقطار افزود: »40درصد از تماس گیرندگان را خود معتادان 
تشکیل می دهند که درباره درمان خود و خانواده سؤال دارند 

که از این تعداد 3درصد زنان معتاد هستند.«

بهرامعیناللهی
وزیربهداشت

هماکنــون۱۵مرکــزدولتــیو۱۵مرکــز
خصوصــیراموظــفکردیــمکــهکشــت
حلزونشنواییراانجامدهند.امیدواریم
امســالمیزانبیمارانیکهدچارکاهش
شنواییهستندرابهصفربرسانیموبرما
یکتکلیفبزرگیاستچراکهاگرباالتر
ازسن4سالبرودکشتحلزونشنوایی

فایدهایندارد./ایسنا

انسیهخزعلی
معاونامورزنانوخانوادهرئیسجمهور

برنامــهایریختــهشــدهتــاخانــواده
زندانیــانرادرزمینــهفرهنگــیوتربیتــی
پوششدهیداشــتهباشیموامیدواریم
بهزودیجزئیاتاعالمشدهوخانوادهها
تحــتپوشــشقــراربگیرنــد.همچنیــن
اعتبــاریبــرایمهارتآمــوزیویادگیــری
مهارتدرزنداناختصاصدادهشــدهتا

موجبدرآمدزاییشود./ایرنا

مهدیشکوری
مدیرکلاموربیمهشدگانسازمان

تامیناجتماعی
کارتدانشجوییمعتبر،مدرکتشخیص
دانشجوومورداستنادبرایثبتنامبیمه
دانشــجوییبــودهوترکتحصیلکردهها
نمیتواننــدازایــنطــرحاســتفادهکنند.
ثبتنامبیمهدانشــجویاننیــزبهصورت
غیرحضــوریوازطریــقســامانهخدمات

غیرحضوریانجاممیگیرد./مهر

شــاخصتعــداداهــدایعضــودریــک
میلیوننفر،درچهارماهنخستامسال
است.طبقاعالمرئیسمرکزمدیریت
پیوندوبیماریهایوزارتبهداشتاین
شــاخصدرســال۱400عــدد۱0.2بــود
ونســبتبــهســالگذشــتهافزایــش

چشمگیریداشتهاست.

12.8
رقم 

میــزانرشــدپیونــداعضــادرایــران
نســبتبــهســالگذشــتهاســت.از
طرفــیتنهــادرتیرماهامســالبارشــد
30درصــدیپیونــدعضــودرکشــور
نســبتبــهســال۱400روبــهروبودیم.
9۱نفرازافــراددچارمرگمغزیدرتیر
ماه۱40۱،بهاهدایعضورسیدهاند.

20
درصد 

انتقالهواییارگانحیاتیشاملقلب،
کبــد،کلیــهورودهبــرایبیمارانــیکــه
حیاتشــانمنوطبهپیوندبوده،انجام
شــدهاســت.هماکنوناینبیمــارانبه
زندگیعــادیخــودبازگشــتهاندوبدن
بیمارانبهعضوپیوندیواکنشمنفی

نداشتهاست.

6
مورد 

درچهــارماهــهنخســتامســالبــه
اهدایعضورسیدهاند.اینآمارنتیجه
ایثارگریواعــالمرضایتخانوادههای
اهداکننــدهمــرگمغــزیوهمچنیــن
فعالیتهایشبانهروزیهمکارانمان
دروزارتبهداشــت،دانشــگاههای
علــومپزشــکیوواحدهایشناســایی

وفراهمآوریاعضایپیوندیاست.

356
نفر 

مقابله با اثرات نامطلوب 
تغییرات اقلیمی

رئیس جمعیت هــالل احمر گفت: »هــالل احمر برای 
پیشــگیری از تبعات تغییرات اقلیمی در کشور از افزایش 
همکاری با دستگاه های مربوطه استقبال می کند و اقدامات 
این جمعیت تنها به امداد و نجات پس از ســانحه خالصه 
نمی شود.« پیر حسین کولیوند خبر داد:»افزایش بارش های 
سیل آسای خارج از فصل همزمان با خشکسالی از تبعات 
نامطلوب تغییرات اقلیمی است و هالل احمر در هنگام وقوع 

حوادثی چون سیل به سانحه فراخوانده می شود.
 درحالی کــه مبارزه با تأثیــرات تغییــرات آب و هوایی و 
پیشگیری از حوادث ناشی از آن مدتی است در اولویت های 
جمعیت هالل احمر قرار گرفته اســت.« او افزود: »پس از 
کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی در گالســکو اسکاتلند 
در سال گذشته، امســال این نشست بزرگ بین المللی در 
شرم الشیخ مصر برگزار می شود و وزیر اجتماعی همبستگی 
این کشور پیش از این از جمعیت هالل احمر ایران خواسته 
بود تجربیات ایــن جمعیت در دو بخش پاســخگویی و 
پیشگیری از خشکسالی و سیل های با منشا تغییر اقلیم، 
تدوین و به عنوان راهکارهای عملی و منطقه ای در اختیار 
سران کشورهای جهان در نشست شرم الشیخ قرار گیرد. 
انتظار اســت که در داخل کشور نیز مشــارکت و تعامل 
بیشتری برای پیشگیری از سانحه سیل و بحران خشکسالی 
با جمعیت هالل احمر شکل بگیرد.« او افزود: »هالل احمر 
کشــور ظرفیت انتقال تجارب بین المللی در پیشگیری از 
سیل های مخرب خارج از فصول بارش را با اتکا به تجربیات 
خود و شــرکای بین المللی اش دارد و از تعامل و همکاری 
دستگاه های مسئول در کشور برای پیشگیری و افزایش 

آمادگی در برابر این سوانح استقبال می کند.«

نقل قول 
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وقتی مالباخته قاتل شد 

تپش قلب حامد در سینه احمد

جلوی افزایش قیمت بیشتر دارو را بگیرند
قرصی که چند هفته قبل 3 ورق آن را 10هزار تومان خریده 
بودم، این بار 3 ورقش را 45هزار تومــان خریدم. واقعا این 
چه وضعیتی است که من پیرمرد یارانه ام را بابت چند ورق 

قرص مسکن که ناچارم مصرف کنم بپردازم؟
قناعت از تهران 

حسینیه بودن عمارت صولت السلطنه را مصوب کنند
عمارت صولت السلطنه در روستای ســریک هشترود که 
سال ها به عنوان حسینیه از آن اســتفاده می شد و قدمت 
150ســاله دارد، در آســتانه تخریب کامل اســت. این در 
حالی است که هویت بنا سال هاســت که به عنوان یک اثر 
تاریخی و حسینیه شناخته شده است و جا دارد مسئوالن 
فرهنگی با هماهنگی سازمان های مربوطه ضمن حفظ بنا 
برای تبدیل آن به یک حسینیه با قدمت اقدام کنند و اجازه 
ندهند بنا تخریب شود. نکته اینکه ســاکنان بنا آدم های 
مذهبی و خوشنامی بوده اند و تبدیل رسمی بنا به حسینیه 

مناسبت دارد.
حیدری از هشترود 

 
مجازات مالی برای قطع درختان، بازدارنده نیست

در ماه های اخیر بارها خبر قطع درختــان در تهران و دیگر 
شهرها را شنیده ایم که جرایم سنگینی برای متخلفان در نظر 
گرفته اند. این متخلفان اغلب با پرداخت این جرائم مشکلی 
ندارند و به ســادگی از پس آن برمی آینــد؛ پس این جرائم 
کافی و بازدارنده نیست. بهتر است برای کسانی که به محیط 
زیست، به خصوص در شهرها آسیب می رسانند مجازات های 
دیگری در نظر بگیرند که به اندازه کافی بازدارنده باشد و آنها 

فکر نکنند که تخلف کرده ام و پولش را می دهم!
قلی زاده از تهران

باتری ویلچر معلوالن، دست نیافتنی شده است
باتری ویلچرم نیازمند تعویض است. از نمایندگی قیمت آن 
را پرسیدم گفتند: هفته قبل 5میلیون و ۸00هزار تومان بود 
تا سه شنبه صبر کنید که قیمت جدید به شما بدهیم. همان 
قیمت قدیمش هم برای 90درصد معلوالن ویلچرنشــین 
قابل تهیه نیســت . دریافتی یک معلــول ماهانه حداکثر 
430هزار تومان است که اگر یک سال آن را پس انداز کند، 
به لوازم ضروری تر از ویلچر هم نمی رســد تا چه برسد به 
خرید باتری ویلچر. گرانی زندگی اقشار همانند ما را به کلی 

به انزوا برده است.
سارخانلو از تهران

قطع مکرر آب در شهرکرد ادامه دارد
در حالی که چهارمحال و بختیاری استانی پرآب و شهرکرد 
بام کشــور و تامین کننده آب چند استان است، آب شرب 
در مرکز استان مدام قطع می شود و با تانکر به مردم شهر 
آبرســانی می کنند. این در حالی اســت که این روزها هوا 
بســیار گرم و آبی که در محالت با تانکر توزیع می شــود 

ناسالم است.
مردانی از میرآباد شهرکرد

گوجه فرنگی را به قیمت از کشاورز نمی خرند
من از گوجه کاران خراســان شــمالی هســتم که در آستانه 
ورشکســتگی ام. گوجه ای که کیلویی 3هزار تومان برای یک 
کشاورز تمام می شود به سختی از ما 3هزار تومان می خرند که 
جدای از هزینه جمع آوری و حمل و نقل است. این قیمت یعنی 
فاتحه کشاورزی من خوانده است . چرا کشاورزی که یکسال تمام 
چشمش به محصولش است، باید به این وضعیت بیفتد. چرا هیچ 

قیمتگذاری و نظارتی بر این روند نمی شود. 
شیروانی از شیروان خراسان شمالی

خودرو ام به دلیل نبود قطعــه، بالتکلیف در تعمیرگاه 
مانده است

نیمه تیرماه خودروی جک خود را جهت سرویس به نمایندگی 
بردم که تشخیصی برای نقص کولر ندادند. همان روز در جاده 
کولر دچار مشکل شد که گفتند بدون نوبت بیاورید. مسافرت 
فوری پیش آمد و کولر خراب در جاده، باعث خرابی ماشین 
شد؛ ماشین را با هزینه شخصی خود به نمایندگی بردم و آنجا 
گفتند که خودرو حداقل یک ماه باید اینجا بماند چون قطعه 
نداریم. بعد از مدت ها تماس و پیگیــری به تازگی گفته اند 
حداقل تا 15 شهریورماه صبر کنید شاید درست شود. هزینه 
حمل خودرویی که بیش از 3 روز در تعمیرگاه بماند با شرکت 
است که آن هم تا االن از جیب ما رفته است و معلوم نیست 
تا کی باید بدون خودرو بمانیم و چقــدر بابت هزینه تعمیر 

بپردازیم.
مصطفی سعیدی از تهران

فروش محصوالت فاسد و در این شرایط انصاف نیست
در این شرایط بد اقتصادی فروش محصوالت تاریخ گذشته 
یا فاسد واقعا بی انصافی است؛ چند روز قبل یک دوغ از برند 
معروف گرفتم که تاریخ انقضای آن 31شــهریور اســت اما 
متاسفانه دوغ کپک زده بود و این برای مِن کارگر با 5سر عائله 
واقعا غم انگیز است که حتی نمی دانیم به کجا شکایت کنیم.
دالوری از ازنا

دفاتر پیشــخوان دولت از ثبت نام کارت ملی هوشمند 
طفره می روند

در حالی که ثبت احوال فرایند ثبت نام کارت ملی هوشمند را 
به دفاتر پیشخوان واگذار کرده، برخی دفاتر نسبت به ثبت نام 
طفره می روند که همین امر منجر به سرگردانی متقاضیان در 
بین دفاتر شده است. اگر قرار است این دفترها ثبت نام نکنند، 
چرا ســازمان ثبت احوال اعالم کرده که صــدور کارت ملی 
هوشمند تسریع شده است؟ جلوی تخلفات دفاتر پیشخوان 

را بگیرند و از سرگردانی مردم جلوگیری کنند.
محمودنیا از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

نسخه طالیی مرد رمال
 برای دختر 16ساله

»17قطعه طال را در گورســتانی دفن کن و روز بعد آن را از دل 
خاک بیرون بکش و نزد من بیاور تا وردی بخوانم و مشــکالتت 
حل شود«. مرد رمال با این نســخه عجیب به راحتی توانست 
دختر نوجوان را فریب داده و همه طالهــای او و خانواده اش را 

سرقت کند.
به گزارش همشــهری، چند روز قبل دختری 16ساله به همراه 
خانواده اش راهی اداره پلیس شــدند تا از یک مرد رمال به اتهام 
کالهبرداری شکایت کنند. دختر نوجوان در توضیح ماجرا گفت: 
مدت ها بود که همه وقتم در دنیای مجازی می گذشت و بیشتر 
وقت ها سرگرم چت کردن با دوستانم در واتساپ یا اینستاگرام 
بودم و همین باعث شــده بود که مادرم مدام به من گیر بدهد و 
از کارهایم ایراد بگیرد. وی ادامــه داد: از بهانه گیری های مادرم 
خسته شده بودم و یک روز که با یکی از دوستانم درباره این ماجرا 
حرف زدم، او پیشنهاد کرد از یک رمال برای حل مشکالتم کمک 
بخواهم. او می گفت رماالنی را در اینستاگرام می شناسد که قادرند 
مشکالت افراد را حل کنند و با شنیدن حرف های او وسوسه شدم 

که من هم برای حل مشکالتم از یک رمال کمک بخواهم.
وی گفت:پس از جست و جو در اینستاگرام، مرد رمالی را یافتم و 
برای او پیامی فرستادم و از مشکالتم با مادرم گفتم. او پاسخم را 
داد و گفت نسخه ای برایم می نویســد تا دیگر مادرم به کارهایم 
گیر ندهد و بهانه نتراشد. او به من گفت باید به روستایی در اطراف 
تهران بروم و در گورستانی، کنار یک قبر قدیمی 17قطعه طال 
دفن کنم. سپس روز بعد به آنجا بروم و طالها را از دل خاک بیرون 
بکشــم و نزد او ببرم تا وردی روی طالها بخواند و نسخه ای که 

وقتی آنها را به خانه برگرداندم، همه مشکالتم حل شود.
دختر نوجوان ادامه داد: به راحتی فریــب مرد رمال را خوردم و 
بخشی از طالهای خودم را برداشــتم و به سمت گورستانی که 
رمال آدرسش را داده بودم حرکت کردم. قبری که او آدرسش را 
داده بود یافتم و کنار آن طالها را دفن کردم. رمال از من خواسته 
بود تا عکس و فیلم از دفن کردن طالها برایش بفرستم که همین 
کار را هم انجام دادم. به گمان اینکه حرف های او حقیقت دارد روز 
بعد مجددا به گورستان رفتم تا طالها را از داخل خاک و کنار گور 

بیرون بیاورم اما اثری از طالها نبود.

فریب دوباره 
دختر نوجوان که گمان نمی کرد به دام یک رمال سارق گرفتار 
شده است، برای بار دوم نیز فریب او را خورد. وی در ادامه شکایت 
خود گفت: وقتی دیدم اثری از طالها نیست، به رمال زنگ زدم که 
او گفت ارواح طالها را برده اند و برای اینکه طالها را پس بدهند 
باید مجددا 17قطعه طال کنار یک قبــر قدیمی دیگر در همان 
گورستان دفن کنم. بی آنکه به کسی حرفی بزنم، گفته های مرد 
رمال را باور کردم و روز بعد طالهای مادر و خواهرم را برداشتم 
اما کم بود و 17قطعه نمی شد. به همین دلیل بخشی از طالهای 
دخترخاله ام را قرض گرفته و راهی قبرستان شدم و باز هم این 
اتفاق تکرار شــد؛یعنی طالها را دفن کردم و روز بعد اثری از آن 
نبود. دختر نوجوان گفت: وقتی دیدم اثری از طالها نیست، با رمال 
تماس گرفتم اما موبایلش خاموش بود. حتی پیج اینستاگرامی 
او هم از دســترس خارج شــده بود که آنجا بود فهمیدم به دام 
یک کالهبردار مجازی گرفتار شده ام که با فریب من به راحتی 
توانسته بود در 2مرحله طالهایم را سرقت کند. تا چند روز جرأت 
نمی کردم به کسی حرفی بزنم چون خودم زیر سؤال می رفتم اما 
در نهایت ناچار شدم به خانواده ام حقیقت را بگویم. با این شکایت، 
تیمی از مأموران پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران با دستور بازپرس 
دادسرای ویژه سرقت تحقیقات خود را برای بازداشت رمال سارق 

و شناسایی جرایم احتمالی دیگر از سوی وی، آغاز کرده اند.

انتقال پیکر کوهنورد جان باخته از 
علم کوه

2روز پس از ســقوط مرگبار یکی از کوهنــوردان در ارتفاعات 
علم کوه، پیکر وی از ارتفاعات به پایین منتقل شد.

به گزارش همشهری، این کوهنورد باتجربه که مهدی شایگان 
نام داشت روز 1۸مرداد ماه همراه با 4کوهنورد دیگر موفق به فتح 
قله علم کوه شدند. آنها در راه بازگشت بودند که در منطقه گرده 
آلمان ها دچار حادثه شدند. در این حادثه به دلیل ریزش سنگ 
شایگان از دیواره ای حدود 30متری سقوط کرد و جان خود را از 
دست داد. به دنبال این حادثه تیمی از فدراسیون کوهنوردی که 
در آن منطقه اردویی برپا کرده بودند با مدیریت امداد کوهستان 
جمعیت هالل احمر 4عضو دیگر این گروه را که روی گرده گرفتار 
شده بودند را  به ونداربن منتقل کردند اما به دلیل شرایط نامساعد 

جوی کشف و انتقال پیکر کوهنورد جانباخته امکان پذیر نبود.
روز گذشته با بهتر شدن اوضاع جوی، تیمی برای انتقال پیکر  این 
کوهنورد به محل حادثه صعود کرد. آنها پس از کشف پیکر آن را 

با استفاده از تجهیزات ویژه به پایین منتقل کردند.

قتل مرد ثروتمند با انگیزه سرقت 
تحقیقات برای رازگشایی از قتل مرد ثروتمند، توسط تیم جنایی 

پایتخت آغاز شده است.
به گزارش همشــهری، ظهر روز چهارشــنبه گذشته به قاضی 
محمد تقی شعبانی، بازپرس جنایی تهران خبر رسید که مردی 
در خانه ویالیی خود به قتل رسیده است که با دستور وی گروهی 
از کارآگاهان جنایی در محل حادثه حضور یافتند. مقتول مردی 
75ساله بود که بر اثر خفگی به قتل رسیده و حدود 9ساعت از 
مرگش می گذشت. وی سال ها بود که پس از فوت همسرش به 
تنهایی زندگی می کرد و نخستین فردی که با جسد وی مواجه 
شده دخترش بود که برای دیدن او به خانه پدرش رفته و ناباورانه 
با جسد وی مواجه شده بود. تحقیقات نشان می داد که مقتول، 
مردی ثروتمند بوده و به هم ریختگی خانه وی نشان از سرقت 
می داد. در ادامه بررسی ها مشخص شــد که خودروی مقتول و 
وسایل خانه مانند تلویزیون، وسایل آنتیک، ظروف نقره، پول، 
سکه و دالر سرقت شده است. در این شرایط بود که فرضیه قتل 
با انگیزه سرقت قوت یافت که به دستور بازپرس جنایی تهران 
جسد مقتول به پزشکی قانونی انتقال یافت و گروهی از کارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهی تهران مأمور شدند تا عامل یا عامالن این 

جنایت مرموز را شناسایی و دستگیر کنند.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

داخلی

گزارش

جنایی

در 2حادثه مختلف 10نفر در استخرهای کشاورزی غرق شدند

نوجوان 17ساله در نخستین سرقت دست به جنایت زد 

مرگ 8نفر بــرای نجات 2نفر 
در جریــان 2حادثــه 
دردناک که بــه فاصله 
3روز در خراسان رضوی 
رخ داد، 10نفر در استخرهای کشاورزی 
غرق شدند. ۸نفر از قربانیان افرادی بودند 
که برای نجات 2فرد غرق شده به داخل 
اســتخر پریده بودند، اما نه تنها موفق به 
نجات نشدند بلکه خودشان نیز به اعماق 

استخر فرو رفتند و جان باختند.
به گزارش همشهری، ظهر پنجشنبه مرد 
میانسالی به همراه 3پسر نوجوان و یکی از 
اقوامش برای تفریح به نزدیکی یک استخر 
کشــاورزی در حوالی روستای حسینی 
شهرستان تایباد در خراسان رضوی رفته 
بود که یکی از پســران نوجوان تصمیم 
گرفت برای آب تنی وارد استخر شود. پسر 
12ساله وارد استخر شــد غافل از اینکه 
عمق آب بیشتر از 2متر است و ناگهان در 
آب غوطه ور شد. برادر بزرگ ترش با دیدن 

این صحنه به کمک او شتافت و بی آنکه 
شنا بلد باشد به داخل استخر پرید، اما او 
هم سرنوشتی جز برادرش نداشت. طولی 
نکشید که پدر و پســر دیگر خانواده به 
همراه یکی از اقوامشان که شاهد حادثه 
بودند یکی پس از دیگری برای نجات بقیه 
به داخل استخر پریدند و آنها نیز به همراه 
بقیه به اعماق استخر فرو رفتند و شاهدان 
هر چه کردند موفق به نجات آنها نشدند. 
آنهایی که شاهد این ماجرا بودند به کمک  
حادثه دیدگان شتافتند و همزمان ماجرا 
به آتش نشانی تایباد هم گزارش شد و با 
حضور امدادگران، پیکــر هر 5فرد غرق 
شده از آب بیرون کشیده شد. هیچ یک 
از قربانیان نفس نمی کشــیدند و وقتی 
نیروهای اورژانس رسیدند، تالش برای 
احیای قبلی آنها آغاز شد، اما متأسفانه این 
تالش ها نتیجه نداشت و هر 5نفر جانشان 

را از دست داده بودند.

ایــن حادثــه در حالی مردم روســتای 
حسینی را در شوک فرو برد که چند روز 
پیش از آن، یعنی در بعدازظهر دوشنبه 
حادثه ای مشابه در روستای عبداهلل آباد 
شهرستان خوشــاب در خراسان رضوی 
رخ داد. آن روز یکــی از اهالی روســتا 
که در مشــهد زندگی می کند به همراه 
اعضای خانواده اش به روستا آمده بود تا 
مراسم عزاداری تاســوعا و عاشورا را در 
کنار آشــنایان و هم والیتی هایش باشد. 
بعدازظهر که شد، 2پسر نوجوان خانواده 
به همراه 2پسر عمو و یکی از بستگانشان 
که 1۸ساله بود تصمیم گرفتند سری به 
استخر کشاورزی که در نزدیکی روستا 
بود، بزنند. وقتی به آنجا رسیدند، یکی از 
پسرها که 10ساله بود برای آب تنی وارد 
استخر شد، اما درست همانند حادثه ای 
که در تایباد رخ داد، در آب غوطه ور شد. 
ابتدا برادرش و پس از آن 3پسر دیگری که 
همراه آنها بودند برای نجات، یکی پس از 
دیگری وارد استخر شدند، اما هیچ کدام از 
آنها به فن شنا آشنایی نداشتند و همین 
باعث شد که همگی در استخر غرق شوند. 
شــاهدانی که متوجه این حادثه شــده 
بودند بــه کمک آنها شــتافتند و موفق 
شــدند هر 5نفر را از آب بیرون کشیده 
و ســوار بر خودروی یکی از افراد محلی 
به بیمارستان منتقل کنند اما متأسفانه 
4نفر از این افراد بر اثر خفگی جانشــان 
را از دست دادند و پزشــکان تنها موفق 
شــدند ضربان قلب یکی از پسربچه ها را 

بازگردانند و این در حالی است که ضریب 
هوشیاری مغزی او بسیار پایین است.

نجات خطرناک 
وقوع این دو حادثه تلخ به فاصله 3روز، 
هر چند مباحث مربوط به اســتخرهای 
کشــاورزی و وظیفه صاحبان استخرها 
برای ایمن کــردن آنها را ســر زبان ها 
انداخته، اما از یــک جنبه دیگر نیز قابل 
بررسی اســت. اینکه قربانیان چه باید 
می کردند که چنیــن فاجعه ای به وجود 
نمی  آمد. حسین درخشان، مدیر مرکز 
کنترل و هماهنگی عملیات سازمان امداد 
و نجات جمعیت هــالل احمر می گوید: 
سؤال این است که اگر با فردی که در حال 
غرق شدن اســت مواجه شدیم باید چه 
کار کنیم؟ اگر واقعا اصول و فنون نجات 
غریق را نمی دانید هرگز بــه او نزدیک 
نشوید چون ممکن است او با دست و پا 
زدن بیش از حد، افراد دیگر را نیز دچار 

آسیب یا غرق شــدگی کند. بهترین کار 
این است که سعی کنید از چوب یا طنابی 
برای بیرون کشیدن فرد غریق استفاده 
شود و اگر این وسایل در دسترس نیست 
به حالت زنجیره انسانی، چند نفر دست 
یکدیگر را بگیرید و به غریق نزدیک شوید 
تا او را نجات دهید. قطعا اگر این روش ها 
استفاده نشود خودتان هم ممکن است 
غرق شــوید. هر وقت که می خواهید 
به غریق نزدیک شــوید باید از سمت 
پشت نزدیک شوید تا در دید او نباشید 
و بتوانیــد به او امدادرســانی کنید. او 
ادامه می دهد: بیشــترین غریق ها در 
مناطق خلوت و جاهایــی که ناجیان 
غریق حضور ندارند جان خود را از دست 
می دهند و در ایــن مکان ها احتمال 
نجات خیلی کم است. چون برای نجات 
جان فردی که غرق می شود و اکسیژن 
به بدنش نمی رســد بین 3تا 5دقیقه 

بیشتر فرصت باقی نیست.

»آنها با اهدای اعضای بدن فرزندشان 
من را نجــات دادند و باعث شــدند 
فرزندانم بی پدر نشوند.« این مهم ترین 
بخش از حرف های مردی است که مدت ها با مشکالت 
قلبی دست و پنجه نرم می کرد و امید چندانی به زندگی 
نداشت اما درست یک سال قبل در چنین روزهایی قلب 
یک بیمار مرگ مغزی به او اهدا شد و زندگی دوباره ای 
یافت. حاال او در نخستین ســالگرد فوت این بیمار به 

دیدار خانواده او رفت تا از آنها قدردانی کند.
به گزارش همشــهری، جوانی که ســال گذشــته 
اعضای بدنش اهدا شــد حامد کلهرودی نام دارد. او 
پدر دختری 7ساله به نام ســدنا بود و سال گذشته 
درحالی که همــراه با یکی از دوســتانش ســوار بر 
موتورســیکلت در حال عبور از چهارراه گلزار شرقی 
کرج بود با تیر چراغ برق برخورد کرد و به دلیل شدت 
جراحات وارده دچار مرگ مغزی شد. درحالی که قلب، 
کلیه ها، کبد و سایر اعضای حامد هنوز زنده بود پدر و 
مادر حامد تصمیم گرفتند اعضای بدن او را به بیماران 
نیازمند اهدا کنند و به این ترتیب و طبق خواســته 
والدین حامد 14عضو بــدن او نجات بخش بیماران 
نیازمند شد. مدتی پس از این اتفاق پدر حامد تصمیم 
گرفت تا تعدادی از بیمارانی را که اعضای بدن حامد 
به آنها اهدا شــده را پیدا کند. او از طریق بیمارستان 

توانســت فردی که قلب حامــد را دریافت کرده بود 
پیدا کند. او می خواست این بار صدای قلب پسرش را 
درحالی که در سینه فرد دیگری می تپید احساس کند. 
در این شرایط بود که با دریافت کننده تماس گرفت و 
همزمان با نخستین سالگرد فوت پسرش از او دعوت 

کرد که در مراسم او شرکت کند.

قلبی که هنوز می تپد
احمد، مرد 51ساله ای اســت که حاال قلب حامد در 
ســینه اش می تپد. او درباره ماجــرای دریافت قلب 
پیوندی به همشهری می گوید: من سال ها مکانیک 
بودم. بعد از چندین سال کار تصمیم گرفتم یک مغازه 
بخرم. همه دار و ندارم را فروختم این مغازه را خریدم 
اما قسمت نشد که در آن کارم را شروع کنم؛ چرا که 
دچار مشکالت زیادی بود و مدارک آن مشکل داشت. 
این بود که مغازه از دســتم رفت و همه دارایی ام را از 
دست دادم. آنقدر غصه می خوردم تا اینکه یک روز از 

شدت ناراحتی دچار حمله قلبی شدم و سکته کردم.
احمد می گوید: نمی دانم چطور شد اما فشار روانی زیاد 
من را تا یک قدمی مرگ پیش برد. به لطف خدا از این 
حمله قلبی جان سالم به در بردم اما پزشکان گفتند 
به دلیل شدت سکته قلبم دیگر درست کار نمی کند 
و باید به فکر پیوند قلب باشــم. روزهای سختی بود. 

آن روزها یک هفته خانه بودم و دو هفته بیمارستان. 
نمی توانستم کاری انجام دهم و بیشتر اوقات بی حال 
در بستر افتاده بودم و همسرم بیشتر بار زندگی را به 
دوش می کشــید. دریافت کننده قلب ادامه می دهد: 
این شرایط حدود 3سال طول کشید تا اینکه گفتند 
قلب یک بیمار مرگ مغزی شده برای پیوند زدن به من 
پیدا شده است. با شنیدن خبر انگار دنیا را به من داده 
بودند. من که هر روز امیدم به زندگی کمتر می شــد 
با شــنیدن این خبر خدا را شکر کردم. به این ترتیب 
قلب این بیمار به من پیوند زده شــد و بعد از یک ماه 
بستری بودن در بیمارستان به خانه برگشتم. پزشکم 
گفته بود که تا 6ماه نباید از خانه بیرون بروم. چرا که 
با کوچک ترین بیماری ممکن بود قلب دچار مشکل 
شود و همه این زحمات به باد برود. این دوران را هم 
گذراندم تا اینکه حاال بعد از حدود یک سال به تدریج 
به زندگی عادی برگشته ام اما هنوز پزشکم انجام کار 
سنگین را برایم ممنوع کرده است. احمد اما تا همین 
چند روز قبل نمی دانست در این مدت قلب چه کسی 
در سینه اش می تپد. تا اینکه خانواده حامد با پیگیری از 
طریق بیمارستان توانستند او را پیدا کنند. او می گوید: 
به من نگفته بودند که بیمار مرگ مغزی چه کسی است 
و قلب چه کسی به من اهدا شده است. خودم خیلی 
دوست داشتم تا خانواده صاحب قلب را ببینم و از آنها 

به خاطر کار بزرگی که انجام داده بودند تشکر کنم اما 
منتظر بودم تا حالم بهتر شود. چند روز قبل بود که 
یک نفر تماس گرفت و گفت که پدر همان فردی است 
که قلبش به من پیوند زده شــده است. او گفت چند 
روز دیگر مراسم ســالگرد فرزندش است. آنها دعوت 
کردند و من هم گفتم هر طور که شــده در مراسم او 
شرکت خواهم کرد. او که حاال فهمید اهدا کننده قلب 
مرد جوانی است که از او یک دختر خردسال به یادگار 
مانده می گوید: نمی دانم چطور باید از آنها تشکر کنم. 
اما ممنونم که با این کارشان من را نجات دادند و باعث 
شدند فرزندانم بی پدر نشوند. آنها زندگی دوباره به من 

دادند و من همیشه مدیون شان هستم.

خانواده دریافت کننده قلب پیوندی پس از یک سال به دیدار خانواده اهدا کننده رفت

نوجوان 17ســاله که برای دیدن دوســت 
اینستاگرامی خود به پایتخت سفر کرده بود به 
دام سارقی گرفتار شد و اموالش را از دست داد. 
همین باعث شد که برای جبران خسارت تصمیم به سرقت 

بگیرد اما نخستین سرقت او همراه با جنایتی هولناک بود.
به گزارش همشهری، این جنایت شــامگاه یکی از روزهای 
اسفند سال گذشته رخ داد. آن شب پسری کم سن و سال در 
یکی از خیابان های باقرشهر تهران با مردی جوان گالویز شد 
تا گوشی او را ســرقت کند. او زمانی که با مقاومت مرد جوان 
روبه رو شد باچاقو ضربه ای به قلب او زد و پس از سرقت گوشی 

وی پا به فرار گذاشت.
شاهدان با دیدن این صحنه پلیس و اورژانس را خبر کردند و 
مرد جوان به بیمارستان منتقل شد اما جانش را از دست داد. به 
این ترتیب تیمی از مأموران اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت 
وارد عمل شدند و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری قاتل 

آغاز شد.
بررسی ها حکایت از این داشــت که مقتول مردی 31ساله 
بود که شــب حادثه پس از آنکه محل کارش را ترک کرده و 
در حال بازگشت به خانه بوده در دام سارق جنایتکار گرفتار 
شده است. بازبینی تصاویردوربین مداربسته ای که در اطراف 
محل درگیری بود نشان می داد که مقتول در حال صحبت با 
موبایلش بوده که ناگهان پسری کم سن و سال به سمت وی 
هجوم برده تا گوشی موبایل او را سرقت کند و در جریان این 
سرقت وی را به قتل رسانده است. سارق کم سن و سال کاله به 
سر و ماسک بهداشتی به صورت داشت و تالش کرده بود هیچ 
ســرنخی از خودش به جا نگذارد اما کارآگاهان جنایی که به 
محل درگیری رفته بودند در آنجا یک فیش مچاله شده بانکی 
پیدا کردند که احتمال می رفت متعلق به قاتل بوده و هنگام 

درگیری با مقتول از جیبش افتاده است.
تیم جنایی به این امید که فیش بانکی متعلق به قاتل باشــد 
به اســتعالم آن پرداخت و همین موضوع سرنخی شد برای 
شناسایی عامل جنایت. به این ترتیب او که نوجوانی 17ساله 
و اهل روستایی در یکی از استان های مرکزی بود پس از ماه ها 
فرار دستگیر شــد و پس از انتقال به اداره آگاهی به قتل مرد 
جوان اعتراف کرد. او حاال با دســتور قاضی جنایی بازداشت 

شده و تحقیقات از وی ادامه دارد.

غرق شدن ۴ عضو یک خانواده درشوشتر
وقتی دختــر جوان در دریاچه در حال غرق شــدن بــود، 2 برادر و 
برادرزاده اش به آب زدند تا او را نجات دهند اما همگی جانشــان را از 
دست دادند. به گزارش همشهری، این حادثه صبح دیروز )جمعه( در 
منطقه دشت بزرگ عقیلی شوشتر واقع در اســتان خوزستان اتفاق افتاد. اعضای یک 
خانواده 10نفری برای تفریح به دهنه معروف سور رفته بودند که یکی از آنها که دختری 
18ساله بود وارد آب شد اما چون شناکردن بلد نبود، دچار مشکل شد. در این شرایط 2 
برادر و برادرزاده اش که 20، 30و 34ساله بودند برای نجات او وارد آب شدند اما هر 3 نفر آنها 
همراه با دختر جوان غرق شدند. به گفته مهدی آب نژاد، سرپرست آتش نشانی شهرستان 
شوشتر، پیکر قربانیان با کمک آتش نشانان و سرنشین یک قایق از آب بیرون کشیده شد 

و پس از تایید مرگ آنها به پزشکی قانونی انتقال یافت.

مکث

سفر پردردسر
متهم به قتل 17ساله است و دو ماه دیگر وارد 18سالگی می شود. او مدعی 
است که تا قبل از دستگیری از کشته شدن جوانی که از وی سرقت کرده 

بود خبر نداشته است. گفت وگو با او را بخوانید.

برای چه کاری به تهران آمده بودی؟
برای دیدن دختر موردعالقه ام که مدتی قبل در اینستاگرام با او آشنا شده بودم. او ساکن 
تهران بود و من در روســتا زندگی می  کردم. برای همین وقتی قرار مالقات گذاشتیم، راهی 
پایتخت شدم. موقع سفر کارت عابربانکی که پدرم به من داده بود و مقداری پول داخل کیف 
پولم بود. حتی کارت ملی و مدارک دیگر هم داخل کیف پولم بود که اصال متوجه نشدم چه 

زمانی و توسط چه کسی کیفم به سرقت رفت.
چه زمانی متوجه سرقت شدی؟

وقتی به تهران رسیدم، از عابربانک پول گرفتم و کیفم را داخل جیب کاپشنم گذاشتم. بعد 
سوار مترو و اتوبوس شدم و در نهایت تصمیم گرفتم برای دوروز اتاقی در مسافرخانه اجاره کنم 
و روز بعد با دختر موردعالقه ام قرار بگذارم. اما همان لحظه بود که فهمیدم کیف پولم نیست. 
دست خالی بودم و یک هزارتومانی هم نداشتم. از طرفی هیچ کس را هم در تهران نداشتم. 
سردرگم بودم و بی هدف در خیابان های پایتخت پرسه می زدم که ناگهان فکری به سرم زد؛ 
فکر سرقت. تنها راهی بود که می توانستم به پول برسم و بعد به دیدن دختر موردعالقه ام بروم 

و با هم راهی تفریح شویم. نمی خواستم در برابر او کم بیاورم که فکر کند بی پولم.
چندمین سرقتت بود که دست به جنایت زدی؟

اولین. واقعا نمی خواستم دست به جنایت بزنم. نمی دانید چقدر پشیمانم و عذاب وجدان 
دارم. وقتی دستگیرم کردند و متوجه شدم مالباخته فوت شده آنقدر حالم بد شد که 

ساعت ها گریه کردم.
از شب حادثه بگو ؟

آن شب در خیابان پرسه می زدم و به دنبال سوژه ای بودم برای زورگیری. ناگهان چشمم به 
مقتول افتاد که در حال صحبت با موبایلش بود. گوشی اش مدل باال بود و اگر مشتری خوب پیدا 
می کردم پول خوبی هم گیرم می آمد. همین شد که به سمت نخستین سوژه حرکت کردم و با 
خود گفتم از چند نفر سرقت می کنم و بعد از دیدن دخترموردعالقه ام و تفریح با او به شهرمان 
بازمی گردم اما قرار بود اتفاق تلخی رقم بخورد.آن شب مرد جوان مقاومت کرد و اجازه نداد 
گوشی اش را سرقت کنم. من هم از ترس اینکه مردم برسند ودستگیرم کنند با چاقو ضربه ای 

به مقتول زدم و همان شب به شهرمان بازگشتم.
چرا چاقو همراهت بود؟

این هم بدشانسی دیگرم است. انگار همه  چیز دست به دست هم داده بود تا در این سفر من 
تبدیل به قاتل شوم. چاقو را به محض ورود به تهران خریدم. به نظرم چاقوی قشنگی بود و آن 

را خریدم اما خبر نداشتم قرار است چند ساعت دیگر با آن جان یک انسان را بگیرم.
با گوشی موبایل مقتول چه کردی؟

از آن شبی که دست به جنایت زدم و گوشی را سرقت کردم، آن را داخل کشوی میزم قرار 
دادم و در این 5ماه هرگز آن را از داخل کشــو بیرون نیاوردم و روشن نکردم. می ترسیدم و 
وحشت داشتم که اگر آن را روشن کنم دستگیر شوم. در تمام این 5ماه عذاب وجدان داشتم و 
نمی دانستم فردی که با چاقو به او ضربه زدم زنده است یا فوت شده. بعد از دستگیری متوجه 

مرگ او شدم و عذاب وجدانم بیشتر شده است.

گفت و گو

اعضای بدن احمد به بیماران نیازمند اهدا شد 

تصویر اعضای خانواده تایبادی که در استخر غرق شدند.
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هفته نامه تایم ]آمريكا[

قصه بیم و امید زنان افغان
مجله تایم همزمان با یک سالگی سقوط حکومت جمهوریت 
در افغانســتان به زندگی زنانی پرداخته است که با آمدن 
طالبان مجبور به خروج از افغانستان شدند. تایم با حسینه 
نجیبی )سمت چپ تصویر جلد( و ریحانه رحیمی گفت وگو 
کرده که هر دو 25ساله هستند و از خلبانان نیروی هوایی 
افغانستان به شمار می رفتند. آنها ســال گذشته پس از 
شرکت در یک دوره آموزش هوانوردی در دبی در حال آماده 
شدن برای بازگشت به خانه بودند که طالبان کابل را تصرف 
کرد. آنها به دلیل نگرانی از انتقام طالبان، در تماس تلفنی از 
خانواده هایشان خواستند که لباس و مدارک خلبانی شان را 
بسوزانند. نجیبی می گوید که مادرش مجبور شد یونیفورم 

خلبانی او را آتش بزند.

کابل یک ســال پیش بــا چنان 
ســرعتی بــه تســخیر نیروهای 
طالبان درآمد که حتــی رهبران 
این گروه را هم شگفت زده کرد. پس از عقب نشینی 
غیرمنتظره نیروهای آمریکایی از افغانستان، 2دهه 
پس از برانــدازی حکومت طالبان، آنهــا دوباره به 
قدرت بازگشــتند. بازگشــت به قدرت طالبان در 
پی تهاجمی گســترده بود که از اردیبهشــت ماه 
ســال قبل و همزمان با خروج نیروهــای نظامی 
خارجی از افغانســتان، از جنوب قندهار آغاز شد و 
به تدریج سرتاسر افغانستان و در نهایت کابل را در بر 
گرفت. کابل با فرار اشرف غنی، رئیس جمهور وقت 
افغانستان، سقوط کرد و طالبان پس از 20سال به 

قدرت بازگشت.
با گذشــت یک ســال از ســقوط کابل، وضعیت 
افغانســتان با آنچه طالب ها در آغاز حکومت از آن 
دم می زدند فاصله زیادی دارد. گروه طالبان پس از 
تصرف افغانستان بارها و بارها وعده برقراری صلح، 
ثبات و امنیت در کشــوری را داد که دهه ها درگیر 
جنگ بوده است. اما اکنون در افغانستان نه خبری از 
صلح و امنیت هست و نه ثبات. طالبان در طول سال 
گذشته ناتوانی خود در حل بحران های اقتصادی، 
امنیتی و سیاســی افغانســتان را به خوبی نمایش 
داده است. حکومت طالبان در این مدت نتوانسته 
با هیچ یک از کشورهای همسایه ارتباطی دوستانه 
برقرار کند و هیچ کشوری در جهان هنوز حکومت 

طالبان را به رسمیت نشناخته است.
بحران اقتصادی و وضعیت حقوق بشر در این کشور 
به نسبت دوران پیش از حکومت طالبان به مراتب 
وخیم تر شده و بحران انسانی افغانستان با نزدیک تر 
شــدن به فصل ســرما، روزبه روز نگران کننده تر 
می شــود. تمامی این فجایع اما زیر ســایه جنگ 
اوکراین به فراموشی سپرده شده است. با آغاز جنگ 
میان اوکراین و روسیه، به ناگاه تمامی توجه جامعه 
جهانی از افغانستان برداشته و بر اوکراین متمرکز 
شد؛ رویدادی که دســت افغان ها را از کمک های 
جهانی کوتاه تر کرد و آرامش خاطری نسبی را برای 

رهبران طالبان به ارمغان آورد.

بحران اقتصادی؛ چالش اصلی طالبان
اقتصاد افغانستان پیش از سلطه طالبان بر این کشور 
هم اقتصادی رو به زوال بود. خشکســالی شدید و 
گســترده، تبعات همه گیری کرونا، رواج فســاد و 
کاهش اعتماد به عملکرد دولت ســابق افغانستان، 
فرار سرمایه های انسانی و ادامه درگیری ها همگی به 
تضعیف اقتصاد این کشور کمک کرده بود. بالفاصله 
پس از سلطه طالبان، تمامی کمک های خارجی به 
ارزش بیش از 8میلیارد دالر در سال، برابر 40درصد 
از تولید ناخالص داخلی افغانستان به طور کامل قطع 
شد؛ درحالی که اقتصاد افغانســتان کامال وابسته 
این کمک ها بود. عالوه بــر این، آمریکا دارایی های 

افغانســتان به ارزش 7میلیارد دالر را در بانک های 
خود مســدود کرد و تحریم هایی گســترده علیه 
افغانستان اعمال کرد؛ دارایی که با وجود مذاکرات 
اخیر میان آمریکا و طالبان، همچنان دور از دسترس 

مردم افغانستان باقی مانده است.
در نتیجه ســوءمدیریت طالب ها، از آغاز حکومت 
آنها در افغانســتان تاکنون اقتصاد این کشــور 20 
تا 30درصد کوچک تر شــده اســت. خشکسالی، 
محصوالت کشاورزی را از بین برده و گرسنگی و فقر 
را افزایش داده است. روی گرداندن سرمایه گذاران 
خارجی و از بین رفتن تجــارت خارجی تحت تأثیر 
تحریم های بانکی، اقتصاد این کشــور را نابود کرده 
اســت. بخش زیادی از جمعیت 39میلیون نفری 
افغانستان بیکار شــده  و مفاهیمی نظیر معیشت و 
خدمات اجتماعی در این کشور تقریبا از بین رفته اند.

اکنون فقر، گرسنگی و بحران انسانی در این کشور 
به وخیم ترین وضعیت خود رسیده است. براساس 
آمارهای ســازمان ملل، گرسنگی شــدید بیش از 
20میلیون افغان، یعنی نزدیک به نیمی از جمعیت 
را در معرض خطر قرار داده است؛ رقمی که نسبت 

به سال گذشته افزایشی 65درصدی داشته است. 
همچنین بانک جهانــی در گــزارش جدید خود 
هشــدار داده که 69درصد از مردم افغانستان توان 
تامین غــذای روزانه خود را ندارنــد و 16درصد از 
خانواده های افغان در طــول روز کمتر از یک وعده 
غذا مصرف می کنند. آمارهــای جهانی همچنین 
نشان می دهند 59درصد از افغان ها نیازمند دریافت 
کمک آنی هســتند و در صورتی که اقدامی سریع 
صورت نگیرد، تا پایان ســال، 97درصد از جمعیت 
افغانســتان به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد. در 
این میان، کودکان افغان اصلی ترین قربانیان به شمار 
می روند. ســازمان ملل اردیبهشت ماه سال جاری 
اعالم کرد بیش از 1.1میلیون کودک زیر 5سال در 
افغانستان در معرض سوءتغذیه شدید قرار دارند، 
درحالی که خدمات درمانی کارآمد و مناســبی هم 
برای رسیدگی به وضعیت کودکان آسیب دیده در 

این کشور وجود ندارد.

چالش ماندگار امنیت
11 روز پس از تصرف کابل و آغاز حکومت طالبان در 

افغانستان، شاخه خراسان داعش حمله ای انتحاری 
در فرودگاه مملو از جمعیت کابــل ترتیب داد که 
منجر به مرگ بیش از 100نفــر، ازجمله 13عضو 
ارتش آمریکا شــد. از همان روز بــود که درگیری 
حکومت جدید طالبان با نیروهای داعش در داخل 
افغانستان آغاز شد و با گذشت یک سال از آن زمان، 
هنوز مشکل طالب ها با نیروهای داعش و بحران های 
امنیتی ناشی از فعالیت این گروه حل نشده است. 
این در حالی است که طالبان دائما تهدید داعش را 
بی اهمیت جلوه داده و ادعای برقراری ثبات و آرامش 

را تکرار کرده است.
ســران طالبان تا حدودی در قدرت گرفتن داعش 
خراسان در افغانســتان نقش داشته اند. آنها تأیید 
می کنند که در جریان حمله به زندان کابل و دیگر 
نقاط افغانستان، دست کم هزار و 800عضو داعش 
را هم فراری داده اند. بیشــتر این افــراد دوباره به 
نیروهای داعش که در شــرق افغانستان متمرکز 
هستند پیوســته اند. بخش دیگری از اعضای این 
گروه در حدود هزار و 500نفر در پاکستان حضور 

دارند.
بخشی از ناتوانی طالبان برای مقابله با داعش، عالوه 
بر اختالفــات داخلی قومیتی میان اعضای ارشــد 
طالبان، همدلی تعدادی از سران طالبان در مناطق 
شرقی افغانستان به ویژه پشتون ها با داعش خراسان 
است؛ افرادی که حتی اگر قصد پیوستن به داعش 
را نداشته باشند، اما این گروه را ابزاری کارآمد برای 
تحت فشــار قراردادن رهبران غیرپشتون طالبان 
می بینند. همچنین تعداد زیادی از اعضای کنونی 
داعش خراسان، اعضای سابق طالبان هستند و این 
موقعیت مناسبی برای جذب طالب های ناراضی از 

حکومت برای داعش ایجاد می کند.
جدیدترین بحرانی که داعش برای طالبان به وجود 
آورده، ترور رحیم اهلل حقانی، روحانی برجســته و 
مشــهور طالبان اســت که به خاطر سخنرانی های 
تندی که علیه داعش داشــت بســیار مشهور بود. 
داعش روز پنجشنبه مسئولیت انفجار انتحاری که 
منجر به مرگ حقانی شــد را به عهده گرفت. پیش 
از این هم داعش خراســان با ترتیب دادن 2حمله 
به عزاداران محرم در غرب کابل، دســت کم 10نفر 
را شــهید و 40نفر را مجروح کرد. گروه تروریستی 
داعش پیش و پــس از به قدرت رســیدن طالبان 
بارها و بارها به مدارس، مســاجد و مراکز آموزشی 
شــیعیان در غرب کابل و دیگر مناطق افغانستان 
حمله کرده است. یکی از مرگبارترین حمالت داعش 
پس از به قدرت رســیدن طالبان، حمله به مسجد 
شیعیان در قندهار بود که 60قربانی به جا گذاشت. 
نیروهای داعش از گذشــته تا کنــون چالش های 
امنیتی زیادی را در مناطق شیعه نشین برای دولت 
پیشــین افغانســتان و حکومت طالبان به وجود 
آورده اند؛ مشــکلی که طالب ها هنوز نتوانسته اند 

راه حلی برای آن بیابند.

سقوط افغانستان؛ يك سال بعد
یک سال پس از سقوط کابل و تسلط طالبان بر افغانستان، مردم این کشور فقیرتر شده اند و نا امنی تشدید شده است

برخی رسانه های آمریکایی، بازرسی پلیس اف بی آی از خانه دونالد ترامپ را به کدهای هسته ای مرتبط دانسته اند
کدهای هسته ای در ویالی ترامپ

حدود2 ســال پس از شکســت ترامپ در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا، این چهره جنجالی همچنان 
خبرساز است، تا آنجا که اکنون چند روزی است که 
خبرهای مربوط به بازرســی پلیس از خانه ترامپ، سایر خبرهای 

مرتبط با آمریکا را تحت الشعاع قرار داده است.
ماجرای این روزهای ترامپ به بازرسی سرزده نیروهای تحقیقاتی 
پلیس آمریکا از خانه ویالیی او در فلوریدا بر می گردد که برخی از 
حامیان ترامپ آن را اقدامی سیاسی از سوی کاخ سفید توصیف 
می کنند. با وجود آنکه سخنگوی کاخ سفید اطالع قبلی بایدن از 
این موضوع را رد کرده، اما ترامپ مدعی است که ورود پلیس به 

خانه اش با اطالع جو بایدن صورت گرفته است.
اکنون برخی گزارش ها پرده های جدیدی از این ماجرای مبهم 
را کنار می زند و نشان می دهد که ماجرا شاید کمی پیچیده تر 
از درگیری های سیاســی دمکرات ها و جمهوریخواهان باشد. 
در همین ارتباط نیز روزنامه واشــنگتن پســت در جدیدترین 

گزارش خود درباره ورود پلیس فدرال آمریکا به خانه ترامپ نوشــته 
که اف بی آی به دنبال »اســناد طبقه بندی شده مربوط به سالح های 
هســته ای« در خانه ترامپ بوده است. واشنگتن پســت این ادعا را 
با توجه به اطالعات به دســت آمده از افراد نزدیک بــه پلیس و تیم 
تحقیقاتی مطرح کرده؛ هرچند جزئیات بیشتری ارائه نکرده و مشخص 
نیست که اسناد هســته ای طبقه بندی شده شامل چه مواردی بوده 

است؟
اگر آنگونه که واشنگتن پست گفته بازرسی های صورت گرفته مرتبط با 
کدهای هسته ای آمریکا باشد، احتماال می توان انتظار داشت که نتایج 
این تحقیقات، جنجالی و پرآب و تاب باشد. کدهای هسته ای حاوی 
مجموعه ای از کدهای آغاز یک حمله هســته ای استراتژیک توسط 
دولت آمریکاســت که به صورت رسمی و ســنتی در اختیار روسای 
جمهور این کشــور قرار می گیرد. این کدها در چمدانی حاوی یک 
کیف نگهداری می شود که به »توپ فوتبال هسته ای« معروف است 
 و داخل آن یک قطعه دیجیتال به ابعاد 3 اینچ )7.3 ســانتی متر( در

5 اینچ، معروف به »بیسکوییت« قرار دارد. همه روسای جمهور آمریکا 
پیش از انجام مراسم سوگند، در مراسم محرمانه ای درباره نحوه کار با 
چمدان حاوی کدهای هسته ای توجیه می شوند و پس از پایان دوره 

قدرت شان نیز چمدان را به رئیس جمهور بعدی تحویل می دهند.
وقتی ترامپ در ژانویه 2017چمدان هســته ای را پیش از مراســم 
تحلیف از اوباما تحویل گرفت، بی بی سی در گزارشی درباره کدهای 
هسته ای نوشت: توپ فوتبال هســته ای هرگز از کنار رئیس جمهور 
آمریکا دور نمی شــود. یک کتاب ســیاه از گزینه های نوع حمله در 
چمدان هسته ای موجود است و رئیس جمهور آمریکا می تواند پس از 
احراز هویتش به عنوان فرمانده کل قوا توسط یک کارت پالستیکی، 
از بین گزینه های هســته ای، کد موردنظرش درباره نوع عملیات را 
انتخاب کند. اگر تحقیقات پلیس فدرال آمریکا از خانه ویالیی ترامپ 
در فلوریدا نتایج را به کدهای چمدان هسته ای برساند، مشخص است 
که ترامپ حتی پس از خروج از کاخ سفید تالش داشته تا این کدهای 

استراتژیک را حفظ کند.

رویداد

گزارش

دیپلماسي؛ حربه انتخاباتي اردوغان
اردوغان سعي دارد با تمرکز بر دستاوردهاي خود در سیاست 

خارجي، بحران هاي اقتصادي داخلي را به حاشیه براند

»ترکیه به لحاظ سیاســی، نظامی و دیپلماتیک در حال ورود 
به یکی از قدرتمندترین دوران های خود است.« این بخشی از 
اظهارات رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در اواخر 
هفته گذشته است. اردوغان در حالی از آغاز عصری شکوهمند 
در ترکیه صحبت می کند که کشورش با بحران شدید  اقتصادی 
روبه رو است؛ بحرانی که به اعتقاد ناظران، انتخابات پارلمانی 
و ریاست  جمهوری سال آینده را به یکی از چالش برانگیزترین 

رقابت های سیاسی او در 20 سال گذشته تبدیل خواهد کرد.
ناظران سیاسی با اشــاره به مجموعه ای از دستاوردهای اخیر 
اردوغان در عرصه بین المللی از جمله توافق مهم با روســیه 
و اوکراین بــرای از ســرگیری صادرات غــالت معتقدند در 
جایی که مردم ترکیه تــورم 79 درصدی را تجربه می کنند و 
ارزش لیر نسبت به چند ماه پیش به شدت سقوط کرده، این 
پیشــرفت های بین المللی با تصویر تیره و تار اقتصاد داخلی 
در تضاد است. همین چهارشــنبه گذشته بود که خبرگزاری 
بلومبرگ گــزارش داد لیر ترکیه با کاهــش 0.4 درصدی به 
17.96 به ازاي هر دالر رسیده اســت. این در حالی است که 
ناظران اقتصادی پیش بینی کرده اند، ارزش لیر در برابر دالر 
تا سال آینده نزدیک به 15درصد دیگر هم کاهش پیدا کند. 
منتقدان انگشــت اتهام به سوی سیاســت های غیرمتعارف 
اقتصادی اردوغان می گیرند؛ از جمله کاهش متوالی نرخ بهره 
به رغم تورم باال و برکناری 3 رئیس بانک مرکزی از سال 2019. 
اردوغان اما تاکید دارد که میوه سیاست های اقتصادی دولتش 
از جمله اولویت دادن به صادرات، تولید و سرمایه گذاری را باید 

نیمه نخست سال 2023 چید.

موفقیت های بین المللی
مقام های حــزب حاکم عدالــت و توســعه)AK( اردوغان را 
به عنوان دولتمردی به تصویر می کشــند که به لحاظ اعتبار 
بین المللی قابل مقایسه با رقبای داخلی اش نیست. یک مقام 
ارشد دولتی با اشــاره به اینکه هیچ چهره سیاسی دیگری در 
ترکیه چنین سطحی از ارتباطات بین المللی را ندارد به رویترز 
گرفته اســت: »بخواهید یا نخواهید اردوغان یک رهبر است. 
هیچ رهبر دیگری در ترکیه وجــود ندارد که بتواند جایگزین 

او شود.«
روســیه و اوکراین 31تیرماه )22جوالی( توافقــی را برای 
بازگشایی 3 بندر اودسا، چرنوگورسک و یوژنی در اوکراین به 
منظور صادرات غالتی که ماه ها بود به خاطر جنگ گیر افتاده 
بودند، امضا کردند؛ توافقی که به نگرانی از کمبود جهانی غالت 
که می توانست میلیون ها نفر را به قحطی بکشاند، پایان داد. 
این توافق با میانجیگری سازمان ملل و ترکیه صورت گرفت. 
اردوغان همچنین موفق شــد که از جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریکا، تعهد بگیرد که از فروش جنگنده های F16 آمریکایی 
به ترکیه حمایت کند. واشنگتن پیش تر در واکنش به خرید 
تسلیحات روسی از سوی ترکیه، فروش جت های F35 به آنکارا 

را متوقف کرده بود.  

ترمیم پیوندهای منطقه ای 
اردوغان که از اعتراض های گســترده ضد دولتی در 2013 و 
کودتای ناموفق در سال 2016 جان سالم به برده اکنون به امید 
جذب سرمایه های خارجی مورد نیاز خود درصدد ترمیم روابط 
تیره و تار با قدرت های منطقه ای است. امارات متحده، رقیب 
ترکیه در جنگ داخلی لیبی و مناقشه خلیج فارس بر سر قطر، 
در توافق های سوآپ ارزی با ترکیه به ارزش 28میلیارد دالر به 
چین، قطر و کره جنوبی پیوست. ترکیه همچنین امیدوار است 
تا بتواند با عربستان نیز توافق های تجاری داشته باشد و روابط 

خود را با مصر و رژیم  صهیونیستی بهبود بخشد. 
اما کلید دیپلماسی اردوغان در خاورمیانه و فراتر از آن، چیزی 
است که رئیس جمهوری ترکیه آن را »تفاهم مشترک مبتنی 
بر اعتماد و احترام متقابل با پوتیــن« می خواند؛ رابطه ای که 
شــرکای ترکیه در ناتو را به شــدت نگران کرده است. ترکیه 
با وجود انتقاد از حمله روســیه به اوکرایــن، از غرب به دلیل 
ارسال تسلیحات به این کشــور انتقاد و همزمان از همراهی 
غرب برای اعمال تحریم های درنظر گرفته شده بر ضد روسیه 
خودداری می کند؛ رویکردی که به گفته آنکارا باعث شده تا 

میانجگیری هایش نتیجه داشته باشد. 

محک انتخاباتی 
با وجود موفقیت های اردوغان در سطح بین المللی، اصلی ترین 
نگرانــی رای دهندگان ترکیــه وضعیت اقتصــادی و حضور 
3.6میلیون پناهنده سوریه اي در این کشور است که در ابتدای 
جنگ سوریه، دولت ترکیه از آنان استقبال کرد اما اکنون از نظر 

مردم به رقیبی برای مشاغل و خدمات دولتی تبدیل شده اند.
اردوغان یکــی از تاثیرگذارترین چهره های  سیاســی ترکیه 
اســت که پس از مصطفی کمال آتاتــورک بنیانگذار ترکیه 
مدرن، طوالنی ترین دوره زمامداری را در این کشــور داشته 
است. رویترز نوشته که نظرسنجی های هفته گذشته حاکی 
از آن است که حزب عدالت و توسعه با 33.8درصد بیشترین 
حمایت رای دهندگان ترکیه ای را با خــود دارد. اما این همه 
داســتان نیســت. اردوغان با تهدید اتحاد احزاب مخالف با 
یکدیگر روبه رو است. نظرسنجی ها نشان می دهد  کاندیداهای 

ریاست جمهوری با فاصله نزدیک او را دنبال می کنند. 
اردوغان توپراک، یکی از اعضای حزب اپوزیسیون 

جمهوری خواه خلق)CHP( و مشــاور ارشد 
کمــال قلیچداراوغلــو، رهبر ایــن حزب، 
می گوید: »دولت از سیاســت خارجی برای 

سرپوش گذاشتن بر فاجعه اقتصادی 
اســتفاده می کند؛ فاجعه ای که 
خود مســئول آن اســت. دولت 
اردوغان از پیروزی دیپلماتیک 
برای مردم گرفتار در مشکالت 
اقتصــادی داستان ســرایی 
می کند.« توپراک معتقد است 
که اردوغان حتــی در حوزه 
دیپلماسی نیز امتیازاتی را به 
طرف های مقابل می دهد که 
عزت ترکیه را زیر سوال می برد 
و موقعیت این کشور را تضعیف 

می کند. 

اشرف غنی
رئیس جمهور پیشین افغانستان

مــن رئیس جمهــور قانونــی افغانســتان 
هستم، اما تاکنون شــرایط برای بازگشتم 
به افغانستان ایجاد نشــده است. گناهی 
هم نکرده ام که منتظر عفو طالبان باشم. 
زلزله سیاسی شــده و همه گنگ هستند، 
لطفا خشــم خــود را طرف کســانی داشــته 
باشــید که نگذاشــتند ما حکومــت کنیم. 

)ای بی ان(

جوزپ بورل
 مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

 حل و فصل وضعیت افــرادی که در یک 
زندان روبــاز به نــام غزه گرفتار شــده اند 
در دســت اتحادیه اروپا نیست. شرایط 
زندگــی در غــزه فضاحت بــار و مایــه 
شرمساری است، اما هیچ راه حلی برای 
حل این مســئله خاورمیانه بــدون تعهد  
 اساســی از ســمت آمریکا وجود نــدارد.

) راشاتودی(

وانگ ونبین
 سخنگوی وزارت خارجه چین

 بهتر اســت رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا بــه افغانســتان، عراق، ســوریه 
و لیبــی هــم بــرود تــا بــرای کشــتار 
صدهاهزار غیرنظامی به دست ارتش 
آمریکا ابــراز ندامت کنــد. او همچنین 
می تواند به این کشورها وعده دهد که 
وحشی گری های مشابهی که ناشی از 
نقض منشــور ملل متحد است، دیگر 

تکرار نخواهد شد.)شینهوا(

حمله به نویسنده آیات شیطانی
سلمان رشدی، نویســنده مرتد کتاب آیات شیطانی که به 
ساحت پیامبر اسالم )ص( اهانت کرده بود، هنگام سخنرانی 
در یک موسسه آموزشي در غرب نیویورک مورد حمله قرار 
گرفت. رشدي 75 ساله در حال آماده شدن براي سخنراني 
بود که ضارب بــه روي صحنه رفــت و او را از ناحیه گردن 
مجروح کرد. طبق اعالم پلیس آمریکا، رشدي با هلي کوپتر به 
بیمارستان منتقل شده و فرد ضارب نیز دستگیر شده است. 

در مورد هویت ضارب، اطالعاتي منتشر نشده است. 
سلمان رشدی بعد از انتشار رمان موهن »آیات شیطانی« در 
سال 1367، خشم مسلمانان را برانگیخت. در پي اعتراضات 
گسترده در کشورهاي مختلف جهان، امام خمیني )ره( طي 
حکمي رشدي را مرتد خواند و خواستار اجراي حکم اعدام او 
شد. گفته می شود که در نخستین ماه های پس از انتشارکتاب 
آیات شیطانی و باالگرفتن اعتراضات مسلمان به محتوای  ضد 
دینی آن، سلمان رشدی در طول یک ماه بیش از 15 بار محل 
سکونت خود را تغییر داد. طي 34 سال گذشته، دولت انگلیس 
که زمینه انتشار کتاب آیات شیطانی را فراهم کرده بود با صرف 
هزینه  بسیار مسئولیت حفاظت از جان او را  به عهده داشته 
است. در حکم ارتداد امام خمیني )ره( علیه سلمان رشدي 
آمده است: » به اطالع مسلمانان غیور سراسر جهان می  رسانم 
مؤلف کتاب »آیات شیطانی« که علیه اسالم و پیامبر و قرآن، 
تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع 
از محتوای آن، محکوم به اعدام می  باشند. از مسلمانان غیور 
می  خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعاً آنها را اعدام 
نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین 

نماید و هر کس در این راه کشته شود، شهید است.«

نقل قول  جهان نما

 خبر

کیوسک

5پرده از افغانستان، تحت سلطه طالبان
 مسدودشدن دارایی های افغانستان

دولت آمریکا باوجود امضای قرارداد صلح با طالبان، همچنان این گروه را در دسته گروه های 
تروریستی حفظ کرده و به همین خاطر 7میلیارد دالر دارایی افغانستان را در بانک های 1

آمریکایی مسدود ساخته تا طالب ها نتوانند به آن دسترسی پیدا کنند. همچنین کمک های مالی 
کشورهای غربی که اصلی ترین منبع درآمد کشور افغانستان به شمار می رفت، تعلیق شده یا به شدت 
کاهش پیدا کرده است. مذاکرات اسلو که به دعوت نروژ از هیأت طالبان و غرب برای گفت وگو درباره 
ازسرگیری کمک های مالی به افغانستان آغاز شد، یکی از تالش های بین المللی برای ارسال مستقیم 

کمک های مالی برای مردم افغانستان بوده است.
خروج غرب و تراژدی فرودگاه کابل

آخرین نیروهای غربی پس از 2دهه جنگ پرهزینه و بی نتیجه، 15روز پس از اشغال کابل از 
افغانستان خارج شدند. سرعت گرفتن روند خروج نیروهای غربی و شهروندان افغانی که 2

با دولت پیشین افغانستان یا نیروهای غربی همکاری کرده بودند از افغانستان در روزهای آخر هرج 
و مرج شدید و صحنه های تراژیکی در فرودگاه کابل به وجود آورد و این تراژدی با حمله انتحاری 

داعش به فرودگاه کابل و مرگ افغان ها زیر دست و پا تکمیل شد.
 بازگشت افراطی گری طالبانی

در ادامه برخالف ادعاهای اولیه طالب ها مبنی بر فاصله گرفتن آنها از شیوه های افراطی و 
ســرکوبگرانه، زنان به ســرعت از صحنه سیاست و جامعه افغانســتان حذف شدند و 3

محدودیت های شدیدی برای حضور آنها در اجتماع اعمال شد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر 
طالبان با سیاست هایی افراطی سابق، کار خود را در افغانستان آغاز کرد. در ادامه طالب ها چند ساعت 
پس از آغاز فصل بازگشایی مدارس، بازگشت دانش آموزان دختر دوره متوسطه به مدارس را ممنوع 
اعالم کرد. براساس گزارش رسانه های افغان، طی یک سال گذشته بیش از 400مدرسه خصوصی 
به دلیل کاهش جمعیت دانش آموزان، فقر و ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان تعطیل شده اند.

 زلزله
وقوع زمین لرزه ای 5.9ریشتری در جنوب شرقی افغانســتان که منجر به مرگ بیش از 

هزارنفر و آوارگی هزاران نفر دیگر شد، رویدادی خارج از کنترل طالبان بود اما به یکی از 4
بزرگ ترین چالش های ژئوپلتیکی تبدیل شد که طالب ها طی یک سال گذشته با آن مواجه شدند. 
انزوای افغانستان و به رسمیت شناخته نشدن طالبان از ســوی دولت های جهان در کنار بحران 
اقتصادی فاجعه باری که از ابتدای حکومت طالبان گریبانگیر افغانســتان شــده بود، تبعات این 

زمین لرزه را چندبرابر کرده است.
 کشته شدن رهبر القاعده

کمتر از 2هفته از کشته شدن ایمن الظواهری، رهبر مشهور القاعده در افغانستان می گذرد. 
الظواهری که یکی از متهمان اصلی حمالت تروریستی 11سپتامبر2001 به شمار می رفت، به 5

دستور جو بایدن و طی یک حمله پهپادی در محل اختفای خود در کابل کشته شد. طالبان این اقدام 
آمریکا را محکوم کرد.
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گرینویچ

شکايت از اکونومیست

 

بغداد: اینــاس طالب، بازیگر و مجــری تلویزیون 
عراقی، از مجله اکونوميســت به دليل اســتفاده از 
تصویر او برای مقاله ای درباره همه گيری چاقی ميان 
زنان عرب ناخشنود است و قصد دارد با اقدام قضایی، 
از این نشریه شکایت کند. به گزارش ایندیپندنت، 
مجله اکونوميست در شــماره ژوئيه خود مطلبی با 
عنوان »چرا زنان در جهان عرب چاق تر از مردانند« 
منتشر کرد که در آن، با استناد به اینکه ارزان ترین 
غذاهای محلی معموال جزو ناســالم ترین  غذاها به 
شــمار می روند، اقتصاد اجتماعی و محافظه کاری 
اجتماعی فراگير در کشورهای عرب را مسبب این 
تفاوت دانست. طالب در مصاحبه ای اعالم کرد که 
برای شکایت و درخواست غرامت از این نشریه آماده 
می شــود: »من تصميم گرفتم به دليل انتشار این 

مطلب با اکونوميست برخورد قانونی کنم.«

کالهبرداری از مادر
 

ريودوژانیرو: زنی در برزیل به ظن استفاده از یک فالگير 
برای کالهبرداری بيش از 140ميليون دالر آثار هنری، پول 
نقد و جواهرات از مادرش دســتگير شد. گفته می شود که 
قربانی بيوه یکی از بزرگ تریــن مجموعه داران آثار هنری 
برزیل است. این دختر متهم شــده که با کمک یک فالگير 
وانمود کرده که آثار هنری مادرش نفرین شده است و به این 
ترتيب این آثار را از او دزیده است. بنا به گزارش ها، نقاشی 
یکی از مشهورترین هنرمندان برزیلی از زیر یک تختخواب 
پيدا شــده اســت. به گفته پليس ریودوژانيرو و به گزارش 
رســانه های محلی، این کالهبرداری در سال2020 زمانی 
آغاز شد که فردی خود را فالگير جا زده و به مادر این دختر 
گفت که دخترش بيمار است و او را ترغيب کرد که هزینه 
درمانش را بپردازد. پليس گفته است که در ماه های بعد، این 
دختر و یکی از همدستانش که خود را فالگير نشان می داد 
شروع به برداشــتن آثار هنری از خانه کردند با این ادعا که 
این آثار به خاطر انرژی منفی نفرین شده است و باید برای 
آنها دعا خوانده شود. پليس همچنين گفته که این طرح در 
ادامه با همدســتی چندین نفر عملی شده است. اعتقاد به 
تاثير فالگيرها بر روند زندگــی برزیلی ها پيش تر ازاین هم 

سبب بروز حوادث عجيبی شده بود.

تاوان گیاهخواری غیراصولی
 

فلوريدا: والدین کودکی در آمریکا که بدون داشتن اطالعات 
کافی از رژیم های غذایی به فرزندشان فقط ميوه و سبزی خام 
داده بودند، پس از مرگ او گناهکار شناخته شدند. به گزارش 
نيویورک پســت، وزن این کــودک نوپا فقــط 7.7کيلوگرم، 
3کيلوگرم کمتر از حد متوســط   برای یک کودک همســن 
او بود. والدین این کودک در ســپتامبر2019 متوجه شدند 
تنفسش قطع شده است. کالبد شکافی نشــان داد که ازرای 
کوچک به دليل عوارض ســوء تغذیه مرده است. دادستان ها 
مادر را متهم کردند که وقتی متوجه شد پسرش مریض است، 
به دنبال مراقبت های پزشــکی مناســب برای او نبوده است. 
دستيار دادســتان ایالتی در صحبت های پایانی خود گفت: 
»شيال تصميم گرفت به گریه های او بی توجهی کند. او برای 
دیدن اســتخوان هایش به ترازو نياز نداشت. او برای شنيدن 
گریه او نيازی به ترازو نداشت.« به گفته بازرسان، زوج اولری 
2فرزند 3 و 5ساله دیگر نيز داشــتند که آنها نيز از سوءتغذیه 

رنج  می بردند. 

آتش سوزی های گسترده در 2 ناحیه  جنگلی  فرانسه و پرتغال- عکس: باشگاه خبرنگاران جوان اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

شنبه

  عاشورا؛ نهضت آگاهی

سيره امام حســين و سایر امامان 
عليهم السالم نشان می دهد که در 
زندگی آنان فقط »اهلل« مطرح اســت و هر کاری می کنند یا 

نمی کنند فقط در راستای رضایت اوست.
وقتی مالک و معيار زندگی انجام وظيفه الهی باشد، یک جا که 
تکليف، حفظ جان باشد، آن حضرات خائفا یترقب جانشان را 
حفظ می کنند و آنجا که تکليف، دل به خطر زدن باشد، خود 

را به شمشيرهای برهنه می سپارند.
خروج امام حسين)ع( و حرکتشان به سمت کربال حتی اگر 
برای تشکيل حکومت هم باشد، یک تکليف الهی بوده است؛ 
زیرا امام عالوه بر تکاليف فردی، 2تکليف مهم اجتماعی دارد:

اول تبليغ دین که در هيچ شرایطی تعطيلی بردار نيست و در 
زندان، در تبعيد، در خوشی، در ناخوشی و در هر شرایطی باید 

دین خدا را تبليغ کند.
وظيفه دوم امام، تشــکيل حکومت اســت که اگر یاوران و 
ناصرانی داشته باشد، وظيفه اش اقدام برای تشکيل حکومت 
دینی است، اما اگر کسی با ایشان نباشــد، دیگر تکليفی بر 
دوش امام نيست؛ چون به تنهایی کاری از دستش برنمی آید؛ 
بنابراین اگر ناصران و یاورانی پيدا شــدند، وظيفه امام اقدام 
برای تشکيل حکومت است و نمی تواند شــانه از زیر بار آن 

خالی کند.
امام علی)ع( با اینکه خالفت را رها کــرده بود و کاری به کار 
حکومت نداشــت، اما وقتی حضور انبوه مــردم برای بيعت 
حجت را بر وی تمام کرد، تشــکيل حکومت برایش تکليفی 
الهی شد. آن حضرت در خطبه شقشقيه می فرماید: »تجمع 
مردم برای بيعت با من چنان بود که در آن ازدحام لباسم پاره 
شد و نزدیک بود حسنين زیر دست و پا له شوند. سوگند به 
خدایی که دانه را شکافت و جان ها را آفرید، اگر حضور فراوان 
بيعت کنندگان نبود و یاران حجت را بر من تمام نمی کردند 
و اگر خداوند از علمــا عهد و پيمان نگرفته بــود که در برابر 
شکم بارگی ستمگران و گرســنگی مظلومان سکوت نکنند، 
مهار شــتر خالفت را بر کوهان آن می انداختــم و رهایش 
می ساختم؛ چه آنکه دنيای شما نزد من از آب بينی بزغاله ای 

بی ارزش تر است.«
خب، امام حســين)ع( نيز تقریبا در شرایطی اینچنينی قرار 
گرفت. 12هــزار نامه فردی و گروهی دریافــت کرد که او را 
دعوت کردند و وعده حمایت دادند. امام مســلم بن عقيل را 
فرســتاد که اگر مردم پای حرفشان هســتند و این نامه ها و 
ادعاها درست اســت، او را خبر کند. در کوفه 18هزار نفر با 
مسلم به عنوان نماینده امام بيعت کردند و مسلم با دیدن این 

شرایط به امام نامه نوشت که به سمت کوفه حرکت کنند.
به هرحال آنچه باعث خروج امام شــد، همان جلب رضایت 
پروردگار و انجام تکاليــف الهی بود کــه گاه در قالب اقدام 
برای تشکيل حکومت و گاه در قالب اقدام فردی، نمود پيدا 
می کند. عدالت خواهی و ظلم ســتيزی امام یکی از آن موارد 
است که او تربيت یافته مکتب علی)ع( بود که فرمود: همواره 

یاور مظلومان و دشمن ظالمان باشيد.
انجام وظيفه امر به معروف و نهی از منکر و احيای این واجب 
بزرگ از دیگر تکاليفی بود که امام حسين)ع( به شدت دنبال 
آن بود و در چندین خطبه به صراحت آن را بيان می کنند. این 
فریضه الهی به خصوص از زمان معاویه مهجور و ممنوع شده 
بود. برخوردهای خشونت بار و ستمگرانه با ابوذر، ميثم تمار و 
رشيد هجری به خاطر آن بود که آنان امر به معروف می کردند 
و مردم را با حقایق آشنا می ساختند، اما دستگاه معاویه دنبال 
عدم آگاهی مردم بود تا بتوانند حقایق را وارونه جلوه دهند تا 
جایی که بر فراز منابر و خطبه های جمعه به علی)ع( ناســزا 
بگویند و او را لعنت کنند تا بتوانند به مدینه که عده ای عليه 
ظلم و جور آنان قيام کرده  بودند، حمله کنند و با فرمان خليفه 
که جان، مال و ناموس اهل مدینه بر مهاجمان حالل است، 
هزاران صحابی و قاری قرآن را قتل عام و به زنان و دخترانشان 
تجاوز کنند تا بتوانند با جعل حدیث، دین پيامبر)ص( را در 
راستای منافع خود تحریف کنند و مردم را در جهلی فروبرند 
که منافعشان را تضمين می کرد؛ جهلی که خلفای ميگسار و 
هوس باز هم مورد قبول باشند و مردم به حکومتشان گردن 
نهند و دیگر برای مردم فرقی نکند که چه کســی حاکمشان 
است. آن وقت فردی مثل وليد هم خليفه می شود که تا صبح، 
غرق در عيش و نوش اســت و سحرگاهان که حال حضور در 
نماز جماعت صبح نــدارد، کنيز خود را می فرســتد تا امام 

جماعت مردم باشد.
عالئلی از مورخان صاحب نام می نویســد: این ثابت است که 
بنی اميه علت فســاد بودند و تجدید زندگی عصر جاهليت با 

تمام ویژگی ها و رنگ و بویش طبيعت خالفت آنان بود.
حاال سؤال این است که نتيجه قيام عاشورا چه بود و آیا امام در 
اهداف خود موفق بودند یا نه؟ این مبحثی بسيار مفصل است 
و مجال بيشتری را می طلبد، اما در یک نکته باید گفت هرچند 
امروز هم بعضی از گروه های اسالمی در همان بی خبری مورد 
نظر بنی اميه به سرمی برند و تابع راه و رسم آنان هستند، اما در 
عوض، بخشی دیگر از مسلمانان با آموزه های امام حسين)ع( 
و نهضت های شيعی با اسالم ناب آشــنا هستند و راه و رسم 
نبوی و علوی را می شناسند؛ چيزی که دشمن را آزار می دهد 

و به شدت دنبال تحریف و تغيير این آگاهی است.

از ســال 1985ميــالدی کــه 
گونه ای نــو از آبلــه pox در دو 
گروه از ميمون هــای یک مرکز 
تحقيقاتی در کپنهاگ دانمارک 
مشــاهده و گزارش شــد تا به 
حال هرگاه این آبلــه -که فقط 
به دليــل ميزبانــی نمونه های 
آزمایشگاهی اش نام آبله ميمون 
Monkeypox دارد- شيوع پيدا 
کرد ساکنان محلی برخی مناطق 
جهان به جان ميمون ها افتادند 
و آنها را کشــتند. البته بی توجه 
به این واقعيت کــه ویروس آبله 
ميمون این روز ها فقط از انسان به 
انسان منتقل می شود و از ميمون 

به انسان قابل انتقال نيست. 
اکنون از برزیل هم خبر می رسد 
 کــه مــردم در برخی شــهر ها

 به وسيله ســنگ و مواد سمی 
مشــغول کشــتن ميمون هــا 
هستند. به گزارش اینسایدرپيپر، 
مــارگارت هریس، ســخنگوی 
سازمان جهانی بهداشت در ژنو 
به خبرنگاران گفت: »آنچه مردم 
بایــد بدانند این اســت انتقالی 
که ما شاهد آن هســتيم، ميان 
انســان ها اتفاق می افتــد، نه از 

ميمون با انسان. 
گزارش هــا دربــاره حملــه به 
ميمون هــا در آمریکای جنوبی 
تأسف برانگيز اســت. ميمون ها 
گناهی در شــيوع آبلــه ميمون 

ندارند.« فقط در یــک پناهگاه 
طبيعــی حيوانــات در ایالــت 
ســائوپائولوی برزیل، دست کم 
10 ميمون در کمتر از یک هفته 
به علت ریختن سم در غذای شان 
یا حمله با چوب و سنگ از سوی 

شهروندان محلی، جان باختند.
 از ســوی دیگــر فشــار های 
گروه هــای بين المللی حمایت 
از حيوانات باعث شــده سازمان 
جهانی بهداشت شيوه ای جدید 
را برای انتخاب نــام ویروس ها 
درنظــر بگيــرد. شــيوه ای که 
به دنبال آن نامی از گروه، مليت 
یا گونه ای از حيوانــات در ميان 

نباشد.
بر همين اساس مطابق گزارش 
اینســایدرپيپر باید در آینده ای 
نزدیــک منتظر تغيير نــام آبله 

ميمون باشيم.
براســاس آخریــن داده هــای 
ســازمان جهانــی بهداشــت، 
بيش از 1700مورد ابتال به آبله 
ميمون و یک مــورد مرگ بر اثر 
این بيماری در برزیل ثبت شده 
اســت. درحالی کــه گزارش ها 
حاکی از آن اســت که کشــتار 
ميمون ها در مناطــق دورافتاده 
این کشور هيچ نسبتی با ميزان 
مرگ انسان ها ندارد و حيوانات 
یادشده به صورت گروهی کشتار 

می شوند.

زندگی پدیا

 میمون ها را نکشید!
 آبله تغییر نام می دهد

تقويم/ زادروزعدد خبر

استاد دلهره 

آلفرد هیچکاك را پدر سینمای دلهره می دانند. 
خودش گفته:» من يک کارگردان تیپیک ام. اگر 
سیندرال را بسازم، تماشاگر فورا داخل کالسکه 
دنبال يک جســد می گردد.« هیچکاك طی 
6دهه در ساخت بیش از 50فیلم شرکت داشت 
)از فیلم های صامت تا فیلم های تکنی کالر( و تا 
امروز به عنوان سرشناس ترين و محبوب ترين 
کارگردان فیلم های سینمايی شناخته می شود 

و کسی نیست که او را نشناسد.
هیچکاك در 13آگوست ســال 1899در لندن 
متولد شــد. کارش را از ســال 1915در يک 
استوديوی فیلمســازی در انگلستان، با سمت 
طراح تیتراژ فیلم شروع کرد. کم کم تحت تأثیر 
ســبک هیجان نمايی قرار گرفت و در بريتانیا 
شروع به ســاخت فیلم کرد.با فیلم »ربکا« در 
سال 1940وارد هالیوود شد. نتیجه ورودش به 
دنیای کارگردانی در آمريکا هم شد فیلم هايی 
مثل ســرگیجه، پنجره عقبی، شمال از شمال 

غربی، روانی، بدنام و پرندگان.
شايد يکی از ويژگی های بارز فیلم های هیچکاك 
و در واقع امضای او در فیلم هايش اين باشد که 
در يک صحنه، حتی بسیار کوتاه به عنوان بازيگر 
بازی می کرد. از سال 1955تا 1962هم مجموعه 
ســريال »آلفرد هیچکاك تقديم می کند« را 
کارگردانی کرد که در اين فیلم ها به عنوان راوی 
داستان در فیلم حاضر می شد. هیچکاك هیچ 
وقت به جايزه اسکار دست پیدا نکرد. در سال 
1940فیلم ربکا جايزه بهترين تولیدکنندگی را 
از آن سلزنیک گرفت و تنها 5فیلم قايق نجات، 
طلسم شده، پنجره عقبی، روانی و ربکا نامزد 
اسکار شدند. هیچکاك در مصاحبه ای گفته بود: 
»من اجازه می خواهم از 4نفر به عنوان کسانی که 
بیشترين تأثیر را روی من گذاشتند و بیشترين 
تشويق و پشت گرمی ها را به من دادند، اسم ببرم؛ 
اولی شان يک تدوينگر فیلم است، دومی يک 
فیلمنامه نويس. سومی مادر دخترم پاتريشیا و 
چهارمی کسی که غذاهايش معجزه هايی هستند 
که در آشپزخانه ای معمولی اتفاق می افتند و اسم 
تمام اينها »آلما رويل« )همسر هیچکاك( است.«

حافظ

آن چنان در هوای خاك َدَرش
می رود آِب ديده ام که مپرس

5ســال پيش، یعنــی ســال 2017ميالدی 
مؤسســه معروف افکارســنجی »گالوپ« در 
یک نظرسنجی ساالنه اعالم کرد که ایرانی ها 
عصبانی ترین مردم دنيا هستند! دالیلش را هم 
به تفســير بيان کرده بود که شامل استرس و 

نگرانی و خشم از وضعيت زندگی بود.
 خب خيلــی از روانشناســان در همان زمان 
به آن واکنش نشــان دادند و اعــالم کردند 
که اینطوری ها هم نيســت که این مؤسســه 
می گوید، با این حال این نظرسنجی تلنگری 
بود بــرای اینکه نگــران ميزان خشــونت و 
عصبانيت در کشــورمان شــویم. حاال بعد از 
گذشت چند سال، با وجود شرایط بد اقتصادی 

و انواع و اقسام فشارهایی که دارد به ما ایرانی ها 
وارد می شود، درنظرسنجی تازه این مؤسسه، 
رتبه ایرانی ها در بين عصبانی ترین مردم دنيا، 
به رتبه نهم رسيده و رفته ایم پشت سر لبنان، 
ترکيه، ارمنستان، عراق و افغانستان و بعد هم 
سيرآلئون، مالی و اردن ایستاده ایم.  دليلش 
را اگــر بخواهيد، باید مجموعــه ای از عوامل 
سياسی، اجتماعی، اقتصادی و روان شناختی 

را مورد بررســی قرار داد، اما هر چه که 
هســت، این تنزل رتبــه می تواند 
کمی اميدوار کننده باشد. هر چند 
که هنوز هم از ماندن در ترافيک 

تمام نشدنی خشــمگين ، از 
بيکاری کالفه ، از وضعيت 
معيشت مان و از گرانی ها 
عصبانــی می شــویم یا 
وقتــی مجبوریم به جای 

8ساعت کار، 2 یا3شــيفت کار کنيم تا خرج 
چند نفر دیگر را هم بدهيم، خسته می شویم، 
اما انــگار یــاد گرفته ایم چگونه خشــم مان 
را کنترل کنيم و بيشــتر به روانشناســان و 
مشاوران اعتماد داشــته باشيم.  خوشبختانه 
فرهنگ مقابله با خشونت کم کم دارد در کشور 
جای خودش را باز می کند، با اینکه تا رسيدن 
به انتهای جدول خشمگين ترین مردم دنيا، راه 

درازی در پيش داریم.

 براساس آمار اعالم شــده در سال2021 
ميالدی در ایاالت متحــده، 19درصد از 
افــراد دارای معلوليت در مقابل 64درصد 

افراد سالم، امکان کار دارند. 
 بــر هميــن اســاس بنيانگــذار کافــه 
Bitty & Beau’s Coffee« بــا   «
اســتخدام و آموزش افــراد معلول تالش 
دارد تا کليشــه ها را از بين ببرد و جنبش 
توجه بــه کار معلــوالن را راه اندازی کند. 
به عقيده او مردم سراســر جهــان باید با 
نگاهی متفاوت به معلوالن نگاه کنند. این 
کافی شــاپ در 30آوریل2022 در شهر 

واشنگتن افتتاح شده است.
در ســال2016 ميــالدی، » امــی 
 Bitty & Beau’s « رایــت« کافــه
Coffee « را افتتــاح کــرد. کافــه بــه 
نــام2 فرزنــد مبتال بــه ســندروم داون 
 او کــه در آن زمــان 12 و 16ســال
 ســن داشــتند، نامگــذاری شــد. اما از 
همان زمان امی قصد داشــت تا کاربری 
بهتری بــرای ایــن کافه درنظــر بگيرد 
و آن حضــور و کار افراد معلــول در این 
کافه بود. او کافی شــاپ خود را به شــکل 
کافه ای زنجيره ای بــرای کار معلوالن در 
سراســر ایاالت متحده تعریف  و این کار 
را جنبش حقوق بشــری به نام »در لباس 
کافی شــاپ« معرفی می کند. نخســتين 
کافه از این مجموعه در شهر ولمينگتون 
کارولينای شمالی افتتاح شد. دوازدهمين 
شــعبه آن، 30آوریل2020 ميالدی در 

واشنگتن دی سی بازگشــایی شد. رایت  
اهداف خود از تاســيس این کافی شــاپ 
زنجيــره ای را اینطور توضيــح می دهد: 
»می خواهيم مکانی   بــرای مردم فراهم 
کنيم تــا در آن مهارت های افــراد دارای 
معلوليت را ببينند« او ادامه می دهد: »به 
آنها دستمزد می دهيم تا زندگی متفاوتی 
داشته باشــند. برای آینده خود پس انداز 
کنند. وقتی مشتریان به کافی شاپ می آیند 
و مهارت های آنهــا را می بينند، باعث باال 
رفتن اعتماد به نفس افراد دارای معلوليت 
می شود« او اميدوار است تا کار او ایده ای 
برای مشاغل دیگر برای ایجاد فضای کاری 
امن و مناســب برای معلوالن جســمی- 
ذهنی باشــد. در این کافه، حقوق حداقل 
و پایه برای افراد درنظر گرفته شده است 
و با افزایش مهارت کاری، فضای پيشرفت 
و افزایش حقوق نيز فراهم است. تعدادی 
از افراد دارای معلوليت، آمــوزش کار به 
گارسون های این کافی شــاپ را به عهده 
دارند تا آموزش به شکل اصولی تری انجام 
شود. این کافی شاپ بدون هيچ گونه کمک 
دولتی تاسيس شده و صاحب آن اميدوار 
است روزی شــبيه به این کافه در سراسر 
جهان برای کار افراد معلول تاسيس شود. 
براســاس گزارش مرکز کنترل بيماری ها 
و پيشــگيری از بيماری هــا در ایــاالت 
متحده، حــدود 61ميليون بزرگســال با 
ناتوانی جسمی و ذهنی زندگی می کنند 
که این کمی بيش از یک چهارم از جمعيت 
بزرگســال اســت. این عدد برابر با حدود 
40درصد از افراد 65سال و باالتر را شامل 

می شود.

قصه شهر

مهتاب خسروشاهی

کار و کافه برای همه

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

تان کنیم. 

فراخوان

سیدمحمدرضا واحدی
کارشناس فرهنگی

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار
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اومیکرون 
دست بردار نیست

اومیکرون و زیرســویه های آن که هر روز جهش 
جدیدی دارند، چالــش جدی دربــاره پاندمی 
کرونا در جهان شــده اند. با وجــود اینکه همین 
 BA5  حاال بسیاری از نقاط دنیا درگیر زیرسویه
اومیکرون هستند، 10کشور ازجمله هند زیرسویه 
جدید دیگری تحت عنوان BA2.75 را گزارش 
کرده اند که ویژگی های آن هنوز شناسایی نشده، 
اما مجید مختاری، عضو کمیته علمی کشــوری 
مقابله با کرونا چندی پیش ســرایت پذیری این 
زیرســویه هندی را 1.5 تا ۲برابر بیش از BA4 و 
 BA2.75 عنوان کرد و گفت: »مرگ ومیر BA5
تاکنون نسبت به سایر زیرسویه ها تفاوتی نداشته 
و بر این اساس، هنوز به عنوان سویه نگران کننده 
مطرح نیســت.« حاال حمید ســوری، اســتاد 
اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی 
هم در این باره توضیحات بیشتری به همشهری 
می دهد و می گوید: »طی ۲هفته گذشــته موارد 
گزارش شــده از کووید-19 در جهان نزدیک به 
 BA2.75 30درصد افزایش یافته و زیرشــاخه
اومیکرون هم در کشورهایی مانند هند شناسایی 
شــده اســت. هنوز توالی های محدودی از این 
واریانت فرعی برای تجزیه و تحلیل وجود دارد، اما 
به نظر می رسد این زیرشاخه چند جهش در دامنه 
اتصال گیرنده پروتئین اســپایک دارد؛ بنابراین 
واضح است که این بخش کلیدی ویروس، خود را به 
گیرنده انسانی متصل می کند. البته هنوز زود است 
که بدانیم آیا این زیرشاخه دارای ویژگی های فرار 
ایمنی بیشتر است یا از نظر بالینی، بیماری زایی 
شدیدتر دارد. در این باره باید زمان بگذرد و ردیابی 
و شناسایی طغیان ها صورت بگیرید. این خیلی 
مهم است که بدانیم شیوع این زیرشاخه در دنیا 
و به ویژه کشور هند بر چه اساسی خواهد بود.«  او 
معتقد است در اپیدمی های پیشرونده هر تغییر یا 
اتفاق کوچکی را باید جــدی گرفت و تا خالفش 
ثابت نشــده که واقعا جدی نیســت، نباید به آن 
بی توجه بود: »موارد ابتال به BA2.75 نسبت به 
یک ماه پیش گسترش پیدا کرده و باید در این باره 
نگران بود؛ این در حالی اســت که تقریبا تمامی 
پیک های قبلی از کانون های کوچک شروع شدند 
و این مسئله را در واریانت دلتا هم داشتیم که از 
هند آغاز و از مرزهای شرقی وارد کشور شد. با ورود 
دلتا به کشور شاهد شیوع گســترده آن بودیم و 
به دلیل میزان کشندگی باال، مرتفع ترین پیک در 
ایران رقم خورد، اما در بقیه پیک  ها، واریانت های 
هشــداردهنده از چین، اروپا، آفریقا و آمریکای 
جنوبی وارد کشور ما شــدند و به کشندگی دلتا 
نبودند؛ مانند سویه گاما که به محض ورود به کشور 
در همان منطقه تجاری عسلویه زمینگیر شد.« 
این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشــتی همچنین از نبود برنامه ای جامع برای 
مدیریت اپیدمی در کشور انتقاد دارد و در این باره 
به ایلنا گفت: »اپیدمی شــرایط ایستایی ندارد و 
باید نســبت به آن واکنش متناسب داشت. روند 
کاهشی ویروس طی ماه های اخیر را باید به نوعی 
ترحم آن نسبت به جامعه بشری دانست؛ چراکه 
اگر افراد بمیرند میزبانــی هم برای بقای ویروس 
وجود نخواهد داشــت و بر همین اساس واکنش 
آن هوشمندانه بوده است.« او ادامه می دهد: »ما 
نمی توانیم چندان مداخله ای در وضعیت ویروس 
داشته باشیم. این ویروس، جهش ها و واریانت های 
خود را ادامه می دهد و مستقل از عملکرد ما رفتار 
می کند. آنچه به ما ارتباط دارد نخست رفتارهای 
ما در جامعه و دوم مدیریتی اســت که برای این 
بیماری اعمــال می کنیم. تا زمانــی که زنجیره 
انتقال، افراد حساس و رعایت نشدن پروتکل های 
بهداشتی وجود داشته باشد، قطعا اپیدمی ادامه 
دارد. ما اکنون در کشورمان تمامی متغیرهایی 
را که برای تداوم زنجیره بیماری الزم است داریم. 
به اندازه کافی فرد حساس در جامعه وجود دارد 
و ســطح رعایت پروتکل ها هم به شدت کاهش 
پیدا کرده است. برنامه جامعی هم برای کنترل 
بیماری وجود ندارد و طرح شهیدســلیمانی هم 
به عنوان تنها برنامه  این حوزه کنار گذاشته شده 
است.« به گفته سوری تا زمانی که چنین فضایی 
وجود داشته باشد به جای اثربخشی برای کاهش 
چرخش ویروس باید تسلیم مقدورات و شرایط 
روزگار باشــیم: »االن برنامه بسیاری از کشورها 
این است که بار اپیدمی را کاهش دهند و میزان 
مرگ ومیر در بسیاری از کشورهایی که جمعیت 
مشابه ایران دارند، یک ششــم کشور ماست، اما 
همیشــه از نظر باری که اپیدمی روی جمعیت 
گذاشته، ایران جزو 15کشور اول دنیا بوده است.« 
این اپیدمیولوژیســت معتقد است نوساناتی که 
هم اکنون رخ می دهد چندان معنادار نیست که 
براساس آن انتظار داشته باشیم خاتمه اپیدمی 
یا پیک رقم بخورد؛ چراکــه یکی از بازیگران این 
صحنه ویروس است و مشخص نیست چه اتفاقی 
برای آن رخ خواهد داد؛ به همین دلیل نمی توان 
پیش بینی درستی داشت: »با این حال با فرض 
ثبات شرایط ویروس، اگر اقدامات مناسبی را در 
پیش  بگیریم تا حدی می توانیم اپیدمی را کنترل 
کنیم. اگر قرار باشد جهش جدیدی در ویروس 
کرونا رخ دهد با توجه به تجمعات محرم و اتفاقات 
پیش رو مانند راهپیمایی اربعیــن، جام جهانی 
فوتبال و مســائل دیگر قطعا نباید روند صعودی 
ابتال را کاهش یافته تلقی کرد. تا یک ماه دیگر هم 
مدارس و دانشگاه ها بازگشایی می شوند و این به 
معنای افزایش مواجهه بیشتر و در نتیجه شانس 

ابتالی بیشتر است.« 

سالمت

4 چالش طرح »دارویار«

طرح دارویار در آستانه یک ماهگی است؛ طرحی که 
با هدف اصالح سیاست های ارزی دارو اجرایی شد 
و یارانه دارو را به انتهای زنجیره تامین یعنی بیمه ها 
انتقال داد. با اجرای آن، قیمت  دارو چندین برابر 
افزایش پیدا کرد و هرچند تاکنون چالش جدی 
برای بیماران تحت پوشش از این افزایش قیمت ها 
وجود نداشته اما در همین مدت کوتاه نگرانی های 
جدی درباره آینده آن مطرح می شود. البته بسیاری 
از کارشناسان، دارویار را طرح مناسبی می دانند 
و معتقدند که باید بســیار زودتر اجرا می شد، اما 
مشکالتی که همزمان با اجرای این طرح به قوت 
خود باقی مانده، منجر به نگرانی هایشــان شده 
اســت. داروخانه داران بدقولی بیمه ها را مشکل 
اصلی اجرای این طرح عنوان می کنند و تاخیر در 
پرداخت بودجه اولیه دارویار؛ یعنی 4هزار میلیارد 
تومــان و واریز آن در ۲بخــش را دلیل تداوم این 
چالش در همین ابتدای کار می دانند. شرکت های 
دارویی هم همچنان با مشکالت ترخیص مواد اولیه 
دارویی از گمرک و تامین نقدینگی برای ارز نیمایی 
مواجه هستند. از سوی دیگر با اینکه گفته می شد 
بودجه دارویار نشان دار و هزینه اضافه ای هم به آن 
تحمیل نخواهد شد، اما حاال شنیده می شود که قرار 
است داروی بیماران SMA و داروهای بدون نسخه 
)OTC( -قرار بود از محل دیگری تامین شود- از 
بودجه دارویار تامین شود. مجموعه مشکالتی که 
به تایید طراحان طرح دارویار، می تواند اجرای آن 
را در آینده با چالش همراه کند و آینده ای مشابه 
با طرح شکست خورده تحول سالمت پیش روی 
دارویار قرار دهد. نتیجــه  اش هم چیزی جز ضرر 
بیماران در گرانی و کمبــود دارو نخواهد بود. هر 
چند همین حاال هم به گفته ســیدعلی فاطمی، 
نایب رئیس انجمن داروســازان ایران »با گذشت 
یک ماه از اجرای طرح، تغییــری در کمبود دارو 
حاصل نشــده و همچنان این کمبودها در سطح 
داروخانه ها وجود دارد« حــاال هم اینطور به نظر 
می رســد که در صورت تداوم مشــکالت صنایع 
داروسازی، نمی توان انتظار رفع این کمبودها در 
آینده ای نزدیک را داشــت. درباره این مشکالت 
و اجرای یک ماهه طرح دارویار، حســن شمالی، 
معاون برنامه ریزی اداره کل دارو در ســازمان غذا 
و دارو به سواالت همشــهری پاسخ داده است. به 
گفته او وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، دولت 
و مجلس حساســیت ویژه ای در اجرای این طرح 
دارند؛ هر چند که خودش هم معتقد است تحمیل 
هزینه های اضافه به منابــع مالی دارویار می تواند 

اجرای آن را با مشکالتی مواجه کند. 

یارانه دولتی برای تولیدکننده خارجی!
برخی ها معتقدند که طــرح دارویار برای بیماران 
خاص از جمله ام اس، تاالسمی و سرطان یا حتی 
پیوند و دیالیز نبوده است. به تاکید خود این بیماران 
با وجود افزایش قیمت داروهایشــان در ماه های 
اخیر، اما در طرح دارویار کاهش قیمت و پوشش 

بیمه ای برایشان وجود نداشته است. حسن شمالی، 
معاون برنامه ریزی اداره کل دارو در سازمان غذا و 
دارو در این باره می گوید: »تامین دارو از ۲مسیر 
تولید داخل و واردات صــورت می گیرد. در طرح 
دارویار، افزایش قیمت برای داروهای خارجی نبوده 
و افزایش یک مرحله ای قیمت  داروهای داخلی در 
سال1401 هم به طور کامل تحت پوشش بیمه ها 
قرار داشته است. با اجرای این طرح، پایه قیمتی 
تعهد بیمه ها هم اصالح شد. پیش از این بیمه ها 
دارویی را تحت پوشش قرار می دادند که کمترین 
قیمت موجود در بازار را داشت اما اکنون پوشش 
بیمه ای برای داروهایی است که بیشترین سهم بازار 
را دارند. بنابراین ریال پرداختی بیماران حتی برای 
بیماران خاص هم کم شده است.« به گفته شمالی 
داروی آدالیمومب، برای بیماران خاص تولید داخل 
و پرهزینه ترین داروی کشور اســت اما در طرح  
دارویار هزینه آن تقریبا نصف شده است: »هر سال 
متناسب با تورم، قیمت داروها افزایش پیدا می کند. 
تولیدکنندگان افزایش قابل توجه هزینه های سربار 
را دارند و پیش از اجــرای طرح دارویار، تنها برای 
بخشــی از فرآیند تولید، ارز دولتی می گرفتند. 
اگر قرار بود امسال متناسب با تورم، اصالح قیمت 
دارو انجام می شد تنها منجر به تحمیل هزینه  به 
بیماران و بیمه ها می شــد. اما در طرح دارویار با 
اصالح سیاست های تخصیص ارز، تمامی افزایش 
قیمت ها در این طرح پوشــش داده شــد تا هیچ 
افزایش هزینــه ای برای بیماران نباشــد. مبنای 
اصلی در این طرح ثابت ماندن ریال پرداختی برای 
تمام بیماران؛ چه خاص و چه غیرخاص است و در 
برخی موارد قیمت دارو کاهش هم داشته است.« 
او ادامه می دهد: »داروهای تولید داخل سهم عمده 
بازار مصرف را دارد و طبیعی است که قیمت تعهد 
بیمه روی این داروها انجام شود. اما درباره داروهای 
وارداتی که مشابه تولید داخل دارند، یا ممنوعیت 
وارد لحاظ شــده یا واردات بــا ارز نیمایی انجام 
می شود و مابه التفاوت قیمت آنها پوشش بیمه ای 
ندارد. این مسئله هم مربوط به سال های گذشته 
اســت و هیچ ربطی به اجرای طرح دارویار ندارد. 
بر این اساس برخی داروهای بیماران خاص که در 
گذشته با ارز دولتی وارد می شده، طی سال های 
اخیر با توجه به تولید مشابه داخلی، ارز ترجیحی 
آنها حذف شــده و با ارز نیمایی وارد می شوند. به 
همین دلیل از همان زمان افزایش قیمت درباره 
آنها صورت گرفــت و این افزایش برای امســال 
نبود.«  او معتقد است که حذف ارز ترجیحی برای 
داروهای خارجی که مشابه داخلی دارند از ۲دیدگاه 
اهمیت دارد؛ حمایت از تولید و حذف ناتوانی رقابت 
برای تولیدکنندگان: »زمانی که برای خرید داروی 

خارجی ارز دولتی در نظر می گیریم، بدان معناست 
که حتی هزینه بسته بندی و تبلیغات آن شرکت 
خارجی را با همین یارانه پرداخت می کنیم اما برای 
تولید داخل تنها برای ماده موثــره آن ارز دولتی 
پرداخت می شد. تداوم این وضعیت یعنی حمایت 
از تولید کننده خارجی و محدود کردن توان رقابت 
برای شرکت های ایرانی.« البته او در پاسخ به این 
سوال که به ادعای برخی بیماران، داروی ایرانی به 
ویژه سرطان کیفیت مناسب را ندارد و آنها مجبور 
به خرید داروهای گران خارجی هستند، مي گوید: 
»این مســئله صرفا یک ادعاست، داروهای تولید 
داخل که وارد بازار می شوند استانداردهای سازمان 
غذا و دارو را دریافت کرده اند و برخی از آنها صادر 
می شوند.این داروها اگر بی کیفیت بودند، ظرفیت 
صادرات برای آنها فراهم نبود. درباره بســیاری از 
داروهای بیماران خاص ممنوعیت واردات داریم 
چون تولید داخل دارند، اما در برخی موارد به دلیل 
شرایط خاص بیمار و اصرار پزشکان برخی داروها 
وارد می شوند که ســهم آنها از بازار دارویی کشور 
5 تا 10درصد اســت. حذف ارز دولتی این داروها 
منطقی است چرا که هم مشــابه داخلی دارند و 
هم یارانه 5درصد جامعه را پوشــش می دهد؛ در 
حالی که بایــد 95درصد دیگر جامعــه را هم در 

نظر گرفت.« 

مطالبات بیمه ها ماهانه پرداخت می شوند
تاخیر در پرداخت 4هزار میلیارد تومان برای فاز 
اول دارویار از ســوی ســازمان برنامه و بودجه به 
حساب بیمه ها نگرانی ایجاد می کند. داروخانه ها 
هم هنوز مطالباتشــان را به طــور کامل دریافت 
نکرده اند، سازمان بیمه سالمت، تا تیرماه پرداخت 
کرده اما پرداختی ســازمان تأمیــن اجتماعی، 
اردیبهشت1401 است. به همین دلیل دغدغه های 
تامین نشــدن به موقع منابع مالی دارویار و بروز 
مشکالت آینده مطرح می شود. معاون برنامه ریزی 
اداره کل دارو در ســازمان غذا و دارو در این باره 
می گوید: »در سازمان برنامه و بودجه 4هزار همت 
برای پیش پرداخت تامین شد که مقداری تاخیر 
داشت. اما هنوز یک ماه اجرای طرح تمام نشده و با 
گذشت این زمان بیمه ها باید مطالبات داروخانه ها 
را پرداخت کنند. تاکنون بیمه سالمت بخشی از 
مطالبات مربوط به طرح دارویار را پرداخت کرده و 
تامین اجتماعی هم در حال بررسی و پرداخت آن 
است. بدهی قبلی بیمه ها هم در حال به روز شدن 
است. البته درباره نگرانی هایی که مطرح می شود 
باید گفت که اجرای این طرح به پشــتوانه قانون 
بودجه و تفاهمنامه ای که در دولت امضا شده شروع 
شده است. دســتگاه ها هم موظفند بر اساس این 

تفاهمنامه به وظایف محوله عمل کنند. در سازمان 
برنامه و بودجــه پیش پرداخت 4هــزار میلیارد 
تومانی در ۲بخش انجام شــده، اما از این به بعد 
پرداختی ها مبتنی بر عملکرد بیمه ها و به صورت 
ماهانه خواهد بود.« شمالی درباره نحوه تخصیص 
این یارانه بــه بیمه ها به صــورت ماهانه توضیح 
بیشتری می دهد: »بودجه اولیه تنخواه بیمه هاست؛ 
به عنوان مثال اگر در پایان مرداد ســازمان بیمه 
تامین اجتماعی از ۲هــزار میلیارد تومان تنخواه، 
1500میلیارد تومان به داروخانه ها پرداخت کرده 
باشد، معادل همان مبلغ پرداختی را در پایان ماه 
دریافت خواهد کرد تا جایگزین بودجه ای که صرف 
کرده، شود. این شرایط برای بیمه سالمت هم وجود 
دارد و برای این اســت که اگر نوسانی در هزینه ها 
رخ داد، بیمه ها بتوانند از بودجه پشتوانه پرداخت و 
پس از یک تا ۲ماه، جایگزین آن را از سازمان برنامه 

و بودجه دریافت کنند.«
 

نباید تجربه تلخ طرح تحول سالمت تکرار شود 
درباره بودجه طرح دارویار نگرانی دیگری هم وجود 
دارد؛ از جمله اینکه منابع مالی صرف هزینه های 
دیگر شود. این در حالی است که از همان ابتدای 
اجرای طرح عنوان شــد بودجه دارویار به صورت 
نشاندار تعریف شده و نگرانی از هزینه کرد آن برای 
موارد دیگر وجود نخواهد داشت، اما هفته گذشته 
محمد پیکان پور، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو 
اعالم کرد منابع مالی برخی داروهای خارج از طرح 
هم قرار اســت از بودجه دارویار تامین شود؛ مثل 
داروی بیماران SMA یا داروهای OTC که قرار بود 
از محل جداگانه ای تامین شود و می تواند طرح را با 
مشکل مواجه کند. معاون برنامه ریزی اداره کل دارو 
در ســازمان غذا و دارو درباره اینکه چرا در همین 
ابتدا تحمیل هزینه های دیگر به بودجه دارویار در 
حال شکل گیری است، بیان می کند: »آن چیزی 
که وزارت بهداشت به عنوان طرح پیشنهاد داده، 
مابه التفاوت قیمت داروهاســت. محاسبات ما بر 
این اســاس صورت گرفته و به دولت پیشــنهاد 
شده اســت. قرار هم بود بودجه داروهای OTC و 
SMA از محل دیگری تامین شود.« او در پاسخ به 
این سوال که با افزوده شدن این هزینه ها آیا طرح 
دارویار با چالش مواجه نخواهد شد، مي گوید:»ما 
تجربه تلخ طرح تحول ســالمت را داریم و علت 
اصلی شکســت آن هم این بود که منابع خارج از 
نظام بیمه ای تزریق شد و هزینه تراشی های زیادی 
بدون مکانسیم های کنترلی داشت. در طرح دارویار 
برنامه ریزی سازمان بر این اساس بود که منابع از 
نظام بیمه ای به محل هایی که از پیش تعیین شده 
تزریق شود. اکنون به ازای هر یک قلم دارو، یارانه 

مشخص شده است. صورتحساب ارائه شده از سوی 
بیمه ها به سازمان برنامه و بودجه کامال مشخص 
است که چه تعداد دارویی با چه سهمیه یارانه ای 
را پوشش دادند و دقیقا معادل آن را پول دریافت 
خواهند کرد. اگر خارج از این مکانیزم برای دارویار 
هزینه تراشی شــود، مشــکالتی در اجرای طرح 
خواهیم داشت.« شمالی درباره اینکه آیا تدابیری 
پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز چنین مشکالتی 
در نظر گرفته شــده هم عنوان می کند: »تمامی 
هزینه هایی که به بیمه ها اضافه و تحمیل می شود 
از نظر جایگاه قانونی در شورای عالی بیمه مصوب 
می شود. وزارت بهداشت صرفا طراح دارویار است و 
اجرای آن با سازمان های بیمه گر و برنامه و بودجه 
است. طرح هم بر اساس همین چیزی که اکنون 
در حال اجراســت پیش بینی و برنامه ریزی شده 
اما اگر دولت منابع جدیــدی را پیش بینی کند، 
بحث دیگری اســت.« این فعال حوزه دارو درباره 
اینکه آیا برای اجرای هرچه بهتر طرح نیاز نیست 
یک واحد و تصمیم گیرنده برای دارویار مشخص 
شود، عنوان می کند: »موضوع تامین دارو همیشه 
با وزارت بهداشت بوده است و در این زمینه هیچ 
تغییری ایجاد نشده. اما برای دسترسی به موقع و 
ارزان بیماران به دارو قرارگاه اصالح سیاست های 
ارزی دارو تشکیل شده که متولی اصلی آن وزارت 
بهداشــت اســت. طرح دارویار هم زیر نظر وزیر 
بهداشت با همکاری سایر وزارتخانه ها و دستگاه ها 

درحال اجراست.« 

چند اقدام برای حمایت از تولیدکنندگان دارو 
برخی وعده هایی مطرح شــده دربــاره دارویار 
هنوز محقق نشــده، از جمله تسهیل ترخیص 
سفارشــات شــرکت هایی دارویی از گمرک یا 
حمایــت در تامین نقدینگی این شــرکت ها تا 
بتوانند کمبودهای دارویی بازار کشور را برطرف 
کنند. به همین دلیل نگرانی از برطرف نشــدن 
کمبودهای دارویی همچنان وجود دارد. شمالی 
در این باره هم می گوید: »بر اساس جلساتی که 
با بانک مرکزی داشتیم قرار بود سقف اعتباری 
شرکت ها برای دریافت تســهیالت را افزایش 
بدهند. قبل از اجــرای طرح هم مذاکراتی برای 
تسهیالت دریافت ارز نیمایی انجام شد که اکنون 
برای برخی از ارزهای خاص در حال اجراست. 
درباره ترخیص داروها هم جلساتی برگزار و قرار 
شد که شــرکت ها 6 ماه فرصت داشته باشند تا 
مابه التفــاوت نرخ ارز برای ثبت ســفارش های 
خود را به بانک های عامل پرداخت کنند. اکنون 
این مسئله برای برخی شــرکت ها وجود دارد، 
اما الزم اســت شــرایط برای تمامی شرکت ها 
فراهم شــود و همه بانک ها مکلــف به اجرای 
آن باشــند.« به گفته این فعال حوزه دارویی، 
کارهای اضافه تری هم در این باره در حال انجام 
اســت؛ از جمله افزایش مدت زمان رفع تعهد 
ترخیص کاال با حداقل اســناد از 3ماه به 6ماه، 
همچنین پیگیری مالیات بر ارزش افزوده ماده 

اولیه که قرار است از 9درصد به 
یک درصد کاهش پیدا کند و 
اکنون در مرحله نهایی است. 

نسخهها3بارتمدیدمیشوند
در اجرای خود طرح دارویار هم مشــکالتی مطرح می شود، از جمله 
قطعی سیستم بیمه که بیمار مجبور به خرید دارو با قیمت آزاد است یا 
چالش هایی که برای تمدید نسخه پزشک دارد. به گفته حسن شمالی، 
معاون برنامه ریزی اداره کل دارو در سازمان غذا و دارو در اجرای هر 
طرح جدیدی، قطعا مشــکالتی وجود دارد که به تدریج باید برطرف 
شود: »از روز اول اجرای دارویار با همکاری بیمه ها به طور کامل بازار در 
حال رصد است. طی این مدت مشکالتی از جمله مغایرت های قیمتی 

وجود داشت که در کمتر از چند روز اصالح شد تا هیچ افزایش قیمتی 
نباشد. برخی ایرادها هم در سازمان های بیمه گر وجود داشت، از جمله 
نبود پوشش بیمه برای برخی مردم. در این باره 3دهک اول به صورت 
رایگان بیمه شــدند و برای افراد فاقد بیمه دهک های دیگر هم 3ماه 
بیمه رایگان از زمان ثبت نام تا استحقاق سنجی آنها لحاظ شده است. 
مشکالت پوشش بیماران روســتایی، شبکه بهداشت، اتصال سامانه 
بیمارستان ها هم برطرف شده اســت.« به گفته این فعال حوزه دارو 
درباره نسخه بیماران هم به تایید پزشک، نسخه تا 3بار قابل دریافت 

است و نیازی به مراجعه مکرر و پرداخت حق ویزیت نیست. 

نکته
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ا عا

 من
ی/
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مریم سرخوش گزارش
روزنامه نگار

معاون برنامه ریزی اداره کل دارو به نگراني های تأخیر در پرداخت بودجه، مشکالت ترخیص مواد اولیه، تأمین نشدن نقدینگی و تحمیل هزینه  به طرح دارویار پاسخ مي دهد

خالصه گزارش

برخی داروهای بیماران 
خاص که در گذشته با 

ارز دولتی وارد می شده، 
طی سال های اخیر با 
توجه به تولید مشابه 
داخلی، ارز ترجیحی 

آنها حذف شده و با ارز 
نیمایی وارد می شوند. 
به همین دلیل از همان 

زمان افزایش قیمت 
درباره آنها صورت 

گرفت و این افزایش 
برای امسال نبود

زمانی که برای خرید 
داروی خارجی 

ارز دولتی در نظر 
می گیریم، بدان 

معناست که حتی هزینه 
بسته بندی و تبلیغات 

آن شرکت خارجی را با 
همین یارانه پرداخت 

می کنیم اما برای تولید 
داخل تنها برای ماده 

موثره آن ارز دولتی 
پرداخت می شد

در سازمان برنامه و 
بودجه پیش پرداخت 
4هزار میلیارد تومانی 

در 2بخش انجام 
شده، اما از این به بعد 

پرداختی ها مبتنی بر 
عملکرد بیمه ها و به 

صورت ماهانه خواهد 
بود.این بودجه اولیه 

تنخواه بیمه هاست

آن چیزی که وزارت 
بهداشت به عنوان 

طرح دارویار پیشنهاد 
داده، مابه التفاوت 
قیمت داروهاست. 
محاسبات ما بر این 

اساس صورت گرفته و 
به دولت پیشنهاد شده 

است. قرار هم بود 
بودجه داروهای OTC و 

SMA از محل دیگری 
تامین شود

بر اساس جلساتی که 
با بانک مرکزی داشتیم 
قرار بود سقف اعتباری 
شرکت ها برای دریافت 

تسهیالت را افزایش 
بدهند. قبل از اجرای 

طرح هم مذاکراتی برای 
تسهیالت دریافت ارز 

نیمایی انجام شد که 
اکنون برای برخی از 

ارزهای خاص در حال 
اجراست

از روز اول اجرای دارویار 
با همکاری بیمه ها به 

طور کامل بازار در حال 
رصد است. طی این 

مدت مشکالتی از جمله 
مغایرت های قیمتی 

وجود داشت که در کمتر 
از چند روز اصالح شد 
تا هیچ افزایش قیمتی 

نباشد

حسن شمالی، 
معاون برنامه ریزی 
اداره کل دارو در 
سازمان غذا و دارو

با شیوع زیرسویه جدید اومیکرون در هند، 
متخصصان نسبت به ورود آن از این کشور 

به ایران و رقم خوردن شرایط مشابهی 
مانند پیک دلتا هشدار می دهند

 فتنه گری  که
تاریخ نمی داند

 اولین ورود رسمی
 رمزارزها به اقتصاد ایران 

 شهرداری آماده خدمت
 به اربعینی ها

 نوشته موسوی، حمایت تمام عیار
 از سلفی گری و تکفیری هاست

مسئوالن هرچند با تأخیر، اما باالخره ظرفیت باالی 
رمزدارایی ها را برای واردات پذیرفته اند

اعتبارات پیش بینی شده شهرداری تهران برای مراسم 
اربعین امسال در چه زمینه هایی هزینه می شود؟
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انتشــار متن پر از کینه منتسب 
به میرحسین موســوی از سران 
فتنه 88، واکنش های متفاوتی را 
در پی داشته است. به اعتقاد عده ای این نوشته، 
جدید است، اما برخی معتقدند که آنچه منتشر 
شــده مقدمه او بر کتابی مربــوط به جمع آوری 
بیانیه های جنبش موسوم به ســبز پس از فتنه 
88اســت. در هر صورت محتوای آنچه توســط 
موسوی نوشته شده است، چیزی افزون بر مواضع 
قبلی او ندارد. تنها نکته ای که در این بیانیه به نظر 
جدید می رسد، حمله اش به سیاست های ایران در 
سوریه است که در قالب توهین به یکی از سرداران 
شهید مدافع حرم برجسته شده است. پرداختن 
به یک شــایعه درباره رهبری نظام اســامی و 
موروثی شــدن آن نیز آخرین تیر کینه از جانب 
اوست. موســوی در بیانیه خود به شکل عجیبی 
علیه مبارزه بــا داعش در ســوریه و همچنین 
کمک به گروه های مقاومت در یمن علیه جنایت 
آل ســعود موضع گیری کــرده و در گامی فراتر، 
حزب اهلل لبنان و نیز محور مقاومت علیه داعش، 
اسرائیل و آل سعود را شوم دانسته و از آن به عنوان 
»جرائم ننگین« یاد کرده اســت. در این راستا، 
برای عده ای مشخص نیست که چرا این نوشته 
اکنون منتشر می شــود و چرا اصاح طلبان در 
مقابل نوشتار این فرد سکوت کرده اند؟ این سؤال 
اکنون در ذهن شــکل می گیرد که چرا این فرد 
همان سال 88و پس از آشوبی که به راه انداخت 
به اشد مجازات محکوم نشد؟ برخی بر این باورند 
که موسوی با این بیانیه تاش کرده است موضوع 
حصر را دوباره واگویه و پررنگ کند که اگر چنین 
است آیا مماشات با او سزاوار است؟ از سوی دیگر، 
کینه ای که میرحسین نسبت به سردار همدانی، 
شهید مدافع حرم داشته است، چرا االن و در این 

روزگار رونمایی شده است؟ 

نابهنجاری سیاسی
تقریبا در هیچ کشــوری اپوزیســیون بی قاعده 
عمل نمی کند. درواقع نوشته موسوی نشان داد 
که وی مرزهای هنجاری اپوزیسیون را نیز کنار 
گذاشــته اســت؛ از این رو چه حاجت به سکوت 
و مماشات اســت؟ این رفتار اگر در هر کشوری 
صورت می گرفت، قطعا با برخورد سختی روبه رو 
می شد. اسماعیل کوثری، نماینده تهران معتقد 
است: »میرحســین موســوی هرازچندگاهی 
چنین حرف هایی را مطرح می کند تا دشــمنان 
جمهوری اســامی ایران و انقاب را خوشحال 
کند. کسانی که تا امروز او را نمی شناختند، باید 
امروز چشم خود را باز کنند و ببینند که موسوی 
علیه انقاب اسامی و برای خوشحالی مستکبران 
چه حرف هایی می زند.« بر کسی پوشیده نیست 
اگر رشادت های سردار همدانی و سردار سلیمانی 
نبود، اکنون باید با چالش هــای امنیتی زیادی 
روبه رو می بودیم. غده ســرطانی داعش و تکفیر 
را شــهدای واالمقامی همچون آنها نابود کردند 
و مشــتی فتنه گر همچــون موســوی اینگونه 
لجن پراکنی می کنند. نوشته میرحسین نشان از 
عناد با جریان حق دارد؛ چراکه سراسر باطل است. 
فتح اهلل توسلی، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ 
در این باره می گوید: »عباراتی که موسوی در این 
بیانیه نوشته یا کسان دیگری برای او نوشته اند، 
همان چیزی اســت که در بیانیه های جریانات 
تکفیری می بینیم یــا در عملکرد آنها و منافقین 
شاهد بروز و ظهور آن هستیم؛ حتی بخش هایی 
از این بیانیه تندتر و موهن تر از عباراتی است که 

منافقین و تکفیری ها علیه ما به کار می برند.« 

کینه فتنه گر از سردار شهید همدانی
سردار شــهید همدانی همانطور که در جریان 
فتنه 88، امنیت و نظم را برقرار و دست عده ای 
آشوبگر و معاند خارجی برانداز را قطع کرد، در 
جبهه های دفاع از حرم نیز با رشادت جنگید و 
آسمانی شــد. حاال اینکه موسوی در نوشته پر 
از تناقض خود کینه ورزی به مقام این شــهید 
می کند به خاطر ترس او از این شــهید اســت. 
ســیدرضا تقوی، نماینده مجلس گفته است: 
»موســوی این اظهارات را بــرای انتقام گیری 
مطرح کرده است؛ چراکه سردار همدانی یکی 
از عوامل مهمی بود که فتنــه 88 را در تهران 
مهار کرده بود. سردار همدانی به مردم و انقاب 
اســامی خدمات زیادی کرد و بــا مدیریت و 
فرماندهی صحیح خود جلوی بسیاری از فجایع 
را گرفت. میرحســین موسوی نشــان داد که 
از ســردار همدانی کینه عمیــق دارد؛ چراکه 
سردار همدانی نگذاشــت فتنه 88 توسعه پیدا 
کند و کشور به هم بریزد. بدیهی است که ایثار، 
فداکاری و جانفشانی های ســردار همدانی با 
طرح این مباحث باطل از بین نمی رود.« واقعیت 
این است که موســوی نمی تواند فراموش کند 
که شهید همدانی، آتشــی که او در تهران به پا 
کرده بود را خنثی کرد و اثربخشی لشکرکشی 
خیابانی ضد انقاب را کاما به محاق برد. آری، 
او از سردار سرافراز ســپاه اسام، خاطراتی تلخ 
به یاد دارد، اما این واقعیتی انکارناپذیر اســت 
و ملت بزرگ ایران به خوبی می دانند که شهید 
همدانی بود که چشــم فتنه را کــور کرد و با 
خلق محمدی و تبییــن منطقی و حتی حضور 
میدانی، هواداران فریب خورده از اســتکبار را 
هوشیار کرد. با این حال، عده ای بر این اعتقادند 
که باید نســبت به بیانیه میرحسین بی توجه 
باشــیم؛ چراکه او مهره ای ســوخته است که 

آخرین دست و پاهای خود را برای ادامه حیات 
سیاسی می زند. مهرداد ویس کرمی، نماینده 
خرم آبــاد در مجلــس درباره چنین تاشــی 
می گوید: »شــخصیت سیاســی میرحســین 
موسوی شخصیت مرده است. او با انتشار چنین 
نامه هایی می خواهد این بعد شخصیت خود را 

زنده کند.«

رأفت اسالمی کافی است
عده ای بر این باورند که اگر ســال 88ســران 
آشــوبگر محاکمه علنی می شــدند، اینگونه با 
دسیسه  ای تازه از سوی آنان روبه رو نمی شدیم. 
مدافعان این نگاه معتقدند نظام اســامی باید 
مقابل این افراد رأفت اســامی را کنار بگذارد. 
سیدمحسن دهنوی، نماینده مردم تهران مدافع 
چنین نظری است: »رأفت اسامی و اضمحال 
عقل، امر را بر فسیل های سیاسی مشتبه کرده 

تا به خود جرأت اهانت به خون پاک ترین شهدا 
را بدهند. درواقع این خاصیت نمک نشناســان 
است که جانفشانی های اســطوره های وطن را 
تمســخر می کنند. محاکمه علنی و رسیدگی 
به خیانت های این افراد، کمترین پاسخ به آنان 
است.« از سوی دیگر، مطالعه دقیق این بیانیه 
نشان می دهد نویســنده آن دچار ساده  لوحی 
و کج اندیشــی زیادی اســت. هادی بیگی نژاد، 
نماینده مردم مایر گفته است: »بیانیه منتشر 
شده آنقدر ناشیانه اســت که شک کردم اصا 
موسوی آن را نوشته باشد ! چراکه بررسی اولیه 
هم نشــان می دهد متن بیانیه از طرف شبکه 
جاسوسی دشمنان ملت تنظیم شده است؛ گویا 
دشــمن به ضربه زدن خیلی امیدوار است که 

این قدر واضح و از نزدیک پیام می دهد.«

زنجیره تناقض اصالح طلبان
آنچه در متن نوشته مســتتر است، پارادوکسی 
را با خود دارد کــه دامن اطاح طلبــان را هم 
می گیرد؛ چراکه اصاح طلبــان تاکنون مقابل 
آن سکوت کرده اند و گویا برای برخورد و اعام 
برائت و مرزبندی توان تصمیم گیری را ندارند. 
درواقع می توان گفت بیانیه این فرد قسمتی از 

صفحه تناقض اصاح طلبان است.
آنها از سال 1400و در دوره پساروحانی، دچار 
چنان آشــوبی شــدند که بعید به نظر می رسد 
بتوانند تضادهای درونی خود را به این سادگی 
برطرف کننــد و بتوانند در ســپهر سیاســی 
کشور سرپا بایســتند. عباس عبدی، تحلیلگر 
اصاح طلب به این موضــوع اذعان دارد و گفته 
است: »اصاح طلبان از سال 88تاکنون غرق در 
این تناقضات پایان ناپذیرند و اکنون نمی دانند 
چه باید کنند. خرداد 1400هم آخرین حلقه این 
تناقضات را دیدیم.« با این حال علیرضا سلیمی، 
نماینده محات مجلس بر این اعتقاد است که 
»اصاح طلبان حتماً باید در برابر بیانیه موسوی 
موضع بگیرنــد؛ چرا که وی بــه مدافعان حرم 
توهین کرده اســت؛ زیرا موسوی تعلق خاطری 

به ایران ندارد.« 

توقف در ایستگاه ذلت
دفاع این فرد در بیانیــه اش از داعش و عناصر 
صهیونیســتی بســیار عجیــب اســت. آرش 
پاک اندیش، مــدرس دانشــگاه در این زمینه 
معتقد است: »موســوی به عنوان یکی از سران 
داخلی فتنه آمریکایی- صهیونیستی سال 88، 
در قامت یک حامی تمام عیار تروریســت های 
داعشی ظاهر شد و از این جهت می توان گفت 
حمایت از جبهه صهیونیستی-تکفیری ایستگاه 
آخر اوست. اینک شاهد حلول سرکرده داعش 
در کالبدی جدید هستیم و ائتاف ناهمگونی که 
سال 88 از سوی »عمال داخلی بدتر از خارجی« 
با سرویس های جاسوسی آمریکا، انگلیس، رژیم 
صهیونیستی و گروهک های تروریستی ازجمله 
منافقین صورت گرفت، شــکل جدیدی به خود 

گرفته است.«

جنبشی که گفتمان ندارد
از ابتدای شــکل گیری به اصطاح جنبش سبز، 
این جنبش هیچ قاعده و بســتر فکری روشنی 
نداشت و تنها متکی به هیجانات کنترل نشده و 

تزریقی از جانب عناصر برانداز بود. 
حاال که این فرد بیانیه ای بــا چنین مختصاتی 
صادر کرده است، می توان گفت رفتارش نوعی 
دیکته از جانب دشمنان بوده است؛ دشمنانی که 

او از همان سال 1388، در خط فکری آنان بود. 
جواد نیک بین، نماینده مردم کاشمر در مجلس 
گفته است: »اساسا موســوی هیچ ایدئولوژی 
و گفتمان دقیق و شــاخصی نداشــته و ندارد 
و چیزی جز یک عروســک خیمه شــب بازی 
نبوده و نیســت. رفتار وی نیز بــه نوعی نتیجه 
برنامه ریزی دشــمنان توسط مهره های داخلی 
در حال عملیاتی شدن است. متأسفانه این فرد 
دانســته در این زمینه عمل می کنند.« بیانیه 
منتسب به موســوی به مذاق ضد انقاب خوش 
آمده است؛ چراکه آنها درکی از وطن و تعصبی 
به آن ندارند تا تاریــخ را درک کنند و بدانند که 
نوکری برای آمریکا افتخار ندارد. توهین موسوی 
به سردار شهید همدانی نشان دهنده نشانه ای 

روشن بر همین موضوع است. سیدرضا اکرمی، 
عضو جامعه روحانیت مبــارز در این باره گفته 
اســت: »آمریکا در تاش بود با ایجاد درگیری 
در مرزهای ایران و مشــکات امنیتی، از صدور 
انقــاب ایران که مبتنی بر اســتقال اســت، 
جلوگیری کند، اما مدافعان حــرم و امنیت، با 
مبارزه با داعش و دیگر گروهک های تروریستی، 
این توطئه را بیرون از مرزهای کشــور خاموش 

کردند.« 

مثلث سلطنت طلبان، منافقان و فتنه گران
کاربری در توییتر با مقایسه بیانیه رضا پهلوی 
و موسوی به نتیجه رسیده که هر دو نوشته از 
یک منبع و از یک خط فکری گرفته شده است. 
درواقع آنچه مدنظر حامیــان رجوی منفور و 
رضا پهلوی و فتنه گــران بوده همگی یک چیز 
است؛ »نابودی نظام«. ابراهیم رضایی، نماینده 
مردم دشتستان در مجلس گفته است: »وسلی 
کارک، فرمانده سابق ناتو رسماً اعام کرد که 
بعد از 11ســپتامبر قرار بوده 7کشور ازجمله 
ایران اشغال شوند. آنچه مانع این اشغالگری ها 
شــد، ســلیمانی ها و همدانی ها بودند. اینکه 
امثال موســوی این موضوع را پس از ســال ها 
نفهمیده اند یا حاصل خیانت اســت یا نتیجه 
حماقت.«نوشــته منتسب به موســوی از هر 
منظری که نگریسته شــود، نشان دهنده اوج 
سردرگمی اوست؛ چراکه این فرد می خواهد هم 
موضوع حصر را دوباره زنده کند و هم عنادش را 
دوباره با نظام آشکار سازد. اصا انگار ماجرای 
سوریه و ایران و مسائل و منافع ملی را نمی داند 
یا اصا نمی داند که در چه وضعیتی هســتیم 
یا ورود به مســائل رهبری اصــا محل اعراب 
نیست؛ از این رو مغلطه کرده و خواسته خودی 
نشان دهد، اما نمی داند حتی اصاح طلبان را که 
هیچ، دیگر روشنفکرنماها و حتی معاندین را نیز 
با خود همراه ندارد. به واقع چه کسی به مشتی 

اراجیف و مغلطه استناد می کند.

فتنهگریکهتاریخنمیداند
نوشته موسوی ناراحتی تمام عیار از شکست تکفیری هاست

همشهری واکنش ها به بیانیه سرکرده فتنه 88 را بررسی کرد
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سرهای بریده مبارزان الجزایری
مهم ترین مستعمره فرانســویان را می توان الجزایر دانست که 
در اوایل قرن نوزدهم به بهانه های واهی به اشــغال درآمد. در 
سال های ابتدایی قرن نوزدهم، فرانسه لشکرکشی های بسیاری 
در اروپا انجام می داد. آنها بخشی از گندم مورد نیاز ارتش را از 
الجزایر خریداری کردند اما بدهی خــود را نپرداختند. حاکم 
الجزایر بارها به نپرداختن این بدهی توســط فرانسه اعتراض 
کرد ولی فرانســوی ها توجهی به این اعتراضات نداشتند. در 
سال 18۲7 در جلسه ای حاکم الجزایر در جریان بحث با نماینده 
فرانسه با بادبزن خود ضربه ای به صورت او زد. این حادثه بهانه ای 
به  فرانسه داد تا الجزایر را 3سال محاصره دریایی کند و پس از آن 
در سال 1830 مورد تجاوز نظامی قرار دهد و این کشور را برای 

مدت 130سال به یکی از مستعمرات خود بدل کرد.
در این 130 سال فرانسوی ها جنایات بســیاری در حق ملت 
مسلمان الجزایر مرتکب شدند و بارها دست به کشتار گسترده 
آنان به جرم کوتاه نیامدن در مقابل اســتعمار زدند. بنا به آمار 
موجود در این دوران قریب بــه ۵.۶ میلیون الجزایری به طرق 
مختلف به شهادت رسیدند. در طول اشغال، مسلمانان شهروند 
درجه۲ محسوب می شدند، مگر اینکه حاضر به کنار گذاشتن 
دین و فرهنگ خود باشــند و زمانی که مقاومت می کردند با 

خشونت سرکوب می شدند.
در طول جنگ جهانی دوم، ده ها هزار الجزایری در صف نیروهای 
متفقین برای آزادســازی فرانسه و شکســت آلمان و ایتالیا 
جنگیدند و در برخی از ســنگین ترین نبردهای جنگ جهانی 
دوم حضور داشــتند. در ســال 1۹4۵ و در روز جشن پیروزی 
متفقین، گروهــی از الجزایری ها با بلندکــردن پرچم الجزایر 
خواستار استقال شــدند. پاداش الجزایری ها از سوی فرانسه 
با اعام حکومت نظامی و ۲هفته قتل عــام مرد و زن و کودک 
به ویژه در مناطق سطیف و قالمه داده شد. تخمین زده می شود 
که 4۵هزار شهروند غیرمسلح الجزایری در این ۲هفته کشته 
شدند! با پایان قتل عام، ژنرال دووال مسئول مستقیم قتل عام در 
نامه ای به سران مستعمره نوشت: »امنیت شما را برای 10سال 
تضمین کردم!« یکی از آثار جنایت بار به جا مانده از تاریخ حضور 
استعمارگران فرانسوی در الجزایر کارت پستال هایی است که 
سربازان فرانسوی برای خانواده های خود ارسال کرده اند. تصویر 
این کارت پستال، سرهای بریده مبارزان الجزایری است و این 
کارت پستال ها را به نشانه افتخار برای خانواده هایشان ارسال 
کرده اند! در میان عکس  های به جا مانده از دوران استعمار فرانسه 
در آفریقا، صدها عکس موجود اســت که فرانسویان با افتخار 
کنار سرهایی که بریده اند، مشغول گرفتن عکس یادگاری اند. 
همچنین رسانه های فرانسوی از وجود بیش از 18هزار جمجمه 
پرده برداشــتند که در »مــوزه انســان« در پاریس نگهداری 
می شوند. این جمجمه ها متعلق به شهروندان الجزایری است 

که سرهایشان توسط استعمارگران فرانسوی قطع شده است.

شهید همدانی را 
دوباره شهید کردند 

فرمانده کل ســپاه پاســداران انقاب اســامی گفت: 
عجیب است که این اتفاقات در عاشورا ها تکرار می شود، 
عاشورا ها همواره تعیین موقعیت می کنند و همه افراد 
موقعیت شان را نســبت به امام و رهبر جامعه مشخص 
می کنند کــه در جبهه یزید هســتند و یا نه در ســپاه 

حضرت امام حسین)ع( هستند.
سردار سرلشکر پاسدار حسین سامی با حضور در منزل 
سردار شهید حســین همدانی با اشاره به مشاهده نصب 
تمثال های سردار حسین همدانی در فضا و محیط شهر 
تهران پس از جسارت اخیر به ایشان افزود: در پی اهانت 
اخیر یکی از ســردمداران فتنه88 به ساحت شریف این 
شهید، این چهره انقابی دوباره شهید شد به گونه ای که 

برای این شهید طلوع جدیدی رقم خورده است.
وی با تأکید بر اینکه نام و یاد شهید همدانی به ملت ایران 
قوت و قــدرت می دهد، افزود: در ماجرای اخیر شــاهد 
مصداق خیر شدن دشمنی دشمن برای شهید همدانی 
بودیم و عناصر ضدانقاب که ضرباتی را به انقاب ازجمله 
در فتنه سال88 زدند، دوباره می خواستند شهید همدانی 

را ترور کنند. اما با هوشمندی مردم نتیجه ای نگرفتند.
ســامی افزود: آنها می خواهند شــهدا را ترور کنند، اما 
نتیجه معکوس می گیرند و با ایــن اقدامات خود عزت و 

عظمت شهید را مجددا به اوج می رسانند.
فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد:در دوران دفاع مقدس 
شــهید همدانی جوانمردانه، فداکارانه و مومنانه جهاد 
کرد و هیچ گاه شمشــیر جهاد از دســت او خارج نشد و 
لباس جهاد هیچ گاه از قامت او بیرون نیامد و این تنها به 
دفاع مقدس هم ختم نشــد. سرنوشت این بود که سردار 
همدانی بماند و منشــأ خدمات بزرگ تــر در صحنه ها و 
در متن حوادث بزرگ در مســیر انقاب و حرکت ملت 

ایران شود.
وی افزود: این افراد در عاشــورای سال88 منشأ اهانت، 
جسارت و هتاکی به ساحت مقدس حضرت امام حسین 
علیه الســام شــدند و از آن جریان حمایــت کردند و 
مردم عاشورایی ایران در ۹دی ماه همان سال، آن پاسخ 
حماسی و یوم اللهی را به آنان دادند و امروز هم دوباره در 
عاشوراي1401 همان ماجرا تکرار شد و مقابل والیت قرار 

گرفتند و به شهدا حمله کردند.
سرلشکر سامی تأکید کرد: همانگونه که در همین چند 
روز گذشته شــاهد بودیم به فضل الهی دوباره این افراد 
توسط مردم دفع می شوند، اینها قدرت ماندن در حافظه 

تاریخی مردم را ندارند.
همسر شــهید همدانی نیز در این دیدار گفت: در اتفاق 
اخیر به فرزندانم توصیه به سکوت کردم تا مردم جواب او 
را بدهند. فرد هتاک عددی نیست که ما بخواهیم پاسخ 

او را بدهیم.
وی افزود: شهید همدانی در فتنه88 بسیار غصه خورد و 
همواره نگران آسیب رسیدن به افراد بی گناه بود تا آسیب 

و اذیتی به آنان وارد نشود.

عباس عراقچی
دبیر شورای راهبردی روابط خارجی

سیاســت های منطقه ای ایران در 2 عرصه 
میدان و دیپلماسی، امنیت، عزت و اقتدار 
برای کشور به ارمغان آورده است. سرداران 
و سربازانی  که درنبرد با جنایتکاران داعش 
جان خود را فدای امنیت ایــران کرده اند تا 

ابد مایه افتخار هستند./ ایسنا

 کاظم صدیقی 
خطیب جمعه تهران

اگرتضمین هایــی کــه رهبــری توصیــه 
کردنــد، ارائــه نشــود، برجــام شــکل 
نمی گیــرد. امروز عــاوه بــر تضمین باید 
راســتی آزمایی شــود و درعمــل رفع همه 
تحریم های برجامی و راستی آزمایی اتفاق 
بیفتد و بعد از آن تیم مذاکره با اقتدار به 
مردم بشــارت می دهند ایــن تحریم ها با 
مقاومت شما از بین رفت و گشایشی در 

این مسیر به وجود آمد./ ایرنا

علی کریمی فیروزجایی 
عضو هیأت رئیسه مجلس 

کشــورمان برای تحکیم پایه های اقتدار 
خود متکی به ســاح هســته ای نیست 
و ایــن مقولــه در دکتریــن دفاعــی مــا 
جایگاهی ندارد. دولت سیزدهم با نگاه 
واقع بینانه امور کشــور را بــه برجام گره 
نخواهد زد و این مسئله رویکرد محوری 
است. هیأت حاکمه آمریکا باید بدانند 
کــه دوران یکجانبــه گرایــی در عرصــه 
بین الملل به سر آمده است. / خانه ملت 

هیچ دشمنی نباید فکر تعرض 
به کشور به مغزش خطور کند

معاون هماهنگ کننده ارتش گفــت: امروز راهبرد 
ما بازدارندگی اســت تا هیچ دشمنی فکر تعرض به 
کشور به مغزش خطور نکند و مهم ترین مؤلفه ارتقاي 
بازدارندگی در نیرو های مسلح، داشتن نیروی انسانی 
مومن، معتقد، والیتمدار، شهادت طلب، باشهامت و 

آموزش دیده است.
امیر دریــادار ســیاری در آیین دانــش آموختگی 
دوره 18تکاوری مرکز آموزش تفنگداران و تکاوران 
دریایی نیروی دریایی ارتش افزود: حماسه 34روزه 
مقاومت خرمشهر، عملیات ثامن االئمه، بیت المقدس، 
والفجر و پدافند از جزایر و سکو های نفتی، عملیات 
مروارید و بیش از ۲00عملیات اسکورت دریایی سابقه 
درخشانی است که نیروی دریایی ارتش در کارنامه 
خود دارد. وی گفت: نیــروی دریایی ارتش عاوه بر 
افتخاراتی که در عملیات هــای دوران دفاع مقدس 
خلق کرد، مأموریت خطیر حفاظت از اقتصاد کشور با 
اسکورت بیش از 10هزار کشتی را نیز به بهترین شکل 
انجام داد. معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه 
نیرو های تفنگدار و تکاور ضمن نگهداری از تجهیزات 
آماده به کار، تجهیزات جدیدی را در تعامل با جهاد 
خودکفایــی و مراکز دانش بنیان ســاخته اند افزود: 
هرجا تمامیت ارضی و منافع جمهوری اسامی ایران 
در خطر باشــد، تکاوران و تفنگداران دریایی حضور 
دارند. دریادار سیاری با اشاره به تأثیرات معنوی این 
دوره ها گفت: این دوره ها، دوره های دانش آموختگی 

عاشورایی است. / فارس 

نقل قول خبر

قضایی

خبر

دفاعی

محمدرضا مرادی؛ تحلیلگر سیاسییادداشت

در برخورد با متخلفان دولتی خط 
قرمز نداریم 

رئیس قوه قضاییه گفت: متهمان برخی پرونده های کثیرالشاکی 
ممکن است در تعدادی از دستگاه های ذیربط مسئولیت داشته 

باشند. نباید در برخورد با آنها خط قرمزی وجود داشته باشد.
غامحسین محسنی اژه ای در جریان دیدار مردمی 3ساعته 
خود با برخی شــکات پرونده های کثیرالشاکی در واکنش به 
پرونده ای با 4۵0شاکی در استان مازندران که بارها رسیدگی 
به آن با اعام صاحیت نداشتن دادگاه به تعویق افتاده است، 
افزود: بازپــرس پرونده هایی مانند این پرونــده نباید به دلیل 
اهمیت موضوع و نیز اشرافی که به مســئله دارد به هر دلیل 
جابه جا شود و تغییر کند تا روند دادرسی دچار اطاله شود. باید 

تا تعیین تکلیف چنین پرونده هایی بازپرس تغییر نکند.
وی با بیان اینکه روند صدور دسته چک و قرار گرفتن این اسناد 
در اختیار افراد کارتن خواب منجر به ایجاد چالش هایی برای 
مردم و دستگاه قضا شده اســت، بیان کرد: باید به نقش افراد 
ارائه دهنده این دســته چک ها به متهمان پرونده در سیستم 
بانکی توجه کرد. معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه 
نیز باید با آسیب شناســی این موضوع از ادامــه روند کنونی 

جلوگیری کند.
درخال این ماقات مردمی، یکــی از مراجعه کنندگان که از 
استان خوزستان و از شــکات یک پرونده کثیرالشاکی بود، از 
اطاله 4ســاله پرونده و نیز حذف نام برخی شکات گایه کرد؛ 
رئیس قوه قضاییه  در تماس با رئیس کل دادگستری خوزستان، 
اطاله 4ساله در رسیدگی به این پرونده را غیرقابل قبول دانست 
و بیان داشــت: با اطاعات پرونده تازه برای این پرونده وقت 
نظارت تعیین شده است که نباید اینچنین باشد.باید بپذیریم 
که همکاران قضایی ما، در این باره، قصور داشته اند و ضروری 

است این قصور پیگیری شود./ میزان

میرحســینموســوینشــاندادکــهاز
ســردارهمدانــیکینــهعمیــقدارد؛
چراکهســردارهمدانینگذاشتفتنه
۸۸توســعهپیــداکنــدوکشــوربــههم
بریزد.بدیهیاستکهایثار،فداکاری
وجانفشانیهایســردارهمدانــیبــا
طرحاینمباحثباطلازبیننمیرود

موسویبهعنوانیکیازسرانداخلی
فتنــهآمریکایــی-صهیونیســتیســال
۸۸،درقامــتیــکحامــیتمامعیــار
تروریســتهایداعشــیظاهــرشــدو
ازاینجهتمیتوانگفتحمایتاز
جبههصهیونیستی-تکفیریایستگاه

آخراوست

گزارش
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نخستین ثبت سفارش 10میلیون دالری با رمزارز 
در حالی به تازگی انجام شــد که از چند سال پیش 
متخصصان و پژوهشگران این حوزه از تحریم گریز 
بودن این دارایی مبتنی بر فناوری سخن می گفتند. 
تحریم های تقریبا کاملی از سوی آمریکا بر بخش های 
حیاتی کشور مانند نفت، بانک ها و کشتیرانی اعمال 
شده اســت. با این حال، رمزارزها با برخورداری از 
ظرفیت فناورانه ای که دارند می توانند این تحریم ها 
را خنثی کنند. به عبارت دیگر، کشور ما با استفاده 
از این امــکان می تواند تجارت خارجــی خود را با 
کشــورهای دیگر که درگیر تحریم های اقتصادی 
هستند توسعه دهد. این ثبت سفارش نشان می دهد 
که دولت باالخره اســتفاده از رمزارزها را در حوزه 
واردات به رسمیت شناخته است. واکنش بعضی از 
رسانه ای معتبر دنیا از جمله رویترز نشان از اهمیت 
و حساسیت این موضوع دارد.با این حال، این اتفاق 
صورت نمی گرفت، مگر اینکه استخراج رمزارزها در 
کشور به رسمیت شناخته می شد. بنابراین مصوبه 
13مرداد98 دولت را می تــوان به عنوان پیش نیاز 

اقدام اخیر تلقی کرد.

احتمالحساسشدنتحریمکنندگان
امید علــوی، رئیس هیأت مدیــره انجمن فناوران 
زنجیــره بلوک)انجمن بالکچیــن( در گفت وگو با 
همشهری موضوع استفاده از رمزارزها در واردات را 
موضوعی حساس می داند. علوی یادآوری می کند که 
حتی مسئوالن وزارت صمت و بانک مرکزی هم وقتی 
در مورد این موضوع صحبت می کنند چندان وارد 
جزئیات آن نمی شوند و دلیل آن را مرتبط بودن این 
موضوع با تحریم می داند. به گفته او »قرار نیست که 
جزئیات و سازوکار این اقدام کامال علنی باشد. چراکه 
درصورت اعالم جزئیات و شــفاف شــدن موضوع، 
احتمال حســاس شدن کشــورهای تحریم کننده 

نسبت به آن وجود دارد.«

مصوبهراهگشا
با این حال، رئیس هیأت مدیره انجمن بالکچین به 
مصوبه هیأت وزیران در تاریخ 13مرداد1398 اشاره 

می کند که براساس این مصوبه استخراج بیت کوین 
صورت قانونی به خود گرفت.

علوی با اشــاره به اینکه طبق مصوبه هیأت وزیران 
کسانی که در حوزه اســتخراج بیت کوین فعالیت 
می کنند، می توانند از آن برای واردات استفاده کنند، 
می گوید: »این مصوبه بانک مرکزی را مکلف کرده 
بود که سازوکاری را برای استفاده از رمزدارایی ها در 
مراودات خارجی و به طور خاص واردات تدوین کند.« 
به گفته او »اگرچه برای تدوین این سازوکار با تأخیر 
عمل شد، اما در نهایت، هفته گذشته نخستین ثبت 

سفارش با بهره گیری از رمزارزها انجام شد.«
رئیس هیأت مدیــره انجمن بالکچیــن یادآوری 
می کند که این کار براساس هماهنگی بین سازمان 
توسعه تجارت و بانک مرکزی به مرحله اجرا رسیده 
اســت و اکنون کســانی که در کشــور بیت کوین 
اســتخراج کرده اند می توانند با استفاده از آن ثبت 
سفارش کنند. علوی تأکید می کند که به این ترتیب، 
رمزارزها به عنوان منشأ ارز در ثبت سفارش شناخته 
می شــوند و امکان واردات کاال با ایــن روش مهیا 

می شود.

نقشناظربانکمرکزی
رئیس هیأت مدیره انجمــن بالکچین در واکنش 
به این پرســش که آیــا بانک مرکــزی بیت کوین 
استخراج شده را می خرد، پاســخ منفی می دهد و 
می گوید: »بانک مرکزی حتی دالر صادرکنندگان 
را هم نمی خرد، بلکه این بانک ســامانه ای)نیما( را 
راه اندازی کرده و دارندگان دالر و ریال را به همدیگر 

وصل کرده تا معامله صورت بگیرد.«
علوی توضیــح می دهد که در مــورد رمزارزها هم 
روش کار به این صورت اســت که استخراج کننده 
بیت کوین، رمزارز خود را در اختیار واردکننده قرار 
می دهد و واردکننده، پس از پرداخت ریالی آن به 
ماینر از آن برای ثبت ســفارش استفاده می کند. با 
این حال، بانک مرکزی به عنوان ناظر بر این معامله 

عمل می کند.
او با اشاره به اینکه در این میان، ریال ماینر ثبت دفتر 
می شود و فرایند کامال شفاف و قانونی است، ادامه 
می دهد: »واردکننده هم به راحتــی بیت کوین را 
تحویل تامین کننده می دهد و ثبت سفارش انجام 

و واردات انجام می شود.«

اقداممثبت
رئیس هیأت مدیره انجمن بالکچین این اتفاق را در 
کل مثبت ارزیابی می کند و می گوید: »ثبت سفارش 
با رمزدارایی نشان می دهد که رمزدارایی ها به عنوان 
کاالیی که ظرفیت باالیی در تهاتر کاال دارند، می تواند 
مورد استفاده قرار بگیرند.« علوی همچنین عنوان 
می کند که رمزدارایی ها می توانند به کشــور کمک 
کنند و به عنوان یک جایگزین مناســب برای دالر 
و ارزهای رایج در حوزه واردات مورد اســتفاده قرار 
بگیرند. او همچنین در پاســخ به این پرســش که 
آیا واردات با رمزارز صرفا از کشــورهای تحریم شده 
امکان پذیر اســت یا با همه کشورها می توان تبادل 
داشت، می گوید: »اگرچه در چین این ظرفیت وجود 
دارد و بعضی از تجار ایرانی اکنون با استفاده از رمزارز 
با چینی ها معامله می کنند، اما مهم ترین مسئله در 
این موضوع کشور خودمان بود که بتوانیم از ظرفیت 
قانونی رمزارزها برای واردات استفاده کنیم.« به گفته 
رئیس هیأت مدیره انجمــن بالکچین »اکنون هر 
کشوری که تامین کننده ای داشته باشد که رمزارز 

را بپذیرد، امکان واردات از آن کشور وجود دارد.«

اولین ورود رسمی رمزارزها به اقتصاد ایران 
نخستین ثبت سفارش با استفاده از رمزارزها نشان می دهد که مسئوالن هرچند با تأخیر، اما باالخره ظرفیت باالی 

رمزدارایی ها را برای واردات پذیرفته اند

عمادالدینقاسمیپناهرمزارز
روزنامه نگار

معــاون تســهیالت و تجاری ســازی 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی از 
یــال  اختصــاص ۷هــزار میلیــارد ر
منابــع بــرای اعطــای تســهیالت بــه 
شرکت های دانش بنیان صنعت برق 
خبــر داد. روح هللا ذوالفقاری گفت: 
در راســتای تحقــق شــعار »تولیــد؛ 
دانــش  بنیــان و اشــتغال آفرین« 
در ســال۱۴۰۱، برنامــه ویــژه ای بــا 
حمایــت وزارت نیرو و شــرکت توانیر 
بــرای کمــک بــه تولیــد محصــوالت 
دانش  بنیــان شــرکت های صنعــت 

برق تدارک دیده شده است.

  ۷
هزار میلیارد

بزرگتریــن تلســکوپ جهــان بــا ۴برابر 
وضــوح بیشــتر از جیمــز وب در حــال 
تکمیل است. تلسکوپ بزرگ ماژالن 
با ترکیب برخی از بزرگ ترین آینه هایی 
که تاکنون ساخته شده است، کیفیت 
تصویر باورنکردنی را از کهکشان های 

دور ارائه می دهد. 

 ۴
برابر

روباتیک

عدد خبر

دانش

تبدیلشدننگهبانیسگهای
روباتیکبهواقعیت

نیروی فضایی آمریکا در حال آزمایش سگ های روباتیک در 
ایستگاه نیروی فضایی کیپ کاناورال در فلوریداست.

شــاید این ماجرا قبال فقــط در فیلم هــای علمی-تخیلی 
دیده می شــد اما حاال قرار اســت این روبات هــای چهارپا 
بــرای گشــت های امنیتــی و ارزیابی خســارت بــه این 
ایســتگاه فضایی ارســال شــوند. به گزارش وورلد تودی، 
 ســگ های روباتیک150هزار دالری که توســط شــرکت

Ghost Robotics طراحــی و تولید شــده اند، می توانند 
به صورت مســتقل یا با یک کنترل کننده انسانی کار کنند. 
این روبات ها دارای طیف وســیعی از حســگرهای صوتی و 
بصری هستند تا به عنوان چشــم و گوش پایگاه عمل کنند. 
آنها همچنین می توانند با آنتن هایی برای گسترش اتصاالت 
شبکه به مناطقی از پایگاه که ممکن است زیرساخت کمی 
داشته باشــند یا کال بدون زیرساخت باشــند، نصب شوند. 
این روبات ها که به طور رسمی به عنوان وسایل نقلیه زمینی 
چهارپا و بدون سرنشین شناخته می شــوند، درست مانند 

سگ های واقعی می توانند به دستورات صوتی پاسخ دهند. 

پیشگیریازتبدیلویروسجدید
بهبحرانجهانی

ویروس جدیدی که در شــرق چین شناسایی شــده و باعث 
ابتالی ده ها نفر شده اســت، نیاز به نظارت بیشتر دارد تا مانند 
کووید-19 تبدیل به یک همه گیری ســخت و کشنده شود. به 
گزارش سی ان ان، دانشــمندان می گویند بروز یک نمونه دیگر 
از ویروس های زونوتیک )ویروس های مشــترک میان انسان و 
حیوان( نشان می دهد که چگونه ویروس ها به راحتی می توانند 
از حیوانات به انسان منتقل شوند. دانشمندان بر این باورند که 
این ویروس ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم به مردم 
از حشراتی ازجمله پستانداران مول مانند کوچکی )از خانواده 
موش ها( که در زیستگاه های متنوعی یافت می  شوند، گسترش 
 Langya( یافته باشــد. این ویروس که النگیا هنیپــا ویروس
henipavirus( نامیده می شــود، تقریبا ده ها کشاورز و سایر 
ساکنان مناطق روســتایی را آلوده کرده است. البته در پی این 
عامل بیماری زا هیچ مرگی گزارش نشــده اســت، اما در بین 
سال های2018 تا 2021 در 35بیماری که دچار تب شده و در 

بیمارستان بستری شدند تلفات وجود داشت.

لئو پون، متخصص ویروس های نوظهور و اســتاد دانشــکده 
بهداشــت عمومی دانشــگاه هنگ کنــگ، گفت: مــا تعداد 
بیماری های مشترک بین انســان و دام را در جهان دست کم 
می گیریم و این ویروس النگیا فقط یکی از بسیار ویروس های 
زنوتیک اســت. اولین تحقیق علمی که در مــورد این ویروس 
توســط تیمی از محققان چینی و بین المللی در مجله پزشکی 
نیوانگلند هفته گذشته منتشر شد، به دلیل افزایش نگرانی در 
مورد شیوع این بیماری مورد توجه جهانی قرار گرفت. دنیا هنوز 
درگیر بحران کووید-19 است و صدها هزار مورد جدید روزانه 
گزارش می شــود. با این حال، محققان می گویند هیچ مدرکی 
مبنی بر انتشار ویروس Langya بین مردم یا اینکه باعث شیوع 
محلی شده باشد وجود ندارد. آنها افزودند که برای ردیابی انتقال 
انسان به انسان به مطالعه بیشتر روی زیرمجموعه بزرگ تری از 
بیماران نیاز است. لینفا وانگ، دانشمند کهنه کار بیماری های 
عفونی نوظهور که بخشی از تیم تحقیقاتی بود، گفت که اگرچه 
بعید اســت که این ویروس جدید ما را دچــار بحران دیگری 
مانند کووید-19 کند اما به هر حال نشــان می دهد که چنین 
رویدادهای مشــترکی بین انسان و دام بیشــتر از آنچه ما فکر 

می کنیم یا می دانیم اتفاق می افتد. 
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35روز تا اربعین حســینی باقی مانده 
اســت. روزی کــه 40روز از شــهادت 
امام حسین)ع( و یارانش در دشت نینوا 
می گذرد و زائران و ســوگواران به یاد 
اسرای دشت کربال، بیش از 80کیلومتر 
مســیر را پای پیاده طی می کنند و به 
عمــود1452 می رســند و وارد کربال 
می شوند. امسال پس از 2سال و فروکش 
کردن کرونا، قاعدتــا جمعیت زیادی 
مســیرهای پیاده روی اربعین حسینی 
در عراق به خصوص مسیر نجف به کربال 

را در پیش می گیرند. 
شهرداری تهران نیز قصد دارد برای رفاه 
بیشتر زائران امکانات مناسبی را فراهم 
کند و برای یاری رســانی به نیروهای 

2شــهر کربال و نجف چه در زمینه های 
خدماتــی و نظافتی و چــه فرهنگی، 

اقدامات الزم را انجام دهد. 
علیرضا زاکانی، شــهردار تهران نیز که 
ماه پیش عازم عراق شده بود، در دیدار 
با استاندار کربال، مسئوالن عتبه علویه، 
تولیت شرعی آستان مقدس عباسیه و 
تولیت آستان مقدس حسینی، نیازها 
و اقدامات الزم برای برگزاری مراســم 
اربعیــن را مورد بررســی قــرار داد. از 
سوی دیگر، در همین راستا شهرداری 
الیحه هزینه کرد 30میلیارد تومانی به 
شورای شهر ارائه داده که یک فوریت آن 
تصویب شــده و در کمیسیون برنامه و 

بودجه نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
در ســال 1398، ده میلیاردتومــان و 
در سال 1400، شــش میلیارد تومان 
بودجه برای مراســم پیاده روی اربعین 

به شهرداری اختصاص داده شده بود.

شهرداریآمادهخدمتبهاربعینیها
اعتبارات پیش بینی شده شهرداری تهران برای مراسم اربعین امسال در چه زمینه هایی هزینه می شود؟

زینبزینالزادهگزارش
روزنامه نگار

توفیقخدمتبهزائران
در خدمت رســانی به زائران در مراسم اربعین 
دســتگاه ها، نهادها و ســازمان های مختلف 
مشــارکت دارند و به همین دلیل شهرداری 
تهران به خاطر برخورداری از ظرفیت های الزم، 
حضوری پررنگ در خدمت رسانی خواهد داشت. حضور در این همایش 
بین المللی توفیق بزرگ خدمت به زائران است. قدم اول تقرب به خدای 
متعال، حرکت در مسیر اهل بیت)ع( و قدم دوم خدمت به مردم است. 
در این میان شهرداری امسال مسئولیت سنگینی به عهده دارد و با تالش 
شبانه روزی و برنامه ریزی اصولی سعی دارد زائران از بهترین خدمات 
بهره مند شــوند. با توجه به کاهش همه گیری ویروس کرونا و امکان 
افزایش حضور زائران پس از 2ســال محرومیت از پیاده روی اربعین، 
امسال با حضور متفاوت و حداکثری مردم مواجه هستیم. همچنین با 
توجه به افزایش دمای هوا در طول روز، پیاده روی شبانه را در پیش داریم 
و باید برای اسکان روزانه، حمل ونقل مناسب، تهویه و سرمایش، تغذیه 
مناسب فصل گرما، سالمت و... برنامه ریزی داشته باشیم. به هر ترتیب، 
مردم از دیرباز تاکنون نخستین و بهترین برگزارکنندگان مراسم اربعین 
حسینی بوده اند؛ پیوستگی مدیریت شهری با مردم نیز از ویژگی های 
مراسم اربعین امسال است. مردم در صف مقدم برنامه ها حضور دارند و 
مدیریت شهری هر جا که الزم باشد از آنها حمایت و پشتیبانی می کند.

اتصالحرمحضرتعبدالعظیم)ع(
بهمتروتا۱۴۰۲

شهردار منطقه20 از بهره برداری ایستگاه متروی ضلع شرقی حرم 
مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( تا پایان سال1402 خبر داد. 
به گزارش همشهری، ســیدمحمد ناظم رضوی گفت: »در خط۶ 
متروی تهران در منطقه20 تا پایان ســال1402 حدود ۶ایستگاه 
دیگر به بهره برداری خواهد رســید و با افتتاح ایستگاه ضلع شرقی 
حرم، مردم با فاصله کوتاه به صحن مطهر حرم حضرت عبدالعظیم 
حسنی)ع( دسترســی پیدا خواهند کرد.« او ادامه داد: »در اطراف 
حرم مطهر اقدامات ارزنده ای برای شــهروندان در منطقه نفرآباد 
در بخش ایجاد زیرساخت ها و تسهیالت ترددی مانند زیرگذرها و 
پارکینگ های طبقاتی آغاز شده است. عالوه بر این بازپیرایی منطقه 
چشمه علی، دژ رشکان و به بهره برداری رساندن مجموعه ایوان ری 
در مجموعه برج طغرل نیز از اقداماتی است که یا به سرانجام رسیده و 
یا در حال انجام است.« شهردار منطقه20 با اشاره به اینکه در انتهای 
سال گذشته با حمایت شورای شهر، تخصیص اعتبار مناسبی برای 
برنامه های سال1401 صورت گرفته، عنوان کرد: »سررسید اتمام 
بخشی از این اقدامات در پایان ســال1401 و بخشی دیگر نیز در 

سال های پس از آن است.« 

سیدمحمد موسوی
شهردار منطقه۱۱ تهران

طبــق اعــام گــزارش عملکــرد اجــرای آرای 
تهــران  شــهرداری  مناطــق  در  مــاده۱۰۰ 
و مصوبــات شــورای شــهر تهــران طــی 3مــاه 
اول ســال۱۴۰۱ بیــش از ۵۰رأی از تخلفــات 
ساختمانی در منطقه۱۱ اجرایی شده است. بر 
همین اساس این منطقه به عنوان رتبه سوم 
مناطق ۲۲گانــه در اجــرای مــاده۱۰۰ و برخورد 

با متخلفین ساختمانی معرفی شده است. 

محمدهادی علی احمدی
شهردار منطقه۱3 تهران

طرح الیروبی و پاکسازی شبکه های اصلی 
جمع آوری آب های سطحی در این منطقه 
از ۱۵مردادماه آغاز شده و به صورت ضربتی 
تا ۲۵روز آینده به اتمام خواهد رسید. بخش 
زیــادی از کانال هــا و مســیر عبــور آب هــای 
ســطحی در محــدوده الیروبــی و پاکســازی 
شده است و با توجه به در پیش بودن فصل 
پاییز و احتمال بارندگی، ایــن طرح با قوت 

بیشتری به اجرا درمی آید.

نقل قول خبر

عدد خبر

محمدامینتوکلیزاده؛رئیس ستاد اربعیننگاه

خبر

 13
میلی متر

شــهردار منطقــه۵ تهــران  گفــت: »طــی 
ســال های اخیر همواره گفته شــده منطقه 
کن ریــه تنفســی تهــران اســت و بــر همین 
اســاس باغ هــای آن بایــد دســت نخورده 
باقــی بمانــد. براســاس همیــن نــگاه بــود 
که طــرح صیانــت از باغ هــای کن ســال۹۸ 
در شــورای عالی معمــاری و شهرســازی بــه 
تصویب رســید.« احســان شــریفی اضافه 
کرد: »براساس این طرح ملکی دارای سند 
و با متراژ بیش از ۲هزارمتر در صورتی که در 
حریم رودخانه نباشــد تنها می تواند حدود 
3۰۰مترمربع در ۲طبقه ساختمان بسازد.« 

300
مترمربع

حمیدرضا حاجوی، شهردار منطقه یک تهران 
گفت: »شــمال تهران بــا توجه بــه موقعیت 
آب و هوایــی آن نســبت بــه ســایر مناطق در 
بارش های اخیر شــاهد بارش ۱3میلی متری 
بــاران در ۴۰دقیقــه بــود. منطقه یــک در 
بارش هــای اخیــر به دلیــل پیش بینی هــا، 
اقدامات و تمهیدات حوزه خدمات شــهری و 
نواحی ده گانه که از ابتدای  سال در حال اجرا 

بود، کمترین آسیب را دید. «

1  میزبانــی ایــران در مرزهــای 
شــرقی از زائــران افغانســتانی و 

پاکستانی
2  ارائه خدمات در مرزهای غربی 
به زائرانی که قصــد خروج زمینی از 

مرزها را دارند.
3  ارائــه خدمــات بــه کل زائــران 
در شــهرهای نجــف، کربــا و طریق 

حسینی

از طریــق بودجــه امســال و از محل 
اعتبــارات هزینه نشــده، هزینــه 
می شــود و عملکــرد آن  در گــزارش 
تفریــغ بودجــه1401 منظــور و بــه 
تهــران  شــهر  اســامی   شــورای 

ارائه می شود.

شهرداری برای مراسم پیاده روی اربعین چه خواهد کرد؟

راه طوالنی، گرم بودن هوا و... عواملی 
هستند که سبب می شود زائران با 

مشکات جسمی مواجه شوند؛ بنابراین 
شرکت شهر سالم تیم های پزشکی شامل 
پزشک، پرستار و بهیار اعزام می کند که این 
تیم ها در طول مسیر وظیفه خدمت رسانی 

به زائران را برعهده خواهند داشت.

شهرداری تهران
کتابچه و نقشه راهنما برای زائران تهیه 
کرده است که با ایجاد کیوسک های 

راهنما در مرزها و 
 در مسیر نجف و کربا 

 آنها را میان زائران 
توزیع می کند.

بنا به دالیلی ظرفیت پذیرش زائران 
در شهرهای سامرا و کاظمین محدود 
بود که امسال در دیدار شهردار تهران 
با مسئوالن کشور عراق مورد بررسی 
قرار گرفته و این ظرفیت افزایش یافته 
است و سوگواران می توانند به این 

شهرها بروند.

در بازدید شهردار تهران از مسیر پیاده روی 
اربعین، مشخص شده که برخی 

زیرساخت ها مانند تابلوهای راهنمای 
خودروها و... مناسب نیستند و چه بسا 
تردد زائران در این مسیرها دچار مشکل 
شود؛ بنابراین بهسازی تابلوها و روسازی 
مسیر پیاده روی در دستور کار شهرداری 

قرار گرفته است.

 حادثه خبر نمی کند. ممکن است 
در موکب های پذیرایی یا چادرهای 

استراحت و حتی مراکز درمانی سیار 
حادثه آتش سوزی رخ دهد؛ بنابراین 

تیم های آتش نشانی برای انجام 
عملیات های امداد و نجات در مراسم 

اربعین حضور خواهند داشت.

نیروهای خدمات شهری در 3موقعیت 
انجام  وظیفه خواهند کرد. 

عده ای در شهر کربا،  تعدادی در شهر 
نجف و برخی هم در مرزها و طول مسیر 
پیاده روی وظیفه نظافت و جمع آوری 

 زباله ها و... را برعهده 
خواهند داشت.

اکثر موکب های پذیرایی توسط مردم 
و مؤسسات خیریه در مسیر پیاده روی 
اربعین و حتی در شهرهای نجف و کربا 
برپا می شود؛ بنابراین شهرداری برپایی 
موکب های فرهنگی را به عهده دارد که 

اقدام به توزیع بسته های فرهنگی مانند 
 لوح فشرده تصویری و... در میان

 زائران می کند.

موضوع نقل وانتقال از مرزها به شهرهای 
نجف و کربا و همچنین بازگشت به 

مرزها، همواره دغدغه مسئوالن و زائران 
در مراسم پیاده روی اربعین بود که امسال 
شهرداری تهران با همکاری کانشهرهای 
کرج و مشهد حدود هزار دستگاه اتوبوس 
با سیستم سرمایش مناسب در مرزها 

مستقر می کند.
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بهسازی مسیرها پذیرش زائران کیوسک های راهنما

تیم های پزشکیموکب های فرهنگینیروهای خدمات

حمل ونقل

آتش نشانی

3سطحاقداماصلی
صورتمیگیرد:

برعملکردهزینهایشهرداری
چگونهنظارتمیشود؟
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بارقه  امید با 4توله یوز هلیا

 پیگیری وزیر میراث فرهنگی 
در مورد ماجرای قطع بیمه راهنمایان

انتشار خبر حذف بیمه راهنمایان گردشگری کشور در چند روز اخیر، 
هزاران راهنمای گردشــگری در ایران را با چالش تازه مواجه کرد و 
وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دســتی نیز به این اقدام 
اعتراض کرد. با این حال، مهدی  شکوری، مدیرکل امور بیمه شدگان 
سازمان تامین اجتماعی اعالم کرده است: سال جاری حدود ۴۱۵۰ 
راهنمای گردشگری مشمول بیمه بودند که اگر قرار باشد بیمه شان 
را در سال۱۴۰۱ تداوم دهیم، رقمی بالغ بر ۴۴میلیارد تومان اعتبار 
نیاز است. مهدی شــکوری درباره قطع بیمه فعاالن صنایع دستی از 
ابتدای سال۱۴۰۱ نیز توضیح داده است که پوشش بیمه قالیبافان 
و هنرمندان صنایع دســتی از سال۸۸ آغاز شــد و هم اکنون حدود 
۲۵۲هزار نفر بیمه شــده قالیباف و فعاالن صنایع دستی داریم، اما 
تا پایان ســال۱۴۰۰ بیش از 6هزار میلیارد تومان ســهم حق بیمه 
کارفرمایی دولت بابت این قشر پرداخت نشده و باقی مانده است. با 
این حال، این بیمه را کماکان ادامه می دهیم و افرادی که از گذشته 
بیمه بوده اند، مادامی که 7درصد حق بیمه  سهم خودشان را پرداخت 
می کنند، ما آن ۲۰درصد سهم دولت را کماکان به حساب دولت منظور 
می کنیم و به هیچ وجه قطع بیمه برای این افراد نداریم. وی با اشاره 
به اینکه مشکالت ایجاد شده برای بیمه فعاالن صنایع دستی، به بیمه 
راهنمایان گردشگری بازمی گردد که شماری از فعاالن صنایع دستی 
نیز از این محل تحت پوشش قرار گرفته اند به ایسنا گفت: هم اکنون 
وزارت میراث فرهنگی نیز پیگیر این موضوع است. سازمان هدفمندی 
یارانه ها ردیف بودجه ای را اعالم کرده و ۸7۵میلیارد تومان نیز به آن  
تخصیص داده بود، اما محل  هزینه کرد آن ردیف بودجه، در تبادل و 
موافقت با ســازمان برنامه و بودجه مشخص می شود. مدیرکل امور 
بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی افزود: این سازمان با تصور اینکه 
آن ۸7۵میلیارد تومان مختص حق بیمه راهنمایان گردشــگری و 
فعاالن صنایع دستی است را سال گذشته بیمه کرده بود اما بعد گفتند 
خیر، اشتباه است و ما دیگر از ابتدای ۱۴۰۱ این بیمه را ادامه ندادیم. 
او افزود: بیمه ای هم که سال قبل تقبل و پرداخت شد، اکنون محل 

بحث و ابهام است تا در سازمان برنامه و بودجه، تعیین تکلیف شود.
 پس از این اظهارات بود که معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری 
کشــور از پیگیری و رایزنی وزیــر میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی با معاون اول رئیس جمهور برای حل این مسئله خبر داد 
و گفت: وزارت گردشگری اجازه حذف بیمه راهنمایان گردشگری را 
نمی دهد.  او افزود: تعداد راهنمایان گردشگری هم اکنون نزدیک به 
۱۴هزار راهنما در سطح کشور است که براساس شاخص های احصا 
شده از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی، 
در حدود ۲هزار نفر از آنها شــدیداً نیازمند بهره مندی مزایا و مشوق 
حمایتی بیمه از طرف دولت هستند که این موضوع در قانون بودجه 
به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است؛ لذا وزارت گردشگری 
با بررسی و دریافت نظرات تشکل راهنمایان، نسبت به احصا و ابالغ 
شاخص های اختصاصی اقدام و فهرست راهنمایان واجد شرایط را به 

سازمان تأمین اجتماعی ارسال کرد.

دریچهنقل قول خبر

شرایط برای بقای یوزپلنگ آسیایی آنقدر حاد است 
که ۴توله جدید که پنجشــنبه ظهر رصد شده هم 
می تواند خطر انقــراض را از این گونه نایاب اندکی 
دور کند. دوربین آرش مودی، عکاس طبیعت که 
همراه محیط بانان در بخش شمالی جاده ترانزیت 
تهران به مشــهد بین میامی و عباس آبــاد تردد 
می کرد، صحنــه ای را ثبت کرد که مــاده یوزی با 
۴توله کوچکش در حال تردد هستند. در پی تصادف 
هفته گذشته توله یوزی در جاده ای که از میان پارک 
ملی توران عبور می کند، گروه های محیط زیستی 
متعدد خود را داوطلبانه به پارک ملی رســاندند و 
با اســتقرار در اطراف جاده و آتش روشــن کردن، 
شرایط را برای کاهش سرعت خودروهای عبوری 
فراهم کردند. در همین روزها ۲توله یوز دیگر که از 
جاده عبور می کردند دیده شدند و شرایط به  نحوی 
شد که عالوه بر صدور اطالعیه های متعدد در فضای 
مجازی و پایش جاده، گروه های جست وجوگر نیز 
در دشت های اطراف جاده، شــرایط را برای ورود 
احتمالی یوزپلنگ ها بررســی کردنــد. در یکی از 
این بازدیدها محیط بانان پــارک ملی توران عصر 
پنجشنبه ۲۰ مرداد در بخش شمالی جاده ترانزیت 

تهران به مشهد موفق به مشاهده یک قالده یوزپلنگ 
ماده و ۴توله امسالی شدند و حسن اکبری، معاون 
محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست 
اعالم کرد: محیط بانان  دامنه گشت و کنترل را به 
سمت مناطق آزاد گسترده تر کردند و موفق به ثبت 

حضور یوزپلنگ مادر به همراه ۴توله شدند.
مجموعه توران و پناهگاه حیات وحش میاندشت، 
به همراه زیســتگاه های آزاد بیــن آنها، مهم ترین 
زیستگاه یوزپلنگ آسیایی در ایران و قاره آسیاست 
که با وجود منطقه دشــتی و تپه ماهورها و وجود 
طعمه، مکانی برای زیست این گونه ارزشمند است. 
با تالش همکاران محیط زیســت استان سمنان و 
انجمن یوزپلنگ ایرانی براســاس بانک اطالعاتی 
شناسایی یوزهای منطقه توران، مشخص شد ماده 
یوز شناسایی شده »هلیا« نام دارد و یوز ماده ای است 
که سال گذشته از مادرش »َهرب« جدا شد و امسال 

موفق شد ۴توله به دنیا آورد. 

پایش ها ادامه دارد
۱۵مرداد درپی برخورد توله یــوز ماده با خودروی 
عبوری حد فاصل ســه راهی زیدر تا کاروانســرای 
میاندشــت، یگان محیط زیست در منطقه مستقر 
شد و طی ۵روز با کمک گروه های داوطلب شبانه روز 
منطقه را تحت کنترل و پایش خود قرار دادند و این 

پایش ها ادامه دارد. با توجه به اینکه یوز از دست رفته 
نابالغ بود، لذا احتمال حضــور یوز مادر برای یافتن 
فرزندش می رفت که این احتماالت نیز درســت 
تشخیص داده شد و ۱7مردادماه با دوربین کشی 
محیط بان ها ۲ یوز پلنگ در محل تصادف یوز ماده 
یعنی جاده میامی - ســبزوار دیده شدند. با توجه 
به اهمیت موضوع، دلسوزان محیط زیست کشور 
از پلیس راهور و وزارت راه انتظار دارند نســبت به 
نصب دوربین کنترل سرعت و چراغ در این محدوده 
که تنها ۱۲کیلومتر است، هر چه زودتر اقدام کنند 
تا دیگر شــاهد اتفاقات تلخ و ناگوار برخورد یوز با 

خودرو نباشیم.

هرب، گریزان از انقراض
پاییز سال گذشته بود که یوزپلنگ ماده ای مقابل 
دوربین تله ای قرار گرفت کــه ۲توله با خود همراه 
داشــت. َهرب از ماده یوزپلنگ های شناخته شده 
در توران است که شــمار یوزپلنگ های ثبت شده 
در سال گذشته را پس از ۲نوبت زایمان به ۴قالده 
رســاند. پیش از آن، کارشناسان انجمن یوزپلنگ 
ایران و محیط بانان از نبود َهرب بسیار نگران بودند 
چرا که توله های این یوز، سال99 پس از بالغ شدن، 
از مادر جدا شده بودند. هلیا که پنجشنبه عصر در 
دوربین محیط بانان پارک ملی توران رصد شد، یکی 

از همان توله های جدا شده از هرب در سال99 است 
که حاال خودش مادر شده و ۴توله جدید به جمعیت 

یوزپلنگ های ایران افزوده است.

21سال حفاظت از یوزها
حفاظت از یوزپلنگ ایرانی از سال۱3۸۰ با تاسیس 
انجمن یوزپلنــگ ایرانی به عنوان یک مؤسســه 
مردم نهاد آغاز شد تا برای حفظ یوزپلنگ، این گونه 
ارزشمند، تالش کند. از آن زمان صدها تن به عنوان 
کارشــناس، داوطلب و یا حامی در طول ۲۰سال 
کنار یکدیگر دست به دست هم دادند تا سرنوشت 
این گربه سان زیبای کویرهای ایران را تغییر دهند. 
مهم ترین مجموعه حفاظت شده برای این امر پارک 
ملی توران اســت که با نام خارتوران نیز شناخته 
می شود و در منتهی الیه شرقی استان سمنان و در 
جنوب شرقی شهرستان شاهرود قرار دارد. قسمتی 
از بخش شرقی آن نیز در ســبزوار استان خراسان 

 رضوی است.
این مجموعه در ضلع جنوبی جاده تهران به مشهد، 
شرق دهستان طرود، غرب دهستان زمان ها و شمال 
شرقی کویر مرکزی ایران قرار دارد و به آفریقای ایران 
معروف است. این پارک پس از پناهگاه حیات  وحش 
نایبندان در طبس عنوان دومین مجموعه حفاظت 

شده وسیع ایران را دارد.

سیدمحمد فخارگزارش
روزنامه نگار

پیرحسین کولیوند
رئیس جمعیت هالل احمر 

مقابلــه با اثــرات نامطلــوب تغییــرات اقلیمی 
در دســتورکار جمعیت هالل احمر قــرار دارد. 
جمعیــت هالل احمــر بــا اجــرای طرح  ســاالنه 
نــذرآب در تابســتان می کوشــد متاثریــن از 
خشکســالی در مناطق کم برخوردار کشــور را 
یاری کند و امســال هــم این طرح بــا تمرکز بر 
تامین آب شرب پایدار برای روستاهای درگیر 

تنش آبی برگزار می شود.

بهزاد الیقی
مدیر مرکز علوم جوی و اقیانوسی هواشناسی

داده هــای ایســتگاه های پایــش دریــای خــزر 
از ســال۱۳۷۴ تاکنــون رونــد کاهشــی در تراز 
آب دریای خزر را نشــان می دهد. از ســال۷۴ 
تاکنــون به طــور متوســط ســاالنه حــدود 
6ســانتی متر از تــراز آب دریــای خــزر کاهــش 
پیــدا کــرد؛ یعنــی طــی ۲6ســال اخیر تــراز آب 
 دریای خــزر ۱.5متر کمتر شــده کــه رقم قابل

 توجهی است.

حد مجاز، میــزان غلظت هــوای اهواز 
به دلیل هجوم گردوغبار بود. اداره کل 
حفاظــت محیط زیســت خوزســتان، 
اعــالم کــرد: میــزان غلظــت گردوغبار 
بــر  میکروگــرم  برحســب   PPM۱0
مترمکعــب در اهــواز بــه ۷۴0 رســید. 
حــد طبیعــی ذرات معلــق در هــوا 

۱50میکروگرم بر مترمکعب است.

5
برابر 

افزایــش دمــا از فــردا بــه مــدت ۲ روز 
برای تهران پیش بینی شده   و سازمان 
اســت:  كــرده  اعــالم  هواشناســی 
وضعیــت جــوی اســتان تهــران در این 
مدت در برخی ساعات در روز یكشنبه 
همــراه بــا وزش بــاد در ارتفاعــات و 
رگبار احتمالــی و برای روز دوشــنبه در 
 نیمه جنوبی تهران افزایش دما بین ۲ تا 

۳ درجه است.

3
درجه

عدد خبر



15 شنبه 22 مرداد 1401
 شماره  8564

 اعتبار ویژه 
برای رونق زیتون رودبار 

برای نخســتین بار، زیتــون به عنوان دانه روغنــی در کنار 
گندم و جــو در تبصره8 قانون بودجــه۱۴۰۱ قرار گرفته و 
 به زیتون رودبار اعتبار 3۰هزار میلیــارد تومانی اختصاص 

پیدا کرده است.
این خبر خــوش بــرای کشــاورزان و تولیدکنندگان 
رودباری از این جهت خوشحال کننده است که می تواند 
رونقی دوباره به کارشــان بدهد؛ رودباری که مهد زیتون 
کشــور لقب گرفته اســت. آنهــا امیدوارند ایــن اعتبار 
 گرهی از مشــکالت مهمــی چون آفات مگــس زیتون

 از باغات باز کند.

حمایت از تولیدکننده و کشاورز 
مهرداد گودرزونــد چگینــی، نماینده رودبــار درباره 
اختصاص 3۰هزار میلیارد تومان اعتبار به زیتون گفته که 
وزارت جهادکشاورزی موظف به بهینه سازی گندم، جو و 
زیتون در قالب پرورش و بهسازی است و مشکالت زیتون 
در حوزه مگس زیتون و صنایــع تبدیلی نیز رفع خواهد 
شــد؛ 3هزار هکتار از 9هزار باغات رودبار به دلیل کشت 
سنتی و پرورش زیتون درگیر آفت مگس زیتون هستند.

یکی از کشاورزان رودباری این خبر خوش را برای استان 
گیالن هم تأثیرگذار می داند و به همشــهری می گوید: 
امیدواریم این اعتبار به دست صاحبان اصلی که کشاورزان 
و باغداران رودباری هستند برســد تا برای رونق دوباره 

باغات زیتون رودبار کاری انجام شود.
جواد کاظمی ادامه می دهد: پــدر و پدربزرگ من هم از 
راه کشــت و پرورش زیتون ارتــزاق می کردند، اما حاال 
۱8ســال اســت باغات به مگس زیتون دچار شــده اند. 
 اگر این آفت ریشــه کن شــود، کار بزرگی در این حوزه

 انجام می شود.
مدرن شدن باغات سنتی زیتون راهی است برای کاهش 
آفات، اما این کار هم پرهزینه و هم زمان بر است. به گفته 
سروش ابراهیمی، مدیر جهادکشاورزی هم اکنون همه 
باغات ســنتی زیتون درگیر آفت مگس زیتون هستند و 
با تهیه نهاده های مورد نیاز مبارزه با آفت و نیز در اختیار 
گذاشتن تجهیزات سمپاشی با مشارکت فعال باغداران 

برای مبارزه با این آفت اقدام شده  است.
کشاورزان اما سمپاشی هر باغدار را مفید نمی دانند، زیرا 
به محض اتمام سمپاســی، آفت مگس زیتون از باغ های 
مجاور که سمپاشی نکرده اند وارد باغ های سمپاشی شده 

می شود.
کاظمی ریشــه کن شــدن آفت مگس زیتون را اقدامی 
اساسی برای نجات باغات زیتون می داند و می گوید: هر 
سال زمان میوه دادن درختان زیتون به من کشاورز سم 
می دهند تا روی برگ های زیتون را سمپاشی کنم؛ کاری 
که اصولی نیســت و با این اوصاف نمی شود انتظار رونق 

باغات را داشت.
یکی دیگر از باغــداران زیتون در شهرســتان رودبار از 
پرداخت نشدن بیمه و خسارت باغات زیتون گله دارد و به 
همشهری می گوید: این اعتبار اگر برای جبران خسارات و 

حمایت از کشاورزان باشد خیلی خبر خوبی است.
احمدی ادامه می دهد: روزگاری رودبار، مهد زیتون ایران 
بود، اما حاال طارم، زنجان و فارس از رودبار جلو زده اند. با 
این حال از برند زیتون رودبار استفاده می کنند تا مشتری 

داشته باشند.

زیتون بی رقیب رودبار 
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان زیتون، تخصیص این 
اعتبار را بسیار تأثیرگذار ارزیابی می کند و به همشهری 
می گوید: سرزمین رودبار نخســتین رستنگاه زیتون در 

ایران و سزاوار رسیدگی و توجه است.
داوود صفری ادامه می دهد: از سال۱38۰ نهال های زیتون 
از رودبار به دیگر شهرهای کشــور رفت، ولی هیچ کدام 
نمی توانند با زیتون رودبار به دلیل اقلیم و خاستگاه اولیه 

رقابت کنند.
براســاس مطالعات انجام شــده در ۲۶استان کشور 

زیتون کشت می شود و بیشــترین میزان تولید 
میوه زیتون ســهم گیالن، زنجان، قزوین، فارس 

و گلستان است. 
صفری کیفیــت زیتــون رودبــار را منحصربه فرد 

می خواند و اضافه می کند: ســال۱387 بنده به اتفاق 
۱۰نفر از تولیدکنندگان به ایتالیا و اســپانیا رفتیم و 

با روش کشــت و تولید زیتون در آنجا آشنا شدیم. 
شاید در رنگ و اندازه، زیتون ایتالیا و اسپانیا بهتر 
از زیتون رودبار باشــد اما در کیفیت و طعم اصال 

قابل مقایسه نیست و زیتون رودبار در رده باالتری قرار 
دارد. با این حال کشاورزان ما با آفت باغات روبه رو هستند 

و الزم است به این موضوع توجه بیشتری شود.

  
موقعیت کوهستانی رودبار باعث شــده تا دوسوم باغات 
زیتون رودبار به شــکل ســنتی اداره شــود و خبری از 

تجهیزات مدرن کشاورزی نباشد.
 از سوی دیگر، تولیدکنندگان معتقدند که اگر قرار باشد 
نهال های بدون آفت را جایگزین درختان آفت زده کنند، 
بین 3 تا 5سال محصولی نخواهند داشت و این امر نیازمند 
حمایت جهادکشاورزی است. نیاز ساالنه کشور به روغن 
زیتون هم حدود ۱3هزار تن اعالم شده که از این میزان 

حدود ۶8درصد در داخل کشور تولید می شود.

واگذاری زمین  در بوشهر
واگذاری 9۴قطعه زمین به متقاضیان ســاخت 
مسکن ویالیی در شهر کاکی شهرستان دشتی 
در قالب طرح نهضت جهش تولید مســکن عصر 
پنجشنبه با حضور احمد محمدی زاده، استاندار 
بوشهر صورت گرفت.به گزارش همشهری، معاون 
امور عمرانی استانداری بوشــهر گفت: واگذاری 
زمین برای ساخت مسکن ویالیی در قالب نهضت 
جهش تولید مســکن از هفته گذشته در استان 
بوشهر آغاز شــده و این دومین مرحله واگذاری 
زمین در استان بوشــهر به شمار می رود.  محمد 
هادی رستمیان افزود: بنا به دســتور استاندار، 
کار واگذاری زمین در استان بوشهر برای ساخت 
مسکن ویالیی تا هفته دولت ادامه دارد و قرار است 
همزمان با هفته دولت نیز شاهد واگذاری زمین 
برای ساخت یک هزار واحد مسکونی در استان به 

متقاضیان واجد شرایط باشیم.

خبر کوتاه

راحله عبدالحسینی؛ خبرنگارگزارش۲

شــهرک های گیالن شــرکت  مدیرعامــل 
صنعتی کهگیلویــه و بویراحمد گفت: 
زیرســاخت ها بــرای ســرمایه گذاری 
در ۱۳شــهرک و ناحیــه صنعتــی ایــن 
استان فراهم است. به گزارش ایسنا، 
سیدهاشم موســوی جهان آباد افزود: 
با فراهم شدن زیرساخت در این تعداد 
شــهرک و ناحیــه صنعتــی زمینــه برای 
راه انــدازی واحدهــای تولیــدی آمــاده 
اســت و به صورت اقســاطی در اختیار 

متقاضیان قرار می گیرد.

13
شهرک

از  آذربایجان شــرقی  اســتاندار 
تخصیص اعتبار ۱۳۲۰میلیارد تومانی 
بــه پروژه هــای آبــی شهرســتان میانــه 
خبــر داد و گفــت: در ایــن شهرســتان 
بــه میــزان ۳هــزار میلیــارد تومــان 
پــروژه در حــال اجراســت. بــه گــزارش 
ایســنا، عابدین خــرم افــزود: باالترین 
رقــم اعتبــاری تخصیص یافته از ســفر 
بعــد  اســتان  بــه  ریاســت جمهوری 
 از شــهر تبریــز مربــوط بــه شهرســتان 

میانه است.

13۲۰
میلیارد

عدد خبر

کهگیلویه و بویراحمد

آذربایجان شرقی

مرکزیعکس خبر

»تفرش«؛ زادگاه پدران 

 تفرش، شهرستانی در شمال شرقی اراک، 
در ارتفاع ۲هزار متری از سطح دریا و در میان کوه ها محصور 
است و شاید همین قرار گرفتن در منطقه کوهستانی موجب 

شده آب و هوایی بسیار مطبوع داشته باشد.
 تاریخ تفرش به دوران مادها می رسد، هرچند 

سنگ نگاره های تاریخی گواه قدمت بسیار باالی این منطقه 
است. این شهرستان به پرورش ۲۲پدر علمی ایران شهره 

است. منبع: ایسنا

بوشهر

سهم 6استان اصلی تولیدکننده خرما در ایران

بسیاری از شهرهای دنیا امســال رکورد گرمای هوا را 
شکستند و این رکوردشکنی به ایران و به ویژه شهرهای 
جنوبی هم رســید تا خرماپزان زودتر خود را به نخل ها 
برســاند؛ فصل برداشــت میوه نارس نخل )خارک( از 
اوایل تیرماه در برخی شهرهای گرمسیری شروع شد 
و استان های خرماخیز برداشت عمده و تجاری خود را 
هم زودتر از موعد در روزهای آینده شروع خواهند کرد.

عالوه بر گرمای هوا و برداشت زودتر، نخلستان ها تجربه 
دیگری از تغییر اقلیم و گرمایش کره زمین داشــتند ؛ 
بارندگی های سیل آســای تابســتانی که نه تنها ثمره 
نخلستان ها را از بین برد بلکه پیش بینی می شود روی 
کیفیت میوه های باقیمانده و برداشت محصول هم تأثیر 
زیادی بگذارد. هرچند پیش بینــی افزایش 5درصدی 
نســبت تولید ۱میلیون و 8۰۰هزار تن ســال گذشته 
محقق نمی شــود، اما انجمن ملی خرما امیدوار است 
میزان برداشت به میانگین همیشگی یعنی ۱میلیون و 

۲۰۰هزار تن برسد.

توفان های هند، محصول کرمان را به باد داد
استان کرمان با داشتن ۶۴هزار هکتار نخلستان و تولید 
ساالنه 35۰هزار تن محصول، رتبه اول و سهمی نزدیک 
به یک سوم از کل تولید خرمای کشور را دارد؛ استانی 
گرمسیری که گرچه عمده  نخلستان هایش در جنوب قرار 
دارد، اما شمال و شرق آن نیز از این میوه بهشتی بی نصیب 
نمانده اند. مدیر باغبانی جهادکشاورزی جنوب کرمان، 
به عنوان مهم ترین منطقه تولیدکننده خرما در کشور به 
همشهری می گوید: جنوب کرمان به تنهایی با داشتن 
حدود 3۰هزار هکتار باغ نخیالت و تولید ۲۱۰هزار تن 
محصول رتبه پنجم از نظر سطح زیرکشت و رتبه دوم را 

از نظر تولید محصول در کشور دارد.
امیر امیرشکاری، فصل برداشت خرما در جنوب کرمان 
را از نیمه های تیر تا اواخر شهریور می داند و می افزاید:   
پیش بینی برداشت ما در سال جاری همان ۲۱۰هزار تن 
بود، اما توفان هایی که از سمت هندوستان آمد، همچنین 
بارندگی ها و رطوبت، موجب خسارت به نخلستان های 
کرمان به ویژه در جنوب و ترشیدگی و ریزش محصول 
شــد. به گفته او، ۱5تا ۱۶هزار هکتار از نخلستان های 
جنوب کرمان بین ۲۰تا 8۰درصد خســارت دیده اند. 
این خســارت موجب کاهش تا ۴۰هــزار تن محصول 
نهایی خواهد شد؛ خسارتی که در شرق و شمال هم به 
همین میزان و تا 8۰درصد تجربه شد. بیشترین ارقام 
کشت شده در جنوب کرمان مضافتی و کلوته است، اما 
جهادکشاورزی این منطقه با توجه به تغییرات اقلیمی و 
کاهش منابع آبی توسعه باغات با ارقام خشک و تجاری 
چون مجول و پیارم را در دســتور کار دارد که عالوه بر 
سازگاری با اقلیم، هزینه های برداشت کمتری هم دارند. 
امیرشکاری ضمن تأکید بر این موضوع توضیح می دهد 
که ساالنه ۴تا 5هزار هکتار از نخلستان های درجه ۲و 3نیز 
در قالب اصالح و بازسازی با باغ های درجه یک جایگزین 

می شوند تا عملکرد و بهره وری بهتری داشته باشند.

تجاری سازی نخلستان ها در سیستان وبلوچستان
سیستان وبلوچســتان در مقایســه اســتانی میــان 
تولیدکنندگان خرما، رتبه دوم تولید را با ۶۲هزار هکتار 
سطح زیرکشت و ۲5۰هزار تن محصول در اختیار دارد که 
سهمی ۲۰درصدی از تولید کل کشور را شامل می شود.

بیشترین نخلســتان های سیســتان و بلوچستان در 
شهرستان های سراوان، ایرانشــهر، نیکشهر و سیب و 
سوران قرار دارد، اما طرح توسعه نخلستان های استان قرار 
است در 3شهرستان میرجاوه، خاش و گلشن اجرا شود.

مدیر باغبانی ســازمان جهادکشــاورزی سیســتان و 
بلوچستان با بیان اینکه در قالب این طرح از ابتدای دی 
سال گذشته تاکنون 5۴هزار پاجوش خرمای رقم تجاری 
مجول از خارج کشور وارد استان شده است به همشهری 
می گوید: این پاجوش ها برای طــی دوران قرنطینه در 
گلخانه هســتند و بعد از طی این دوران امیدواریم در 

ســال جاری بیش از  هزار هکتار نخلســتان جدید در 
شهرستان های میرجاوه، خاش و گلشن ایجاد کنیم.

اردشیر شــهرکی با بیان اینکه تبدیل ارقام به تجاری 
و توسعه باغ ها  آغاز شــده و قرار اســت تا پایان برنامه 
ششم توســعه به 3هزار هکتار برسد، توضیح می دهد: 
وزارت جهادکشاورزی در بخش فنی، اختصاص اراضی 
به ســرمایه گذاران بخش خصوصی، تامین منابع آبی 
و همچنین ارائه تســهیالت به متقاضیان به توســعه 

نخلستان ها کمک می کند. 
او همچنین از خسارت های قابل توجه بارش های مونسون 
و سیالب به نخلستان ها خبر می دهد و می گوید: ۲3هزار 
و ۲۰۲هکتار از اراضی باغی سیستان وبلوچســتان در 
اثر بارش های مونسون خسارت دید که 9۰درصد این 
باغ ها نخلســتان بود و میزان خســارت به آنها حدود  
33۰۰میلیارد تومان برآورد می شود. به گفته شهرکی، 
9۰درصد محصول باغ های خســارت دیده ریخته که 
خسارت قابل توجهی به کشاورزان محسوب می شود. به 
همین دلیل مهم ترین هدف این اداره در سال آینده بیمه 

سطح بیشتری از نخلستان ها خواهد بود.

خوزستان جان سالم به در برد
خوزستان بعد از کرمان و سیستان وبلوچستان با 3۶هزار 
و 7۰۰هکتار نخلستان و تولید ۲۴۲هزار تن محصول در 
سال رتبه سوم از این نظر را در اختیار دارد؛ استانی  که 
البته در سال های گذشته خشکسالی و ریزگرد بسیاری 
از نخل هایش را جوانمرگ کرده است. معاون تولیدات 
گیاهی جهادکشاورزی خوزستان با بیان اینکه میانگین 
تولید در واحد ســطح این اســتان ۶۶۰۰کیلوگرم در 
هکتار است، به همشهری می گوید: برآورد می شود در 
سال جاری نیز ۲۴۲هزار تن محصول از نخیالت استان 
برداشت شود. تورج نوروزی با بیان اینکه سهم خوزستان 
از کل خرمای تولیدی در کشور حدود ۲۰درصد است، 
می افزاید: 75رقم محصول در این استان کشت می شود 
که ارقام عمده شامل اســتعمران، برحی، بریم، دیری، 

زاهدی، خضراوی، گنطار، کبکاب و عویدی هستند و 
ارقام تجاری مانند مجول و پیارم نیز در استان در حال 
توسعه هستند. او توضیح می دهد که عمده نخیالت در 
نوار جنوبی و مرکزی خوزســتان واقع شده و به همین 
دلیل خسارتی مرتبط با سامانه بارشی مونسون در این 

بخش گزارش نشده است.

ثبت جهانی خرمای پیارم هرمزگان
استان هرمزگان با 38هزار هکتار سطح زیرکشت و تولید 
ساالنه ۱9۶هزار تن رتبه چهارم را در تولید محصول خرما 
در اختیار دارد. پیارم، کریته، خاصویی، مرداسنگ، خنیزی، 
شاهانی و مضافتی ارقام اصلی خرما در هرمزگان هستند که 
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی هرمزگان به همشهری 
می گوید: این رقم به عنوان مرغوب ترین خرمای جهان در 
حاجی آباد هرمزگان کشت می شــود و قرار است تا پایان 
سال ثبت جهانی شود. به گفته مسعود گرگیج، هرمزگان 
آغاز کننده و پایان دهنده فصل برداشت خرما در ایران است 
به طوری که برداشــت خرمای نوبرانه در کشور با رقم آل 
مهتری در خردادماه در شهرستان میناب این استان آغاز 
می شود و با رقم پیارم در شهرستان حاجی آباد در آذرماه به 
پایان می رسد. وی با بیان اینکه بارندگی های ناشی از پدیده 
مونسون همزمان با فصل برداشت ارقام غالب استان یعنی 
خنیزی و مرداسنگ بود، می گوید: این بارندگی هاموجب 
شده خسارت زیادی به نخلســتان ها وارد شود. گرگیج 
با بیان اینکه ۴هزار هکتار از نخلستان های هرمزگان در 
نتیجه این بارندگی ها خسارت دیدند، می افزاید: 9۰درصد 
ارقام خنیزی دچار ترشیدگی و ریزش شد که رقم حدودی 
خسارت ۱۶۰میلیارد تومان برآورد می شود. توسعه ارقام 
تجاری مجول، پیارم و برحی در قالب یک برنامه  ۱۰ساله 

در استان به گفته گرگیج در دست اجراست.

راه اندازی مرکز تولید گیاه خرما در فارس
اســتان فارس با 33هزار هکتار باغ در ۱7شهرســتان 
و تولید ســاالنه ۱۶۰هزار تن محصول در ســال رتبه 

پنجم را در کشــور دارد. معاون بهبود تولیدات گیاهی 
جهادکشاورزی فارس با بیان اینکه در 3- ۲ سال اخیر 
حدود 3۰هزار پاجوش ارقام مجول، پیارم و برحی وارد 
کشور شده است که هر پاجوش بین ۶۰۰هزار تا ۲میلیون 
تومان قیمت دارد به همشهری می گوید: در سال جاری 
کلنگ مرکز تولید گیاه خرمای مجول با کشت بافت در 
زمینی به مساحت ۲۰هکتار زده شده است تا از خروج 
ارز جلوگیری شود و همچنین باغ های سنتی و قدیمی 
که اقتصادی نیســتند با ارقام تجاری جایگزین شوند. 
حمید دبیری از اشــتغال ۱۲۰نفر در این مرکز و تولید 
ساالنه تا ۲هزار نهال خبر می دهد و می افزاید: پیش بینی 
ما این است که در ســال های بعدی این عدد تا ۱۰هزار 
نهال در سال برسد. وی همچنین درباره برآورد خسارت 
سیل های اخیر به نخلستان های فارس توضیح می دهد: 
۱۴۰هکتار از باغ های فارس با رقمی حدود 8۰میلیارد 
تومان به صورت مستقیم خسارت دیده اند، اما ما خسارت 
غیرمستقیم به محصول خرما هم خواهیم داشت و به 
همین دلیل در تالش هستیم میوه های آسیب دیده را 

در صنایع تبدیلی استفاده کنیم.

عرضه محصول بوشهری ها در تهران 
بوشــهر، دیگر اســتان جنوبی ایران هم نقش پررنگی 
در تولید محصــول خرما دارد؛ به طوری که با ســطح 
زیرکشــت 3۴هزار هکتار و تولید ساالنه ۱5۰هزار تن 
محصول یکی از ۶اســتان عمــده تولیدکننده خرما 
در کشور محسوب می شــود. معاون تولیدات گیاهی 
جهادکشاورزی بوشهر با بیان اینکه پیش بینی می شود 
در سال جاری ۱۶5هزار تن انواع محصول خارک، رطب و 
خرما در استان بوشهر تولید و روانه بازار شود به همشهری 
می گوید: مهم ترین ارقام خارک در استان بوشهر برحی، 
حاج باقری و بریمی است و پیش بینی می شود بیش از 
۴۶هزارتن محصول نخیالت اســتان بوشهر در مرحله 
دوم و به صورت رطب برداشت شود. کبری توکلی خبر 
خوبی هم برای تولیدکنندگان بوشهری دارد و آن، امکان 
واگذاری غرفه های تک محصولی عرضه خرما و رطب برای 
تولیدکنندگان بوشهر از سوی سازمان میادین میوه وتره بار 

شهرداری تهران است.
نخلستان های بوشهر هم از سیل و بارندگی های اخیر 
خســارت قابل توجهــی دیدند به طوری کــه به گفته 
توکلی، ۲8هزار و ۶53هکتار از باغ های اســتان حدود 

39۴97۰۰میلیون ریال خسارت دید.

  
گرچه گرما، بارش های تابستانی و سیالب نخلداران را در 
استان های تولیدکننده خرما غافلگیر کرد، اما خبرهای 
خوبی مانند جایگزینی ارقام تجاری و افزایش ســطح 
عملکرد می تواند نویدبخش هزینه کمتر، محصول بیشتر 
و در نتیجه درآمد بیشتر برای فعاالن این بخش باشد که 

جمعیتی بیش از نیم میلیون نفری را تشکیل می دهند.

فصل مهمانی میوه بهشت 
امسال گرمای بی سابقه هوا، خرماپزان و فصل برداشت خرما را در ۶استان تولیدکننده تغییر داد
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تولید محصول 

در میز ملی خرما چه گذشت؟
ابتدای تیرماه بود که وزیر جهادکشاورزی به سازمان تعاون روستایی دستور خرید تضمینی و صادرات 
خرما را داد و این موضوع در میز خرمای امسال)میز خرما امسال 13مرداد در بوشهر برگزار شد( با حضور 
6استان مهم تولیدکننده نیز مورد توجه قرار گرفت. میز ملی خرما با طرح مباحثی چون پیگیری افزایش 
قیمت تضمینی، حمایت از صادرکنندگان و استفاده از تسهیالت ارزان قیمت، اختصاص غرفه  در میادین 
میوه وتره بار تهران، حمایت از عرضه در فروشگاه های زنجیره ای و رایزنی و ارتباط با سفیران 2کشور 
خارجی برای صادرات بود. خرید تضمینی اما به اعتقاد رئیس انجمن ملی خرما راه درســتی نیست. 
محسن رشیدفرخی با بیان اینکه نیازی به خرید تضمینی نیست به همشهری می گوید: قیمت ها همیشه 
براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود و نمی توان به شیوه دستوری قیمت را تعیین کرد. به همین دلیل با 
توجه به تجربه های مشابه خرید تضمینی باید بگویم خرید تضمینی خرما هم هیچ گاه از سوی هیچ یک از 
نهادها خیر و برکتی نداشته و مداخله دستوری در اقتصاد است. او با وجود این ابراز امیدواری می کند طی 
روزهای آینده و با شروع برداشت عمده و تجاری قیمت ها طوری تعیین شود که هم مصرف کننده راضی 
باشد و هم تولیدکننده بتواند عالوه بر تامین معیشت هزینه های تولید را جبران کند. رئیس انجمن ملی 
خرما با اشاره به برگزاری میز خرما به دبیری صمت و بدون هماهنگی با بخش خصوصی برخالف سال های 
گذشته تصریح می کند: اگر تحمل بخش خصوصی را نداریم چه توقعی از آن داریم؟ بخش خصوصی و 
دولت باید در کنار هم تالش کنند و من از دولت تقاضا دارم نگذارد بخش خصوصی بیش از این غریبه شود.

مکث
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آمار ها نشان می  دهد قیمت ارز در 2ماه گذشته به یک 
ثبات نسبی رســیده و در یک کانال مشخص درحال 
حرکت است. به نظر می رسد این موضوع ناشی از بهبود 
درآمد هــای ارزی و آغاز معامالت توافقی ارز اســت. 
رئیس کل بانک مرکزی نیز با تأکید بر همین 2عامل، 
گفت: معامالت توافقی ارز باعث آرامش بازار ارز شده 
است. ضمن اینکه در پایان تیرماه بیش از ۱۴ میلیارد 
دالر ارز در سامانه نیما تامین شــده  که این میزان در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشــته ۸۰ درصد رشد 

داشته است.
به گزارش همشــهری، درحالی که بازار ارز از اواسط 
اسفند پارســال تا اواســط خرداد ماه امسال با نوسان 
زیادی مواجه شد و قیمت هر دالر آمریکا با 3۰درصد 
رشــد از 25هزارو 6۰۰تومان در ۱5اسفند پارسال به 
33هزارو ۱۰۰تومان در  23خرداد ماه امســال رسید، 
آمار ها نشان می دهد که بعد از طی این دوره نوسان های 
بازار ارز محدود شــده و قیمت هر دالر آمریکا عمدتا 
در کانال 3۰ تا 3۱هزار تومان در حال حرکت اســت. 
این نوسان محدود بیانگر آن است که قیمت هر دالر 
آمریکا در 2ماه گذشته با یک ثبات مواجه شده و حتی 
نزدیک به 6درصد افت کرده است. هم اکنون قیمت هر 
دالر آمریکا در محدوده 3۱هزارو 2۰۰تومان است و با 
نقطه اوج خود در خرداد ماه 2هزار تومان فاصله دارد 

اما پرسش این است که عامل این ثبات ارزی چیست؟

عوامل ثبات ارزی
به طور کلی عوامل زیــادی در تعیین قیمت ارز نقش 
دارند، امــا از ســال۱397 تاکنون بخــش زیادی از 
نوســان های ارزی ناشــی از محدودیت های ورود ارز 
به کشور بوده اســت. در واقع کاهش درآمد های ارزی 
ناشــی از صادرات نفت یکی از دالیل مهم نوسان های 

ارزی در طول چند ســال گذشــته بوده است. ضمن 
اینکه نرخ تورم نیز در این موضوع نقش داشته است. 
در چنین شرایطی با وجود آنکه آمار دقیقی از میزان 
صادرات نفتی وجود ندارد، اما برخی اطالعات رسمی 
نشان می  دهد درآمد های نفتی بهبود یافته و این رویداد 
به افزایــش درآمد های ارزی منجر شــده؛ موضوعی 
که رئیس کل بانــک مرکزی هــم آن را تأیید و اعالم 
کرد: ســرمایه گذاری های خوبی در چند ســال اخیر 
در حوزه نفت و گاز و پتروشــیمی انجام شــده و این 
ســرمایه گذاری ها ارزآوری خوبی برای کشور داشته 

است.
او افزود: خوشبختانه با وجود محدودیت ها و در زمان 
تحریم همیشه توانستیم ارز کشــور را تامین کنیم و 
امروز به مراتب شرایط بهتر از قبل است، اما  جهت  گیری 
باید به سمتی باشد که دولت بتواند درآمدهای دیگری 
را جایگزین درآمدهای نفتی کند و خوشبختانه مسیر و 
جهت گیری هم اکنون درست است. صالح آبادی با اشاره 
به مزیت نسبی کشور در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، 

گفت: وقتی چنین ظرفیتی داریم اگر درآمدهایی را که 
از این بخش حاصل می شود، صرف سرمایه گذاری در 
همین حوزه کنیم حجم صادرات افزایش پیدا می کند.

 رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: براساس آمارها 
در پایان تیرماه بیش از ۱۴ میلیارد دالر ارز در سامانه 
نیما تامین شده  که این میزان در مقایسه با مدت مشابه 

سال گذشته ۸۰ درصد رشد داشته است.
او تأکید کرد: شــرایط ارزی خوبی داریــم و در بازار 
حواله نیز حجم عرضه ها و معامالت روزانه به بیش از 
2۰۰میلیون دالر می رســد و عرضه همیشه بیش از 

تقاضاست.

آغاز مبادالت توافقی ارز
نکته دیگری که به نظر می رسد در ایجاد ثبات در بازار 
ارز نقش داشته، آغاز معامالت توافقی ارز از اواخر خرداد 

ماه یعنی دقیقا از زمان آغاز ثبات ارزی است.
هفته آخر خردادماه بود که بانک مرکزی در تعامل با 
کانون صرافان، صرافی های معتبــر و صادرکنندگان 

تصمیم گرفت که بازار توافقی دالر را ایجاد کند. بر این 
اساس بانک مرکزی اجازه داد تا دالر های صادراتی با نرخ 
توافقی به صرافی های معتبر فروخته شود و صرافی ها 
نیز خود ارز ها را به متقاضیان بفروشند. بعد از این اقدام 
همچنین، هرگونه فروش ارز توســط افراد حقیقی و 
حقوقی به صرافی  ها با نرخ توافقی مجاز اعالم شد. آنطور 
که کارشناســان می  گویند این رویداد موجب شد تا 
جریان عرضه و تقاضای ارز در بازار آزاد به تعادل برسد. 
کامران سلطانی زاده، دبیرکل کانون صرافان اندکی بعد 
از اجرای این طرح درباره اثــرات آن گفت: با توجه به 
ابالغیه  های بانک مرکزی به صرافی ها، شاهد تداوم روند 
عرضه ارز صادرکنندگان و تامین نیاز ارزی متقاضیان 
هستیم به گونه ای که نرخ دالر توافقی در کانال 3۰ هزار 
تومان در نوسان است و خبری از جهش قیمت نیست. 
به گفتــه او، این طرح فضای معامالت غیررســمی را 
نسبت به گذشــته محدودتر و امکان ایجاد نوسان از 
ســوی دالالن را از آنها گرفت. سلطانی زاده همچنین 
تأکید کرد: روزانه چندین میلیون دالر در بازار توافقی 
معامله می  شود و این در حالی است که روند بازار نشان 
از تمایل صادرکنندگان برای فروش و عرضه بیشتر به 
صرافی ها دارد. بر همین اساس روز گذشته رئیس  کل 
بانک مرکزی نیز یکی از دالیل مهم ایجاد ثبات در بازار 
ارز را راه اندازی معامالت توافقی ارز دانست و گفت: ارز 
توافقی یکی از اتفاقات خوبی بود که انجام شد به نحوی 
که در 2ماه گذشــته این امکان را فراهم کردیم که در 
شبکه صرافی کشور ارزهای مختلف اعم از دالر، یورو و 
روبل به صورت توافقی و با قیمتی براساس عرضه و تقاضا 
مبادله شود. صالح آبادی ادامه داد: خوشبختانه حجم 
معامالت در این بخش به میزان قابل توجهی افزایش 
یافت و نشان داد که  عمق بازار در حال افزایش است؛ 

ضمن اینکه بر بازار ارز هم اثرگذار است.
او تأکید کرد: به واقع معامالت توافقی ارز باعث آرامش 
بازار ارز شده  و بانک مرکزی به توسعه این بازار کمک  
خواهد کرد و به عنوان هدایتگر این بازارها، آرامش حوزه 
ارزی کشور را به عنوان اولویت اصلی خود دنبال می کند. 

ثبت رکورد ثبات 2ماهه در بازار ارز
 تأمین ارز در سامانه نیما ۸۰درصد افزایش یافته و معامالت توافقی به عاملی برای آرامش بازار تبدیل شده است

مقاومت قیمت خرما در برابر تورم
    رئیس انجمن خرما در گفت وگو با همشهری: بازار خرما کمترین تأثیر را از تورم گرفت

  قیمت بیشتر ارقام خرما در یک سال اخیر بین 3۰تا 5۰درصد و ارقام صادراتی تا ۱۰۰درصد رشد داشته است
خرمــا از پرمصرف تریــن تنقالت و از ســالم ترین 

بازار
شــیرینی جاتی اســت که به همراه چای در ایران 
مصرف می شود اما قیمت باالی بعضی ارقام خرمای 
مرغوب عمال این ارقام را از دسترس بخش زیادی از مصرف کنندگان 
دور کرده اســت. نگاهــی به قیمت فــروش بســته های خرما در 
فروشگاه ها نشان می دهد برای هر بســته ۴۰۰تا 5۰۰گرمی خرما 
حدود 3۰هزار تومان باید هزینه کرد، قیمت بعضی از انواع خرما مثل 
کبکاب که از پرتقاضاترین ارقام محسوب می شود از کیلویی 5۰هزار 
تومان باالتر رفته و انواع درجه یک آن تا کیلویی ۸۰هزارتومان هم به 
فروش می رسد. کمترین قیمت خرمای پیارم که مرغوب ترین رقم 
تولیدی کشور و خرمای خشــکباری و مجلسی محسوب می شود 
کیلویی ۱6۰هزار تومان است که این قیمت استفاده از این نوع خرما 
را برای بسیاری از مصرف کنندگان داخلی دشوار کرده است. نگاهی 
به تغییرات قیمت انواع خرما در یک سال گذشته حاکی از افزایش 
3۰تــا 5۰درصدی قیمت بیشــتر ارقــام پرمصرف و البته رشــد 

۱۰۰درصدی قیمت در انواع صادراتی است.

شیب رشد قیمت خرما مالیم بود
رئیس انجمن ملی خرمای ایران در گفت وگو با همشــهری درباره 
قیمت باالی بعضی ارقام خرما گفت: از میان ارقام متنوع خرما فقط 
پیارم دارای قیمت باالیی اســت که این نوع خرما هم رقم مصرفی 
غالب در کشور نیست و جنبه صادراتی دارد. محسن رشید فرخی، 
با اشاره به ارزش ارزآوری صادرات این رقم برای کشور، دلیل قیمت 
بــاالی آن را محدودیت تولید اعــالم کرد و افــزود: پیارم خرمای 
خشکباری و فاقد رطوبت است و به همین دلیل بار آن روی درخت 
یک سوم بار ارقام دیگر خرما که آب دارترند وزن دارد، از سوی دیگر 
این رقم تولید گسترده در استان های خرماخیز کشور ندارد و فقط 
در بخش محدودی از جنوب هرمزگان تولید می شود، قیمت آن نیز 
به دلیل همین محدودیت تولید، باالتر است. به گفته رئیس انجمن 
خرما، ۸۰درصد خرمای پیارم صادراتی اســت و 2۰درصد مصرف 

داخلی دارد درحالی که دیگر انواع خرما تقاضای باالتری دارد و دلیل 
آن هم تنها قیمت نیست بلکه ذائقه مردم به گونه ای است که انواع 
دیگر خرما ازجمله کبکاب یا مضافتی و دو سه نمونه دیگر تقاضای 
باالتری دارند و این ارقام قیمت مناســبی در بــازار دارند. فرخی، 
افزایش قیمت دیگر ارقام خرما را ناشی از تورم دانست و اضافه کرد: 
وقتی تورم به گفته دولت باالی ۴۰درصد اســت و قیمت نهاده های 
کشــاورزی در بازه زمانی کوتاه دو ســاله 3تا ۴برابر شده قطعا این 
عوامل بر قیمت تمامی محصوالت ازجمله خرما هم تأثیرگذار است 
اما با صراحت اعالم می کنم خرما از محصوالتی اســت که کمترین 
تأثیر را از تورم گرفته و مقایســه قیمت 5ســال اخیر خرما نشان 
می دهد شیب نمودار رشد قیمت این محصول به هیچ عنوان با شیب 

نمودار تورم شباهت ندارد و رشدی بسیار مالیم داشته است.

ساز وکار قیمت گذاری خرما
رئیس انجمن خرمــای ایران درباره ســازوکار تعیین قیمت خرما 
گفت: به طور معمول ستاد تنظیم بازار قیمت گذاری خرما را انجام 

می دهد اما گاهی فرمانداران و دیگر مسئوالن دولتی در استان ها نیز 
اظهارنظرهایی درخصوص قیمت خرمــا انجام می دهند که نه تنها 
هیچ گاه تحقق پیدا نمی کند بلکه باعث لطمه به بازار نیز می شــود. 
فرخی، تعیین کننده نهایی قیمت در بازار را توازن میان عرضه و تقاضا 
دانست و افزود: تجربه نشان داده با وجود اینگونه دخالت ها در بازار در 
نهایت عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می کند. در دو تا سه  سال قبل 
ستاد تنظیم بازار به شدت در زمینه تعیین قیمت خرما ورود می کرد و 
قیمت هایی تعیین می کرد که بسیار باال یا بسیار پایین بود و هیچ گاه 

نیز عملیاتی نمی شد.

بارندگی و خسارت به خرما
متوسط برداشت خرما در کشور بین ۱.3تا ۱.5میلیون تن است که 
به طور متوسط بین 25تا 3۰درصد این میزان صادر می شود. سال 
گذشته میزان برداشت خرما در کشور یک میلیون و 3۰۰هزار تن 
بود و امسال گرچه بخشی از محصول خرما با بارش های سیل آسای 
مردادماه دچار آسیب شد اما پیش بینی می شود با رشد 2۰درصدی 
تولید، یک میلیون و 5۰۰هزار تن خرما در ســطح کشور برداشت 
شود. مقداد تکلوزاده، دبیر انجمن خرما بعد از موج اول بارندگی ها 
از وارد شــدن خسارت به بخشــی از محصول خرما در استان های 
سیســتان و بلوچستان، بوشــهر، خوزســتان و کرمان خبرداد و 
بیشترین میان آسیب را نیز در رقم مضافتی عنوان کرد. با این حال 
تاکنون برآورد دقیقی از میزان خسارت از سوی انجمن خرما اعالم 
نشده و مشخص نیست که حجم خســارت تا چه حد بر قیمت ها 
تأثیرگذار خواهد بــود. از کل خرمای تولیدی ایران، ســاالنه یک 
میلیون تن در داخل کشــور به مصرف می رسد و این حجم تقاضا، 
سرانه مصرف کشور را به طور متوسط روی عدد 7.5کیلوگرم نگه 
داشته است. البته به گفته رئیس انجمن خرمای کشور سرانه مصرف 
در اســتان های مختلف به صورت مجزا بســیار متفاوت و بین 3تا 
3۰کیلوگرم متغیر است که به طور طبیعی استان های تولیدکننده 

خرما مصرف باالتری نیز دارند. 

 قیمت بعضی انواع خرما
110.000خاصویی درجه یک

65.000کبکاب

75.000آلویی

110.000ربی صادراتی

70.000مضافتی درجه یک

80.000زاهدی درجه یک

160.000پیارم درجه یک

250.000پیارم صادراتی

بهزاد رنجبرگزارش
روزنامه نگار

تاالر شیشه ای

میوه روند کاهش قیمت را حفظ کرد
در مقایســه با نرخ نامه نخســتین هفته مرداد، بسیاری از 
انواع میوه های عرضه شده در میادین میوه  و تره بار کاهش 
قیمت داشته اند. در میان میوه های فصل، انواع انگور، انواع 
آلو، هلو، شــلیل و شــبرنگ، انواع طالبی، خربزه و هندوانه 
و از میــان میوه های وارداتی موز در هفته گذشــته کاهش 
قیمت داشته اند. بیشترین کاهش قیمت در زردآلو، شلیل 
و شبرنگ با ۴هزار تومان و انواع انگور با 3هزارتومان کاهش 
مشاهده می شود. قیمت بسیاری از میوه ها در سطح شهر 3۰ 

تا ۱۰۰درصد باالتر از میادین است.

قیمت جدید انواع خامه
با شــتاب گرفتن تغییرات قیمت انواع لبنیات از 
اردیبهشــت امســال، قیمت خامه نیز افزایشی 
جهشی یافت و از میانگین کیلویی 75هزار تومان 
به ۱25هزار تومان رســید. مشــاهده تغییرات 
قیمت خامه نشــان می دهد در 6ماه گذشته این 
محصول رشــد قیمتی بیش از 6۰درصد داشته 
است. خامه ازجمله محصوالت غیرحمایتی است 
که نرخ مصوب ندارد و تعیین قیمت آن از دولت به 

شرکت های تولیدی واگذار شده است.

میادین

بازارها

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان
200گرمی

نیم چرب
24.000کاله

 200گرمی
خامه ترش

26.000کاله

100گرمی
کاکائویی

10.000شکلی

 200گرمی
فرادما

24.000پگاه

200گرمی
نیم چرب

25.000میماس

 200گرمی
کم  چرب

25.000میهن

100گرمی
نیم چرب 30درصد

13.000رامک

100گرمی
عسلی

13.000پاک

200گرمی
عسلی

25.000رامک

100گرمی
شکالتی

11.000پاکبان

زردآلو

21.000
4.000

شبرنگ
انجیری
24.000
1.000

هلو
انجیری
22.000
3.000

انگور
عسگری

20.000
3.000

شلیلو
شبرنگ
25.000
4.000

انگور
کندری

22.000
3.000

خربزه

8.500
1.000

میزانکاهشقیمتقیمتدرمیادین

کیلوگرم/ تومان

آلوزرد
قطرهطال

25.000
2.000

   کاهش قیمت برنج خارجی در راه است
دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: بنابر آمار از ابتدای 
سال 5۰۰هزار تن برنج وارد شده که با رفع دوره ممنوعیت 
تا پایان ســال ماهانه ۱5۰ تا 2۰۰هزار تن برنج باید وارد 
کشور شود. مسیح کشــاورز افزود: قیمت کنونی هر کیلو 
برنج پاکســتانی و هندی در مبادی 35 تا ۴۰هزار تومان 
اســت که از یک ماه آینده همزمان با فصل برداشت برنج 
خارجی، قیمت ۱5 تا 2۰درصد کاهش می یابد. به گفته او، 
با توجه به اختالف معنــادار قیمت برنج خارجی و ایرانی، 
ناچار به تامین کسری نیاز کشور از طریق واردات هستیم 

و تنها کاهش قیمت برنج ایرانی بر واردات اثر گذار است.

   ثبات قیمت دام 
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: با توجه به شرایط 
عرضه، قیمت دام نسبت به ایام قبل از محرم تغییری ندارد 
و هر کیلو شقه گوسفندی حداکثر ۱۸۰هزار تومان است. 
علی اصغر ملکی گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی 
بدون دنبه با نرخ ۱6۰ تا ۱65هزار تومــان به مغازه دار و 
با احتساب حداکثر ۱۰درصد ســود ۱۸۰هزار تومان به 
مصرف کننده عرضه می شــود . به گفته او، با پایان یافتن 
گرمای هوا پیش بینی می شــود که مصرف افزایش یابد، 

اما بازهم این موضوع به قدرت خرید مردم بستگی دارد.

   فروش میوه 50درصد کاهش یافت
رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: تقاضای خرید و مصرف 
میوه و صیفی 5۰ تا 6۰درصد کاهش یافته است. مصطفی 
دارایی نژاد افزود: امســال تولید محصوالت کشاورزی ما 
۱.5برابر نسبت به ســال قبل بیشتر شده ولی از آن طرف 
تقاضای خریــد و مصرف میوه و صیفــی 5۰ تا 6۰درصد 
کاهش یافته است و همین موضوع نیز باعث شده با افت 
قیمت مواجه شــویم. او علت کاهش تقاضــای خرید را 
کاهش قدرت خرید مردم، گرمای هوا و کاهش تقاضا در 

ماه محرم دانست.

ریزش قیمت ها در بازار سکه و طال
همگام با ایجاد ثبات در بازار ارز، نوسان های قیمت طال و سکه هم محدود شده و قیمت ها در این 
بازار حتی روند نزولی داشته اســت. علت این موضوع اثر پذیری قیمت طال و سکه از نوسان های 
قیمت ارز است.  نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران در این باره گفت: در بازار سکه و طال برخالف 
افزایش قیمت های جهانی، هفته قبل شاهد کاهش نرخ طال و سکه بودیم و این به دلیل آن بود که 
تحت تأثیر تحوالت سیاسی و اقتصادی قیمت ارز به طور میانگین بین 800 تا 100تومان کاهش  یافت 
و در کانال 30هزار تومان قرار گرفت. به گفته محمد کشتی آرای، درحالی که قیمت دالر اوایل هفته 
قبل در محدوده 32 هزار تومان دادوستد می شد، در پایان هفته به محدوده 31 هزار تومان رسید. 
او اضافه کرد: کاهش قیمت ارز به کاهش قیمت ها در بازار ســکه و طال منجر شد. از سوی دیگر، با 
توجه به کاهش دادوستدها و تقاضاها که به سبب تعطیلی یک هفته اخیر بازار ایجاد شد، حباب 
سکه نیز کاهش یافت. او با بیان اینکه حباب سکه به طور متوسط در هفته  گذشته 220 هزار تومان 
کاهش یافت، اضافه کرد: در آخرین معامالت هفته قبل، قیمت سکه طرح قدیم 14 میلیون و 100 هزار 
تومان بود که به طور متوسط 50 هزار تومان کاهش قیمت داشت. سکه طرح جدید نیز با 250 هزار 
تومان کاهش به نسبت ابتدای هفته قبل، در پایان هفته 14 میلیون و ۷00 هزار تومان مبادله شد و در 
حقیقت حباب آن کاهش پیدا کرد. نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران افزود: قیمت هر مثقال 
طالی آب شده به طور متوسط 60 هزار تومان کاهش یافته و به 5میلیون و 8۹0 هزار تومان رسیده 
است. هر گرم طالی 18 عیار هم با 12 هزار و 500 تومان کاهش در آخرین معامالت روز گذشته یک 

میلیون و 360 هزار تومان به ازای هر گرم دادوستد شده است.

مکث

 نخستین هفته مثبت بورس
 پس از 2ماه

  بعد از مدت ها هفته قبل منحنی شاخص بورس
 با رشد مواجه شد

بعد از مدت ها نزول باالخره شاخص کل بورس تهران هفته قبل را 
با رشد سپری کرد و شــاخص کل بازار سهام نزدیک به یک درصد 

افزایش یافت.
به گزارش همشهری، آنطور که آمار ها نشان می دهد شاخص کل 
بورس تهران، باالخره بعد از مدت ها نزول هفته قبل رشد کرد و این 
امیدواری را ایجاد کرد تا روند معامالت و شاخص های بورس بهبود 
یابند. داده های موجود نشان می دهد در شرایطی که هفته هاست 
شاخص کل بورس تهران در حال نزول است و از ابتدای خرداد ماه 
تاکنون بیش از ۱6۰هزار واحد افت کرده است هفته قبل شاخص 
کل بورس تهران با ۱۱هزارو ۱۰3واحد رشد نزدیک به یک درصد 
رشد کرده است. نکته دیگر آنکه در دادو ستد های هفته قبل ارزش 
معامالت بازار دوم بورس تهران نیز بیش از 5۸درصد افزایش یافت 
و موجب شد ارزش کل معامالت نیز رشــد کند. هفته قبل جمعا 
۱7هزارو 5۸3میلیارد تومان مبادله در بورس تهران انجام شد که این 
رقم ۱۰درصد باالتر از هفته قبل است. با وجود این رشد ارزش روزانه 
معامالت خرد همچنان فاصله زیادی حتی با بهارامســال داردکه 
روزانه به ۸هزارمیلیارد تومان رسیده بود درحالی که درحال حاضر 
سطح ارزش روزانه مبادالت بورس به 2هزار میلیارد تومان و حتی 
در برخی روز ها به کمتر از این میزان رسیده است. به زعم تحلیلگران 
اقتصادی یکی از مهم ترین نماگرهای بورس، ارزش معامالت خرد 
است که افزایش آن به معنای افزایش جریان ورود نقدینگی به بازار 
سهام است. با این حال تحلیلگر ان بر این باورند تا ابهام های موجود 
در بازار سهام رفع نشود جریان ورود نقدینگی به بازار سهام افزایش 
نخواهد یافت اما این امیدواری وجود دارد که با جذاب شدن قیمت ها 

به دلیل نزول زیاد جریان ورود نقدینگی به بورس بار دیگر آغازشود.

ابهام های بازار سرمایه 
تحلیلگران می گویند عواملی چون کاهش قیمت جهانی کاالهای 
پایه، افزایش نرخ بهره و نامشخص بودن آینده برخی تصمیم های 
سیاســی ازجمله ابهام هایی که بازار با آن مواجه است و مانع ورود 
نقدینگی به بازار سهام شده اســت به زعم تحلیلگران تازمانی که 

ابهام های بازار رفع نشود نقدینگی وارد بازارسهام نمی شود.
ســجاد مرادی کارشــناس بازارســرمایه در این بــاره می گوید: 
مهم ترین علت نزول بازار بی اعتمادی ســرمایه گذاران نسبت به 
سیاستگذاری هایی است که اثر زیادی بر عملکرد شرکت ها و درنهایت 
روی قیمت سهام دارد.او افزود: همچنین افزایش نرخ بهره بین بانکی 
طی هفته های گذشته نیز وزن زیادی در رکود بازار و خروج نقدینگی 
داشته است هرچند در روزهای گذشته رئیس بانک مرکزی اعالم 
کرد به دنبال کاهش این نرخ اســت، اما باتوجه به شرایط تورمی، 
به نظر می رســد بانک مرکزی همچنان به سیاست پولی انقباضی 

خود پایبند باشد.
او تأکیدکرد: موضوع دیگری که می توانیم به آن اشاره کنیم کاهش 
قیمت کاالهای پایه در بازار جهانی اســت.در روزهای گذشــته 
گزارش هاي فصلی شرکت ها منتشر شد که نشان می دهد درآمد 
عملیاتی اکثرگروه ها با رشد مواجه شده اســت اما باتوجه به افت 
قیمت ها در بازار های جهانی، بازار این انتظار را ندارد که شرکت ها 
قادر به تکرار این عملکرد در فصل های بعدی باشــند؛ در کنار این 
موضوع کاهش سیاست تقسیم سود شرکت ها یکی دیگر از عواملی 
بودکه به نگرانی های بازار اضافه کرده است. او با بیان اینکه شرایط 
فعلی به گونه  ای نیســت که شــاهد چرخش نقدینگی به سمت 
بازارسرمایه باشــیم ادامه داد: روند مذاکرات هسته  ای را هم نباید 
بدون تأثیر دانست. حمیدرضا جیهانی کارشناس دیگر بازار سرمایه 
دراین باره گفت: مهم ترین دلیل افت شاخص بورس کاهش استقبال 
ســرمایه گذاران است. ورود ســرمایه ها به بازارسرمایه تحت تأثیر 
ریســک های موجود ازجمله نرخ بهره، کاهش بازده شــرکت ها و 
قیمت گذاری دستوری کاهش یافته و سرمایه گذاران برای تزریق 
نقدینگی به بورس رغبت چندانی نشان ندادند. او با اشاره به نرخ بهره 
گفت:نرخ بازده بازار ســرمایه به نسبت ریسک های موجود تفاوت 
معناداری با بازده بازار بدون ریسک مانند بازار پولی و سپرده دارد. در 
کشور های دیگر نرخ سپرده عمدتا بین ۱.5 و حداکثر 2 درصد بوده 
و در برخی کشور ها نیز منفی است، در عوض بازده بازار سهام در این 
کشورها ۸.۴ درصد است. اما در ایران در شرایطی که سال قبل نرخ 
سود سپرده حدود 2۰ درصد بود بازده بورس منفی بود. این موضوع 
با توجه به ریســک ها و ابهام های فعلی بازار سهام منجر به کاهش 

جذابیت سرمایه گذاری در بورس شده است.

آینده بازار سهام 
با وجود ابهام های موجود در بازار، برخی تحلیلگران بر این باورند به 
 دلیل کاهش سطح عمومی قیمت ها و کاهش نسبت قیمت به درآمد 
بازار سهام، فضا برای سرمایه گذاری در بورس مهیا شده و این امکان 
وجود دارد که به دلیل افزایش جذابیت قیمت سهام شرکت ها، روند 
نزولی بازار سهام به زودی به اتمام برسد. محمد مهدی بحرالعلوم 
کارشناس بازار سرمایه درباره اینکه روند نزولی بازارسهام چه زمانی 
به پایان می رســد، گفت: هر دارایی ای زمانی ارزنده می شود که به 
سطح ارزنده ای رسیده باشد.او با بیان اینکه فنر بازارکم کم در حال 
جمع شدن است، توضیح داد: با توجه به وضعیت بازار که در فصل بهار 
با آن مواجه بودیم، شرکت ها وضعیت سودآوری را بهبود بخشیدند و 
ناگزیر مولفه زمان و خلق سود در دل شرکت ها منجر به این خواهد 
شد که تقاضا به سمت بازار بیاید و من معتقدم که بازار نمی تواند تا 
ابد این وضعیت را ادامه دهد و به زودی شاهد تحرک در بازار خواهیم 
بود.او اضافه کرد: اما اینکه بازار سهام روند صعودی قابل مالحظه ای را 
در پیش بگیرد همه منوط به بررسی لحظه ای عوامل مؤثر بر شرایط 
کالن بازار یعنی برجام، نرخ بهره، نرخ ارز و شــرایط جهانی است.

بحرالعلوم درباره آثار احتمالی لغو تحریم ها گفت: وقتی مذاکرات 
هسته ای به ســرانجام برســد دولت می تواند از محل فروش نفت 
کسری بودجه خود را تامین کند و دیگر به جیب شرکت ها دسترسی 
نداشته باشد و با این شرایط ریسک دولت کاهش خواهد یافت.اشکان 
چهره نگار کارشناس دیگر بازار سرمایه نیز در این باره گفت: در شرایط 
فعلی ریسک های بازار سرمایه کم نیست، اما با افق بلندمدت و با دید 
حداقل یک ساله، سرمایه گذاری در بازار سرمایه نسبت به بازار های 
موازی بهترین گزینه است. او با بیان اینکه نرخ دالر یکی از عواملی 
است که در آینده بازار سهام نقش دارد توضیح داد:با توجه به اینکه 
بخش زیادی از شرکت های بورس صادرات محور هستند و نرخ دالر 
بر درآمد آنها خیلی تأثیر دارد، این موضوع می تواند نقش زیادی در 
آینده بازار داشته باشد.او ادامه داد: نکته دیگر نرخ تورم است. اگرتورم 
انتظاری را باتوجه به داده های موجود درنظر بگیریم، تورم نیز یکی از 

نکاتی است که می تواند به رشد بازار سهام منجر شود.



شروع تلخ 

ساپینتو
در اولیــن روز از فصل جدید لیــگ برتر و در 
حالی که تلویزیونی ها همه چیز را تحت تاثیر 
اختالفات خودشان با اهالی فوتبال قرار داده 
بودند، تیم سپاهان بازی بزرگ افتتاحیه را از 
استقالل برد و طلسم شکست ناپذیری آبی ها 
را باالخره باطل کرد. در حالــی که هواداران 
فوتبال به دلیل تصمیم غیرمنطقی ســازمان 
لیگ راهی به درون ورزشــگاه ها پیدا نکرده 
بودند، تماشــاگران تلویزیون هــم به خاطر 
لجبازی اهالی جام جم مجبور به تحمل تصاویر 
بی کیفیت با کادرهایی عجیب و غریب شدند 
و در ابتدا و انتهای بازی هم به ناچار توجیهات 
غیرمنطقی و عجیب مجریان تلویزیون را در 
باب پرداخــت حق پخــش)!( تحمل کردند. 
در میان این بلبشــوی عجیــب و غریبی که 
صداوســیما ایجاد کرده بود، نیمه اول بازی 
استقالل و سپاهان کامال سرد و بی روح دنبال 
شد و از هر گونه صحنه جذابی خالی بود. شاید 
قبل از آغاز بازی پیش بینی می شد 2تیم بزرگ 
فوتبال ایران با سرمربیان خارجی جدیدشان 
نمایش بهتر و جذاب تری داشــته باشند اما 
این انتظار بــرآورده نشــد و افتتاحیه بزرگ 
فوتبال ایران در نیمه اول به یک نمایش سرد و 
کسل کننده بدل شد. همزمان با نیمه اول سرد 
و بی روح استقالل و ســپاهان، چند کیلومتر 
آن طرف تر از ورزشــگاه آزادی ایــن دانیال 
جهانبخش بود که اولین گل فصل جدید را در 
بازی پیکان و ملوان وارد دروازه قوهای سفید 
انزلی کرد. ملوان در بازگشــت دوباره به لیگ 
برتر، اولین گل فصل را دریافت کرد و در نیمه 
دوم هم این نتیجه پابرجا باقی ماند تا شاگردان 
مازیار زارع فصل را با یک شکست آغاز کنند. 
اما در ورزشگاه آزادی، نیمه دوم کامال متفاوت 
آغاز شد و ســپاهان در همان 10دقیقه اول 
این نیمه بــه 2گل متوالی دســت یافت. گل 
اول را یاسین سلمانی روی پاس علی نژاد زد و 
گل دوم هم روی یک ضدحمله از زردپوشان 
و با پاس عالی مســعود ریگی توســط رامین 
رضاییان به ثمر رســید. البته رامین بر خالف 
پیش بینی ها هیچ شادی خاصی برای این گل 
آماده نکرده بود. ریکاردو ســاپینتو که قافیه 
را به هموطن خودش مورایــس باخته بود با 
3تعویض همزمان تیمش را کامال هجومی کرد 
اما نتیجه ای نگرفت و آبی ها فصل را با شکست 
آغاز کردند. استقالل که آخرین بار در آخرین 
بازی لیگ بیستم به سپاهان باخته بود، بعد از 
یک فصل شکست ناپذیری باز هم به سپاهان 
باخت و رکوردش روی 30بازی متوقف ماند. 
حاال باید دید ســاپینتو که تیمی پرستاره را 
در اختیار دارد، چه واکنشــی به این شکست 
خانگی نشــان می دهد، شکستی که مدت ها 

بود هواداران استقالل تجربه آن را نداشتند.

دو سر برد
قائدی و استقالل چطور می توانند به هم 

کمک کنند
به نظر می رسد شگفتی های تابستان دیوانه وار 
فوتبال ایران هیچ نقطه پایانی ندارد. تحرکات 
باشــگاه ها برای جــذب ســتاره های جدید 
همچنان ادامه دارد؛ به طوری که عصر جمعه 
به تک و پاتک پرسپولیس و استقالل گذشت. 
درست ساعاتی بعد از آنکه سرخ ها خبر جذب 
لوکادیا را اعالم کردند و به نوعی تیم شــان با 
حضور این مهاجم کامل شــد، اســتقاللی ها 
جواب محکمی به رقیب سنتی دادند و یک بار 
دیگر مهدی قائــدی را آبی پــوش کردند. از 
مدت ها قبل شایعه بازگشت مهاجم بوشهری 
به این تیم مطرح شــده بود؛ ستاره ای که یک 
فصل ناموفق را در االهلی امارات پشــت سر 
گذاشت و حاال با توافق 2باشــگاه، یک سال 
به صورت قرضی برای استقالل توپ خواهد زد.

آنچه رخ داده را می توان یک معامله دوسربرد 
برای طرفین دانســت. قائدی و استقالل در 
موقعیتی هســتند که می تواننــد به یکدیگر 
کمک کننــد. اگرچه اســتقالل در این فصل 
مهاجمان بســیار زیادی دارد و حضور قائدی 
در کنار امثال کاوه رضایی، سجاد شهباززاده، 
آرمــان رمضانــی، مهــدی محبــی و... این 
ترافیک را تشــدید می کند، اما بــه هر حال 
از توانایی هــای قائدی نمی توان غافل شــد. 
او اگر خوب باشــد، بار بزرگــی از روی دوش 
ســاپینتو برمی دارد. در طرف مقابل هم بعد 
از یک فصل بســیار بد و خروج کامل از مدار 
فنی، قائدی می تواند امیدوار باشد در استقالل 
احیا شود و به فرم سابق برگردد. او این اواخر 
به راحتی پیراهن تیم ملی را از دست داد، اما 
حاال شانس آن را دارد که در آخرین لیست های 
قبل از جام جهانی دوباره به این تیم برگردد. 
استقالل می تواتد همان جایی باشد که قائدی 
گمشده در زرق و برق دوبی را به دامان فوتبال 
برگرداند. اگر همه  چیز خوب پیش برود، هر دو 

طرف از این انتقال سود خواهند برد.

خبر آخر
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خداحافظی با افشاگری
سیدمحمد موسوی دعوت تیم ملی را رد کرد 

اعتراض او به شرایط موجود واکنش های 
متفاوتی را برانگیخته است

پرسپولیس  در حالی میهمان ذوب آهن 
است که سرمربیان  هر دو تیم و 2بازیکن 

پرسپولیس محروم هستند

می دانستیم قهرمان می شویم بازی طبقه محروم!
شیما صفایی، پس از قهرمانی پینگ پنگ بازان 
زن ایران می گوید: روی کاغذ تیم ما بازنده بود 

اما انگیزه تکرار قهرمانی را داشتیم
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استقالل

سپاهان

استقالل که آخرين بار در ليگ20 به سپاهان 
باخته بود در اولين بازي از ليگ22 هم به اين تيم 

باخت و ركورد شكست ناپذيري اش به 31  نرسيد
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طلسم شکست
پرسپولیس باالخره مهاجم خارجی جذب کرد تا شاید نگرانی های 
یحیی گل محمدی و هواداران بابت خط حمله برطرف شود. یورگن 
لوکادیای هلندی مهاجمی است که به پرسپولیس آمده تا فوتبالش 
را در ایران دنبال کند. این بازیکن 28 ســاله با ســابقه حضور در 
بوندس لیگای آلمان، لیگ برتر انگلیس، MLS آمریکا و اردیویزی 
هلند به پرسپولیس آمده تا شاید باارزش ترین بازیکن لیگ ایران 
لقب بگیرد. لوکادیا که سابقه بازی در تمامی تیم های ملی هلند در 
رده های پایه را داشته، برای تیم های باشگاهی اش 304 بازی انجام 
داده و 108 گل به ثمر رسانده است. او که سابقه تقابل با بزرگان فوتبال 
جهان را در لیگ برتر انگلیس داشــته، فصل گذشته برای بوخوم، 
11 بازی بوندس لیگایی انجام داده و تنها 2 گل به ثمر رسانده است. 
سایت معتبر ترانسفرمارکت ارزش این بازیکن در بازار نقل و انتقاالت 

بین المللی را 2 میلیون یورو تخمین زده است.

کاشقبالصبرمیکردی

معمایوریا

بهبه؛چهانتخابجذابی

شرایط وحید امیری در پرسپولیس 
عجیب است و کسی دقیقا نمی داند 
این بازیکن چه زمانی قادر خواهد 
بود برای سرخپوشــان به میدان 
برود. با این شرایط حضور امیری در 
تیم ملی برای جام جهانی هم در هاله ای 
از ابهام قرار دارد. باالخره او جراحی کمر انجام داده که چیز کمی 
نیست. همزمان برخی رسانه ها هم مدعی شده اند ممکن است 
یحیی گل محمدی ریسک نکند و کال در نیم فصل اول امیری را 
به میدان نفرستد. از میزان صحت این گزارش ها بی اطالعیم، 
اما کاش گل محمدی قبال به این جمع بندی می رســید و در 
بازی فصل گذشــته با ذوب آهن، امیری را زودتــر از موعد به 
میدان نمی فرستاد. آن ریسک نابجا که تأثیری هم در نتیجه 
بازی نداشــت کار وحید را به جراحی کشاند؛ اتفاقی که شاید 

جام جهانی را هم از ستاره ایران در مرحله مقدماتي بگیرد.

یکــی از کشــدارترین پرونده های 
نقل وانتقاالت تابستانی، جدایی وریا 
غفوری از استقالل و پیوستن او به 
فوالد خوزســتان بود. این انتقال 
به دالیل زیادی پرحاشــیه شد. از 
نظر فنی اما، جواد نکونام در تازه ترین 
مصاحبه اش به یک موضوع جالب اشاره کرده: » در دفاع راست 
مهدی شیری و مجتبی نجاریان را داریم. نیاز باشد از وریا هم در 
این پست استفاده می کنیم اما او در پست دیگری بازی خواهد 
کرد.« از همان ابتدا هم این پرسش مطرح بود که سرنوشت 
حضور غفوری در فوالد با وجود شیری و نجاریان چطور خواهد 
بود. حاال نکونام می گوید این بازیکن برای پستی دیگر جذب 
شده؛ معمایی جالب که باید منتظر مسابقات این تیم باشیم و 
ببینیم چطور حل خواهد شد. غفوری تا به حال غیر از مدافع یا 

هافبک راست در پست دیگری بازی نکرده است.

واقعا چیدمــان نامزدها در انتخابات 
هشتم شهریور فدراسیون فوتبال 
طوری است که آدم لذت می برد 
و کلی هیجــان دارد ببیند نهایتا 
کدامیــک از این مدیــران توانا بر 
کرسی ریاست تکیه خواهند زد. یک 
طرف میرشــاد ماجدی را داریم که حضور شکوهمندش در 
فدراسیون طی چند ماه گذشته واقعا همه را به وجد آورد و فصل 
جدیدی از تاریخ فوتبال ایران را رقم زد. یک طرف جناب عزیز 
محمدی را داریم که دوران طالیی حضور ایشــان در سازمان 
لیگ در ذهن هواداران فوتبال ماندگار اســت و یک طرف هم 
استاد مهدی تاج را داریم که هر چقدر در مورد شایستگی های 
این بزرگوار سخن بگوییم، حق مطلب ادا نمی شود. در مورد تاج، 
هر روزنامه ای باید هفته ای یک ویژه نامه تمجیدی دربیاورد! 
کاش امروز هشتم شهریور بود. واقعا دیگر تاب و تحمل نداریم.

قربان بردیف با قبول سرمربیگری تراکتور 
به مسن ترین سرمربی حاضر در لیگ برتر 
ایران بدل شــد و میانگین ســنی مربیان 
حاضر در این لیگ را باال کشید. 16سرمربی 
حاضر در فصل جدید لیگ برتر ایران بین 38 تا 69ســال ســن دارند و 
میانگین سنی آنها حدودا 50سال )49.37( است. بین این 16مربی، قربان 
بردیف که بعد از سال ها کار در لیگ های ترکیه، روسیه و قزاقستان به تیم 
تراکتور پیوسته با 69سال سن، باالترین سن و سال را دارد. جالب اینکه او 
دقیقا همسن تونی اولیویرا در آخرین سال حضورش روی نیمکت تراکتور 
است. تونی، سرمربی پرتغالی که نزد هواداران تراکتور بسیار محبوب بود، 
آخرین بار در سال2015 و در سن69سالگی روی نیمکت این تیم نشست 

و امروز 76ساله است.

مسن ترین و باتجربه ترین سرمربی ایرانی 
حاضر در این فصل لیگ برتر امیر قلعه نویی 
است. او از نخستین دوره های لیگ برتر در 
جمع مربیان حاضر بــوده و به ندرت یک 
فصل یا یک نیم فصل را از دست داده است. قلعه نویی حاال با 58سال سن 
و سابقه سرمربیگری در 19دوره لیگ برتر باتجربه ترین مرد حاضر روی 
نیمکت ها است. او فقط در دوره های اول و ششم غایب بوده است. بعد از 
او رضا مهاجری مسن ترین سرمربی ایرانی لیگ است که فقط یک سال 
کوچک تر از قلعه نویی است. ژوزه مورایس هم با 57سال، همسن وسال 
مهاجری است و رضا پرکاس نیز 54ساله است اما برای نخستین بار در لیگ 
برتر حاضر شده است. یحیی گل محمدی و ساکت الهامی هم 51ساله اند.

مازیار زارع که امسال ملوان را از لیگ یک 
به لیگ برتر آورده، حاال با 38سال سن به 
جوان ترین ســرمربی حاضر در لیگ برتر 
تبدیل شده است. مازیار متولد دی ماه1363 
است و تا سال96 به عنوان بازیکن در فوتبال ایران حضور داشت. او 5سال 
قبل خودش را بازنشسته کرد و مدتی از فوتبال دور بود اما 2سالی هست 
در کسوت سرمربی ملوان به فوتبال بازگشته و کارنامه موفقیت آمیزی 
هم داشته است. بعد از مازیار 38ســاله، مهدی رحمتی با 39سال سن، 
دومین سرمربی جوان لیگ بیست ودوم خواهد بود. محمد ربیعی، فرزاد 
حســین خانی و جواد نکونام نیز 41ســاله اند و همه با هم در رتبه سوم 
جوان ترین سرمربیان این فصل قرار می گیرند. حمید مطهری و مجتبی 
حسینی 48ســاله اند و مهدی تارتار و ریکاردو ساپینتو نیز 49سال سن 

دارند.

نكته بازی

متريكاآماربازی

مســابقات هفته اول لیگ بیســت ودوم در حالی به 
شکل غیرمنتظره بدون حضور تماشاگر برگزار شد 
که پشــت این تصمیم ناگهانی سازمان لیگ، حرف 
و حدیث های زیادی وجود داشــت. بسیاری عقیده 
دارند عامل اعالم شده یعنی اختالل در سامانه های 
فروش بلیت غیرواقعی اســت و موضوع به مســائل 
دیگری ازجمله برخی الزامات فیفا مربوط می شود. 
هر چه هســت بازی بزرگ هفته بین اســتقالل و 
سپاهان تماشاگر نداشــت و آبی ها از همین حاال به 
سازمان لیگ تذکر داده اند که مسابقه برگشت 2تیم 
در اصفهان نیز نباید تماشاگر داشته باشد! البته که 
مطالبه استقالل درست است، اما به این ترتیب 2بازی 
بزرگ فصل در سکوت برگزار می شود؛ این در حالی 
است که امســال 2بازی رفت و برگشت پرسپولیس 
و تراکتور هم تماشاگر نخواهد داشت؛ درست مثل 
پارســال که 2بازی رفت و برگشــت پرسپولیس با 
ســپاهان در زمین بی طرف و بدون حضور هواداران 
برگزار شد. به طور کلی لیگ ایران از جنبه های فنی 
و حرفه ای، سخت افزاری، تبلیغاتی، بازاریابی و حتی 
پوشش تصویری و تلویزیونی واقعا سطح باالیی ندارد. 
از بین همه آیتم هــای جذاب کننده فوتبال، ما فقط 
»هوادار« را داریم که آنها هم مربوط به فقط چند تیم 
کشور اســت. انصافا این یکی را هم به هر بهانه ای از 
فوتبال نگیرید وگرنه شبیه این است که داریم یک 
تله تئاتر کم مایه با سناریوی ضعیف تماشا می کنیم! 
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منهای فوتبال

فوتبال ایران

خطای عمدی تفتیان
اتفاق دیگری که در دوومیدانی افتاد، دیسکالیفه شدن 
حســن تفتیان بود. او که در 100متر نتوانست مدال 
بگیرد، در 200متر هم ندویده حذف شد. تفتیان که 
با تی شرت سر خط استارت 200متر حاضر شده بود، 
زودتر از دستور دوی داور، از تخته استارت جدا شد. با 
توجه به لباس تفتیان و تجربه ای کــه او از حضور در 
مسابقات دارد، این خطای او عمدی به نظر می رسد. در 
200متر محمدحسین ابارقی دیگر نماینده ایران بود 
که به نیمه نهایی رسید. قرار بود فرزانه فصیحی هم در 
200متر زنان بدود که به خاطر مشکل تنفسی از حضور 
در مسابقه انصراف داد. تنها مدالی که دوومیدانی ایران 

در قونیه گرفته مدال نقره فصیحی در 100متر است.

برنز با موهای کوتاه 
پوپک بسامی نخستین وزنه بردار تیم زنان ایران بود که 
دیروز روی صحنه رفت و مدال برنز گرفت. بسامی که 
در دسته 55کیلوگرم وزنه می  زند، با رکورد 71کیلوگرم 
در یک ضرب و رکــورد 94کیلوگــرم در دوضرب و 
مجموع 165کیلوگرم 3مدال برنز گرفت. در این وزن 
نماینده اندونزی قهرمان شد و وزنه بردار ترکمنستان 
دوم. بسامی دیروز با 100گرم اضافه وزن روی باسکول 
رفت و برای اینکه سر وزن برسد راهی جز کوتاه کردن 
موهایش نداشت و همین کار را هم انجام داد. ایران با 
8 وزنه بردار زن در بازی های کشورهای اسالمی شرکت 
کرده و مهم تر اینکه برای اولین بار است که با تیم کامل 

به یک تورنمنت اعزام می شود.

بازی طبقه محروم!
 پرسپولیس امشب در نخستین بازی فصل جدیدش در حالی میهمان

ذوب آهن است که سرمربیان  هر دو تیم و 2بازیکن پرسپولیس محروم هستند

فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران که روز گذشته 
با 5بازی آغاز شده امروز و امشــب با برگزاری 3بازی پیگیری 
می شود. شب گذشته استقالل و سپاهان افتتاحیه پرطرفداری 
را برای فصل بیست ودوم لیگ حرفه ای ایران روی صحنه بردند 
و امشب هم چشم هواداران پرســپولیس به تماشای شکل و 
شمایل جدید تیمشان روشن خواهد شد. البته تمام این بازی ها 
در ورزشــگاه های خالی برگزار می شــود تا ضعف های عوامل 
برگزاری این مســابقات در همان هفته اول همزمان با شروع 
رقابت ها نمایان شوند. سازمان لیگ در تصمیمی غیرمنطقی 
لیگ22را بدون حضور تماشاگران استارت زد تا این رقابت ها در 

همان هفته نخست با یک نقطه سیاه بزرگ آغاز شود.

   بدون مربی، بدون تماشاگر
پرسپولیس در هفته های پایانی فصل گذشــته و درحالی که 
آخرین تالش هایش را برای رسیدن به استقالل انجام می داد 
در فوالدشهر میهمان ذوب آهن شــد و آن مسابقه پرحاشیه با 
تساوی 1-1به پایان رســید. آن بازی در حالی برگزار شد که 
هواداران استقالل از یک هفته قبل در فضای مجازی سرمربی 
ذوب آهن را تحت فشار گذاشته بودند اما در نهایت ذوبی ها یکی 
از بهترین نمایش های فصل خودشان را مقابل تیم سابق مهدی 
تارتار برگزار کردند و تا مرز شکست دادن پرسپولیس هم پیش 
رفتند. امسال این دو تیم در همین هفته اول به یکدیگر برخورد 
کرده اند و جالب این اســت که هم مهدی تارتــار و هم یحیی 

گل محمدی از نشســتن روی نیمکت تیم هــای خود محروم 
هستند. پرســپولیس عالوه بر ســرمربی اش، امید عالیشاه و 
مرتضی پورعلی گنجی را هم به دلیل محرومیت در اختیار ندارد 
و جالب این است که پورعلی گنجی به خاطر کارت قرمزی که در 
زمستان سال93گرفته از این بازی محروم است! او روز 23بهمن  
1393با پیراهن نفت تهران مقابل پیکان اخراج شده و 10روز 
بعد به تیم تیانجین تدا چین پیوسته است. حاال که بعد از 8سال 
به ایران برگشــته درحالی که تیم ســابقش کامال منحل شده 
باید بابت آن کارت قرمز یک جلسه محرومیت را تحمل کند. 
پرسپولیس بدون او احتماال با زوج نعمتی و ولسیانی در دفاع 
میانی بازی خواهد کرد. قرمزها در خط حمله هم فقط مهدی 
عبدی را برای این بازی دارند. البته قرارداد مهاجم خارجی این 
تیم یورگن لوکادیا روز گذشته رسمی شــد اما او به بازی اول 
پرسپولیس نمی رسد و حامد پاکدل هم کمافی السابق مصدوم 

است و در این بازی حضور ندارد.

    قلعه نویی- بردیف؛ نبرد پیرمردها
دومین بازی بزرگ و حساس امشــب، جدال دو تیم گل گهر 
و تراکتور در شــهر ســیرجان خواهد بود. گل گهر از مدعیان 
دو فصل اخیر و صاحب رتبه چهارم فصل گذشــته اســت. در 
آن ســوی میدان، تراکتور هم اگرچه در فصل گذشته به رتبه 
نازل ســیزدهم رســیده اما در این فصل کامال آماده است تا 
دوباره خودش را بــه رتبه های باالی جدول برســاند. مصاف 

پرافتخارترین و مسن ترین سرمربی ایرانی لیگ با مسن ترین 
سرمربی خارجی که 10سال از او بزرگ تر است، جدال جالب و 
هیجان انگیزی خواهد بود. جالب اینکه فصل گذشته هم این 
دو تیم در همان هفته اول بــه مصاف هم رفتند و میزبان بازی 
هم مثل امشــب گل گهر بود. آن مســابقه را امیر قلعه نویی با 
نتیجه 4بر یک از تراکتوری برد که فیروز کریمی روی نیمکتش 
نشسته بود. اما جدال امشــب با قربان بردیف طبیعتا به اندازه 
مسابقه سال گذشته برای قلعه نویی آسان نخواهد بود. دو تیم 
برای رقم زدن یک شروع خوب در این فصل، خیلی به نتیجه این 
بازی امید بسته اند. این مسابقه ای است که نتیجه اش می تواند 

روی بازی های دو تیم در هفته های آینده هم اثر بگذارد.

   دربی فقرا و اغنیا
سومین مسابقه امشــب و پایان بخش بازی های هفته اول نیز، 
دربی خوزستان اســت که در شــهر اهواز به میزبانی فوالد و 
میهمانی صنعت نفت آبادان برگزار می شود. جواد نکونام امسال 
تیمش را پرمهره تر از 3ســال گذشته بسته و بسیار خوش بین 
است که در فصل جدید به رتبه ای باالتر از 3-2 سال قبل برسد. 
فوالد امسال باتجربه هایی چون وریا غفوری و اشکان دژاگه را 
در کنار ستاره های جوانش قرار داده تا در شرایطی حرفه ای تر و 
با انگیزه ای باالتر به مصاف رقبایش برود. صنعت نفت با هدایت 
رضا پرکاس که ســرمربی تازه وارد به لیگ برتر ایران است کار 

بسیار سختی در زمین تیم پرمهره فوالد خواهد داشت.

پاتوق مخالفان 
اسکوچیچ

 در مورد فوالد؛ با حضور نکونام، وریا
 و اشکان دژاگه

فوالد خوزستان که تنها نماینده ایران در فصل 
جاری لیگ قهرمانان آســیا به شمار می رود، 
برای لیــگ بیســت ودوم تیم جذابی بســته 
اســت؛ تیمی با خریدهای سرشناس همچون 
وریا غفوری، ســعید آقایی، احســان پهلوان، 
کریستوفر کنت، فرشید اسماعیلی، علی قربانی، 
اشکان دژاگه و... البته که در این میان فرشید 
اســماعیلی خیلی زودتر از حد انتظار مصدوم 
شــد و ماه ها باید در خانه بنشــیند، اما فوالد 
آنقدر بازیکن دارد که باز هم هواداران فوتبال 
برای تماشای این تیم تشنه و کنجکاو باشند. 
غیراز این اما در فرمت جدید تیم خوزســتانی 
یک اتفاق جالب توجه هم رخ داده؛ آنجا که این 
مجموعه به پاتوق مخالفان و منتقدان سرسخت 
دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی کشورمان 

تبدیل شده است!
تکلیف جواد نکونام که روشــن است. سرمربی 
فوالد تا بــه حال بارها به تندی از اســکوچیچ 
انتقاد کرده و این روند را زمانی به اوج رســاند 
که در واکنش به شــایعه دســتیاری دراگان 
در تیم ملی گفت: »مطمئن هســتید سؤال را 
برعکس نپرسیدید؟!« نکونام اسکوچیچ را در 
حد دســتیاری خودش می بیند و حاال حداقل 
2 بازیکن مهم در تیمش دارد کــه آنها هم از 
ســرمربی کروات دل خوشــی ندارند. اشکان 
دژاگه که با حضور اسکوچیچ عمال از تیم ملی 
کنار گذاشته شد، واکنش تندی به این موضوع 
نشان داد. او در یک اســتوری نوشت: »موفق 
باشید با بازی موذیانه تان. خوشحالم که جزئی 
از آن نیســتم.« وریا غفوری هم بازیکنی بود 
که بعد از انتشــار نخستین لیســت های تیم 
ملی بدون نام خودش، شــادی گل »عینک« 
را خلق کرد و به اســکوچیچ پیغام داد که او را 
ببیند، هرچند کارلوس کی روش هم وریای در 
اوج را به جام جهانی 2018نبــرده بود. جالب 
اینجاســت که اســکوچیچ به وضوح در مورد 
غفوری اظهارنظر کرده و گفته او مدافع کناری 

دلخواهش نیست.

دشمنان جذابیت
لیگ ایران فقط »هوادار« دارد 

همان را هم نگیرید تفاوت برانکواوج موفقیت پشت پنجره های بسته چطور رقم خورد؟
بارها و بارهــا در توصیف هنرهــای برانکو 
ایوانکوویــچ روی نیمکت پرســپولیس به 
این موضوع اشاره شــده که او پشت 2پنجره 
بســته نقل وانتقاالتی نه تنها با سرخپوشان 
قهرمان ایران شــد، بلکه توانست تیمش را 
به فینال لیگ قهرمانان آســیا برســاند. این 
واقعا کار آســانی نبود. 2پنجره بسته باعث 
شد پرسپولیس یک سال تمام امکان جذب 
بازیکن را نداشته باشــد. ورودی »صفر« در 
شــرایطی بود که این تیم حــق جلوگیری 
از خروج ها را نداشــت و چندین بازیکن در 
همان بازه زمانی از پرســپولیس جدا شدند. 
مصدومیت هــا و محرومیت هــا هــم وجود 
داشــتند و در نتیجه کار را به جایی رساندند 
که پرسپولیس با شــمار اندکی از بازیکنان، 
به شدت خسته و فرسوده شد. در آن شرایط 
رســیدن به فینال آســیا و تکرار قهرمانی ها 
واقعا کار ســختی بود؛ مخصوصا که یکی از 
قهرمانی های لیگ بعد از شکست برابر کاشیما 

و تخلیه روحی کامل تیم به دست آمد.
حتما چنان دستاوردی رمز و رازهایی داشته 
و حاال حمیدرضا گرشاسبی، مدیرعامل فوالد 
که آن زمان در پرســپولیس نفر اول اجرایی 
بود، بخشی از داســتان را بازگو کرده است. 
گرشاســبی می گوید: »من برای باز شــدن 

پنجره ها بی تابی می کردم، اما برانکو خونسرد 
بود و می گفت زیاد هم عجله نکن. شــرایط 
خوب اســت و اگر نیمکت شــلوغ باشد هم 
گرفتاری های خاص خودش را دارد.« طبیعتا 
این تفکر از ســوی مربی کــروات به تیمش 
تزریق شــده بود و کمک می کرد بازیکنان 
با خودبــاوری و انگیزه بــاال، بازی به بازی و 
تورنمنت به تورنمنت پیش بروند. شــاید اگر 
هر مربی دیگری بود، در آن زمان حسابی قیل 
و قال راه می انداخــت و هر نتیجه ضعیفی را 
به پنجره های بســته ربط می داد. استراتژی 
برانکو اما چیز دیگری بــود و مزدش را هم 

گرفت.
حاال مقایسه کنید این رفتار او را با دیدگاه های 
کادرفنی فعلــی تیم که حتــی در پس یک 
تابستان پرسروصدا و بعد از جذب کلی ستاره 
هم دیرکرد در اســتخدام مهاجم خارجی را 
به یک بحران بــزرگ تبدیل می کند و حتی 
گروهی از هواداران را به خیابان ها می کشد! 
چنین رفتــاری واقعا دور از انتظار اســت و 
ثمره ای غیر از تشدید تنش ها درون باشگاه 
و تخریب روحیه بازیکنان فعلی ندارد. کسی 
نگفت دنبال فوروارد نباشید؛ اما کمی هم به 
داشته های تان اعتماد کنید و موجودی تان را 

سودمند و دارای ارزش جلوه بدهید.
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ساعت21 امشب منچستر یونایتد در دومین تجربه رسمی مربیگری اریک تن هاخ در زمین برنتفورد بازی 
دارد. کریستین اریکسن که اولین بار پس از بهبودی از مشکل قلبی با پیراهن برنتفورد بازی کرده بود، حاال در 
ترکیب منچستر باید به مصاف همبازیان سابق و هموطنان خود برود. در قسمت یونایتدخیز شهر منچستر 
اوضاع اصال خوب نیست. آنها در بازی اول شکست خوردند، کریستیانو رونالدو همچنان می خواهد برود، 
هنوز خرید درست و حسابی انجام نشده و هواداران هم علیه گلیزرها، مالکان آمریکایی این باشگاه دست 
به اعتراض و تحریم زده اند. هواداران حتی پیش از نخستین بازی این فصل که از برایتون شکست خوردند، 
دست به اعتراض زدند. آنها 17سال است که علیه گلیزرها شعار می دهند اما این بار ناامیدتر و عصبانی ترند. 
کمپینی به راه افتاده تا دیدار خانگی پیش روی شیاطین سرخ تحریم شود. یونایتدی ها در هفته سوم لیگ 
برتر یعنی هفته آینده در خانه پذیرای لیورپول خواهند بود. احتماال آنها این بار باید بدون هواداران 4 گل از 
لیورپول بخورند! یک پیشنهاد دیگر این است که هواداران در اعتراض به حضور 17ساله مالکان آمریکایی 
در این باشگاه در فاصله 17دقیقه مانده به پایان مسابقه اولدترافورد را ترک کنند. حاال چرا 17دقیقه اول 
نه؟ شاید به این دلیل که پول زیادی برای بلیت می دهند و حداقل باید بتوانند بخش زیادی از بازی را ببینند!

   لینک هایی که باز نشدند
غیر از اریکسن، ماالسیا و لیســاندرو مارتینس، بازیکن 
دیگری به جمع شیاطین ســرخ اضافه نشده. بازیکنان 
زیادی هم جدا شده اند ازجمله ماتیچ، کاوانی، لینگارد،  
ماتــا و... از پیش از آغــاز فصل نقل وانتقــاالت بیش از 
100 بازیکن بــه این تیم لینک شــده بودند که همگی 
شایعه از آب درآمدند. حاال در فاصله یک هفته از نخستین 
بازی لیگ برتر شــایعه خرید بازیکنان دیگری منتشر 
شده که برخی از آنها از این قرار هستند؛ کودی گاکپو، 
مارکو آرناتوویچ، آلوارو موراتا، ساشــا کاالدژیچ، آدرین 
ربیو، سرگئی میلینکوویچ ساویچ، اسماعیال سار، فرنکی 
دی یونگ، فابین رویس، ســرجینیو ِدست و پیر امریک 

اوبامیانگ.

   یاغی جدید
چیزی نمانده بود انتقــال آدرین ربیــو از یوونتوس به 
من یونایتد با رقم 15میلیون پوند نهایی شــود اما انگار 
خواسته های مادر این بازیکن این انتقال را متوقف کرده 
اســت. اگر انتقال صورت بگیرد، ربیو بــه یاغی تبدیل 
می شود. او در 13سالگی عضو آکادمی منچسترسیتی 
بود و حاال 14ســال پس از آن دوره قصد دارد به باشگاه 

رقیب بپیوندد.

   بازگشت چیچاریتو
مهاجم مکزیکی سابق منچستریونایتد که یک نیم فصل 
موفق هم در رئال مادرید داشــته، اعالم کرده که حاضر 

اســت رایگان به این تیم برگردد و مشکل 
خــط حملــه را برطــرف کنــد. خاویر 
ارناندس ملقب بــه چیچاریتو هم اکنون 

بازیکــن ثابــت ترکیب تیم 
لس آنجلس گلکســی در 
لیگ آمریکاســت. او در 
حال حاضر 34 ســال سن 

دارد.

   رالف خرابکار
رالف رانگنیک، سرمربی 

گذشــته  فصــل 
یتد  نا یو منچســتر
که اکنــون هدایت 
تیم ملــی اتریش 

را به عهــده دارد، در 
اتریشی پروسه انتقال یک مهاجم 

به نام ساشا کاالدژیچ به من یو کارشکنی 
و خرابکاری کرد. او به بازیکن ملی پوش 
اشتوتگارت که زیرنظر خودش در تیم 

ملی اتریش بازی می کند توصیه کرده که به منچســتر 
نرود. تن هاخ می توانست او را با 20میلیون پوند بخرد.

   داستان رشفورد
اکیپ ادعا کرده که پاری سن ژرمن می خواهد برای تقویت 
خط حمله اش مارکوس رشــفورد را از منچستریونایتد 
بخرد. رشفورد که مقصر اصلی شکست یونایتد در بازی 
هفته اول بود، یک سال دیگر قرارداد دارد که قابل تمدید 
است. با این حال شنیده شده که این خبر تنها شایعه ای 
برای چانه زنی رشفورد و مدیر برنامه هایش برای حقوق 
بیشتر در قرارداد جدید با منچستر است. البته رشفورد 
رابطه ای عالــی با امباپــه دارد و امباپــه رئیس واقعی 

پاری سن ژرمن است.

   کریستیانو
کریستیانو رونالدو هنوز به این ترکیب امیدی ندارد. معلوم 
نیست او در بازی امشب هم فیکس باشد چراکه کماکان 
می خواهد برود. فلورنتینو پرس در پاســخ به یک هوادار 
رئال که پرســیده بود آیا می خواهد رونالدو را به مادرید 
برگرداند، گفته بود: »رونالدو؟ او 38ســاله است!« این 
اظهارنظر به مذاق خواهر کریســتیانو خوش نیامده و او 
این چنین جواب رئیس باشگاه رئال مادرید را داده: »بله، 
برادرم 38 ســال دارد، اما می تواند 2 متر بپرد و 3 دقیقه 
روی هوا بماند. همچنین بدن او چربی ندارد، به خودت 
احترام بگذار پیرمرد ۷5ساله!« البته این خبر بعدا از سوی 
اطرافیان رونالدو تکذیب شد. دیروز دقیقا سالروز انتقال 
رونالدو با رقم 12.3میلیون پوند از اســپورتینگ 

لیسبون به منچستر یونایتد بود.

   به دنبال هافبک
تن هاخ هنوز از خرید دی یونگ ناامید نشده. 
غیراز ربیــو اما بازیکنان دیگری برای پســت 
هافبک وجــود دارند ازجملــه میلینکوویچ 
ساویچ که با رقم 40میلیون پوند از 

التزیو قابل خرید است.

   خط حمله
یک مهاجــم به طــور قطع 
خریداری خواهد شــد؛ چه 
رونالدو بماند چــه برود. این 
باشگاه فرصت خرید ششکو 
از ســالزبورگ را هم از دست 
داد و این بازیکــن که مدنظر 
رئال مادرید هم بود با الیپزیش 
قرارداد بست اما قرار شد یک فصل 

دیگر هم در تیم اتریشی بماند. 

تحریم آمریکایی ها در انگلیس
هواداران یونایتد از درست شدن اوضاع ناامیدند

پنجره دردسرساز بارسا
در روزهای اخیر شــایعات زیادی درباره محرومیت بارسلونا از 
ثبت قرارداد بازیکنان جدید در اللیگا منتشــر شده؛ شایعاتی 
که ممکن است درست باشند. باشگاه تا امروز و پیش از بازی 
هفته اول مقابل رایو وایکانو فرصت داشت با فعال کردن اهرم 

چهارم اقتصادی و واریزشدن پول بیشتر به خزانه این باشگاه 
)این اتفاق عصر دیروز عملی شد( و همچنین از محل کاهش 

دســتمزد بازیکنانی مثل پیکه، مجوز ثبت قرارداد بازیکنان 
جدید را کسب کند. گفته شده بود اگر این اتفاق نیفتد، قرارداد 

خریدهایی مثل لواندوفســکی، فرانک کسیه، کریستنسن، ژول 
کنده، رافینیا و چند تمدیدی دیگر یعنی عثمان دمبله و سرخی روبرتو 

و خرید احتمالی برناردو سیلوا و مارکوس آلونســو تا نیم فصل ثبت نمی شود. 
به گفته منابعی از مذاکرات، تاکنون مذاکرات بارسلونا و بوسکتس برای به تعویق 
انداختن حقوق او بسیار دور از دسترس است و رسیدن به توافق دور از دسترس 
خواهد بود. باشگاه برای ثبت نام به اهرم چهارم به عالوه توافق پیکه و بوسکتس یا 

عملیات خروج نیاز دارد و همین باعث شد تا نگرانی به اوج خود برسد.
در همین رابطه چند تن از هواداران بارسا در تمرین این تیم به فرنکی دی یونگ 

حمله بردند و با توهین به او از این بازیکن خواستند دستمزدش 
را کاهش دهد. البته چند هوادار دیگر در تمرین روز بعد او را 
تشویق کردند و از دلش درآوردند. فرنکی نمی خواهد به باشگاه 
تخفیف بدهد. او اگر راضی به انتقال به تیمی دیگر شــود، هم 
در دســتمزدش صرفه جویی می شــود و هم پول به باشگاه 
برمی گردد. البته این پول در نهایت صرف خرید برناردو سیلوا 

خواهد شد. هر دو بازیکن 80میلیون یورو قیمت دارند.
خبر رسیده بود که باشگاه  هایی مثل منچستر یونایتد و چلسی 
منتظرند اگر قــرارداد بازیکنان جدید ثبت نشــد، آنها را جذب 
کنند. منچســتر فرانک کســیه را می خواهد. با کاهش حقوق پیکه 
احتماال لواندوفســکی و رافینیا می توانند قراردادشــان را ثبت کنند. کسیه و 
کریستنسن در اولویت بعدی هستند. تا آخرین ساعات دیروز خبر این بود که 
قرارداد لواندوفسکی ثبت شده و این مهاجم لهستانی می تواند نخستین بازی 
رسمی خود را با پیراهن بارسلونا امشب مقابل رایو وایکانو ثبت کند. کریستنسن 
چون در جام خوان گامپر دچار آسیب دیدگی جزئی شد، فعال در اولویت ثبت 

قرارداد نیست.

پیش به سوی 100رئال، کورتوا، آنچلوتی و بنزما رکوردها را جابه جا می کنند
رئال مادرید که چهارشنبه شب با پیروزی 2 بر صفر مقابل اینتراخت فرانکفورت، قهرمان لیگ اروپا به پنجمین قهرمانی سوپرجام 
اروپا رسید، نودوهشتمین جام تاریخ خود را هم به تاالر افتخارات باشگاه اضافه کرد. باشگاه اسپانیایی که حاال 2 جام از بارسلونا 

بیشتر دارد، می خواهد نخستین باشگاه تاریخ باشد که به رکورد 100جام می رسد.

  کاماوینگا با پشت سر گذاشتن رائول 
به جوانترین بازیکــن تاریخ رئال مادرید 
تبدیل شد که در یک سال 4 جام می گیرد.
  رودیگــر، خرید جدیــد رئال مادرید 
برای دومین فصل پیاپی فاتح سوپرجام 
اروپا شد. او فصل پیش با چلسی در این 
کاپ ویارئال را برده و قهرمان شــده بود. 
آخرین بــار تونی کــروس صاحب این 
افتخار شده بود؛ 2013 و 2014 با بایرن 

و رئال مادرید.
  آالبا، گلزن تریــن مدافع رئال مادرید 
در یک ســال اخیر )با 4 گل( بوده است. 
همچنین او به نخســتین اتریشی تاریخ 
تبدیل شــد که در ســوپرکاپ اروپا گل 
می زند. آالبای 30ساله، تاکنون موفق به 
کسب 31جام شده. هر 4گل او خارج از 
برنابئو بوده. از سال2013، آالبا همیشه 
فصل خود را بــا حداقل یک جام به پایان 
رسانده. گل او در سوپرکاپ سومین گلش 
مقابل فرانکفورت بود، او فقط به شــالکه 

بیشتر گل زده )4(.
  تونــی کــروس و پائولــو مالدینــی 
با 5قهرمانی ســوپرجام رکــورددار این 

تورنمنت هستند.

او 2 بار بــا رئال و 2 بار با میالن فاتح این جام شــده و 
همین افتخار را عینا در لیگ قهرمانان هم برای 2 تیم 

تکرار کرده است.
  ســرمربیان با بیشــترین جام کســب شــده با 
رئال مادرید؛ میگل مونیوس 15 قهرمانی، زین الدین 

زیدان 11 جام و حاال کارلو آنچلوتی 8 جام.
  از سال2006 تاکنون هرگز نشــده بود که تیمی 
در فینــال چمپیونزلیگ و ســوپرکاپ اروپا ترکیبی 
تکراری داشــته باشــد که رئال مادرید آنچلوتی این 

کار را انجام داد.
  فلورنتینو پرس هم تعداد جام هایی را که برای رئال 
مادرید آورده اســت به عدد30 رساند که تنها 3 جام 
کمتر از سانتیاگو برنابئو به عنوان رئیس باشگاه است.

  رئال از سال2014 در 15فینالی که حضور داشته تنها 
یک بار و با لوپتگی در سال2018 مغلوب شده. آنها در این 
سال در همین سوپرجام اروپا از اتلتیکو شکست خوردند.
  رئال مادرید با پنجمیــن قهرمانی، خود را در کنار 
میالن و بارســلونا در صدر جــدول پرافتخارترین ها 

قرار داد.

کورتوا در این دیدار نه چندان دشوار هم مجبور به واکنش شد. او در 4 فینالی 
که درون دروازه رئال مادرید ایســتاده، آمار وحشتناکی را به ثبت رسانده؛ 
بسته نگه داشتن دروازه در هر 4 فینال و مهار 19 ضربه به سمت دروازه اش!
  سوپرجام اسپانیا 2020.............. 5 شوت به سمت دروازه، 5 مهار
  سوپرجام اسپانیا 2022............. 2 شوت به سمت دروازه، 2 مهار
.......... 9 شوت به سمت دروازه، 9 مهار   لیگ قهرمانان 2021-22
  سوپرجام اروپا 2022................. 3 شوت به سمت دروازه، 3 مهار

کارلو 
آنچلوتــی همچنــان رکورد 

می زند. کارلتو با رئال مادرید در 1۷6 بازی، 
8 جام کســب کرده؛ یعنی به طــور میانگین هر 

22 بازی یک جام. او که فصــل پیش نامش را به عنوان 
نخستین سرمربی تاریخ که در هر 5 لیگ بزرگ اروپایی 

به قهرمانی رسیده، ثبت کرده بود، به رکوردهای دیگری 
هم دســت یافت. او تعداد جام هایش را به عنوان سرمربی 
به عدد24رســاند که تنها 2 جام از مورینیو کمتر است. 

پپ با 31 جام و لوچسکیو با 34 جام دارای بیشترین 
عنوان در این فهرست هستند. کارلتو به عنوان 

بازیکن و سرمربی تاکنون 38جام 
برده اســت.

افتخارات بنزما در ســال2022؛ لیگ اسپانیا، 
لیگ قهرمانان، ســوپرکاپ اسپانیا، سوپرجام 
اروپا، بهترین گلزن لیــگ قهرمانان اروپا، 

بهترین گلزن لیگ اسپانیا و احتماال 
بــه زودی تــوپ طال.

  رئال مادریــد در 12 بازی اخیر مقابــل تیم های 
آلمانی شکســت نخورده و دوســوم بازی هایش را 
برده؛ 8 پیروزی و 4 تســاوی. اینتراخت فرانکفورت 
در 10 بازی قبلی مقابل تیم های اسپانیایی شکست 

نخــورده بــود و ۷برد و 3 تســاوی داشــت ازجمله 
یک مساوی و یک برد مقابل بارسلونا.

  کارلتو حاال با 4 عنوان قهرمانی در سوپرجام باالتر 
از گواردیوال بهترین سرمربی تاریخ این رویداد است. 

کریم بنزما نخستین جامش را به عنوان 
کاپیتــان رئال مادرید باالی ســر برد. او 
احتماال به زودی هشتمین بازیکن رئالی 
برنده توپ طال خواهد شــد. او تا به امروز 
23جام با رئال برده که برابر است با رکورد 
خنتو. کریم 2 جام دیگر می خواهد تا برسد 
به رکورد مارســلو به عنوان پرجام ترین 

بازیکن تاریخ باشگاه.

این دومین گل بنزما در ســوپرجام بود. او 
تعداد گل هایــش با پیراهن رئــال را هم با 
324گل از رائول عبور داد و حاال تنها رونالدو 

)450گل( را باالتر از خودش می بیند.

رکوردهای کریم بنزما در یک ســال اخیر؛ 
نوامبر2021 )شاختاردونتســک(، عبور از 
سانتیانا )290( و تبدیل شدن به چهارمین 
گلزن برتر تاریخ رئال مادرید، مارس2022 
)پاری سن ژرمن(، عبور از آلفردو دی استفانو 
)308( و تبدیل شــدن به ســومین گلزن 
برتر تاریــخ رئال مادرید، آگوســت2022 
)فرانکفورت(، عبور از رائول گونزالس )323( 
و تبدیل شــدن به دومین گلزن برتر تاریخ 
رئال مادرید. از زمانی که رونالدو از رئال جدا 

شده، کریم 132گل به ثمر رسانده.

خداحافظی با افشاگری
 سیدمحمد موسوی دعوت تیم ملی را رد کرد. اعتراض او به شرایط موجود

واکنش های متفاوتی را برانگیخته است
واکنش ها به حرف  سیدمحمد موسوی متفاوت است. بعضی ها جرأت 
او را ستایش کرده اند و می گویند او حرف هایی را زده که سال هاست 
در والیبال مطرح است ولی کسی جرأت رسانه ای کردنش را نداشته 
است. برخی هم به او خرده گفته اند که چرا قبل از مسابقات قهرمانی 

جهان جو تیم ملی را به هم ریخته است.
موسوی بعد از لیگ ملت ها به تیم ملی اضافه شــد، در روزهایی که به نظر 
می رسید همه  چیز بر وفق مراد بازیکنان و کادر فنی است. اما حرف های سید 

خالف این را نشان می دهد. او به چند موضوع اشاره کرده است. مهم ترین 
اعتراض او به پاداش بازیکنان بعد از لیگ ملت هاســت. از سال2013 تیم 
ملی در لیگ ملت ها شرکت می کند و همه کســانی که به والیبال نزدیک 
هستند می دانند که حضور در این مسابقات برای تیم ها درآمد دارد. تیم ها 
چه بازنده باشند و چه برنده، مبلغی را به عنوان جایزه دریافت می کنند. با 
توجه به تعداد بازی ها، شکست ها و پیروزی ها، هر بازیکن بعد از لیگ باید 
مبلغ قابل توجهی بگیرد. اما در چند سال گذشته به خصوص از زمانی که 

تحریم ها به ایران تحمیل شــد، بازیکنان هیچ پولــی دریافت نکرده اند و 
گفته می شود فدراسیون درآمد حاصل از این مسابقات را صرف هزینه های 
بین المللی والیبال می کند. حاال اینکه چرا معادل ریالی این مبلغ به آنها داده 
نشده است، همان موضوعی است که موسوی به آن اشاره کرده. سال پیش 
گفته می شد بازیکنان تصمیم به اعتراض دسته جمعی داشتند اما بعضی از 

آنها با گرفتن بخشی از طلبشان منصرف شدند.
فدراسیون بعد از لیگ ملت های امسال به هر بازیکن 18میلیون تومان 
پاداش داد. این مبلغ با پاداشی که فدراسیون جهانی برای تیم ها و بازیکنان 
درنظر می گیرد، فاصله فاحشی دارد. موسوی معترض شده که چرا برای 
بازیکنان تیم ارزش قائل نشده اند. او حرف درستی زده اما گفته می شود در 

سال های قبل فدراسیون همین پاداش را هم از بازیکنان دریغ کرده بود.
موسوی از شرایط بد اردویی گفته و از بی احترامی ها و بی صداقتی هایی 
که دیده است. منتقدان او می گویند والیبال سال های قبل هم با همین 
نفرات مدیریت می شده و چرا او قبال مشــکلی نداشته است؟ اما میالد 

عبادی پور جواب منتقدان را داده اســت. او با تأیید حرف های موسوی 
گفته: »ما هیچ موقع از امکانات فدراسیون صحبت نکرده  ایم چون هیچ 
موقع کامل نبوده است. هر چیزی که موسوی گفته درست است.« گفته 
می شود تیم ملی سال ها قبل هم مشکل امکانات داشته است. حداقل 
اینکه امسال در همه اردوها در هتل المپیک ساکن بودند اما سال های 

قبل در بیشتر روزها در خوابگاه خود فدراسیون اردو داشتند.
بعضی ها حرف های موسوی را به نفع بهروز عطایی و کادرش می دانند. 
مسابقات قهرمانی جهان بعد از المپیک سخت ترین و مهم ترین میدان 
والیبال است. اگر تیم ملی در این مسابقات نتیجه نگیرد هم موسوی 
می تواند متهم شود که در حساس ترین روزها جو تیم را به هم زده و 
هم مسئوالن تیم می توانند همین حرف های موسوی را بهانه کنند؛ 

اینکه تیم در شرایط نامناسبی تمرین کرد و به مسابقات رفت.
تیم ملی فردا عازم جام واگنر می شــود و از همانجا برای حضور در 

مسابقات قهرمانی جهان راهی اسلوونی می شود.
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تیم های ملی پینگ پنــگ زنان و مــردان همانطور که 
پیش بینی می شد در بازی های کشــورهای اسالمی به 
قهرمانی رسیدند. ایران در دوره قبل در باکو هم قهرمان 
شده بود و با توجه به غیبت تعدادی از نفرات مدعی، انتظار 
می رفت که این بار هم تیم های ایرانی روی ســکوی اول 
بایستند. تیم زنان، بنگالدش، ازبکستان و آذربایجان را 
شکست داد و به نیمه نهایی رسید، با پیروزی مقابل مالدیو 
فینالیست شد و در فینال هم با شکســت دادن ترکیه 
میزبان قهرمان شــد. تیم مردان هم بنگالدش، مالدیو و 
قرقیزستان را برد و به  نیمه نهایی رسید، با پیروزی مقابل 
ترکیه فینالیست شد و در فینال هم عربستان را برد و به 

قهرمانی رسید.
شاید برای تیم مردان این قهرمانی اتفاق مهمی نباشد اما 
برای زنان که حداقل در مقایســه با حریف شان در فینال 
رنکینگ پایین تری دارند و کمتر مســابقه ای را تجربه 

می کنند، قهرمانی اهمیت ویژه ای دارد. تیم ایران با ترکیب 
ندا شهسواری، مهشید اشتری، شیما صفایی و با مربیگری 

حمیده ایرانمنش به قهرمانی رسید.
شیما صفایی درباره این قهرمانی به همشهری می گوید: 
»بعد از اینکه توانستیم به جمع 4تیم برسیم و مدال برنزمان 
را قطعی کنیم، به این اطمینان رســیدیم که می توانیم 
قهرمان هم بشــویم.« تیم بازی سختی در فینال داشت؛ 
هم حریف قدر بود و هم سالن پر بود از تماشاگران میزبان: 
»رنکینگ بهترین نفرات ما از 230شروع می شود اما نفر اول 
ترکیه رنک90 داشت. رنک نفر آخر آنها با رنک نفر اول ما 
نزدیک بود.« در این شرایط است که گفته می شود دختران 
ایران به خاطر شرکت نکردن در مسابقات بین المللی ، در 
رنک پایین قرار دارند. صفایــی این نظر را تأیید می کند: 
»دقیقا همینطور است. تیم ترکیه بعد از فینال این بازی ها 
به مسابقات قهرمانی اروپا اعزام شدند. قبل از بازی ها در 

چند پورتور و تورنمنت بین المللی شرکت کرده بودند اما 
ما به خاطر شــرایط بد اقتصادی نمی توانیم به مسابقات 
برویم. قبال خود ورزشکاران هزینه می کردند که االن دیگر 

نمی شود شخصی هم هزینه کرد.«
فاصله ایران و ترکیــه و میزبانی حریف این اطمینان را به 
بعضی ها داده بود که تیم به قهرمانی نمی رســد. صفایی 
می گوید: »روی کاغذ تیم آنها خیلی قوی تر از ما بود و کسی 
فکر نمی کرد که ما بتوانیم بازی را ببریم. بیشتر مسئوالن 
کاروان روز قبل از بازی آمده بودند ولی در بازی فینال خیلی  
از آنها نبودند. اما خود ما احتمــال می دادیم که قهرمان 
می شویم. دوره قبل قهرمان شــده بودیم و این انگیزه را 
داشتیم که قهرمانی را تکرار کنیم. از نظر بدنی هم خیلی 

روی فرم بودیم و تالش کردیم و به قهرمانی رسیدیم.«
پینگ پنگ بازان در انفرادی هم 3مدال گرفتند. امیرحسین 

هدایی طال گرفت و ندا شهسواری و نیما عالمیان نقره.
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افقی:
1- از الــــقاب حــــضرت 
فاطمه)س(- نوعی هواپیمای 

جنگی
2- ترس بســیار- هم دوره- 

سوغات تابستان
3- بی خطــر- جادوگر قوم 

بنی اسرائیل- اجاره بها
4- بــه نرمی رفتــار کردن- 
مفصل لوالیی دســت- پاک 

و پاکیزه
5- عــــریان- بـــرجسته- 

اقدام کننده به کاری
6- کشتن با نیت قبلی- نوعی 

باالتنه- اثر چربی
7- یــک دوم- شــعر کوتاه 
ژاپنی- چه غریبانه رفتند از 

این خانه
8- اصــــطبل- ظالــــم- 

ریخته شدن
9- قــــوس های هــــالی 
پیوســته- ادویه ای با عطر و 

طعم دلپذیر- مأنوس
10- از واحد های سنتی وزن- 
روضه خوان- سخن کنایه آمیز

11- مجموعه داستانی نوشته 
جمال میرصادقی- کوبیدن- 

پراکندگی
12- قابل شــنیدن- دربان- 

گــاری
13- نــــامــناســـــب- 

از درجات نظامی- اخـالگر
14- ســنگ قپان- چوپان- 

صـلح
15- حرمسرای قصر- پول یا 
مالی که از کسی بی جهت و به 

ناحق بگیرند
  

عمودی:
1- فرمان ها- پشــیمان-...

التزع قلوبنا
2- نخستین هوانورد ایرانی 

که دوره آموزش خلبانی دید
3- غــریـــبه نیســــت- 

ثروتمند شدن- دانش آموز
4- خدای ســاختگی- ریگ 
نــرم- تبعیــدگاه ابــوذر- 

ارسباران امروزی
5- شــنوایی- زن ســاکن 

صومعه
6- پرنــده بخــت و اقبال- 
برقرار کــردن ارتباط تلفنی- 
مقعر- شهری در غرب فرانسه

7- عمومی تر- ویراســتار- 
معروف

8- رودخانه ارس- بی هوشی- 
نوعی مار سمی

9- بینا- دارای بوی بســیار 
بد- قدرت و تحمل

10- تــلـــخ - ســـــوره 
مورچــه- مهربــان- چین و 

چروک پوست

11- انـــــحراف - کامـــپیوتر 
قابل حمل

12- کلمه شرط- لقب پادشاهان 
روسیه بود- چشمه زاینده است و 

دولت پاینده- شالوده
13- مادر فریدون پیشــدادی- 

واحد پول عمان- شب پیش رو
14- رمانی موفق از انیس لودیگ، 

نویسنده معاصر ادبیات فرانسه
15- بازدارنده- معبد یهودیان- 

15الاله االاهلل گفتن

راوطايزاجحرصان
يلهنابنوربنو
بيماوسيگفاحجا

لسنروتكشمشالب
اكتزارتشنداص
سپسيدانتوبثف
مرفررگخاههجو
جاعيسورقومري

ادعااغلاكنيع
مطلستيبداكها
هتشينامملاسن
دنامامييتيربك
ردنغچراودرهاس
ارريزودنهننا
نوربنوزوارابگر

 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 | 4273
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

278345619
693712854
145896372
584631297
726459138
931287465
362574981
417968523
859123746

متوسط

7  3       
 8 6 4      
  5  8     
8 5  7     6
 2  1  6  7  
4     3  5 9
    9  3   
     1 9 6  
      7  2764381952

592764183
318592746
153926478
987413265
246875391
839157624
425639817
671248539

ساده

متوسط

743965821
286417593
915382647
851749236
329156478
467823159
172694385
538271964
694538712

سخت

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

ساده

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

محســن محمودصفری| مســابقات کشتی آزاد 
بازی های کشورهای اسالمی روز گذشته با کسب 
9مدال در 10وزن برای ایران به پایان رســید.در 
روز اول این رقابت ها 3کشــتی گیر ایران به فینال 
رسیدند، یک کشتی گیر در رده بندی کشتی گرفت 
و تنها رضــا مومنی در وزن اول از دور مســابقات 
کنار رفت. در روز پایانی این رقابت ها نیز در 5وزن 
4کشتی گیر ایران به فینال رسیدند و مجید داستان 
هم در وزن 61کیلوگرم به مدال برنز رسید. مرتضی 
قیاسی و مجید داستان برنزی های تیم ایران بودند 
و محمدصادق فیروزپور و حسین ابوذری به مدال 
نقره رسیدند. علیرضا کریمی، مجتبی گلیج، علی 
سوادکوهی، احمد بذری و ســیدمهدی هاشمی 
طالیی های کشــتی ایران در بازی های کشورهای 

اسالمی بودند.

    تنها ناکام 
رضا مومنی در وزن نخســت )57کیلوگــرم( پس از 
اســتراحت در دور نخســت، در دور دوم با نتیجه 6 بر 
4مغلوب حکمت اهلل وحیداف از تاجیکســتان شــد 
و با توجه به شکســت این کشــتی گیر مقابل حریف 
قرقیزستانی، مومنی از دور رقابت ها کنار رفت. مومنی 
ملی پوش ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در مغولستان 
هم بود که آنجا هم بدون کسب مدال به کشور بازگشت.

    برنزی های کشتی
مجیــد داســتان در وزن 61کیلوگــرم با شکســت 
کشتی گیران ســنگال و قرقیزســتان به نیمه نهایی 
رسید. او برای راهیابی به فینال مقابل اسام بازرگانوف 
از جمهوری آذربایجان قــرار گرفت ولی با یک نمایش 
ضعیف با نتیجه 10 بر صفر در مقابل این کشــتی گیر 
شکست خورد. داستان در دیدار رده بندی با شکست 
کشتی گیر پاکســتانی به مدال برنز رســید. در وزن 
65کیلوگرم مرتضی قیاسی دیگر برنزی تیم ایران بود. 
او با شکست حمزه آالجا از ترکیه مقابل حاجی علی یف 
کشــتی گیر عنوان دار جهان و المپیــک قرار گرفت و 
شکست خورد. قیاســی در دیدار رده بندی با نتیجه 4 
بر 2 از سد امید جال اف از ازبکستان گذشت و صاحب 

مدال برنز شد.

   نایب قهرمان ها
حســین ابــوذری در وزن 70کیلوگــرم با شکســت 

کشتی گیرانی از اوگاندا، گینه بیســائو و ازبکستان به 
فینال رسید. ابوذری در فینال با نتیجه 6 بر صفر شکست 
خورد و به مدال نقره دست یافت. در وزن 74کیلوگرم 
محمدصادق فیروزپور دیگر کشــتی گیر ایران بود که 
صاحب مدال نقره شد. او با شکست کشتی گیران ترکیه، 
اردن و قزاقســتان به دیدار پایانی رسید اما در فینال با 
نتیجه 2 بر یک مغلوب توران بایرامــوف از آذربایجان 

شد و نقره گرفت.

   طالی کاپیتان 
علیرضا کریمی کاپیتان تیم کشتی و پرچمدار کاروان 
ایران، یک طای بی دردســر و قاطعانه کســب کرد.

کریمی در وزن 86کیلوگرم در دور اول با نتیجه 10 بر 
صفر کاریپبایف از قرقیزستان را شکست داد و دور بعد 
با نتیجه 10 بر صفر بنفر فاتح از الجزایر را مغلوب کرد و 
به فینال رسید. در فینال، ابوبکر آباکاروف از آذربایجان 
درحالی که با نتیجه 9 بر صفر از کریمی عقب بود به دلیل 
مصدومیت کشتی را ادامه نداد تا دست کاپیتان ایران 
به عنوان فرد پیروز باال برود و صاحب مدال طا شــود. 
کریمی با شال مشکی و پرچم »یا ابوالفضل العباس« 
روی ســکو رفت که بازتاب زیــادی در فضای مجازی 
داشت و رئیس فدراسیون کشتی با انتشار پستی از این 

قهرمانی به عنوان قهرمانی لذتبخش یاد کرد.

   4طالی مقتدرانه
علــی ســوادکوهی در وزن 79کیلوگرم با شکســت 
کشتی گیران اوگاندا، قزاقستان و جمهوری آذربایجان 
به فینال رســید و در دیدار پایانی بــا نتیجه 12 بر 6 
موحامت آکدنیز از ترکیه را شکست داد و به مدال طا 
دست یافت. احمد بذری در وزن 92کیلوگرم با شکست 
کشتی گیران قزاقستان و جمهوری آذربایجان به فینال 
رسید. بذری در دیدار پایانی با نتیجه 7 بر یک رحمان 
یایاجی از ترکیــه را از پیش رو برداشــت و به مدال 
طا دســت یافت. مجتبی گلیج در وزن 97کیلوگرم 
دیگر طای مقتدرانه ایران را کســب کرد. او تا فینال 
با امتیاز عالی، کشتی گیران قرقیزستان، تاجیکستان 
و ازبکستان را شکست داد. گلیج در فینال درحالی که 
2 بر صفر از حریف اهل ترکیــه اش پیش بود به دلیل 
مصدومیت این حریف، دستش به عنوان فرد پیروز باال 
رفت و صاحب مدال طا شد. رقابت ها در 125کیلوگرم 
نیز به صورت دوره ای برگزار شــد که مهدی هاشمی با 

شکست تمام رقبایش توانست به مدال طا برسد.

موفقیت 90درصدی آزادکاران
 تیم کشتی آزاد ایران در بازی های کشورهای اسامی به 9مدال 

در 10وزن رسید

می دانستیم قهرمان می شویم 
پینگ پنگ بازان زن ایران در بخش تیمی بازی های کشورهای اسالمی با شکست ترکیه قهرمان شدند. شیما 

صفایی، بازیکن  این تیم می گوید: روی کاغذ تیم ما بازنده بود اما انگیزه تکرار قهرمانی را داشتیم

احسان حدادی بازنده بزرگ کاروان ایران در بازی های کشورهای اسامی بود. چند سالی است که او از دوران اوجش 
فاصله گرفته است اما نه خودش می پذیرد و نه کسانی که هنوز به او اعتقاد دارند و برایش هزینه می کنند. حدادی که با 
مدال نقره پرتاب دیسک در بازی های المپیک لندن تاریخ ساز شد، در المپیک های بعدی نمایش ضعیفی داشت و هر 
بار آسیب دیدگی را بهانه کرد. با این حال در این چند سال مبلغ قابل توجهی از بودجه فدراسیون دوومیدانی برای او 
هزینه شده است. حدادی این بار در قونیه و در بازی های کشورهای اسامی هم عملکرد قابل قبولی نداشت. او با پرتاب 
59متر و 46سانتی متر پنجم شد و این بار باد را بهانه کرد: »بدنم آماده بود و فکر می کردم خیلی بهتر پرتاب کنم اما 
متأسفانه به خاطر باد، دیسک ها برمی گشت. متأسفانه اینجا استادیوم دوومیدانی نیست و دورتادور استادیوم باز است و 
ورزش باد برای بعضی  از رشته ها خیلی بد است.« حدادی نتیجه ضعیفش را به باد ربط داده اما چرا بقیه رقبا مشکلی با 
باد نداشته اند، دیسک شان برنگشته و توانسته اند مدال بگیرند و حتی رکورد بزنند؟! خود حدادی گفته است: »امیدوارم 
در بازی های آسیایی با دوستانی که اینجا پرتاب کردند، رقابت داشته باشم. پرتابگر قطری رکورد خودش را زد و پرتابگر 
کویتی هم که خیلی سال بود 62متر پرتاب نکرده بود، اینجا پرتاب کرد.« با وجود این نتیجه ضعیف، حدادی امیدوار 
است که بتواند در بازی های آسیایی پنجمین مدال طایش را بگیرد. آیا بقیه هم به اندازه خود او به این طا امیدوارند؟

بهانه جدید 
 حدادی:
باد می آمد!

احسان حدادی در ادامه 
ناکامی های اخیرش 
بازی های کشورهای 
اسامی را هم بدون 
کسب مدال به پایان برد



فیلم زیاد، تماشاگر کم
اگر یکی، دو فیلم باالی جدول گیشه را در بازه 
زمانی غیبت فیلم هــای کمدی درنظر نگیریم 
متوجه می شویم که بقیه فیلم ها، تماشاگر چندانی 
نداشته اند. البته تعطیلی ۴روزه سینماها به دلیل 
ایام سوگواری را هم باید درنظر گرفت. به صورت 
سنتی هم مردم در دهه اول محرم کمتر سینما 
می روند. با درنظر گرفتن مجموعه این عوامل، 
شاید بتوان گفت که کارکرد سینماها آن قدرها 
هم پایین نبوده است؛ هرچند نمی توان فاصله 
فیلم صدرنشین گیشه با بقیه فیلم ها را درنظر 
نگرفت. سینمای ایران در یکی از بحرانی ترین 
دوران ۴دهه اخیر به شکلی کم سابقه با پدیده ای 
به نام فیلم زیاد و تماشاگر اندک مواجه شده است؛ 
فیلم هایی که البته در غیبت 2کمدی پرفروش، 
چند روزی این فرصت را یافتند تا در سانس های 

بیشتری به نمایش درآیند.

مکث

 پیشی گرفتن وزارت ارشاد 
با یک پیش نویس

وزارت ارشاد در تالش است تا سکان 
نمایش خانگی را به دست بگیرد

اختالفات میان ســاترا و پلتفرم های شبکه نمایش 
خانگی تمامی ندارد و همین اختالفات بر سر مدیریت 
این شبکه وارد مرحله تازه ای شده؛ حاال وزیر ارشاد 
از موافقت با پیش نویس این وزارتخانه برای مدیریت 

این مجموعه خبر داده است.
نمایش خانگی تا سال1399 برعهده وزارت ارشاد 
بوده و در انتهای دولت دوازدهم، مجلس در موضوع 
الیحه بودجه1401 ورود کرد و سپس آن را در اختیار 
صداوسیما قرار داد. با مستقر شدن دولت سیزدهم 
و فعالیت وزارت ارشاد، شــورای نگهبان در الیحه 
بودجه1401 بر این مصوبه ایراد گرفت و حذف شد. با 
این حذف الیحه، مسئولیت نهایی این حوزه در ابهام 
به سر می برد هر چند سریال ها تولید و پخش خود را 
در پلتفرم ها دارند. از زمانی که ســاترا وارد سازوکار 
شبکه نمایش خانگی شــد، تالش کرد تا وجاهت 
قانونی را از طریق مجلس شورای اسالمی به دست 
بیاورد. با تشکیل جلسات در دولت دوازدهم، وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی راضی شد تا نظارت بر تولید 
و پخش محتواهای شبکه نمایش خانگی در دست 
ساترا باشد؛ پیچیدگی های قانونی و حقوقی همچنان 
ادامه دارد. اما این مشکالت و تقابل ها تنها به ارشاد و 
صدا و سیما ختم نمی شود؛ چرا که حاال میان ساترا و 
رســانه ملی هم صحبت  هایی رد و بدل می شود که 
به نظر هنوز تکلیف ساترا هم با شبکه نمایش خانگی 

مشخص نیست.

ساترا یا رسانه ملی 
نکته مهم این است که عنوان می شود اگر ساترا به طور 
کامل زیرنظر صدا وسیما باشد، با همان دست فرمان 
روی تولیدات محتوای شبکه نمایش خانگی نظارت 
داشته باشد. شبکه نمایش خانگی و تلویزیون تفاوتی 
نخواهد داشت و مخاطبان این شبکه مانند تلویزیون 
ریزش می  کند. رئیس صدا و سیما بارها تأکید کرده که 
شبکه نمایش خانگی نمی تواند  2مدیر داشته باشد؛ 
ساترا وابسته به صدا و سیما وظیفه نظارت در تولید و 
پخش محتوای تولید شده در پلتفرم ها را برعهده دارد، 
اما رئیس ساترا معتقد است که اگر چه رئیس ساترا، 
توسط رئیس صدا و سیما انتخاب می شود، اما به معنای 
تصدی گری ساترا در فعالیت های تولید رسانه ملی 
نیست و به لحاظ ساختاری و شرح  وظایف از ابتدای 
تأسیس از ســایر معاونت های تولیدی صداوسیما 
همچون معاونت ســیما یا معاونت فضای مجازی 
منفک بوده و مأموریت تولید محتوا ندارد که تعارض 

منافع با VOD ها داشته باشد.

محل اختالف با رسانه ملی 
وزیر فرهنگ هر بــار بر مســئله وضعیت نمایش 
خانگی تأکید می کند و بارها در حمایت از پلتفرم ها 
و نمایش خانگی صحبت کرده اســت. وزیر این بار 
هم در حاشــیه هیأت دولت عنوان کرده؛ نظارت بر 
سریال ها در نمایش خانگی تنها محل اختالف ما با 
صداوسیما ست. چند روزی است که پیش  نویسی از 
سوی وزارتخانه آماده و به نهادهای مرتبط ارائه شده 
است که این پیش نویس مورد توافق بوده و نتیجه اش 
به زودی اعالم می شود. با این حال، معاونت حقوقی 
ریاست جمهوری، در نامه ای خطاب به  پیمان جبلی، 
رئیس رسانه ملی، مسئولیت صدور مجوز و تنظیم 
مقررات صوت و تصویر فراگیــر در فضای مجازی و 
نظارت بر آن را منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیما 
دانسته و روی آن تأکید داشته است، اما وزیر همچنان 
پیگیر وضعیت نمایش خانگی است. به گفته وزیر، 
جلسات فشرده ای برای تعیین تکلیف این حوزه با 
نهادها برگزار می شود که در نهایت پیش  نویس آماده 
شده و منتظر ابالغ نهایی است. اسماعیلی می گوید: 
»آنچه که در بسترهای برخط نمایش خانگی پخش 
می شود، اعم از فیلم ســینمایی، تئاتر، انیمیشن، 
موسیقی و... عمدتا محصوالتی است که تحت نظارت 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است، همه معترفند 
که محدوده اینها ذاتا متعلق به وزارت ارشاد است. تنها 
موردی که محل اختالف میان صداوسیما و وزارت 
فرهنگ بوده، بخش سریال  است که آن هم موضوع 

نظارت بر آنها ست که مطرح است.«

ناکامی ساترا 
از یک سو اگر سازمان ســینمایی وزارت ارشاد را از 
ماجرای شبکه نمایش خانگی کنار بگذاریم، به نظر 
می رسد  با همه فعالیت ها و تولیدات مختلف هنوز 
رسانه ملی و ساترا نتوانسته اند به طور کامل اشرافی 
به این موضوع داشته باشد؛ چرا که در ماه های اخیر 
برخی از سریال های تولید شــده در شبکه نمایش 
خانگی بدون مجوز پخش شده اند. با پخش جدید 
یک سریال و یا برنامه جدید از یک پلتفرم   زنگ های 
هشدار به صدا در می آید. مدیران ساترا تالش کرده اند 
که با برگزاری جلســات متعدد و تعامل و صحبت 
با صاحبــان پلتفرم ها به یک تفاهم کاری برســند 
اما به نظر می رســد  راه درازی  برای رسیدن به این 

هدف دارند.

نمی توان مخاطب را نادیده گرفت
از سوی دیگر نمی توان مخاطبان پلتفرم ها را نادیده 
گرفت؛ مخاطبانی کــه عموما بیننــده برنامه ها و 
سریال های تکراری تلویزیون نیســتند و با آمدن 
خوراک فرهنگی ایرانی از طریق پلتفرم ها، دست از 
تماشای محتوای شبکه های ماهواره ای برداشته اند. 
چه بخواهیم و چه باب میل مان نباشد، محصوالت 
پلتفرم ها با ویترین رنگارنگی از برنامه ها و سریال ها 
در ســال های اخیر توانسته بیشــترین مخاطب را 
حتی از تلویزیون داشته باشد؛ محتوایی که گاهی 
به مذاق برخی  مخاطبان پلتفرم ها خوش نمی آید و 
همه تقصیرها بر گردن ساترا می افتد و در نهایت این 
ســازمان اعالم می کند که محتوای سریال ها بدون 

تأیید و مجوز پخش شده است.

فهیمه پناه آذرگزارش
روزنامه نگار
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عشق در پیچ تاریخ
»برف بی صدا می بارد« پربیننده ترین سریال تلویزیون در نیمه دوم تیرماه شد

نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقات 

صداوسیما نشان می دهد از بین سیما
سریال های جدید پخش شده 
در نیمه دوم تیر سال1401، فصل دوم سریال 
»برف بی صــدا می بارد« بــه کارگردانی پوریا 
آذربایجانی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی 
از شبکه3 با 36.1درصد مخاطب، پربیننده تر از 
ســایر ســریال ها بوده است.  براســاس این 
نظرسنجی این مجموعه رضایت 81.7درصدی 
بینندگان را در حد »زیاد« کسب کرده است؛ 
این در حالی اســت که براســاس اعالم مرکز 
تحقیقات صداوســیما، مجموعــه تلویزیونی 
»مستوران« به عنوان پربیننده ترین مجموعه 
سیما در نیمه اول تیرماه1401 تنها 15.4درصد 
مخاطب داشته است. درواقع، میزان مخاطبان 
ســریال »برف بی صدا می بارد« در نیمه دوم 
تیرمــاه بیــش  از دوبرابر مخاطبان ســریال 

»مستوران« در نیمه اول همین ماه بوده است.
»برف بی صدا می بارد« داستان 2خانواده را بر 
بستری از تاریخ معاصر ایران روایت می کند و 
از این بابت می توان آن را شــبیه سریال هایی 
همچون »لحظــه گرگ و میــش« )همایون 
اســعدیان، 1397( یا »کیمیا« )جواد افشار، 
1394( دانست که فیلمنامه نویس »برف بی صدا 
می بارد« یعنــی مرحوم مســعود بهبهانی نیا 

فیلمنامه این دومی را نوشته بود. حتی سریال 
به نمایش درنیامده »سرزمین مادری/ سرزمین 
کهن« )کمال تبریــزی، 1392( هم از الگوی 
روایت ملودراماتیک یــک زندگی خانوادگی 
در بســتر روایتی تاریخی - سیاسی بهره  برده 
اســت. این نوع سریال با ســاخت سریال »در 
چشم باد« )مسعود جعفری جوزانی، 1387( 
در تلویزیــون پایه گذاری شــد و تقریبا تمام 
تجربه های بعدی در این نوع سریال ســازی، 
از نظر طول روایت، تعدد شــخصیت ها، سیر 
حوادث و گنجاندن موضوعات سیاسی تاریخ 
معاصر در داستان به ســریال »در چشم باد« 
نَسب می برند. داستان وصل و هجران، کامیابی 
و ناکامی عشاق، جدایی هایی که به دوری ختم 
می شوند و پیوندهایی که از هم می گسلند، به 
این نوع سریال ها مشخصاتی ملودرام می بخشد. 
درواقع این ســریال ها را از نظر ژانری می توان 
به گونه ملودرام منتسب کرد. از نظر مضمونی 
نیز به تصویر کشیدن مضامین انقالبی و اسالمی 
در بطن حوادث تاریخی و روابط شخصیت ها با 
یکدیگر موتور محرکه اندیشه ای این سریال ها 
محســوب می شــود. »برف بی صدا می بارد« 
نیز - همچون اســالف خود - بر بیان داستانی 
ملودرام با مولفه های آشنای این ژانر و تأکید بر 
تفوق وجوه اخالقی قهرمانان بر رذائل شریران 

متکی اســت. یکی از انتقاداتی که معموال به 
ســریال هایی همچون »برف بی صدا می بارد« 
وارد می شــود این اســت که این ســریال ها 
 کشــدار، بی افت وخیز و مبتال بــه ضرباهنگی 

کند هستند. 
پوریــا آذربایجانی در میزگردی در پاســخ به 
این انتقاد به فارس گفته بــود: »واقعیت این 
است که اگر به نظر قصه کشدارتر از قصه های 
دیگر است - چون نســبیتی به وجود می آید 
- باید بپرسیم که نسبت به کدام اثر کشدارتر 
است؟ اصوال مخاطب امروز محتوای سرگرمی 
خود را از اینســتاگرام و ویدئوهــای کوتاه آن 
دریافت می کند و عالقه ای ندارد که بسترهای 

شکل گیری قصه را ببیند. 
در پلتفرم هــا یک ســریال بــا 150قتــل در 
15قسمت ساخته می شود و این حجم از کنش 
و واکنش نیز برای مخاطب جذاب است. صفحه 
حوادث روزنامه ها نیز بر همین منطق جذاب تر 
از سایر بخش های آن به شمار می روند. داستان 
»برف بی صــدا می بارد« از ابتدا بر یک بســتر 
تحلیلی نوشته شــده و باید زمینه چینی هایی 
طراحی کنیم و اتفاقاتی شکل بگیرد تا براساس 

آنها کنش و واکنشی اتفاق بیفتد.
 به اضافه اینکه اصوال قصــه راجع  به میوه های 
2سبک زندگی است و ابتدا باید جزئیات زندگی 

این  افراد تعریف شود. من هم معتقدم که این 
ســبک از سریال ســازی طرفدار ندارد؛ چون 
بیننده ای که این روزها به درســت یا  غلط از 
فضای مجازی تغذیه می شــود یا سریال های 
پلتفرمی که به طور جدی بــر منطق کنش و 
واکنش نوشته و ســاخته می شوند را مشاهده 
می کند، ممکن است تحمل فضاهایی که یک 
عده آدم دور یک سفره نشســته اند را نداشته 
باشد؛ مخصوصا اگر تجربه ای از فضای دهه60 
در خاطرات خود نداشته باشد؛ پس این مسئله 
را ذاتا اشکال قصه و ســریال نمی بینم و ذات 
ریتم »برف بی صدا می بارد« در متن فیلمنامه 
و در تصویر وجود دارد. قصه در اصل براساس 
متنی نوشــته شــده که از ابتدا به همین 

صورت بوده است. 
با وجود اینکه، »بــرف بی صدا می بارد« 
هنوز با ســریال های موفق تلویزیون 
همچون »هزاردســتان« یا »روزگار 
قریب« فاصله بعیدی دارد، ولی اقبال 
نسبی بینندگان به آن نشان می دهد 
که تماشــاگر تلویزیون هنوز جذب 
قصه خوب و پرکشمکش می شود؛ 
همان گمشــده ای که سال هاست 
دست اندرکاران ساخت سریال ها به 

آن توجهی ندارند.

سرلشکری که تعزیه خوان 
اربابش بود

پای صحبت های سلما بابایی، دختر خلبان 
شهید عباس بابایی در سالگرد شهادتش

 زینب کبری )س( 
شخصیتی تاریخی

 بررسی شخصیت حضرت زینب کبری س 
در بیانات عالمه حسینی الهاشمی

ایستادن در برابر تندباد

گفت وگو با نوید پورفرج، بازیگر »زاالوا« 

ابراهیم 
قنبری مهر 
درگذشت

ابراهیــم قنبری مهــر، 
ســازنده سرشناس ساز 
در ۹۴سالگی درگذشت. 
حســین بهروزی نیــا، 
نوازنده بربط و آهنگساز، 
خبر درگذشــت ابراهیم 
قنبری مهــر را در فضای 

مجازی اعالم کرد.
همچنیــن بهروزی نیا به 
ایسنا گفت که این سازنده 
ساز شب گذشته فوت شده 
و از آنجایی که امروز جمعه 
تعطیل اســت، فعال زمان 
خاکسپاری  مشخص نیست، 
ولی خانواده ایشان به دنبال 
کارهای اداری هستند که 
ایشان در قطعه هنرمندان 
بهشت زهرا)س( به خاک 
ســپرده شــود. ابراهیم 
قنبری مهر، مردادماه۱3۰۷ 
در تهران متولد شــد. در 
6سالگی پدرش را از دست 
داد. پس از تحصیل تا پنجم 
ابتدایی، برای امرارمعاش 
به کارهای مختلفی ازجمله 
نجاری روی آورد. باتوجه 
به عالقه ای که به موسیقی 
داشت، پس از چند سال و 
زمانی کــه امکانات فراهم 
شــد، تصمیم گرفت برای 
یادگیــری موســیقی و 
نوازندگــی ویولــن نزد 
ابوالحسن صبا برود. پس 
از گذرانــدن یــک دوره 
نت نویسی و آشــنایی با 
گام های موسیقی ایرانی و 
غربی و یادگیری نوازندگی، 
صبا پیشنهاد ساخت ویولن 
را به وی می دهــد و او را به 
ســورن آراکلیان معرفی 
می کند تــا از اطالعات و 
مطالعات نظــری وی آگاه 
شــود. پــس از آن وی با 
استفاده از راهنمایی های 
ابوالحســن صبا و سورن 
آراکلیان به ساخت ویولن 
پرداخــت. قنبری مهــر 
کارگاه  ســال۱33۴  در 
سازسازی وزارت فرهنگ 

و هنر را تاسیس کرد.

مرگ کارگردان 
قدیمی 

اســد اللهی،  مســعود 
کارگردان، فیلمنامه نویس 
و بازیگر سینما و تلویزیون 
در آمریــکا درگذشــت. 
به گــزارش همشــهری، 
اسداللهی در سال۱323 
در امیریه تهــران به دنیا 
آمد. تحصیل در دانشگاه 
هنرهای دراماتیک باعث 
حضور او به عنوان بازیگر 
در نخستین فیلم های ناصر 
تقوایی و نصرت کریمی شد. 
»آرامش در حضور دیگران« 
و »درشکه چی« نخستین 
تجربه هــای بازیگــری 
می شوند.  محســوب  او 
فیلم هایی  کارگردانــی 
چون »همســفر«، »علی 
کنکوری«، »بابا خالدار«، 
»پســرک«، »قرنطینه« 
»طــالق«  ســریال  و 
شاخص ترین کارهای او در 
سینما و تلویزیون است. 
وی در دهه 6۰ بــه اروپا و 
سپس به آمریکا مهاجرت 
کرد. بیســتم مــرداد او 
در لس آنجلــس پس از 
تحمل یــک دوره بیماری 

درگذشت.

سامپه 
درگذشت 

ژان ژاک سامپه، تصویرگر 
فرانســوی  مشــهور 

درگذشت.
به گزارش ددالین، سامپه، 
کاریکاتوریست فرانسوی 
و تصویرگر سری کتاب های 
»نیکــوال کوچولــو« از 
کتاب هــای مربــوط به 
 کودکان در ۸۹ســالگی 

درگذشت. 
این مجموعه داستان بین 
ســال های ۱۹۵6 تا ۱۹6۴ 
به چاپ رسید که تاکنون 
به بیش از 3۰زبان در دنیا 
ترجمه شده است. سامپه 
به سبب کاریکاتورهایش 

بسیار شناخته شد.

گیشه بدون کمدی 
»تی تی« بیشترین مخاطب را جذب کرد

سینماها در غیبت فیلم های کمدی چه 

وضعیتی را تجربه کردنــد؟ با توجه به اکران
میزان وابســتگی رونق گیشه به حضور 
کمدی ها، طبیعی بود که شاهد افت فروش فیلم ها باشیم؛ 
هر چند در این روزها هم بودند فیلم هایی که تا حدودی 
مورد توجه مخاطبان قرار گیرند. در این میان فیلمی که 
بیشترین میزان اقبال عمومی را تجربه کرد، »تی تی« بود؛ 
فیلمی که در حضــور کمدی ها هم خــوب می فروخت. 
بررســی آمار فروش فیلم ها در روزهای غیبت سینمای 
کمدی، جــز افت فروش کــه قابل پیش بینــی هم بود، 
می تواند میزان توجه مخاطبان بــه فیلم های متعلق به 

ژانرهای دیگر را نیز نمایان کند.
طبق اطالعات ســامانه مدیریت فروش و اکران ســینما 
)سمفا( در این هفته از چهارشنبه 12مردادماه تا سه شنبه 
18مردادماه، سینمای ایران درمجموع 94هزار مخاطب 
داشت که فروشی 2میلیاردو861 میلیون تومانی را برای 
آن رقم زد. در این هفته فیلم های کمدی نمایش  نداشتند 
و در نیمی از هفته، ســینماها به طور کامل تعطیل بودند. 
در هفته ســوم مردادماه تنها 2فیلم هنــاس و بدون قرار 
قبلی با افزایش میزان مخاطب و فروش مواجه شــدند و 
بقیه فیلم هــا، اغلب بیش از 60درصــد کاهش فروش را 

تجربه کردند.
فیلم تی تی به کارگردانی آیدا پناهنده که هفته گذشــته 

برای نخســتین بار به صدر جدول فروش هفتگی رسیده 
بود، در این هفته هم با فروش 26هزار قطعه بلیت به ارزش 
یک میلیاردو6 میلیون تومان این جایــگاه را حفظ کرد. 
حدود 29درصد مخاطبان این هفته ســینمای ایران به 
تماشای تی تی نشستند و فروش کل این فیلم در این هفته 

به نزدیکی 13میلیارد تومان رسید.
فیلم سینمایی هناس ساخته حســین دارابی با 26هزار 
مخاطب و فاصله ای اندک نســبت به تی تی دومین فیلم 

پرمخاطب هفته شد، اما با 461میلیون تومان فروش، در 
رتبه سوم گیشه قرار گرفت. این فیلم که با میانگین بهای 
بلیت 18هزار تومانــی، ارزان ترین میانگین بهای بلیت را 
در این هفته داشــت،  با 120درصــد افزایش مخاطب و 
70درصد افزایش فروش مواجه شد و در هر سانس، بیش 
 از 95تماشاگر داشــت. هناس در این هفته به فروش کل

4میلیارد تومانی رسید.
فیلم بدون قرار قبلی اثر بهروز شــعیبی با فروش 14هزار 
قطعه بلیت به ارزش 313میلیون تومان، در رتبه چهارم 
گیشــه قرار گرفت. بدون قرار قبلی در این هفته نسبت 
به هفته گذشــته، 199درصد افزایش میزان مخاطب و 
117درصد افزایش میزان فروش داشت. این فیلم توانست 

فروش کل خود را به 3میلیارد تومان برساند.
فیلم زاالوا ساخته ارســالن امیری با فروش 4هزار قطعه 
بلیت به ارزش 170میلیون تومان، پنجمین فیلم گیشه 
هفتگی ســینماها در این هفته بود. در رتبه ششم جدول 
فروش هفتگی نیز بازیوو به کارگردانی امیرحسین قهرایی 
قرار گرفت که با 4هزار مخاطب، 131میلیون تومان فروش 
داشت. پس از این 6 فیلم که مجموعا 94درصد مخاطبان 
سینما را در این هفته به خود اختصاص دادند، طالخون، 
روز ششم، پیتوک، بی صدا حلزون، والدین امانتی، سگ بند، 
مجبوریم، روز صفر و پدر و دختــر در رتبه های هفتم تا 

پانزدهم جدول فروش هفتگی قرار گرفتند.

به رغم برخی انتقادها به ضرباهنگ سریال 
یکی از نقــاط قدرت این ســریال بازی 
پوریا شکیبایی در نقش حبیب به عنوان 
شخصیت منفی ســریال است. حبیب - 
برخالف اسمش - شــخصیتی کینه ای، 
حیله گر و دو رو است که شکیبایی موفق 
شده او را به شــکلی باورپذیر به تصویر 
بکشــد. حبیب در برابر همسرش خود را 
فردی منطقی و صادق جــا می زند، اما در 
برابر دیگران از در گســتاخی و نمایش 
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شنبه 22  مرداد 221401
شماره  8564

هر ســال ماه محرم که از راه می رسد دل سلما بیش 
از پیش هوای پــدر را می کند. یــاد عزاداری هایش 
می افتد که چطور خالصانه در دسته سینه زنی میان 
مردم می ایستاد و در ســوگ اربابش گریه می کرد. 
خودش می گوید:»پدرم عاشق امام حسین)ع( بود. 
صدای خوبی هم داشت گاهی پیش می آمد و مداحی 
می کرد. در ایام محرم وقتی دسته سینه زنی بیرون 
می آمد، هر کجا بود پوتین هایش را درمی آورد و بند 
آنها را به هم گره می زد. بعــد پوتین ها را به گردنش 
می انداخت. می شد حر امام حسین)ع(. جوراب هایش 
را هم درمی آورد و پای برهنه در بین عزاداران سینه 
می زد. کاری نداشت سربازها و نیروهای زیر دستش 
او را در چه حالی می بینند. مهم عرض ارادتش به آقا 
بود.« شهید بابایی معموال هنگام تاسوعا و عاشورا برای 
اجرای تعزیه به زادگاهش قزوین می رفت. این هنر را 
از پدرش حاج اسماعیل داشــت. نقش امیر و وزیر را 
بازی نمی کرد. دوست نداشت. دلیلش را سلما تعریف 
می کند؛»پدرم چند روز مانده به محرم به پدربزرگم 
تلفن می کرد و می گفت یک نقش برایش درنظر بگیرد. 
البته اگر ماموریت نظامی نداشت به قزوین می رفت. 
یک بار وقتی سنش جوان بوده گویا به او نقش یکی از 
امیران عرب را می دهند. سوار بر اسب می شود با لباس 
فاخر و کالهخود. وارد صحنه که می شود گشتی دور 
میدان می زند و از اسب پیاده می شود. لگام را به دست 
می گیرد و رجز خوانی می کند. خب این کارش نظم 
تعزیه را بهم می ریزد. به خصوص که حریفش سوار بر 
اسب بوده است. بعد از تعزیه پدربزرگم به او می گوید 
این چه کاری بود کردی؟ همه  چیز را به هم ریختی. 
پدرم هم می گوید یک لحظه غرور من را گرفت از اسب 

پیاده شدم.« او تا لحظه ای که زنده بود همین 
رویه را داشت. هر چه بیشتر ترفیع درجه 

می گرفت متواضع تر می شد.

خیرات جهیزیه مادرم 
شــهید بـــابایی در مــــــکتب 

امام حســین)ع( پــرورش یافته 

بود. بر سر بیت المال با کســی نه تعارف داشت و نه 
رودربایســتی. خودش هم خیلــی رعایت می کرد. 
امکان نداشــت با خودروی اداری کار شخصی انجام 
دهد حتی اگر آن کار مربوط به ســربازها یا پرسنل 
می شد. سلما پدرش را مردی مخلص و وارسته معرفی 
می کند. می گوید:»پدر من در سن 37سالگی شهید 
شد. یعنی اوج جوانی. او هم مثل دیگران می توانست 
راحت تر زندگی کند. اما روی نفس خود زیاد کار کرده 
بود. سعی می کرد از همه صفات بد دوری کند. مثال از 
فخرفروشی بدش می آمد. یا اینکه دوست داشت ساده 
زندگی کند برای همین از مادرم خواسته بود وسایل 
اضافی و تجمالتی خانه را به نیازمندان بدهند. مادرم 
هم قبول کرده بود. خالصه جهیزیه را خیرات کرده 
بودند.« ملیحه حکمت وقتی زندگی مشــترکش را 
شروع کرد جهیزیه مفصل و زیبایی داشت. آن هم در 
دهه 50که میزناهارخوری و مبل در جهیزیه ها مرسوم 
نبود. وقتی شهید بابایی از او خواست وسایل مازادشان 
را هبه کنند فقط یک جمله گفت: »من حاضرم با تو 
روی گلیم زندگی کنم فقط تو در کنارم باش.« سلما 
می گوید:»سبک زندگی شهدایی چون شهید بابایی 
می تواند الگوی خوبی برای نسل جوان ما باشد. مادرم 
زن سازگاری بود و عاشقانه پدرم را دوست داشت. هیچ 
وقت از سختی ها و تصمیم هایی که پدرم می گرفت گله 
نمی کرد. مثال زمانی که بابا درجه سرتیپی گرفت یک 
خانه ویالیی در اختیارش قرار دادند اما او رد کرد و یک 
سوئیت که قبال اسلحه خانه بود را انتخاب کرد. تازه 
آشپزخانه هم نداشت و درست کردند. می گفت وقتی 
دیگران زحمت می کشــند دلیلی ندارد که در خانه 
بزرگ تر زندگی کنم. باید هم رده همکارانم باشــم. 

خانه ویالیی حق مسلم او بود ولی قبول نکرد.«

طافت ناراحتی دیگران را نداشت
کسانی که با شهیدبابایی خاطره دارند 
بیشتر از مهربانی او می گویند. کسی 
که طاقــت ناراحتــی دیگران را 
نداشت و همیشه سعی می کرد 

طوری رفتار کند که هیچ کس از او دلخوری نداشته 
باشد حتی فرزندانش. سلما می گوید:»من عاشق پدرم 
بودم گاهی پیش می آمد تذکری می داد و من دلخور 
می شدم. کلی سر به سر می گذاشت و از دلم درمی آورد. 
نمی گذاشــت ناراحت بمانم.« عبــاس نه تنها برای 
خانواده بلکه برای همه دوست و آشنا و حتی نیروهای 
زیردستش حامی امین و مهربانی بود. کافی بود متوجه 
شود یکی از ســربازانش دچار گرفتاری شده است تا 
آن را رفع نمی کرد آرام نمی گرفت. ســلما خاطره ای 
تعریف می کند؛»یادم می آید در اصفهان برای یکی 
از سربازها مشکلی پیش آمده بود. پدرم وقتی مطلع 
شد از ماموریت جنگی که برگشت با ماشین خودش 
به اصفهان رفت تا گرفتاری ســرباز را حل کند. خود 
سرباز هم وقتی پدرم را دیده بود که شخصا به مشکلش 
رسیدگی می کند باورش نشده بود. خب شما ببینید 
وقتی یک مســئول برای نیروهایش دل می سوزاند 
قطعا در بین آنها از احترام زیادی برخوردار می شود.« 

ملیحه خانم بزن!
غیر از فضای کاری و رسیدگی به امور سربازها، شهید 
بابایی دغدغه دیگری هم داشت و آن خانواده اش بود. 
با اینکه بیشتر وقتش در ماموریت سپری می شد اما 
خیالش راحت بود که در خانه کسی هست که همه 
کارها را رتق و فتق می کند و آن همسرش بود. زنی که 
با همه سختی هایی که پیش رو داشت هیچ وقت لب 
به گله باز نکرد. سلما اگر چه در دل و به زبان رشادت 
و دالوری پدر را تحسین می کند اما همیشه خود را 
مدیون فداکاری های مادرش می داند. او به روزهایی 
که پــدر را کمتر در خانه می دیــد برمی گردد؛» اگر 
امروز شهید بابایی نامش بر سر زبان ها افتاده و مردم 
از کوچک و بــزرگ دربــاره دالوری هایش صحبت 
می کنند به دلیل از خودگذشتگی مادرم است. اگر او 
این همراهی را نداشت پدرم با ذهن باز نمی توانست 
عملیات های هوایــی را طراحی کند.« ســلما حق 
دارد خود را مدیون مادرش بدانــد. بانویی جوان، با 
3فرزند و همســری که مدام در ماموریت است. هر 

سرلشکری که تعزیه خوان اربابش بود
پای صحبت های سلما بابایی، دختر خلبان شهید عباس بابایی در سالگرد شهادتش

حجت االسالم محمدی گلپایگانی:
برایمناطقمحرومحماممیساخت خاطره

میرزا کرم زمانی، تعزیه خوان قزوینی:
یاوردرماندگانبود خاطره

حسن دوشن، دوست صمیمی شهید بابایی:
ميگفترژهسرمرابخورد خاطره
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نگاهی به زندگی سرلشکر شهید عباس بابایی 
حاجی اي که حج نرفته 

به دیدار خدا رفت 
امکان ندارد ایرانی باشی و او را نشناسی؛ سرلشکر خلبان 
عباس بابایی؛ همان که مقام معظم رهبری او را الگوی اخالقی 
می دانند و درباره اش گفته اند: »یاد خلبانی چون شهید بابایی 
هیچ گاه از یاد مردم ایران نخواهد رفت.« از زمان شهادتش 
35سال می گذرد اما هر سال انگار خاطرش بیشتر در اذهان 
زنده می شود. او مخلصانه با خدا معامله کرد. انسانی عاشق که 
همه تاروپودش را انگار با قرب الهی بافته بودند. ابعاد شخصیتی 
او آنقدر وسیع است که بیان آن نه در کالم می گنجد و نه در 

زمان. کتاب قطوری می خواهد تا درباره اش نوشته شود.

عباس سال 1329در شــهر قزوین به دنیا آمد و شد نور چشمی 
حاج اسماعیل بابایی. از همان بچگی خمیره اش با دیگر بچه های 
همسن و ســال خود فرق می کرد. گویی دنیا را به چشم دیگری 
می دید. مرام جوانمردی داشت؛ از آن دسته افرادی که حضورشان 
مایه دلگرمی جماعتی است. بیشتر از آنکه به فکر خودش باشد 
حواسش به دیگران بود. اینکه در دوران مدرسه چه فداکاری ها 
برای بابای سرایدار و دوستان نیازمندش انجام می داد، بماند که 
داستانی مفصل دارد. عباس بعد از پایان دوره دبیرستان با اینکه 
رشته پزشکی قبول شده بود اما ترجیح داد به دانشکده خلبانی 
نیروی هوایی برود. بعد از گذران آموزش مقدماتی برای تکمیل 
دوره اش به کشور آمریکا اعزام شد. او پرواز با هواپیماهای شکاری 
را با موفقیت به پایان رساند. بعد از بازگشت به ایران در سال 1351 
با درجه ســتوان دومی در پایگاه چهارم شکاری دزفول مشغول 
خدمت شــد. بابایی بعد از اقامتش در دزفول با دختر دایی خود 

ازدواج کرد. سلما، حسین و محمد ثمره زندگی شان هستند.

مکه من ایران است
پس از پیروزی انقالب، عباس بابایی با ارتقاي درجه سرهنگ دومی 
به فرماندهی پایگاه هشتم اصفهان انتخاب شد. از این موضوع زمانی 
نگذشته بود که سال 1362به  سمت معاونت عملیات فرماندهی 
نیروی هوایی منصوب شد و به تهران انتقال پیدا کرد. شهید بابایی 
به دلیل دالوری ها و رشادت هایش در اردیبهشت سال 1366به 
درجه سرتیپی مفتخر شد و در همان سال بنا به درخواست های 
پی در پی دوستانش برای شرکت در مراسم حج انتخاب شد اما او 
پاسخ رد داد و گفت: »مکه من این مرز و بوم است. مکه من آب های 
گرم خلیج فارس و کشتی هایی است که باید سالم از آن عبور کنند. 
تا امنیت برقرار نباشد، من مشکل می توانم خود را راضی کنم.« او 
به کمک همکارانش در مدت ایام حج سال 1366طرحی را برای 
عبور سالم کشتی  های تجاری در خلیج فارس به اجرا درآوردند که 
ماحصلش عبور امن 40فروند کشتی غول پیکر تجارتی از تنگه 

خورموسی بود.

روز عید قربان 
با اینکه طبق قوانین نظامی مســئوالن و مقامات لشکری مجاز 
به حضور در عملیات های برون مرزی نبودند اما سرلشکر بابایی 
هیچ وقت نتوانست خود را از صحنه جنگ جدا بداند برای همین 
همیشه می گفت: »من اگر پرواز نکنم احساس ضعف می کنم.« او 
در 15مرداد سال 1366درست مصادف با روز عید قربان سوار بر 
هواپیمای 2کابینه اف - 5 شد و بعد از انجام ماموریت خود هنگام 
بازگشت مورد اصابت گلوله های تیربار ضدهوایی قرار گرفت و در 

سن 37سالگی به شهادت رسید.

عقاب تیزپرواز آسمان 
از رشــادت های خلبان عباس بابایی، یا به عبــارت دیگر عقاب 
تیزپرواز آســمان ایران هر چه بگوییم کم است. او بیش از 3هزار 
ساعت پرواز و 60عملیات جنگی موفق را در کارنامه نظامی خود 
دارد. از مهم ترین ایده های او در صنعت نیروی هوایی می توان به 
بنیانگذاری سوخت گیری هوایی با هواپیمای اف -14 اشاره کرد. 
البته بیان اقدامات نظامی شهید بابایی مفصل است اما می توان 
گفت مهم ترین شان حمله به پایگاه هوایی الولید )پایگاهی در جوار 
مرزهای مشترک اردن و سوریه که محل تجمع هواپیماهای عراق 
بود( شرکت در عملیات های والفجر 8، بیت المقدس، فتح المبین، 
طریق القدس و ارائه طرح اسکورت کشتی  های تجاری و نفتکش 

در خلیج فارس است.

وصیت نامه شهید عباس بابایی 
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

»همســرم ! راه خدا را انتخاب کن که جز ایــن راه دیگری برای 
خوشبختی وجود ندارد. ملیحه جان اگر مثال نیم ساعتی فکر کردی 
راجع به موضوعی هرگز به تنهایی فکر نکن حتما از قرآن مجید 
و سخنان پیامبران - امامان استفاده کن و کمک بگیر- نترس هر 
چه می خواهی بگو. البته درباره هر چیزی اول فکر کن. هر چه که 
بخواهی در قرآن مجید هست مبادا ناراحت باشی همه  چیز درست 
می شه ولی من می خواهم که همیشه خوب فکر کنی. مثال وقتی 
یک نفر به تو حرفی می زند زود ناراحت نشو درباره اش فکر کن. 
ببین آیا واقعا این حرف درسته یا نه. البته به وسیله ایمانی که به 
خدا داری. ملیحه جان به خدا قسم مسلمان بودن تنها فقط به نماز 
و روزه نیست البته انســان باید نماز بخواند و روزه هم بگیرد. اما 
برگردیم سرحرف اول اگر دوستت تو را ناراحت کرد بعد پشیمان 
شد و به تو سالم کرد و از تو کمک خواست حتما به او کمک کن. 
تا می تونی به دوستانت کمک کن و به هر کسی که می شناسی و 

یا نمی شناسی خوبی کن. نگذار کسی از تو ناراحت بشه و برنجه.
ملیحه در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است و راه خداست... 
اگر می خواهی عباس همیشه خوشحال باشد باید به حرف هایم 
گوش کنی. ملیحه هرچقدر می توانی درس بخوان. درس بخوان 
درس بخوان. خوب فکر کن. به مــردم کمک کن. خوب قضاوت 

کن. همیشه از خدا کمک بخواه. راه خدا را هرگز فراموش نکن«.

فرنیا عرب امینی؛ روزنامه نگاریاد

»شــهید بابایی دل کنده از دنیا بود. زندگی بسیار 
ساده ای داشت. همیشــه وجهی را در اختیار من 
می گذاشت و می گفت ســربازهایی که در پادگان 
از نظر معیشتی در مضیقه هســتند و ممکن است 
برای مخارج خود و رفت وآمد مشکل داشته باشند 
پیدا کن و این پول ها در اختیار آنها بگذار. نسبت به 
نیروهای زیردستش بی تفاوت نبود می توانم بگویم 
حواسش به همه  چیز و همه کس بود. وقتی هم با هواپیما 
ماموریت داشت از باال روستاهای دورافتاده بین دره ها 
را بررسی می کرد و موقعیت جغرافیایی شان را ثبت 
می کرد. بعد از ماموریت سوار ماشین قدیمی که داشت 
می شدیم و مقداری آذوقه برمی داشت و به آنجا ها 
می رفتیم. خدا می داند با چه سختی به این روستاهای 
دورافتاده می رسیدم. شهید بابایی از مردم می پرسید 
روستای شان چه کم و کسری دارد مثال می گفتند حمام 
نداریم. بعد با پول خودش برای آنها حمام می ساخت. 
حتی من به چشم خودم دیدم که برای ساختن حمام 
پای خودش گل لگد مال می کرد، حمام را می ساخت و 
برای برق آن، به علت اینکه روستا برق نداشت از پول 

شخصی خودش موتور برق سیار می خرید.« 

هدیهایازشهیدباباییبهنوجواننیشابوری

چندی پیش نهاد سفیران سبز سالمت با ســفر به مناطق محروم از کودکان تحت پوشش خود مکث
می خواهند آرزوی خود را در نامه ای نوشته و به درختی آرزوها آویزان کنند. بعد از خواندن نامه ها 
توسط مســئوالن نهاد، نامه ای نظر آنها را جلب می کند. نامه مربوط می شود به ابوالفضل فدائیان 
12ساله از نیشابور که نوشته بوده آرزو می کند مثل شهید عباس بابایی خلبان شود و لباس خلبانی 
به تن کند. این آرزو از طریق صفحه مجازی اینســتاگرام به اطالع سلما بابایی می رسد. او هم به 
درخواست ابوالفضل پاسخ داده و لباس خلبانی همراه با یک نامه از قول شهید بابایی ارسال می کند.

تقدیم به ابوالفضل فدائیان
»عزیزجان سالم.  آرزوی لباسی شبیه من داشته ای. صدای دلت را شنیدم. این لباس ها از طرف عباس تقدیم 
به تو. ابوالفضل عزیز زندگی ات را طوری بساز که باعث افتخار خانواده ات باشی و امیدوارم شروع دوستی مان 
باعث اتفاقات خوبی در زندگی ات باشد. در تصمیم هایت از خداوند کمک بخواه و مطمئن  باش او زودتر از عباس 
صدایت را می شنود و در هر شرایطی نگاه مهربانش را در زندگی ات احساس خواهی کرد. پرتالش و پرانرژی 

باش. درس هایت را خوب بخوان و با پدر و مادرت مهربان باش. در آینده مرد بزرگی خواهی شد ان شااهلل...«
والسالم. از طرف شهید عباس بابایی

»عباس همیشه در فکر مردم بی بضاعت بود. امکان 
نداشت از مشکل کسی باخبر شود و بی تفاوت بماند. 
هر سال فصل تابستان به روستاهای اطراف قزوین 
می رفت. اگر کشاورز یا باغبانی پیر بود یا ناتوان در 
برداشت محصول کمک شان می کرد. اگر هم وضع 
مالی شان خوب نبود حمایت شان می کرد. زمستان که 
می شد جور دیگری کمک می کرد. اگر برف می بارید 
می رفت خانه افرادی که ناتوان هســتند. باالی بام 
برف شــان را پارو می کرد. خیلی مردمدار بود. یادم 
می آید چند وقت قبل از شهادتش او را در حال عبور 
از خیابان سعدی دیدم. معلولی را که از هر دو پا عاجز 
بود و توان حرکت نداشت، بر دوش گرفته بود و برای 
اینکه شناخته نشود، پارچه ای نازک بر سر کشیده 
بود. اما خب من عباس را شناختم. هم خودش را هم 
پدرش را. تعزیه خوان بودند. فکر کردم خدای ناکرده 
برای یکی از بستگانش اتفاقی افتاده جلو رفتم که اگر 
کاری از دستم برمی آید انجام دهم. سالم کردم و گفتم 
عباس چیزی شده؟ جایی می روی؟ عباس اول حرفی 
نزد بعد گفت این بنده خدا را به حمام می برم. کسی را 

ندارد مدت هاست به حمام نرفته است.« 

»روزی که عباس درجه فرمانده عملیات نیروی هوایی 
گرفت من و همسرم فکر می کردیم رفت وآمدش با 
خانواده ما کم شود اما برعکس همان شب به من گفت 
شام به خانه شما می آییم. پست و مقامی که گرفته بود 
باعث نشد تغییری در رفاقت مان ایجاد شود. یک بار 
هم همراه او به اصفهان رفتم. وقتی هواپیما روی زمین 
نشست دیدم برای ورود او سان و رژه تدارک دیده اند. 
با خنده به عباس گفتم می بینم که باید ســان و رژه 
ببینی. اولش باورش نمی شد. گفت: »برو بینم حسن، 
شوخی نکن.« گفتم به جان عباس خودت بیا ببین. 
وقتی از پنجره گروه آماده رژه را دید، خیلی ناراحت 
شد و با همان لهجه قزوینی گفت: »بابا این کارها چی 
است که با بچه های مردم می کنند. خدایا منو ببخش. 
آخر برای چی مردم را در سرما نگه می دارند؟ برای چه 
جوان های مردم را اذیت می کنند؟ بابا اینها زن دارند، 
بچه دارند، این بنده های خدا سرما می خورند. یعنی 
چی که من باید سان ببینم؟ رژه سرم را بخورد! برو 
به فرمانده پایگاه بگو جمع کند این ماجرا را که اصال 
خوشم نمی آید! من هم رفتم و به فرمانده پایگاه گفتم 
و این ماجرا ختم به خیر شد و سان و رژه برگزار نشد.«

این روزها مصادف با ایام سوگواری ساالر شهیدان امام حسین)ع( پخش کلیپی از عزاداری و مداحی 
شهید عباس بابایی در فضای مجازی بسیاری را متاثر کرد. از فرمانده عالیرتبه نیروی هوایی در وسط 
جمعیت ســینه زنی آن هم با پوتین هایی که به گردنش آویزان کرده و حروار با پای برهنه راه می رود. 
حال منقلب او فقط یک معنا دارد و آن هم عرض ارادت خاص شهید بابایی به امام حسین)ع( است. این تصاویر هر انسان اهل دلی را تحت تأثیر قرار می دهد 
به خصوص نوجوانان و جوانانی که جنگ را ندیده اند و اطالع چندانی از دالوران دفاع مقدس ندارند. بســیاری از آنها با دیدن فیلم های تعزیه و عزاداری 
شهیدبابایی و همچنین شنیدن صدای مداحی اش مشتاق شده اند تا درباره او بیشتر بدانند. ناگفته هایی که در هیچ کتابی نیامده و در هیچ روزنامه ای نوشته 

نشده است. سراغ سلما، دختر شهید بابایی، می رویم و پای صحبت او می نشینیم تا درس های زندگی که از پدر آموخته را به ما هم یاد دهد.

چند روز یک بار می آید سری می زند و می رود. سلما 
می گوید:»مادرم معلم بود. ما هم 3تا بچه شــلوغ و 
پر سروصدا. مدرسه مادرم شــهرری بود و خانه مان 
دوشان تپه. رفت وآمد سخت بود. مادرم بعد از مدرسه 
مسئولیت ما را هم داشــت. خرید و امور خانه هم با 
خودش بود. یک بار چاه آشــپزخانه گرفته بود و بوی 
فاضالب فضا را پر کرده بود. مادرم با دست داشت راه 
آب را باز می کرد. دســت هایش تاول زده بود. در این 
حین پدرم از راه رســید و او را در این وضعیت دید. 
سرش را پایین انداخت مادرم کمی گله کرد و پدر به 
جای ناراحت شدن یک دمپایی به دست او داد و گفت 
ملیحه خانم بزن توی سرم! من خجالت زده تو هستم. 

خشم مادرم فروکش کرد و لبخند زد.« 

ساخت فیلم درباره زندگی شهدا 
از روزی که سرلشکر خلبان عباس بابایی به شهادت 
رسید، 35سال می گذرد بعد از آن ملیحه حکمت هر 
شب با اشــک خوابید تا وقتی به همسرش پیوست. 
همیشه می گفت: »13سال با عباس زندگی کردم اما 
13روز دل سیر او را ندیدم.«سلما می گوید:»جوانان ما 
جنگ را ندیده اند. دالورهای آن موقع را ندیده اند. خبر 
از خانواده شهدا ندارند. چه خوب که درباره آنها فیلم 
ساخته شود. سریال »شوق پرواز« اگر چه گنجایش 
نداشت همه ابعاد شخصیتی پدرم را نشان دهد اما اثر 
خود را گذاشت. بعد از آن سریال بسیاری از بچه ها را 
می دیدم که دوست داشتند مثل پدر باشند یا اینکه 
اسمشان را عباس صدا کنند. خیلی ها تلفن می کنند و 
می گویند سر مزار شهید بابایی رفته ایم.« سلما که خود 
یکی از فیلمسازان موفق است هم اکنون فیلمی درباره 
شهید نوژه را می سازد. فیلم سینمایی »وکیل مدافع« 

از دیگر کارهای اوست.

 حجت االسالم حسن هنرمند
مدیرکل بنیاد شهید 

و امور ایثارگران استان قم
روحیه ایثــار و مقاومت ملــت ایران باعث 
شــده تــا بتوانیــم بــا همــه مشــکالت و 
تهدیدها و تحریم ها، انقالب را مقتدر به 
پیش ببریم. جانبازان اسوه ها و الگوهای 
ایثار و مقاومت هستند. اگر صبر و پایداری 
آنها و خانواده شــهدا نبود نمی توانستیم 
اســتقالل، آزادی و امنیت کشــور را حفظ 
کنیم. رزمندگان اسالم با روحیه ایثارگری 
و شهادت طلبی و والیتمداری پا در میدان 
جهاد گذاشتند، رفتند تا ارزش ها بماند، 
بعــد از شــهدا وظیفــه ماســت کــه بــرای 
حفظ یاد آنها و زنده نگه داشتن راهشان 

بکوشیم. دفاع پرس

 سردار سرتیپ دوم سعید کوشکی جهرمی
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس فارس
برگزاری جلسات هیئت رزمندگان عاملی 
بــرای برقــراری امنیــت و ســالمت جامعه 
اســت. ایــن جلســات می تواند در شــهر، 
آرامــش و امنیــت برقــرار کنــد. حضــور در 
ایــن هیئــت یعنــی نشــان دادن و پیــروی 
از راه شــهدا. بــرای همیــن، کار در هیئــت 
رزمنــدگان دلــی اســت. برپایــی یادمــان 
شهدا هم همین اثر را دارد. قطعا کسانی 
که برای خدمت به شهدا پای کار می آیند، 
انســان های آبرومندی هســتند. باشگاه 

خبرنگاران جوان

گلی زیر آوار
کتــاب »ُگلــی زیــر 
آوار« زندگــی شــهید 
»سیدمجتبی حسینی« 
را روایــت می کند که به 
قلــم هما مهر آبــادی و 
مریم الســادات زکریایی 
نوشته شده و انتشارات 
»بیســت و هفت بعثت« 
آن را منتشر کرده است. 

کتاب »ُگلــی زیر آوار« در 4فصل بــا عناوین »تمام 
دلخوشــی خانه«، »میان آتش مریدش می شود«، 
»نفسشــان را بریده بود« و »زیر یک پتو با عراقی...« 
نوشته شده اســت. کتاب با این بند شروع می شود: 
»چادرش را توی دســت مشــت کرده و می فشارد. 
نگاهی به آسمان می اندازد. زیر لب چیزی می گوید. 
دمپایی های لنگه به لنگه اش را بــا عجله جلوی در 
مســجد درمی  آورد و می رود داخل شبستان. دلش 
آشوب اســت، اما نمی خواهد جلو جلو پیشواز غم و 
غصه برود. هنوز که معلوم نیست خبر درست باشد.« 
در بخش دیگری از کتاب آمده است:»کارشان خیلی 
اهمیت داشت. پیش از حمله، به آنها نیاز داشتند. باید 
قبل و هنگام عملیات، در منطقه می بودند. اگر افرادی 
که چندان به کار مسلط نبودند، به شناسایی می رفتند، 
احتمال بروز هر نوع مشکلی وجود داشت و بدترینش 
اسیر شدنشان بود. وقتی که گروهی دیر می کردند. 
همه احتمال دستگیری شان را می دادند و از این بین 

کسی که بیش از همه نگران می شد، فرمانده بود.«

شجاع مرد کوچک
فیلم کارتونی »شجاع مرد کوچک« داستان زندگی شهید حسین 
فهمیده را روایت می کند. رزمنده نوجوانی که حضور در جبهه را به 
نشستن پشت نیمکت های مدرسه ترجیح داد و با اینکه 13سال 
بیشتر نداشت لباس رزم پوشید و به مناطق جنگی رفت. با تماشای 
فیلم »شجاع مرد کوچک« بچه ها با حماسه آفرینی شهید حسین 
فهمیده آشنا خواهند شد. داستان فیلم از آنجا شروع می شود که 
حسین در روزهای اول جنگ برای حضور در مناطق جنگی عازم 
خوزستان می شود. به دلیل کم سن و سال بودنش فرمانده اجازه 
رفتن به خط مقدم را به او نمی دهد. حســین دلخور از تصمیم 
فرمانده پی جمع آوری غنیمت جنگی می رود و وقتی با دســت 
خالی تعداد زیادی اســلحه می آورد فرمانده به این باور می رسد 
که این نوجوان 13ساله می تواند همپای دیگر رزمنده ها بجنگد. 
او روز هشتم آبان حین درگیری رزمنده ها با نیروی دشمن یک 
تنه جلوی تانک های عراقی می ایستد و با بستن نارنجک به خودش 
به سوی تانک ها می رود. سپس ضامن نارنجک ها را کشیده و با این 
کارش تانک جلویی را منفجر و باقی تانک ها را فراری می دهد. این 
فیلم داستانی به سفارش سردار علی اصغر جعفری، فرمانده حفظ 
آثار و ارزش های دفاع مقدس اسالمی در سال 94توسط شاهین 
خردمند و مهدی عباسیان در شرکت هنر انیمیشن »بیوا« ساخته 
شده است. تماشای این انیمیشن به کودکان و نوجوانان توصیه 

می شود زیرا این فیلم آنها را با حوادث جنگ آشنا می کند.

چهره خبر

معرفی انیمیشن

معرفی کتاب

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

شهید بابایی نفر سوم ایستاده از سمت راست
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کربال اختصاص به زمان معین ندارد 
آیت اهلل العظمي جوادی 
آملی: این جریان ساالر 
شــهیدان )صلوات اهلل 
و ســامه علیه( نــه 
اختصاصــی بــه زمان 
معین دارد و نه محصور 
در زمین خاص اســت؛ 
زیرا جریان کربا جریان 
مبارزه حق و باطل و ظلم و عدل اســت و ایــن جریان الی 
یوم القیامه دوام دارد. وجود مبارک حسین بن علی )علیه افضل 
صلوات المصلّین( در برابر پیشنهاد بیعت که از طرف شام به 
مدینه مخابره شد و گزارش داده شد؛ اینچنین اعام موضع 
کرد که »انّا اهل بیت الّنبّوه و معدن الّرساله و مختلف المائکه و 
معدن الّرحمه، مثلی الیبایع مثل یزید« ]بحار االنوار / جلد ۴۴ 
/ صفحه ۳۲۵[. دودمان خود را، خاندان وحی و نبّوت و امامت 
و رسالت را معرفی کرد، دودمان ننگین اموی را تشریح کرد؛ 
بعد فرمود: »مثلی ال یبایع مثل یزید«. کسی که مثل من فکر 
می کند با کسی که مثل یزید می اندیشد بیعت نمی کند. یعنی 
جریان شخص مطرح نیست، قضیه شخصیه نیست، قضیه 
خارجیه نیست؛ قضیه حقیقیه است! جریان سیدالشهدا، 
جربان مبارزه حق علیه باطــل، و عدل علیه ظلم بود. آنچه 
جامعه را نگه می دارد، حق است و عدل است و خیر است و 
َحسن؛ و آنچه جامعه را ویران می کند، باطل است و ظلم است 
و شر است و قبیح. بنابراین آنچه متوقع است آن است که اینها 
حسینی فکر کنند، عباسی بیندیشند، زینبی قیام بکنند و 

باالخره اهل بیتی باشند.
منبع: پیام آیت اهلل العظمی عبداهلل جوادی آملی به مناسبت 
آغاز فعالیت عباسیه روستای نیاک دماوند مورخ 1397/۰۶/1۶

4هدف هر نهضت اسالمی از دیدگاه 
امیرالمؤمنین ع و امام حسین ع

اســتاد شــهید مرتضی 
مطهری)ره(: جمله هایی که 
در ابتدای گفتار، از نهج الباغه 
از بیان موالی متقیان درباره 
هدف های اصاحی اش نقل 
کردم، و هم نقــل کردم که 
فرزنــد بزرگوارش حســین 
علیه الســام نیــز عین آن 
جمله ها را در بیان نهضتی که قصد آن را داشت، در عهد معاویه 
در جمع کبار صحابه و شخصیت های برجسته اسامی در موسم 
و موقف حج آورده است، به طور اجمال بیانگر اهداف کلی همه 
نهضت های اسامی است و البته در هر دوره ای هر نهضتی یک 

سلسله هدف های فرعی و جزئی خاص خود نیز دارد.
 هدف های کلی در ۴جمله بیان شده است: نَُردَّ الَْمعالَِم ِمْن دیِنک: 
نشــانه های محو شــده راه خدا را - که جز همان اصول واقعی 
اسام نیســت - بازگردانیم؛ یعنی بازگشت به اسام نخستین 
و اسام راستین، بدعت ها را از میان بردن و سنت های اصیل را 
جایگزین کردن؛ یعنی اصاحی در فکرها و اندیشه ها و تحولی در 
روح ها و ضمیرها و قضاوت ها در زمینه خود اسام. نُْظِهَر ااْلْصاَح 
فی بِاِدک: اصاح اساسی و آشکار و چشمگیر که نظر هر بیننده 
را جلب نماید و عائم بهبودی وضع زندگی مردم  کاما هویدا 
باشد، در شهرها و مجامع به عمل آوریم؛ یعنی تحولی بنیادین در 
اوضاع زندگی خلق خدا. یْأَمَن الَْمْظلوموَن ِمْن ِعباِدک: بندگان 
مظلوم خدا از شر ظالمان امان یابند و دست تطاول ستمکاران از 
سر ستمدیدگان کوتاه شود؛ یعنی اصاحی در روابط اجتماعی 

انسان ها. 
منبع: کتاب »بررسی اجمالی نهضت های اسالمی در صد ساله 
اخیر« ص73 - 7۲

گفتمان اسام

اندیشه نفیس

که دیگر جایزه شمرده نمی شد. وقتی همه می گویند 
هرکاری می خواهی بکنی آزاد هستی، یعنی ملک را 
به او تسلیط کرده اند و همه زیردست ها مالک الرقاب 
شده اند و با مردم می شــود مثل بنده و ملک رفتار 
کرد. وقتی می توانند یک منطقه را به یک نفر جایزه 
بدهند، یعنی در وضعیت اقتصادی این مردم تحمیل 

استضعاف امری طبیعی است.

سطوح موضع گیری شخصیت تاریخی
بعد از ماحظه عوامل درون زا و برون زا، باید ســطح 
موضع گیری را هم ماحظه کنیم تا بفهمیم که در 
این شرایط، برخورد ایشان نسبت به نیازهای فردی، 
نیازمندی های اجتماعی و در نهایت نیازمندی های 

تاریخی و تکاملی چگونه بوده است؟
طبیعی است که به فرض وجود موضع گیری تاریخی 
و تکاملی در یک شخص، زندگی های فردی آنها کنار 
زده می شود و برعکس کسی که شاخصه های او نشان 
از صفات فردگرایانه دارد، دیگر شــخصیت تاریخی 
نیست. شخصیت تاریخی، شخصیتی است که حضور 
و عدم حضورش در جریان تاریــخ و تکامل جوامع 
بشری مؤثر باشد؛ کسی که به دیگران تجاوز نمی کند 
و زندگی فردی خود را برطرف می کند. متجلد است و 
متجلد کسی است که خودکفاست و نیازمندی هایش 
را با استقامت ها، افکار و روحیاتش برطرف می کند  اما 
افقش محدود به زندگی خودش است و قطعا نظام 
و ســاختارهای اجتماعی را به هم نخواهد ریخت. او 
ابراز ذلت »شخصی« نمی کند، اما نه به این معنا که 
آرمان او ایجاد تغییر در وجدان عمومی داشته باشد. 
با شرف است، اما شــرافتش هم بسیار محدود است. 
شرافت تاریخی ندارد، بلکه شــرافت مدنی دارد. آن 
هم در محدوده نیازهای فردی. چراکه وقتی کسی در 
جامعه حضور پیدا می کند نسبت به روابط اجتماعی 
و نظام های اجتماعی حساســیت خواهد داشت و با 
ناهنجاری ها برخورد خواهد کــرد. او باید از درجه 
باالتری از »اســتغنای روانی« و »استعای آرمانی« 
و »اســتقامت اجرایی« برخوردار باشد. »شخصیت 
اجتماعی« آن کسی اســت که به طور مرتب برای 
جامعه تاش می کند و با ناهنجار ی های اجتماعی 
برخورد می نماید. اما نسبت به نگرانی های فردی اش 
استغنای روانی دارد. شــخصیت اجتماعی نسبت 
به ناهنجاری های جامعه حســاس است و در مقابله 
با آنها تاش و اســتقامت الزم را دارد، اما حضور در 
حساسیت های جامعه به معنای تغییر معیار »عدالت« 
نیست، بلکه به معنای جاری ســازی  عدالت است. 
درگیری کسی که از این مرتبه باالتر باشد، درگیری 
با »نظام حاکم«، »فرهنگ پذیرفته شده اجتماعی« و 
»شرایط اقتصادی« جاری است. اثر فعل این شخص، 
تغییر یک جامعه در حد ارتقا و تکامل وجدان است. 
بنابراین شدت و اندازه صیانت و شرافت یک شخص 
به سطوح موضع گیری اش )البته با ماحظه شرایط 
اجتماعی( معین می شــود که »اســتغنای روانی، 
استعای آرمانی و استقامت اجرایی« شاخصه های 
آن است. اگر ما بتوانیم هر عاملی را با زیربخش هایش 
به طور دقیق بررسی کنیم، خواهیم توانست تا »مدل 
ارزیابی شــخصیت های تاریخی« را سامان دهیم؛ 
یعنی می توانیم بگوییم قدرت روحی، قدرت رحمت 
فکری و استقامت یک شخصیت تاریخی تا چه اندازه 

بوده است.

شناسایی شــخصیت تاریخی حضرت زینب 
کبریس

در ادامــه باید شــخصیت بزرگوار حضــرت زینب 
کبری )س( را بررسی کنیم و ببینیم آثاری که از ایشان 
صاعد می شود چه آثاری است؟ چه فعل هایی داشته 
است که بتوانیم بگوییم این فعل ها بدون استغنای 
کامل روانی، استعای کامل آرمانی و استقامت کامل 
اجرایی انجام نگرفته است؟ ظرفیتش چه ظرفیتی 
است؟ تمامیت و جامعیت ایشان چه جامعیتی است؟ 

ایشان با جامعه اسرا چگونه برخورد داشتند؟
حضرت زینب)س(  در ســفر اســارت، در ۳محور 

فعالیتی پیروز و معلم تاریخ شدند:

اول: جامعه اسرا
حضرت زینب)س(  برای حفظ هویت سیاسی و امنیت 
جامعه اسرا از خود»ایثار« نشان می دهند. هرکودکی 
را که می خواهند بزنند حضرت زینب )س( خودشان را 
سپر می کنند. این صحبت در مقام شنیدن ساده است 
حال اگر تصور کنید که این وضعیت بیش از یک ماه 
ادامه داشته است و عده ای با خشونت و سبعیت تمام 
با این کاروان برخورد می کردند و سرپرست این جامعه 
نیز همواره خود را عهده دار حفظ آنها از آزار می دانسته و 
مرتب خود را سپر بای آنها می کرده است، دیگر سخن 

ساده ای نخواهد بود!
وقتی این کاروان وارد کوفه شد همه بچه ها، اسیرانی 
گرســنه بودند. وقتی برخی از مردم نــان و خرمایی 
به عنوان صدقــه برای اســرا آورده بودند، حضرت به 
بچه هــای کوچک قوانیــن و اصول شرافت شــان را 
یادآوری می کنند و می فرمایند: صدقه برای اینها حرام 

است چرا که مي گوید »نحن آل محمد«.
از ســوی دیگــر، جامعه تحت سرپرســتی حضرت 
زینب)س(  سخت آسیب پذیر است؛ چرا که این جامعه 
متشکل از تعدادی زنان مصیبت زده و کودکان است. 
اما روح این جامعه کوچک به گونه ای است که وقتی 
حضرت خود را ســپر آنها قرار می دهنــد یا نکته ای 
را یادآوری می کنند، علو روحی آنهــا باالتر می رود. 
این جامعــه در عین حالی که در محرومیت شــدید 
هســتند، اما هماهنگی روحی، فکری و آرمانی آنها 
باعث می شود که حضرت زینب کبری)س( بتوانند 

ایشان را اداره کنند.
پس در ســلوک حضرت زینب)س(  با جامعه اســرا 

۳شاخصه وجود دارد:
الف( ایثار حضرت زینب)س(  در سرپرستی این جامعه
ب( یادآوری اصول و ارزش ها در تفاهم با این جامعه و 

هماهنگ سازی آنها
ج( توصیه بــه صبــر در دشــواری های اقتصادی و 

نیازمندی های فردی.

دوم: با جامعه آن زمان
زینب کبری)س(  در برخورد با جامعه زمان خود نشان 
می دهند که شما این کار را کردید تا به جایزه برسید. اما 
آن کسی که با ما اینگونه رفتار کرد به شما هم احترام 
نخواهد گذاشت. پس حضرت می خواهند تمام اعتماد 
جامعه به حکومت را بشکنند. ایشان آموزش می دهند 
که انسانیت یعنی پرخاش در برابر ستمگر حتی اگر در 
محاصره نظامی یا اسیر باشیم. این آموزش به عاوه 
تحقیر دنائت و ستم کشی مردم و تحقیر نفاقی که برای 
رسیدن به زندگی مادی است، در کام و عمل حضرت 
زینب)س(  متجلی می شود تا به مردم بفهماند این تن 

به ذلت دادن رفاه دنیایی نمی آورد.

سوم: با حکومت زمان
حضرت در مجلس ابن زیاد و یزیــد با نظام حاکم 
برخورد می کند و به آنها یادآور می شــود که حتی 
اگر ما را بکشــید، یاد ما را نمی توانید از بین ببرید. 
این اعام برتری تاریخی یعنی یاد ما بر شما حاکمان 
ظالم پیروز است. سپس تشتت فرهنگی یزید که 
برخاسته از نفاق اوست را عیان کرده و نشان می دهد 
یزید نمی تواند حتی در جامعه دوام داشته باشد چه 

رسد به تاریخ.

زینب کبری س ؛شخصیتی تاریخی
بررسی شخصیت تاریخي حضرت زینب کبری س در بیانات عامه سیدمنیرالدین حسینی الهاشمی

عبرت های عاشورا مهم تر از 
درس های عاشورا

آنچه در ادامه می خوانید تلخیصی از بیانات رهبر معظم 
انقالب در دیدار با فرماندهان لشکر ۲7 رسول اهلل)ص( 
مورخ 1375/3/۲۰است که معظم له به تبیین عبرت های 
عاشورا از حیث رفتار خواص و عوامل می پردازند. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای)حفظه اهلل( با طرح پرسشــی در باب 

چرایی رخداد عاشورا می فرمایند:
جا دارد ملت اســام فکر کند که چرا ۵0 سال بعد از وفات 
پیغمبر، کار کشور اسامی به جایی رسید که مردم مسلمان 
- از وزیرشان، امیرشان، سردارشان، عالم شان، قاضی شان، 
قاری شــان و اجامر و اوباش شــان - در کوفه و کربا جمع 
شدند و جگر گوشــه پیغمبر را با آن وضع فجیع به خاک و 
خون کشیدند؟! خوب؛ انسان باید به فکر فرو رود، که »چرا 
چنین شد؟« این قضیه را بنده دو، سه سال پیش، در یکی دو 
سخنرانی، با عنوان »عبرت های عاشورا« مطرح کردم. البته 
»درس های عاشورا« مثل درس شجاعت و غیره جداست. از 

درس های عاشورا مهم تر، عبرت های عاشوراست.
ببینید عزیزان من! به جماعت بشــری که نگاه کنید، در هر 
جامعه و شهر و کشــوری، از یک دیدگاه، مردم به دو قسم 
تقسیم می شوند: یک قسم کسانی هستند که بر مبنای فکر 
خود، از روی فهمیدگی و آگاهی و تصمیم گیری کار می کنند. 
راهی را می شناســند و در آن راه - که به خوب و بدش کار 
نداریم - گام برمی دارند. یک قســم اینهایند که اسم شان را 
»خواص« می گذاریم... قسم دیگر، کسانی هستند که تابع 
جوند. به چگونگی جو نگاه می کنند و دنبال آن جو به حرکت 
درمی آیند. اسم این قســم از مردم را »عوام« می گذاریم... 
»خواص« چه کســانی هستند؟ آیا قشــر خاصی هستند؟ 
جواب، منفی است. زیرا در بین »خواص«، کنار افراد باسواد، 
آدم های بی سواد هم هستند. گاهی کسی بی سواد است؛ اما 
جزو خواص اســت. یعنی می فهمد چه کار می کند. از روی 
تصمیم گیری و تشخیص عمل می کند؛ ولو درس نخوانده، 
مدرسه نرفته، مدرک ندارد و لباس روحانی نپوشیده است. 

به هرحال، نسبت به قضایا از فهم برخوردار است.
»خواص«، طبعاً دو جبهه اند: خــواص جبهه حق و خواص 
جبهه باطل. عده ای اهل فکر و فرهنــگ و معرفتند و برای 
جبهه حق کار می کنند... یک دســته هم نقطه مقابل حق و 
ضد حقند. اگر باز به صدر اسام برگردیم، باید اینطور بگوییم 
که عده ای اصحاب امیرالمؤمنین و امام حسین، علیهما السام 
هســتند و طرفدار بنی هاشــمند. عده ای دیگر هم اصحاب 
معاویه و طرفدار بنی امیه اند. بین طرفــداران بنی امیه هم، 
افراد با فکر، عاقل و زرنگ بودند. آنها هم جزو خواصند... شما 
از خواص طرفدار باطل چه توقع دارید؟ بدیهی است توقع این 
است که بنشینند علیه حق و علیه شما برنامه ریزی کنند. لذا 

باید با آنها بجنگید... اینکه تردید ندارد...

و اما خواص طرفدار حق، دو نوعند. یک نوع کسانی هستند 
که در مقابله با دنیا، زندگی، مقام، شهوت، پول، لذت، راحت، 
نام و همه متاع های خوب قرار دارند... معنایش این نیست که 
این متاع، بد است؛ نه. متاع است و خدا برای شما آفریده است. 
منتها اگر در مقابل این متاع هــا و بهره های زندگی، خدای 
ناخواسته آن قدر مجذوب شدید که وقتی پای تکلیف سخت 
به میان آمد، نتوانستید دســت بردارید، واویاست... اگر در 
جامعه ای، آن نوع خوب خواص طرفدار حق؛ یعنی کســانی 
که می توانند درصورت لزوم از متاع دنیوی دســت بردارند، 
در اکثریت باشــند، هیچ وقت جامعه اسامی به سرنوشت 
جامعه دوران امام حسین علیه الســام مبتا نخواهد شد و 
مطمئنا تا ابد بیمه اســت. اما اگر قضیه به عکس شد و نوع 
دیگر خواص طرفدار حق - دل سپردگان به متاع دنیا. آنان 
که حق شناسند، ولی درعین حال مقابل متاع دنیا، پایشان 

می لرزد - در اکثریت بودند، وامصیبتاست!
آری! وقتی خواص طرفدار حق، یا اکثریت قاطع شــان، در 
یک جامعه، چنان تغییر ماهیــت می دهند که فقط دنیای 
خودشان برایشان اهمیت پیدا می کند؛ وقتی از ترس جان، از 
ترس تحلیل و تقلیل مال، از ترس حذف مقام و پست، از ترس 
منفور شدن و از ترس تنها ماندن، حاضر می شوند حاکمیت 
باطل را قبول کنند و در مقابل باطل نمی ایســتند و از حق 
طرفداری نمی کنند و جانشان را به خطر نمی اندازند؛ آنگاه در 
جهان اسام فاجعه با شهادت حسین بن علی علیه السام - با 

آن وضع - آغاز می شود.
... دوران لغزش خواص طرفدار حق، حدوداً هفت، هشت سال 
پس از رحلت پیغمبر شروع شد. )به مسئله خافت، اصًا کار 
ندارم. مسئله خافت، جدا از جریان بسیار خطرناکی است 
که می خواهم به آن بپــردازم.( قضایا، کمتر از یک دهه پس 
از رحلت پیغمبر شروع شد. ابتدا سابقه داران اسام- اعم از 
صحابه و یاران و کسانی که در جنگ های زمان پیغمبر شرکت 
کرده بودند- از امتیازات برخوردار شدند که بهره مندی مالی 
بیشتر از بیت المال، یکی از آن امتیازات بود. چنین عنوان شده 
بود که تساوی آنها با سایرین درست نیست و نمی توان آنها 
را با دیگران یکسان دانست! این، خشت اول بود. حرکت  های 
منجر به انحراف، اینگونه از نقطه کمی آغاز می شود و سپس 
هر قدمی، قدم بعدی را سرعت بیشتری می بخشد. انحرافات، 

از همین نقطه شروع شد، تا به اواسط دوران عثمان رسید.
در دوران خلیفه سوم، وضعیت به گونه ای شد که برجستگان 
صحابه پیغمبر، جزو بزرگ ترین ســرمایه داران زمان خود 
محســوب می شــدند! توجه می کنید! یعنی همین صحابه 
عالی مقام که اسم هایشان معروف است- »طلحه«، »زبیر«، 
»ســعد بن ابی وّقاص« و غیره- این بزرگان که هرکدام یک 
کتاب قطور سابقه افتخارات در »بدر« و »حنین« و »احد« 

داشتند، در ردیف اول سرمایه داران اسام قرار گرفتند.

مریم اردوییاندیشه فراتاریخی

چرا زیارت عاشورا؟

آیت اهلل محمد تقی مصباح یزدی)ره(: اصل اینکه زیارت تشریع 
شده برای این است که ما به یک نحـوی ارتباط پیدا کنیم با آن 
کسی که داریم او را زیارت می کنیم. این ارتباط با او مقدمه ای یا 
وسیله ای است برای ارتباط با خالق او که همه هستی او از خالقش 
است. درست است توجه ما به امام)ع( یا پیغمبر اکرم)ص( است 
اما هویت حقیقی اینها، هویت جسمانی آنها نیست؛ بلکه هویت 
روحانی و نورانی آنهاست تا برسد به آنجا که دیگر واسطه ای بین 
آنها و خدا نیست. البته ما هرگز یک چنین لیاقتی پیدا نمی کنیم، 
ولی آنها یک مرتبه وجودشــان که همان مرتبه نورانیت باشد، با 
آنجا ارتباط دائما دارد و ما هرقدر بتوانیم ارتباطمان را با آن مقام 
نورانیت شان یا الاقل مقام روحانیت آنها بیشتر کنیم، باعث این 
می شود که بر نورانیت ما افزوده شود یا به تعبیر فلسفی بر کمال 
وجودمان افزوده شود. ... بنابراین تأثیر زیارت و تأکیداتی که برای 
زیارت شده برای این است که از راه های خیلی آسان تدریجاً انسان 
بتواند مراتبی را طی کند که به مقامات بسیار ارزشمند و کماالت 
روحی بسیار عالی برسد؛ هم ثواب های ابدی  و هم آن قرب حقیقی 

که ما نمی دانیم چیست و با اینگونه کلمات به آن اشاره می کنیم.
بنابراین بی جهت نیست که درباره زیارت این چنین تأکید شود که 
بزرگانی از مراجع تقلید که کارهای مهمی مثل تدریس و تحقیق 
داشتند، اما باز مقید بودند زیارت عاشورا را ترک نکنند. به خاطر 
اینکه هم به اخباری که در این زمینه رسیده، مطمئن بودند و هم 
خودشان تجربیاتی داشتند و آثاری از اینها دیده بودند و مقید شده 
بودند به اینکه این عبادت را ترک نکنند. نمونه آن مرحوم آقای 
بهجت )رضوان اهلل علیه( بودند که همیشه لبشان تکان می خورد، 
و وقتی نزدیک ایشان می شــدی، می دیدی دارند زیارت عاشورا 
می خوانند، حتی سر درس آقای بروجردی که نشسته بودند، زیر 

عبا تسبیح دستشان بود و داشتند زیارت عاشورا می خواندند.
منبع: بیانات آیت اهلل مصباح یزدی
 در جلسه دوم مجموعه - معرفت-حسینی مورخ 99/5/31

اندیشه مسطور

وقتی می گوییم یک نفر شریف است یا با شرف 
است یا وقتی این تعبیر را به کار می بریم که یک 
نفر پست است، شرافت و عدم شرافت به صورت 
عمومی چه تعریفی می تواند داشته باشد؟ و درصورت خاص چه مراتبی دارد؟ به صورت عمومی می توان 
گفت در هر جامعه ای کسی که نیازمندی هایش را به صورت مشروع برطرف می کند، شریف تر از کسی است 
که نیازمندی های خود را به صورت نامشروع برطرف می کند. مثل اطالق کلمه شریف و برتر به کسی که در 
نیازمندی های فردی و اقتصادی خود زحمت می کشد، کار می کند و سعی می کند بدون تجاوز به حقوق 
دیگران نیازمندی هایش را حل کند. در معنای عمومی، این فرد دارای شرف و شخصیت اجتماعی در سطح 
حقوق مدنی است. اما شرافت می تواند معانی متعالی تری داشته باشد. از این رو در ادامه براساس کتاب 

»مراقبه های عاشورایی« به عوامل درونی و برونی آن اشاره خواهد شد.

سیدمیثم میرتاج الدینی اندیشه 
تاریخ

عوامل درونی شرافت:
یکم( استغنای روانی

یک انســان به هر نسبت که اســتغنای روحی، غنا و 
بی نیازی باطنی داشته باشد، به همان نسبت نیز از ابراز 
ذلت به دور است. ابراز ذلت یعنی ابراز »جزع« نسبت 
به نامایمات، تردید در مواضع و انفعال از شرایط. پس 
انسان با احســاس ذلت، مفعل و تابع شرایط می شود 
و دیگر مؤثر بر شــرایط نخواهد بود. یک انسان به هر 
نسبتی که احساس غنا و بی نیازی کند، به همان نسبت 

نیز مسلط بر شرایط می شود.
نازل ترین مرتبه ای که می توان برای این غنا و بی نیازی 
ذکر کرد، »تجلد« است. بدین معنی که انسان با یک 
صفت و توانایی نفس، صفت دیگری را می پوشــاند و 
اینکه دارای دغدغه نیســت و با خوداتکایی می تواند 
نیازش را برطرف کند. اما این مرتبه از استغنای روانی، 
حتما نقطه شکستن هم دارد؛ حتی اگر برای پایداری 
در راه هدفش تا پای مرگ بایســتد. مثا یک چریک 
انتحاری که به دنبال یک آرمان خاص اجتماعی است، 
یک انسان شریف جامع االطراف نیست؛ چون اینطور 
نیست که لزوما عواطفش نسبت به کودکان نیز رئوف 
باشد، یا نســبت به ضعفا هم با خضوع عمل کند و یا 
نسبت به عموم مردم برخوردش حساب شده باشد و 
در همه این حساب ها هم محور محاسباتش، »برتری 
آرمان« مورد نظرش باشد. تفاوت »تجلد« با »استغنای 
باهلل« این است که مستغنی باهلل می تواند نسبت به همه 
امور، حول محور آرمان، جامعیت داشته باشد. »افتقار 
الی اهلل« که احســاس نیازمندی به خدا در همه امور 

است، منشأ استغنای از غیر اوست.

دوم( استعالی آرمانی
پس از گذشتن از نخســتین عامل درونی و روانی که 
نظام »حساسیت های فرد« را موصوف به صفت استغنا 
می کند، نوبت به وضعیت فکری فرد می رسد. نازل ترین 
استعای آرمانی در شــرافت ساده عمومی است، اگر 
تجلد با این »استعای آرمانی« همراه شود. هدف فرد 
این است که محتاج دیگران نشود و شرافت خودش را 
حفظ کند اما عالی ترین رتبه استعای آرمانی این است 

که برتری مکتب را در تاریخ حفظ کند.

سوم( استقامت اجرایی
»استقامت اجرایی« یعنی از نظر عملی پافشاری الزم 
را داشته باشد؛ در برخورد با نامایمات دچار تردید، 
تزلزل و شکست نشود؛ جزع و فزع نداشته باشد و آثار 
شکست و تردید در او ظاهر نشود. در ساده ترین شکل 
آن می توان یک قالی باف را فرض کرد که یک کار دستی 
برای رفع نیازمندی های فردی خود انجام می دهد. او در 
طول مدت قالی بافی از سختی و دشواری هایی که پیش 
می آید احساس عجز نمی کند. اگر چه با زحمت، قالی 
را بافته است، اما خم به ابرو نمی آورد و این را به راحتی 
تحمل و تجلد می کند. این سطح نازل استقامت است 
و سطوح بسیار عالی آن اســتقامت اجرایی است که 

حضرت زینب)س( داشته اند.
همچنین برای بررسی یک شــخصیت تاریخی باید 
به دنبال این باشــیم که این خصوصیات چه عائم و 

آثاری در وضعیت بیرونی او دارند.

عوامل بیرونی شرافت:
۳شــاخصه و عامل برون زا نیز وجــود دارند که باید 
شناسایی شوند. باید دید زمانه ای که او در آن شرایط 
عمل کرده اســت، چه وضعیت سیاسی، فرهنگی و 

اقتصادی داشته است.

یکم( شرایط سیاسی
در دوره نظام اموی، نژادگرایی و قومیت گرایی عربی 
دوباره نزد عرف پذیرفته شده بود. در تاریخ شواهدی 
برای چگونگی قوم گرایی نظام اجتماعی آن زمان 
قابل رویت است. مثا در محیط هایی که به بنی امیه 
وفادار نیستند، مثل قبیله بنی خزاع، وقتی مصعب 
بن سلیمان بن صرد خزاعی برای قومش سخنرانی 
می کند و برتری های سیدالشهدا)ع( و پستی یزید 
را می شمارد، از پایین منبر او فردی بلند می شود 
و می گوید: »ما دنبال تو هستیم تو دنبال حسین 
باش!« دنبال حسین یعنی چه؟ یعنی قبیله گرایی 
تا این حد پیش رفته است که وقتی رئیس قبیله 
خوبی ها و بدی هایی را می گوید، مردم نمی گویند ما 
طرفدار خوبی ها هستیم، بلکه می گویند ما طرفدار 
شخص تو هســتیم چون تو رئیس قوم هستی. یا 
اینکه وقتی رؤسای اقوام به طرف ابن زیاد رفتند، 

مردم هم فوج فوج به سمت ابن زیاد رفتند!
وضعیت سیاسی، نژادگرایی در سطح قبیله ای است 
و عدالت گرایی، اســام خواهی و خداخواهی آنچنان 
ضعیف شده است که یزید در اشعارش می گوید »لیت 
اشیاخی ببدی شهدوا« کاش بزرگان فامیل من که در 
بدر کشته شدند، بودند و می دیدند؛ یعنی خلیفه جامعه 
اسامی مشایخ خودش را مسلمین نمی داند بلکه کفار 
را بزرگان خود می داند! و حس انتقام گیری از مسلمانان 
را دارد. اساسا اگر جامعه این انحراف اصولی را نپذیرفته 
باشد، یزید به عنوان رئیس این جامعه در عمل چنین 
حرفی نخواهد زد. این شرایط قوم گرایی حاکم اموی 
است که فرهنگ خود را نیز به جامعه آورده است. در 
این جامعه، ماک ارزیابی و ارزشگذاری، قدرت، تسلط، 
جاه و مال است تاحدی که شمر]سنان بن انس دقیق تر 
است[ می گوید بیایید پای رکاب من طا و نقره بریزید 
که من بهترین مردم را کشتم؛ یعنی بهترین انسان ها 
را می شود با طا و نقره عوض کرد و در عین حال به آن 
افتخار هم کرد! جامعه هم او را توبیخ نکند! یعنی همه 
شاخصه های برتری سرجای خود، اما بتوان بهترین ها 
را با طا و نقره عوض کرد و قهرمان نیز شد! این یعنی 

اخاق مادی بر اخاق الهی برتری یافته است.

دوم( شرایط فرهنگی
فرهنگ جامعه آن زمان، فرهنگی شده بود که دیگر 
کاری به »رضوان اهلل« نداشــت. انحــراف فرهنگی 
در جامعه رســوخ پیدا کرده و پذیرفته شــده بود و 
»ستمگری« در کنار »ستم کشــی« قرار گرفته بود. 
اگر »ستم کشی« در یک جامعه نباشد، »ستمگری« 
واقع نمی شــود. »ظلم«، ستمگری اســت و »جور« 
ستم پذیری اســت. در آن جامعه نه تنها ظلم هست، 
جور نیز بیداد می کند؛ یعنی هم ستم پذیری هست، 

هم افتخار به ستم پذیری.
وضعیت فرهنگی آن زمان به گونه ای است که اخاق 
به شدت تنزل کرده است؛ به نحوی که عدالت گرایی 

حتی در حد حقوق مدنی نیز در آن مهم نیست.

سوم( شرایط اقتصادی
وضعیت اقتصادی مردم نیز به گونه ای بود که حاکم، 
قدرت بخشیدن قســمتی از مملکت به یک فرد را 
داشت و می توانست حکومت یک منطقه را هرگونه 
که می خواست بذل و بخشش کند. ]مثا[ ملک ری 
را به یک نفر جایزه می دهد. اگر ملک ری سودی برای 
طرف نداشت و فقط زحمت مسئولیت داشت )مثل 
حکومت مصر برای مالک اشــتر کــه وجود مبارک 
علی بن ابی طالــب)ع( آن را در اختیار او می گذارند( 
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ایستادن در برابر تندباد
گفت وگو با نوید پورفرج، بازیگر »زاالوا« 

هنوز هر چیزی ممکن است 
رمان »هنوز هر چیزی 
ممکن اســت« نوشته 
»ویرژینی گریمالدی« 
را فرزانه مهری به فارسی 
برگردانده است. در این 
رمان، ژولین از اتفاقات 
غافلگیرکننده خوش اش 
نمی آیــد. وقتــی، پدر 

عجیب و دمدمی مزاجش پس از آتش سوزی خانه اش 
نزد دخترش می آید تا در منزل او ساکن شود، زندگی 
آرام و بی دغدغه ژولین به هم می ریزد. پدرش حقوق 
بازنشستگی خود را صرف خریدن کاالهایی می کند 
که در تلویزیون تبلیغ می کنند، بــا صدای بلند به 
موســیقی هارد راک گوش می کند، دیوارها را پر از 
پوستر سرخپوستان می کند، وسایلش را گم می کند 
و... ژولین دلش می خواهد فکر کند که خالقیت ژان 
با گذر زمان در حال شکوفایی است، اما باید حقیقت 
را بپذیرد: ژان دارد عقلش را از دست می دهد. در برابر 
فرداهایی که محو می شوند، ژولین یاد می گیرد که 
مرد پنهان زیر نقاب پدر را کشف کند و به ارزش ها، 

نقاط ضعف و به خصوص رؤیاهای او پی ببرد. 
در این رمان 295صفحه ای، ویرژینی گریمالدی، با 
شوخ طبعی پرشور و ظرافت بی پایان خود، برایمان 
داســتان فوق العاده ای درباره گــذر از این مرحله و 
انعطاف پذیری نقــل می کند. انتشــارات ققنوس 
به تازگی این رمان را به بهای 110هزار تومان منتشر 

کرده است.

سلمانی وارطان
»سلمانی وارطان« مجموعه ای 
است نوشته سپیده خمسه نژاد، 
شــامل 5داســتان دربــاره 
ســرخورد گان، طردشد گان، 
آدم هایــی کــه از تحــوالت 
پرشــتاب جامعه بازمانده اند 
و ناگزیر به کنــج عزلت خود 
خزیده اند. کتاب روایتگر تقالی 
آدمیانی است که به هر نشانه 
آشــنایی، ولو ناچیــز، چنگ 

می زنند تا شاید در پیوند به گذشته بتوانند تکه ای از خویش 
را بازیابند. در بخشی از داســتان اول می خوانیم:»سی سال 
پیش که داوود چمدانش را در خاک آلمان زمین گذاشت، کار 
پیدا نمی شد، زبان نمی دانست و توی خیابان ها گم می شد. 
مدتی گذشت تا توانست در سوپرمارکت زنجیره ای بزرگی 
کار پیدا کند. صبح خیلی زود با بقیه کارگر ها منتظر می ماند 
تا کامیون بارها از راه برسد و کارتن اجناس فروشگاه را منتقل 
کند به انبار که مثل ســردابه های قرون وسطایی زیرزمینی 
نمور و سرد بود در قعر ساختمانی امروزی. درد کمر آمیزه ای 
بود از چاییدن پهلوها در سوز و سرمای گرگ و میش و التهاب 
عصب کمر از سنگینی کارتن ها. وقتی درد کمر امان داوود 
را برید و برای نخســتین بار روبه روی دکتر آلمانی نشست، 
نمی دانست اینها را چطور برای دیلماج تشریح کند. آن قدر به 
درد دقیق شد و دنبال کلمه درست گشت که درد از یادش 
رفت. حتی وقتی زبان آلمانی یاد گرفت فهمید آدم فقط به 

زبان مادری درد می کشد.«
انتشارات هیال به تازگی این مجموعه داستان 104صفحه ای 

را به بهای 35هزار تومان منتشر کرده است.

الف/یا
رمان »الف/یا« نوشته رضا علی پور را 
محمدرئوف مرادی به فارسی ترجمه 
کرده و به تازگی از ســوی انتشارات 
ققنوس راهی بازار نشــر شده است. 
رضا علی پور این رمان را سال 139۸ 
به زبان کردی توسط انتشارات مانگ 
منتشــر کرد و موضوعــش درباره 
خوشنویســی و زندگی یک خطاط 

است. در این رمان، خوشنویسی، هم یک هنر و همچنین یک سلوک 
و مسیر برای رسیدن به خداست. حدیقه ناصریه و تاریخ شرفنامه، 
لب التواریخ، تحفه اردالن و تاریخ سنندجی ازجمله آثاری هستند 

که در این رمان به  آنها ارجاع داده شده است. 
در قسمتی از این رمان می خوانیم: کسی که عکس را از ما گرفت 
نیم ساعت بعد عکس را به ما برگرداند. انگار در آن نیم ساعت خیلی 
چیزها عوض شــده بود. لیال هی نگاهش می کرد و می انداخت 

داخل پاکت و کیفش.
گفتم: »در عکس چه می بینی؟ طی نیم ساعت پیر شده ایم؟«

گفت: »چرا چشمم این شکلی است؟«
دست روی چشم چپش در عکس گذاشت.

گفتم: »حکایتی خوانده ام که می گوید: صورتگر تاتاری...«
گفت: »دست از این حکایت ها بردار.«

به عکس دقت کرد: »هر کدام جایی را نگاه می کنیم.«
»نه، ببین، هر دو داریم دوربین را نگاه می کنیم.«

»نه، تو این جا نیستی، خیلی وقت است این جا نیستی، نمی دانم 
کجا را نگاه می کنی.«

»لیال خواهش می کنم شروع نکن، من امروز به خاطر تو آمده ام.«
»هی منت، هی منت، نمی دانم خانه بودی چه کار می کردی؟ ها! 
می رفتی تو حکایت هایت...« نشد ققنوس این اثر 1۷4 صفحه ای 

را به بهای 55هزار تومان منتشر کرده است.

داستان ایرانی

ادبیات جهان

رمان خارجی

بزنگاه تاریک عشق و ترس
نگاهي به فیلم» زاالوا«    

باالخره 2سال بعد از درخشش نخستین ساخته ارسالن امیری 
در جشــنواره فجر و تور افتخاری که در چهارگوشه دنیا برگزار 
کرد و جوایز متعددی که به خانه آورد، تماشاگران ایرانی فرصت 
یافتند که به تماشای »زاالوا« بنشینند؛ فیلمی سرراست و وابسته 
به سینمای قصه گوی دغدغه مند که ثابت می کند نه رویدادهای 
سینمایی حتما در نمایش های شان به دنبال کنایه های سیاسی اند 
و نه منتقدان فقط فیلم های فوق هنری و سوپرروشــنفکری را 
می پسندند. چون زاالوا عالوه بر توفیق در چند جشنواره سینمایی، 
در کشورهای مختلف فیلم منتخب منتقدان هم بوده؛ ازجمله در 
جشنواره ونیز جایزه فیپرشی را به خود اختصاص داده که یکی از 

معتبرترین دستاوردهای سینمایی دنیا در حوزه نقد است.
»زاالوا« هرچند به عنوان یک »فیلم اول« در جشنواره فجر مطرح 
بود ولی مثل چند فیلم اول دیگری کــه این روزها همزمان با آن 
امکان اکران عمومی را یافته اند ساخته فیلمسازی کاربلد است 
که قبال در تخصص های گوناگون سینما و گونه های مختلف فیلم 
استخوان خرد کرده  و کسوت حرفه ای گرفته است. ارسالن امیری 
باسابقه فراوان مستندســازی و تدوین و فیلمنامه نویسی، برای 
ساخت نخستین فیلم بلند سینمایی اش به سراغ مضمونی جذاب 
و کمتر کارشده رفته که البته تولید سنگین و دشواری می طلبد. 
بازسازی پرجزییات فضای نیم قرن پیش فقط یکی از چالش های 
سازندگان »زاالوا« بوده که در قدم دوم با دشواری های فرامتنی 
در پرداخت قصه همراه می شود. استفاده داستانی از پدیده هایی 
مثل »جن« که در مــرز خرافه و باورهای مذهبی ایســتاده اند 
کار هرکسی نیســت و نیاز به ورزیدگی فیلمنامه نویس دارد تا با 
پروراندن داستانک های موازی مؤثر، از محوریت عمده آن بکاهد و 
بدون آنکه به دام پرسش های ماهوی از چیستی عامل ترس بیفتد، 
هوشمندانه آن را در حد یک »مک گافین« به کار ببرد و چاشنی 

پیشبرد حوادث کند.
بعید اســت فیلمســازی بتواند از راهی جز ممارست طوالنی با 
ابزارهای روایت سینمایی به این مهم نایل شود و امیری با تأسی 
به فیلمسازان بزرگ کالســیک نظیر هیچکاک یا از جدیدترها 
پوالنسکی توانسته داستانش را تقریبا بر مبنای »هیچ« بنا کند، 
شکل دهد و جلو ببرد. همان هیچی که در تیزر فیلم هم به صورت 
یکه به دوی کالمی میان استوار و جن گیر معرفی می شود که برسر 
محتوی یک ظرف ظاهرا خالی جدل می کنند و در طول فیلم هم 
بارها با تأکید بر همین شیشه دربسته در موقعیت های مختلف به 
رخ کشیده می شود. در واقع مهم ترین چالشی که امیری در مقام 
خالق اثر با آن روبه رو بوده، برپا کردن ساختمان دراماتیک فیلمش 
روی یک نابنیان است؛ یعنی بنیانی که نه شخصیت های اصلی 
فیلم و نه مخاطبان آن نمی توانند به عنوان یک فکت مسلم بپذیرند. 
فیلم از طرفی اعتقاد روستاییان به هجوم اجنه را باوری موهوم و 
خرافی معرفی می کند و از طرف دیگر با فضاسازی و طرح ابهاماتی 
در حاشیه داستان اصلی، در میانه کار قهرمانش را نیز در این باره 
به تردید می اندازد و اطمینانش به پوچ بودن عملیات جن گیری 
را اسیر شک می کند. بنابراین شاید مهم ترین دستاورد »زاالوا« 
به عنوان یک فیلم ترسناک آن باشــد که وحشت آفرینی را نه به 
واسطه »هیوال«ی ناپیدا بلکه از همراهی تماشاگر با تردید و تزلزل 
قهرمان نسبت به وجود هیوال استخراج می کند و با توسعه گام به گام 
آن تا رسیدن به تراژدی نهایی چنان سامانی به آن می بخشد که 
مخاطب فیلم را تا مدتی پس از پایان همراهی خواهدکرد؛ نمونه ای 

دیگر از توفیق در بنا کردن داستان برمبنای هیچ.
بد نیســت همین جا اشــاره ای کنیم به اهمیت جزییات قصه و 
کاربردهای دراماتیک آنها در توفیق فیلــم. زاالوا از فیلمنامه  و 
داستانی بهره می برد که با حوصله و دقت طراحی  شده اند و با وجود 
صحنه های جلوه گرانه فراوان نظیر فاجعه های آغازین و انتهایی، 
سکانس های جن گیری، عملیات پاسگاه ژاندارمری و موارد دیگر، 
انرژی اصلی خود را از پردازش جزییــات فراوانی می گیرد که به 
شکل موزاییک های ریز و چشم نواز در جاهای درست توزیع شده اند 
و به تماشاگران مختلف در سطوح گوناگون دریافت راه می دهند 
که از زوایای مختلف درگیر داســتان شوند و با آن همراه بمانند. 
مثال نوشته ابتدای فیلم با ادعای اینکه زاالوایی ها یک قوم مهاجر 
هستند، به باورهای خرافی آنها سویه ای غیربومی می دهد و در 
طول فیلم نیز با جلوه مکرر عناصر دیــداری همچون داس ها و 
آهن پاره های نوک تیز آویخته در کوچه ها، تفنگ های روستاییان 
و چاقو های آماده دریدن روی ماهیــت تهاجمی و مرگ آور این 
خرافه ها تأکید می شــود. همین بسترسازی هوشمندانه فضای 
مناسبی برای بســط پیرنگ اصلی و خرده پیرنگ های داستانی 
فراهم می کند که حکایت دو عشــق پنهان و آشکار فیلم )عشق 
ســرباز به دختر نوجوان روستایی و عشــق میان خانم دکتر و 
استوار فرمانده پاســگاه( از آن جمله اند. همچنین فیلم با شروع 
هول انگیزش عالوه بر آنکه قواعد داستانی را بنا می کند و مسیر 
ورود را به تماشاگر نشان می دهد، به نوعی فرجام شخصیت ها را هم 
عالمت می زند. دخترجوان در آغاز فیلم اگرچه به ظاهر فقط یکی 
از قربانیان تهاجم نیروی اهریمنی شمرده می شود که سرنوشت 
شومی می یابد ولی ضمنا حامل هشداری است به خطر پنهانی که 
دیگر قهرمان هم جنسش در فیلم را تهدید می کند. از طرف دیگر 
استوار مسعود درمیان انبوه مردانی احاطه شده که یا به خرافات باور 
دارند و یا از بسط آن سود می برند )جن گیر و گروهبانی که قراراست 
جانشین او در پاسگاه شود( استوار در وقوع هردو ضربه درام در آغاز 
و انجام فیلم دخالت مستقیم دارد: جمع آوری تفنگ های دهاتی ها 
و سمبه زدن لوله های تفنگ سبب ساز هردو رویداد تعیین کننده 
ابتدا و انتهاست. در این میان انگیزه های چند الیه ای که برای رفتن 
یک تنه او به جنگ خرافات زاالوایی ها طراحی شــده اند هم قابل 
توجهند. او بدوا ادعا می کند که هدفش حمایت از قربانیان باورهای 
خرافی یعنی روستاییانی است که در فرایند جن گیری باید هدف 
گلوله واقع شود. بعدتر در پاسگاه به جانشینش اخطار می دهد که 
داستان اجنه و شیاطین برای ترســاندن ژاندارم ها از گشتزنی در 
منطقه و آزادی عمل شکارچیان غیرمجاز است و تفنگ ها برای 
همین باید جمع شوند. ولی در نهایت در خلوت شبانه اش با دکتر 
روستا به او اعتراف می کند که در تمام اعمالش از انگیزه ای شخصی 
پیروی کرده که مبتنی بر نفرت از آدم های خرافاتی و به قصد انتقام 
از آنهاست. این همان انگیزه ای است که در طول فیلم به درستی با 
نشانه های خودمداری و قلدرمآبی در رفتار بیرونی او تزیین شده و 
به نحوی سرنوشت اشخاص بازی فیلمنامه را درنهایت رقم می زند. 
در واقع فیلمساز نمی خواهد مقابله استوار با جن گیر را نمونه ای از 
مبارزه مدرنیسم با سنت یا حتی منطق با نادانی جلوه دهد؛ بلکه این 
نمودی کامل از جنگ خودمداری با جهل است؛ جنگی بی حاصل 
و ویرانگر که سرانجامی جز برباد رفتن آرزوهای دیکتاتور خیرخواه 
ندارد و تبعیدش با جشن و ساز و دهل جاهالن بر سر نعش دانایی 

همراه خواهدبود.

پیمان شوقییادداشت

نوید پورفرج، بازیگر جوان ســینمای ایران، با اینکه تا 
حاال فقط در 3فیلم سینمایی حضور داشته است، هر بار 
توانسته توجه مخاطبان و منتقدان را جلب کند و موقعیت 
حرفه ای اش را در جایگاه یک بازیگر جوان و تازه نفس به خوبی به تثبیت برساند. بازی اش در 
»مغزهای کوچک زنگ زده«، درام اجتماعی گزنده و تلخ هومن سیدی، در کنار نوید محمدزاده، 
و حضورش در »زاالوا« به کارگردانی ارســان امیری در نقشی متفاوت و اثرگذار، باعث شد 
خیلی زود توانایی و مهارتش را در بازیگری نشان دهد و برای هر دو نقش هم برگزیده منتقدان 
و کاندیدای سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر شد. در این فاصله در فیلم »مغز استخوان« هم 
برای حمیدرضا قربانی بازی کرد که مدتی پیش اکران شد و حاال با اکران زاالوا  درباره بازی او 
حرف زده ایم. او در این فیلم نقش یک نظامی در سال هاي دور را بازی می کند که در محیطی 
روستایی و در میان عامه مردم نماینده قانون است و می خواهد با خرافات و باورهای غلط مبارزه 

کند، اما خودش هم دستخوش تردیدهایی می شود.

بازی شــما در نقش مقابل نوید 
محمدزاده در مغزهــای کوچک زنگ زده 
باعث شد خیلی زود توجه جامعه به سمت 
شما جلب شود و در قالب یک پدیده جوان به 
سینمای ایران معرفی شوید. برای آن نقش، 
نامزد سیمرغ بلورین جشــنواره فجر هم 
شدید و به اصطاح خیلی زود کارتان گرفت. 

انتظار این موفقیت را داشتید؟
البته من پیش از آشــنایی با هومن ســیدی و 
حضور در کالس های بازیگــری و رفاقتم با او، 
مدت های زیادی در ســینما کار کــرده بودم. 
دوره هــای زیادی دیــده بودم و حتــی برای 
چند پروژه هم انتخاب شــدم و خیلی ها بعد از 
تست های اولیه، تعریف می کردند و می گفتند 
همه چیز قطعی است، ولی بعد در آخرین لحظه 
انگار کارها جور درنمی آمد. حتی در 2ســریال 
تلویزیونی هم بازی کردم، اما نتیجه اش چیزی 
نبود که راضی ام کند. حس می کردم ایرادهایی 
دارم و به ایده آل ذهنی خودم نزدیک نیستم و 
در آن فضا هم با تمام خوبی ها و بدی هایش به 
هر حال زمینه ای فراهم نبود که برایم به عنوان 
بازیگر چالش های جدی ایجاد شــود و رشــد 
کنم. در یک نقطه حس کــردم باید مدتی رها 
کنم و اجازه بدهم همه چیز طبق روال خودش 

پیش برود.

یعنی بعد از آنکه در ســریال ها 
بازی کردید و فرصت دیده شدن را به دست 

آوردید دوباره بازیگری را کنار گذاشتید؟
کنار نگذاشــتم، ولی مکث کردم. دنبال چیزی 
بودم که به دغدغه هــا و ایده آل هایم نزدیک تر 
باشد و حس می کردم در این مسیر، ایرادهایم 
برطرف نمی شود. در واقع چیزی وجود نداشت 
که من را به پیش ببرد. همه فکر و ذکرم این بود 
که بازیگری را بهتر یــاد بگیرم و خودم را قوی 
کنم، ولی فرصت هایی که از نظر من ایده آل بود 
پیش نمی آمد یا تا آخرین مرحله جلو می رفت و 
بعد کنسل می شد. به این نتیجه رسیده بودم که 
می خواهم در سینما کاری کنم که برای خودم 
باارزش و جذاب باشد، نه اینکه صرفاً دیده شوم 
و روی آنتن باشــم. در واقع جســت وجویی را 
شروع کرده بودم و منتظر یک نشانه یا فرصت 

درست بودم که خودم را پیدا کنم.

... و در این دوران با هومن سیدی 
آشنا شدید؟

فرصتی دســت داد کــه در کالس های هومن 
ســیدی حضور پیدا کنم و از همــان اول هم 
حس می کردم این تیر آخر و شانس نهایی من 
است و به نوعی همه نشانه ها من را به این نقطه 
کشانده اند که حاال با هومن کار کنم و کنارش 
بازیگری را بشناسم و محک بزنم. و واقعاً هم این 
مهم ترین شانس زندگی ام بود. اگر هومن نبود 
شاید تا االن ناامید شده بودم و اصاًل این حرفه 

را رها کرده بودم.
... و بعد هومن سیدی برای فیلمش 
شــما را انتخابت کرد و با نوید محمدزاده 

هم بازی شدی و...
در زمان نــگارش فیلمنامه مغزهــا... مدام با 
هومن حــرف می زدیم و او از مــن و بچه های 
دیگر نظر می خواست و مثاًل موقعی که رانندگی 
می کردیم یا توی شهر قدم می زدیم بخش هایی 
از متن را با هم می خواندیم و... تقریباً اواسط کار 
بود که به من گفت »ایــن نقش را دارم برای تو 
می نویســم« و من به قدری حس خوشایندی 
داشتم که با خودم قرار گذاشتم اگر این فرصت 
نصیبم شــد از هیچ تالشــی برای بهتر شدن 
نقش، کوتاهــی نکنم و همه وجــودم را برای 
فیلم بگذارم. به همیــن دلیل در مرحله تمرین 
و دورخوانی و کامل کردن شخصیت ها هم تمام 
انرژی و تمرکزم را گذاشتم و برای فهم بهتر آن 
محیط و سبک زندگی شــخصیت های فقیر و 
حاشیه نشین، مدتی را در بیابان ها و بیغوله های 
اطراف شــهر وقت گذرانــدم؛ در فضاهایی که 
شاید در کابوس های من و شــما هم آن حد از 

سیاهی و ویرانی قابل تصور نباشد.

پس ســیاهی واقعیت از سیاهی 
فیلم غلیظ تر بوده، درست است؟

قطعاً همین گونه است. اصاًل قابل مقایسه نیست. 
آنچه برای کــودکان کار و افراد آســیب دیده 
محله های فقیرنشین و بیابان های غرق خشونت 
و اعتیاد و تباهی اتفاق می افتد، بسیار تلخ تر از 
تصویری  اســت که در معترض ترین فیلم های 
اجتماعی می بینیم. کافی ا ست سری به بیابان ها 
و زاغه های اطراف بزنید تا عمیقا درک کنید که 
فاجعه چقدر عمیق اســت. من با راهنمایی و 
همراهی یکی از دوستان که خودش قباًل معتاد 
و ســاکن همین زاغه ها بــود وارد این محیط 
شدم، وگرنه شاید حتی دیدن همین صحنه ها 
هم برای هر کســی ممکن نباشد و ساکنان آن 
مناطق به افراد عادی اجازه عبور ندهند. هنوز 
هم که چند سال از آن تجربه می گذرد، دغدغه 
بچه های کار و تلخی های زندگی این افراد فقیر 
و زخمی، یک لحظه از ذهن من پاک نمی شود 
و آرزویم این است که یک روز بتوانم برای شان 

کاری کنم.

چه شــد که برای مغز استخوان 
انتخاب شدید؟

بعد از  مغزها...  برای سریال »قورباغه« قرارداد 
بسته بودم. فیلمبرداری سریال شروع شده بود 
که پیشنهاد بازی در  مغز استخوان  داده شد و 
وقتی با آقای هومن سیدی مشورت کردم ایشان 
تأکید کردند که حتما در آن فیلم بازی کنم. به 
من گفتند حتما هماهنگ می کنم که تداخلی 
به وجود نیاید. البته متأســفانه تداخل به وجود 
آمد و من نتوانستم در سریال قورباغه  در کنار 

گروه بمانم.
 االن اگر به عقب برگردی کدام را 

انتخاب می کنی؟
همیشه دوســت دارم با آقای سیدی کار کنم. 
کمک هایی که ایشــان بــه من کــرده، برایم 
فراموش نشدنی است و نمی توانم آن را از ذهنم 

پاک کنم. در بهترین حالت دوســت داشتم در 
هر دو پروژه حضور داشته باشم؛ همانطور که از 
اول صحبت کرده بودیم اما متأسفانه بدشانسی 

من بود که این اتفاق نیفتاد.

یکی از مســائل رایج ســینمای 
ما این اســت که بازیگرها دوســت دارند 
نقش هایشــان متفاوت باشد. این به عنوان 
یک اصل پذیرفته شده اســت. نقش امیر 
در مغز اســتخوان با آن برون ریزی حسی 
و آن عصبیت و خشــم فروخورده، خیلی 
شبیه نقش تو در مغزهای کوچک زنگ زده 
است. فکر نکردی چنین نقشی شاید تو را 
تبدیل به بازیگری کلیشــه ای کند؟ چون 
به نظر می رســد ترسی نداشــتی که نقش 
شخصیتی را بازی کنی که مشابهت هایی با 

نقش قبلی ات داشته باشد.
من تفاوت را در نوع اجرا می بینم. به عنوان مثال 
میمیک صورت من در  مغز اســتخوان  به طور 
کلی متفاوت با  مغزها...  است. مثاًل در سینمای 
هالیوود هم بازیگری مثل وودی هارلســن در 
تعدادی از نقش هایش، فوق العاده است و سعی 
می کند آنها را متفاوت اجرا کند، اما اصوالً یک 
قالب مشخص دارد که هر بار با تسلط و تکنیکی 
که دارد، آن را تغییر می دهد. تمام تالشم این 
بود که نقش امیر در  مغز اســتخوان  متفاوت 
از نقش قبلی ام باشــد. آقای قربانی هم خیلی 
روی این قضیه تأکید داشــتند که شــخصیت 
امیر درونی باشــد. شــکل تمرین هایمان هم 
خیلی متفاوت بود. با آموزش هایشان توانستم 
دیالوگ هایم را نرم کنم و آن را به سمت وسویی 
ببرم که خواسته ایشان بود. در کارهای بعدی 
هم سعی کردم این موارد را رعایت کنم. با آقای 
قربانی خیلی تمرین کردیم. ایشــان دوســت 
داشت نظرم را درباره شخصیت امیر بنویسم و 
با هم صحبت و تمرین کنیم. خیلی از مواقع هم 
با جواد عزتی، بابــک حمیدیان و خانم پری ناز 
ایزدیار بداهه کار می کردیــم. از جایی به بعد 
احســاس کردم مصالح کافــی را از کارگردان 
گرفته ام و حاال باید خودم به این شخصیت جان 

بدهم و ایده های خودم را پیاده کنم.

در ســومین فیلم تان زاالوا اتفاقا 
نقش تان برعکس 2فیلم قبلی است و کامًا 

در قالب و تعریف دیگری شــکل می گیرد. 
نوعی اقتدار و جدیت در کاراکتر اســتوار 
وجود دارد که در نقش های قبلی شما دیده 

نمی شود.
وقتــی فیلمنامه زاالوا را خوانــدم اصاًل همین 
تفاوتش برایم جالب بود و از متن خیلی خوشم 
آمد. برای این فیلم هم خیلــی تمرین کردیم. 
فقط 3 ماه روي زبــان کــردی کار کردیم، نه 
لهجه، بلکه زبان کردی؛ یعنی هر دیالوگ را به 
2زبان فارسی و کردی روی تخته  می نوشتیم و 
من باید دقیقاً با تمام جزئیات و ریزه کاری های 
زبان کردی ســورانی که یکی از ســخت ترین 
زبان هاســت، تک تــک دیالوگ هــا را حفظ 
می کردم. البته از بدشانسی من بود که در نهایت 
تصمیم گرفته شد که با لهجه کرمانشاهی حرف 
بزنم. فکر می کنم اگر اتودهای اولیه این نقش 

اجرا می شد خیلی جذاب تر از کار درمی آمد.

آن  همه تمرین بدون استفاده ماند؟
ترجیح داده شــد که مخاطب بــا دنبال کردن 
زیرنویس اذیت نشــود، چون برای تماشــاگر 

جالب نیست که روی پرده زیرنویس بخواند.

ولی برای خودتــان به عنوان یک 
بازیگر، تمرین بسیار باارزشی بود؛ درست 

است؟
قطعاً. من هنوز تمام دیالوگ هــای  زاالوا  را با 
زبان کردی حفظم  و دلم می خواست الاقل چند 
سکانس از این زبان استفاده کنم ولی این اتفاق 
نیفتاد. البته این را یاد گرفته ام که همه چیز باید 
در خدمت فیلم باشد و نظر مخاطب از هر چیزی 
مهم تر است. برای  زاالوا  باید وزنم را هم اضافه 
می کردم، ولی حدود یک هفته مانده به شروع 
فیلمبرداری به من گفتنــد که اندام ام از قاعده 
اهالی روستا خارج شــده و باید به حالت عادی 
برگردم و وزنم را کم کنــم. تجربه جالبی بود، 

ولی واقعاً فشار سنگینی رویم بود.

این همان چالش و سختی بازیگری 
است که خود شما هم به دنبالش بودید...

بله، اصــاًل همین چالش ها برایــم ارزش دارد. 
معتقدم بازیگر را همین سختی ها و امتحان ها 
می سازد و بزرگش می کند. وگرنه ثابت ماندن 
جلــوی دوربین و فیگــور گرفتن یــا افه های 
معمولی را هر کســی می تواند با کمی تمرین 
انجام دهد. مهم زنده کردن نقش و ساختن یک 
هویت کامل است. من حتی در فاصله بازی در 
2فیلم، مدام ورزش می کنم و نقش های خیالی 
را تمرین می کنم. هر روز با یک کاراکتر مختلف 
از خانه خارج می شوم و با آدم ها صحبت می کنم 
و دنبال نگاه کــردن و ضبط کــردن تصویرها 
توی ذهنم هستم. مطمئنم که این تصویرها و 
تجربه ها یک جایی در ساختن یک نقش به کارم 
می آید. به نظرم کار یــک بازیگر هیچ وقت تمام 
نمی شــود؛ حتی وقتی جلوی دوربین نیست 
باید روی خودش کار کند. ضمن اینکه به شدت 
فیلم بین هستم و کار بازیگرهایی مثل کریستین 
بیل و وودی هارلسن و رایان گاسلینگ و متیو 
مک کانهــی و خیلی هــای دیگــر را پیگیری 
می کنــم. در تنهایی خودم ســکانس هایی از 
نقش های برجسته این بازیگران را اتود می زنم 
که ببینم می توانم در آن حد و اندازه بازی کنم 

یا هنوز مانده تا بازیگر شوم!
جالب اینجاست که با زاالوا  برای سومین 
بــار نامزد دریافــت ســیمرغ بلورین 

می شوید. این خودش یک رکورد است.
امیدوارم شرایطی فراهم شــود که مخاطبان 
بیشــتری بتوانند فیلم ها را ببیننــد و رونق به 
سالن های ســینما برگردد. این از هر رکورد و 

جایزه ای مهم تر است.

گفت وگو
شاهین شجري کهن

منتقد سینما

افــراد  و  کار  کــودکان  بــرای  آنچــه 
آســیب دیده محله هــای فقیرنشــین و 
بیابان هــای غــرق خشــونت و اعتیــاد و 
تباهــی اتفــاق می افتــد، بســیار تلخ تــر 
از تصویری  اســت کــه در معترض ترین 
فیلم هــای اجتماعــی می بینیــم. کافی 
ا ســت ســری بــه بیابان هــا و زاغه هــای 
اطــراف بزنیــد تــا درک کنیــد کــه فاجعه 

چقدر عمیق است
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