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موتورسیکلت  ها  در بن بست تخلف
 رئیس پلیس راهور:  برخورد با موتورسیکلت های

پالک مخدوش  و متخلف تشدید می شود

خداحافظی با مدارک کاغذی
دستگاههایاجراییموظفشدنداز6ماهدیگر

مدرککاغذیازمردمنگیرند
40دستگاهاجراییتاپایانآذرباید390خدمت 

خودراالکترونیککنند

 8 عامل طالق
 زوج های مرفه

بخشش قاتل براي كمک به ایتام
2قاتلکهدریکقدميچوبهداربودندباگذشتاولیايدم

بهزندگيبازگشتند

برخالفتصورعمومکهمسائلاقتصادیرا
عاملاصلیجداییهامیدانند،آمارهانشاناز

پیشتازیطبقهمرفهدرطالقدارند

جناب  سردار غالمرضا سليمانی
 رياست سازمان بسيج مستضعفين

درگذشــتپدرگرامیتانراتسلیتعرضمينماییم؛ازایزدمنانبراي
آنمرحــومعلودرجاتوبرايجنابعاليوبازماندگانصبروســالمتي

مدیرمسئول و کارکنان موسسه همشهریمسالتداریم.
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صفحه6

 هیأت رئیسه 
 شورای ششم 

با همان ترکیب قبلی
چمرانبارأیقاطعانهاعضا،

برایسالدومرئیسشورایشهر
تهرانباقیماند

شورادرحوزهنظارتبرشهرداری
موفقبودهاست

جام، عشق و 
پوئن هزار!
اگر از بزرگ ترین مربیان دنیا بپرسید که چه 
چیزی در شغل شــان از همه چالش برانگیزتر 
اســت، احتماال پاســخی به جز »استمرار« 
نخواهید شــنید. اســتمرار برای یک مربی، 
تجربه سختی به نظر می رسد. چرا که فوتبال 
هر روز تغییر می کند، بازیکن ها هر روز عوض 
می شــوند و تطبیق با ایده های تازه و حریص 
ماندن برای تکــرار موفقیت های گذشــته، 
ماموریت نفســگیری خواهد بود. در فوتبال 
باشــگاهی ایران و از زمان شروع لیگ برتر به 
شــکل و شــیوه امروزی، هیچ مربی دیگری 
اســتمرار »امیر قلعه نویی« را نداشته است؛ 
کسی که با 2باشگاه مختلف قهرمان لیگ برتر 
ایران شده، به تنهایی یک چهارم قهرمانی لیگ 
را به دست آورده، بیشــترین امتیاز در تاریخ 
3باشگاه مختلف در لیگ برتر را کسب کرده 
و حاال در شروع فصل جدید، چهاررقمی شدن 
امتیازهایش به عنوان یک مربــی را در لیگ 
جشن گرفته است. فاصله او با تعقیب  کننده ها 
نیز آنقدر زیاد به نظر می رســد که این رکورد 
برای ســال ها در اختیار خودش باقی خواهد 
ماند. امیر قلعه نویی شروع کننده یک جریان 
تــازه در مربیگری در فوتبال ایــران بود. او از 
یک سو به استفاده از روش های مدرن تر فنی 
عالقه داشت و از ســوی دیگر سعی می کرد 
رگه های ســنتی ناشــی از عالقه به مربیانی 
مثل علی پروین را هم حفظ کند. این ترکیب 
به شــدت در فوتبال ایران جواب داد؛ چراکه 
بازیکنان تیم همواره می دانستند که می توانند 
به عنوان یک مربی فنی روی امیر حساب کنند 
و نباید با اشــتباه کردن در زمیــن، موجبات 
خشــم او را فراهم بیاورند. قلعه نویی در حالی 
سرمربی استقالل شد که معموال باور عمومی 
در لیگ فوتبال ایران، سپردن نیمکت چنین 
باشــگاهی به یک مربی کم تجربه نبود. او در 
شــرایطی یک پروژه 3ســاله را در استقالل 
تعریف کرد که معموال نقشــه های درازمدت 
در این فوتبــال جواب نمی دادنــد. موفقیت 
و قهرمانی لیگ در ســومین ســال اما مسیر 
خوبی برای این مربی ســاخت. او را بیشتر از 
هر چیزی با جاه طلبی اش می شناسیم. 2دهه 
بعد از شروع لیگ برتر، تا همین فصل گذشته 
قلعه نویی تنها کســی به شــمار می رفت که 
توانسته استقالل را به ســکوی اول لیگ برتر 
برساند. او یک دوره طالیی را هم در سپاهان 
تجربه کرد و در بازگشــت دوباره به استقالل، 
باز هم قهرمان لیگ برتر شد. زمانی تماشای 
این مربی در کنار جام قهرمانی، عادت همیشه 
تعقیب کنندگان مسابقه های لیگ به حساب 

می آمد.
دوران مربیگــری امیــر قلعه نویــی، تنها به 
پیــروزی و افتخار گــره نخورده اســت. او 
شکست هایی را تجربه کرده که شاید بسیاری 
از مربیان دیگر را از پا دربیاورند. از دست دادن 
نیمکت تیــم ملی بعد از ســپری کردن یک 
دوره بســیار کوتاه در این تیــم، دور ماندن 
از جــام قهرمانی با تراکتورســازی و جدایی 
ناخوشــایند با نتایــج ضعیــف در آخرین 
روزهای حضور در اســتقالل، اتفاقات تلخی 
برای این مربی به نظر می رســیدند اما هیچ 
اتفاقی نتوانســت او را از فوتبــال جدا کند. 
قلعه نویــی در لیگ ماند و به جســت وجوی 
همیشگی اش برای موفقیت ادامه داد. شاید 
هیچ مربی دیگری در همه این ســال ها، به 
اندازه او مورد نقــد و قضاوت قــرار نگرفته 
است. اتهام هایی مثل کار کردن در تیم های 
ثروتمند یا فقدان جزئیات پرشــمار فنی در 
زمین مســابقه، بارها علیه این مربی شــکل 
گرفته اند امــا همه این زمزمه  ها نیز ســدی 
بین او و فوتبال نســاخته اند. آنچه قلعه نویی 
را همواره بــه فوتبال متصل نگــه می دارد، 
نوعی از عالقه انکارنشــدنی بــه این ورزش 
اســت. اگر هدف او تنها تغییر دادن شرایط 
مالی بود، چندین ســال قبل قید ادامه دادن 
این ماراتــن را می زد و اگــر برنامه ای به جز 
دیده شــدن نداشــت، خیلی زودتر از اینها 
از فوتبال رفته بود. او می خواهد بخشــی از 
بازی باشــد؛ بخشــی از رقابت همیشگی در 
لیگ برتر. قلعه نویی به جــای دیگری تعلق 
ندارد. او نه به سکوها و جایگاه وی آی پی، نه 
به استودیوهای کارشناســی تلویزیونی و نه 
حتی به مبل خانه اش وقت تماشای فوتبال، 
بلکه به نیمکت هــای لیگ برتری تعلق دارد. 

این مهم ترین محل زندگی این مربی است.
او را دوست داشته باشیم یا نه، سبک کاری اش 
را بپسندیم یا نه، باید بپذیریم که ژنرال بخشی 
جدانشدنی از تاریخ لیگ برتر است؛ موفق ترین 
مربی ایرانی تاریخ این لیگ و کســی که هنوز 
هم از جاه طلبی دست برنداشته و برنمی دارد. 
برای باور ایــن حقیقت، کافی اســت به یاد 
بیاوریم که ایــن مربی تا همیــن چند هفته 
قبل، گزینه جدی نشســتن روی نیمکت تیم 
ملی در جام جهانی بــود. کار امیر با رویاهای 
بزرگش، هنوز تمام نشــده است. او یک مربی 
در واپسین ســال های کاری نیست. او کسی 
اســت که می خواهد دوباره نیمکت تیم ملی 
و استقالل را از آن خودش کند. او کسی است 
که می خواهــد دوباره به حرارت ســال های 
جوانی برگردد؛ چیزی شبیه یک تولد دوباره با 
فوت کردن شمع هزار. این مهم ترین انگیزه او 

برای ادامه دادن مربیگری است.
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»رئیس« پوست استقالل را کند
 استراماچونی بابت نیم فصل کار در ایران 

دستمزد 2سال کامل را گرفت و کوچک ترین 
توجهی هم به عواطف و احساسات هواداران نکرد
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فعال خیال همه تیم ها آسوده است که به رده 
آخر لیگ نمی چسبند چون یونایتد با اقتدار 

رده بیستم را از آن خودش کرده است

طفل سرراهی
برای پاریس برنامه دارم

سینا ضیغمی نژاد، برنده 6مدال در مسابقات 
شنای کشورهای اسالمی می گوید: اگر اقدامات 

میزبان نبود مدال های بیشتری می گرفتم 18
19

برنامه بازی

پخش زنده

 روز مانده تا 
جام جهانی

پنجشنبه 27 مرداد 1401

جمعه 28 مرداد 1401

لیگ برتر ایران - هفته 2

ملوان

استقالل
19:30

تراکتور

هوادار

پرسپولیس

ذوب آهن

نفت.م.س

فوالد

18:30

19:30

20:30

مس کرمان

صنعت نفت

پیکان

آلومینیوم

19:30

20:30

سپاهان

نساجی 
21:00

مس رفسنجان

گل گهر
20:30

لیورپول

کریستال پاالس
23:30

لیگ برتر انگلیس

پاداش
 پایداری

یوونتوس

ساسولو
23:15

سری آ ایتالیا

ختافه

اتلتیکومادرید
22:00

اللیگا اسپانیا

امیر قلعه نویی: انگیزه هیچ وقت  در من کشته نمی شود

احساس می کنم 
تازه مربی شده ام

ژنرال بعد از 20سال مربيگري در ليگ برتر به ركورد هزار امتياز در اين رقابت ها 

رسيد. ركوردي كه شايد تا سال هاي سال دست هيچ مربي ديگري به آن نرسد

چهره روز
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چندروزیاستویدئوییدرشبکههایاجتماعیدست
بهدستمیشودکهمیگویندمربوطبهشهرهایبرزیل
است؛ویدئوییکهچنینشرحی»دولتبرزیلبهدلیل
سرقتبیشازاندازهموتورســوارانازمردم،قانونیرا
وضعکردهکهبهمردماجازهدادهشدهتاآنهارابکشــند!«بهآنپیوستشدهاست.
دراینویدئوچندنمونهسرقتتوسطموتوریهاازشهروندانبهنمایشدرآمدهکه
خودروهاییناغافلازراهمیرسندوآنهارازیرمیگیرند؛حتیدریکموردسرنشین
خودروییبااسلحه،سارقراازپادرمیآورد.اینکهچنینویدئوییواقعیتداردیاخیریا
اصالمربوطبهشهرهایبرزیلاستیاشهرهایدیگرجهان،بحثیجداست،اماسؤال
اینکهآیاواقعاچنینتصمیمیعالجکاهشســرقتازشهرونداناست؟خب،قطعا
نظراتمختلفیوجوددارد.بااینحالبــهضرسقاطعمیتوانگفتکهاگراینگونه
سرقتکاهشپیداکند،بهیقینهرجومرجبهشکلدیگریرواجپیدامیکند؛یعنی
اینکهاگرسیاستگذاربخواهدتنهایکمشکلراحلکند،نبایدچشمشرابرپیامدها
ودیگرمشکالتیکهبهوجودمیآید،ببندد.کاهشسرقتدرشهریکموضوعاست
واجازههرگونهبرخوردباسارقانازسویهرکسی،موضوعیدیگر.سؤالدیگراینکه
وظیفهپلیسدراینمیانچیست؟آیاباراکبانموتورسیکلتهایمتخلفیامجرم

میتوانبههرشکلیرفتارکرد؟
حالبدنیستمروریبروضعیتترددموتورسیکلتهایتهرانداشتهباشیم.طبقآمار
معاونتعملیاتپلیسراهورتهرانبزرگ،43درصدتصادفاتفوتیپایتختمربوطبه
موتورسیکلتهاست؛آماریدهشتناک.دراینمیانچندوقتیاستکمترسختگیری
درقبالموتورسیلکتهایمتخلفدیدهمیشود؛موتوریهاییبدونکالهکاسکت
کههیچ،موتوریهاییکهمسیرخالفجهتراطیمیکنند،موتوریهاییباپالک
مخدوش)حدود30درصدموتورســیکلتهایتهران،پالکشانیامخدوششده
یاناخواناســت(،موتوریهاییکهعمودبریکمعبر،هرطورشــدهجلویخودروها
رامیگیرندتــاازیکجهتترددبهجهتمخالفبروندوبرخــیهمازگذرگاههای

عابرپیاده،رفیوژهایمیانیخیابانهاو...برایتردداستفادهمیکنند.
نکتهاینجاستکهبرخیازشنیدههایغیرموثقبازگومیکنندسختگیریهادر
برابرتخلفاتموتورسیکلتهاکمشده؛علت؟بهخاطرسختیهایاقتصادیوتورم؛
بهعبارتیباافزایشهزینههایزندگیطی5-4سالاخیر،تخلفاتموتورسیکلتها
همدچارتورمشدهاســت.اماآیاایندلیلمیشــودکهباتخلفموتورسیکلتها
بااغماضبرخوردشــود؟اصالمشــخصاســتکهچنددرصدموتوریهاازاین
وسیلهبرایکسبرزقوروزیخوداســتفادهمیکنندوچهتعدادهمتنهابرای
دورزدنترافیکورسیدنبهمحلکار؟آیادرمیانآنها،کسانیکهدستشانبه
دهانشانمیرسدوموتور،سوارمیشوندتاهمچونبسیاریازشهروندانازوسایل
حملونقلهمگانیاستفادهنکنند،وجودندارند؟وسؤالمهمتراینکهآیانظارت

کافیبرفروشندگاناقساطیموتورسیکلتوجوددارد؟
سخنآخراینکهسهمموتورسیکلتهاازکلحجمآلودگیهوایتهران،10درصددر
تولیدذراتمعلق)ذراتزیر2.5و10میکرون(و18درصددرتولیدسایرآالیندههاست.
تااوایلماهجاریدرهمینامســال43درصدفوتیهــاو63درصدجرحیهاازکل
تصادفاتپایتختهممربوطبهموتورسیکلتهاست.اینآماریعنیاگرجلویتخلف
موتورسیکلتهاگرفتهنشود،خسارتمالیوجانیهنگفتیبهمردم،شهرداری،پلیس
ودولتتحمیلمیشود.حالاینتوجیهکهموتوریهابرایکسبرزقوروزیدرشهر
تردددارند،پستاحدامکانرویتخلفاتآنهاچشمهابستهباشد،یعنیرشتهکردنهر
آنچهشهرداریبرایفرهنگسازیوایجادمسیرخاصبرایترددموتورسیکلتهابافته
است)نمونهاشتونلامیرکبیر(وهمینطورمطالعاتانجامشدهدرزمینهساماندهی
آنها.تورماگربودهباشدبرایهمهبودهوجهتجلوگیریازتخلفبایدقانونبرایهمه
بهاجرادرآید؛بنابرایناگرچهکلماتتشکیلدهندهتورموموتوریکیاست)م-و-ت-ر(

امااولینبایددلیلیبرایتورموافزایشتعداددومیومیزانتخلفاتششود.

تورم موتور

یادداشت
حامد فوقانی؛ دبیرگروهشهری
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تقسیمکرمانبه2استانشمالیو
جنوبیبرایمحرومیتزداییاست

دولتتالشداردجلوی
دستاندازیدرحقابهایرانرابگیرد

دهقانیفیروزآبادی،استاددانشگاه:
نسبتبهچشماندازتوافق

خوشبینهستم
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  تقسیم عادالنه 
استان کرمان

پایان انفعال 
دیپلماسی آبی

 پشت پرده 
حاشیه سازی برجامی

بــا توجه بــه ســهم بــاالی دریاهــا در جابه جایــی کاال در ســطح بیــن المللی، 
شناسنامه اقتصاد دریامحور ایران نشان می دهد مسئوالن امر نسبت به 

این حوزه بی توجه بوده اند.

 حوزه 
مغفول مانده 
ترانزیت دریا

40 
رتبه ایران در بین 182 کشور 

مشرف به دریاست.

 8کشور
همسایه قزاقستان، امارات، عمان، قطر، عربستان، بحرین، كویت و 

روسیه با ایران مرز دریایی دارند.

 4کشور
پاكستان، تركمنستان، 

آذربایجان و عراق، همزمان دارای 
مرز دریایی و زمینی هستند.

93درصد صادراتو 83 درصد واردات 
کشور با دریا مرتبط است.

 48درصد
تولید ناخالص ملی کشور 

به گونه ای وابسته به دریاست.

نوار ساحلی ایران با کشورهای همسایه است.

موقعیت استثنایی ایران در جهان

 یعنی از مجموع 15 همسایه، 
با 80 درصد آنها )12 کشور(مرز 

دریایی مشترک داریم.

 5800کیلومتر

2 تا 7.2 درصد 
سهم دریا در تولید ناخالص داخلی با احتساب فعالیت های نفتی و گازی دریایی  

  امکان برقراری ارتباط ترانزیتی کشورهای روسیه، آسیای میانه و قفقاز، 
اروپای شرقی و اروپای مرکزی به آسیای جنوب و خاور دور از طریق آب های ایران
  قرار گرفتن در مرکز جغرافیایی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو

ســینا ضیغمی نژاد شــناگر معلول ایران در بازی های كشورهای 
اســامی در پایان این رقابت ها موفق شد 2مدال 
طا، 3نقره و یک برنز كسب كند. ضیغمی نژاد 
را می توان پدیده شــنای ایــران نامید كه با 
كســب 6مدال از تركیه به ایران بازخواهد 
گشــت. تازه او معتقد اســت به دلیل 
كاس بندی های میزبان نتوانسته صد 

درصد توانش را به نمایش بگذارد و...

دفاع فاطمه معتمدآریا از مدیریت ســینما در دهه 60، 
داستان آنچه بر ســینمای ایران در دهه اول انقاب 
گذشت را برای چندمین بار در این سال ها تیتر یک 
كرد. میزان واكنش ها در فضای مجازی نســبت 
به صحبت های معتمدآریا، كه بیشتر هم منفی 
بود تا مثبت، نشــان داد قضاوت درباره تاریخ و 
گذشته ســینمای ایران تا چه اندازه می تواند 

سوءتفاهم برانگیز باشد...

دفاعفاطمهمعتمدآریاازمدیریتفرهنگیدهه60
دردر خدمت و خیانت سینمای دهه 60 

پایصحبتهایمادرشهیدمحمدعلیفشارکیان
برای دل كندن از محمد، دعا می كردم

22

نمی دانم از كجا و چطور توصیفش كنم این زن را؛ نه بهتر است 
بگوییم شیرزن! از محمد دردانه اش بگویم كه خدا بین 4دختر، 

به او عطا كرده بود اما به وقت دفــاع از میهن، تا جبهه ها 
بدرقه اش كرد. یــا از آن روزی بگوییم كه خودش كمر 

همت بست، خانه و بچه ها را به همسرش سپرد و راهی 
چایخانه اهواز )رختشویخانه پشت جبهه ها( شد و 

یا از آن روزهای بی خبری و لحظه شنیدن خبر 
شهادت محمد...

مصباحیمقدم:
دوره مجمع با اجازه رهبری تمدید شد 

2

فعالیت های دور هشتم مجمع تشــخیص مصلحت نظام، از 
روز 23مرداد به پایان رســید و مهلت 5ســاله ای كه رهبر 

معظم انقاب در مردادماه1396برای آنان تعیین كرده 
بودند، منقضی شد. »سامان بخشیدن به مجموعه 

سیاســت های كلی و بازنگری در عناوین و نیز 
در فرایند تعیین و تنظیم آن« و »چابک سازی 

تشــکیات و حذف بخش هــای موازی و 
غیرضرور«و...

3
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گفتوگوباسیناضیغمینژاد
برای پارالمپیک پاریس برنامه دارم
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تاش برای  اصاح بناهای لرزان
دولتارتقایکیفیتساختمانهارادردستورکارقراردادهاست

ایران
30 سال

کشورهای توسعه یافته
100سال

2/6میلیون 
 بنای ناپایدار و لرزان 

در کشور داریم.

210 هزار
 بنای ناپایدار و لرزان 
درکشور احیا شده 

صفحه2

وام نهضت ملی مسکن برای نوسازی )میلیون تومان(

میانگین عمر یک ساختمان مسکونی
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 آخریــن وضعیــت حاکــم بر 
گفت وگوهای برجامــی را چگونه تحلیل 

می کنید؟
درباره آخریــن روند گفت وگوهــای برجامی 
گمانه زنی های مختلفی وجود دارد، اما آخرین 
خبرها حکایت از آن دارد که رایزنی ها درباره متن 
پیشنهادی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
انجام شده و طرفین و به ویژه جمهوری اسالمی 
درحال بررسی متن ارائه شده هستند. نکته ای 
که در ایــن زمینه وجود دارد، ادعای مســئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپاست؛ مبنی براینکه 
پیشنهاد ارائه شــده، »متن نهایی« است. این 
رویکرد اشتباهی است که بورل در پیش گرفته 
است. در مجموع می توان گفت آنچه در این دور 
از مذاکرات مشــهود بوده، این است که ظاهرا 
پیشــرفت هایی در نزدیک شــدن دیدگاه های 
طرفین به دست آمده اســت. حال درباره اینکه 
اقدام های طرف مقابل تا چه اندازه راضی کننده 
اســت، باید منتظر اعالم مواضع ایــران در این 

زمینه ماند.
 اینکه گفته می شود پیش نویس 
ارائه شده ازسوی هماهنگ کننده مذاکرات 
»متن نهایی« اســت، چقدر با واقعیت های 

موجود همخوانی دارد؟
هماهنگ کننده مذاکــرات نمی تواند از نهایی 
بودن متنی که ارائه کرده صحبت کند؛ چراکه 
این متن صرفا »یک پیشنهاد« است و طرفین 
مذاکره هستند که باید آن را مورد بررسی قرار 
دهند و نظر خود مبنی بــر »رد« یا »قبول« آن 
را ابراز کنند. موضوع این است که ادعا شده در 
این متن تاحدودی خواســته های ایران درنظر 
گرفته شده ، حال متن پیشنهادی تا چه اندازه با 
راهبردها و خواسته های مدنظر ایران همخوانی 
دارد، موضوعی است که مقام های مسئول باید 
نظر نهایی را درباره آن بدهنــد. البته در برخی 
رسانه های غربی گمانه زنی هایی مطرح شد مبنی 
بر اینکه برای جمهوری اســالمی ضرب االجل 
تعیین شده تا نظرنهایی خود را تا دوشنبه اعالم 
کند؛ موضوعی که عاقالنه نیست و قطعا ازسوی 

ایران مورد اعتنا قرار نخواهد گرفت.
 در مقطع کنونی مهم ترین گره های 

مذاکراتی شامل چه موضوع هایی است؟
براساس شــواهد موجود، 3موضوع مهم مورد 
مذاکره وجود دارد که برای دســتیابی به توافق 
باید از آنها گره گشایی شود. نخستین موضوع، 
بحث رفع تحریم هاست که برای ایران اهمیت 
محوری دارد؛ چراکه رویکرد مــا در مذاکرات 
انتفاع اقتصادی از مزایای برجام اســت. ازسوی 
دیگر بحث مهــم تحریم های سپاه پاســداران 
نیز مطرح اســت؛ بنابراین پیش  از هر توافقی، 
گره های موجود درایــن حوزه باید باز شــود. 
موضوع دیگر، بحث تضمین هاست. با توجه به 
اینکه بدعهدی طرف های غربی و به ویژه آمریکا 
در اجرای تعهدات شان مســبوق به سابقه است؛ 
بنابراین دریافت تضمین های مؤثر از اصولی ترین 
راهبردهای جمهوری اسالمی در مذاکرات برجامی 
اخیر است. آنها نشان داده اند حتی اگر پای توافقی 
را هم امضا کنند، باز ممکن اســت زیرمیز بزنند. 
موضوع سوم، بحث مســائل پادمانی میان ایران 
و آژانس اســت که می توان گفــت از اصلی ترین 
گره های موجود به شــمار می رود. نکته محوری 
این است که تا پرونده ادعاهای آژانس درباره ایران 
بسته نشود، صحبت کردن از »توافق« بی معناست. 
این اهرم فشــار باید از دست طرف مقابل گرفته 
شــود. در گذشــته آنها ادعاهایی درباره »ابعاد 
 نظامی فعالیت های هسته ای ایران« موسوم به 
»پــی. ام .دی« مطــرح کردند کــه پرونده آن 
بســته شــد، اما اکنون دوباره موضوع هایی را 

علیه فعالیت های هسته ای صلح آمیز کشورمان 
مطرح می کنند که مانع مهمی در مسیر حصول 
توافق به شــمار می رود. نکته مهم اینجاســت 
که آمریکایی ها ادعا می کنند مســائل پادمانی 
مطرح، ربطی به برجام ندارد و موضوع هایی است 
که باید میان ایران و آژانس رفع شود؛ درصورتی 
که تجربه گذشته حکایت از آن دارد که این گونه 
نیست و غربی ها در عمل نشان داده اند از اهرم 
آژانس، به عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر ایران 

استفاده می کنند.
 تضمین های احتمالی آمریکا در 
این مذاکرات تا چه اندازه می تواند قابل اتکا 

باشد؟ 
درست است که براساس شرایط حاکم بر ساختار 
نظــام بین الملل، هر تضمینی هــم که بگیریم 
طرف مقابل ممکن است در ادامه به آن پایبند 
نباشد، اما با وجود این، نباید از دریافت تضمین 
چشم پوشی کرد. برخی معتقدند با توجه به اینکه 
»قدرت« به عنوان مهم تریــن مولفه در روابط 
بین الملل به حســاب می آید، دریافت تضمین 
کارایی چندانی نخواهد داشت و نمی تواند مانع 
بدعهدی طرف مقابل شود، اما درنهایت باید به 
این نکته توجه کرد که چشم پوشــی از دریافت 
تضمین منطقی نیســت و باید طرف بدعهد را 
مجبور به دادن تضمین های مؤثر و کارآمد کرد.

 طرح ادعای ترور جان بولتون را 
که اخیرا ازســوی آمریکایی ها مطرح شد، 
می توان با مذاکرات برجامی مرتبط دانست؟

معتقدم طرح موضــوع »ترور جــان بولتون« 
ازسوی آمریکایی ها در شرایط کنونی مذاکرات 
و فضاســازی گســترده پیرامــون آن، ارتباط 
مستقیمی با مذاکرات برجامی دارد. این موضوع 
را باید در چارچوب بحث هایی که در این حوزه در 
گذشته انجام شده، مورد بررسی قرار داد. برخی 
گمانه زنی ها حکایــت از آن دارد که در جریان 
دوره های گذشته مذاکرات، آمریکایی ها مباحثی 
مطرح کرده اند مبنی بر اینکه در ازای منصرف 
شدن جمهوری اسالمی از مجازات قاتالن سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی، برخی تحریم های 
ایران را رفــع کنند؛ موضوعی کــه با مخالفت 
صریح جمهوری اسالمی مواجه شد. با توجه به 
این پیشینه، اکنون می توان فضاسازی ها درباره 
ترور بولتون را در راستای تحقق اهدافی ازجمله 

امتیازگیری از جمهوری اسالمی دانست.
 موضوع حمله به ســلمان رشدی 

چطور؟
به نظرمن درباره حمله به سلمان رشدی، ماهیت 
موضوع متفاوت است. امام خمینی)ره( به عنوان 
مرجع تقلید جهان تشــیع، حکم به ارتداد این 
نویســنده داده اند؛ نه در قامت رهبر سیاســی 
جمهوری اســالمی؛ بنابراین هر مسلمانی با هر 
ملیتی، هرلحظه ممکن بوده که درصدد اجرای 
این حکم شرعی برآید. با توجه به این موضوع، 
نمی توان بحث اجــرای حکم ارتداد ســلمان 
رشــدی را به موضوع برجام تقلیــل داد. نکته 
اینجاست که برخی در غرب تالش می کنند از 

این موضوع اهرمی برای تحت فشــار قرار دادن 
جمهوری اسالمی بسازند.

 چه تحلیلی از این ماجرا دارید؟
درباره جریان حمله به سلمان رشدی، 2فرضیه 
مطرح است؛ عده ای براساس »تئوری توطئه« 
معتقدند این اتفاق ازسوی البی های آمریکایی 
و صهیونیستی مخالف برجام هدایت شده است 
تا به این وســیله، روند مذاکرات را تحت تأثیر 
قرار دهند و راه را برای دســتیابی به یک توافق 
پایدار را ناهموار و چه بسا مسدود کنند. ازسوی 
دیگر، معتقدان به فرضیــه دوم، بر این گمانند 
که مقارن شــدن حمله به ســلمان رشدی با 
مرحله حســاس مذاکرات صرفا یک »اتفاق« 
اســت و ارتباط چندانی با روند گفت وگوهای 
هسته ای ندارد. گذشــته از اینکه به کدام یک 
از این فرضیه ها معتقد باشــیم، آنچه اکنون در 
عمل مشاهده می شود، این است که از یک سو 
آمریکایی ها درحال سوءاستفاده از این رویداد 
برای تحت فشــار قرار دادن جمهوری اسالمی 
باهدف امتیازگیری از کشــورمان هســتند و 
ازسوی دیگر رژیم صهیونیستی می کوشد از این 
فراخور جنایات خود در سرزمین های اشغالی را 

تحت تأثیر قرار دهد.
 حاشیه سازی های اخیر علیه ایران 
را می توان از زاویه تحوالت درون ساختاری 

در آمریکا مورد بررسی قرار داد؟
آمریکایی ها در حال سوءاستفاده از این 2 موضوع 
برای اعمال فشار بیشــتر بر جمهوری اسالمی 
در شرایط حســاس مذاکرات در مقطع کنونی 
هستند. سابقه تحوالت نشان می دهد در داخل 
آمریکا همواره 2دیدگاه اساسی نسبت به موضوع 
برجام و توافق با ایران وجود داشــته است؛ یک 
جریان که شــامل جمهوری خواهــان و برخی 
دمکرات ها نیز می شــود، از ابتدا مخالف برجام 
بوده اند و همواره در این زمینه کارشکنی کرده اند 
و جریان دیگر که اکثریــت دمکرات ها را دربر 
می گیرد، موافق برجام هســتند. در این میان 
جریان مخالف، از رویکرد دولت بایدن در قبال 
مذاکرات هسته ای نگران اســت و می کوشد با 
فضاسازی های سیاسی - رسانه ای، رویدادهای 

اخیر را به جمهوری اسالمی منتسب کند.
 اما شــاهدیم موافقــان برجام 
در دولت آمریکا نیز به فضاســازی ها علیه 

جمهوری اسالمی دامن می زنند؟
به نظر می آید موافقان توافق با ایران تالش دارند 
از فراخور رویدادهای اخیر، تحقق 3هدف عمده 
را پیگیری کنند؛ نخســت اینکه موضوع ترور 
بولتون و حمله به سلمان رشدی را مستمسکی 
برای »امتیازگیری از ایران« قرار دهند. آنها در 
درجه دوم تالش دارند با این اهرم های فشار، از 
امتیاز دادن به ایران خودداری کنند یا حداقل 
امتیاز کمتــری بدهند. هدف ســوم نیز حفظ 
فشارهای بین المللی بر جمهوری اسالمی حتی 
درصورت حصول توافق اســت. آنها می کوشند 
با چنین دســتاویزهایی، فضای مناسب برای 
اعمال فشارهای تحریمی بر ایران در چارچوب 
»گفتمان تروریســم« را فراهم کنند. بنابراین 
می توان ادعا کرد تیم بایدن و به طورکلی موافقان 
برجام در ســاختار حاکمیتــی آمریکا درحال 
تدارک اهرم هایی علیه ایران هستند که به فرض 
توافق نیز از آنها برای تحت فشار قرار دادن تهران 

استفاده کنند.
 ایجاد محدودیت زمانی برای ایران 
در مذاکرات برجامی را نیز می توان ازجمله 
اهداف مدنظر آمریکایی هــا در این زمینه 

دانست؟
این یک هدف احتمالی دیگر است که باید به آن 
توجه داشت. می توان چنین تحلیل کرد که در 
راستای ضرب االجل های خودخوانده ای که آنها 
برای ایران تعیین می کننــد، اکنون نیز تالش 
دارند با بحرانی نشان دادن شرایط به وجود آمده، 
جمهوری اسالمی را برای امضای هرچه سریع تر 

توافق تحت فشار قرار دهند.
 مخالفان برجام در ساختار سیاسی 
آمریکا از فرافکنی علیه ایران چه اهدافی را 

پیگیری می کنند؟
به نظرمن مخالفــان برجــام در آمریــکا نیز از 
فضاســازی علیه ایران در این زمینه چند هدف 
عمده را پیگیری می کنند؛ نخست اینکه مذاکرات 
را به شکست بکشــانند و این گونه القا کنند که 
مقام های دولت آمریکا درحــال امتیاز دادن به 
کشوری هستند که بنا بر ادعای آنها در داخل این 
کشور، درحال طراحی و اجرای عملیات تروریستی 
است. آنها می کوشــند با چنین جوسازی هایی 
دولت بایدن را از بازگشت به برجام منصرف کنند. 
هدف دوم می توان این باشد که با اعمال فشار به 
بایدن، حداقل دولت آمریکا را مجاب کنند امتیاز 
کمتری به تهران بدهد. هدف دیگر که به طورکلی 
در میان موافقــان و مخالفان برجــام در آمریکا 
مشترک است؛ اینکه فشارهای اقتصادی بر ایران 
را در چارچوب »تحریم های تروریســتی« حتی 

درصورت حصول توافق، حفظ کنند.
 در شــرایط کنونی چشــم انداز 
گفت وگوهای برجامــی را چگونه تحلیل 

می کنید؟
درمجموع نسبت به چشم انداز توافق خوش بین 
هســتم. معتقدم در شــرایط کنونی غربی ها و 
به ویژه آمریکایی ها، گزینه ای جز بازگشــت به 
برجام ندارند؛ این درحالی است که هدف ما صرفا 
بازگشت آمریکا به برجام نیســت، بلکه انتفاع 
اقتصادی از مزایای آن برای ما مهم است. دولت 
بایدن اکنون در شرایطی قرار دارد که دولت دوم 
اوباما نیز در قبال ایران بــا آن مواجه بود. دولت 
آمریکا گزینه دیگری جز بازگشت به برجام ندارد، 
اما می خواهد با کمترین امتیاز این فرایند انجام 
شود. به نظرم توافق در دسترس است، اما ایران 

عجله ای برای این کار ندارد.

 رویکردهایــی ماننــد »نگاه به 
شرق« یا »دیپلماسی همسایگی« را می توان 
به عنــوان جایگزینی بــرای برجام درنظر 

گرفت؟
اگرچه موضوع دستیابی به توافق در مذاکرات 
برجامــی بــرای مــا مهم اســت، امــا اینکه 
سیاســت خارجی خود را منوط بــه تحقق آن 
کنیم، پذیرفته نیســت. دیپلماسی برجامی و 
پیشــبرد سیاست خارجی در ســایر حوزه ها و 
به ویژه در »دیپلماســی همسایگی« 2موضوع 
متفاوت هستند که باید به صورت موازی پیش 
برده شــوند؛ رویکردی که دولت ســیزدهم با 
جدیت درحال پیگیری آن است. راهبرد تقویت 
مناسبات با قدرت های جهان، رویکرد عاقالنه ای 
است که نباید به گفت وگوهای برجامی تقلیل 
داده شــود. اگرچه برجام از موضوع های مهم 
سیاست خارجی جمهوری اســالمی است، اما 
تنها بخشی از این منظومه وسیع است. پیشبرد 
چنین رویکردی در سیاســت خارجی به مثابه 
ابزار قدرتی برای ماست که باید برای حفظ آن 

اهتمام داشته باشیم.

دهقانی فیروزآبادی، استاد دانشگاه در گفت وگو با همشهری تشریح کرد

  پشت پرده حاشیه سازی های
 برجامی در آمریکا 

رایزنی های برجامی به حســاس ترین مرحله خود رسیده و طرفین درحال آخرین بررسی ها 
باهدف پاسخگویی به متن پیشــنهادی مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا هستند؛ 
موضوعی که به نظر می رســد به زودی به اعالم نظر طرفین در این باره منتهی خواهد شد. با 
وجود این، طرف آمریکایی همچنان دست از فضاسازی علیه جمهوری اسالمی 
برنداشته است. به گزارش همشهری، آمریکایی ها یک روز از ادعای ترور 
جان بولتون، از مقام های سابق کاخ ســفید، برای تحت تأثیر قرار دادن 
مذاکرات استفاده می کنند و روز دیگر با موج سواری روی خبر حمله به 
سلمان رشدی، می کوشند از اجرای تعهدات برجامی خود طفره بروند. 
سیدجالل دهقانی فیروز آبادی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل و عضو 
هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی، معتقد است حاشیه سازی های اخیر 
واشنگتن درباره جمهوری اسالمی ارتباط مستقیمی با برجام دارد و بیش  از 
هر چیز باهدف امتیازگیری از ایران انجام می شود؛ برهمین اساس موافقان و 
مخالفان توافق با ایران در ساختار سیاسی آمریکا، هرکدام با اهداف خاصی به 
این گونه فضاسازی ها دامن می زنند. اگرچه او با دیدگاه خوش بینانه  چشم انداز 
مذاکرات را تحلیل می کند، اما بر این گمان است که جمهوری اسالمی همه 
تخم مرغ های خود را در سبد برجام قرار نداده  است. گفت وگوی همشهری 

با دهقانی فیروز آبادی را در ادامه می خوانید.

علیرضا احمدیگفت وگو
روزنامه نگار

درمجموع نسبت به چشم انداز توافق 
خوش بین هستم. معتقدم در شرایط 
کنونی غربی ها و به ویژه آمریکایی ها، 
گزینه ای جز بازگشت به برجام ندارند؛ 
ایــن درحالی اســت کــه هدف مــا صرفا 
بازگشت آمریکا به برجام نیست، بلکه 
انتفاع اقتصادی از مزایــای آن برای ما 

معتقــدم طــرح موضــوع »تــرور جــان مهم است
بولتــون« ازســوی آمریکایی هــا در 
شــرایط کنونــی مذاکرات و فضاســازی 
گسترده پیرامون آن، ارتباط مستقیمی 
با مذاکرات برجامی دارد. این موضوع 
را بایــد در چارچــوب بحث هایــی که در 
این حوزه در گذشته انجام شده، مورد 

بررسی قرار داد

مصباحی مقدم به همشهری گفت:
مجمع با اجازه رهبری با ترکیب 
فعلی یک ماه دیگر تمدید شد 

فعالیت های دور هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز 
23مرداد به پایان رســید و مهلت 5ساله ای که رهبر معظم 
انقالب در مردادماه1396برای آنان تعیین کرده بودند، منقضی 
شد. »ســامان بخشــیدن به مجموعه سیاست های کلی و 
بازنگری در عناوین و نیز در فراینــد تعیین و تنظیم آن« و 
»چابک سازی تشکیالت و حذف بخش های موازی و غیرضرور« 
2مورد از محورهای اصلی مورد مطالبــه در حکم انتصاب 
سال1396اعضای فعلی مجمع بود. دوره نخست شکل گیری 
مجمع سال1366تا سال1368بود که با فرمان بنیانگذار انقالب 
آغاز به کار کرد. از سال1375و دور چهارم مجمع، رهبر معظم 
انقالب مهلت فعالیت ادوار مجمع را از 3سال و 4سال به 5سال و 
بیشتر افزایش دادند و تمدید کردند. با غالمرضا مصباحی مقدم 
درباره زمان معرفی اعضای جدید و دستورکارهای جاری مجمع 

و تعیین تکلیف آنها گفت وگو کردیم.

 دور هشــتم مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
23مردادماه پایان یافت. آیا اعضای جدید معرفی خواهند 

شد؟
ما امروز متوجه شــدیم که رئیس محترم مجمع از حضرت آقا 
یک ماه تقاضای تمدید مدت کرده است تا سیاست های برنامه 
هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان برسد. 

ان شاءاهلل بعد از یک ماه دور بعد آغاز به کار می کند.
  آیا اعضای دور بعد مجمــع افزایش می یابند؟ 
خبری از تغییرات در مجمع دارید؟ ریاســت مجمع تغییر 

می کند؟
نه. هیچ خبری ندارم.

   گفته می شــود برخی از اعضای حاشیه ساز 
مجمع تشخیص در دور جدید حذف شده اند و دیگر معرفی 
نمی شوند. اطالعی از تغییر چهره های مطرح مجمع دارید؟
تاکنون اطالعی درخصوص چهره های دور بعدی مجمع ندارم.

  ارزیابی تان از میزان تحقــق محورهای مورد 
درخواســت رهبری برای این دور مجمع چیست؟ ایشان 
درباره نحوه نظارت مجمع بر سیاســت های کلی نظام و 
بازنگری در سیاست ها مطالباتی مطرح کرده بودند. این دو 

مورد به صورت ویژه به کجا انجامید؟
بله. هیأت عالی نظارت که شــکل گرفت و این دوره با دقت هر 
2هفته یک بار جلســاتش برگزار شد و شــاهد اصالح و بهبود 
مصوبات مجلس منطبق با سیاســت های ابالغی مقام معظم 
رهبری هم بوده ایم و اما درباره ســایر مطالبــات رهبر معظم 
انقالب ازجمله بازنگری در سیاست ها قدم هایی برداشته شده 
و کمیســیون ها کارهایی کرده اند. کمیسیون زیربنایی مجمع 
چند محور از سیاست های ابالغی مربوط به خودش را بازنگری 
کرده، ولی مراحل بعدی خودش را هنوز طی نکرده است. البته 
این موضوع نیز هست که آنچه ما در مجمع تصویب می کنیم، 
باید یک رفت و برگشت با دفتر حضرت آقا داشته باشد تا بتواند 

به صحن بیاید و نهایی شود.
  مطالبــه چابک ســازی تشــکیالت و حذف 
بخش های موازی و غیرضرور در مجمع تشخیص مصلحت 

نظام به کجا رسید؟
این موضوع به دبیر محترم مجمع ابالغ شــده بود و البته یک 
کارهایی هم شد؛ یعنی آن مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع 
تشخیص منحل و ســاختمانش به مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اســالمی واگذار شــد. بنابر اطالعات اجمالی که دارم 
صدها نفر از نیروهایی که در مجمع و دبیرخانه آن مشــغول به 
کار بودند به  این وسیله تعدیل شدند، اما دقیقا اطالعی ندارم که 
چه اتفاقات دیگری افتاده است؛ چون در دبیرخانه حضور ندارم.
 آیین نامه هیأت نظارت بر سیاست های کلی نظام 

هم در همین دور مجمع به پایان می رسد؟
آیین نامه هیأت نظارت در هیأت نظارت نهایی شده است.

 پس نیازی به صحن خود مجمع و تأیید مجمع 
ندارد؟

اطالعی ندارم.
 گمانه زنی هایی درخصوص انتقال ریاست مجمع 
همانند دوره آقای هاشمی رفســنجانی به رئیس جمهور و 

آقای رئیسی وجود دارد؛ این مسئله را تأیید می کنید؟
من اهل گمانه زنی نیستم.

 آیا بحث و صحبتی در این خصوص وجود داشته 
است؟

من درباره تغییر و تحــول در دور آتی مجمع چیزی نمی دانم و 
هیچ اطالعی ندارم.

محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس

تعــرض بــه قهرمانــان ملــی کــه پــای 
جنایتکارانــی همچــون داعــش را از 
سرزمین عزیزمان کوتاه کردند، خاک 
پاشیدن به آفتاب است که جز رسوایی 
بــرای تعرض کننــدگان و حامیــان آنها 
نتیجــه ای نــدارد. مــا بــه ایــن شــهدای 

مظلوم افتخار می کنیم./ خانه ملت

سورنا ستاری
معاون علمی رئیس جمهور

اکنــون بیــش از 700شــرکت در حــوزه 
دفاعی داریم و بسیاری از شرکت های 
خصوصی آماده هســتند بــرای بخش 
دفــاع محصــول تولیــد کننــد. بایــد 
راه های بومی خود را برای اســتفاده از 
شرکت های خصوصی در حوزه نظامی 

داشته باشیم./تسنیم

مالک شریعتی نیاسر 
نماینده مجلس

در بحــث مذاکــرات، نخســت بایــد از 
تــاش دولــت در خنثی ســازی تحریــم 
از طریق دیپلماســی اقتصــادی به ویژه 
در حوزه انرژی با همسایگان قدردانی 
کنــم. مــاک مجلــس در مواجهــه 
بــا گــزارش دولــت دربــاره مذاکــرات 
هسته ای، لغو کامل تحریم ها و انتفاع 
اقتصادی برای مردم ایران است./ ایرنا

   سرلشکر باقری به عراق سفر می کند
جانشــین رئیس ستاد کل نیروهای مســلح گفت: در راستای 
توسعه همکاری  با کشورهای دوست، رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح کشور به عراق ســفر مي کند که درصورت فراهم شدن 
شرایط، شاهد انجام این ســفر در آینده خواهیم بود. به گزارش 
ایسنا ، امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده در دیدار سپهبد ستاد »مزهر 
محسن العالق« رئیس دانشگاه دفاع ملی عراق گفت: تفاهمنامه 
خوبی میان دانشگاه دفاع ملی عراق و دانشگاه عالی دفاع ملی 
منعقد شده است که می تواند در انتقال تجربیات بین 2 دانشگاه 

مفید باشد.

  تأکید ایران و قطر بر گسترش مناسبات دوجانبه
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امورخارجه در دیدار معاون وزیر 
امورخارجه قطر بر ضرورت اجرایی کــردن توافق های صورت 
گرفته در سفر رئیس جمهور به دوحه و متقابال امیر دولت قطر به 
تهران تأکید کرد. به گزارش ایرنا، محمد بن عبدالعزیز الخلیفی 
نیز دراین مالقات با ابالغ سالم وزیر خارجه قطر، بر عزم دولت 

متبوعش بر گسترش مناسبات با ایران تأکید کرد.

  ناامیدی عربستان از قطع رابطه حماس با ایران
شــبکه لبنانی المیادین اعالم کرد که عربستان از شرط خود 
برای ازســرگیری روابط با جنبش حماس مبنی بر قطع روابط 
با تهران کوتاه آمده اما شــرط دیگری گذاشته است. به گزارش 
ایسنا، این شبکه به نقل از منابع خود اعالم کرد که اخیرا تماسی 
میان جنبش حماس و عربستان انجام شده است که با نتیجه ای 
ناامید کننده متوقف شد. این منابع اعالم کردند: این تماس در 
چارچوب تالش های حماس برای آزادی زندانیان این جنبش که 
در زندان های عربستان به سر می برند انجام شد. منابع المیادین 
تأکید کرده اند که عربستان شرط کرده است که این جنبش با 
شــروط کمیته چهارجانبه روند صلح در سرزمین های اشغالی 

موافقت کند. 

گمانه زنی روس ها از زمان 
احتمالی توافق

نماینده روسیه در ســازمان های بین المللی وین 
گفت: امکان حصول توافق نهایی برسر احیای برجام 

تا یک هفته آینده وجود دارد.
به گزارش ایسنا، میخائیل اولیانوف در گفت وگو با 
خبرگزاری »تاس« درباره روند مذاکرات وین افزود: 
درصورت پیشرفت مطلوب اوضاع، حصول توافق 
نهایی درباره احیای برنامه جامع اقدام مشــترک 
)برجام( تا هفتــه آینده ممکن اســت. وی ادامه 
داد: البته، این در شــرایطی ممکن است که همه 
طرف های شرکت کننده در مذاکرات وین با نسخه 
پیش نویسی که ازســوی هماهنگ کننده اتحادیه 
اروپا در هشتم آگوست ارائه شــد، موافقت کنند؛ 

اکنون باید منتظر آغاز هفته آینده باشیم. 
اولیانوف گفت: هماهنگ کننــدگان اتحادیه اروپا 
اصالحات متعددی را در متنی که اکنون روی میز 
است، انجام داده اند. این متن اتحادیه اروپا نیست، 
بلکه متن تدوین شده ازسوی همه شرکت کنندگان 
در مذاکراتی اســت که از آوریل گذشته در جریان 
بوده اســت. نماینــدگان اتحادیه اروپــا به عنوان 
هماهنگ کننده ممکن است گزینه  هایی را پیشنهاد 
دهند؛ کاری که تاکنون انجــام داده اند. اولیانوف 
با طرح ایــن ادعا که »ظاهرا ایــاالت متحده با آن 
موافقت کرده است«، عنوان کرد: ایران هنوز موضع 
خود را درقبال این متن مشــخص نکرده است. به 
همین دلیل است که من درباره مسائلی که تهران 
ممکن اســت همچنان داشته باشــد، گمانه زنی 

نمی کنم.

نقل قول خبر

خبرهای کوتاه

برجام

محسن توالییگفت وگو

چشم انداز مجمع برای 
صندوق توسعه و محیط زیست

جلسه روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام 
درباره سیاست های کلی برنامه هفتم به بحث درباره 
ماموریت ها و نقش صندوق توســعه ملی در برنامه 
هفتم توســعه گذشــت. »افزایش و تقویت منابع 
صندوق توســعه ملی از طریق ســرمایه گذاری در 
داخل و خارج کشــور« در این جلسه تصویب شد. 
همچنین در جلســه کمیسیون مشــترک مجمع 
درخصوص سیاســت کلی محیط زیست مقرر شد: 
بهبود شاخص های عملکردی محیط زیست حداقل 
5پله در هر سال و کاهش ۱۰درصدی ساالنه آلودگی 

کالنشهرها در برنامه هفتم توسعه پیگیری شود.
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 احتماال طی ماه های اخیر شــما هم احساس کرده 
باشید که تخلف موتورسیکلت ها بیشتر شده است.

 کامال واضح است موتورســیکلت هایی که پالک 
مخدوش دارند، موتور هایی که وارد پیاده رو مي شوند، 
راکبانی که کاله کاســکت ندارند، موتورهایی که 
مسیرهای یکطرفه را برعکس می آیند و آنهایی که 
میان خودروها ویراژ می دهنــد در همین 3-2  ماه 
اخیر بیشتر شده اند. البته واقعیت این است که پلیس 
و شهرداری دیگر بیشتر از این نمی توانند برای کنترل 
موتورسیکلت ها انرژی صرف کنند چراکه راکبان 
این وسیله نقلیه با فرهنگسازی در وهله نخست باید 
به این درک برسند که احتیاط، استفاده از وسایل 
ایمنی و رعایت نکات و قوانین راهنمایی و رانندگی 
به سود خودشان است. با این حال آنطور که رئیس 
پلیس راهور تهران بزرگ اعالم می کند مجددا طرح 
برخورد جدی با متخلفان در دستور کار قرار گرفته 
است. بنابراین اگر موتورســیکت شما پالک ندارد 
یا پــالک آن مخدوش و ناخواناســت، قبل از تردد 
در سطح شــهر ابتدا وضعیت پالک موتورسیکلت 
خودتان را روشــن کنید و از ورود به سطح معابر با 
چنین وضعیتی جدا خودداری کنید تا درگیر سیر 
مراحل قانونی این تخلف نشوید. نباید فراموش شود 
که در ماده۷2۰ قانون مجازات اسالمی به صراحت 
بیان شده که تغییر در ارقام و وضعیت ظاهری وسیله 
نقلیه جرم محسوب شده و مجازات از 6 ماه تا یک 
ســال حبس را دارد. این پیام واضح و روشن پلیس 
راهور به مالکان و راکبان موتورسیکلت هایی است 
که به دالیل مختلف در هنگام تردد در معابر خواندن 
شماره پالک و شناسایی وسیله نقلیه آنها مقدور و 
ممکن نیست. پلیس راهور این بار به صورت جدی تر 
و بدون هیچ اغماضی درحــال برخورد با این قبیل 
وسایل نقلیه اســت. حال با هدف تشدید برخورد با 
موتورسواران متخلف، از ابتدای ماه جاری در سطح 
معابر و تقاطع ها و میادین مهــم و پر تردد پایتخت، 
کفی هایی در نقاط مختلف شهر تهران مستقر شده 
و از ابتدای هفته آینده با موتور های متخلف به شدت 
برخورد می شــود. در این طرح با موتورسواران فاقد 
پالک یا دارای پالک مخدوش مطابق قانون برخورد 
شده و موتورســیکلت های آنها توسط پلیس راهور 
توقیف شده و به وســیله کفی ها به پارکینگ منتقل 
می شــود و پس از انتقال موتورسیکلت به پارکینگ 
توسط کفی، برای فرد متخلف نیز پرونده تشکیل شده 

و به مراجع قضایی معرفی می شود.

تشــدید برخورد با موتورســیکلت های پالک 
مخدوش

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ درباره 
موتورسیکلت های متخلف و تشدید برخورد با راکبان 
متخلف به همشــهری می گوید: »با توجه به اینکه 
تردد موتورسیکلت های فاقد پالک، پالک مخدوش 
و همچنین پالک ناخوانا و استتار شده یکی از عوامل 

اصلی بروز تخلف هایی چون عبور از چراغ قرمز، حرکت 
در پیاده رو، ورود به معابر یکطرفه و... بوده و همچنین 
به مباحثی چون ســرقت، کیف قاپی و موارد امنیتی 
ارتباط مستقیم دارد، در طول یک سال و نیم گذشته 
برخورد با موتورسیکلت هایی که پالک آنها قابل رویت 
و شناسایی نیست در قالب طرح و برنامه های جدید و 
مختلف با همکاری نیروی انتظامی آغاز شد و در این 
مدت جسته و گریخته ادامه داشت.« به گفته سردار 
محمدحسین حمیدی فقط در مناسبت های خاصی 
مانند اعیاد و عزاداری ها میزان برخورد ها شــدت و 
ضعف هایی داشته، اما هیچ وقت متوقف نشده است. 
او می گوید: »از اسفند سال گذشــته و اوایل امسال 
تشدید برخورد با موتورسیکلت های فاقد پالک و پالک 
مخدوش در دستور کار و در رأس برنامه های همکاران 
ما در پلیس راهور قرار گرفته است و به طور متوسط 
روزانه 1۰۰موتورسیکلت اعمال قانون شده و با کفی 
به پارکینگ منتقل می شوند و فرد متخلف نیز مطابق 

قانون باید پاسخگوی مراجع قضایی باشد.« 

شیوع تردد موتورسیکلت های پالک مخدوش
سردار حمیدی دلیل تشدید برخورد با موتورسیکلت ها 
را افزایش و شیوع موتورسیکلت هایی اعالم می کند که 
پالک آنها به دالیل مختلف ازجمله مخدوش و ناخوانا 
بودن قابل رویت و شناسایی نیست: »زمانی که طرح 
موتوریار را شروع کردیم و جایگزین برخورد های قبلی 
شــد، بازهم موضوع اصلی این بود که اگر شــخصی 
خودش همراهی می کرد و تمایل داشت در این طرح 
مشارکت داده می شــد، اما اگر نمی خواست و اصرار 
بر ارتکاب تخلف داشــت، مأموران ما موتورسیکلت 
را با کفی بــه پارکینگ منتقل می کردنــد. البته به 
ندرت این اتفاق می افتاد و اغلب تمایل داشتند تا در 
طرح موتوریار مشــارکت کنند و موتورسیکلت شان 
به پارکینــگ منتقل نشــود. در آن مقطــع تعداد 
موتورســیکلت هایی که به پارکینگ اعزام شــدند 
بسیار محدود و تقریبا به تعداد انگشتان دست بود.« 
رئیس پلیس راهور با بیان اینکه سال گذشته که در 
خالل تشدید برخورد با موتورسیکلت های متخلف، 
جرایم زیادی کشف و ضبط شد، می گوید: »متوجه 
شدیم بسیاری از راکبان موتورسیکلت پالک وسیله 
نقلیه را دستکاری کرده یا پوشانده اند یا برخی فاقد 

پالک هســتند که می تواند باعث بروز مشــکالت و 
تخلف ها و آسیب های به مراتب بزرگ تری باشد و در 
نتیجه کفی ها بیشتر از قبل به کار گرفته شدند و این 
برخوردهای قانونی همچنان با همان شدت ادامه دارد 
تا در این زمینه به یک وضعیت با ثبات تری برســیم. 
در واقع علت تشدید شدن استفاده از کفی ها که در 
گذشته  جسته و گریخته مورد استفاده قرار می گرفت، 
این بود که شاهد شیوع تردد موتورسیکلت هایی بودیم 
که به دالیل مختلف ازجمله نداشتن پالک و پالک 
مخدوش و ناخوانا و نامشــخص بودن اعداد پالک، 
قابل شناســایی نبوده و جرایم متعددی از سوی این 
قبیل موتورسیکلت ها مشهود بود. درخالل این طرح 
تعدادی موتورسیکلت سرقتی، سارق موتورسیکلت، 
کیف قاپ، موبایل قاپ و سارق شناسایی و دستگیرشده 
و تحویل مراجع قضایی شــدند. به عبارت دیگر این 
طرح تنها جنبــه ترافیکی و حمل ونقلی نداشــته و 
 به لحــاظ انتظامــی و امنیتی هــم دارای کارکرد و 

اهمیت است.« 

کاهش حوادث
رئیس پلیس راهور تهران در عین حال از کاهش 
آمار حوادث و سوانح مربوط به موتورسیکلت ها در 
سال14۰1 خبر می دهد و به همشهری می گوید: 
»مجموع اقدامات پلیس راهور در زمینه برخورد با 
موتورسیکلت های متخلف به چند بخش تقسیم 
می شــود. یک بخش موتورسیکلت های سنگین 
است که بدون هیچ اغماضی حتی در تعطیالت با 
آنها برخورد می شود و تا کنون حدود 23۰دستگاه از 
این نوع موتورسیکلت ها توقیف شده و در پارکینگ 
است. با توجه به اینکه موتورسیکلت های سنگین 
عمدتا قاچاق بوده و ارکان اصلی آن مخدوش است 
و فاقد سند و مدرک هستند، بعد از توقیف و انتقال 
به پارکینگ، در فرایند قضایی دوباره به دست مالک 
و راکب شــان نمی رســند. بخش دوم موتور های 
سبک هستند که عمدتا شماره گذاری شده و مجوز 
شــماره گذاری دارند. در مورد موتورهای سبک 
یک مبحــث کارها و طرح هایی ماننــد موتوریار، 
آموزش های میدانی و... اســت کــه پلیس راهور 
انجام داد و منجر به اصالح رفتار ترافیکی شــد و 
آمارها و نتایــج خوبی هم به دنبال داشــت. مورد 
بعدی هم طرح تشدید برخورد با متخلفان است. 
درکنــار اینها اصالحات هندســی معابر با کمک 
و مشــارکت مدیریت جدید شــهرداری تهران، 
مانند آنچه در تونل امیرکبیر شــاهد آن بودیم و 
همچنین ساماندهی محل پارک موتورسیکلت ها در 
محدوده های پر تردد مانند بازار بزرگ که همچنان 
درحال تکمیل این شبکه هســتیم، باعث شده تا 
طبق آمار منتشــر شده از ســوی پزشکی قانونی 
در 4ماه اخیر نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
تصادفات فوتی موتورســیکلت ها حدود 4درصد، 
تصادفات جرحی موتورسیکلت ها حدود 9درصد و 
تصادفات خسارتی موتورسیکلت ها حدود 2درصد 
کاهش پیدا کند. این موضوع نشــان می دهد که 
کارها و طرح های اجرا شده تا به امروز مؤثر، مفید و 

تأثیرگذار بوده است.« 

 تشکری هاشمی: شــورای ترافیک شهر تهران 
تصمیم گیری می کند

سیدجعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و 
حمل ونقل شورای شهر تهران موضوع موتورسیکلت ها 
را یکی از مباحث مهم و جدی شــهر تهران می داند 
که الزم اســت درمورد آن تصمیمات آنی و کلیدی 
گرفته شود: »هرچه اقتصاد ما با مشکالت بیشتری 
مواجه می شود و هرچه ســفره خانوارها کوچک تر 
می شود، روی آوردن و استقبال مردم از وسایل نقلیه 
ارزان قیمت تر مانند موتورســیکلت هم افزایش پیدا 
می کند.عالوه براین در ســال ها و دهه های گذشته، 
سیاست های اشتباهی در مورد محدوده مرکزی شهر 
اعمال و اجرا شده است که باعث شده تا میل استفاده 
از موتورسیکلت درمیان مردم بیشتر شود. در رابطه 
با موتورسیکلت ها دســتگاه های متعددی مسئول 
و متولی هســتند. پلیس، وزارت صنایع و شهرداری 
هرکدام نقش و سهم خودشان را دارند. به عنوان مثال 
سیاست های شهرداری در بحث محدوده های کنترل 
طرح ترافیک و مرکز شهر سیاســت هایی نبوده که 
بتواند مشکل موتورسیکلت ها را کاهش دهد و کنترل 
کند. تمام این عوامل دست به دست هم داده تا استفاده 
از موتورسیکلت به عنوان یک وســیله نقلیه ارزان و 
اقتصادی که می تواند در همه جا تردد داشته باشد و 
الزم نیست هیچ قانونی را رعایت کند مورد استقبال 

عموم مردم قرار بگیرد.«
 او با اشاره به اینکه این موضوع باید در شورای ترافیک 
شــهر تهران که وزارت کشــور، پلیس، شهرداری و 
نماینده شورای اسالمی شــهر تهران در آن حضور 
دارند، به عنوان یــک موضوع مهــم و جدی مطرح 
شــود، می افزاید: »اینگونه می توان بــرای قانونمند 
کردن تردد، محدود کــردن و چگونگی جایگزینی 
موتورســیکلت ها تصمیمات آنی و کلیدی گرفت. 
مهم ترین موضوعی که اکنون بایــد مورد توجه قرار 
بگیرد موتورسیکلت های کاربراتوری هستند که هم 
آلودگی و مخاطرات زیادی دارند و هم بزه های زیادی  
از طریق آنها اتفاق می افتد. اگر موتورســیکلت های 
کاربراتوری به موتورسیکلت های برقی تبدیل شوند، 
بسیاری از این مشکالت مرتفع خواهد شد. شهرداری 
تهران و شورای شهر شاید بتوانند بخشی از موضوعات 
مربوط به موتورســیکلت ها را پوشش دهند، اما این 
موضوع نیازمند بحث و بررســی و تصمیم گیری در 
شــورای ترافیک اســت و می تواند یکی از دســتور 
جلسات این شورا در جلســات آینده باشد. به عنوان 
یک موضوع جدی، در کمیسیون عمران و حمل و نقل 
شورای شهر هم چندین جلسه روی مباحث مربوط 
به موتورسیکلت ها کار کرده ایم و امیدواریم در کنار 
شورای ترافیک بتوانیم راه حل ها و راهکار های مناسبی 

برای این موضوع پیشنهاد و ارائه دهیم.« 

آمار تصادفات موتورسیکلت ها 
سال1400: 47درصد فوتی از کل 

  64درصد جرحی از کل

سال1401:  43درصد فوتی از کل 
 63درصد جرحی از کل 

موتورسیکلت  ها در بن بست تخلف
رئیس پلیس راهور تهران از تشدید برخورد با موتورسیکلت های فاقد پالک و پالک مخدوش که امنیت و آسایش مردم را به مخاطره انداخته اند،خبر داد

ارتقایسالمتجامعهبامشارکتتشکلها
همایش روز  ملی تشکل ها و مشارکت اجتماعی با 

خبر
هدف ارتقای سطح ســالمت جامعه برگزار شد. به 
گزارش همشهری، معاون وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی در این همایش گفت: »روز ملی تشکل ها که با 
محوریت شهرداری تهران برگزار شد، اتفاق خوبی را رقم زده و باعث 
شده  که ارتباط مستمر و منسجمی بین نهادها و گروه های حاضر 
در جلســه شــکل بگیرد.« کمال حیدری، با بیان اینکه ارتباطات 
پرخطر و مشــارکت اجتماعی یکی از مباحث جدیدی است که در 
دوره کرونا شکل گرفته است، عنوان کرد: »این موضوع ما را به این 
نتیجه رســاند که می توانیم در مواقع بحران  و مشکالت از ظرفیت 
تشکل ها و گروه های مختلف بهره مند شویم و سالمت شهروندان 

خــود را از دل محله ارتقا دهیــم.« او تأکید کرد: »خوشــبختانه 
شهرداری تهران دارای ظرفیت های بســیار خوبی است و  در این 
همایش بنا بر این شد تا با برنامه ریزی منسجم بتوانیم در راستای 
افزایش توانمندسازی و ارتقای ســطح سالمت شهروندانمان قدم 
برداریم. ما بر این باوریم که بدون مشارکت و  همکاری بین بخشی 
نمی توان قدم های مثمرثمری برداشــت و برگزاری این همایش با 
محوریت شهرداری تهران بدون شک فصل جدیدی برای مشارکت 

همه جانبه خواهد بود.«
در ادامه این همایش، مدیرکل اداره ســالمت شهرداری تهران بر 
اهمیت و جایگاه مشــارکت، تعاون و همکاری تأکید کرد و گفت: 
»ما به پشــتوانه و برکت این همراهی و مشارکت، قصد داریم تا در 

فصلی نوین از خدمت در شــهرداری تهران و با همکاری گسترده 
و همه جانبه با همه ســازمان ها ازجمله وزارت بهداشــت، اقشار و 
گروه های مردمی و یکایک شــهروندان تهرانی، به نهادینه سازی 
خودمراقبتی و ارتقای سواد سالمت بپردازیم؛ چنان که آحاد جامعه 
ما بدانند، بتوانند و بخواهند که در مسیر سالمتی گام بردارند و از 
این رهگذر بتوانیم به سوی تحقق جامعه مشارکت جو و توانمند در 
حوزه سالمت حرکت کنیم.« حمید صاحب ادامه داد: »ما در اداره 
کل سالمت شهرداری تهران همیشه مشتاق مشارکت بیشتر برای 
توانمند سازی  و ارائه خدمات به شهروندان هستیم و در 3۵3محله 
شــهر تهران با راه اندازی کانون های ۷ گانه با محوریت خانواده در 

تالشیم که در حوزه سالمت تک تک شهروندان گام برداریم.« 

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

رفع تصرف امالک به نفع شهر 
رفع تصرف امالک شهرداری در برنامه کاری شهرداری های مناطق 
قرار دارد و پایش مستمر امالک موجود در مناطق و نواحی، بخشی 
از امور روزمره مناطق اســت. ادارات حقوقی مناطق و همچنین 
شهرداری تهران پیگیری این امور را برعهده دارند که بعضا ممکن 
است سال ها طول بکشد.  قسمتی از رفع تصرف ها که در یک سال 

گذشته در شهر تهران اتفاق افتاده است را  در زیر می بینید.

1400
18آبان- منطقه 4:  یک ملک مسکونی در خیابان استاد 
حسن بنا به مساحت ۷۰۰متر و بنای 6۰۰متر که در ناحیه 2 

قرار داشت، رفع تصرف شد.
19آبان- منطقه ۲1:  یک شرکت خصوصی در محدوده 
ناحیه 2 منطقه، 2۵۰۰متر از یک گذر ثبتی را به تصرف خود 
درآورده بود و در حال واگذاری آن بــه غیر از طریق مزایده 

عمومی بود که از این کار جلوگیری شد.
19 آذر -منطقه یک:  یک پالک ثبتی در خیابان گالبدره، 
خیابان زبردســت، خیابان وزیری )موســوم به باغ وزیری( به 
مساحت 1۵هزار و ۷۷۵مترمربع عرصه که در سال139۰ توسط 
شهرداری منطقه یک تهران تملک شــده بود، از حدود ۵سال 
قبل در تصرف افرادی سودجو قرار داشت که زمین مذکور را به 
پارکینگ عمومی تبدیل کرده بودند؛ این پالک رفع تصرف شد..

 1۲ بهمــن- منطقه۶:  یک ملک مســکونی در خیابان 
ولیعصر)عج(، کوچه پناه به مساحت 4۰۰متر زمین و دارای 
2 طبقه زیرزمین و نیم طبقه همکف با زیربنای ۵۰۰متر که 

در ناحیه ۵ قرار دارد، رفع تصرف شد.

 1401  
۲1 فروردین- منطقه9 :  یک قطعه زمین مشــاعی با 
کاربری تجاری به متراژ 2۰۰۰مترمربع که در سنوات گذشته 

توسط دیگر شرکا تصرف شده بود، آزاد سازی  شد.
 ۲۲ تیر -منطقه۲:  یک ملک ۵هزار مترمربعی در شهرآرا 
که این زمین در دهه4۰ در صلح نامه ای جهت احداث پارک 
به شهرداری واگذار شده بود با شکایت شرکت شهر آرا منجر 
به صدور جریمه 2۵۰میلیارد تومانی برای شــهرداری شده 
بود. اما با تــالش و پیگیری مســتمر اداره حقوقی و امالک 
منطقه به شهرداری تحویل داده شــد و از پرداخت جریمه 

نیز جلوگیری شد.
1 مرداد -منطقه 8:  مرکز مهارت آموزی کوثر شــماره 
3 شهرداری منطقه۸، به ارزش تقریبی 4۰میلیارد تومان با 

دستور معاون دادستان رفع تصرف شد.
۲3مرداد -منطقــه 18 : پروژه مجتمع اداری و تجاری 
شهیدان بهرامی از سال96 تا کنون با توقف عملیات اجرایی در 
مرحله نازک کاری، توسط بخش خصوصی تصرف و به صورت 
غیرقانونی به اشــخاص غیرواگذار شــده بود که در نهایت 

تحویل شهرداری منطقه شد.

 نمایشگاه سئول
باز هم تهران را قفل کرد

محل »دائمــی« نمایشــگاه های بین المللی تهــران بار دیگر 
دردسرســاز شــد. همین صبح دیروز، درســت هنگامی که 
بیســت ودومین دوره نمایشگاه ســاختمان تهران14۰1 دایر 
شد در مســیرهای منتهی به این نمایشگاه، ترافیک سنگینی 
ایجاد شد؛ چنان که بار دیگر ضرورت انتقال نمایشگاه بین المللی 
به شهرآفتاب را نشــان داد. به گزارش همشــهری، نمایشگاه 
بین المللی تهران 3دِر اصلی برای ورود و خروج دارد که از صبح 
دیروز تا عصر در خیابان های منتهی به این ورودی ها ترافیک به 
اصطالح خیابان ها را قفل کرده بود. دِر جنوب و دِر جنوب غربی 
نمایشگاه در خیابان سئول قرار دارد، ولی دسترسی به درِ شمال 
نمایشگاه از بزرگراه چمران میسر اســت. به این ترتیب، عالوه 
بر خیابان سئول، ترافیک ســنگینی در بزرگراه چمران ایجاد 
شده بود. به پارکینگ نمایشگاه نیز از بزرگراه چمران دسترسی 
وجود دارد؛ درحالی کــه ظرفیت پارکینگ پاســخگوی تمام 
مراجعه کنندگان نمایشگاه نیســت. همین مسئله ترافیک در 

محدوده نمایشگاه را افزایش می دهد.
با این حال، ترافیک روز گذشــته در برخی از معابر بزرگ شهر 
تهران غیرمنتظره بود؛ به خصوص اینکه از هفته گذشته که به 
تعطیلی آخر هفته منجر شد، معابر شهری از نظر تردد خودروها 
نسبتا روزهای مناسبی را پشت ســر گذاشتند. البته نمایشگاه 
ســاختمان تهران از روز جمعه شــروع به کار کرد، ولی در روز 
شنبه وضعیت ترافیک در معابر شهری عادی به نظر می رسید؛ 
درحالی که روز گذشته ترافیک نه تنها در خیابان سئول و بزرگراه 
ســئول که به بزرگراه حکیم، بزرگراه همت، بزرگراه مدرس و 
خیابان ولیعصر نیز کشیده شده بود. این موضوع روند حرکتی 
خودروها را به شدت کند کرده و این پرسش مطرح شد که چرا 

عبور و مرور در معابر اصلی شهر تهران مختل شده است؟

مشکالت برگزاری نمایشگاه در خیابان سئول
نمایشــگاه ســاختمان تهران یکی از مهم تریــن رویدادهای 
نمایشگاهی برای سازندگان و پیمانکاران ساختمانی محسوب 
می شود. برگزاری این نمایشگاه و نمایشگاه های مهم دیگر در 
محل »دائمی« نمایشــگاه های بین المللی دلیل مناسبی برای 
ایجاد اختالل در شهر به نظر نمی رسد؛ زیرا خسارت های زیانبار 
آلودگی هوا و محیط زیست به دلیل تشکیل صف های طوالنی 
و درجا کار کــردن خودروها، ایجاد ترافیــک و راهبندان های 
سنگین، اختالل در معابر بزرگراهی و تأثیر آن بر مختل کردن 
بزرگراه های اطراف و درگیر کردن شبکه معابر محلی را به همراه 
دارد. همچنین کمبود حمل ونقل عمومی مناسب به خصوص 
مترو برای دسترسی به نمایشگاه، ایجاد تأخیر و تداخل در شبکه 
اتوبوسرانی،   از دیگر مشکالت برگزاری نمایشگاه در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی است.
به همین دلیــل، در ســال های اخیر بحث انتقال نمایشــگاه 
بین المللی تهران به شهر آفتاب مطرح شد. در پاییز سال14۰۰ 
نیز شورای شهر تهران قید یک فوریت را برای اجرای طرح »الزام 
شهرداری تهران به انتقال نمایشگاه بین المللی تهران به مجموعه 
شهر آفتاب« تصویب کرد. با این حال، وزارت صمت باید نمایشگاه 
بین المللی را به شهر آفتاب انتقال دهد که تاکنون چنین اتفاقی 

رخ نداده است.

 علی نصیری
 رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت 

بحران شهرداری تهران
نشست بررســی طرح جامع مدیریت 
بحــران شــهر تهــران بــا هــدف تحلیــل 
ابعاد فنــی اجرای طــرح برگزار شــد. در 
این جلســه دربــاره مراحــل قانونی طی 
شــده بــرای تصویــب اجــرای طــرح در 
هیــأت امنا و نحــوه واگذاری اجــرای آن 
به پژوهشکده سوانح طبیعی به عنوان 
مســئول تهیــه ایــن طــرح و نیــز نحــوه 
نظارت بر تهیه آن صحبت شد. طوری 
که ما باید در اجرای طرح، هم کیفیت 
و هــم ســرعت در تدویــن آن را مدنظــر 
داشته باشیم تا فرایند تهیه آن طوالنی 

نشود و کیفیت نیز از دست نرود.

 پرویز سروری 
 نایب رئیس شورای شهر تهران

 قــرار اســت گــذر امنیــت در دل دره 
فرحــزاد ایجاد شــود. حضــور مقتدرانه 
نیــروی انتظامــی در ایــن محــدوده دره 
فرحــزاد را تبدیــل بــه محیطــی ناامــن 
بــرای بزهــکاران و ســودجویان کــرده 
اســت. همچنیــن بــا جمــع آوری بیش 
از 650معتاد توســط قرارگاه اجتماعی 
از این محــدوده و تحویل آنهــا به مراکز 
بازپروری، عملیات ایمن سازی  محیطی 
بــا دقــت و ســرعت در حــال پیگیــری 
اســت. این اقــدام با تأکیــد بــر برخورد 
اجتماعی با معتادین و برخورد قاطعانه 

با بزهکاران در حال انجام است.

فرمانده نیروی انتظامی تهــران بزرگ 
گفــت: در صــورت تخصیــص بودجه 
500میلیــاردی مجلــس برای ســاخت 
کالنتری ها، ۷0 تا ۸0درصد در احداث و 
بازسازی کالنتری ها پیشرفت خواهیم 
داشت.ســردار حســین رحیمــی در 
مراســم کلنگ زنی هشــتادوهفتمین 
کالنتــری پایتخــت، ضمــن تشــکر از 
شــورا و شــهرداری تهــران گفــت: 
درصورت تخصیــص بودجــه و تامین 
زمین از ســوی شــهرداران مناطق فکر 
می کنــم ۸0درصــد مصوبــه ۱۳ســاله 
شــورای عالی امنیــت ملــی مبنــی بــر 
ســاخت تــا ۲00کالنتــری در پایتخــت 

عملی خواهد شد.

۲00
کالنتری

معــاون فنــی و عمرانــی شــهرداری 
منطقه۱۱ تهــران از بهبود مســیرهای 
اتوبوســرانی در مرکــز پایتخــت خبــر 
گفــت:  زارع صفــت  ســجاد  داد. 
»آســفالت برخــی از ایســتگاه های 
اتوبــوس محــالت مرکــزی تهــران بــه 
مرور زمــان دچار جمع شــدگی شــده 
که در نتیجه موجب آسیب به ناوگان 
حمل ونقــل عمومــی می شــود. بــرای 
کنترل و عدم آســیب به اتوبوس های 
شــهری، ۹۸0مترمربع در مسیر های 
خط ویــژه خیابان جمهــوری و بی آرتی 
ولیعصر)عــج(،  حضــرت  خیابــان 
عملیــات موج گیــری و رفــع اعوجــاج 
آسفالت به منظور ایمن سازی  مسیر 

تردد اتوبوس و عابران، اجرا شد.« 

980
متر

 پاک شدن چهره ۱۱ منطقه
 از زباله گردها طی ۴۵ روز 

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهر تهران درباره 
معضل زباله گردی در تهران گفــت: این ادعای 
بزرگی است ولی می توانم قول دهم که در 4۵ روز 
تا دو ماه آینده 11 منطقه شــهر تهران از حضور 

زباله گردها پاک و یا به حداقل ممکن می رسد.
به گزارش همشهری آنالین، محمدمهدی عزیزی 
افزود: در مناطق 22، ۸، 12، 4 و 1۵ ورود کرده ایم 
و در مناطق 4 و 1۵ زیر ۵۰ درصد زباله گرد داریم.

او  افزود: زباله گردی  پشــت پرده داشت. برخی 
از اتباع اقدام به زباله گــردی می کردند و عده ای 
هم هدایت آنهــا را برعهده داشــتند. هر فرد تا 
2۰۰ زباله گرد را ساماندهی می کرد و زباله ها در 
گاراژهای غیرمجاز کیلویی 2 هزار تا 1۵۰۰ تومان 
به فروش می رسید. عزیزی با بیان اینکه 9۵ درصد 
زباله گردی شبکه ای است و کمتر از ۵ درصد افراد 
به دلیل اعتیاد و مشکالت اقتصادی بر سر مخازن 
می روند، گفت: حــاال از بعضی از ایــن افراد در 
خطوط پردازش استفاده می کنیم. ما زباله گردها 
را جمع آوری نمی کنیم بلکه شرایط را به گونه ای 
مهیا می کنیم که دیگــر آنها نتوانند زباله ای پیدا 
کنند. در حال حاضر حدود 6 تا ۷ درصد زباله های 
تهرانی ها در مبدا تفکیک می شود. تفکیک زباله 
از مبدأ نیاز به فرهنگســازی دارد. باید 6۰ تا ۷۰ 
درصد مخازن به مبدأ تولید زباله برود و این رقم 
قابل توجهی است. البته مخازن زباله در مناطق 

مرکزی شهر را نمی توانیم حذف کنیم.
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وزیــر راه و شهرســازی: کاهــش تعداد 
واحدهای مســکونی بــرای ســاخت در 
هر هکتار، یکــی از اقداماتی اســت که 
به منظــور افزایــش کیفــی واحدهــای 

مسکن دولتی اجرا می شود
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کیفی سازی  در نهضت ملی مسکن 

مسکن
به عنــوان یک شــرط مدنظر قرار 
گرفته اســت. آنگونه که وزیر راه و 
شهرســازی می گویــد، کاهش تعــداد واحدهای 
مسکونی برای ساخت در هر هکتار، یکی از اقداماتی 
است که به منظور افزایش کیفی واحدهای مسکن 

دولتی اجرا می شود.
به گزارش همشهری، کیفیت ساخت مسکن در ایران 
یک چالش جدی برای اقتصاد است و میانگین 25تا 
30سال برای عمر ساختمان های مسکونی، به تنهایی 
می تواند این بحران را توصیف کند. به همین دلیل 
بود که در سال های اخیر، قواعد و مقررات مربوط به 
حوزه ساختمان تمرکز بیشتری بر ارتقای کیفیت بنا 
داشته و در قانون جهش تولید مسکن نیز پیرو همین 
موضوع، مقرر شد همه ساختمان های احداث شده در 
قالب این قانون بیمه کیفیت شده و اجزای مختلف 
آنها 3 تا ۱0 سال بیمه باشند. کاهش تراکم واحدهای 
مسکونی در هکتار نیز، که وزیر راه و شهرسازی مطرح 
کرده، یکی دیگر از اقداماتی اســت که می تواند به 
کیفیت بنا و زیست پذیری مسکن دولتی کمک کند.

تمرکز بر کیفیت
رسیدن میانگین عمر ســاختمان های مسکونی به 
محدوده 25تا 30سال آن هم در شــرایطی که در 
کشورهای توسعه یافته این رقم به ۱00سال می رسد، 
نتیجه عواملی در اقتصاد کالن اســت که به واسطه 
صرفه احداث بنای جدید با تراکــم باال، باعث رواج 
بسازبفروشی شده و در مقابل، حذف همین عوامل در 
کشورهای توسعه یافته، به افزایش عمر ساختمان ها 

به بیش از یک قرن منجر شده است. در ایران، چند 
سالی است که به خصوص از طریق مباحث 22 گانه 
مقررات ملی ساختمان و سختگیری برای اجرای این 
مباحث به فراخور ابعاد و گســترده سازه در دستور 
کار قرار گرفته است. در مسکن مهر، سهل انگاری در 
برخی جزئیات این مقررات باعث شد کیفیت برخی 
ابنیه به سبک بسازبفروشی افول کند یا در موردی 
مانند زلزله کرمانشــاه، فقط غفلت از مقاوم سازی 
دیوارها با دیوار بند )وال پســت( به ریزش دیوارها 
منجر شد درحالی که ســازه مهندسی توانسته بود 
زلزله را تاب بیاورد. در نهضت ملی مسکن اما، آنگونه 
که پیش از این محمود محمودزاده، معاون مسکن و 
ساختمان وزارت راه و شهرسازی به همشهری گفته 
بود، همه ساختمان های احداث شده در قالب قانون 
جهش تولید مسکن بیمه کیفیت می شوند و اجزای 

مختلف آنها باید 3 تا ۱0 سال بیمه باشند. 
نکته دیگــر اینکه محمــودزاده تأکیــد می کند: 
تمهیداتی اندیشــیده شــده تا خدمات زیربنایی 
و روبنایــی پروژه های جهش مســکن، همزمان با 
ساختمان سازی احداث و آماده شود تا در زمان اتمام 
کار و آغاز سکونت متقاضیان، همه خدمات موردنیاز 
هم تأمین شده باشد و به عبارتی، واحدهای احداث 
شده منطبق به زیست شهری متقاضیان باشند. وزیر 
راه و شهرسازی نیز به تازگی، در جلسه اعطای حکم 
اعضای نهمین دوره شورای مرکزی نظام مهندسی 
ســاختمان کشــور، بر لزوم تغییر در شاخص های 
قیمت، کیفیت و سرعت ساخت واحدهای مسکونی 
تأکید داشته و کاهش تعداد واحدهای مسکونی برای 
ســاخت در هر هکتار را ازجمله اقدامات انجام شده 
بــرای افزایش کیفی واحدهای طــرح نهضت ملی 

مسکن عنوان کرده است.

نظام مهندسی همراهی کند
رستم قاســمی، وزیر راه و شهرســازی بر ضرورت 
همراهی سازمان نظام مهندسی ســاختمان برای 
تغییر در شــاخص های قیمت، کیفیت و ســرعت 
ساخت واحدهای مسکونی تأکید کرده است. او ضمن 
تشریح وضعیت کنونی بازار مســکن کشور، ایجاد 
تحول اساسی در تولید مسکن با استفاده از تجربیات 

نخبگان ســازمان نظام مهندسی کشــور را ناگزیر 
دانسته و می گوید: مسکن کشور در 3 شاخص قیمت، 
کیفیت و سرعت ســاخت با مشکالتی دست وپنجه 
نرم می کند که نیاز به توجه جدی دارد  و ایجاد تحول 
در حوزه صنعتی سازی  مسکن با کمک شرکت های 
دانش بنیان و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور 
یک ضرورت محسوب می شــود؛ چراکه روش های 
ســنتی کنونی در ساخت مســکن نتیجه مطلوبی 
به دنبال نخواهد داشت و باید این 3 شاخص مهم را 
با همکاری یکدیگر اصالح کنیم. قاسمی، با اشاره به 
شرایط اقتصادی کشور، مهم ترین راه حل بازار مسکن 
را نزدیک کردن میزان عرضه یا تولید به تقاضا می داند 

که با اجرای نهضت ملی مسکن محقق خواهد شد.

وضعیت پول و زمین مسکن دولتی
وزیــر راه و شهرســازی می گوید: ســاالنه حداقل 
۴00 هزار میلیارد تومان برای ســاخت یک میلیون 
مسکن نیاز است که این عدد در نقدینگی و بودجه 
کشــور رقم بسیار سنگینی محســوب می شود اما 
تالش می کنیم تا این عدد به مسکن اختصاص یابد. 
قاســمی با بیان اینکه حدود ۷0 درصد زمین های 
۴ ساله نهضت ملی مســکن تأمین شده، می افزاید: 
طبق دستور رئیس جمهور باید تا پایان شهریورماه 
تکلیــف زمین هــای موردنیاز ۴ میلیون مســکن 
مشخص شــود، به همین منظور دستورات الزم به 
استانداران ابالغ شد تا اسناد تمام زمین های مورد 
درخواســت، به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود 
که البته طبق حکم قانون اســت. او اظهار می کند: 
همچنین در شهرهایی که زمین کافی وجود دارد، 
200 متر زمین عالوه بر وام و موارد مربوط به صدور 
پروانــه به مردم اعطا می شــود تا خود به ســاخت 
مســکن اقدام کنند. همچنین بنا بر اظهارات وزیر 
راه و شهرسازی، توســعه مسکن با روش هایی مثل 
خودمالکی و مشارکتی نیز دنبال می شود و هم اکنون 
300 هزار واحد به شکل خودمالکی در سطح کشور 

در حال ساخت است.

تسهیل در احیای بناهای لرزان
مدیرعامل شــرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره 

به وجود 2.۶ میلیون بنای ناپایدار و لرزان در کشور 
از تدوین بسته تشــویقی شهرسازانه برای کمک به 
رفع مشــکالت این حوزه خبر داده اســت. محمد 
آیینی می گوید: 2.۶میلیون واحــد بنای ناپایدار و 
لرزان در کشور داریم. به گفته او، تاکنون 2۱0هزار 
بنای ناپایدار با ساخت ۶۷0هزار واحد مسکونی احیا 
شده است. او با اشــاره به اینکه نوسازی محله ای در 
قالب یک بسته جامع حمایتی و در هماهنگی بین 
وزارت راه و کشور در ســتاد ملی بازآفرینی شهری 
ایران پیگیری می شود، می افزاید: در محدوده های 
مصوب بافت های فرســوده باید برابر قانون حداقل 
50درصد تخفیف پروانه ساختمانی و تراکم ساخت 
به مردم اعطا شــود ضمن اینکــه در زمان حاضر 
متوسط صدور پروانه حدود ۶ماه است که در برخی 
موارد به 8ماه نیز افزایــش می یابد و یکی از الزامات 
 این بخــش حرکت به ســمت صــدور پروانه های

 الکترونیکی است. 
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شــهری ایران درباره 
حمایت هــای مالی دولــت از نوســازی بافت های 
فرسوده، نیز می گوید: بر این اساس امکان وام ودیعه 
مسکن موقت پرداخت می شود که در تهران این وام 
با ســود ۴درصد و بازپرداخت ۶0ماهه است، ضمن 
اینکه متقاضیان می توانند برای نوسازی بافت های 
فرسوده نیز از وام نهضت ملی مسکن استفاده کنند 
که رقم آن در تهران ۴50میلیون، در کالنشــهرها 
۴00میلیون، مراکز اســتان ها 350میلیون تومان 
و سایر شــهرها 300میلیون تومان است. آیینی با 
اعالم اینکه برنامه افزایش وام نهضت ملی مســکن 
نیز در حال پیگیری است، می گوید: نگاه وزارت راه 
و شهرسازی و شخص وزیر راه این است که حمایت 
ویژه ای از احیای بافت های فرسوده صورت بگیرد. او 
همچنین درباره تدوین »بسته تشویقی شهرسازانه« 
اعالم می کند: این بسته به زودی به تصویب می رسد 
که شامل مشوق های شهرسازی است و پیش بینی 
می کنیم با استقبال سازندگان روبه رو شود، به عنوان 
نمونه به ســازندگان درب اضافه می دهیم که باعث 
می شود دیگر پارکینگ مزاحم نداشته باشند و در 
نهایت، اجرای این بسته تشویقی، سرعت خوبی به 

احیای بافت های فرسوده خواهد داد.

نوسازی بناهای لرزان با خانه سازی ارزان
در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی ارتقای کیفیت و زیست پذیری مسکن دولتی را در دستور کار قرار داده، همزمان قرار 

است با مشوق های شهرسازی، احیای بافت های فرسوده نیز تسریع شود

آیا حق ایران از منابع آبی مشترک با همسایگان احیا می شود
پایان انفعال دیپلماسی آبی

به نظر می رســد دولت ســیزدهم عزم خود را جزم کرده تا به 
انفعال دیپلماسی آبی برای احقاق حقابه ایران از منابع مشترک 
با همســایگان پایان  دهد. بر این اســاس علی اکبر محرابیان و 
حســین امیرعبداللهیان، وزیران نیرو و خارجه حکم ماموریت 
ویژه ای را دریافت کرده اند تا با مذاکرات فشــرده و مســتمر با 
مقامات 2کشور ترکیه و افغانستان، جلوی انحراف منابع آبی را 
در باالدست بگیرند. همین چند روز پیش بود که مرد شماره یک 
وزارت خارجه ایران از فعال شدن دیپلماسی آبی با افغانستان 
و ترکیه خبر داد و در چند هفته اخیر مرد شــماره یک وزارت 
نیرو هم مذاکراتی جدی با مقامات آنکارا و کابل داشــته است. 
امیرعبداللهیان بــه تازگی اعالم کرده با پیگیــری وزارت امور 
خارجه و در رایزنی های فشرده با ترکیه، کارگروه مشترکی بین 
2 کشور برای رسیدگی به موضوع آب تشکیل شده و رایزنی ها 
در همکاری تنگاتنگ با سازمان محیط زیست و وزارت نیرو برای 
مبارزه با پدیده گردوغبار تداوم دارد. به گفته وزیر خارجه ایران، 
یکی از اولویت های جدی دستگاه دیپلماسی ایران در توسعه با 
2کشور همسایه افغانستان و ترکیه، حفظ حقابه کشورمان از 

رودهای هیرمند و ارس خواهد بود.

حق سیستان و بلوچستان بازستانده می شود
علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو به تازگی از کابل برگشته و تالش 
کرده تا مقامات طالبــان را قانع کند حقابه ایــران از رودخانه 
هیرمند را رعایت کنند. سفیر سابق ایران در افغانستان دیروز 
درباره همکاری آبی ایران و افغانستان گفت: اگر دولت افغانستان 
به حسن نیت ایران در حوزه هیرمند پاسخ مناسب داده و حقابه 
ایران را بدهد در واقع به خیر و صالح مردم خود عمل کرده است، 
افغان ها به جای اینکه آب را به سمت شوره زار منحرف کنند اجازه 
دهند در بســتر طبیعی خود حرکت کند تا هم مردم دو طرف 
مرز بهره مند شوند و هم اینکه مردم دیگر مناطق افغانستان نیز 

بتوانند استفاده کنند.
او افزود: هم اکنون آبی که ما دریافت می کنیم گل آلود و فقط برای 
کشاورزی قابل استفاده است، درحالی که ما می توانیم همین آب 
را تصفیه کرده و با خط لوله برای خودشان هم بفرستیم، به این 
ترتیب هم درصد بیماری در این کشور پایین می آید و هم از آب 
هیرمند برخوردار می شــوند، اگر چه ما این توان را داریم که از 
آب خزر و عمان برای رفــع کل نیاز آبی خود بهره برداری کنیم 
اما درصورت تعلل طرف افغان همچنان پیگیر موضوع دریافت 

حقابه هیرمند خواهیم بود و کوتاه نخواهیم آمد.
سفیر سابق ایران در افغانستان تأکید کرد: افغان ها باید بدانند 
ما میزبان 5تا ۶میلیون افغان هستیم که اگر روزی یک میلیون 
مترمکعب آب مصرف کنند ساالنه بالغ بر یک میلیارد مترمکعب 
از آب لوله کشی مصرف می کنند، درحالی که آنها حاضرند آب 

وارد گودزره شود اما به مردم خودشان هم نرسد.
او اعالم کرد: باد از غرب به شرق می وزد و این گردوغبار تا عمق 
افغانستان را هم درگیر خواهد کرد، اگر هامون به موقعیت قبلی 
خود بازگردد مردم افغانستان هم در حاشــیه مرزها بهره مند 
خواهند شد بنابراین می توانیم در همکاری متقابل هم منطقه را 
آباد کنیم و هم مردم دو طرف بهره مند شوند. این دیپلمات سابق 
ایرانی با اشاره به قرارداد ایران و افغانستان درباره حقابه هیرمند 
یادآور شد: ما طی ۴دهه با میزبانی از افغان ها حسن نیت خود 
را به اثبات رسانده ایم، می توانیم به وسیله تکنولوژی کمک کنیم 
مصرف آب کشاورزی در افغانستان کاهش یافته و بهره وری در 

این کشور باال برود و آب مازاد نیز مشکل ایران را حل کند.

داستان حقابه ایران از هیرمند
به گزارش همشهری، حقابه ایران از رودخانه هیرمند براساس 
قرارداد اسفند سال ۱35۱بین نخست وزیر وقت ایران و افغانستان 
تعیین شده و قرار بوده که در هر ثانیه 2۶مترمکعب آب )معادل 
850میلیون مترمکعب در سال( سهم سیستان و بلوچستان و 
دریاچه هامون باشــد، اما با وقوع تغییرات سیاسی پی درپی در 
افغانستان از یک سو و کاهش بارش ساالنه و گسترش خشکسالی 
بر سیستان از سوی دیگر از اواخر دهه ۱3۷0خورشیدی، میزان 
ورودی آب هیرمند به دریاچه هامون را به شــدت کاهش داده 
اســت. وزیر نیرو پس از مذاکرات یک روزه اخیر خود با مقامات 
طالبان تأکید کرد: در این مذاکرات طرف افغانستانی پذیرفت که 
دیگر جریان آب به سمت شوره زار گودزره منحرف نشود و آب در 
مسیر طبیعی خود به سمت ایران جریان یابد و ایران آماده است 
در بخش های تولید برق، صادرات بــرق و پروژه های انتقال آب 

نوشیدنی به شهرهای بزرگ با افغانستان همکاری کند.

توافق آبی اردوغان- رئیسی
در هفته نخست مرداد امسال، سید ابراهیم رئیسی و رجب طیب 
اردوغان، روسای جمهور ایران و ترکیه بر رفع نگرانی های ایران 
از اقدامات باالدست حوضه آبریز ارس توافق کردند. محرابیان با 
بیان اینکه شخص رئیس جمهوری کشورمان پیگیر حقابه ایران 
است، با اشــاره به نگرانی ایران از سدسازی ترکیه در باالدست 
حوضه آبریز ارس گفت: جمع بندی رئیسی و اردوغان این بود که 
کمیته   ای به ریاست وزیر نیروی ایران و وزیر کشاورزی ترکیه که 

هر دو مسئول آب در 2 کشور هستند، تشکیل شود.

خروج از بالتکلیفی
خرداد امسال بود که نخســتین جلسه دیپلماسی آب با حضور 
وزرای نیرو و خارجه برگزار شــد تا ماموریت هر دو وزارتخانه 
مشخص شود. به گفته وزیر خارجه کشورمان، به طور قطع کمیته 
آب وزارت امور خارجه برای هماهنگی و همکاری های الزم همراه 
وزارت نیرو در موضوع های آبی خواهد بود. نتیجه این جلســه 
تشکیل یک کمیته مشترک بین تهران و آنکارا درباره آب های 
مرزی مشترک اعالم شده و وزیر نیرو می گوید: دیپلماسی آبی 

اولویت نخست وزارت نیرو است.

مأموریت خاص وزیر نیرو
علی اکبر محرابیان برای احقاق حقابه ایران از 2کشور همسایه 
ماموریت خاص دارد و او مسئول مذاکرات فنی و حقوقی است. 
او این روزها کمتر در دفتر کار خود حاضر است و ازجمله وزیران 
همیشه حاضر در طرح های آبی و برقی است، از هم اکنون باید با 
توجه به ماموریت جدید، دولت اولویت کاری اش را تغییر دهد و 
اجازه انفعال دیپلماسی آبی را ندهد زیرا از قدیم گفته اند آبی که 
رفته دوباره به جوی باز نمی گردد. وزیر نیرو نباید موقعیت ها و 
فرصت های دیپلماسی را از دست بدهد زیرا در باالدست اتفاقاتی 

نگران کننده در حال رخ دادن است.

4خواسته ریلی از وزیر
انجمــن صنفی شــرکت های حمل ونقل 
ریلی در نامه ای به رستم قاسمی، وزیر راه 
و شهرسازی با تشریح وضعیت این بخش 
خواستار ابطال ابالغیه راه آهن برای افزایش 
تعرفه بهره برداری حمل بار داخلی شده است. از متن این نامه 
چنین برمی آید که فعاالن حــوزه حمل ونقل ریلی از وزیر راه و 
شهرسازی به عنوان نماینده دولت می خواهند همانگونه که در 
بازارها و حوزه های اقتصاد بنــا به اقتضای اقتصاد و برای کمک 
به عبور از مشــکالت از فعاالن درخواست همکاری و تن دادن 
به قیمت گذاری دستوری می شــود، دولت نیز چنین رفتاری 
پیشه کند و عجالتاً بی خیال افزایش حقوق خود و دستگاه های 
زیرمجموعه خود شود. انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل 
ریلی و خدمات وابسته، با اشاره به افت هشداردهنده عملکرد 
بخش حمل ونقــل بار ریلی در ســال ۱۴00 و 3ماه نخســت 
امسال نسبت به مدت مشابه سال های گذشته در باره رفتارها 
و تصمیمات اشــتباه در دوره جاری که مزید بر کم کاری های 

گذشته شده، هشدار داده است.
این انجمن می گوید: در حالی افزایش هزینه ها، کمبود لکوموتیو 
آماده به کار در شــبکه ریلی کشــور، مطالبات وصول نشــده 
شــرکت های مالک و تعمیرات لکوموتیو، خطوط و...، جذابیت 
ســرمایه گذاری در بخش حمل ونقل ریلی را به حداقل رسانده 
اســت، ابالغ تعرفه حق بهره برداری راه آهن برای حمل داخلی 
ریلی در هشتم 8تیرماه ۱۴0۱آن هم بدون هرگونه تبادل نظر 
با جامعه اصلی ذی نفعان موجب دلسردی و ناامیدی دوچندان 
بخش خصوصی شده است. بر همین اســاس است که فعاالن 
ریلی در یک نامه صنفی از وزیر راه و شهرسازی خواسته اند که 
اول، جلسات تصمیم گیری در حوزه ریل با حضور کارشناسان 
راه آهن و بخش خصوصی برگزار شــود، دوم، نرخ های جدید 
عطف به ما سبق نشوند، سوم  با بخش خصوصی در سهم گیری از 
کرایه متوقف شود و چهارم، اخذ غیرقانونی و غیرشرعی جریمه 
بابت دیرکرد پرداخت هزینه دسترسی منتفی شود؛ همانگونه 
که شرکت راه آهن نســبت به تأخیر خود در پرداخت بدهی به 
شــرکت های خصوصی لکوموتیوی بی تفاوت است و حاضر به 

پذیرش هیچ تعهد یا جریمه ای نیست.

تلنبار کاالهای اساسی
  خبر: ســازمان بنــادر و دریانــوردی آخرین 
آمار موجودی کاالهای اساســی بنادر کشــور را 
تا پایان روز ۱۹ مــرداد ماه اعالم کــرد که بر این 
اساس مجموع کاالهای اساســی اعم از موجودی 
انبارهای بندری، پای اسکله و کشتی های منتظر 
در لنگرگاه 5 میلیون و 2۷3 هزار و ۶۱8 تن اســت. 
بیشترین موجودی انبارهای بنادر مربوط به ذرت 
با یک میلیون و 3۶0 هزار و 53۴ تن است. موجودی 
گندم انبارهای بندری نیز 338 هزار و 5۴۷ تن اعالم 

شده است.

  نقد: اضافه شدن به موجودی کاالهای اساسی 
این امنیــت خاطر را در جامعه ایجــاد می کند که 
نگرانی بابت وفور کاالهای اساسی محلی از اعراب 
ندارد مشروط به اینکه این کاالها به موقع ترخیص 
و توزیع و به صورت مطمئن به دست مردم برسد. 
بدیهی اســت که اگر چنین اتفاقــی رخ ندهد، به 
دردسر بزرگی تبدیل می شــود و به همین سبب 
رصد و پایش و نظارت بــر انبارها و فرایند ترخیص 
و توزیع یک ضرورت است. برای جلوگیری از تلنبار 
شدن کاالهای اساسی، هماهنگی وزرای مسئول و 
دستگاه های صادرکننده مجوز ترخیص باید جدی 
گرفته شود تا باعث اختالل در بازارها نشود. افزون 
بر اینکه نگهداشت این کاالها در گمرکات و انبارها، 
هزینه تمام شــده را افزایش می دهد و نتیجه آن 
فشار بر سفره مصرف کنندگان خواهد بود. حاال که 
بیش از 5 میلیون کاالی اساسی در انبارها موجود 
است، باید دید آیا ثبات قیمت ها را به دنبال خواهد 

داشت یا نه؟ 

چهره روز

نقد  خبر

گزارش

اهداء خون سالم
اهداء زندگي



5 دوشنبه 24 مرداد 1401
 شماره  8566

اعزام نخستین کاروان اربعین 
نخستین کاروان زائران اربعین حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( 
پس از 2سال وقفه در اعزام زائران به دلیل پاندمی کرونا دیروز 
از طریق مرز خسروی راهی عراق شد. احمدی وحیدی، وزیر 
کشور و مسئول هماهنگی با طرف عراقی هم از احتمال حضور 
5میلیون زائر ایرانی برای حضور در اربعین خبر داده اســت. 
امســال گذرگاه های مرزی مهران، خسروی، شلمچه، چذابه 
همچنین 2گذرگاه مرزی در شــمال غرب شــامل تمرچین 
در آذربایجان غربی و باشماق در کردســتان برای تسهیل در 
تردد مرزی زائران اربعین درنظر گرفته شده و نخستین تردد 
هم از مرز خسروی از روز گذشته آغاز شد. این در حالی است 
که محدودیت های زمانی گذرنامه ها هم برای تعدیل در تردد 
زائران حسینی برداشته شده است. حسین اشتری، فرمانده کل 
نیروی انتظامی در جمع خبرنگاران درباره این اقدام توضیح 
بیشــتری می دهد و می گوید: »تمامی عوامل پلیس آمادگی 
کامل دارند تا با استقرار در مرزهای رسمی کشور، خدمات مورد 
نیاز زائران را با همکاری خوب مردم با پلیس ارائه دهند. بر این 
اساس با توافق صورت گرفته، گذرنامه هایی که یک ماه اعتبار 
دارند، قابل تردد به عــراق خواهند بود ضمن اینکه دنبال این 
امر هستیم که با هماهنگی های صورت گرفته بتوانیم با مهری 
که روی گذرنامه های تاریخ گذشته زده می شود، پلیس عراق 
اجازه عبور زائران را داده و نگرانی مردم را برطرف کند.« او ادامه 
می دهد: »به مردم توصیه می شــود که سفر زیارتی خود را به 
کربالی معلی هر چه زودتر شــروع کرده و برای بازگشت نیز 
برنامه ریزی الزم را داشته باشند و طی روزهای مختلف به کشور 
بازگردند تا فقط در یک روز، شاهد بازگشت زائران نباشیم.«  
به گفته اشتری عوامل پلیس در تمام جاده ها، مسیرها، شهرها و 
پایانه های مرزی استقرار دارند و با آمادگی کامل به زائران امام 
حسین)ع( خدمات ارائه می کنند. شهریار افندی زاده، معاون 
حمل ونقل وزارت راه و شهرســازی هم در گفت وگو با ایرنا از 
پیش بینی 8هزار دســتگاه اتوبوس برای جابه جایی مسافران 
اربعین خبر داده و گفته »طبــق برآوردها ۹۳درصد از زائران 
اربعین از طریق حمل ونقل جاده ای تردد خواهند کرد.«  البته با 
توجه به حجم باالی مسافران پیش بینی می شود برای پوشش 
اربعین به ۶هزار اتوبوس  دیگر نیاز باشد که افندی زاده از تالش 
برای تامین آنها از طریق ســتاد مرکزی اربعین، وزارتخانه ها، 
سازمان ها و نیروهای مسلح هم خبر می دهد. همچنین براساس 
گفته هاي این مسئول با توجه به انجام سفرهای اربعین از ۱۶ 
تا ۳۰شــهریور، به شرکت راه آهن اعالم شــده به هیچ عنوان 
پیش فروش ۱۰۰درصدی در این ایام نداشــته باشــند تا در 
صورت نیاز از ظرفیت سایر قطارها برای مسیر تهران- اهواز- 

شلمچه هم استفاده شود.

کاهش بیماران بستری در ۲۴استان
معاونــت بهداشــت وزارت بهداشــت اعالم کــرد در هفته 
۱2۹همه گیری کرونا، تعداد بیماران بســتری در 2۴استان 
کاهش داشــته اما روند فوتی ها در ۱۹اســتان افزایشی بوده 
است. این در حالی اســت که طبق آخرین نقشه رنگ بندی 
اعالم شده از ســوی وزارت بهداشت هم تعداد شهرهای قرمز 
کرونایی کاهش داشــته اســت و از ۱۳۰ به ۷8شهر رسیده 
اســت. اما تعداد شــهرهای نارنجی از ۱2۹ به ۱8۴شــهر و 
تعداد شــهرهای با وضعیت زرد از ۱5۴ به ۱۷۴شهر افزایش 
داشته است. تعداد شهرهای آبی هم کاهش داشته و از ۳5 به 
۱2شهر رسیده است. بررســی هفتگی شیوع کرونا در کشور 
هم طی هفته گذشته نشان می دهد که تعداد موارد سرپایی 
مثبت شناســایی شــده در هفته اخیر ۳5۱۹۴ نفــر، تعداد 
موارد بســتری جدید ۷882 نفر و تعداد مــوارد فوتی جدید 
۴5۴نفر بوده اســت. در اســتان تهران تعداد موارد سرپایی 
مثبت شناسایی شــده در هفته اخیر، ۱۹۴۱نفر، تعداد موارد 
بســتری جدید ۹۷۶نفر و تعداد موارد فوتــی در هفته اخیر 
۶8نفر بوده است اما ۴استان  سیستان وبلوچستان، کرمانشاه، 
همدان و آذربایجان غربی افزایش موارد بســتری را داشته اند. 
در 2۴استان موارد بســتری کاهش و تعداد بیماران نیازمند 
بستری هم کاهش داشته است. در ۳استان اردبیل، بوشهر و 
خراسان شمالی نیز ایستایی موارد بستری گزارش شده است. 
بررسی ها همچنین نشان می دهد که در ۱۹استان  مازندران، 
خوزستان، البرز، اصفهان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، 
قم، گیالن، فارس، خراسان جنوبی، گلستان، بوشهر، قزوین، 
همدان، کرمانشاه، یزد، سیستان وبلوچستان و خراسان شمالی 
و ایالم افزایش فوت و در ۱2اســتان ایستایی یا کاهش موارد 

فوت ثبت شده است.
این در حالی اســت که در پیک هفتم و بــا توجه به غیرقابل 
پیش بینی بودن کووید۱۹نســبت به روند صعودی یا نزولی 
آن یا رقم خوردن پیکی دیگر از بیماری در فصول سرد سال، 
متخصصان بهترین راهکار را رعایت شیوه نامه های بهداشتی، 
استفاده از ماسک و تزریق واکسن کرونا می دانند اما میانگین 
پروتکل های بهداشتی در کشــور ۳5درصد است و در برخی 
شهرها هم تنها کمی بیش از ۱۰درصد مردم از ماسک استفاده 
می کنند. آمار تزریق واکســن ها هم چندان مناسب نیست و 
روزانه حدود ۱۰هزار واکسن تزریق می شود. علیرضا ناجی، 
رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی 
شهیدبهشتی در این باره به ایرنا گفته است: »وضعیت کرونا در 
ایران، چندان مطلوب نیست و شاید در چنین شرایطی افزایش 
واکسیناسیون بتواند چاره ساز حل این مشکل باشد،  چرا که 
واکسن نزده ها ۱۰برابر از کسانی که واکسن زده اند در معرض 
ابتال به بیماری شدید هستند. واکســینه شدن افراد در برابر 
کرونا، باالی ۷۰درصد از بیماری شــدید و انتقال افراد مبتال 
به دلیل شدت درگیری به بخش های مراقبت ویژه و حتی مرگ 
جلوگیری می کند.« ناجی با بیان اینکه 5۰درصد افرادی که 
به این ویروس مبتال می شوند هیچ عالمتی از بیماری را ندارند 
تأکید می کند: »با توجه به سرعت انتقال و انتشار باالی این 
ویروس جدید و اینکه نمی توان جلوی عفونت را گرفت، پس 
الزم است که موضوع تزریق واکســن و انجام واکسیناسیون 
سراســری به ویژه تزریق دوزهای یادآور جدی گرفته شود.«  
به گفته ناجی کســانی که اوایل اوج اُمیکرون)پایان بهمن و 
اسفند سال گذشته( به نوع BA1 و BA2 مبتال شده باشند، 
درصد زیادی می توانند عفونت مجدد بگیرند اما کســانی که 
واکسن زده باشند این خطر ۳برابر است و کسانی که واکسن 

نزده اند 8برابر امکان ابتالی شدید دارند.

بازنشستگی با 5سال بیمه تأیید شد 
 نمایندگان مجلس مقرر کردند، فرد بیمه شده با بیشتر از 5 سال و کمتر از ۱۰ سال 

از مزایای حقوق و یا مستمری بازنشستگی بهر ه مند شوند. روز گذشته در نشست مردم
علنی مجلس، نمایندگان با الحاق یک تبصره به ماده ۶ طرح نقل و انتقال سوابق بیمه 
یا بازنشســتگی بین صندوق های بازنشستگی، موافقت کردند. براســاس آن درصورتی که سابقه 
پرداخت حق بیمه فرد بازنشسته بیشتر از 5 سال و کمتر از ۱۰ ســال باشد، بیمه شده می تواند با 
پرداخت کسری ماه ها و یا سنوات تا ۱۰ سال به نرخ روز از مزایای حقوق و یا مستمری بازنشستگی 
استفاده کند. گفتنی است که بازنشستگی پیش از موعد، می تواند با سابقه کاری کمتر اتفاق بیفتد 
و فرد براساس شرایط خاص با سابقه ۱۰ یا 2۰ ســال خدمت تقاضای بازنشستگی کند. مردان با 
۶۰سال و زنان هم با 55سال سن می توانند از این قانون ۱۰سال خدمت و بازنشستگی بهره مند شوند. 
برای چک کردن سابقه بیمه هم چند روش وجود دارد و بیمه شده ها می توانند از سوابق بیمه ای خود 
مطلع شوند؛ استفاده از کد دستوری #4* از طریق تلفن همراه یا رهگیری سوابق از طریق 2سایت 
sabeghe.tamin.ir  و es.tamin.ir. همچنین سازمان های امور اداری و استخدامی و برنامه و 
بودجه الگوی جدیدی افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری را به 

دولت ارائه کردند.
 این سازمان ها در پیشنهادی مشــترک، الگوی جدیدی از افزایش حقوق و مستمری کارمندان و 
بازنشستگان را جهت بررســی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کرده اند که با هدف بهبود و کمک به 
معیشت کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ارتقای قدرت خرید آنها به دولت ارائه شده 

است. در روزهای آینده روال قانونی تأیید این پیشنهاد طی خواهد شد./ ایرنا 

 رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی از وزارت بهداشت 
به دلیل کوتاهی در زمینه تصادفات و کمبود تجهیزات و 
ابزار تشخیص ضربه مغزی و خونریزی داخلی مصدومان 
این حوادث که آمار فوتی ها را باال بــرده، انتقاد کرد. 
به گفته کمال هادیانفر، در هر ساعت، 2نفر در جاده ها 
و تصادفات رانندگی جانشــان را از دست می دهند، 
5۰نفر مصدوم می شوند که حداقل 2۰نفر از آنها برای 
همیشه دچار معلولیت می شوند. همچنین 5۱درصد از 
جانباختگان حوادث رانندگی در دم جانشان را از دست 
می دهند که از این تعداد ۳۴درصد سرنشین خودرو 
هستند. ۴۹درصد هم بعد از تصادف فوت می کنند که 
۴۳درصدشان در بیمارستان و ۶درصد حین انتقال به 
آمار قربانیان اضافه می شــوند. ۱8درصد از فوتی های 
کل تصادفات هم، افراد زیر ۱8سال هستند. هادیانفر 
که روز گذشته در نشست خبری صحبت می کرد، نبود 
تجهیزات تشخیص خونریزی مغزی در بیمارستان ها را 
به آمار۴۳درصدی مرگ مصدومان در مراکز درمانی 
مرتبط دانست: »در بسیاری از بیمارستان های ما ابزار 
و تجهیزات مربوط به تشخیص ضربه مغزی شدن یا 
خونریزی داخلی وجود ندارد. فرد به بیمارستان منتقل 
می شود، از او سؤال می پرسند که آیا سردرد یا سرگیجه 
دارد یا خیر و ناگهان بعد از یک ســاعت همین فرد در 
بیمارستان یا حتی در خانه به دلیل خونریزی داخلی 
یا ضربه مغزی فوت می کند. الزم اســت به این موارد 
توجه ویژه ای شــده و این تجهیــزات و امکانات برای 
بیمارستان ها فراهم شــود.« او در ادامه این پرسش را 
متوجه وزارت بهداشت کرد که چرا کاری در ارتباط با 
کاهش مرگ و میر تصادفات نمی کنند؟ اینها اما تمام 
صحبت های رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نبود، او 
به تعیین سن فرسودگی خودرو در قانون و تست معاینه 
فنی هم اشاره کرد: »در قانون سن فرسودگی خودرو 
مشخص شده، اما از آن طرف یک نفر رفته و در دیوان 
عدالت شکایت کرده که معاینه فنی باید معیار باشد. 
کدام معاینه فنی؟ وقتی در همین اطراف تهران سیخ 
کباب را وارد اگزوز می کنند و مثال با آن تست چهارگاز 

می گیرند، من نمی توانم چشمم را روی این موارد ببندم. 
گاهی برخی از این شرکت های معاینه فنی ما را دعوت 
می کنند و می گویند از ما حمایت کنید. چه حمایتی باید 
کرد وقتی در طرف دیگر پای جان و ایمنی مردم وسط 
است؟ خب، اینها را به خاطر پولش می گویند، اما جان 
مردم مهم تر است.« به گفته او، باید آمار جانباختگان 
تصادفات طی یک برنامه 5ســاله، به زیــر 8هزار نفر 
برسد. همچنین باید ۳۰۰هزار مورد فوتی به ۱5۰هزار 
نفر کاهش پیدا کند؛ به شرط اینکه تمام دستگاه ها به 

وظایف خود عمل کنند.

مرجع تشخیص علت مرگ، پزشکی قانونی است
یحیی صالح طبــری، رئیس مرکــز  اورژانس تهران 
آمارهای اعالم شده درباره مرگ مصدومان تصادفات 
را نیاز به بررسی از سوی کمیته ای ویژه می داند. او به 
همشهری می گوید: »مهم ترین مرجع برای رسیدگی 
به آمارها و بررســی علت فوت، پزشکی قانونی است؛ 
چراکه این سازمان، علت نهایی مرگ را اعالم می کند.« 
به گفته او، مصدومی که با تروما به بیمارستان منتقل 
می شود، به صورت تخصصی و کامل معاینه می شود. 
گاهی افراد دچار چندین تروما یا صدمه می شوند که 
با دقت بیشتری از سوی پزشکان در بیمارستان ها از 
طریق سونوگرافی و سی تی اســکن مورد معاینه قرار 
می گیرند. او ادامه می دهد: »اینکه گفته شده که در 
بیمارســتان ها امکانات الزم برای تشخیص ضربه و 
خونریزی مغزی و داخلی کم اســت، شاید صحبت 
کارشناسی نباشد. البته اگر در این زمینه ابهام یا سوالی 
مطرح باشد، مسئوالن بیمارستان ها بهتر   می توانند 
پاســخ دهند. اما آنطور که می دانیم بیمارستان ها به 
دستگاه های سونوگرافی ، سی تی اسکن و پزشک طب 
اورژانس مجهز هســتند و این تخصص ها را دارند.« 
به گفته او، بررســی دلیل مرگ مصدومان تصادفات 
در مراکز درمانی، نیاز به تشکیل گروه کارشناسی از 
جمله کارشناسان بیمارستانی و پزشکی قانونی دارد  
تا بتوان آمارها را با دقت بیشتری بررسی کرد. رئیس 
مرکز  اورژانس تهران درباره اینکه چطور می توان شمار 
مرگ  مصدومان پس از تصادفــات را کاهش داد، هم 
توضیح می دهد: »علت فوت مصدومان تصادفات  زیاد 
و متفاوت اســت؛ به هر حال ما می دانیم که در بحث 

نجات مصدومان، به موقع رسیدن آمبوالنس به محل 
تصادف مطرح اســت اما گاهی به دلیل  ترافیک باال 
و ماموریت های زیاد، همــکاری نکردن تعداد زیادی 
از رانندگان و ... این اتفاق شــاید با تاخیر  انجام شود. 
اما به هر حال در کنار اینها ما بــا موضوعات دیگری 
که به مراتــب تاثیرگذارترند هــم مواجه ایم،  مانند 
ســرعت باالی راننده، ســرعت باالی راننده، ناایمن 
بودن خودرو و جاده، رانندگــی ناایمن افراد و ...  البته  
که تمام آمبوالنس های اورژانس به موبایل آی سی یو 
مجهزند و تجهیــزات الزم را در اختیار دارند و تالش 
می کنند تا هرچه زودتر مصدومان را به مراکز درمانی 
برســانند.« به گفته او، بالفاصله پــس از اعالم وقوع 
حادثه، مشخصات مصدومان به مراکز درمانی اعالم 
می شــود و برای پذیرش هماهنگی های الزم صورت 
می گیرد: »وقتی مصدوم وارد بیمارســتان می شود، 
عالئم ضربه مغزی، شکمی و خونریزی های احتمالی 
مورد بررسی قرار می گیرد؛ به هر حال هر کدام از این 
ضربه ها ویژگی های خودش را دارد و به دقت بررسی 
می شود. اینکه فرد چند ساعت پس از وارد شدن ضربه 
دچار خونریزی می شود و جانش را از دست می دهد، 
اتفاقی است که به ندرت رخ می دهد و نمی توان آن را 

به همه تعمیم داد.« 

تمام مراکز درمانی مجهز به سی تی اسکن هستند
تمام مراکز درمانی به دســتگاه سی تی اسکن مجهز 
هســتند. این را فرهاد عصارزادگان، متخصص مغز 
و اعصاب اعــالم می کند و اظهارات پلیــس راهور را 
درســت نمی داند؛ چراکه مراکز درمانــی حداقل به 
دستگاه سی تی اسکن مجهز هستند. او به همشهری 
می گوید: »سی تی اسکن حساس ترین دستگاه برای 
تشخیص خونریزی مغزی و داخلی است. البته برخی 
از بیمارســتان ها دســتگاه ام آر آی هم دارند که این 
دستگاه خیلی از سی تی اسکن دقیق تر است، اما اینطور 
نیست که برای همه انجام شــود. این دستگاه برای 
تشخیص سکته مغزی حساس تر است تا خونریزی ها.« 
براساس اعالم او، تمام بیمارستان ها برای مصدومانی که 
دچار ضربه در ناحیه سینه، شکم یا مغز شده باشند، 
این معاینــات را انجام می دهند: »افــرادی که ضربه 
به سر، شــکم یا لگن داشته باشــند، به عنوان گزینه 

خونریزی داخلی شناخته می شوند؛ به همین دلیل از 
آنها سی تی اسکن گرفته می شود. البته وقتی ضربه به 
شکم باشد، دیگر از مغز مصدوم سی تی اسکن گرفته 
نمی شود. این دستگاه هم در تمام مراکز درمانی وجود 
دارد.« به گفته این متخصص مغز و اعصاب، اینکه گفته 
می شود بیمارستان ها تجهیزات تشخیص خونریزی 
داخلی و مغزی ندارند، درســت نیســت. باید ایمنی 
خودرو و جاده باال برود، ترافیک  برای رسیدن اورژانس 
مدیریت شــود؛ نه اینکه تقصیر باال بودن مرگ ها به 

گردن مراکز درمانی انداخته شود.

معطلی 19دقیقه ای مصدوم تصادف در اورژانس
حمید سوری، محقق مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی 
و پیشگیری از مصدومیت های دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشــتی معتقد اســت که موضوع باال بودن 
آمار مرگ  مصدومــان در مراکــز درمانی موضوعی 
ریشه ای و گسترده است با این حال با تأیید آمار باالی 
مرگ  مصدومان در مراکز درمانی، تأکید می کند که 
مشکل در مدیریت ارائه خدمات است. او به همشهری 
می گوید: »بررسی  آمارها نشان می دهد که میزان مرگ 
مصدومان در ســر صحنه تصادف یا در بیمارستان ها 
در کشور نســبت به سایر کشــورهای دنیا، متفاوت 
و باالتر اســت. این موضوع هــم ارتباطی به کیفیت 
خدمات درمانی ندارد، بلکه به مدیریت خدمات درمانی 
برمی گردد.« او به پژوهشی که در این زمینه انجام شده 
اشاره می کند: »ما پیش از این پژوهشی انجام دادیم 
که نشــان داد مصدومان تصادفات به طور متوســط 
۱۹دقیقه در خود اورژانس بیمارستان معطل می شوند 
تا خدمات درمانی مناســب دریافت کنند.« سوری 
می گوید: » مشکل ما در سیستم ارائه خدمات است و 
بخش های مختلف هماهنگ با هم عمل نمی کنند. ما 
در کشور مرکز تروما در سطوح مختلف نداریم که تمام 
نیروهای آن آموزش دیده باشــند. در مراکز اورژانس 
مراجعه کنندگان زیــادی دیده می شــوند؛ از بیمار 
اسهال- استفراغی گرفته تا بیمار سکته قلبی. حاال در 
این میان مصدوم تصادف هم منتقل می شود که گاهی 
در رسیدگی به این افراد و اولویت بندی ها خطا صورت 
می گیرد؛ بنابراین الزم است که یک بخش مخصوص 

مصدومان تصادفات در نظر گرفته شود.«

چه کسی مقصر مرگ مصدومان تصادفات است؟
رئیس پلیس راهور با اشاره به مرگ ۴۳درصد مصدومان تصادفات در مراکز درمانی می گوید: خونریزی مغزی و داخلی در بیمارستان ها 

تشخیص داده نمی شود. متخصصان این حوزه اما اعالم می کنند تمام اقدامات درمانی به درستی انجام می شود
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روزنامه نگار
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بخشش قاتل برای کمک به ایتام 

پایان کابوس قصاص
دومین قاتلی کــه دیروز از 
مجازات قصاص گریخت، مردی 
بود که 15اسفند سال98 با همدستی دوستش 
جان مردی را گرفت. ماجــرا از این قرار بود که 
روز حادثه مردی به اورژانس زنگ زد و گفت که 
یکی از دوستانش حالش بد شده و خون آلود کنار 
جدول خیابان افتاده است. او آدرس را که حوالی 
تهران  نو بود به اپراتور 115 اعالم کرد و امدادگران 
اورژانس راهی آنجا شده و با جسد مردی که آثار 
ضرب و شتم و چاقو روی بدنش بود روبه رو شدند. 
اما از تماس گیرنده خبری نبود. با حضور پلیس و 
آغاز تحقیقات، شاهدان گفتند که جسد مقتول را 
سرنشینان یک خودروی سمند در این محل رها 
کرده و متواری شده اند. در ادامه صاحب سمند 
دستگیر شد، اما ادعای عجیبی را مطرح کرد. او 
گفت: زمانی که در حال رانندگی بودم، مقتول که 
با مرد دیگری روی صندلی عقب نشسته بودند به 
قتل رسید و من نقشی در این جنایت ندارم. این 
متهم توضیح داد: روز حادثه یکی از دوســتانم 
به نام سیروس نزد من آمد و گفت که می خواهد 
از یکی از دوســتانش به نام سجاد انتقام بگیرد. 
من هم به خاطر رفاقتی که داشتیم قبول کردم. 
سیروس و همسرش ســوار ماشین سمند من 
شدند و به محل کار ســجاد در حوالی ماهدشت 
کرج رفتیم. نقشه این بود که او را به کمپ ترک 
اعتیاد ببریم و برایش پاپوش درســت کنیم که 
معتاد است تا در آنجا بستری شود. بعد از اینکه او 
را سوار ماشین کردیم، من در حال رانندگی بودم 

که متوجه شدم سجاد و سیروس که عقب ماشین 
بودند باهم درگیر شده اند. سجاد نمی خواست به 
کمپ برود و ناگهان سیروس فریاد زد توقف کن. 
وقتی توقف کردم، سیروس به اورژانس زنگ زد 
و بعد سجاد را به بیرون از ماشین انداخت. پس 
از آن حرکت کردیم و من اصال متوجه نشدم که 
بین آنها چه اتفاقی رخ داده و سجاد چطور به قتل 
رسیده است. پس از ادعای عجیب این مرد، قاضی 
وی را بازداشت کرد و تحقیقات کارآگاهان برای 
دستگیری سیروس و همسر او )2سرنشین دیگر 
سمند( آغاز شد. در ادامه مأموران زوج جوان را 
بازداشت کردند اما آنها انگشت اتهام را به سمت 
دوستشان یعنی راننده سمند گرفتند و گفتند او 
مرتکب قتل  شده است. مرد جوان  گفت: مقتول 
شــریک کاری من بود که با سند سازی  اموال و 
سرمایه ام و حتی کارگاه مبل سازی  متعلق به من را 

تصاحب کرده بود. او برای اجرای این توطئه،  ابتدا 
مرا به یک کمپ ترک اعتیاد برده و در آنجا زندانی 
کرده و بعد اموالم را تصاحب کرد. وی ادامه داد: من 
هدفم این بود که سجاد )مقتول( را در کمپ زندانی 
کنم و به اموالم برسم و قصد کشتن او را نداشتم. 
روز حادثه وقتی او را سوار ماشین کردیم، مدام 
تقال می کرد و قصد داشت فرار کند. دست و پایش 
را بستیم و کتکش زدیم اما من فقط مشت و لگد 
زدم و مجتبی)راننده سمند( او را با چاقو زد. پس از 
آن سجاد ناگهان از هوش رفت و ما تصمیم گرفتیم 
او را نزدیک بیمارستان رها کنیم تا نجات یابد. بعد 
از آن به خانه مجتبی )راننده سمند( رفتیم. وقتی 
آنجا بودیم در فرصت مناسب و زمانی که مجتبی 
در آشپزخانه ســرگرم پختن غذا بود، دست به 
ســرقت طال و دالرهایی که در کمد خانه اش بود 
زدیم و فرار کردیم. ما در ارومیه طال و دالرها را 
فروختیم، خانه ای اجاره کردیم تا اینکه دستگیر 
شــدیم. حاال هم حدس می زنم مجتبی به دلیل 
اینکه ما دالرها و طالهایش را دزدیده ایم عصبانی 
است و خواســته جنایت را گردن ما بیندازد که 

انتقام بگیرد.
 3متهم این پرونده پس از مدتی در شــعبه دوم 
دادگاه کیفری محاکمه شدند که 2مرد جوان به 
اتهام مشارکت در قتل به قصاص محکوم شدند. 
یکی از آنها که حکم قصاصش تأیید شده و در یک 
قدمی مجازات مرگ بود صبح دیروز با بخشش 
اولیای دم از مجازات مرگ گریخت و حاال تالش ها  
برای گرفتن رضایت خانواده مقتول درباره دومین 

قاتل ادامه دارد. 

مکث

لبنیات در میدان تره بار تخفیف نداشت
چندی قبل اعالم شد که کاالهای عرضه شده در میادین تره بار 
شــهرداری تهران همگی با تخفیف عرضه می شوند و در مورد 
تخفیف های آن اطالع رسانی ویژه شد. پس از این جریان ضمن 
خرید همیشگی میوه و سبزیجات اقدام به خرید ماست و پنیر و 
چند قلم دیگر هم کردیم که هیچ کدام مشمول تخفیف نبودند 
درحالی که در فروشگاه های زنجیره ای ازجمله شهروند این قبیل 

کاالها هر کدام تا 10درصد تخفیف دارند.
پیمان از تهران 

طرح طبقه بندی مشــاغل در کارخانه بزرگ آرتاول تایر 
اجرایی نشد 

 اجرای طبقه بندی مشــاغل عادالنه و صحیح، حق همه کارگران 
مشمول قانون کار است درحالی که کارخانه ای به بزرگی آرتاول تایر 
چنین طرحی را اجرایی نکرده اســت. افزایش ســنواتی حقوق 
نمی تواند برای پرسنل کارساز باشد اما طرح طبقه بندی مشاغل تنها 
راه افزایش میزان درآمد کارگران است. هم اکنون با ساعات کار زیاد 
مجبور به اضافه کاری و تعطیل کاری هستیم و حتی در تایم ناهار 
مجبور هستیم نوبتی ناهار بخوریم تا دستگاه ها خاموش نشوند اما 
هیچ مزایایی برای این قبیل کارها لحاظ نمی شود. جا دارد مسئوالن 

بر کارخانجات و اجرای قوانین کار در آنها نظارت کنند.
طاهرخانی از قزوین 

رفتار و عملکرد کارکنان بانک نیازمند نظارت بیشتری است
برای دریافت رمز اینترتنی به یکی از شعبات بانک ملت واقع در 
خیابان جمهوری مراجعه کردم. بعد از مدت ها انتظار در صف، هر 
باجه مرا به باجه دیگری پاس می داد و برای دریافت یک رمز ساده 
مدت طوالنی مرا معطل کردند. وقتی هم که اعتراض کردم برخورد 
مناسب و مودبانه ای نداشــتند. مگر کارکنان بانک یا اصوال خود 
بانک ها، وظیفه ای جز خدمت رسانی و راه اندازی کار مردم دارند؟
رشیدی از تهران

هدیه اجباری به مدارس چه توجیهی دارد
برای ثبت نام دخترم به مدرســه ای در اردبیل مراجعه کردیم و 
پس از ثبت نام فیش بانکی به مبلغ دومیلیون و 500هزار تومان به 
دستمان دادند که عنوان هدیه به مدرسه اما پرداخت آن اجباری 
است. این هدیه اجباری شامل تجهیزات کارگاهی،  حمل ونقل، 
 پوشه و فرم های ثبت نام، بازدید از مراکز علمی و فرهنگی،  کمک 
هزینه های جاری مدرسه و... بود که چون دخترم کم سن و سال 
است و ممکن است اضطراب بگیرد در آنجا رقم را بدون چون و 
چرا پرداختیم ولی پس از آن به دنبال شکایت از مدرسه بودیم 
که تاکنون به جایی نرســیده است. ســؤال این است که هدیه 
اجباری چه توجیهی دارد و چرا آمــوزش و پرورش جلوی این 

کارها را نمی گیرد.
جالل  پور از اردبیل

تغییرات شماره تلفن سازمان ها و ادارات به 118اطالع رسانی 
شود

برای پیگیری موضوعی باید با یکی از سازمان های زیر مجموعه 
شهرداری تهران تماس می گرفتم. چند شماره از 118دریافت 
کردم که متأسفانه هیچ کدام پاسخگو نداشت. این اتفاق چندبار 
دیگر هم در رابطه با بعضی ارگان ها افتاده است. قانونی باشد که 
سازمان ها مکلف شوند درصورت تغییر شماره تلفن های خود، 
این موضوع را به 118اطالع دهند تا مردم ســرگردان نشده و 
برای دریافت یک جواب ساده مجبور به مراجعه حضوری نشوند.
حسین خانی از تهران

نظارت بر نرخ آب تصفیه شده در گناوه ضروری است
اخیرا در گناوه قیمت آب تصفیه شــده از لیتری 5هزار تومان 
بدون هیچ اعالم قبلی به 8هزار تومان رسیده و مردم را غافلگیر 
کرده است اگر در برخی نقاط مشکل نانوایی است در گناوه آب 
اولویت است. اگر مردم نتوانند آب شــرب تصفیه بخرند واقعا 
نگران کننده است چرا که حیات جامعه به خطر می افتد. لطفا بر 

قیمت آب در این شهر نظارت شود.
اعالیی از گناوه 

خروجی صدر به مدرس شمال مرمت شود
خروجی بزرگراه صدر به مدرس شــمال بسیار پر دست انداز و 
نیازمند ترمیم آسفالت است. با توجه به اینکه گردش خودروها 
در این خروجی اجتناب ناپذیر است جا دارد سریع تر نسبت به 

ترمیم این خروجی پرتردد اقدام شود.
ذوالقدر از تهران

میلگردهای نصب شده در خیابان 10تیر ورامین خطر آفرین هستند
در پیاده رو خیابان شــهدای 10تیر ورامین نزدیک بانک رفاه 
چند میلگرد با سرپیچ فلزی به ارتفاع 10سانتی متر و نزدیک 
به هم وجود دارد که برای عابران خصوصا در شــب و نبود دید 
کافی خطرآفرین هستند. از شهرداری تقاضا داریم تا نسبت به 

جمع آوری این میلگردها اقدام کنند.
عابدی از ورامین

پل مکانیزه میدان خراسان راه اندازی شود 
حدود یک سال اســت که پل مکانیزه میدان خراسان واقع در 
ابتدای خیابان خاوران بسته است و پیگیری ما از 137و 1888هم 
به رغم دریافت کد پیگیری به نتیجه نرسیده است. بسته بودن 
این پل عالوه بر ایجاد ترافیک، موجب چند فقره تصادف هم شده 
است. لطفا هر چه سریع تر نسبت به راه اندازی این پل اقدام کنید.
 محبی از تهران

دستفروشان فاز یک اندیشه ساماندهی شوند 
 تجمع دستفروشــان در معبر اصلی در فاز یک شهرک اندیشه 
نه تنها موجب کندی و اختالل در عبور و مرور عابران می شــود 
بلکه کسب وکار ما مغازه دارانی را که مالیات و اجاره سنگینی در 
این شرایط اقتصادی می پردازیم را تحت تأثیر قرار داده است. از 
شهرداری منطقه خواهشمندیم نسبت به ساماندهی این افراد 
در یک محل مناسب اقدام کنند تا هم این عزیزان کسب درآمد 

کنند و هم بازار ما از رونق نیفتد.
خدیور از شهرک اندیشه

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

 اسیدپاشی مرد معتاد
 برای فرار از دست پلیس

وقتی مأموران پلیس برای اجرای حکم قضایی و دستگیری مردی 
معتاد راهی مخفیگاه او شدند، وی برای فرار از دست مأموران به 
روی آنها اسید پاشید و 2نفر را مصدوم کرد. به گزارش همشهری، 
پنجشنبه گذشــته 2نفر از مأموران پلیس شهرستان ملکان در 
استان آذربایجان شرقی برای دستگیری فرد معتادی که حکم 
بازداشت و انتقال او به کمپ از سوی قاضی صادر شده بود، راهی 
مخفیگاه این مرد شدند. مأموران پلیس یک افسر کادری و یک 
ســرباز وظیفه بودند که وقتی به خانه متهم رسیدند، زنگ در را 
زدند و از وی خواستند خودش را تسلیم کند. مرد جوان از چند 
روز قبل تر خبر داشت حکم بازداشــت و انتقال او به کمپ صادر 
شده و به زودی پلیس برای دســتگیری او خواهد آمد؛ به همین 
دلیل یک ظرف اسید تهیه کرده و همیشه همراه خود داشت تا 
درصورت مواجه شدن با مأموران از آن برای تهدید آنها استفاده 
کند. روز پنجشنبه نیز مرد معتاد با دیدن مأموران به سراغ ظرف 
اسید رفت و تهدید کرد که اگر کسی جلو بیاید، اقدام به اسیدپاشی 
خواهد کرد. وقتی مأموران از وی خواستند خودش را تسلیم کند 
او ناگهان محتویات داخل ظرف را به سمت آنها پاشید و اقدام به 

فرار کرد.

تهدید دوباره 
سرباز جوان و افســر پلیس که به صورت جزئی دچار سوختگی 
شــده بودند ماجرا را به مرکز گزارش کردند و با حضور اورژانس 
به بیمارســتان انتقال یافتند. این در حالی بود که تیم دیگری از 
مأموران برای دســتگیری مجرم خطرناک وارد عمل شدند و با 
شناسایی محلی که وی به آنجا گریخته بود، راهی این محل شدند. 
طولی نکشید که مرد اسیدپاش به محاصره پلیس درآمد و مأموران 
از وی خواستند که خودش را تسلیم کند. وی که همچنان بطری 
حاوی اسید همراهش بود بار دیگر تهدید کرد که اگر کسی جلو 
بیاید اقدام به اسیدپاشی خواهد کرد و همزمان بطری خود را به 
سمت مأموران گرفت اما پیش از اینکه اقدام به پاشیدن اسید روی 
آنها کند، مأموران با رعایت قانون استفاده از سالح اقدام به شلیک 
گلوله کردند و وی زمینگیر شد. به گفته سرهنگ علی ریحانی، 
فرمانده انتظامی شهرســتان ملکان، پس از دســتگیری متهم، 

پرونده وی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

داماد عصبانی خون به پا کرد
داماد عصبانی که با خانواده همسرش دچار اختالف و درگیری 
شده بود مادر و برادر همســرش را با چاقو به قتل رسانده و 3نفر 

دیگر را نیز مجروح کرده بود ساعتی پس از جنایت دستگیر شد.
به گزارش همشهری، این جنایت در ارومیه اتفاق افتاد. ماجرا از 
این قرار بود که مرد جوان از مدتی قبل با خانواده همسرش دچار 
اختالف و کشمکش شده بود. وقتی آنها نتوانستند این اختالف 
را از راه های مسالمت آمیز برطرف کنند کار به خشونت کشیده 
شــد تا اینکه داماد جوان روز حادثه با چاقو به سوي مادر و برادر 
همسرش حمله کرد و آنها را به قتل رساند. او در ادامه یک دستگاه 
خودروی پژو پارس متعلق به خانواده همســرش را که 3نفر از 
اعضای خانواده او داخلش بودند را به آتش کشید که این اقدام نیز 

موجب مصدومیت هر 3نفر شد.
به دنبال این جنایت، متهم از محل حادثه گریخت و تالش کرد 
تا از ارومیه دور شود اما ساعتی بعد مأموران پلیس توانستند او را 
دستگیر کنند. سردار رحیم جهانبخش، فرمانده انتظامی استان 
آذربایجان غربی با اعالم جزئیات این پرونده گفت: در پی وقوع این 
جنایت در یکی از محله های ارومیه، رسیدگی به آن به صورت ویژه 
در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت تا اینکه با اشراف 
اطالعاتی و اقدامات فنی پلیس، در نهایت قاتل هنگام فرار در یکی 

از خروجی های شهرستان ارومیه دستگیر شد.
او درباره انگیزه متهم نیز گفت:  متهــم در بازجویی ها انگیزه اش 
از ارتکاب جنایت را اختــالف خانوادگی اعالم کرد و هم اکنون با 
صدور قرار قانونی در بازداشت به سر می برد و تحقیقات در این باره 

ادامه دارد.

4کشته در سقوط 
مینی بوس کارگران به دره

به دنبال ســقوط مینی بوس حامل کارگران فصلی به دره ای در 
استان بوشهر 4کارگر جانشان را از دست دادند.

به گزارش همشــهری، این حادثه حدود ســاعت15:30 شنبه 
گذشته در جاده پشــت پر به تنگ ارم در شهرستان دشتستان 
استان بوشهر رخ داد. مینی بوسی که با 17سرنشین در این مسیر 
در حرکت بود ناگهان از جاده منحرف و واژگون شد و پس از آن 

نیز به داخل دره سقوط کرد.
مسافران مینی بوس کارگران فصلی بودند که در اراضی کشاورزی 
گوجه فرنگی در منطقه پشــت پر کار می کردند و آن روز ســوار 
بر مینی بوس در حال برگشــت به خانه بودند کــه دچار حادثه 
شــدند. وقتی حادثه به تیم های امدادی گزارش شد، امدادگران 
هالل احمر راهی محل حادثه شدند و در همان ابتدا مشخص شد 
که 2نفر از مسافران مینی بوس که کارگران اهل روستای دهرود 
بودند جانشان را از دست داده اند. 15سرنشین دیگر که مجروح 
شده بودند با آمبوالنس به بیمارســتان انتقال یافتند و اقدامات 
پزشــکی برای درمان آنها آغاز شــد اما 2نفر از این افراد چنان 
حالشان وخیم بود که جانشــان را از دست دادند و به این ترتیب 
شمار قربانیان حادثه به 4نفر رســید. بررسی های کارشناسان 

پلیس برای مشخص شدن علت این حادثه ادامه دارد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

گزارش

پیگیری

دو قاتل که در یک قدمی چوبه دار بودند با گذشت اولیای دم به زندگی بازگشتند

قاضی دادگاه کیفری یک استان تهران به این پرسش پاسخ می دهد

خانواده مــردی جوان که در درگیری با مرد آشــنایی 
جانش را از دست بوده با دریافت دیه، قاتل را بخشیدند 
تا این پول را صرف کمک به ایتــام و نیازمندان کنند. 
همزمان با این اتفاق، جوان دیگری که در پی اختالفات مالی دســت به 
جنایت زده بود و در یک قدمی قصاص قرار داشت نیز با گذشت اولیای دم 

از مجازات مرگ رهایی یافت.
به گزارش همشهری، نخستین پرونده حوالی نیمه شب سی ام شهریور 
سال99 به جریان افتاد. آن شب حادثه خونینی در حوالی میدان نوبنیاد 
تهران رخ داد و رهگذران 2مرد جوان را دیدند که با هم گالویز شده بودند 

و یکی از آنها با چاقو ضربه ای به پهلوی دیگری زد و فرار کرد.
در این میان زن جوانی که او هم در صحنه درگیری حضور داشت با فریاد 
از مردم کمک خواست و با حضور آمبوالنس، جوان مجروح به بیمارستان 
انتقال یافت. تالش پزشــکان برای نجات این جوان 24ساله آغاز شد و 
همزمان مأموران پلیس با حضور در محل حادثه ضارب را که دوباره به 
آنجا برگشته بود تا سر و گوشی آب دهد دستگیر کردند. یک روز پس از 
دستگیری این مرد از بیمارستان خبر رسید که جوان مصدوم جانش را 
از دست داده است و با گزارش ماجرا به تیم جنایی پایتخت، تحقیقات 
از عامل جنایت آغاز شد. او با اعتراف به قتل جوان 24ساله گفت: حدود 
3ماه قبل ازدواج کردم. من و همسرم در 2رستوران مختلف کار می کردیم 
و از زندگی مان راضی بودم تا اینکه چند وقت قبل متوجه شدم همسرم 
خیلی ناراحت است. وقتی علت را از او پرسیدم متوجه شدم فردی پشت 
سر او بدگویی کرده است. آن فرد مدیر داخلی رستورانی بود که همسرم 
در آنجا کار می کرد. متهم ادامه داد:  با شنیدن حرف های همسرم چنان 
عصبانی شدم که به ســراغ آن مرد رفتم و از او خواستم دیگر همسرم را 
اذیت نکند. حتی او را تهدید کردم اما صحبت ها و تهدیدهایم بی فایده بود. 

او دست بردار نبود و همین باعث شد نقشه قتل او را بکشم.
وی ادامه داد: شــب حادثه با این مرد در میدان نوبنیاد قرار گذاشتم و 
همسرم نیز همراهم آمد. همسرم از نقشه قتلی که در سر داشتم بی خبر 
بود. تصورش این بود که قرار است با همکارش صحبت کنم اما وقتی سر 
قرار رسیدم با آن مرد درگیر شدم و با چاقویی که همراهم بود ضربه ای به 
او زدم. جوان تازه داماد ادامه داد: پس از آنکه به او ضربه زدم فرار کردم اما 
هنگامی که با تمام قدرت می دویدم یاد همسرم افتادم. تازه فهمیدم که 
او همراهم نیست و درحالی که شــوکه شده در محل حادثه مانده است. 

به خاطر همسرم به محل حادثه برگشتم که پلیس دستگیرم کرد.
تازه داماد پس از اقرار به جنایت روانه زندان شد و پس از مدتی به بازسازی 
صحنه قتل پرداخت. پس از آن زمان زیادی طول نکشید که پرونده به 
صدور کیفرخواست منجر و برای ادامه روند رسیدگی و صدور حکم به 
دادگاه کیفری فرستاده شــد. متهم به قتل پای میز محاکمه رفت و به 
قصاص محکوم شد و حکم نیز به تأیید قضات دیوان عالی کشور رسید. به 
این ترتیب پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی تهران فرستاده 
شد تا مقدمات اجرای حکم فراهم شود. حدود 2ماه و نیم قبل زمانی بود 
که برای قصاص تازه داماد درنظرگرفته شده بود و اگرچه او پای چوبه دار 
رفت اما پدر و مادر مقتول حاضر به اجرای حکم قاتل پدرشان نشدند و 
به او مهلت دادند. از آن پس تالش تیم صلح و ســازش دادسرای جنایی 
تهران برای جلب رضایت از اولیای دم شــروع شد تا اینکه آنها به خاطر 
رضای خدا حاضر شدند قاتل را ببخشند. آنها شرط گذاشتند تا پس از 

دریافت دیه، آن را خرج امور خیریه و نیازمندان کنند. به این ترتیب روز 
گذشته اولیای دم در دادسرا حاضر شدند و پس از دریافت دیه پای برگه 
رضایت را امضا کردند. برادر مقتول که به همراه پدرش در دادسرا حضور 
یافته بود به همشهری گفت: برادر جوانم بی گناه به قتل رسید درحالی که 
مســتحق مرگ نبود. فردی بی دلیل جانش را گرفت و همه ما را عزادار 
کرد. این اتفاق تلخ، موجب شــد تا پدر و مادرم هرگز نتوانند مثل سابق 
زندگی کنند. مادرم هر روز اشک می ریزد و همه ما دلمان برای برادر از 
دست رفته مان تنگ شده است. وی ادامه داد: پدر و مادرم پس از این داغ 
سنگین اصرار بر قصاص قاتل پسرشان داشتند تا اینکه روز اجرا فرا رسید. 
همه در راه زندان بودیم و قرار بود پدر و مادرم حکم قصاص را اجرا کنند اما 
در بین راه پشیمان شدند. انگار با خدا معامله کرده بودند،  پدرم می گفت 
درست نیست که ما هم جان یک انسان را بگیریم و پدر و مادر دیگری را 
عزادار کنیم. مادرم هم نظرش همین بود و دلش نمی خواست به زندگی 
یک جوان پایان بدهد. از این رو تصمیم سخت و بزرگشان را گرفتند؛ آنها 
تصمیم گرفتند تا به قاتل پسرشان زندگی ببخشند. وی ادامه داد: قرار 
اســت دیه را صرف امور خیریه و خرج نیازمندان کنیم تا روح برادرم در 
آرامش باشد. از سوی دیگر شنیده ایم که قاتل توبه کرده و پشیمان است. 
او در زندان رفتارهای مناسبی دارد و از جرمی که مرتکب شده به شدت 
نادم است. پدر و مادرم به خاطر خدا به قاتل زندگی بخشیدند و اعتقادشان 

این است که خدا خودش مجازات می کند و به جای انتقام باید بخشید.
در این پرونده با گذشت اولیای دم، مرد محکوم به قصاص از مجازات مرگ 

گریخت تا به زودی از لحاظ جنبه عمومی جرم محاکمه شود.

آیاقاتلمحیطبانقصاصمیشود؟
تحقیقات پلیس برای دســتگیری عامل قتل 
برومند نجفی، محیط بانــی که به اتهام قتل به 
قصاص محکوم شــده بود همچنان در جریان 
است و هنوز مأموران نتوانسته اند قاتل و همدستش را دستگیر 
کنند. اما حاال این سؤال مطرح اســت که آیا قاتل که پسرش 
به دست محیط بان نجفی به قتل رسیده و شاکی این پرونده بود 

درصورت دستگیری قصاص می شود؟
به گزارش همشهری، براســاس محتویات این پرونده جنجالی 
شــامگاه 14مرداد1399، برومند نجفی یکــی از محیط بانان 
کرمانشاه در جریان تیراندازی به سوی یک دستگاه خودروی 
پراید که گمان می کرد حامل شکارچیان غیرمجاز است یکی از 
آنها به نام یوسف را به قتل رساند. به دنبال این حادثه محیط بان 
به اتهام قتل عمدی دستگیر و با رأی دادگاه به قصاص محکوم 
شد. این رأی در دیوان عالی کشور نیز مهر تأیید خورد و همه  چیز 
برای اجرای حکم آماده بود اما چندی قبل درخواســت اعاده 
دادرسی متهم پذیرفته شد تا او بار دیگر در دادگاه محاکمه شود. 
صبح شنبه در شــرایطی که نخستین جلسه دور تازه محاکمه 
برومند در دادگستری کرمانشــاه برگزار شده بود پس از پایان 
جلسه پدر مقتول و یکی از نزدیکانش به سوی برومند و مأمور 
بدرقه زندان حمله کردند. پدر مقتول با شلیک 3گلوله محیط بان 
نجفی را به قتل رساند و همدستش نیز با ضربه تبر سربازی را 
که مأمور بدرقه زندان بود مجروح کرد. پس از آن هر دو متواری 
شدند و از آن زمان پلیس تحقیقات خود برای دستگیری قاتل 
را آغاز کرده؛ اما تاکنون مأموران نتوانسته اند او را دستگیر کنند.

پیچیدگی قضایی
به دنبال وقوع این حادثه این پرســش اساسی مطرح است که 
پدر یوسف)جوانی که توســط محیط بان نجفی به قتل رسید( 
که خودش ولــی دم و از برومند نجفی شــاکی بوده درصورت 
دستگیری قصاص خواهد شد؟  محســن زالی بوئینی، قاضی 
شعبه دوم دادگاه کیفری یک اســتان تهران که سال ها است 
به پرونده های قتل رســیدگی می کند و اشراف کافی به چنین 
پرونده هایی دارد در گفت وگو با همشهری به بررسی حقوقی این 
پرونده جنجالی پرداخت. او می گوید: درمورد مرد محیط بان با 
وجود صدور حکم قصاص و تأیید در دیوان عالی کشــور، اعاده 
دادرسی پذیرفته شده بود. از طرفی پذیرش رسیدگی دوباره به 
پرونده به منزله بی اعتبار شدن رأی قبلی )قصاص(  نیست و رأی 
صادر شده قبلی هنوز معتبر است. نکته این است که دیوان عالی 
کشور پس از دریافت درخواست اعاده دادرسی به لحاظ شکلی 
آن را می پذیرد و تجویز می کند که دوباره به پرونده رسیدگی 
شود و در نهایت این دادگاه است که باید این موضوع را بپذیرد 
و حکم صادر کند. این قاضی با ســابقه دادگستری ماجرایی را 
که اتفاق افتاده به زبان ســاده تر اینطور بیان می کند: یک نفر 
به قصاص محکوم شده است و تشریفات قضایی نیز انجام شده 
اســت؛ اما شــخصی بدون اجازه دادگاه خودش حکم قصاص 
را اجرا کرده اســت. این عمل شــامل بند پ ماده302 قانون 

مجازات اسالمی می شــود که می گوید: درصورتی که مجنی 
علیه)مقتول( دارای یکی از حاالت زیر باشــد، مرتکب)قاتل( 
به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی شود. در ادامه ماده آمده 
است: مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق 
قصاص.... این یعنی درصورتی که برومند نجفی مستحق قصاص 
باشد، صاحب حق قصاص، یعنی پدر مقتول درصورتی که وی 
را به قتل برساند قصاص نمی شود. این قاضی باسابقه می گوید: 
اما اتفاقی که در این پرونده رخ داده پذیرش درخواســت اعاده 
دادرسی است. در این شرایط موضوعی که باید بررسی شود این 
است که اعاده دادرسی پذیرفته می شود یا نه. زمانی ماده302 
قانون مجازات اســالمی موضوعیت دارد که حکم قطعی باشد 
و منعی برای اجرا نداشته باشــد اما در این مورد اعاده دادرسی 
پذیرفته شده و پرونده در دســت رسیدگی بوده و دادگاه هنوز 
اعالم نکرده بود که حکم صادر شده قبلی )قصاص( شکسته شده 
است یا نه. چرا که به هر حال جوازی برای رسیدگی مجدد صادر 
شده بود و نتیجه رسیدگی مشخص نبود. قاضی زالی در ادامه 
می گوید: پدر مقتول ظاهرا همچنان فراری است اما درصورت 
دســتگیری ابتدا باید منتظر نتیجه رســیدگی به درخواست 
اعاده دادرسی محیط بان ماند. هرچند او به قتل رسیده اما این 
درخواست از ســوی وکیل یا خانواده وی قابل پیگیری است و 
باید منتظر ماند تا نتیجه آن دادگاه روشــن شــود. اگر دادگاه 
درخواست اعاده دادرسی را رد کرد، به این معنی است که حکم 
قصاص قبلی همچنان پابرجا اســت. در این شرایط ماده302 
اعمال می شــود. او ادامه می دهد: فارغ از نتیجه ای که دادگاه 
درباره رسیدگی به درخواســت اعاده دادرسی به آن می رسد 
به نظر می رسد که نتیجه یکی است. اگر درخواست رد شود پدر 
مقتول با استناد به ماده302 قصاص نخواهد شد و حتی دیه هم 
از او ساقط می شود. با وجود این طبق تبصره یک ماده302 متهم 
به لحاظ تعزیری مجازات خواهد شد. در این تبصره آمده: اقدام 
در مورد بندهای )الف(، )ب( و )پ( این ماده بدون اجازه دادگاه 
جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم »تعزیرات« 

محکوم می شود.

ادعای عجیب آدم ربای خشن در دادسرا 

می خواستم گروگانم را نجات دهم
مرد افغان که به اتهام ربودن یک دختر نوجوان بازداشــت شــده، در 
دادسرای جنایی تهران ادعای عجیبی را مطرح کرد. او مدعی است دختر 

نوجوان را ربوده تا او را نجات دهد!
به گزارش همشهری، شامگاه جمعه گذشته افرادی که برای تفریح به 
پارکی در جنوب تهران رفته بودند شاهد صحنه عجیبی بودند. در نقطه 
خلوتی از پارک، مردی جوان درحالی که دختری نوجوان را با چاقو تهدید 
می  کرد او را روی زمین می کشید. دختر نوجوان گریه می کرد و شاهدان 
فورا با پلیس تماس گرفتند. همزمان پدر دختر نوجوان که خانه شان در 
آن حوالی بود و به دنبال دخترش به پارک آمده بود، از راه رسید و با دیدن 
این صحنه برای نجات دخترش وارد عمل شد. از سوی دیگر مأموران 
پلیس نیز در پارک حاضر شدند و مرد چاقو به دست را دستگیر کردند. 
دختر نوجوان که تبعه افغانستان است و از این ماجرا وحشت کرده بود 
به مأموران گفت: به همراه دوســتانم برای تفریح و هواخوری به پارک 
آمده بودیم که ناگهان مردی به سمتم هجوم آورد و در مقابل چشمان 
بهت زده دوستانم، چاقویی زیر گلویم گذاشت و با تهدید از من خواست 
تا همراهش بروم. وی ادامه داد: از رفتار و حرف هایش فهمیدم که او قصد 
داشت با گروگان گرفتن من، طالهایم را سرقت و مرا مورد آزار و اذیت 
قرار دهد اما سر بزنگاه، پدرم که به دنبال من آمده بود و مأموران رسیدند 
و نجاتم دادند. متهم گروگانگیر بازداشت شد و دیروز برای انجام تحقیق 
به شعبه یازدهم دادسرای جنایی تهران انتقال یافت. او در بازجویی ها 
ادعای عجیبی را مطرح کرد و گفت: دخترنوجوان از هموطنانم بود و او 
را می شناختم. معموال او را در پارک می دیدم مشغول پیاده روی بود اما 
شب حادثه متوجه شدم افراد دیگری دور او جمع شده اند. تصور کردم 
که آنها مزاحمش شده اند و باید نجاتش دهم. به سمتشان رفتم  اما دختر 
نوجوان گفت که آنها دوستانش هستند. اما فکر کردم از ترسش چنین 
ادعایی مطرح می کند. برای همین او را همراهم کشــیدم که از دست 
مزاحمان نجات و تحویل پدرش بدهم. اما همان لحظه پدرش رسید و 
همه تصور کردند قصد زورگیری و ربودن دختر نوجوان را دارم. متهم 
که معتاد به گل و تریاک است در ادامه با دستور بازپرس جنایی تهران 

بازداشت شد و تحقیق از او ادامه دارد.
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آلمان جدیدی در حال ظهور است
جنگ اوکراین، آلمان را از خواب بیدار کرد و باعث شــد تا 
آلمانی ها بر سر این مسئله به اجماع برسند که کشورشان 
نیاز به تغییرات گسترده اقتصادی و امنیتی دارد. این جنگ 
همچنین باعث شــد تا آلمان بفهمد که اقتصادش بیش از 
حد به صادرات محصوالت صنعتی قدیمی وابســته است 
که هم فضایی برای رشــد ندارند و هم بیش از پیش باعث 
وابستگی آلمان به چین شده اند. آلمان اکنون فهمیده که در 
زیرساخت ها سرمایه گذاری کمتری کرده و برای مدیریت این 
چالش ها، آلمان جدیدی در حال سر بر آوردن است. آلمان 
فعال برای عبور از بحران انــرژی در حال راه اندازی مجدد 
نیروگاه های زغال سنگ است؛ در انرژی های تجدیدپذیر 
ســرمایه گذاری می کند و در تصمیم خــود برای تعطیلی 

نیروگاه های هسته ای تجدیدنظر کرده است.

واشنگتن نسبت به صادرات بنزین 
تولید شده با نفت روسیه به آمریکا 
از طریق هند ابــراز نگرانی کرده 
است. وزارت خزانه داری آمریکا به دهلی نو اطالع 
داده یک کشــتی نفتکش هندی پس از تحویل 
گرفتن نفت از نفتکش روســیه در دریاهای آزاد، 
آن را به بندر گجرات در سواحل غرب هند انتقال 
داده و این محموله پس از پاالیش دوباره بارگیری 

و راهی آمریکا شده است.
این نخستین بار نیســت که مقام های آمریکایی 
نسبت به  احتمال دور زدن تحریم های غرب علیه 
روسیه آن هم از سوی یکی از نزدیک ترین شرکای 
تجاری- امنیتی خود ابــراز نگرانی می کنند. در 
واقع، ماه هاســت که موضع دولت هند نسبت به 
جنگ اوکراین و آمار و ارقام های خرید نفت روسیه 
از سوی این کشــور، رهبران غربی را نگران کرده 
است. هند جزو کشورهایی است که با وجود روابط 
گســترده تجاری و نظامی با آمریکا، در برخورد 
با جنگ اوکرایــن راهش را از کشــورهای غربی 
جدا کرده اســت. هند نه تنها با اعالم بی طرفی در 
این بحران، از محکوم کردن روسیه و همراهی با 
کشورهای غربی در تحریم مسکو خودداری کرد، 
بلکه به کرملین در تاب آوری در برابر تحریم های 

غرب کمک هم کرده است.
هند ســومین مصرف کننده بزرگ نفت در جهان 
اســت که بیش از 80درصــد آن را وارد می کند. 
به لحاظ تاریخی، روســیه هیچ گاه جزو مهم ترین 
صادرکننــدگان نفت به هند نبوده اســت و مثال 
در 2ماه نخست ســال جاری میالدی، حتی یک 
بشکه نفت هم به هند صادر نکرده بود. اما شرایط 
با اعمال تحریم های غرب علیه صنعت نفت و گاز 
روسیه تغییر کرده است. خبرگزاری رویترز اخیرا 
به نقل از مؤسسه بین المللی کپلر)شرکت تحلیل 
داده انرژی( گزارش داده که تقاضای هند برای نفت 
روسیه به اوج خود رســیده است. در این گزارش 
آمده است: »هند اکنون روزانه 1.05میلیون بشکه 
نفت از مجموع 4.47میلیون بشکه نفت تولیدی 
روسیه را خریداری می کند. این در حالی است که 
واردات هند از روسیه در تمام ماه های سال گذشته 

به باالی 200هزار بشکه در روز هم نمی رسید.«
رویترز نوشــته اســت: نکته جالب اینجاست که 
دهلی حجم باالیی از نفت اورال روسیه را خریداری 

می کند که از بنادر اروپایی صادر می شود و مسافت 
طوالنی تری را طی می کند تا به هند برسد. شروتی 
منــون، تحلیلگر سیاســی - اقتصادی، می گوید: 
در شــرایطی که قیمت جهانی انــرژی باال رفته 
هند به دنبال کســب منفعت از نفت روسیه است 
که به دلیل تحریم ها قیمتش پایین آمده اســت. 
البته به رغم قیمت جذاب، پاالیشــگاه های بزرگ 
هندی به دلیل تحریم بانک های روسیه، در انتقال 
پول نفت خریداری شــده به این کشور با چالش 
روبه رو هستند. این مشکل طرف روسی هم هست. 
بر همین اســاس یکی از گزینه هــای پیش روی 
هند ایجاد یک نظام پرداخــت مبتنی بر ارزهای 
ملی اســت؛ به این ترتیب صادرکنندگان هندی 
می توانند به جــای دالر یا یورو به  روســیه روبل 
پرداخت کننــد و این به معنی نزدیک تر شــدن 
روابط 2طرف است. روزنامه آســیاتایمز با اشاره 
به تأثیر تحریم ها بر تقویت روابط روســیه و هند 
نوشته اســت: »از قضا، تحریم های مثال جهنمی 
غرب بزرگ ترین انگیزه گسترش تجارت دوجانبه 
هند و  روسیه شده است. روابط این 2کشور اکنون 
به چنان پویایی اي رسیده که کمتر کسی در دوران 

پس از اتحاد جماهیر شوروی گمانش را می برد.«

سیاستی فراتر از خرید نفت ارزان 
حدود یک ماه بعد از آغاز جنــگ اوکراین بود که 
سوبرامانیام جایشانکار، وزیر خارجه هند، گفت: 
»اگر قرار باشــد هند در مناقشه اوکراین از کسی 
طرفداری کند، جانب صلح را می گیرد.« اظهارنظر 
دیپلماتیک زیرکانــه ای که نشــان داد دهلی نو 
قصد ندارد روابط خود با متحد دیرینه اش، یعنی 
روســیه را برای همراهی با غرب به خطر بیندازد. 
در اجالس کواد هــم که چند هفتــه بعد برگزار 
شد، رهبران استرالیا، ژاپن و آمریکا یکصدا حمله 
روســیه به اوکراین را محکوم کردنــد اما نارندرا 
مودی، نخســت وزیر هند، با خودداری از این کار 
گفت: »بازگشت به مسیر گفت وگو و دیپلماسی 

ضروری است.«
پایگاه تحلیلی پراجکت ســندیکت به مناسبت 
هفتاد وپنجمین سالگرد استقالل هند، در گزارشی 
نوشته است: اگر قرار باشد برای بهترین اظهارنظر 
دیپلماتیک ســال2022 جایزه ای درنظر گرفته 
شــود، این جایزه باید به وزیر خارجه هند تعلق 

بگیرد؛ آنجا که در واکنش به انتقاد اروپایی ها از هند 
به دلیل انفعال در مناقشه اوکراین و محکوم نکردن 
حمله روسیه به این کشــور گفت: »اروپا باید این 
ذهنیت را کنار بگذارد که مشکالت اروپا مشکالت 
جهان است، اما مشــکالت جهان مشکالت اروپا 
نیست.« این اظهارات دیپلمات ارشد هندی نشان 
داد که جهان تا چه اندازه از جهانی شــدن فاصله 
گرفته و کشورهای بزرگی چون هند به دنبال حفظ 
منافع استراتژیک خود هستند. هند از آغاز جنگ 
اوکراین تالش کرده تا با دور کردن خود از جنگ 
سرد جدید میان شرق و غرب، از روابط متنوعش 

در عرصه بین الملل امتیاز بگیرد.
اهداف هند از دیپلماسی چندوجهی فراتر از منافع 
تجاری و اقتصادی اســت. تجارت ساالنه هند و 
آمریکا هم اکنون بیش از 110میلیارد دالر است. 
این کشور همچنین در ســال های اخیر به یکی 
از مهم ترین مشتریان عمده تســلیحات نظامی 
آمریکا تبدیل شــده اســت. همچنین با توجه به 
تهدید فزاینده چین در مرزهای هند، روابط متقابل 
امنیتی با آمریکا از اهمیت زیادی برای این کشور 
برخوردار است. اما هند نگرانی دیگری نیز دارد که 
این کشور را به سوی روســیه سوق می دهد؛ ابعاد 
استراتژیک روابط پکن با مسکو که برای دهلی نو 
مهم تر از خرید نفت ارزان و تســلیحات پیشرفته 
روسی است. سوشانتا مالیک و بریژیت گرانویل در 
پراجکت سندیکت نوشته اند: »هند می خواهد با 
نزدیک نگه داشتن روسیه به خود، مانع ایجاد محور 

چین ـ روسیه در شبه قاره هند شود.«
روزنامه آسیاتایمز نیز نوشته است: »جالب اینکه 
تالش های غرب برای ایجاد بدبینی در هند نسبت 
به روابط روسیه و چین دیگر اثر دلخواه آنان روی 
هندی ها را ندارد و برعکــس، دهلی نو اکنون در 
تالش است تا از فرصت تمایل نزدیکی روسیه به 

آسیا بیشترین استفاده را ببرد.«

دیپلماسی چندوجهی هند
هند تاکنون توانسته بازی دیپلماسی چندوجهی 
میان غرب و شــرق را ماهرانه مدیریت کند. این 
کشور عالوه بر خرید تسلیحات نظامی آمریکایی 
و اروپایی، همزمــان یکی از خریــداران بزرگ 
تســلیحات روســی اســت. هند موفق شده تا 
سامانه های دفاع هوایی پیشرفته S400 روسی 

را بخرد و همزمــان خرید تســلیحات از پیمان 
ناتو به ویــژه فرانســه را افزایش دهد. از ســوی 
دیگر، هنــد اکنــون فرصت های زیــادی برای 
توســعه همکاری های تجاری با روسیه دارد که 
هیچ ارتباطــی با بخش های حســاس موردنظر 
آمریــکا و اروپا نــدارد. به عنوان مثال، روســیه 
اکنون برای بازســازی زیرســاخت های صنعتی 
خود به تجهیزاتی نیاز دارد کــه پیش تر از غرب 
وارد می کرد و اکنون می توانــد از هند وارد کند. 
همچنین صادرات تولیدات دارویی و خودروسازی 
هند به روســیه نیز در زمره حمایت های نظامی 

محسوب نمی شود.
سی ان ان در گزارشــی با مطرح کردن این سؤال 
که »هند چطور می تواند نفت روســیه را بخرد و 
همچنان دوســت آمریکا باشــد؟« نوشته است: 
دهلی نو نه تنها حمله روسیه به اوکراین را محکوم 
نکرده، بلکه نفت این کشــور را هــم می خرد. در 
این میان، رئیس جمهور آمریــکا فقط به انتقاد از 
»موضع متزلزل دهلی نو« بســنده کرده اســت؛ 
اما همه  چیز ظرف یــک روز تغییر می کند. بایدن 
پس از دیدارش با نخســت وزیر هنــد، از ارتباط 
عمیق 2ملت و ارزش های مشترک 2کشور سخن 
می گوید. واقعیت این اســت که نقــش هند در 
دکترین آمریکا برای مقابله با ظهور قدرت چین 
حیاتی اســت و از آنجایی که از نظر غرب، چین 
تهدیدی به مراتب بزرگ تر از روســیه است، پس 
مجبور اســت که به رغم ناخشــنودی از رویکرد 
دهلی نو نسبت به مسکو دندان روی جگر بگذارد. 
همین مسئله باعث می شود دریابیم که چرا غرب 
بارها آشکارا از سکوت چین در قبال جنگ اوکراین 
با شــدیدترین لحن انتقاد کرده اما در برابر هند 

سکوت کرده است.
پراجکت ســندیکت نوشته اســت: هند خریدار 
تسلیحات روسی اســت اما آنچه باعث شده این 
کشور هدف تحریم های ثانویه آمریکا قرار نگیرد، 
استفاده دولت فعلی و پیشین آمریکا از اختیارات 
قانونی خود برای جلوگیری از این کار بوده است. 
یکی از اقدامات واشنگتن در سال های اخیر برای 
مهار خیزش چین تشــکیل گروه اســتراتژیک 
»کواد« متشــکل از آمریکا، هند، استرالیا و ژاپن 
بوده اســت و تحقق این امر با اعمال تحریم  علیه 

یکی از اعضای گروه امکان پذیر نیست.

بازی دیپلماتیک هند، میان شرق و غرب
هند ضمن حفظ روابط استراتژیک خود با غرب، نه تنها از همراهی با تحریم ها علیه مسکو خودداری کرده، که به یکی از 

مشتریان اصلی نفت روسیه هم تبدیل شده است

حقانی: به دعوت کرزای و عبداهلل قدرت را به دست گرفتیم
همزمان با یک سالگی سقوط کابل به دست طالبان، »انس حقانی«، 
از اعضای ارشد این گروه در یک گفت وگو با شبکه 
الجزیره از کارنامه یک سالگی طالبان دفاع کرده و 
گفته اســت که طالبان اجازه فعالیت به گروه های 

مسلح را نخواهد داد.
انس حقانی یکی از چهره های کلیدی طالبان اســت که در جریان 
مذاکرات آمریکا با طالبان در دوحه، توســط دولت اشرف غنی از 
زندان آزاد شــد. او بالفاصله به قطر رفت و به هیأت مذاکره کننده 
طالبان پیوســت. انس کوچک ترین فرزنــد جالل الدین حقانی، 
بنیانگذار شــبکه حقانی نیز هســت. برادر بزرگ تــر انس، یعنی 
سراج الدین پس از مرگ پدرش رهبری شــبکه حقانی را به دست 
گرفت. سراج الدین از 8سال قبل همزمان معاون گروه طالبان نیز 
بود و بعد از به قدرت رسیدن طالبان، سمت کلیدی وزارت کشور را 

در دست گرفته است.
انس حقانی می گوید: »در طول یک سال گذشته، ما تحوالت عظیم 
و متعددی را به ارمغان آوردیم که عمده ترین آنها آزادی و استقالل 
است، زیرا کشورمان را از اشغال، بی عدالتی و ظلم خارج کردیم. این 
چیزی است که مردم هر کشور تحت اشغال آرزوی آن را دارند. این 

آزادی مایه مباهات ماست.«
حقانی برچیده شدن عوارض اجباری در افغانستان را دستاورد مهم 
دولت تحت کنترل طالبان می داند و در این ارتباط با اشاره به آنکه 
برای نخستین بار همه افغانستان تحت کنترل یک دولت درآمده، 

می گوید: »این برای نخستین بار در 40سال گذشته است که یک 
دولت مرکزی کنترل کل کشور را به دست می گیرد. موارد بسیاری 
برای فهرست کردن دستاوردها وجود دارد، اما ذکر این نکته مهم 
اســت که عوارض اجباری که قبال بر مردم تحمیل می شد، دیگر 
وجود ندارد. دیگر هیچ گروه ستیزه جوی خاصی در کشور فعالیت 
نمی کنند. دولت مرکزی بدون هیچ گونه عوارض یا کمک خارجی 
قادر به پرداخت حقوق کارمندان دولــت در تمام نهادهای دولتی 
اســت. اینها فقط چند نمونه موفقیت دولت در یک ســال گذشته 

هستند.«
حقانی همچنین نقض توافق دوحه از ســوی طالبان را رد می کند 
و شــاهد خود برای پای بندی طالبان به تعهداتش در توافق دوحه 
را دولت قطر می داند و می گوید: »برخــالف ما، بیش از هزار مورد 
نقض تعهد توســط نیروهای آمریکایی و دولت سابق کابل صورت 
گرفت. به عنوان مثال، وقتی که بایدن به قدرت رسید، زمان خروج 
براساس توافق دوحه را به صورت یکطرفه تا 4ماه بدون مذاکره با ما 
تمدید کرد. آمریکا همچنین تا به امروز در حذف نام اعضای طالبان 
از لیست سیاه تأخیر داشــته و آزادی زندانیان افغان نیز به تعویق 
افتاده است. لیست تخلفات طوالنی است. با وجود ناامیدی، ترجیح 

دادیم به خشونت متوسل نشویم.
حقانی در این گفت وگو همچنین ادعا کرد که خأل قدرت در کابل 
باعث شد تا طالبان قدرت را به دست بگیرد. انس در این گفت وگو 
همچنین افزوده اســت که درخواســت و دعوت حامــد کرزای، 
رئیس جمهور پیشین و عبداهلل عبداهلل، معاون سابق رئیس جمهور 
نیز در به دست گیری امور در کابل توسط طالبان نقش داشته است.

این عضو ارشد طالبان وقتی با سؤالی درباره دولت فراگیر و حقوق 
زنان روبه رو شد، پاسخ داد که تنها یک ســال از به قدرت رسیدن 
طالبان در کابل می گذرد و دنیا نباید از این گروه انتظار داشته باشد 
که یک شبه به همه اهداف خود برسد؛ ضمن اینکه به گفته حقانی 
جامعه جهانی نیز به وعده خود برای به رســمیت شناختن دولت 

طالبان و اعطای کمک ها عمل نکرده است.

آسیا

گزارش

نفوذ القاعده و داعش در آفریقا
فعالیت گروه های وابسته به القاعده و داعش در آفریقا 

گسترده تر از خاورمیانه شده است

13سال از آخرین نقشــه بزرگ القاعده علیه آمریکا می گذرد؛ 
حمله ای نافرجام برای انفجار متــروی نیویورک. اکنون جنگ 
در افغانستان به پایان رسیده اســت. آمریکایی ها و اروپایی ها 
مشغول بحران های دیگری هستند؛ از اوکراین گرفته تا تایوان. 
ایمن الظواهری، رهبر القاعده، 2هفتــه قبل در حمله پهپادی 
آمریکا کشته شــد، اما حضور او در خانه ای امن در قلب کابل، 
یادآور قــدرت ماندگار القاعده بود که شــاید مدتی اســت به 

فراموشی سپرده شده است.
 دوران رهبــری الظواهری اما برای القاعده دوران درخشــانی 
نبود. القاعده در این دوران، حمالت محــدودی علیه آمریکا و 
اروپا انجام داد. ظهور داعش در ســوریه و عراق هم به تضعیف 
القاعده و جایگاه الظواهری کمک کرد. این گروه تروریستی در 
سال 2014 از القاعده منشعب شد و برای چندین  سال متوالی 
توانســت خلیفه گری خود را در این قلمرو حفظ کند. بسیاری 
از کارشناســان امنیتی باور دارند که زیرســاخت  تروریستی 
القاعده ای که جهان در سال 2001 با آن مواجه بود، مدت هاست 
که دیگر وجود ندارد، اما براســاس گزارش تیم نظارت سازمان 
ملل، در ســال های اخیر نشــانه هایی از احیای ســاختارهای 
تروریســتی این گروه در گوشــه و کنار جهان، به ویژه در قاره 
آفریقا هویدا شده اســت. در حقیقت، آنچه القاعده امروز را از 
القاعده سال 2001متمایز ساخته، گستردگی فعالیت این گروه 

در جهان است.

گریز از مرکز داعش و القاعده
منطقه ســاحل، قلمروی وســیع منتهی به جنــوب صحرای 
آفریقا که از عملکرد ضعیف دولت هــا و بی ثباتی رنج می برد، 
امروز به کانون تروریسم جهان تبدیل شده است. تا پایان سال 
2021 بیش از یک سوم تمامی مرگ ومیرهای ناشی از حمالت 
تروریستی در این منطقه رخ داده است. این منطقه سکونتگاه 
 ائتالفی چند گروهی وابسته به القائده است. در مالی تقریبا 2هزار 
و 700نفر در 6ماه اول سال جاری بر اثر حمالت تروریستی این 
ائتالف جان خود را از دســت داده اند. این رقم 40درصد بیشتر 
از آمار سال گذشته میالدی است. ماه گذشته نیروهای وابسته 
به القاعده به یک پاسگاه نظامی در 60کیلومتری پایتخت مالی 
حمله کردند و یک هفته پس از آن به بزرگ ترین پایگاه نظامی 
مالی حمله بردند. به نوشته اکونومیست، پیش بینی می شود تا 
پایان سال جاری آمار مرگ ومیر در حمالت تروریستی در نیجر از 
هزار نفر فراتر رود. در بورکینافاسو نیز در نیمه اول سال 2هزار و 

100نفر در درگیری های تروریستی کشته شده اند.

القاعده در شرق آفریقا هم بستر رشد مناسبی برای خود یافته 
است. گروه الشباب وابسته به القاعده، کنترل بخش های بزرگی 
از سومالی را در دست دارد. به گفته اســتفان تونسند، یکی از 
فرماندهان آمریکایی مســتقر در آفریقا، این گروه بزرگ ترین، 
ثروتمند ترین و مرگبارترین زیرشــاخه القاعده در جهان است 
که طی سال گذشــته قدرتمندتر و جسورتر هم شده است. در 
اردیبهشت ماه این گروه به پایگاهی نظامی متعلق به اتحادیه اروپا 
یورش برد،  50نفر را کشت و سالح های پایگاه را غارت کرد. ماه 
گذشته گروهی متشکل از 500تا 800عضو الشباب به منطقه ای 
امنیتی در اتیوپی نفوذ کرده، سپس با هدف تاسیس پایگاهی در 

کوهستان بِیل، 150کیلومتر در خاک اتیوپی پیشروی کردند.
داعش هم به تازگی از قلمروی خود در عراق و سوریه جدا شده 
و به شدت مشغول اســتخدام، ســرمایه گذاری و تأثیرگذاری 
روی گروه های افراطی در آفریقا و افغانستان است؛ برای مثال 
در نیجریه، گروه »امارت اســالمی آفریقــای غربی« به عنوان 
اصلی ترین گروه جهادی جایگزین »بوکوحرام« شــده است. 
یکی از انشعابات این گروه، »امارت اسالمی در صحرای بزرگ«، 
حمالت گســترده ای را در بورکینافاســو، مالی و نیجر انجام 
داده است. از ســویی دیگر، از زمان خروج آمریکا از افغانستان، 
حمله شــاخه خراســان داعش در یک سال گذشــته بیش از 

700جان باخته داشته است.

قطع ارتباط با هسته مرکزی
نباید فراموش کرد که بیشتر این گروه ها نابسامان و سازمان نیافته 
هستند و ارتباط آنها با ســازمان اصلی ، مانند القاعده یا داعش 
مبهم اســت؛ برای مثال گروه »امارت اسالمی صحرای بزرگ 
آفریقا« گروهی از تبهکاران است که خود را در پرچم اسالم گرایی 
پنهان کرده، اما هیچ ایده سیاسی واضحی ندارد. فاصله ای که 
میان این هسته ها و رهبری القاعده و داعش افتاده، تا حدی ناشی 
از موفقیت در فعالیت های ضدتروریسم است. اطالعات ارتش 
آمریکا نشــان می دهند جبهه النصر، شاخه القاعده در سوریه، 
بین ســال های 2013تا 2016 نتوانســت با الظواهری ارتباط 
برقرار کند؛  از این رو مسیر مستقل خود را در پیش گرفت. همین 
واقعیت در مورد دیگر شاخه های القاعده در آفریقا و داعش هم 

صدق می کند.
این تمرکززدایی از فعالیت گروه های تروریستی، ممکن است 
به زنده  نگه داشــتن القاعده و داعش کمک کرده باشد. آمریکا 
تاکنون 2رهبر القاعده و 5رهبر داعش در افغانســتان و سوریه 
را از بین برده اســت، اما این اقدامــات کوچک ترین تأثیری بر 
روند حیات القاعده و داعش نداشته است. همزمان کارشناسان 
امنیتی بــاور دارند تمایل بــه پراکندگی در میــان گروه های 
تروریستی سایه تهدید را از سر غرب برداشته و متوجه جوامع 
محلی ساخته است. از نظر کارشناسان امنیتی مانند دنیل بیمن 
از دانشگاه جورج تاون، القاعده اکنون به گروهی محلی تبدیل 
شده است که حمالت خارجی دیگر در اولویت این گروه نیست، 
اما سازمان ملل با این ایده موافق نیست و باور دارد درصورتی که 
فعالیت گروهک های تروریستی در منطقه ساحل و دیگر مناطق 
جهان سرکوب نشود، نهایتا یک یا چند گروه از میان آنها برای 
القاعده فرصتی برای اجرای عملیاتی تروریستی در غرب فراهم 

خواهند آورد.

خالد مشعل 
رئیــس جنبــش حمــاس در خــارج از 

فلسطین
بیش از ۶۰نفر از شهروندان فلسطینی 
عضــو گــروه حمــاس در زندان هــای 
عربستان سعودی تحت شکنجه شدید 
قــرار دارنــد. این جای ســؤال اســت که 
شــکنجه اعضای حماس در عربستان 
به نفع چه کسی است و چرا ریاض آنها 

را محاکمه کرده است؟)الجزیره(

لیز تراس
نامزد نخست وزیری انگلیس

سیاســتمداران در اســکاتلند، ولــز و 
بــر  بــه جــای تمرکــز  ایرلندشــمالی 
اولویت هایشــان، درگیــر بازی هــای 
سیاسی شده اند. ما 4کشور مجزا و جدا 
از هم نیستیم، بلکه همگی با هم یک 
کشــور بزرگ هســتیم که نه تنها تاریخ 
و نهادهــای مشــترک، بلکــه خانــواده، 
دوســتان و ارزش هــای مشــترکی هــم 

داریم.)روزنامه تلگراف(

پرداخت حقوق ارتش لبنان 
با پول قطر آغاز شد

قطر نخســتین بخش از کمک 60میلیون دالری 
وعده داده شده برای پرداخت حقوق و دستمزد به 
سربازان و افســران ارتش لبنان را به بیروت ارسال 
کرد. »جوزف عــون«، فرمانده ارتش لبنان با تأیید 
ارســال کمک مالی قطر به بیروت از دوحه به دلیل 
پرداخت کمک هــای مالی قدردانی کرده اســت. 
همزمان، ارتش لبنان اعالم کرد که پرداخت حقوق 
به سربازان و نیروهای نظامی را شروع کرده است. 
موافقت قطر با پرداخت بخشــی از حقوق نظامیان 
ارتش لبنان در شرایطی صورت می گیرد که لبنان 
از یک بحران اقتصادی چندین ساله رنج می برد. این 
بحران اقتصادی به ویژه پــس از انفجار بزرگ بندر 
بیروت تشدید شــد. هم اکنون لبنان شاهد سقوط 
ارزش پول ملی خود و همزمان تورم سرسام آوری 
اســت که زندگی را برای بسیاری از شهروندان این 
کشور که روزگاری به عروس خاورمیانه مشهور بود، 
سخت کرده است. مقامات قطری گفته اند که این 
حمایت ها به عنوان بخشی از تعهد قطر به حمایت از 
مردم لبنان و اعتقاد راسخ به اهمیت و ضرورت اقدام 
مشترک عربی درباره بیروت صورت می گیرد. قطر 
پیش تر نیز از ماه جوالی2021 به مدت یک ســال 
ماهانه 70تن غذا برای ارتش لبنان ارسال کرده بود. 
همچنین اعالم شده که همزمان سازمان ملل متحد 
توزیع کمک های ارسالی از دیگر کشورهای عربی را 

در لبنان آغاز کرده است.

نقل قول خبر جهان نما

 خبر

کیوسک

هنری کیسینجر
وزیرخارجه پیشین آمریکا

مــا در آســتانه جنــگ بــا روســیه و 
چیــن در مــورد مســائلی هســتیم کــه 
خودمان ایجــاد کرده ایم، بــدون اینکه 
هیــچ تصــوری از پایــان ایــن وضعیــت 
داشــته باشــیم. در شــرایط فعلی تنها 
کاری کــه می توانیــم انجــام دهیــم این 
اســت کــه تنش هــا را تشــدید نکنیــم.

)وال استریت ژورنال(

ترز
روی

س: 
عک
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گرینویچ

عواقب اليک يک کامنت

 

مینسک: آتش نشانی در بالروس به دليل الیک کردن 
کامنت یک نفر دیگر در شبکه های اجتماعی، به یک 
سال و نيم زندان محکوم شد. به گزارش بی بی سی، او 
متهم بود که در سپتامبر سال 2021 نظری را درباره 
مرگ یک مأمور »کا گ ب« بالروس پسندیده است. 
سازمان »کا گ ب« که در زمان اتحاد جماهير شوروی 
به عنوان ارگان امنيتی این کشــور فعال بود، بعد از 
فروپاشی شوروی تعطيل شــد. اما در بالروس، این 
سازمان با همين نام به کارش ادامه داد. نام این مأمور 
»کا گ ب« دیميتری فداسياک بود و در جریان یک 
»عمليات ضدتروریستی« در مينسک، توسط یک 
کارشناس آی تی به نام آندری زلتسر کشته شد. در 
جریان این یورش، آندری زلتسر نيز توسط مأموران 
کشته شد. این حمله با واکنش گســترده کاربران 

بالروسی در شبکه های اجتماعی روبه رو شد.

شکسپیر، دیکنز و چاوسر سانسور شدند
حذف بيش از یک هزار عنوان کتاب از فهرست مطالعاتی کتابخانه های دانشگاه های انگلستان

کاخ های سفالین يک هنرمند
 

زوريخ: یک هنرمند سوئيســی مجتمع بزرگــی از کاخ های 
ســفالين را در کناره های یک رود خلق کرده است. به گزارش 
ایسنا، »فرانســوا مونتوکس« هنرمندی سوئيسی است که با 
ادامه پروژه ساالنه ساخت مجســمه های سفالين در کناره رود 
»تولور«، امسال موفق شده اســت مجتمع مسحورکننده ای از 
کاخ های سفالين را خلق کند. البته خشکسالی که امسال اروپا 
را تحت تأثير قرار داده است به این هنرمند در تحقق بخشيدن 
به ایده های هنری اش کمک کرده است. این هنرمند سوئيسی 
پروژه هنری امســال را از 6 هفته پيش و بــا توقعات نه چندان 
زیادی آغاز کرده بود، اما خشکسالی به او این امکان را داد که یک 
شهر کامل مملو از مناره های سفالين خلق کند. حاال احساسات 
متناقضی در »مونتوکس« به وجود آمده است؛ او دوست دارد که 
باران ببارد، اما با بارش باران اثر هنری او نيز از بين خواهد رفت. 
این هنرمند درباره خلق این آثار هنری می گوید: »من زندگی 
مردمی که زیر طاق )های این شهر سفالين( و زیر پل قدم می زنند 
و به ساختمان ها و شهرها نگاه می کنند را تصور می کنم... پس 
از قوه تخيلم اســتفاده می کنم و جهان آنها را می بينم که زیر 
 انگشتان من خلق می شود. « »مونتوکس«  به عنوان یک هنرمند 
طبيعت دوست، معتقد است تداوم خشکسالی حتی به قيمت 
امکان ادامه پروژه او برای چندین سال پی  در پی یک فاجعه است.

مرگ در خواب تابستانی فقرا

پکن: اینکه گرمای بيش از حد می تواند عوامل مرگ در خواب 
شبانه را به حد نصاب برساند را بسياری از تحقيقات علمی پيشين 
تأیيد می کردند اکنون اما دانشمندان دانشکده بهداشت عمومی 
جهانی یوان ســی گيلينگز )UNC Gillings( کشف کرده اند 
که این عامل به همراه گرم تر شــدن زمين باعث افزایش آمار 
مرگ ومير شــبانه به ویژه در ميان اقشار ضعيف خواهد شد. به 
گزارش ایندیپندنت، آنها پيش بينی کردند که تا سال 2090، 
ميانگين دمای جهانی در شب تقریبا 2 برابر خواهد شد و از 20.4 
درجه سانتی گراد به 39.7 درجه سانتی گراد می رسد. این گروه 
با استفاده از شبيه سازی های تحقيقاتی و آماری تخمين زدند 
که خطر مرگ ناشی از شب های بسيار گرم بين سال های 2016 
تا 2100 تقریبا 6برابر افزایش می یابد. بنابراین هنگام طراحی 
سيستم هشــداردهنده موج گرما در آینده، به ویژه برای افراد 
آسيب پذیر و جوامع کم درآمد که ممکن است قادر به پرداخت 
هزینه اضافی تهویه مطبوع نباشند، باید در محل زندگی، ميزان 

گرما را در طول شب درنظر بگيریم.«

 باشگاه
نویسندگان

دوشنبه

داسهایبیمزرعه

در اتاق و البه الی انبوه دود تلنبار 
شــده که برای فــرار، پی روزن 
می گشتند نشسته بود اما به جای 
بوی تند ســيگار، عطر خنک مزرعــه ای را حس می کرد 
که تازه پيش پای داس، گردنش کوتاه شــده بود. شعر را 
چندباری از روی کتاب خواند و فکر کرد داس ها باالخره 
قاتلند یا پيام آور رشد. پک آخر را فوت کرد در عطر رؤیای 
مزرعه و دوباره چشم دوخت به صفحه کتاب و همان شعر 
عجيب:»تمام مزرعه را داس ها درو کردند/ مترسک آنجا 

بود/ چه عصر دلتنگی...«
     

شاعر چونان معجزه گری متبحر، تار و پود کلمات را چنان 
در هم تنيده بود که فرشــی به طــرح باغی مصفا حاصل 
  آید. بایــد خواند و خوانــد همان مطلع تابســتانی را که: 
»شکوفه های هلو رسته روی پيراهنت...« و به یادآورد که با 
این کالم می توان در ميانه هر انزوا، دریچه ای یافت به باغ و 

درخت و سبزی و زندگی.
    

حاال دیگر مطمئن هستم که ریشه زردبرگی های عاشقانه 
پایيز، همه آن تنهایی های پربغض آذر، همان غمباد سرد 
خزانی که تازیانه می زند به جان، همه و همه اش در همين 
تابستان و البته مرداد نهان شده اســت. ما گرم و زنده بر 
شن های تابستان، زندگی و البته عاشقی را  بدرود خواهيم 

گفت و این خزانی ترین شرایط جوی تموز است.
    

»گاهی بــه آخریــن پيراهنم فکر 
می کنم/که مرگ در آن رخ می دهد«. 
این شــاعرانگی مرگ اندود را همان 

شــاعری گفت کــه در اقليم 
خراسان تولد یافت و مرگ را 
در جاده چشيد. من و ما هم 
به همــان آخرین پيراهن 
می اندیشيم و اینکه مرگ به 
کدام لباس مان بيشتر می آید.

   شعرها از صادق رحمانی، حسین 
منزوی و غالمرضا بروسان

  زمانی بود که نويسنده های آماتور 
و نه معروف، بعد از سال ها کار کردن 
و نوشتن و خواندن و تمرين کردن، 
باالخره تصمیم می گرفتند يکی 
از آثارشــان را چاپ کنند. با يک 
نســخه از کتاب، می رفتند پیش 
ناشر و درخواستشــان را مطرح 
می کردند و از آنجا که کاغذ گران 
است، ناشر راضی نمی شد ريسک 
و کتابشــان را منتشــر کند. در 
همین برهه از زمان بود که برخی از 
ناشران آمدند وسط میدان و به اين 
نويسندگان جوان پیشنهاد دادند 
که خودشان پول کاغذ و چاپ را 
بدهند و بعد سهمشان را از سود 
فروش کتاب بگیرند. خیلی ها هم 
اين کار را کردند تا آثارشان به چاپ 
برسد. حاال اما اين پیشنهاد ابعاد 
گسترده تری پیدا کرده و گويا اصال 
الزم نیست شما حتی نويسنده و 
دود چراغ خورده باشید و سال ها 
برای نوشــتن تالش کرده باشید؛ 
فقط کافی است پول داشته باشید، 
بقیه اش با ناشر است! به اين ترتیب 
که برای هر صفحه از کتاب تان - که 
يک نويســنده واقعی با موضوع 

انتخابی شما برايتان می نويسد- 
بین 10تا 30هزارتومان به حساب 
انتشاراتی واريز می کنید و آنها هم 
به اسم شما کتاب منتشر می کنند. 
اگر موضوعی که انتخاب می کنید 
تخصصی نباشد، صفحه ای 10 هزار 
تومان بايد هزينه کنید به اضافه 
هزينه های انتشارات، صفحه آرايی 
و مجوز کتاب. اگــر هم موضوع 
تخصصی و مهمی بــرای کتابتان 
درنظر بگیريد، متناســب با مبلغ 
درخواستی مؤلف بايد صفحه ای 30 
هزار تومان هزينه کنید که براساس 
تعداد صفحات، نوع جلد و موضوع، 

مبالغ تغییر می کند.
 البته چون کار اين انتشــاراتی ها 
خیلی هم قانونی نیست، بايد در 
زيرزمین ها به دنبالشان بگرديد و 
خیلی هم انتظار کار فاخر نداشته 
باشید، به هر حال در اينجور کارها 
کیفیت چندان مطرح نیســت و 
کمیت است که اولويت دارد تا پول 
بیشتری نصیب صاحب کار شود. 
آنهايی هم که سواد و مطالعه دارند، 
خیلی راحــت متوجه فیک بودن 
کتاب می شــوند، بنابراين انتظار 
مخاطب فرهیخته هم برای کتابتان 

نداشته باشید.

فرهنگ و زندگي

فاطمه عباسی

نويسنده های تقلبی

تقويم / سالمرگعدد خبر

هنرمندناآشکار

رنه ماگريــت برخالف ســالوادور دالی، در میان 
هنرمندان سورئالیســت »مرد ناآشکار« نامیده 
می شــود و در میان مــردم هم به انــدازه دالی 
شناخته شده نیست. اما نقاشی های ماگريت جزو 
مشهورترين و اسرارآمیزترين شاهکارهای قرن 
بیستم هستند. کفش هايی که تبديل به پا می شوند، 
پیپی که زيرش نوشته شده »اين يک پیپ نیست«، 
آسمانی که در آن ابرها به نان های فرانسوی تبديل 
شده اند، آدم هايی که صورت های پوشیده دارند، 
لوکوموتیوی که از يک شــومینه بیرون می آيد... 
اينها همه شان واقعیت های غريب کارهای ماگريت 
را نشان می دهند و بیننده شــان را شگفت زده 
می کنند. معماهای تصويــری ماگريت همان قدر 
کنجکاوی برانگیزند که سال ها پیش بودند. اين 
نقاش سورئالیست در نوامبر 1898در بلژيک متولد 
شد و حرفه اش را به عنوان يک هنرمند تجاری در 
يک کارخانه کاغذ ديواری شــروع کرد. وقتی در 
سال 1927نخستین نمايشگاه آثارش را -که شامل 
نخستین کارهای سورئالش هم می شد- برگزار 
کرد، هیچ يک از منتقدان معترض به کارهای رنه، 
فکرش را هم نمی کردند که اين جوان روزی هنرمند 
صاحب سبکی می شود. سبک ماگريت بیشتر يک 
سبک نمايشی از سورئالیســم را نشان می دهد 
که معموال تعدادی عناصر فانتزی هم در آن پیدا 
می شــود. آثارش نمايانگر مجاورت موضوعات و 
اشــیاء روزمره با مفاهیم غیرمعمول هستند که 
معنای جديدی به چیزهای آشنا می دهند. در آثار 
ماگريت می شــود روی غريب چیزهای آشنا را 
کشف کرد. خود ماگريت آثارش را اينطور توصیف 
می کند: »نقاشی های من تصاوير ساده ای هستند 
که چیزی را پنهان نمی کنند، اما رازی در خودشان 
دارند. در واقع کسی که آنها را می بیند، اين سؤال 
ســاده را از خودش می پرسد که »اين چه معنايی 
دارد؟« درحالی که هیچ معنايــی ندارد؛ چون راز 
 اصال قرار نیست معنا شود. راز، ناشناختنی است.« 
در 15 آگوست 1967که رنه ماگريت در اثر ابتال به 
سرطان درگذشت، آثارش بین مردم بیشتر از آنکه 

پر رمز و راز به نظر برسند، ادراك نشدنی بودند.

حافظ

گفتند خاليق که تويی يوسف ثانی
چون نیک بديدم به حقیقت به از آنی

سانسور و حذف کتاب های  مشاهير ادبی همچون چارلز مهدیا گل محمدی
 دیکنز، ویليام  شکسپير و جفری چاوسر از فهرست 
مطالعاتی و تحقيقاتی کتابخا نه های دانشگاه های 
هر کشــوری می تواند به طور بالقوه بمبی خبری 
باشــد چه رسد به حذف این شــاهکار های ادبی 
انگلستان از فهرست  مطالعاتی دانشگاه های خود 
بریتانيا؛ رویدادی که این هفته برای نخستين بار 
در تاریخ به واقعيت پيوست. ابتدا نيویورک پست 
خبر داد کــه حذف عنــوان برخــی کتاب ها و 
غيرضروری شدن )optional( برخی دیگر برای 
تحقيقات دانشــجوهای دانشــگاه های معتبری 
همچون دانشگاه شهر های  اســکس، گالسکو و  
ناتينگهــام صــدای دانشــجو ها را در آورده 
است.  دیلی ميل هم در این باره نوشت: معترضان، 
روســای دانشــگاه های یاد شــده را متهــم به 
محافظــه کاری افراطی برای حفاظــت روانی از 
دانشجو ها در برابر محتویات این کتاب ها می کنند. 
طی فهرستی که دانشگاه های یاد شده ارائه کرده 

بودند جلوی هر عنوان کتابی )حتی رومئو و ژوليت 
اثر ویليام شکســپير( به  علت حذف آن کتاب و 
محتوای نامناسب آن اشاره شده بود. برای نمونه 
در جدول بلندباالیی که از عنوان کتاب ها و علل 
حذف آنها منتشــر شــده )همانطور که در زیر 
 مشاهده می کنيد( جلوی رمان راه آهن زیرزمينی

ثــر   The Underground Railroad ا
کولسون وایتهد Colson Whitehead )برنده 
جوایز متعددی همچون پوليتزر( نوشته شده: 
»دارای رفتار های خشن و توصيف آزار برده ها«. 
 در ردیــف بعــدی رمــان دوشــيزه جولی

 Miss Julie اثر آگوست استریندبرگ نوشته 
شــده »دارای مباحــث خشــن و اقــدام 
به خودکشــی«. به گفتــه اســتادان تاریخ در 
دانشگاه های کشــور های دیگر فصل مشترک 
تمام این حذفيــات در کتاب هــا و رمان های 
نویســنده هایی همچون جين  آستن، شارلوت 
 برونته و حتی آگاتا کریستی، وجود اشاره هایی 
به دوره برده داری و خشــونت عليــه آنها بوده 

اســت. پس از ارائــه این فهرســت طوالنی از 
کتاب های حذف شــده ســخنگوی دانشگاه 
Lancaster University( در  لنکســتر )
این باره به خبرنگار ها گفت: »کتاب های یاد شده 
همچنان در دسترس دانشجوها هستند و فقط 
به علت محتوای مخاطره آميز آنها از فهرســت 
»مطالعه های ضروری« حذف شده اند بنابراین 
چنين حذفياتی به معنی سانسور نيست. قصد 
ما فقط هشدار درباره مخاطرات روانی مطالعه 

این آثار برای برخی دانشجو ها بود«.
دایانا بری استاد تاریخ دوره برده داری دانشگاه 
کاليفرنيا اما در این باره بر این باور است که این 
اقدام دانشگاه های انگلستان در راستای کمرنگ 
کردن دوره ظالمانه بــرده داری در جغرافيای 
تحت ســلطه بریتانيا بــود و بنابراین متن ها و 
کتاب ها حتما باید توســط دانشــجو ها مورد 
مطالعه قرار بگيرند تا مردم بدانند در آن دوره 

چه بر سر برده ها آمده است.

معموالً از اواسط تابستان داغ که می گذریم  
دیگر همه کالفه شده ایم از گرما و پای اجاق 
گاز ایستادن توی گرما دیگر اضافه کاری به نظر می رسد. مخصوصا وقتی که بعد 
از ساعت های طوالنی کار در گرمای دودی شهر بزرگ خودمان را رسانده ایم به 

خانه و حاال باید فکری به حال شام بکنيم.
ماســت یک تنه می تواند معادالت را در این موقع ســال جابه جا کند. با اینکه 
گرانی لبنيات این محصول را که زمانی غذای فقرا بود از سبد غذایی خيلی ها 
حذف کرده است ولی هنوز در مقایسه با سایر اقالم می شود روی همراهی اش 

حساب کرد.
ماست اگر باشد، می تواند شام چيزی به خوبی و خنکی آب دوغ خيار باشد. دوغ 
و ماست و سبزی و اگر جيب مان اجازه داد گردو و کشمش. حتی اگر نخواهيم 
آنقدرها هم وقت بگذاریم انواع ترکيبات سبزیجات با ماست هم می تواند از رده 
پيش غذا به غذا جهش پيدا کنند. ماســت و خيار. ماست و بادمجان. ماست و 

اسفناج. ماست و کدو.
کدو که خودش گلی از گل های بهشت است واقعا. کدو را بنا به ذائقه می توانيد 
با پوست یا بی پوست به ورقه های نازک برش بدهيد و همراه کمی روغن سرخ 
کنيد. خوبی کدو در مقایسه با بادمجان این است که ولعی برای بلعيدن روغن 
ندارد و آنقدر هم سرخ کردن نمی خواهد. فقط به اندازه ای که سبک شود. آن وقت 
این ورقه های نازک کدو را ، هم می شود کنار انواع غذاها گذاشت و هم می شود 

جداگانه به عنوان غذا استفاده کرد در ترکيب با ماست یا تخم مرغ.
برای روزها و شب های گرم تابســتان هر قدر که وقت سپری شده در مجاورت 
گرمای اجاق گاز کمتر شود بهتر اســت. اصال حاضری را برای اینجور وقت ها 
اختراع کرده اند. ترکيب نان و ماست و نان و پنير و ماست و ماست و نان خشک 
و خود ماست با ادویه و سبزی های خشک. ماست، در این گرمای داغ تابستان، 
نوید خنکی می دهد. با نخستين قاشق که از گلو پایين می رود زندگی را کمی 

آسان تر می کند و گرمای روز را قابل تحمل تر.
اصال ماست که توی یخچال باشد، اضطراب همه در تابستان تعدیل می شود. 
نهایتش این است که همين ماست را می گذاریم جلوی اعضای خانواده و غرولند 
کردن اعضای جوان تر خانه را نشنيده می گيریم. به نظرم برای اینکه پيشاپيش 
جلوی اعتراض خانواده به حاضری یا ترکيب های ســاده ماست و سبزیجات را 
بگيرید از اول ماست را به عنوان یک غذا به همه معرفی کنيد. بيایيد این فکر را جا 
بيندازیم که اصاًل ماست از اول اشتباهی رفته توی رده لبنيات. باید سرش را باال 
بگيرد و مخصوصا در فصل تابستان بياید بنشيند توی ليست غذاهای خوشمزه و 
دم دستی برای ناهار و شام. اینجوری بخشی از مشکالت حل می شود و سالمتی 

خانواده و استحکام استخوان هایشان هم تأمين می شود.

لقمه

از »ماست« که بر »ماست«

مسعود میر
روزنامه نگار

از راهــرو گذشــت و از پلکان 
خاموش پایين رفت. از خوابيدن 
وحشــت داشــت؛ در زمانی که تو خوابيده ای کسان 
دیگری هســتند که بيدارند، و تو هيچ نفوذی بر آنان 
نداری. در باغچه را بــاز کرد: گرداگــرد چمن باغچه 
راهرویی پوشيده از سنگریزه قرار داشت، و از دیوارهای 
چهار طرف آن تاک های الغر و جوانی باال می رفت. روی 
یک صندلی راحتی دراز کشيد. مرد مژه نمی زد. به نظر 
می رسيد هيچ چيز را نمی بيند و نمی شنود. به او غبطه 
می خورم. نمی داند جهان چه پهناور و زندگی چه کوتاه 
اســت؛ نمی داند که آدم های دیگری هم وجود دارند. 
به همين یک تکه آســمان باالی سرش قانع است. من 
می خواهم هر چيز چنان به من تعلق داشــته باشد که 
گویی غيراز آن هيچ چيز دیگری را دوســت ندارم؛ اما 
من همه  چيز را می خواهم؛ و دستهایم خالی است. به او 

غبطه می خورم. مطمئنم که نمی داند مالل یعنی چه.

سیمون دوبوار

همه می میرند
بوک  مارک

می دونی همه فکر می کنن اگه 
حس واقعيشون رو نشون بدن 
همه چی به هم می ریزه، هيچ کس حرف دلش رو راحت 
نمی زنه خب اگه نمی خواد می تونه همون شــب اول، 

همون لحظه اول بياد و بگه.

فرزاد موتمن

دیالوگ

شب های روشن

شیدا اعتماد

بی تعارف و تکلف ، مثــل همین متن 
کوتاهی که می بینیــد. ما منتظريم تا 
نوشــته هايتان درباره مسائل روزمره، 
مشــکالت و دغدغه هايتان را برای ما 
ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور 
و طراحی هم هســتید جايتان اينجا 
محفوظ است. متن يا طرح تان که آماده 
شــد يک تماس  با شماره 23023636 
بگیريد تا بــرای رســاندنش به ما ، 

راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان
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تمام بهانه های 
زوج های ثروتمند 

برای جدایی

تصویری که همه ما از طالق داریم رواج آن بین 
خانواده های فقیر یا گرفتار اعتیاد اســت که 
عمدتاً در مناطق پایین شهر اتفاق می افتد. این 
در حالی است که آمارهای ثبت شده حکایت از 
آن دارد که طالق در میان قشر ثروتمند بیش 
از سایر اقشار جامعه رواج دارد. رعنا حسینی 
روان درمانگر خانواده در گپ وگفتی با روزنامه 

همشهری در این باره توضیح داده است.

به نظر شــما چرا بایــد زوج های 
ثروتمند بیش از سایر زوجین با چالش طالق 

درگیر باشند؟ 
بخش مهمــی از این مســئله ریشــه در تربیت 
خانوادگی این افراد دارد. زوج هایی که بدون تجربه 
کوچک ترین مشکالت دوره های مختلف سنی را 
گذرانده اند و حــاال در دوران جوانی و دوره تجربه 
زندگی مشــترک می خواهند یکباره با کوهی از 
مشــکالت روبه رو شــوند در نتیجه قدرت تمییز 
مشــکالت را ندارند و از آســتانه صبر خوبی هم 
برخوردار نیستند لذا در برابر کوچک ترین چالش 
یا موضوعی به جبهه گیری در برابر هم می پردازند و 

این می شود آغاز اختالفات آنها.
در واقع معتقدیــد چون قدرت نه 

شنیدن را ندارند به این مرحله می رسند؟ 
بله درسته. متأسفانه در میان خانواده های ثروتمند 
فرزندانی پرورش می یابند که برای دسترســی به 
هر خواســته ای تمامی امکانات الزم را داشته اند؛ 
از ثروت گرفته تا حمایت گرانی قوی و همیشــه 
درصحنه ای مانند پدر و مادر. این در حالی است که 
در زندگی مشترک شرایط تغییر کرده و هرکدام از 
آنها حاال با دنیای متفاوتی در برابر خواسته هایشان 
روبه رو هستند. اما قدرت نه شنیدن را هم از طرف 
مقابل ندارند! این مســئله باعث می شــود تا سر 
کوچک ترین موضوعی با هم بــه اختالف خورده 
یا پای خانواده ها را برای حل مشــکالت به میان 
بکشــند یا در تقابل با هم ســعی بر دسترسی به 

خواسته هایشان داشته باشند.
تقابل هایی کــه در کنار غرورهای 

ثروتمندانه شان هم دردسر ساز می شود؟ 
بله متأســفانه زوج های ثروتمند به خاطر شرایط 
زندگی گاهی بسیار مغرور هستند و فکر می کنند 
همسرشــان هم باید آنها را همانطور که هستند 
بپذیرند این در حالی اســت که به دلیل اختالفات 
فرهنگی و سبک زندگی این امر ممکن نیست. وقتی 
به رغم این مشکالت زوجین به خاطر غرورشان هیچ 
تالشی برای بهبود شرایط ندارند زندگی آنها کم کم 

به سوی نابودی پیش می رود.
مهارت های زندگی یکی از الزمه های 
هر زندگی مشترک است، به نظر شما زوج های 

ثروتمند آیا مجهز به این مهارت ها هستند؟ 
نمی توان گفت همه زوج ها اما بخش قابل توجهی 
از زوجین ثروتمند به دلیل وابســتگی شــدید به 
خانواده هایشــان به خصوص در بعــد اجتماعی و 
اقتصادی از مهارت های کافــی زندگی برخوردار 
نیســتند. به خصوص در بخش مهارت های مالی 
بسیار ضعیف هستند و همین مسئله باعث می شود 
تا به رغم برخورداری از ثروت کافی  نتوانند مدیریت 
خوبی در زندگی داشته باشند و چه بسا با مشکالت 
اقتصادی هم روبه رو شوند. نداشتن مدیریت مالی 
در بیشتر فرزندان خانواده های پولدار دیده می شود 
زیرا در رفــاه مالی بزرگ شــده اند و چگونه خرج 
کردن به آنها یاد داده نشــده است. همین مسئله 
باعث شده است تا اغلب زنان در زندگی زناشویی 
به همسران خود به چشم یک عابر بانک نگاه کنند 
و درکی از شرایط موجود نداشته باشند. موضوعی 
که علت اصلی بروز اختالفات در بین خانواده های 

مرفه است.
تقلید از زندگی غربی و ناهمخوانی 
این فرهنگ با زندگی اجتماعی ما هم در طالق 

ثروتمندان مؤثر است؟ 
بله متأسفانه. زوج های قشر مرفه و ثروتمندان ما 
اغلب سفرهای زیادی به کشــورهای دیگر دارند 
در این ســفرها الگوبرداری هایی از سبک زندگی 
غربی می کنند که در هنگام بازگشت به کشور خود 
نمی توانند این الگوها را با شرایط واقعی جامعه خود 
تطبیق دهند. به خاطر همین بهانه گیر می شوند و 
این بهانه گیری ها باعث می شود تا اختالف جدی و 

اساسی در زندگی خود شکل دهند.
نوع جدایی های زوجین قشر مرفه 
هم تاسی گرفته از این غلبه فرهنگ غربی بر 

زندگی شان است؟
متأسفانه در صحبت با خیلی از این زوج ها، عنوان 
می شود دو نفر باید تا وقتی که از بودن کنار هم لذت 
می برند به زندگی مشــترک ادامه دهند. درست 
مانند غربی ها و اگر احساس کردند دیگر آن شور و 
حرارت سال های اول زندگی را ندارند، باید در سایه 
توافق و همراهی از یکدیگر جدا شوند. در واقع از آن 

به عنوان نوعی روشنفکری هم یاد می کنند.
و در بین زوج هایی کــه فرزندی 

ندارند این تصمیم راحت تر گرفته می شود؟
بله ما متأسفانه امروز با موجی از مخالفت زوج های 
ثروتمند با فرزندآوری روبه رو هستیم. خیلی هایشان 
معتقدند زیر ده سال اصال نباید به فکر بچه دار شدن 
باشند و متأسفانه این تفکر به تبعیت از این قشر بین 
سایر زوج های دیگر در حال گسترش است. نداشتن 
فرزند مشترک بقاء زندگی مشترک در بین زوج ها 

را کم کرده است.
برای کاهش آمــار این طالق ها چه 

باید کرد؟
طالق در بین قشــر مرفه ریشــه در مشــکالت 
فرهنگی دارد و باید با شناســایی این مشکالت و 

سرمایه گذاری در جهت رفع آنها بکوشیم. 

گفت وگو

8عامل طالق زوج های مرفه
برخالف تصور عموم که مسائل اقتصادی را عامل اصلی جدایی ها می دانند، آمارها نشان از پیشتازی طبقه مرفه در طالق دارند، علت چیست؟

طالق، آســیب اجتماعی ای که خیلی ها 
گمان می کنند  زاده فقر و بیکاری است، اما 
این روزها در میان قشر مرفه یا به اصطالح 
جامعه، بچه پولدارها، بیشتر از قشر متوسط 
و حتی فقیر شده است. خیلی ها به شوخی 
و خنده می گویند بچــه پولدارها در طالق 
هم از دیگر اقشــار جامعه پیش هستند. 
حرف های معاون اجتماعی وزیر کشــور 
در دیدار مرداد ماه خود با تولیت آســتان 
مقدس قم هم مهر تأییــدی بر این گفته 
و شنیده  هاســت. او گفت عــده ای بدون 
درنظر گرفتن ریشه ها و علل اصلی طالق، 
فقر و بیکاری را علت اصلی معرفی می کنند 
این در حالی است که بیشترین طالق ها در 
میان قشر ثروتمند اتفاق می افتد. البته این 
نخستین باری نیست که آمار باالی طالق 
در میان قشر مرفه ســرزبان ها می افتد. 
علی مطهری، نایب رئیس مجلس دهم در 
تاریخ 17دی ماه97 یکی از نخستین افرادی 
بود که پرده از این موضوع برداشــت و در 
یک سخنرانی رسمی در پژوهشگاه علوم 
انســانی و مطالعات فرهنگی گفت: » آمار 
طالق در شمال تهران و مناطق مرفه بیشتر 
است و همین نشــان می دهد ریشه اصلی 
طالق مسائل فرهنگی است نه اقتصادی.« 
سازمان ثبت احوال کشــور هم در همان 
سال اعالم کرد بررسی جغرافیای شهری 
در میزان طالق ها نشــان می دهد منطقه 

شمیرانات تهران رتبه یک طالق را دارد.

این روزها که مشکالت اقتصادی عرصه زندگی 
را بر بخش عظیمی از جامعه تنگ کرده، باعث 
شــده تا برخی کارشناســان حوزه اجتماعی 
زنگ خطر افزایش طالق و از هم پاشــیدگی 
کانون های خانواده را در سایه این مشکالت به 
صدا درآورند. این در حالی است که آمارهای 
موجود حکایت از آن دارد که شاید مشکالت 
اقتصادی یکی از علل وقــوع طالق در جامعه 
باشد، اما علت اصلی نیست؛ چراکه بیشترین 
طالق های ثبت شده در قشــر مرفه به دور از 
هرگونه مشــکالت اقتصادی به ثبت رسیده 
است. براساس گزارشی که مرکز ملی آمار ایران 
در سال ۱۳۹۸ منتشر کرد، درحالی که بیش از 
۵۳۰ هزار ازدواج در یک سال ثبت شد، بیش از 
۱۷۴ هزار طالق نیز ثبت شد. بنابراین می توان 
دریافت که ۳ سال قبل، طبق این آمار به ازای 
هر ۳ازدواج در ایران یک طالق ثبت شــد. با 
این حال، این موضوع زمانی چالش برانگیز تر 
می شــود که طبق آخرین آمار های ازدواج و 
طالق ها در سال گذشــته از هر ۳ ازدواج در 
ســال ۱۴۰۰ یک مورد به طالق منجر شــده 
است. مجموع ازدواج کشور در تابستان ۱۴۰۰، 

به میزان ۱۳۴ هزارو ۲۰۸ مورد بوده است.
طبق بررســی های انجام شــده اگرچه از یک 
طرف بی مسئولیتی، بی احترامی و بی توجهی 
۳ عامل عمده طالق در سال گذشته اعالم شد، 
اما طبق آنچه آمار ها نشان می دهد و مسئوالن 
نیز درباره این معضل هشدار می دهند، ظاهرا 
طالق در محله های مرفه نشین بیشتر به چشم 

می خورد.
علی اســماعیلی، متخصص روانشناســی و 
زوج درمانگــری که ســابقه فعالیتش در این 
حوزه به ۲۷سال می رســد، می گوید: بخش 
اعظم مشــاوره های ما اختالفــات خانوادگی 
زوجین مرفه و ثروتمندی است که راهی جز 
طالق برایشــان باقی نمانده است؛ » برخالف 
آنچه همه گمان می کنند اعتیاد و اقتصاد علت 
اصلی طالق در بین قشر مرفه نیست که امروز 
بیشــترین آمار طالق ها را به خود اختصاص 

می دهند.«
آنچه او امــروز در میان پرونــده مراجعانش 
به عنوان عامل اصلی اختــالف و جدایی با آن 
روبه رو ست، مســئله خیانت یا تصور خیانت 
است که به اعتقاد این روانشــناس ریشه در 
آگاهی نداشتن زوج ها از مهارت های زناشویی 
دارد: » عمده اختالفات زوجین در قشر مرفه 
یا به اصطالح باالشهر نشــین تناسب نداشتن 
ســبک های زندگی خانواده ها و تفاوت های 
فرهنگــی آنها ســت. همین مســئله باعث 
می شــود تا آنها در رابطه های زناشویی خود 
نیز با اختالف نظرهای فــراوان روبه رو بوده و 
این اختالف ها زندگی شــان را از مسیر عادی 

خارج کند.«
به گفتــه او، تســلط نداشــتن بــه مدیریت 
شــرایط زندگــی در ســایه آموزش ندیدن 
مهارت های زندگی باعث قطع ارتباط عاطفی، 
شکسته شدن تعهدها و در نهایت خیانت آنها 

به همدیگر می شود.

روشنفکری پوچ؛ عامل اصلی طالق
برخالف ایــن روانشــناس، یکــی از قضات 
دادگستری معتقد اســت با توجه به تغییرات 
ســبک زندگی و فرهنگ زندگــی زوج ها در 
مناطق باالی شــهر یا همــان طبقه مرفه که 
در میان خودشــان به نوعی روشنفکری هم 
تعبیر می شــود، خیانت عامل اصلی جدایی 
افراد نیست: » امروز ما در جامعه با پدیده هایی 
روبه رو هستیم که گاه چارچوب های فرهنگی 

و اعتقادی مــان مانع از حتی نــام بردن آنها 
می شــود. از ازدواج هــای ســفید گرفته تا 
ســوئیچ پارتی هایی که در ســایه به اصطالح 
روشنفکری پوچ قشر مرفه به راحتی در میان 
جوان ها پذیرفته شده اســت. در بین این به 
اصطالح روشنفکران مرفه نه ارتباط مرد با زنان 
دیگر زشت و دور از اخالق است نه معاشرت زن 
با مردان دیگر و زوجین این مسئله را به راحتی 
در بین خود پذیرفته اند و تعصبی نسبت به هم 
ندارند. در نتیجه به خاطر این شرایط نمی  توان 
ادعا کرد عامل اصلی طالق های قشــر مرفه 

خیانت است.«
به اعتقاد محمــدی، که ســابقه رویارویی با 
بسیاری از این زوج ها را در دادگاه های قضایی 
داشته، ۸عامل در طالق قشر مرفه و باالبودن 
آمار جدایی ها در این بخش مؤثر است: »یکی 
از علل مؤثر در جدایی های قشــر مرفه عامل 
حقوقی اســت کــه ازجمله آن می  تــوان به 
واگذاری وکالت نامه هــای اعمال حق طالق 
به زنان اشاره کرد؛ موضوعی که متأسفانه در 
مناطق مرفه نشین باب شــده و به راحتی در 
دفاتر اسناد رسمی انجام می شود لذا زوجه با 
در دست داشتن این وکالت نامه بدون حضور 
همســر در زمانی کوتاه و با در اختیار گرفتن 
یک وکیل به راحتی می تواند مراحل طالق را 

بی دردسر طی کند.«
برخــالف تفکر همه کــه معتقدنــد عوامل 
اقتصادی نقشی در طالق زوجین مرفه جامعه 
ندارد، این کارشــناس حقوقی معتقد اســت 
اتفاقا عوامــل اقتصادی یکــی از عوامل مؤثر 
بر جدایی ها در قشــر مرفه اســت با شکل و 
شــمایلی متفاوت! در میان این قشر زنان به 
واســطه فعالیت های اقتصــادی و اجتماعی 
رده باال از اســتقالل مالی خوبی برخوردارند 
و زندگی وابسته به همســر ندارند، بنابراین 
راحت تر می توانند نســبت به جدایی تصمیم 
گرفته و در این مسیر پیش روند. از سوی دیگر 
ورشکســتگی های اقتصادی ســرمایه داران 
و به هم ریختن ســبک زندگــی خانواده  های 
آنهاســت که در نهایت کانون خانــواده را به 

سمت جدایی رهنمون می سازد.

تب مهاجرت و طالق
در میــان علــل و عواملی که ســیدمحمود 
محمدی بر می شمارد، عوامل جامعه شناختی 
هم سهمی برای خود در طالق قشر مرفه دارند: 

» یکی از عوامل جامعه شناختی مؤثر در طالق 
زوجین مرفه، تب مهاجــرت و مخالفت یکی 
از زوجین اســت. مرد و زن هم ندارد و ممکن 
است از سوی هرکدام از زوجین مطرح و باعث 

از هم پاشیدگی کانون خانواده شان شود.«
او البته با اشــاره به تنوع نژادی که در جوامع 
شهری به خصوص تهران وجود دارد، می گوید 
اختالف  نــژادی و فرهنگی هم از دیگر عوامل 
جامعه شــناختی مؤثر در طالق زوجین قشر 
مرفه اســت: » بی توجهی به اختالف  نژادی و 
فرهنگی در هنگام ازدواج در میان اقشار مرفه 
باعث شده به رغم نداشتن مشکالت اقتصادی، 
ادامه زندگی برای زوجین ممکن نباشد. ضمن 
اینکه در کنــار این عوامل جامعه شــناختی 
نمی توان از بی بند و باری و بی اعتمادی عمومی 

هم حرفی نزد.«
این کارشــناس حقوقی در ادامــه به عوامل 
روان شــناختی مؤثر در جدایی زوجین قشر 
مرفه اشــاره می کند و معتقد اســت چیزی 
که ما امروز از آن به عنوان لجام گســیختگی 
امیال یاد می کنیم و قدیمی ها به آن چشم و 
هم چشمی می گفتند، یکی از عوامل مؤثر بر 
گشایش پرونده های طالق در بین قشر مرفه 
اســت: » رقابت برای داشتن زندگی لوکس تر 
در قیاس با دیگران یکــی از مهم ترین عوامل 
جدایی ها در مناطق ثروتمند نشــین اســت؛ 
موضوعی که همواره باعث دور شدن زوجین 
از همدیگر و جلب توجه آنها به حاشــیه های 
زندگــی می شــود.« محمدی نبــود قناعت 
و اختالالت خلقــی را از دیگــر مصداق های 
علل روان شــناختی طالق های قشــر مرفه 
بر می شــمارد و می گویــد: » نبــود قناعت 
به خاطر برخورداری از ثــروت کافی همواره 
مورد اختالف زوجینی اســت که ما آنها را در 
دادگاه های خانواده های مرفه شــهر مالقات 

می کنیم.«

تکنولوژی بی تقصیر نیست
از همه علــل و عوامل مؤثر بر طــالق زوجین 
مرفه که بگذریم، نمی توان چشــم  روی تأثیر 
عامل تکنولــوژی بر ثبــت طــالق پولدارها 
بســت. شــاید بپرســید چگونه؟ محمدی با 
تعبیــر سوء اســتفاده از فضای مجــازی از آن 
یــاد می کند و می گویــد: » متأســفانه فضای 
مجازی و استفاده از آن در بین اقشار مرفه  گاه 
بستر ساز اغلب عواملی اســت که تا به اینجا به 

آنها اشــاره کردیم؛ از مد و مدگرایی گرفته تا 
چشم و هم چشــمی هایی که متأسفانه هر روز 
 به شکل و شمایلی در صفحات مجازی پولدارها 

تبلیغ می شوند.«
شــاید باورتان نشــود اما حتی زیست بوم هم 
در طالق پولدارها مؤثر اســت. همین برج های 
بلند باالیی که مثل قارچ در گوشه و کنار مناطق 
مرفه نشین رشد کرده اند، یکی از علل طالق  های 
این گروه اســت. محمدی با تأیید این مطلب 
می گوید: » برج نشــینی و عالقه به این سبک 
زندگی از ســوی یک طرف از زوجین در خیلی 
از پرونده های طالق عامل ثبت طالق های قشر 

مرفه است.«

نبود فرزند مشترک 
آمار طالق های ثبت شده در مناطق باالی شهر 
را که ورق می  زنیم، نشــان می دهد عمر خیلی 
از زندگی ها به بیش از ۴ تا ۵ســال نمی رســد. 
ســیدمحمود محمدی علت اصلی این مهم را 
عوامل جمعیتی مؤثر بر طالق قشر مرفه می داند 
و می گوید: » نبود فرزند مشــترک بین زوجین 
ثروتمند باعث شده تا این افراد خیلی راحت تر و 
بی دغدغه نسبت به جدایی فکر کنند و تالشی 
هم برای رفع مشکالتشان نداشته باشند.« این 
کارشــناس حقوقی در ادامه با اشــاره به دیگر 
عوامل مؤثر در ثبت طالق میان اقشــار مرفه و 
زوجین ثروتمند، می گویــد آخرین عاملی که 
آمار قابل توجهی از گشایش پرونده های طالق را 
در محاکم قضایی دارد، مسائل رفتاری هستند: 
» رویکرد های فمینیســتی زنان یکــی از  این 
عوامل رفتاری است. زنانی که دوست دارند در 
پوشش رفتار و گفتارشان تصمیم گیرنده نهایی 
خودشان باشــند و این رفتار در میان خیلي از 
مردان پذیرفته نیست، چراکه معتقدند جایگاه 
عرفــی زن در خانواده چنین اجــازه ای به آنها 
نمی دهد. همین تفکرات باعث بروز اختالفات 
حتی بین زوج های مرفه می شــود و فتح بابی 

است در فصل جدایی آنها.«

گسست شبکه خانوادگی 
محمدی همینطور کــه عوامل رفتاری مؤثر بر 
طالق زوج های مرفه را بر می شمارد، به گسست 
شبکه خویشاوندی اشــاره می کند و می گوید: 
» این مســئله باعث شــده تا دیگر طالق بین 
خانواده ها قبیح نباشد. اگر در گذشته خانواده ها 
برای حفظ آبرو سعی بر جلوگیری از فروپاشی 
زندگی فرزندانشان داشــتند، حاال به واسطه 
کاهش صله رحم و رفت وآمدها، خانواده ها نیز 
سعی و تالشی برای حفظ زندگی فرزندان خود 
نمی کننــد.«  او در پایــان اینگونه جمع بندی 
می کند که در میان تمام عوامل مؤثر بر طالق 
زوجین در بین اقشــار مرفه، یکی اســتقالل 
مالی زنــان و دومی رویکردهای فمینیســتی 

در تقابل با جایــگاه عرفی زن 
بیشــترین نقــش را در ثبت 
طالق های ثروتمندان دارند.

فاطمه عسگری نیاگزارش
روزنامه نگار

تقویت بنیان های فرهنگی خانواده 
طالق در میان قشــر ثروتمند این روزهــا به عنوان یکی از 
آسیب های اجتماعی مهم از سوی کارشناسان اجتماعی و 
دغدغه مندان این حوزه مطرح است؛ موضوعی که به اعتقاد 
خیلی از کارشناسان ریشه در مشکالت فرهنگی دارد و الزم 
است تا با آسیب شناسی و تحلیل علل و عوامل مؤثر بر آن به 

چاره اندیشی درباره آن پرداخت. مسعود کربالیی حسن، از 
فعاالن حوزه خانواده معتقد است تقویت بنیان های ارزشی در 
میان اقشار مرفه می تواند نقش مؤثری در کاهش پرونده های 
طالق داشــته باشــد. در میان خانواده هایی که مشکالت 
اقتصادی هیچ نقش و جایگاهی در بــروز طالق ندارد، باید 
به تقویت ریشــه های فرهنگی خانواده پرداخت تا بتوان از 

این طریق نسبت به تقویت بنیان های خانواده ها اقدام کرد.

نکته

گپ و گفت با روان درمانگر درباره 
طالق میان قشر مرفه

خالصه گزارش

براساس مرکز ملی آمار 
ایران در سال ۱۳۹8، 

در حالی که بیش از 
۵۳۰ هزار ازدواج در یک 

سال ثبت شد، بیش از 
۱۷۴ هزار طالق نیز ثبت 
گردید. بنابراین می توان 
دریافت که ۳ سال قبل، 
طبق این آمار به ازای هر 
سه ازدواج در ایران یک 

 طالق ثبت شد. 
 با این حال این موضوع 
زمانی چالش برانگیز تر 
می شود که طبق آخرین 

آمار های ازدواج و 
طالق ها در سال گذشته 

ازهر سه ازدواج در 
سال ۱۴۰۰ یک مورد به 

طالق منجر شده است. 
مجموع ازدواج کشور 

در تابستان ۱۴۰۰، ۱۳۴ 
 هزارو ۲۰8 مورد 

بوده است

علی اسماعیلی 
متخصص روان شناسی 

و زوج درمانگری:
 عمده اختالفات زوجین 

در قشر مرفه یا به 
اصطالح باال شهر نشین 
برخالف زوج های ساکن 

در مناطق پایین شهر 
مشکالت اقتصادی 

یا اعتیاد نیست بلکه 
مسائل فرهنگی یا همان 

عدم تناسب سبک  
زندگی خانواده ها و 

تفاوت های فرهنگی 
آنها بر می گردد. این 

اختالفات فرهنگی 
یکی از علل اصلی بروز 
اختالفات بین زوجین 

مرفه است از سوی 
 دیگر تجهیز نبودن 

زوج های مرفه به 
مهارتهای زندگی باعث 

شده تا در سال های 
نخست زندگی از هم 

فاصله بگیرند و تداوم 
این رفتار به شکسته 

شدن تعهدها و در 
نهایت خیانتشان به هم 

می انجامد

سید محمود محمدی 
کارشناس حقوقی 

در جدایی زوج های 
طبقه مرفه 8 عامل موثر 
است. عوامل حقوقی ، 

عوامل اقتصادی ، 
عوامل جامعه شناختی، 

عوامل روانشناختی، 
عوامل تکنولوژی ، 

عوامل زیست بومی 
عوامل جمعیتی و 

عوامل رفتاری، این 8 
 عامل را تشکیل 

می دهند .در میان 
 عوامل حقوقی واگذاری 
وکالت نامه های اعمال 
حق طالق به زنان بسیار 

رایج است . موضوعی 
که متأسفانه در مناطق 
مرفه نشین باب شده و 

به راحتی در دفاتر اسناد 
رسمی انجام می شود 

همین مسئله باعث 
شده تا روند طالق برای 
زوجه آسان تر شود. در 

بعد جامعه شناختی 
هم می توان به تب 

مهاجرت بین زوجین 
اشاره کرد موضوعی که 

این روزها بسیار رایج 
است . در میان تمام 
عوامل مؤثر بر طالق 
زوجین در بین اقشار 

مرفه یکی استقالل 
مالی زنان و دومی 

رویکردهای فمینیستی 
در تقابل با جایگاه عرفی 

زن بیشترین نقش 
را در ثبت طالق های 

ثروتمندان دارند

می
حلی

ی 
دعل

حم
ی/م

هر
مش

س: ه
عک

 سفرهای استانی
 بدون البی گری سیاسی 

 هیأت رئیسه شورای ششم
با همان ترکیب قبلی

 تالش برای دور زدن 
قانون  هوای پاک

دولت در سال اول فعالیت خود یک ماه از عمرش 
را در استان های کشور و سپری کرده است 

   چمران با رأی قاطعانه اعضا
 رئیس شورای شهر تهران باقی ماند

معاون وزیر صمت خواستار پایان دادن به ارائه 
گواهی اسقاط وسایل نقلیه فرسوده   شد
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پس از پیروزی ابراهیم ســید رئیســی در 
انتخابات و در نخســتین دیدار رهبر معظم 
انقالب با اعضای هیأت دولت ســیزدهم، 
مردمی بودن و حضــور اعضای دولت میان 
آحاد جامعه از سوی معظم له مورد تأکید قرار 
گرفت. حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار 
که یک روز پس از نخســتین سفر استانی 
رئیس جمهور به استان خوزستان انجام شد، 
فرمودند: »یک جلوه از ارتباط بی واســطه، 
رفتن میان مردم و شنیدن بی واسطه از مردم 
است. این حرکت بسیار خوب و مستحسنی 
که رئیس دولت در خوزســتان و در میان 
مردم، با مردم، از آنها شنیدند، با آنها حرف 
زدند، یک جلوه از مردمی بودن اســت که 

بسیار کار خوبی است.«
 ازاین رو، دولت سیزدهم تالش کرد با نگاهی 
متوازن به استان های کشــور، میان مردم 
حضوری میدانی داشــته باشد. حضوری که 
عالوه بر ایجاد روحیه امیــد در بین مردم و 
جلب همدلی آنان با دولت، زمینه ساز افزایش 
سرمایه اجتماعی دولت میان ملت شده است. 
به بهانه برگزاری سی ویکمین و آخرین سفر 
استانی رئیس جمهور به استان کرمان، درباره 
نقش این سفرها در تقویت ساختار حکمرانی 
خوب در کشور با برخی نمایندگان و مسئوالن 

دولت به گفت وگو نشسته ایم.

با بررسی آمارهای مرتبط با ســفر های استانی 
رئیس جمهور به اســتان های کشــور، نزدیک 
به 5هزار مصوبه و طرح در قالــب 31روز کاری 
در این ســفرها بــه ارزش  صدها هــزار میلیارد 
تومان به تصویب رســیده است. به عبارت دیگر، 
دولت یازدهم در 12ماه گذشته، یک ماه از عمر 
خود را در ســفرهای اســتانی گذرانده و تقریبا 
یک روز را در یک استان ســپری کرده است. از 
ویژگی های بارز ســفرهای اســتانی می توان به 
کم هزینه بودن، کاهش تشــریفات در انجام آن، 
جلوگیری از تعطیل شــدن امور اداری به دلیل 
انجام آن در روزهای پنجشنبه و جمعه، با برنامه 
بودن، اولویت دهی به طرح های نیمه تمام، محور 
قرار گرفتن استان های محروم و نیز پیگیر مکرر 
مصوبات برای جلوگیــری از بالتکلیفی و عمل 
نشدن به آنها دانســت. از سوی دیگر، در راهبرد 
تعریف شده در سفرهای استانی دولت، موضوع به 
سرانجام رساندن برخی مشکالت الینحل نیز در 

دستور کار قرار گرفته است.
 مشکالتی که با بازشــدن گره از آنها، سفرهای 
اســتانی رئیس دولت برخــالف دوره های قبل، 
کارکرد عملیاتی تر و مؤثرتری برای استان ها دارد. 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که نمایندگی 
مردم کرمان را در خانه ملت به عهده دارد، حضور 
میدانی رئیس دولت را گره گشایی از مشکالتی 
عنوان می کند که ده ها سال است کشور از آن رنج 
می برد اما اقدامی برای برطرف کردن آن نشــده 
است. محمدرضا پورابراهیمی توضیح بیشتری 
در این باره می دهد: »استان کرمان معادن زیای 
دارد. براساس قانون می بایست 15درصد از حقوق 
دولتی معادن به همان استانی که از آن محصول 
استخراج می شود پرداخت شود. این قانون عمال 
اجرا نمی شد و سهم استان هایی که معادن دارند 
رعایت نمی شد. در سفر رئیس جمهور به کرمان 
این مسئله به شکل جدی مورد توجه قرار گرفت 
و در قالب مصوبه ای رســمی دســتگاه ها مکلف 
شدند 15درصد حقوق دولتی معادن که عددی 

بالغ بر 3هزار میلیارد تومان می شــود به حساب 
استان واریز شــود.« او معتقد است عمل به این 
مصوبه دولت، روند رشد اســتان کرمان را ارتقا 
خواهد داد و نقطه عطفی در تاریخ این استان رقم 
زده خواهد شد. آنچه این نماینده مجلس از آن 
سخن به میان می آورد، بارقه امید را در دل مردم 
روشن کرده است و سبب شده جایگاه حکمرانی 
در افکارعمومی تقویت شود. جایگاهی که به دلیل 
برخی بی توجهی ها و تصمیم های نا بجا در گذشته 

دچار خدشه شده بود.

سفرهای استانی با تقویم کاری مشخص 
گرچه موضوع سفرهای اســتانی در دولت، تنها 
مختص دولت سیزدهم نبوده است و در دوره های 
گذشته، روسای جمهور هر یک در قالب سفرهای 
استانی در مناطق مختلف حضور یافته و مصوباتی 
برای توسعه استان ها داشــته اند اما بسیاری از 
مصوباتی که در دولت های گذشــته به تصویب 
رسیده اســت به دلیل اختصاص نیافتن اعتبار یا 
تغییر دولت ها و بی توجهی دولت بعد به مصوبه 
دولت قبل، نیمه تمام رها شده است. موضوعی که 
سبب تردید مردم درباره اجرایی شدن مصوبات 

سفرهای استانی شده است.
 تردیدی که نماینده مردم شیراز در مجلس نیز 
به آن باور دارد و درباره آن می گوید: »سفرهای 
استانی رئیس جمهور مثبت و قابل حمایت است 
اما باید تقویمی برای اجرایی شــدن تصمیمات 
و وعده ها در ســفرهای اســتانی اعالم شود تا از 
اطاله روند اجرای طرح ها و تبدیل شدن مصوبات 
دولت به مصوبــه ای نیمه تمام ماننــد آنچه در 
دولت های گذشته شــاهد آن بودیم جلوگیری 
شــود.« علیرضا پاک فطرت حرفــش را اینطور 
ادامه می دهد: »نکته مهم درباره سفرهای استانی 
رئیس جمهور این اســت که رئیس جمهور باید 
دیدار با نخبگان استان را در اولویت کاری خود 
قرار دهد. عالوه بر این، یکی از مســائلی که باید 
به طور جدی مورد توجه قرار گیرد این است که 
ما باید به دنبال تمرکززدایی در کشور باشیم و به 
استان ها اختیارات بیشتری برای تصمیم گیری در 
انجام امور بدهیم که این اتفاق در قالب سفرهای 
اســتانی قابل انجام اســت.« او بر این باور است 

که در ســفرهای استانی دولت ســیزدهم، این 
شهامت را به مدیران داده اســت تا با استفاده از 
تفویض اختیاری که وزرا به اســتانداران داده اند 
گره گشایی از چالش ها با سرعت بیشتری انجام 
شود: »در استان های مختلف ظرفیت های زیادی 
وجود دارد و در مرکز باید با تفویض اختیارات به 
اســتانداران، زمینه را برای توسعه هرچه بیشتر 
آنها و ایجاد رقابت بین اســتان ها فراهم آورد.« 
آنطور که این نماینده مجلس از آن سخن به میان 
می آورد، رویکرد دولت در ســفرهای استانی به 
تقویت جایگاه مدیران استانی منجر و سبب شده 
مشــکالتی که اعتماد مردم به دولت را با چالش 
روبه رو کرده اســت در کمتریــن زمان ممکن و 
بدون انتظار تصمیم گیری از مرکز برطرف شود و 
شهروندان دولت را تنها در تهران احساس نکنند 
بلکه شاهد تصمیم گیری های دولت محلی برای 

رفع مشکالتشان باشند.

پایان البی گری سیاسی برای تخصیص بودجه 
یکــی از مزیت هایــی که ســفرهای اســتانی 
رئیس جمهور دارد، تخصیــص عادالنه اعتبار به 
اســتان ها و جلوگیری از البی گری های سیاسی 
در اختصاص منابع دولتی اســت. بســیاری از 
کارشناسان سیاسی و اقتصادی بر این باورند که 
از گذشــته تاکنون، اعتبار اختصاص یافته به هر 
استان  متناسب با البی گری سیاسی انجام شده 
اســت و به این دلیل، با فاصله گرفتن از پایتخت 
شاهد شدت گرفتن محرومیت ها در استان هایی 
هستیم که سهم کمتری در این البی ها داشته اند. 
رویکردی که در سفرهای اســتانی دولت بر آن 
نقطه پایانی گذاشته شده اســت. آمار مصوبات 
سفرهای استانی نشان می دهد دولت بیشترین 
تصمیم گیری ها و منابع مالی را به اســتان هایی 
اختصاص داده اســت که از محرومیت بیشتری 
رنج می کشــند. معاون پارلمانی رئیس جمهور 
این موضــوع را تأیید می کند و به همشــهری 
می گوید: »یکی ازمشکالت کشور تاکنون همین 
چانه زنی ها و البی گری ها بوده است و این واقعیتی 
است که نمی شود آن را انکار کرد. این البی ها در 
مواردی دولت ها را از توزیع عادالنه امکانات دور 
کرده است. دولت سیزدهم با شعار توسعه عدالت 

مستقر شده است و تالش می کند امکانات کشور 
به شکل عادالنه در اختیار همه مردم قرار گیرد.« 
سیدمحمد حسینی، حضور میدانی رئیس جمهور 
در استان ها و نیز دیدار چهره به چهره با مردم و 
نمایندگان آنها را از روش های مؤثر در شناخت 
وضعیت اســتان ها می داند و می افزاید: »شروع 
سفرهای استانی دولت سیزدهم از مناطق محروم 
و کمتر برخوردار آغاز و این موضوع ســبب شد 
مســئوالن از واقعیت های مناطق محروم کشور 
بهتر و بیشتر آگاه شــوند. اکنون دولت می داند 
هر استان  با چه مشــکالتی روبه روست و راهکار 

برطرف کردن مشکل چیست.«
او حرفش را اینطور ادامه می دهد: »شاید زمانی 
بود که دولــت بدون تحــرک بــود و در تهران 
می نشســت و فقط در دیــدار با نماینــدگان یا 
دریافــت گزارش ها منابــع را اختصاص می داد 
اما دولت ســیزدهم دولت فعالی است و با سفر 
به مناطق مختلف، دیدار با مســئوالن محلی و 
مردم نیازها را احصا و سازمان برنامه و بودجه را 
مکلف کرده است براساس این نیازها و طرح های 
آمایش سرزمیني به اســتان ها بودجه تخصیص 
دهد. بنابرایــن البی ها در اختصــاص منابع در 

بودجه ریزی دیگر مؤثر نیست.«

هشدارهایی درباره سفرهای استانی 
همانطور که گفته شد، دولت در 31 سفر استانی 
خود در یک سال گذشته، نزدیک به 5هزار مصوبه 
و طرح را تأیید کرده اســت که هر یــک از این 
مصوبات و طرح ها انتظارات بسیاری را نزد مردم 
ایجاد کرده است. انتظاراتی که درصورت محقق 
نشدن هریک از مصوبات این ســفرها می تواند 
به عنوان پاشنه آشیل دولت عمل کرده و رویکرد 
مثبت دولت را در تصویب این مصوبات زیر سؤال 
ببرد. در این میان، برخی نیز بــا انتقاد از دولت 
خواهان کاهش سفرهای استانی دولت سیزدهم 
شده اند و دولت را به ماندن در پایتخت توصیه و 
تشــویق کرده اند. رئیس جمهور در پاسخ به این 
انتقادها اما رویکردی روشن و شفاف داشته است.
ابراهیم رئیسی در جمع مردم پیشوا و ورامین 
دلیل منتقدان انجام ســفرهای استانی دولت 
سیزدهم را ناشــی از نداشــتن تجربه درکنار 
مردم بودن  این افراد عنوان می کند و می گوید: 
»بنده تصمیم گرفتم به جای حضور در جلسات 
نمادین بــه میان مردم بیایــم و پیگیر تکمیل 
پروژه های نیمه تمام باشم. برای بنده به عنوان 
نماینــده مردم حضــور در میان ایــن مردم و 
رســیدگی به آنچه مایه نگرانی و دغدغه آنان 
است، دلنشین تر از دیدارها و جلسات نمادین 

است.« 
گرچــه رئیس جمهور نیز بر اهمیــت توجه به 
اجرای طرح های نیمه تمام تأکید دارد اما یکی 
از عواملی که ممکن است اتفاق خوبی را که در 
سفرهای استانی رقم خورده، به ناامیدی مردم 
تبدیل کند، به ثمر ننشستن وعده ها و مصوباتی 
است که در سفرهای استانی به تصویب رسیده 
اســت. درصورت به ثمر ننشســتن مصوبات، 
هم دولت متهم به انجام کارهای پوپولیســتی 
می شــود و هم مردم دیگر به وعده مســئوالن 
چشــم امیدی ندارند و این خطر بزرگی برای 
این سفرها به حســاب می آید. به همین دلیل 
نیاز اســت کارگروه هایی در دولت و رســانه ها 
ایجاد شود تا پیگیر مصوبات و تصمیمات دولت 
در ســفرها باشــند. البته پیش از این، صولت 
مرتضوی، معاون اجرایــی رئیس جمهور وعده 
داده بود سامانه ای برای رصد مصوبات سفرهای 
استانی در دسترس همه قرار خواهد گرفت که 
این موضوع می تواند کمک بزرگی به دولت برای 

پیگیری مصوبات بکند.

سفرهای استانی؛ بدون البی گری سیاسی 
دولت در سال اول فعالیت خود یک ماه از عمرش را در استان های کشور و گره گشایی عملی از مشکالت مردم سپری کرده است 

حمیدرضا بوجاریانگزارش
خبرنگار 

چندسؤال از نویسنده یک بیانیه 
چند روز از بیانیه موهوم میرحســین موسوی می گذرد. 
سؤال بســیاری از عالقه مندان به حوزه تحلیل و بررسی 
مسائل سیاسی این اســت که چرا او در این مقطع چنین 
موضعی علیه دســتاوردهای راهبردی ایران عزیز گرفته 

است.
بهترین پاسخ در آیه نورانی 2۹ ســوره محمد آمده است 
که خداوند می فرماید: ما کینه پنهان شــما را نســبت به 
نظام دینی از درونتان خارج می  کنیم که همه بدانند هیچ 
اعتقادی به نظام دینــی ندارید و در آیه بعد تأکید می کند 
ممکن نیست نفاق چیزی در دل داشته باشد و بتواند برای 
مدت طوالنی پنهان کند و تأکید می کند منافقان را از طرز 

سخنان هتاکانه می توان شناخت.
مواضع اخیر میرحســین موســوی اگرچه باعث رنجش 
مومنین و عالقه مندان به جمهوری اسالمی در سراسر دنیا 

شد، اما چندین برکت داشت.

افشای چهره واقعی میرحســین موسوی پس از  گذشت۴دهه از انقالب اسالمی1

افشای ارتباط منافقان داخلی با معاندین خارجی  درتشابه بیانیه هایشان هم در نوع نگارش و هم در 2
استفاده از کلمات شاذ مثل »زادبوم« به معنی اقامتگاه که 
هم در بیانیه میرحسین آمده و هم در بیانیه ربع پهلوی و به 
تعبیر قرآن، تشابهت قلوبهم؛ یعنی اینکه منافقان و کفار در 
فکر و عمل تفاوتی با هم ندارند و طرز فکرشان نپذیرفتن 

حق است.

امتزاج غبارآلود حق و باطل در ســال ۸۸ با اعالم  موضع صریح براندازانه میرحســین افشــا شد و 3
ساکتین فتنه که چهره واقعی او برایشان نامعلوم بود، خوی 
عناد او با نظــام دینی و همراهی با صهیونیســت ها چهره 

واقعی اش را نمایان کرد.

حال از آقای موســوی یا افرادی که بیانیه را برای او 
نگاشته اند، چند سؤال داریم.

درحالی که اســرائیل بــا معضل تثبیــت نظامی  متحدین ایران درسوریه روبه رو ســت و امارات و 1
سعودی ها با خطر ناشی از تقویت جبهه مقاومت در یمن 
روبه رو هســتند، چطور این رشد و شــکوفایی و امتیاز را 

کج روی معرفی می کنید؟

ائتالف پوشالی غیرکارآمد رژیم موقت صهیونیستی  با برخی کشورهای عربی تأثیری بر کابینه ژله ای 2
صهیونیست ها نگذاشــته و طرح آبراهام با شکست مواجه 
شــده و پیروزی جهاد اســالمی در جنــگ 3روزه باعث 
زنده شــدن فرهنگ مقاومــت در ذهــن میلیون ها عرب 
مسلمان شده است. اگر این اسمش بیداری اسالمی نیست، 

پس چیست؟ 

مســتند به گزارش نهادهــای اطالعاتی غربی در  1۰سال گذشته وزن ژئوپلیتیکی ایران ارتقا یافته 3
است. چگونه سرکوب ویروس تکفیری در سراسر منطقه به 
دســتان با کفایت مدافعان حــرم را امری ناپســند جلوه 

می دهید؟

خودآگاهی اســالمی پدیده ای شــگرف در قلوب  مســلمین آفریده و به تعبیر رهبر عظیم الشــأن 4
انقالب پدیده مقاومت نام گرفته اســت کــه قدرت های 
استکباری به شــدت در برابر آن دچار مشکل هستند. این 
مقاومت است که رژیم عربده کش و کودک کش اسرائیل را 
از حالت تهاجمی به دفاع و انفعال کشانده است. امروز ثبات، 
استقالل، پیشرفت و عزت جمهوری اسالمی ایران حادثه 
عظیم و جذاب و مدلی برای کشــورهای اســالمی است. 

چگونه این همه شکوه را نفی می کنید؟

انقالب مصر بیداری اسالمی بود که با سقوط مبارک شروع 
شــد و ادامه دارد؛ اگرچه برکناری مرســی در کوتاه مدت 
شکستی برای اخوان المسلمین و گروه های اسالمی بود اما 
انقالب مصر در حال چکش کاری است و در آینده نزدیک 
به قدرت مستقل و مشروع تبدیل می شود و طبیعتا تهدید 

جدی برای رژیم صهیونیستی است.
اسرائیل بیشترین بودجه خود را صرف امور نظامی می کند 
و قرارداد تجاری و عادی ســازی  با کشورهای عربی بلوف 
سیاسی است و چندین تعهد انجام نشده دارد. در این طرف 
انسجام بین جنبش های اسالمی ضداسرائیلی که ساخت و 
احیای هویت اسالمی را مطالبه می کنند، متاعی است که 
در دوران رژیم های اقتدارگرا که خوی ســلطانی داشتند، 
ناپدید شــده بود. اخوان المســلمین مصر، لیبی، سوریه، 
جنبش جهاد اســالمی، حماس، حزب اهلل و یمن و دیگر 
گروه های مقاومت با تشکیل اتحاد سیاسی باعث وحشت 
صهیونیست ها شده اند و این مدل مقاومت را از جمهوری 
اسالمی ایران آموخته اند و فراموش نکنیم بیداری اسالمی 
که از 2۰11 شروع شده، تهدید جدی علیه منافع ملی رژیم 

اشغالگر قدس است.

حبیب هللا سیاری
معاون هماهنگ کننده ارتش

آنچــه وضعیــت مــا را بهبــود مــی دهــد 
توجــه به پژوهش هــای کیفی اســت. اگر 
دنبال این باشــیم که راه دیگــری را دنبال 
کنیم دچار عقب ماندگی خواهیم شــد. 
بنابراین باید راه میانبر بزنیم تا به نوآوری 
و خالقیت برسیم. هر پژوهشی که بتواند 
وابستگی ما را به خارج قطع کند، پیروزی 

استقالل کشور است. / مهر

سیدکاظم موسوی
عضو فراکسیون روحانیت مجلس

آمریکا با کمک داعش و از طریق تجهیز 
این گروه سعی داشت تا بین کشورهای 
محور مقاومت، شکاف ایجاد کند. هدف 
نهایی آن هم از بین بردن اسالم و منزوی 
ســاختن جمهــوری اســالمی ایــران در 
منطقه بود.البته با وجود همه توطئه های 
آمریــکا علیــه محــور مقاومت ایــن جبهه 

شکست ناپذیر است. / ایرنا

حسین جاللی
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس

آنــان کــه خــط و نشــان می کشــیدند کــه 
دولــت به علت کســری بودجــه ۴۵۰هزار 
میلیارد تومانی قدرت اداره یک روز کشور 
را نــدارد، ببینند که کشــور در حــال اداره 
است. دولت سیزدهم تنها دولتی است 
کــه بــدون اســتقراض از بانــک مرکــزی 
توانسته است کشور را در شکل مناسبی 

اداره کند. /  مهر 

ضرورت تقویت نگاه
 حل مسئله در کشور

مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: 
در نگاه جامع برای حل مشکالت، باید مدل قرارگاهی 
کار کنیــم و صرفا نباید تهدیدپایه و مشــکل محور 
رفتار کنیم که این موضــوع، آرام آرام ایجاد ناامیدی 

خواهد کرد.
بذرپاش از فرصت محوری به عنوان یکی از پایه های 
مهم حرکت جوانانــه در حکمرانی جدید نام برد و با 
اشاره به برخی موضوعات روز کشور همچون علم و 
فناوری و صنعت، جریان سازی جهت ایجاد مطالبه 
در حل مشکالت را از مهم ترین تصمیماتی دانست 
که ســازمان های مردم نهاد و تشــکل های جوانانه 
باید میداندار آن باشند. عضو هیأت علمی دانشگاه، 
با یادآوری بیانیــه گام دوم انقــالب و حضور تعداد 
قابل توجهی از جوانان نخبــه در مجلس و الیه های 
مختلف مدیریتی دولت، اظهار داشت: این اتفاقات از 
فرصت های کم سابقه ای است که شرایط کارگردانی 
جوانان در حکمرانی جدید را فراهم آورده است. وی 
گفت: در گذشته بســیاری از این فضاها مهیا نبود و 
امروز به برکت انقالب و رهنمودهای امامین انقالب و 
همت خود جوانان، شرایط مساعدی برای حکمرانی نو 
به وجود آمده است که مطالبه  هدفمند  می تواند نقطه  
آغاز این حرکت باشــد. وی افزود: انجمن های فعال 
در عرصه های مختلف باید مجموعه های ترکیبی و 
فراموضوعی تشکیل دهند و انتقال تجربه و موضوع 
داشته باشــند تا با هم افزایی و توان مضاعف قدرت 

جمعی در پیشبرد امور شکل بگیرد./فارس

نقل قول خبر

واکنش

مجلس

محمدحسین واسعی؛ تحلیلگر سیاسی یادداشت

لجن پراکنی فتنه گر 88 
تصادفی نیست

حمیدرضا مردانی، رئیس ســازمان بســیج اســتادان 
کشــور گفت: انقالب اســالمی، اســالم را از حجره ها و 
ســجاده ها به کف خیابان ها و جاده ها کشــاند و به همه 
دلدادگان اسالم نشان داد که عزم و اراده امت مسلمان و 
اطمینان ایشان به نصرت الهی قوی تر از همه طاغوت های 

دنیا و امکاناتشان است.
 وی افزود: دشــمن امروز به رمز پیروزی و پیشرفت های 
مسلمانان در گســتره عظیم جبهه مقاومت پی برده و به 
همین خاطر ســعی دارد تا به واســطه تهاجم ترکیبی و 
جنگ شناختی اعتقادات، اعتماد به نفس و در نهایت اراده 
مسلمانان به ویژه جوانان مسلمان را تضعیف کند. توهین، 
تخریب، جعل، تقطیع، تفرقه انگیزی از روش های مرسوم 

این روزهای دشمنان اسالم است.
رئیس ســازمان بســیج اســتادان کشــور گفت: بنده 
لجن پراکنی هایــی که اخیرا از جانب یکــی از مطرودین 
مردم و نظام انجام شــد را در این بســتر تفسیر می کنم. 
اینکه کسی درســت بعد از مقاومت جانانه و پیروزمندانه 
جهاد اســالمی در برابر حمالت رژیم صهیونیستی و قبل 
از روز مقاومت اسالمی بیانیه  هجو صادر می کند و در آن 
به ساحت بزرگمردی از شــهدای محور مقاومت تعدی 
می کند، به نظر بنده تصادفی نیست. البته ساحت مقدس 
شهدا نه تنها در آن دنیا بلکه در این دنیا هم آنقدر عظیم و 
خلل ناپذیر است که با این لجن پراکنی ها ذره ای مخدوش 
نمی شود. شهدا سراســر نور و روشنی اند، به تعبیر زیبای 
امام خمینی )ره( »شهدا شمع محفل بشریت هستند«. 
کســی با نور خدا درنیفتاد؛ مگر اینکه ریش و ریشه اش 

سوخت./فارس

همدلی 3قوه در پایان سفرهای استانی
در پایان دور اول سفرهای استانی دولت مردمی، روسای 3قوه در نشست مشترک 
خود بر همکاری و همدلی برای اجرایی شدن مصوبات این سفرها تأکید کردند. 
روسای مجلس شورای اسالمی و قوه قضاییه در این نشست ضمن قدردانی از این 
سفرها و حضور دولت در میدان و میان مردم، اهمیت و ضرورت پیگیری و اجرایی 
شدن مصوبات این سفرها با همکاری 3قوه را مورد تأکید قرار دادند. در این جلسه 
که درمحل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد راهکارهای ارتقای بیش از پیش تعامل 
3قوه با هدف غلبه بر مشــکالت مورد بررسی قرار گرفت و رئیس جمهور، رئیس 
مجلس شورای اســالمی و رئیس قوه قضاییه ضمن ابراز خرسندی از همگرایی 
موجود میان 3 قوه، این همگرایی را فرصتی برای حل مشکالت ساختاری و مزمن 

کشور دانستند.
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عک
 با اتمام فعالیت یک ســاله شورای 

شورا
ششم، دیروز انتخابات هیأت رئیسه 
برای سال دوم برگزار شد و مهدی 
چمران با رأی قاطع اعضای پارلمان شهری به عنوان 
رئیس و پرویز ســروری هــم بــا 21رأی به عنوان 
نایب رئیس انتخاب شدند. جعفری بندی شربیانی با 
21رأی منشی اول و سوده نجفی با 19رأی منشی 
دوم ابقا شدند. همچنین باتوجه  به اینکه انتخابات 
ســخنگو و خزانه دار شورا، 2ســاله انجام می شود، 
حبیب کاشــانی، خزانــه دار و علیرضــا نادعلی، 

سخنگوی شورا باقی ماندند.
به گزارش همشــهری، پس از برگــزاری انتخاب 
هیأت رئیســه، شــورای شــهر تهران وارد دستور 
جلسه شد و اعضا به بررسی یک فوریت طرح »سند 
الزامات تدویــن برنامه چهارم شــهرداری تهران« 
پرداختند؛ طرحی که با 19اولویت تنظیم شــده و 
محمد آخوندی، رئیس کمیســیون برنامه وبودجه 
در جریان بررسی آن گفت: »براساس ابالغیه وزارت 
کشور برنامه های توسعه شهری باید ۴ساله تنظیم 
شود؛ ازاین رو باید الزامات کلی برای تدوین برنامه ها 
مشخص شــود.« در ادامه مهدی چمران هم گفت: 
»برنامه و چشــم انداز ضروری هستند؛ چراکه باید 
بدانیم می خواهیم چه کنیم، اما اصل برنامه این است 
که قابلیت اجرا داشته باشد. متأسفانه ما هنگام برنامه 
نوشتن ایده آل فکر می کنیم و در اجرا با کمبود اعتبار 
یا موارد قانونی مواجه می شــویم؛ بنابراین مسئله و 
دغدغه ما برنامه ریزی است که برای آن نیازمند تعامل 
و همفکری هستیم تا برنامه قابل  پیاده سازی باشد.« 
در نهایت اعضا با یک فوریت این طرح موافقت کردند.

حمایت شورا برای خرید تجهیزات مترو
ســپس بررســی یک فوریت الیحه »ارائه مجوز به 
شــهرداری )شــرکت بهره برداری راه آهن شهری 
تهران و حومه( برای انجام معامالت مربوط به خرید 
قطعات یدکی و تعمیرات اساســی )اورهال( جهت 
تجهیزات ثابت و متحرک متروی تهران« آغاز شــد 
که سیدجعفر تشکری هاشــمی، رئیس کمیسیون 
عمران و حمل ونقل با اشــاره به فرســودگی ناوگان 
ریلی و ضــروری بودن تعمیرات گفت: »مشــارکت 
بخش خصوصی با شهرداری برای تأمین تجهیزات 
اگر بیــش از 12۰میلیارد تومان و بــا بخش دولتی 
اگر بیش از 1۸۰میلیارد تومان باشــد، باید با مجوز 
شــورای اسالمی شــهر تهران انجام شــود و سقف 

معامالت از سوی شهرداری تهران ۴ هزار میلیارد تومان 
پیش بینی شده است.« در ادامه مهدی شایسته اصل، 
مدیرعامل شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران 
و حومه به فراهم شدن مقدمات برای انجام معامالت 
و ضرورت یک فوریــت الیحه اشــاره و عنوان کرد: 
»قرارداد ۸۰۰میلیارد تومانی برای خرید تجهیزات 
آماده شده که امیدواریم ســقف خرید با مجوز شورا 
آزاد شــود و بتوانیم ایــن قــرارداد را منعقد کنیم. 
22۰میلیارد تومان از این قرارداد )۸۰۰میلیارد تومانی( 
از تسهیالت کرونایی بوده که سال گذشته اختصاص 
 یافته است و 12۰میلیون دالر)فاینانس( نیز از سوی 
دولت پیش بینی شــده که نیاز به مجوز شورای شهر 
دارد.« به گفته او، 21میلیارد تومان برای خرید چرخ به 
شرکت بهره برداری مترو تزریق شده است. در جریان 
بررسی این الیحه میثم مظفر با بیان اینکه در بودجه 
امسال 5هزارو۷۸2میلیارد تومان برای تأمین تجهیزات 
و اورهال مترو، پیش بینی شــده است، خواستار ارائه 

گزارشی از تخصیص نقدینگی برای توسعه مترو شد 
و در پایان اعضای پارلمان شهری با یک فوریت الیحه 

موافقت کردند.

تخصیص اوراق مشارکت برای توسعه مترو
معاون مالی و اقتصاد شــهری شهردار تهران هم در 
جریان بررســی الیحه مجوز خرید تجهیزات مترو، 
گزارش مالی در حــوزه حمل ونقل عمومی ارائه داد 
و گفت: »حمل ونقل یکی از اولویت های شهرداری 
است؛ ازاین رو در ۴ماه ابتدای ســال 5۸۰میلیارد 
تومان به مترو اختصاص  یافته اســت. سال گذشته 
هم ۳۰۰میلیارد تومان اعتبار به بهره بردار تخصیص 
یافت و ۶2میلیارد تومان تأمین مالی نیز برای خرید 
چرخ صورت گرفت.« به گفته ابوالفضل فالح از محل 
اوراق مشــارکت 15۰۰میلیارد تومان برای توسعه 
مترو و ۷۰۰میلیارد تومان بــرای خرید اتوبوس در 

حساب شهرداری آماده شده است.

رأی مثبت به کلیات الیحه هزینه کرد اربعین 
دیروز اعضای شورای شــهر تهران به کلیات الیحه 
»درخصوص مجــوز هزینه کرد شــهرداری برای 
مشارکت در برگزاری مراســم اربعین حسینی در 
سال1۴۰1« رأی مثبت دادند. معاون امور فرهنگی 
و اجتماعی شــهردار تهران در توضیح این الیحه با 
بیان اینکه شهرداری تهران در کمیته های خدمات 
شــهری، حمل ونقل، فرهنگــی و اجتماعی وزارت 
کشور عضویت دارد، گفت: »ما تمام مسئولیت های 
چندگانــه را پیگیری خواهیم کــرد؛ چراکه با یک 
رخداد جهانی و بین المللی روبه رو هستیم. این موارد 
هزینه کرد نیست، بلکه فرصتی برای شهرداری تهران 
به شمار می رود و کمک می کند که بتوانیم از ظرفیت 

مردمی استفاده کنیم.« 
محمدامین توکلی زاده با اشاره به اینکه ۳۰میلیارد 
تومان اعتبار، رقمی نیست که برای اربعین هزینه 
شــود، تأکید کرد: »برگزاری مراسم اربعین بدون 
مردم و کمک هــای مردمی امکان پذیر نیســت و 
امیدواریم با کمکی که مردم انجام می دهند، بتوانیم 
اقدامات ضروری را انجام دهیــم و در موارد نیاز به 
حمایت، پشتیبانی الزم را داشــته باشیم. ما تنها 
این مجوز را از شــورا دریافت می کنیم که اعتباری 
را خارج از شــهر تهران برای حماسه اربعین هزینه 
کنیم.« در نهایت علیرضا نادعلــی و مهدی بابایی 
به عنوان نمایندگان شورا برای نظارت بر هزینه کرد 

در اربعین انتخاب شدند.

هیأت رئیسه شورای ششم؛با همان ترکیب قبلی
مهدی چمران با رأی قاطعانه اعضا، برای سال دوم، رئیس شورای شهر تهران باقی ماند

تنفس گاه های شهردر ورطه نابودی
مدیریت شهری موضوع قطع درختان را از مسیرهای 

قانونی و قضایی پیگیری می کند

قطع مکرر درختان به بهانه های مختلف ســبب واکنش عضو 
شورای شهر تهران شد و ناصر امانی گفت که چرا کسی جلوی 
نابودی تنفس گاه های شهر تهران را نمی گیرد؟ او با اشاره به قطع 
درختان توسط یک مرکز علمی و دانشگاهی )دانشگاه الزهرا( 
تأکید کرد: »افراد حقیقی، سازندگان و کسانی که می خواهند 
یک برج بسازند و تعمدا درختان را خشــک یا قطع می کنند، 
علتش روشن است اما وقتی یک نهاد عمومی و علمی و دانشگاهی 
چنین کاری می کند، غیرقابل قبول است. درگذشته هم این مرکز 
11درخت را قطع کرده و جریمه شده بود و یک ریال جریمه را 
پرداخت نکرده و دوباره بهانه آورده که درختان خشــک شده 

بودند.«
امانی همچنین یادآوری کرد و گفــت: »در مرکز زلزله نگاری 
و  منطقه 1۷ در حاشــیه خط آهن تهران غرب یا تهران جنوب 
درختان قطع شــد و مردم اعتراض کردند و نهادهای عمومی و 
سمن ها فیلم فرستادند و پیگیری شد اما نتیجه اش معلوم نشد. 
در حاشیه امامزاده چیذر هم درخت قطع و جابه جا شد و بازهم 
مردم شــبانه فیلم گرفتند اما بازهم نتیجه ای نداشــت. از این 
تذکر بنده بگذرد هیچ خبری نمی شود و مجددا حتما در روزها 
و هفته های آتی شاهد قطع درختان توسط نهادهای عمومی و 

سازمان های دولتی خواهیم بود.«
اوبا بیان اینکه در قانون به هیچ عنوان هیچ کس اجازه ندارد به هیچ 
دلیلی درختی را قطع کند، گفت: »قطع و جا به جایی درختان 
فقط باید با مجوز کمیســیون ماده ۷، در فصل مناسب و توسط 
سازمان بوستان ها و فضای سبز شــهرداری تهران انجام شود. 
وقتی چنین موضوعی رعایت نمی شود و درختان به بهانه های 
مختلف توسط مراکز و نهادهای عمومی و دولتی قطع می شوند، 
مردم هم جری می شوند. برای مقابله با آلودگی هوا نمی توانیم 
کاری بکنیم و حداقل باید فضای سبز فعلی تهران را حفظ کنیم 
و مانع از اپیدمی شدن این موضوع شویم.« در راستای تکمیل 
تذکر امانی، رئیس شورای شهر تهران هم گفت: »ما هم به قطع 
درختان در دانشگاه الزهرا)س( معترض هستیم و موضوع را حتما 
پیگیری می کنیم و ریاست دانشگاه باید دراین خصوص توضیح 
دهد؛ چرا که حفظ درختان برای بهبود هوای شهر حائز اهمیت 
است و باید تالش کنیم تعداد درختان در شهر را افزایش دهیم.« 
مهدی چمران تأکیــد کرد: »هیچ زیبایی برای ســاختمان ها 
به اندازه غرس درختان وجود ندارد. درختــان قطور و توانمند 
ارزشمند هستند و ما دستگاه هایی را که اقدام به قطع درختان 
می کنند، بدهکار خواهیم کرد؛ چرا که کسی حق ندارد به حقوق 
مردم در شــهر تجاوز کند.« حبیب کاشانی، خزانه دار شورا هم 
خواســتار  برخورد قانونی با موضوع قطع درختان شد و گفت 
که باید قطع درختان در دانشگاه الزهرا)س( پیگیری و جرایم و 

برخورد الزم انجام شود.

مهدی پیرهادی
رئیس کمیسیون سالمت، 

محیط زیست و خدمات شهری شورا
شهروندان از محصوالت میادین میوه 
و تره بار رضایت دارند و از این رو تقاضا 
داریم شهرداری تهران در ایجاد 8بازار، 
بازســازی 2بــازار، ایمن ســازی۱۰بازار و 
مناسب ســازی ۱۵بــازار بــرای معلوالن 
اهتمام داشته باشد و نسبت به افتتاح 
و بهره بــرداری از بــازار بیهقــی و دیگــر 

بازارها اقدام کند.

محمد آخوندی
رئیس کمیسیون برنامه  و بودجه شورا

شورای ششم توانست از مردم تهران با 
شعارهای اصیل انقالب رأی بگیرد و با 
اقدام جهادی، عقب ماندگی ها جبران 
شــد و به نظر می رســد در دومین سال 
کاری باید به کارنامه یک سال گذشته 
خــود رجــوع کنیــم و عــالوه بــر تقویــت 
نقاط قوت به ایراداتی که وجود داشته، 
توجه بیشتری داشته باشیم تا خدمات 

صادقانه به نحو احسن عملی شود.

نقل قول خبر

عدد خبر

محیط زیست

مدیرعامــل ســازمان عمــران مناطــق 
شــهرداری تهران اعالم کــرد: »عملیات 
اجرایی بوســتان ۱3هکتــاری ایرانیان به 
مرز 96درصد رســیده و در آینده نزدیک 
بهره برداری می شود.« آنطور که هادی 
حق بیــن گفتــه: »عملیــات اجرایــی فــاز 
نخست این بوستان در محله خالزیر در 
مراحل پایانی قرار دارد و به زودی تحویل 
شــهروندان می شــود.« توســعه فضای 
سبز و کاشــت درختان، نصب مبلمان، 
وسایل ورزشی و ...در حال انجام است.

96
درصد

مدیر ســتاد مدیریــت بحران شــهرداری 
شناســایی  و  پایــش  از   ۱۵ منطقــه 
8ســاختمان ناایمــن و خطرســاز در 
4مــاه اول ســال خبــر داد و گفــت کــه 
اخطاریه های الزم به مالکان داده شــده 
اســت. به گفتــه علــی یزدانــی، مالــکان 
و ذینفعــان امــالک ناایمــن ظــرف مدت 
تعییــن شــده بین یــک تــا 4مــاه فرصت 
دارند تا نسبت به ایمن سازی  و رفع خطر 

اقدام کنند.

8
شورا در حوزه نظارت بر شهرداری موفق بوده استساختمان

رئیس شورای اسالمی شــهر تهران در جمع خبرنگاران درباره ارزیابی عملکرد یک ساله فعالیت 
شورا به ویژه در حوزه نظارت گفت: »اعضا در این حوزه با جدیت کار کردند و حضوری فعال در مناطق 
داشتند و حتی مسائل جزئی را از شهرداری پیگیری کردند.« مهدی چمران تأکید کرد: »شهرداری 
به دلیل گستردگی ای که دارد با مشکالت بسیاری مواجه است؛ بنابراین هرچه اعضا در موضوع نظارت 
فعالیت کنند، باز هم کم است. در این بخش می توانستیم از شورایاری ها کمک بگیریم که به دلیل 
از دست  دادن جایگاه قانونی شان این امر محقق نشد و در تالش هستیم با ساختار جدید به صورت 

قانونی این مجموعه را ایجاد کنیم.«

مکث
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دکوراسیون اطراف تلویزیون
تلویزیون های بزرگ و مدرن امروزی یکی از اجزای گران قیمت 
و غیرقابل چشم پوشی در دکوراسیون داخلی هستند، پس بهتر 
این است که قوانین و نکات مربوط به آن را در طراحی داخلی 
فضای تلویزیون رعایت کنید تا فضای نشیمن شما دلپذیرتر 
شود. تلویزیون سال هاســت به یکی از اجزای اصلی اتاق های 
نشیمن تبدیل شــده و تا آنجا جای پایش را در خانه های ما 
محکم کرده که یک دیوار و دکور مخصوص به خود پیدا کرده 
است. تلویزیون حلقه های خانوادگی را نیم حلقه کرده و این 
روزها با بزرگ شــدنش فضای قابل توجهی را می گیرد. این 
فضای ارزشمند می تواند با محوریت یک کنسول یا پایه یا میز 
طراحی شود و صفحه ســیاه تلویزیون را به دکوری مؤثر در 
طراحی داخلی تبدیل کند. برای این کار نیاز به کمی خالقیت 

و رعایت 2قانون مهم است:
  قانون ارتفاع: نصب تلویزیون روی دیوار، به خصوص اگر 
مستأجر هستید، گزینه مناسبی نیست به هر حال باید مطمئن 
شوید که در ارتفاع مناسبی قرار گیرد. لورا وب، طراح آرت فول 
پروویژن می گوید: »مردم تمایــل دارند تلویزیون ها را خیلی 
باال نصب کنند، اما این کار گردن را در وضعیتی غیرطبیعی 
و ناراحت کننده قــرار می دهد.« به عنوان یک قانون ســاده، 
تلویزیون شما در بهترین حالت، باید ۱۵ تا 2۰ سانتی متر باالتر 

از سطح میز یا سایر مبلمانی که در اتاق قرار دارد نصب شود.
  قانون رنگ: تلویزیون ها معموال در برابر رنگ های دیواری 
خنثی مانند سفید، مایل به ســفید و خاکستری زیبا به نظر 
می رسند. اگر می خواهید کمی صفحه  نمایش را استتار کنید، 
ممکن اســت اســتفاده از رنگ تیره، مانند مشکی، انتخاب 

بهتری باشد.
یکی از راه های دکور کردن تلویزیون، ایجاد یک دیوار پر جنب 
و جوش در اطراف آن است؛ این کار به ترکیب شدن تلویزیون 
با فضا کمک می کند و از نظر بصری هم زیباتر است. ایجاد یک 
دیوار عکس سیاه و سفید در اطراف تلویزیون فضا را آرام و جمع 

و جور نگه می دارد. 
اگر دنبال یک طرح جالب و عجیب هستید، دسته ای از گیاهان 
مورد عالقه خود را در اطراف تلویزیون بچینید. با ترکیب قد 
کوتاه و بلند خالقیت به خرج دهید و طوری بچینید که انگار 

گیاهان، تلویزیون را »قاب می کنند«.
قرار دادن تلویزیون در میان مبلمان و کمد، دیوار اطراف آن 
را ســاکت و تمیز نگه می دارد تا توجه ها را به سمت تلویزیون 

جلب کند.
ترکیب کردن تلویزیون در یــک گالری دیواری رنگارنگ هم 
یک ایده مدرن است؛ در این طراحی شما مجبور نیستید برای 
گنجاندن فناوری در یک فضا، شخصیت فضای داخلی خود 
را قربانی کنید. اگر هدف شــما قرار دادن تلویزیون در چنین 
فضایی است، از افزودن قفسه بندی و فضای سبز به چیدمان 
نترسید. هر چیزی که در یک چیدمان معمولی گالری دیواری 

استفاده کنید، اینجا هم قابل استفاده است.

از دنیا چیزی نمانده...
هوشیار باشید که دنیا رو به نیستی  نهاده و پایان مّدتش 
را اعالم کرده، و حقیقتش ناشــناخته مانده و شتابان 
روی  گردانده است. ســاکنانش را به سوی  فنا می برد و 
همسایگانش را به تازیانه مرگ می راند، شیرینی اش تلخ 
و صافی  اش تیره شده، از دنیا چیزی  نمانده جز ته مانده 
آبی  همانند ته مانده آبــی  در ظرفی  کوچک و یا چون 
جرعه آبی  اندک که اگر تشنه ای بمکد سیراب نشود. ای 
بندگان خدا، عزم را بر کــوچ از این دنیایی  که فنا برای  
اهلش مقرر شده جزم کنید، آرزو در اینجا شما را مغلوب 
خود نکند و مدت حیات در آن به نظرتان طوالنی  نیاید.
به خدا سوگند اگر به خاطر شوق حق وترس از او دل های  
شما آب شود و دیدگانتان خون ببارد، سپس به اندازه 
بقای  دنیا عمر کنید، باز هم کارکردهای  خوب شماـ  هر 
ـ با نعمت های عظیمی   چند از هیچ کوششی  دریغ نکنید 
که به شما داده و با هدایتی  که جهت برخورداری  از ایمان 

به شما مرحمت فرموده برابری  نخواهد داشت.
 بخشی از خطبه 25نهج البالغه
ترجمه استاد حسین انصاریان

سرخس بوستون
سرخس بوستون یک گیاه تصفیه کننده هواست. نگهداری 
ســاده و کم دردســر بودن،  این گیاه را به انتخابی مناسب 
برای فضای داخلی خانه هــا و ادارات تبدیل کرده اســت. 
سرخس بوستون در اصل متعلق به مناطق گرمسیری جنوب 
آمریکاست. این گیاه عاشق گرما و رطوبت است اما نباید در 
معرض دستگاه های گرمایشی و سرمایشی باشد.با وجود این 
باید رطوبت 8۰درصد برای آن تأمین شــود. برای اینکه نور 
به تمام قسمت های گیاه برسد باید مرتب آن را بچرخانید تا 
به صورت یکسان نور غیرمستقیم دریافت کند. اگر سرخس 
در آب و هوای خشکی قرار دارد، تقریبا هفته ای دوبار آن را 
آبیاری کنید و بین وعده های آبیاری اجازه بدهید کمی سطح 
خاک خشک شــود. آبیاری برگ ها و ساقه سرخس باعث از 
بین رفتن برگ ها می شــود. برای افزایش طراوت و سبزی 
سرخس بوســتون، می توانید یک قاشق غذاخوری نمک را 
به 3لیتر آب اضافه کرده و در فصل رشــد گیاه، یکی دوبار 
به خاک گیاه اضافه کنید. بهترین زمان برای تعویض خاک 
گلدان سرخس هم فصل بهار است. از مهم ترین نشانه های 
نیاز گیاه به تعویض گلدان، رشد بیش از حد و یا پژمرده شدن 

برگ هاست.

باغ گل

روشنا
بر مدار مداراچیدمان

توانایی مدیریت تفاوت ها از مهم ترین عوامل برای ایجاد رابطه صمیمی بین زوجین است
مدیریــت تفاوت ها بین 
همسرانی که از دو خانواده 
و فرهنگ متفاوت با هم زیر 
یک سقف زندگی می کنند 
یکی از مهم ترین توانایی هایی است که زوجین باید به آن دست پیدا 
کنند. چرا که توانایی مدیریت تفاوت ها می تواند یاری دهنده زوجین 
برای ایجاد یک رابطه صمیمی باشــد. مدارا کردن به عنوان یکی از 
بهترین شیوه ها برای زندگی بهتر در فرهنگ اسالمی معرفی شده 
اســت، دکتر تقی ابوطالبی احمدی، روانشناس و مشاوره خانواده 
و عضو هیأت علمی دانشــگاه فرهنگیان، به سؤاالت همشهری 
درخصوص غنی ســازی  روابط بین زوجیــن و راهکارهایی برای 

تاب آوری بیشتر پاسخ داده است.

گرم تر شدن روابط بین زوجین به چه عواملی بستگی دارد؟ 
زندگی مشترک از دو »من« و یک »ما« تشــکیل شده است. فردی که 
ازدواج می کند بــرای تداوم زندگی خود باید از باورهای شــخصی خود 
۵۰درصد عقب نشــینی کند و باورهای فرد جدیدی که قرار اســت با او 
زندگی کند را بپذیرد. زندگی مشترک به معنی زوجیت اندیشه هاست نه 
زوجیت شناسنامه ها و هم خانه شدن، در زندگی مشترک باید برنامه ها، 
افکار، مباحث اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و... زوجیت پیدا کند و در این 
صورت می توانیم بگوییم که یک زندگی مشترک و یک شرکت سهامی 
افکار شکل گرفته اســت. وقتی زوجین در مصیبت ها،  کم و کسری های 
زندگی، فقر و نداری، سختی ها و خوشــی های یکدیگر شریکند باید در 
تصمیم گیری ها هم شریک باشند.اختالف بین زن و شوهر طبیعی است 
اما این اختالف نباید باعث شــود که بین آن دو کدورت و دلسری ایجاد 
شود. در زندگی مشترک نباید تاب آوری و تحمل مصایب وجود داشته 
باشد، اگر پایه زندگی مشترک زوجین در زوجیت اندیشه ها و برنامه ها و 
خواسته ها باشد یک حساب جاری جدید در زندگی ایجاد شده که زن و 
شوهر باید در آن سرمایه گذاری کنند و براساس این سرمایه گذاری بتوانند 
به اهداف خود جامه عمل بپوشانند. رعایت این اصول هم بر مبنای عشق، 
صمیمیت،  همدلی،  مشورت و نوع دوستی به وجود می آید و تاب آوری در 
مقابل مشکالت زندگی نمود پیدا می کند. همین مدارا کردن و رواداری 
یا سکوت و همدلی یکی از مهم ترین مسائل در زندگی مشترک با وجود 

تمام اختالف هاست.

 چطور می توان به غنی سازی  روابط بین زوجین کمک کرد؟
غنی سازی  روابط در سایه شناخت بین زوجین اتفاق می افتد، یعنی زوجین 
همدیگر را درست بشناسند و محدودیت های یکدیگر را درک کنند. در 
شکل گیری رفتار بینش و پایه شخصیتی فرد شناسایی می شود مثال یک 
فرد در طول روز 2۰نوع رفتار مثل خنده،  گریه،  خوابیدن، عصبانی شدن 
و... از خود بروز می دهد  که مثال ۱8رفتار او منفی و 2رفتار او از نظر ما مثبت 
است، باید از طریق شناسایی و برجسته سازی  نکات مثبت، این رفتار را در 
بین خانواده و  دوستان برجسته سازی  کرده و نکات منفی او را مسکوت 

بگذاریم. من با اطمینان می گویم که در اثر این دو رفتار مثبت برجسته 
شده آهسته آهســته باعث کم شــدن رفتارهای منفی می شود چرا که 
تشکر، قدردانی، واالنگری و مثبت اندیشی باعث بیشتر شدن نکات مثبت 
و کاهش رفتارهای منفی می شود. البته که تغییر رفتار در فردی که مثال 
بیش از 4۰بهار از عمرش گذشته سخت بوده و همانند چاه کندن با نوک 
سوزن است اما کاری شدنی است و در اثر احترام گذاشتن، عملکرد و منش 
فرد هم تغییر می کند. احترام متقابل به یکدیگر در خانه و بیرون از آن نیز 
یکی از عواملی است که باعث می شود روابط بین زوجین مستحکم شود. 
در جلد ۱4کتاب وسایل الشیعه نیز از پیامیر عظیم الشأن اسالم نقل شده 
است که این گفتار مرد به همسرش که »من تورادوست دارم«، هرگز از قلب 
زن بیرون نمی رود  همین روایت مشخص می کند که پیام دوست داشتن 

بسیار مهم است و روی زندگی مشترک تأثیر غیرقابل انکاری می گذارد.

چه عواملی باعث می شود روابط بین زوجین به سردی بینجامد؟ 
عوامل مختلفی می تواند باعث سردی روابط بین زوجین شود. در 
اوایل زندگی مشترک مسائلی مانند زیر سؤال بردن خانواده همسر، 
زیر سؤال بردن شخصیت، منش، گفتار و اعمال یکدیگر و تمسخر 
باعث ایجاد سردی بین زوجین می شــود. در سنین باالتر غفلت از 
همسر و توجه بیشتر به فرزندان، مقایسه همسر خود با دیگران، به 
رخ کشیدن اموال،  دارایی و تحصیالت و خانواده و در برخی موارد 
دخالت های پدر و مادرها خصوصا در خانواده های تک فرزندی باعث 
ســردی بین زوجین می شــود. پس مهم ترین عاملی که می تواند 
یک زندگی خانوادگی را به ســردی یا به تلخی و به فاصله بکشاند 
خودبینی و ندیــدن طرف مقابل و نامهربان شــدن و مدارا را کنار 

گذاشتن است.

گزارش
مهدیه تقوی راد

روزنامه نگار

 آیا برای تاب آوری در زندگی می توان حد و مرزی تعیین کرد؟
تاب آوری در زندگی به معنای صبر کردن بر بود و نبودهاست، یعنی فرد به دلیل ارزش هایی که به آن معتقد است و اعتقادی که به ادامه 
زندگی مشترک دارد بر مشــکالت به وجود آمده صبر می کند.رابطه بین زوجین در زندگی باید رابطه همدالنه باشد. در رابطه همدالنه 
5نوع رابطه وجود دارد: رابطه مقابله ای، رابطه مراقبتی، رابطه در کنار هم بدون تعامل، رابطه توأم با همدردی و رابطه توأم با همدلی. در 
تاب آوری زندگی مشترک رابطه توأم با همدلی وجود دارد یعنی من به همسرم به دلیل شخصیت، جایگاه،  منش، انسان بودن و جایگاه 
مثبت شخصیتی احترام می گذارم. هرچه شناخت یک فرد نسبت به همسرش بیشتر و بهتر باشد درجه تاب آوری او باالتر می رود. یعنی 
اگر زمانی مشکالت مالی، کاری و خانوادگی برای او به وجود آمد به خاطر داشته هایی که داریم، خوبی ها و منش واالی او و برجستگی های 

شخصیتی اش این مشکالت را تحمل می کنیم.

مکث
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عمل به قانون 
گزارش دیوان محاسبات از روند اجرای قانون هوای پاک نشان می دهد وزارت صمت از 39وظیفه قانونی 
خود در قانون هوای پاک و آیین نامه هایش صرفا 5تکلیف را انجام داده است. البته این گزارش مستند به 
عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم است. اما در شرایط موجود بهتر است وزارت صمت دولت سیزدهم 

با رویکرد محیط زیستی، خاطره اقدامات نامبارک دولت پیشین را از اذهان عمومی پاک کند.

مکث

معاونوزیرصمتخواستارپایاندادنبهارائهگواهیاسقاطوسایلنقلیهفرسودهدرازایپرداخت4میلیونتومانشد
 واکنش سازمان محیط زیست

به قتل محیط بان نجفی
فرماندهیگانحفاظتســازمانمحیطزیستگفت:برخالف
ادعایمطرحشدهمبنیبراینکهسازماندرپروندهمحیطبان
نجفی،یکبعدیجلورفتهاست،ماهردوبعدرادنبالکردیم؛
یعنیهماقداماتیبرایشکستنرأیانجامدادیموهمتالش

کردیمرضایتاولیایدمراجلبکنیم.
بهگزارشروابطعمومیسازمانحفاظتمحیطزیست،جمشید
محبتخانیبااشارهبهاقداماتسازمانحفاظتمحیطزیست
درخصوصروندپروندهمحیطباننجفیگفــت:ماازابتدای
تشــکیلاینپروندهچندینباربرایاخــذرضایتازخانواده
مقتولفالحیبهکرمانشاهســفرکردیم.یکبارهمبههمراه
دکترسالجقه،رئیسســازمانحفاظتمحیطزیستبهاین
استانرفتیموبابزرگان،ریشسفیدان،متنفذینومسئوالن
استانیدیدارکردیموآنانقولدادندکهبرایاخذرضایتاز

خانوادهمقتولتالشکنندواینکارراهمکردند.
ویادامهداد:پــسازدیدارهایمتعددمابــااولیایدمونیز
تالشهایگستردهمقاماتوریشسفیدانمحلی،پدرمرحوم
فالحیمرتبمیگفتبایدمحیطباننجفیپایچوبهداربیاید
ومنآنجارضایتمیدهم.موردیکهدرجلسهدادگاههمتکرار
کردهاستکهالبتهمیتوانستیکترفندباشد.محبتخانی
خاطرنشانکرد:هماکنونماموضوعقتلمحیطباننجفیرااز
2وجهدنبالمیکنیم؛اولآنکهازمقاماتذیربطپیگیرهستیم
کهقاتلهرچهزودتردستگیرشــود.دراینزمینهدادستانی
کرمانشاهحکمدستگیریراصادرکردهاستوعواملانتظامی
استانهمپیگیرهستندکهدراسرعوقتقاتلرادستگیرکنند
وموضوعدومایناســتکهچرابایدمحیطبانبهاینراحتی
آنهمدرمقابلمجتمعقضاییکهبایدضریبامنیتباالیی
داشتهباشد،موردســوءقصدقراربگیرد؟اینسؤالیاستکه
محیطبانانمرتبازخودمنمیپرســند؛چراکهبرایجامعه
محیطبانیکشورایجادنگرانیکردهاست.مابایدبتوانیمامنیت
محیطبانانخودرادرصورتاستفادهبجاوقانونیازسالحخود

حینانجاموظایفقانونیشانبهطورکاملتامینکنیم.
ویدربارهحادثهقتــلمحیطبان»برومنــدنجفی«پساز
برگزاریجلسهدادگاهشبابیاناینکهمنخبرقتلمحیطبان
نجفیراوقتیدردفترخودمبودم،دریافتکردم،گفت:پس
ازبرگزاریجلســهدادگاهوآنطورکهشــهودروایتکردهاند،
درزمانیکهمأمورانقصدانتقالمحیطباننجفیازمجتمع
قضاییکرمانشاهبهزندانراداشــتند،یکیازاقواممقتولبه
سرباززندانکهمحیطبانراهمراهیمیکرد،حملهورشدهواو
راازناحیهدستمجروحمیکند.درهمینزمانپدرمقتولهم
باسالحگرمکهاحتماالکالشنیکفبودهبهسمتمحیطبان
نجفیتیراندازیمیکندواورابهقتلمیرساند.هماکنونقاتل
محیطباننجفی)فالحی(وکسیکهبهســرباززندانحمله

کرده،متواریهستندوتحتتعقیبقراردارند.

خبرروزنقلقولخبر

درخواستحذفگواهیاسقاطوسایلنقلیهکهنتیجه
اصلیآنتداوموپایداریآلودگیهوایکالنشــهرهای
کشوروکاهشکیفیتمحیطزیستانسانیاستازسوی

معاونوزیرصمتبهوزارتکشورارسالشد.
ایندرخواستکهبهشمارهنامه60/12366وبهتاریخ
19مردادماهسالجاریازوزارتصمتبهوزارتکشور
ارسالشدهاســت،بیانگررفتاروزارتصمتبرخالف
اجرایقانونهوایپاکاســت.براســاسایننامهقرار
اســتارائهگواهیاســقاطبرایورودهروسیلهنقلیه
جدیدحذفشــودوبهازایهرخودرويفرسودهمبلغ
4میلیونتومانبهصندوقملیمحیطزیستواریزشود.
اینیعنیوسایلنقلیهفرسودههمچناندرمعابرعمومی
باقیمیمانندوآلودگیهایمحیطزیستیناشیازتردد
آنهاهمچنانادامهمییابد.درایننامهکهمعاونصنایع
حملونقلوزارتصمتبهوزارتکشــورنوشتهاست،
»منوچهرمنطقی«خطاببــه»حمیدرضاطهوری«
مشاوروزیرکشــوردرامورفناورینوشتهاستکه»با
توجهبهکمبودبرگهاسقاطشمارهگذاریوسایلنقلیه
دچارمشکلشــدهومحصوالتواحدهایتولیدیدر
پارکینگهاماندهاست.ازاینروآییننامهایدردستور
کارقرارگرفتهکهبهجایارائهگواهیاســقاطبتوانند
مبلغمابهازایگواهیرا)4میلیــونتومان(درصندوق
محیطزیســتواریزکنند.«براســاسایندرخواست
وزارتصمت،عمالچرخهازردهخارجکردنوســایل
نقلیهموردنظرقانونهوایپاکحذفمیشــودتاهر
تولیدکنندهخودرووموتورسیکلتوکامیونیبتواندبا
پرداختهزینهایوســیلهنقلیهخودرابفروشدوهوابا
وجودفرسودههاوخودروهایجدیدباسرعتبیشتری
آلودهشود.وسایلنقلیهفرسودهمهمترینعاملآلودگی
هوا،صداوناهنجاریهایترافیکیکالنشهرهاهستند.به
همیندلیلنیزقانونهوایپاک،مصوبشهریور1396
مجلساعالمکردبایددرازایهروسیلهنقلیهجدید،یک
وسیلهنقلیهفرسودهازردهخارجشودوگواهیاسقاطآن
تحویلمراجعقانونیشود.آمارهانشانمیدهد45درصد
ازآلودگیهوایشهرتهرانمربوطبهاینناوگاناست.
درشهرهایدیگرنیزنهاینکهوضعبهترباشد،هیچگونه
پایشعلمیصورتنگرفتهولیقطعاهوایآنهامتاثراز
فرسودگیناوگانبودهوهست.دربخشآلودگیصدانیز
اینناوگانازردهخارجتا60درصدمؤثرهستند.بنابراین

اسقاطوسایلنقلیهفرسودهیکیازمهمترینروشهای
حفاظتازمحیطزیستانسانیاست.

یک تردید 56 میلیونی
مدتیاستکهچرخهاسقاطاینوسایلتقریبامتوقف
شدهوبهصفررســیدهاست.ازســوییدربینمالکان
خودروهاوموتورســیکلتهایفرسودهکسیتمایلبه
اسقاطوسیلهنقلیهخودنداردکهدلیلایناتفاقاستقبال
کمازگواهیاسقاطاســتکهمنجربهافتقیمتآن
شدهوکسیحاضرنیستبااینرقمهانسبتبهاسقاط
وسیلهخوداقدامکند،خصوصادرشرایطفعلیکهقیمت
خودروهاسربهفلککشیدهاست.هماکنونقیمتیک
گواهیاســقاطبرایسقفزدنوســیلهنقلیهفرسوده
4میلیونتوماناســت.درحالیکهقیمــتخودروی
اســقاطیدربازار60میلیونتومانبرآوردمیشود.این
تفاوت56میلیونتومانیاینســؤالرادراذهانایجاد
میکندکهچراشخصیکهخودرویفرسودهدارد،باید
برایاســقاطاقدامکند؟همینتردیدوفاصلهچندده
میلیونتومانیقیمتموجبمیشــودکسیتمایلبه

اسقاطوسیلهنقلیهخودنداشتهباشدواقدامبرایازرده
خارجکردنخودروهاوکمکبهکیفیتهوا،کاهشصدا

وترافیکشهریعمالبهصفربرسد.

قانون چه می گوید؟
ازســال1396وارداتخودروبهکشــورممنوعشــد
درحالیکهتنهامحلاســتفادهازگواهیهایاســقاط
بهعنوانمابــهازایوارداتخودرو،ازبیــنرفتواین
گواهیهادربازارمشــتریپیدانکردند.برایحلاین
مسئلههیأتدولتخودروسازانوموتورسیکلتسازان
رامکلفکردکهبــهازایتولیدیکیــاچندمحصول
جدید،یکخودرویاموتورســیکلتفرسودهرااسقاط
کنند.درخصــوصخودروهایســواریتصمیمدولت
صرفاکمتــرازچندماهبرقــرارمانــدودرابتدایکار
دولتدوازدهمالزامخودروســازانبهاسقاطخودروی
فرســودهبهازایتولیدخودروینولغوشــد.امابرای
خودروهایسنگینوموتورسیکلتهامطابقآییننامه
ماده2قانونهــوایپاک،تولیدکنندگاناینوســایل
نقلیهبهارائهگواهیاسقاطبهازایتولیدمکلفشدند.

طیاین4ســالتولیدکنندگانخودرویســنگینو
موتورسیکلتکموبیشاینالزامرااجرامیکردند.امابه
تازگیمعاونصنایعحملونقلوزارتصمتمکاتبهای
باوزارتکشــورانجامدادهودرآندرخواستکردهکه
موتورسیکلتسازانوسازندگانخودروهایسنگیناز
ارائهگواهیاسقاطبرایشمارهگذاریمحصوالتخود
معافشوندوصرفامبلغیبهازایاینگواهیهابهصندوق
ملیمحیطزیستواریزشود.فراینداسقاطوسایلنقلیه
فرسودهراهیبرایبهبودشرایطمحیطزیستاست،اما
درصورتموافقتوزارتکشوربانامهمذکور،عمالاین
چرخهمنتفیمیشود.درچنینشرایطیوزارتصمت
درنظرداردتنهامحلمصرففعلیگواهیهایاسقاط
وسایلنقلیهفرسودهرانیزمسدودکندتابهاینوسیله
چرخهاسقاطاینوسایلدرکشوربهکلیمتوقفشود.
اینوزارتخانهکهخودپایهگذارممنوعیتوارداتخودرو
بهکشوربود،تبدیلبهعاملاصلیکندیچرخهخروج
وسایلنقلیهفرسودهازخیابانهادرسالهایاخیرشد
وپسازکمکبهخودروسازانبرایحذفالزامگواهی
اسقاط،اینکدرتالشاســتکهخودروسازانسنگین
وموتورسیکلتسازانرانیزاززیربارمسئولیتاسقاط

وسایلنقلیهفرسودهبرهاند.
اینتالشاگرچهدرنگاهنخستبرایخودروسازانمفید
است،امابیشازهرچیزتهدیدکنندههوایکالنشهرها

طیسالهایپیشرواست.

سیدمحمد فخارگزارش
خبرنگار

فرهاد انصاری
معاون دفتر بررسی مخاطرات 

محیط زیستی سازمان زمین شناسی   
 اگر تغییر ناگهانی در دمای قله دماوند داشته 
باشیم ســیالب های عظیمی به واسطه ذوب 
شــدن یکباره یخچال های دائمی قله دماوند 
جاری خواهد شد که شاهدی بر این موضوع 
همین سیالب های گزنه است. از محل بودجه 
عمومی مخاطــرات دماونــد را رصــد می کنیم 
امــا هیــچ اعتبــاری بــرای خریــد زمیــن  هــای 
گران قیمت  برای پیشگیری از حوادث نداریم.

از گونه های موجــود در حوضه خزر مربوط 
به آب های شــیرین و 3درصد دارای منشأ 
قطبــی اســت و یــک درصــد هــم منشــأ 
مدیترانه ای دارد. تنوع زیستی دریای خزر 
و مناطق ساحلی آن، این ناحیه را به یکی از 
باارزش ترین اکوسیستم های جهان تبدیل 
کرده اســت؛ به طور مثال ترکیــب گونه ای 
فیتوپالنکتون هــای دریــای خــزر شــامل 
۴۵۰گونــه اســت. فیتوپالنکتون هــا عامل 

بقاپذیری محیط های دریایی هستند.

۸۴
درصد

از ســیالب حاصل از بارندگی هــای رگباری 
اخیر در استان سمنان به صورت مرحله ای 
در بند های خاکی کوهپایه ای البرز جنوبی 
مهار و ذخیره ســازی  شده اســت. از حدود 
یک دهه گذشته به رغم قرار گرفتن استان 
سمنان در منطقه خشک و کویری موضوع 
سیالب ارتفاعات البرز به عنوان یک تهدید 
به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته و 
به علت شــیب ۴۷درصدی مســیر و شیب 
۶درجــه ای رودخانه هــای فصلــی قــدرت 

تخریب سیالب ۴برابر است.

۵۰
درصد

عددخبر

تالش برای دور زدن قانون  هوای پاک  سمیه رفیعی  
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس

متأســفانه در بخش زیادی از کشــور به ویژه 
در جنگل های زاگرس دچار آتش سوزی های 
گسترده هســتیم. در مدیریت این بحران با 
ضعف هایی مواجهیم. متأســفانه حق بیمه 
بالگردها پرداخت نشده و آنها نه اجازه پرواز 
دارند و نه اورهال »بازاماد« از سال گذشته 
نیز بودجه مربوط به این بخش حذف شده و 
موضوع نیاز به هماهنگی میان وزارت کشور، 

وزارت دفاع و سازمان برنامه و بودجه دارد.
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مخترعهمدانیازراهاندازینیروگاهیکمگاواتیمیگوید
نیروگاهانرژیپاکبهاسدآبادمیآید

انرژیهایتجدیدپذیریابهاصطالحانرژیپاکبهوســیله
توربینهایبادی،پنلهایخورشیدی،جریانامواجدریا،
گرمایاستخراجیاززمینو...مورداستفادهقرارمیگیرد.
موضوعیکهبهدلیلخشکســالیوکمبودآبدرسالهای
اخیراهمیتبیشتریپیداکردهاســتوباعثشدهتاصابر
قاسمیان،یکیازنخبگاناسدآبادهمداندستبهکارشودو
باثبت2اختراعدرزمینهپنلهایخورشیدیوتوربینهای
بادی،ایدهساختنیروگاهانرژیپاکیکمگاواتیدراسدآباد

رابهانجامبرساند.
ایننیروگاهبهدلیلاقلیمکوهستانیوموقعیتجغرافیایی
خاصیکهشهرســتاناســدآباددارد،بهخوبــیمیتواند
جوابگوینیازهاباشد.قاسمیانمیگویدکهباساختوتولید
50توربین،نیروگاهمیتواندکارخودراآغازکند،بهشرطی

کهحمایتمالیفراهمشود.

اقلیمخاصاسدآباد
برایآگاهیازموقعیتخاصشهرستاناسدآبادکافیاست
بدانیماینشهرستانازسمتچپبادشتکرمانشاهباارتفاع
1670مترازسطحدریاوازسمتراستبادشتهمدانبا

ارتفاع1867همسایهاست.
اینویژگیخاصباعثشــدهتاصابرقاسمیان،دانشجوی
دکتریرشتهفناوریاطالعات،ایدهراهاندازییکنیروگاه
بادیرادرشهرستاناسدآبادمطرحکند.ایدهایکهموفقبه

اخذپروانهراهاندازینیروگاهازوزارتنیروشدهاست.
قاسمیانکهازســال96رویطرحکارمیکند،میگوید:
ایننیــروگاهدرفاصله50کیلومتریاســدآبادکهارتفاعی
1870متریازســطحدریادارد،جانماییشــدهاســت.
ارتفاعگردنهاسدآبادازســطحدریا2350متراستواین
یعنیســرعتباددراینمنطقهبین7تــا11متربرثانیهو
محلیبســیارخوببرایبهحرکتدرآمــدنتوربینهای

بادیاست.
قاسمیانبااشارهبهاینکهبعدازاخذپروانهراهاندازینیروگاه
بادیاسدآباد،بهدلیلتحریمهاهیچتوربینیواردنشد،ادامه
میدهد:توربینبادیراباتوجهبهاقلیممنطقهطراحیکردم
وباشماره107565ثبتاختراعشد.اینتوربینهماکنون

مراحلتسترامیگذراند.

شهرروشنمیشود
توربینبادیدیگریکهازســویقاسمیانبهثبترسیده،
قراراستبرایروشــناییمعابردرونشــهری،روشنایی
بوســتانهاوهچنینروشــناییجادههایبرونشــهری

استفادهشود.
قاسمیاندراینبارهمیگوید:اینتوربینهممیتواندانرژی
بادرابهبرقتبدیلکندوهمبااســتفادهازپنلخورشیدی
متصلبهآنازانرژیخورشــیدبهرهبگیــرد.ازاینرودر
مناطقیکهباشبکهخطوطبرقفاصلهدارند،مثلمناطقی
درسیستانوبلوچستانهمقابلاستفادهاست.اینتوربین
باجریانبادباســرعت1.7متربرثانیهبهحرکتدرمیآید
درحالیکهمعموالتوربینهابهســرعت3متربرثانیهنیاز
دارند.اینمخترعادامهمیدهد:بااعتباریکمیلیاردتومان
برایخریدمواداولیهودراختیارداشتنزیرساختکارگاهی

چرخهتولیداینتوربینهابهراهخواهدافتاد.
اوعالوهبرایناختراعدیگریهمبرایشــارژخودروهای
هیبریدیبااســتفادهازپنلهایخورشــیدیداردکهدر

انتظارثبتاست.

همکاریادارهفنیوحرفهای
محمودرضاخزایــی،مدیــرادارهفنیحرفهایاســدآباد
بابیاناینکه10درصدبودجهامســالبــهدانشبنیانها
اختصاصدارد،بههمشــهریمیگوید:ادارهفنیحرفهای
زیرساختهایکارگاهیالزمبرایفعالیتهایآموزشیو
تولیدرادراختیارصابرقاسمیانبهعنوانکارآفرینمخترع
قــرارخواهددادتابــهزودیفعالیتخــودرادراینمحل

آغازکند.

  
هماکنــون20نیــروگاهتجدیدپذیــروپاکدر5اســتان
خراســانرضوی،قزوین،گیالن،سیستانوبلوچســتانو
آذربایجانشرقیدرحالبهرهبرداریو3ابرنیروگاهبادیدر
خوافخراسانرضوی،خراسانجنوبیومیلنادرسیستانو

بلوچستاندردستساختاست.

سفرفوریوزیرنیرو
بهچهارمحالوبختیاری

بهدنبالتداوممشکالتآبیبرخیشهرهاوروستاهای
چهارمحالوبختیاریپسازسیالبهایاخیر،وزیرنیرو
درسفریفوریوازپیشتعییننشده،صبحدیروزعازم
ایناستانشد.بهگزارشباشگاهخبرنگارانجوان،علی
اکبرمحرابیاندراینســفرکهباهدفبررسیمیدانی
رونداجرایعملیاترفعمشکلآبآشامیدنیشهرکرد
انجامشدهبود،ازتأسیساتآبیوتصفیهخانههایمسیر
سرچشمهکوهرنگبهشهرکردبازدیدکرد.بارشهای
سیلآســای17مردادموجبگلآلودشدنبخشیاز
منابعتامینآبچهارمحالوبختیاریشدکهاینمسئله
روندآبرسانیایناســتانرابامشکالتیمواجهکرد.در
روزهایابتداییاقداماتیچوناســتفادهازروشهای
اضطراری،اعزام13تانکرآبرسانی،ارسال50هزاربطری
آببستهبندیوارسال26کیلومترلوله110برایاتصال
منابعآبزیرزمینیبهشبکهآبآشامیدنیازاستانهای

همجوارازسویوزارتنیروانجامشد.

خبر

راحلهعبدالحسینی؛روزنامهنگارهمدان

سیدهزهراعباسیگزارش
خبرنگار

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 
گفــت:  شــمالی  خراســان  اســتان 
۸۵درصــد از ۷۳۵کارت بازرگانــی 
حقیقــی و حقوقی صــادر شــده در این 

استان غیرفعال است. 
به گزارش ایرنا، سعید پورآبادی اظهار 
کرد: درمجموع ۶۲۰کارت بازرگانی در 
خراسان شــمالی بنا به دالیل مختلف 
ازجملــه مشــکالت تعهــدات ارزی 

غیرفعال است.

85
درصد

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان از 
حضور ۶۰هزار دانش آموز خوزستانی 
در طرح مدرسه تابستان خبر داد. به 
گزارش ایســنا، مســعود حمیدی نژاد 
اظهار کرد: این دانش آموزان ابتدایی 
کــه دارای افــت تحصیلــی هســتند در 
مــدارس تحــت پوشــش آموزش هــای 
تابســتانه قرار دارند و البتــه انتظار ما 
استقبال بیشتر خانواده ها از این طرح 

رایگان در استان خوزستان است .

۶۰
هزار

عددخبر

خراسان شمالی

خوزستان

گیالنعکسخبر

 عطر خوش برنج 
در شالیزارهای گیالن 

در مرداد با رسیدن فصل گرما به اوج خود، عطر خوش 
برنج در شالیزارهای گیالن قابل استشمام است. این روزها 

خوشه های برنج کم کم آماده برداشت می شوند.
منبع:  تسنیم

تقسیمکرمانبه2استانشمالیوجنوبیدرراستایمحرومیتزداییوتوسعهجنوبایناستانپهناورصورتمیگیرد



رئیسجمهوریدرســفراخیرخودبهکرمانو
درجمعمردمجیرفتازتشــکیلاستانکرمان
جنوبیخبــرداد؛خبــریکهگرچــهموجب
خوشحالیمردم7شهرستانجنوبیوشهرستان
تازهتاســیسجازموریانشــد،اماموضوعاتی
چونمنبعدرآمدجنوب،تامینآبکشــاورزی
ومرکزیتاســتانرابهدغدغهذهنیمنتقدان

تبدیلکرد.
مرکزپژوهشهایمجلسشــورایاسالمیهم
چندیپیشدرگزارشیدربارهتقسیماتجدید
سیاسیهشــداردادهواعالمکردهبودطیبازه
زمانیشهریور1396تامرداد1400درمجموع
179شهرباپیشــنهادوزارتکشــوروتصویب
هیأتوزیرانایجادشدهاســت.درواقعطیاین
بازهزمانی،تقریباهر8روزیکشــهرایجادشده
استدرحالیکهاغلبشهرهایایجادشدهواجد

شرایطشهربودن،نبودهاند.
باوجوداینهشــدارامااســتانکرمانجنوبی
نهتنهامصوبههیأتدولترادارد،بلکهدرهمین
چنــدروزاخیرموجــبطرحمجددتشــکیل
2اســتانجدیدمنشعبازخراســانرضویبا
توجهبهجمعیــت6ونیممیلیونیایناســتان
شدهاستوبهنظرمیرسددرآیندهبایدمنتظر
طرحمجدددرخواستتقســیم15استاندیگر
چونسیستانوبلوچســتان،اصفهان،تهرانو...

همباشیم.

تشکیلکرمانجنوبیبامصوبهدولتی
جنوبکرمانبــا7شهرســتانرودبارجنوب،
قلعهگنج،منوجان،فاریــاب،کهنوج،جیرفتو
عنبرآبادوشهرستانتازهتاســیسجازموریان
بامرکزیــتزهکلوت،38هــزارکیلومترمربعو
حدودیکمیلیوننفرجمعیــتداردوبهگفته
مسئوالناینبخش،عالوهبرداشتنظرفیتهای
معدنیبیشماربهعنوانقطبتولیدمحصوالت
کشــاورزیپایداروخــارجازفصلبــهمیزان
5میلیونتندرسال،یکیازمناطقاستراتژیک
ومهمکشورمحسوبمیشود.نمایندهجیرفتو
عنبرآبادبهعنوانفردیکهسال99اینطرحرابا
40امضابهمجلسشورایاسالمیارائهدادهاست،
تأکیدمیکندجنوبکرمانباهمهظرفیتهای
خودبهدلیلتوزیعنشــدنعادالنهاعتبار،ثروت
ملیوکمتوجهیدولتهادر4دههگذشــتهبا
محرومیتهایزیادیدستوپنجهنرممیکند.

ذبیحاهللاعظمیبابیاناینکهطرحتشکیلکرمان
جنوبیباهدفرفــعمحرومیتهایاینمنطقه
روندقانونیراطیکردهاســتبههمشــهری
میگوید:مقاممعظمرهبریدرسفردهه80به
کرمانودرپاســخبهاینمطالبــهمردمجنوب
تأکیدکردندبایدزیرســاختهایچنینکاری
فراهمشودوخوشــبختانهزیرساختهایاولیه
چون20ادارهکلودانشــگاهعلومپزشــکیو...
مستقلوهمچنیناســتقاللجنوبکرماندر
جداولتوزیعاعتباراتوزارتخانههافراهماست.

ویبابیــاناینکهمنابــعمالیطرحتقســیم
کرماندرالیحهارائهشــدهبهمجلسشــورای
اســالمیدیدهشدهاســت،میافزاید:اینطرح
تیرماهتوانســتمصوبههیأتدولترابگیردو
رئیسجمهوریاینخبررابهصورترســمیدر
ســفربهکرمانمطرحکرد.حاال50درصدکار
پیشرفتهاســتوبقیهکاربایدازمســیررأی
نمایندگانمجلسشــورایاسالمیوبعدازآن،

شوراینگهبانبگذرد.

معادن،مهمترینظرفیتدرآمدی
کرمانبعــدازسیستانوبلوچســتانفقیرترین

استانکشورمحسوبمیشود؛استانیکهبهدلیل
جغرافیا،ویژگیهــایاقلیمــیوظرفیتهای
متفاوتبه2بخششمالیوجنوبیتقسیمشده،
شهرستانهایشمالیمانندکرمان،رفسنجان،
ســیرجان،زرنــدوراوربهدلیــلظرفیتهای
بالقوهصنعتیومعدنیشــمایلصنعتیبهخود
گرفتهاند.جنوبیهاامابهجایصنعت،آبوهوای
گرمسیریومناسبکشاورزیدارندومهمترین
تولیداتکشاورزیاستانیعنیخرماومرکباتدر

همینمنطقهتولیدمیشود.
باهمهاینهااز24شهرســتانکرمان،توســعه
اقتصــادیباوجــودمعادنبزرگــیچونمس
سرچشــمهیاگلگهرســیرجانفقطســهم
شمالیهاســتوتولیــد5میلیــونتــنانواع
محصوالتکشاورزیبهجایاینکهعاملیبرای
توسعهشهرستانهایجنوبیباشد،موردغفلت
واقعشدهاست.درواقعنهتنهاکشاورزیکههمه
ظرفیتهایاقتصادیجنوبکرمانچونمعادن
وگردشگرینیزدرسایهتوســعهشمالوتکیه

اقتصادیاستانبهاینمنطقهمغفولماندهاند.
دراینشــرایطیکیازانتقادهابهطرحتقسیم
استانی،عادالنهتقسیمنشــدنمنابعدرآمدی
اســت.امانمایندهجیرفتوعنبرآباددراینباره
توضیحمیدهد:گفتهمیشــودکرمانبهشت
معادناستومادرجنوبهممعادنزیادیداریم
کهدرحالتوسعههستندومنبعدرآمدیخوبی

محسوبمیشوند.شایددرکوتاهمدتدرآمدهای
جنوبکمیکاهشیابد،امااینموضوعموقتی

استوسریعرفعخواهدشد.

محرومیتزداییدرجنوبچهمیشود؟
محرومیتزداییازجنوبکرمــانهموعدهای
اســتکهدرهمهدورههایگذشــتهازســوی
مسئوالندادهشدهاست.کرماندر25شاخص
ازشــاخصهایتوســعهپایدارمانندبهداشت،
فضایآموزشی،درآمدناخالصداخلیودرآمد
سرانهازمتوسطکشوریپایینتراستوهمین
اتفاقهمموجبشدهجنوبوشــرقاستانبا
مشکالتزیادیدستوپنجهنرمکنند.هرچند
مسئوالنتأکیدمیکننددرشــمالاستانهم
مناطقمحرومزیادیوجوددارد،اماخشکسالیو
توفانشنزندگیرادرشهرهایجنوبیوشرقی
بابحرانمواجهکردهاست؛2عاملیکهبهاعتقاد
بسیاریازاهالیمانعاشتغالوتوسعهاقتصادی

منطقهشدهاست.
یکیازاقداماتیکهدرســالهایگذشتهبرای
جبرانمحرومیتهایجنوبآغازشــد،امضای
تفاهمنامهبابنگاههایاقتصادیوتعیینمعین
اقتصادیبرایهرشهرستانبود.24معینبرای
مناطقمحرومدراستانفعالهستنددرحالیکه
مستقلشدنجنوبمیتوانداینمنطقهراازاین
معینهامحروموحرکتآنبهســمتتوسعهرا

کندترکند.اعظمیمعتقداستمحرومیتزدایی
فرایندیزمانبراســتکهبههرحالبایداتفاق
بیفتدوتجربهخراسانهایشمالیوجنوبیدر
کنارخراســانرضویهمبههمینشکلاتفاق
افتاد.اوتوضیحمیدهد:محرومیتهادربرخی
مناطقبهقدریزیاداستکهســالهافعالیت
نیازدارد،امابهاعتقادمنهماکنوناعتباراستان
بهمرکزمیرودوســهمکمیبهجنوبمیرسد
درحالیکهجنوببااستانشدناعتبارمستقل
وجداییخواهدداشــتکهبهمحرومیتزدایی
آنکمکبیشــتریمیکند.پیــشازاینهم
کارشناســانومــردمجنــوبدرگفتوگوبا
همشــهریبراســتفادهازظرفیتهایجنوب
برایتوسعهاینبخشتأکیدوتکیهبردرآمدهای
شمالراردکردهبودند،اماآیاجنوبکرمانآماده
ایناستقاللاســت؟نمایندهجیرفتوعنبرآباد
معتقداستفعالیتمستقلجنوبدرسالهای
گذشتهنشانمیدهدروندتوسعهاینمنطقهکند
نخواهدشدوایناستقاللاتفاقامنجربهتوسعه

جنوبکرمانمیشود.

  
باوجوداینکههماکنونکرمانیهاازطرحتقسیم
خوشحالهستند،امارئیسمرکزپژوهشهای
مجلس2هفتهپیشدراینبارههشدارجدیداده
وگفتهبودابعادمنفیتبدیلبیشازحدکشــور
بهواحدهایسیاسیکوچک،مسئلهایاستکه

نمیتوانبهسادگیازآنگذشت.
بابکنگاهداریتأکیدکردهبودباتوجهبهاینکه
نظاماداریخودبربسترتقسیماتکشوریشکل
میگیرد،ایجــادواحدهایجدیدتقســیماتی
بهمعنایافزایشانــدازهوحجمدولتوبارمالی

فزایندهبردوشدولتاست.
ازآنجایــیکهفارس،سیســتانوبلوچســتان،
اصفهان،هرمزگان،خراسانرضوی،خوزستان،
تهران،آذربایجانشرقی،آذربایجانغربی،اردبیل،
گیالن،مازندران،ســمنان،خراســانجنوبیو
لرستانهمطیسالهایاخیرطرحهاییدرباره
تقســیماتجدیدبهمجلسشــورایاسالمیو
وزارتکشــورارائهدادهومتقاضیتقســیمبه
2یاحتی3و4اســتانجدیدبودهاند،منتقدان
معتقدندطرحتقســیماســتانهابــاافزایش
وابســتگیبهپایتخت،کارشناســینیســتو
بهجایآن»افزایــشاختیاراتاســتانداران«
بهویــژهدراســتانهایکمترتوســعهیافتهراه
بهتــر،کمهزینهترومنطقیتریبــرایجبران

عقبماندگیهاست.

تقسیم عادالنه کرمان

تامین آب جنوب از خلیج فارس 
مسئوالندردورههایقبلیوعده10ســالهرفعمحرومیتازجنوبکرمانرادادهبودندکه
درقالبهمینوعدهدربودجه1400اعتباراتیبرایطرحهایتوسعهایجنوبچونتوسعه
وبهسازیراههایروستایی،تثبیتشنهایروان،توانمندســازیجوامعمحلی،افزایش
محصوالتکشاورزی،خدماتدرمانیوآبروســتاییدیدهشدهبود.درمیانهمهاینهااما
چشمامیدجنوبیهابیشازهرچیزبهتوســعهکشاورزیبهعنوانمهمترینمنبعدرآمدی
منطقهاست؛منبعدرآمدیکهحتیبرایتامینآبموردنیازخودچشمبهشمالدوختهاست.
باوجوداینمدیرجهادکشاورزیجنوبکرماندربارهانتقالآبازسرشاخههایهلیلروددر
شمالاســتانبهجنوبتوضیحمیدهدکهاینموضوعبهدالیلمحیطزیستیپیشازاعالم

استانشدنجنوبمنتفیشدهبود.
احمداحمدپوربابیاناینکهآبموردنیازاستانکرمانبهویژهدرمنطقهجنوبازخلیجفارس
تامینخواهدشدبههمشهریمیگوید:بهغیرازآب،مهمترینچالشمادرحوزهکشاورزی
جنوبنداشتنصنایعتبدیلی،فرآوریوهمچنینحملونقلمناسباستکهامیدواریماین
مواردبامستقلشدنجنوبکرمانرفعشود.بهگفتهوی،جنوبکرمانباداشتنبیشاز85گونه
گیاهیظرفیتتولید4.5تا5میلیونتنانواعمحصوالتکشاورزیدرسالراداردوهرایرانی
میتواندبیشاز50کیلوگرمازتولیداتجنوبکرمانبهرهمندشود.بیشاز80هزارهکتارباغ،
1700هکتارگلخانهجالیزیباصادراتقابلتوجه،تولیدمحصوالتزراعیمهمچونسیبزمینی
وپیازورفعچالشکشورازایننظردرخارجازفصل،40هزارهکتارمزرعهاستراتژیکگندم،
بیشترینتنوعتولیداتگیاهانداروییدرکشور،تنوعآبوهوایی،بیشاز2میلیوندامسبک
وبیشاز10هزارنفرشترازمهمترینظرفیتهایکشاورزیجنوبکرماناستکهاحمدپور
بهآناشارهمیکند.مدیرجهادکشــاورزیجنوبکرمانبابیاناینکهبیشاز90درصدمردم
منطقهمستقیمیاغیرمستقیمبهکشاورزیوابستههستند،تصریحمیکند:55درصدسهم
اشتغالمنطقهمربوطبهکشاورزیاستوامیدواریمبااستقاللجنوبکرمانتحولعظیمیدر

کشاورزیاینبخشاتفاقبیفتد.

مکث

جازموریان چند روز پیش به 
عنوان شهرستان جدید کرمان از 
رودبار جنوب جدا شد

چهارمحال و بختیاری
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رؤسای کانون های کارگزاران و نهادهای سرمایه گذاری بررسی کردند

چالش های تشکیل کانون سهامداران در بورس تهران
طبق آمارها، بورس تهران در رعایت منافع سهامداران حقیقی در رتبه پایینی قرار دارد

تولید شیر خشک رژیمی نصف شد
 رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک از توقف تولید نیمی از شرکت ها به دلیل ابهامات

 در تعیین قیمت و تخصیص ارز خبر داد
ماه هاست که خانواده های دارای 

بازار
نوزاد و کودک شــیرخوار به ویژه 
والدین کودکان مبتال به عوارض 
گوارشی یا حساسیت برای تهیه شیر خشک  های 
خاص و رژیمی با مشــکل مواجهند و از کمبود و 
سختی دسترســی به این شــیرها گالیه دارند. 
مشکالت مصرف کنندگان این نوع از شیر خشک 
البته از سال گذشته آغاز شد اما برخی ابهامات در 
زمینه تامین ارز واردات مواداولیه این شیرها باعث 
تداوم این مشکالت تا امروز شده و همچنان تهیه 
این ماده غذایی ضروری برای خانواده ها دشــوار 
است. برخی خانواده ها در تماس با همشهری ضمن 
گالیه از تأخیر در تامین بازار شــیر خشــک های 
رژیمی، ناهماهنگی های ثبت در ســامانه شــیر 
خشک رژیمی سازمان غذا و دارو را نیز به مشکالت 
ســر راه تهیه این اقالم اضافه و اعالم می کنند که 
ســاعت ها برای ثبت و دریافت یک قوطی شــیر 
خشک در داروخانه ها معطل می مانند و در بسیاری 
از موارد ســامانه کد ملی را نمی پذیرد و موفق به 
تهیه شیر نمی شــوند. این در حالی است که یک 
قوطی شــیر خشــک تنها مصرف 2 تا 3 روز یک 
شیرخوار را پاســخ می دهد و خانواده ها هر هفته 
ناچارند 2 تــا 3 بار این روند دشــوار را طی کنند. 
مشکالت خرید شیر خشک البته منحصر به انواع 
رژیمی نیست و گفته می شود به تازگی عرضه شیر 

خشــک های رگوالر )معمولــی( هم در بــازار با 
مشکالتی مواجه شده است، مشکالتی که رئیس 
انجمن تولیدکنندگان شیر خشک آنها را به کاهش 
تولید ناشــی از ابهام در قیمت گذاری و تامین ارز 

نسبت می دهد.

تولید به صرفه نیست
هانی تحویل زاده در گفت وگو با همشهری با تأیید 
کمبود شیر خشک های رژیمی در بازار، دلیل این 
کمبود را توقف تولید تعدادی از شرکت ها عنوان 
کرد و افــزود: مهم ترین مســئله تولیدکنندگان 
هم اکنون تأخیر سازمان حمایت در اعالم قیمت 
شیر خشــک و البته ابهام در تخصیص ارز است. 
وی در تشریح مشــکل قیمت گذاری شیر خشک 
گفت: ارز واردات مواداولیه شیر خشک های رژیمی 
که در داخل کشور تولید می شود ارز نیمایی است 
و تفاوت قیمت این نــوع ارز بــا ارز دولتی باعث 
می شود قیمت این نوع شیرها در بازار تغییر کند، 
اما ســازمان حمایت قیمت نهایی این شیرها را به 
تولیدکنندگان اعالم نمی کند و این کار را به بعد 
از واردات و تولید منوط کرده است. این ابهام باعث 
ســردرگمی تولیدکنندگان شــده است. به گفته 
این فعال صنفی، ســازمان حمایــت اعالم کرده 
با ارائه پیش فاکتور نمی توانــد قیمت نهایی کاال 
را اعالم کنــد و تولیدکنندگان بایــد مواداولیه را 

وارد و ترخیص کنند تا ســازمان حمایت با رویت 
برگ ســبز گمرکی قیمت شیر خشک را تعیین و 
اعالم کند. این در حالی اســت که در سوی دیگر 
ماجرا، تولیدکنندگان با توجه به گران قیمت بودن 
این مواداولیــه نگرانند که قیمت گــذاری نهایی 
تناسبی با هزینه واردات نداشــته باشد و به زیان 
شرکت ها منجر شود. تحویل زاده با اشاره به اینکه 
محصوالت رژیمی وارداتی از سوی سازمان غذا و 
دارو، ارز دولتی دریافت می کنند، افزود: تخصیص 
ارز دولتی به محصوالت کامل در حالی اســت که 
شــرکت های داخلی بــرای واردات مواداولیه ارز 
نیمایی می گیرند و ملزومات بســته بندی را نیز 
به صورت آزاد تهیه می کنند که این شــرایط توان 
رقابت را از تولیدکنندگان داخلی می گیرد. با این 
حال شرکت های داخلی این ریسک را نیز پذیرفته 
و اعالم کرده اند که با همین شرایط حاضرند برای 
جلوگیری از کمبود در بازار، تولید را ادامه دهند، 
فقط سازمان حمایت قیمت شیر خشک را اعالم 
کند تا شرکت ها زیان ده نشوند اما هنوز این اتفاق 
نیفتاده و تولید محصوالت رژیمی نیمی از شرکت ها 
به همین دلیل متوقف شده است، چراکه تولیدات 

رژیمی قابل رقابت با انواع وارداتی نیست.

نگرانی از تغییر ارز پایه واردات
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک، ابهام در 

تخصیص ارز واردات را دیگر مشــکل شرکت های 
تولیدی عنوان کــرد و افــزود: تولیدکنندگان با 
استفاده از اعتبار خود مواداولیه را وارد و با سپردن 
تعهد به گمــرک ترخیص می کنند امــا در زمان 
تخصیص ارز با مشکل مواجه می شوند و این اتفاقی 
بود که سال گذشته نیز افتاد. به گفته تحویل زاده، با 
ابهام در سیاست های تخصیص ارز، تکلیف نوع ارز 
واردات مواداولیه مشخص نیست و این نگرانی نزد 
تولیدکنندگان وجود دارد که وقتی مواداولیه را با 
ارز نیمایی وارد کردند و محصول را با قیمت مبنای 
این نوع ارز به فروش رساندند، با تغییر قوانین ارز 
واردات آزاد شود و زیان مضاعفی به تولیدکنندگان 
تحمیل شــود. وی افزود: تولیدکنندگان خارجی 
همیشه برای تامین مواداولیه در دسترس نیستند و 
با مشکالتی که در مقدار و زمان تخصیص ارز وجود 
دارد فرصت خرید برای تولیدکنندگان از دســت 
می رود. رئیس انجمن واردکنندگان شیر خشک، 
تعیین تکلیف ارز و قیمت را تنها راه حل مشــکل 
تولید عنــوان کرد و افزود: هم اکنــون ارز واردات 
مواداولیه تولید شیر خشک رژیمی ارز نیمایی است 
اما تولیدکنندگان اطمینان ندارند که این نوع ارز تا 
چه زمانی تامین می شود کمااینکه از اردیبهشت 
امسال گمرک مبنای محاســبات تعرفه را از ارز 
دولتی به نیمایی تبدیل و این موضوع هزینه های 

ما را چند برابر کرد.

 با وجود آنکه 2دهه از مطرح شدن ایده تاسیس کانون 

سهامداران حقیقی می گذرد ولی هنوز زمینه اجرایی بورس
تشکیل این کانون فراهم نشده است. اما تازه ترین خبرها 
نشان می دهد قانونگذاران در تالش اند تا مقدمات تشکیل کانون های 
فراگیر را در قالب اصالحیه قانون بازار اوراق بهادار که هم اکنون در مجلس 
درحال اصالح است، به اجرا در بیاورند تا از این طریق کانون های متعلق 

به سهامداران حقیقی نیز موجودیت پیدا کند.
به گزارش همشهری، طرح تشــکیل کانون سهامداران حقیقی سابقه 
طوالنی در تاریخ بازار ســرمایه  دارد اما این ایده  زمانی جدی تر شد که 
دومین قانون بازار اوراق بهادار در ســال1384 تصویب و اجرا شد، در 
این قانون توجه بیشتری به تشــکیل کانون های حرفه ای بازار سرمایه 
شده بود. با وجود این و در شرایطی که 17سال از تصویب قانون مزبور 
می گذرد، هنوز زمینه اجرایی تشکیل کانون سهامداران حقیقی فراهم 
نشده، حاال اما قرار است قانونی که در سال1384 تصویب شده نیز مورد 
بازنگری قرار گیرد. فعال مجلس یک پیش نویس 78ماده ای را در این 
زمینه تهیه کرده که قرار است بعد از دریافت اظهارنظر های کارشناسی 
این پیش نویس برای تصویب نهایی به صحن مجلس ارائه شود. در چنین 
شرایطی بار دیگر ایده تاسیس کانون سهامداران حقیقی جدی تر شده 

است. اما تشکیل کانون سهامداران حقیقی چه ضرورتی دارد؟

ضرورت تاسیس
یکی از گالیه های سهامداران حقیقی در طول سال های گذشته این بوده 
که منافع آنها در ارکان و نهاد ناظر بازار سرمایه به خوبی رعایت نمی شود 
و حتی در موارد زیادی حقوق ســهامداران حقیقی در مقابل نهادهای 
پرقدرت پایمال می شود. در واقع ایده اصلی تشکیل کانون سهامداران 
حقیقی، حمایت از حقوق سهامداران حقیقی است. این موضوعی است 
که مسئوالن بازار سرمایه نیز آن را قبول دارند و  معتقدند کارکرد اصلی 
کانون  ســهامداران حقیقی باید صیانت از حقوق آنها باشد، حتی در 
پیش نویس قانون جدید بازار اوراق بهادار در ماده78، یعنی آخرین ماده 
این پیش نویس تأکید شده است: »سازمان بورس موظف است ظرف 
مدت 6ماه پس از ابالغ این قانون، سازوکار نهادی الزم برای فعالیت در 
عرصه حمایت از حقوق سرمایه گذاران حقیقی و خرد را فراهم کند. یعنی 
درصورت تصویب این قانون، ســازمان بورس باید زمینه تاسیس این 

کانون سهامداران را ظرف 6ماه فراهم کند.« به نظر می رسد قانونگذاران 
نیز به ضرورت تاسیس کانون سهامداران حقیقی پی برده اند؛ موضوعی 
که در میان مقامات و فعاالن بازار سرمایه درباره آن اجماع وجود دارد 

اما هنوز درباره شکل تاسیس آن اجماع نظری به وجود نیامده است.
دیروز در همین باره دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری به همشهری 
گفت: خواسته سهامداران حقیقی برای اینکه یک مرجع مشخص، حقوق 
آنها را پیگیری کند به حق است؛ چون آمار ها نشان می دهد رتبه بورس 
تهران در رعایت منافع سهامداران حقیقی رتبه پایینی است. دبیرکل 
کانون نهادهای ســرمایه گذاری تأکید کرد: هر 2کانــون کارگزاران و 
نهادهای سرمایه گذاری آمادگی دارند که از سازوکارهای خودشان برای 
ارتقاء سطح حقوق سهامداران استفاده کنند تا رتبه بازار سرمایه ایران در 
این زمینه افزایش یابد. سعید اسالمی بیدگلی با بیان اینکه همین حاال 
برخی حقوق بدیهی سهامداران خرد در مجموعه بورس رعایت نمی شود 
تأکید کرد: صرف نظر از این موضوعات ما به لحاظ اخالقی نیز نمی توانیم 

مانع از شکل گیری کانون سهامداران حقیقی شویم.

یک کانون فراگیر یا چند کانون مستقل؟
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری با اشاره به چالش های تاسیس 
کتنون ســهامداران حقیقی گفت: پیش از تاســیس چنین کانونی، 
باید به یک ســؤال مهم پاسخ داده شود و آن این اســت که آیا این نوع 
کانون ها از گزند مداخالت سیاســی در امان خواهنــد ماند یا خیر؟ با 
توجه به این پرسش مهم به نظر می رســد، اصالح ساختار مقرراتی به 
نفع سهامداران حقیقی، حتی بیش از تاسیس کانون می تواند به رعایت 
حقوق سهامداران خرد کمک کند. اسالمی تأکید کرد: پیشنهاد ما این 
است که کانون سهامداران حقیقی درصورت تشکیل فقط به دنبال حفظ 
منافع بدیهی سهامداران حقیقی باشد؛ چون اگر چنین کانونی بخواهد 
وارد مصداق ها شود، به احتمال زیاد با تضاد منافع بین اعضا مواجه خواهد 
شد. او در ادامه به چالش های فعلی طرح تشــکیل کانون سهامداران 
حقیقی پرداخت و اضافه کرد: در پیــش نویس قانون جدید بازار اوراق 
بهادار پیشنهاد مشخص این بوده که کانون سهامداران تشکیل شود، 
اما یک ایده دیگر این اســت که به جای یک کانون فراگیر که احتماال 
درون خود با تضاد منافع اعضا روبه رو خواهد شــد، فعاالن بخش های 
مختلف بتوانند کانون های خودشان را داشته باشند اما باید دقت کرد که 

طبق تجربه تعدد کانون های سهامداری هم موجب تضعیف قدرت این 
کانون ها در مقابل نهادهای تصمیم گیر خواهد شد.

تجربه جهانی
اسالمی در ادامه به نحوه فعالیت کانون های حرفه ای در سایر بورس های 
جهان اشاره کرد وگفت: در بسیاری از کشور های دنیا، بورس ها درجهت 
ادغام کانون های خود حرکت می کنند. این ایــده همین حاال در بازار 
سرمایه ترکیه به عنوان یک کشور همسایه و در آمریکا دنبال می شود. در 
این 2کشور کانون ها در یکدیگر ادغام شده و یک کانون و نهاد قدرتمند 
واحد ایجاد شده است. این موضوع موجب شده سطح قدرت کانون های 
حرفه ای در برابر نهادهای ناظر و حاکمیتی افزایش یابد. به گفته او، هم 
 اکنون قدرت اثرگذاری کانون فراگیر فعال در بازار سرمایه آمریکا اغلب 
هم سطح نهاد ناظر بازار سرمایه این کشور است و حرف های این کانون 

در نهادهای تصمیم گیر به خوبی شنیده می شود.

استفاده از ظرفیت های قانون فعلی
دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار نیز در این باره گفت: برای 
تاسیس کانون سهامداران حقیقی نیاز به قانون جدیدی نداریم؛ چون در 
قانون فعلی بازار سرمایه نیز به این موضوع توجه شده و در قانون جدید 
هم ظرفیت تاسیس چنین کانونی وجود دارد اما باید درنظر داشته باشیم 
که هم اکنون در اغلب بورس های دنیا به سمت تاسیس یک کانون فراگیر 
حرکت کرده اند. محمدرضا دهقانی احمدآباد با بیان اینکه ایده تشکیل 
چنین کانون هایی، هم اکنون در ترکیه و آمریکا نیز اجرا شده است تأکید 
کرد: این کانون های فراگیر اکنون در ترکیه و آمریکا قدرت زیادی دارند.

او با اشاره به اینکه اصالحیه قانون بازار اوراق بهادار در مجلس در دست 
بررسی اســت و در این قانون نگاه ویژه به تاســیس کانون سهامداران 
وجود دارد، گفت: برای تاسیس کانون سهامداران باید یک سؤال از قبل 
پاسخ داده شود و آن این است که آیا این کانون ها به ابزار کمپین سازی  
گروه های قدرت تبدیل خواهد شد یا خیر؟ به گفته او، در شرایط کنونی 
مشکل اصلی بازار این است که برخی از قوانین موجود، بعضا در جهت 
حمایت از منافع ســهامداران خرد، اعم از حقیقــی و حقوقی حرکت 
نمی کند، در نتیجه بهتر است به جای تاسیس کانون، این قوانین به نفع 

سهامداران اصالح شود.

 مهدی اسالم پناه
رئیس سازمان ملی استاندارد 

5نوع خودرو شامل تیبا، تیبا 2، سمند، 
ســاینا و 405slx دیگــر تولید نمی شــود. 
ســازمان از ماه ها قبل اعالم کــرد که اگر 
عیوبب ایــن خودروها رفع نشــود، تولید 
متوقــف می شــود؛ پــس ایــن تصمیــم 
یک شــبه نبــوده و ســاعت ها دربــاره 
آنهــا فکــر و بــرای اجــرای آن نیــز ماه هــا 

به خودروساز زمان دادیم.

منوچهر منطقی
مدیرکل صنایع حمل ونقل وزارت 

صنعت
صنعت خودرو یک صنعت 50ساله است 
که هر چند با کره جنوبی مقایسه می شود، 
امــا در حقیقــت در 26ســال اخیر توســعه 
یافته است.این صنعت تا پیش از انقالب 
مونتاژکار پیــکان بود و در دهــه 60به دلیل 
جنگ تحمیلی با توقف همراه شده بود تا 
اینکه در سال 74نژادحسینیان، وزیر وقت 
صنایع سند 10ساله این صنعت را با هدف 

خودکفایی کامل پیکان رونمایی کرد.
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فروش حقوقی
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ارقام به میلیارد تومان

1471

1470

1469

1468

1467

1466

1465

1464

1463

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

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 3هزار و 
447واحد، معادل 0.24درصد نزول کرد و به یک میلیون و 
463هزار و 653واحد رسید. شاخص کل هم با 436واحد 

نزول به 395هزار و 447واحد رسید.

در مبادالت دیروز بازار سرمایه، قیمت سهام 
205شرکت رشد و 388شرکت کاهش یافت. 

قیمت سهام 13شرکت هم تغییر نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت دیروز بازار سهام، سهامداران حقیقی 2هزار 
و 529میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم 

فروش سهامداران حقیقی به 2هزار و 747میلیارد تومان 
رسید. سهامداران حقیقی دیروز 218میلیارد تومان 

نقدینگی از بازار سهام خارج کردند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل سهام شرکت های حاضر در بورس و فرابورس 
در مبادالت دیــروز 18هزارمیلیارد تومان نــزول کرد و به 
6588هزار میلیارد تومان رســید. ارزش دالری کل بازار 
ســهام ایران با توجه بــه اینکه هــر دالر آمریــکا دیروز در 
بــازار آزاد در محــدوده 30هــزار و 380تومــان دادوســتد 
شــد، هم اکنون معــادل 216میلیــارد و 850میلیون دالر 

است.
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ارقام به هزارمیلیاردتومان

ارزش معامالت بازار سرمایه

در مبــادالت دیــروز 17هــزار و 600میلیــارد تومــان اوراق 
بهادار در بازار ســرمایه دادوســتد شــد که از ایــن میزان 
3هــزار و 111میلیــارد تومــان بــه معامــالت خــرد ســهام 
و بقیــه بــه اوراق بدهــی و معامــالت عمــده اختصــاص 
یافت. این ارقام نشــان می دهدکه ارزش کل معامالت 
خرد در دادوســتد های دیروز 221میلیارد تومان معادل 

7.6درصد رشد کرده است.

ارقام به درصد  کل معامالت  معامالت خرد

قیمت حبوب شرکتی در میادین
با افزایش قیمت حبوب در ماه های اخیر، نرخ انواع بسته بندی و 
شرکتی این محصوالت نیز در آخرین نرخ نامه سازمان میادین 
میوه و تره بار تغییر کرد. به گزارش همشهری و براساس گزارش 
مرکز آمار بیشــترین رشــد ماهانه قیمت در میان حبوب طی 
تیرماه با رقم 7.3درصد به لوبیاچیتی مربوط بوده است. انواع فله 
لوبیاقرمز و لوبیاچیتی نیز در 2ماه اخیر به ترتیب 16و 15هزار 
تومــان افزایش قیمت داشــتند. مرکز آمار نرخ تــورم ماهانه 

لوبیاقرمز را در تیرماه 6درصد اعالم کرده است.  
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سس مایونز را چند بخریم؟
گزارش های مرکز آمار نشــان می دهد قیمت سس 
مایونز در فاصله خرداد تا تیرماه امسال 24.3درصد 
افزایش قیمت داشــته اســت. ســازمان حمایت 
اردیبهشت امســال با افزایش قیمت سس مایونز 
موافقت کرد و قیمت گذاری آن نیز به شــرکت ها 
تولیدی واگذار شــد. میانگین قیمت شیشــه های 
250گرمی سس مایونز از حدود 13هزار تومان در 

اردیبهشت اکنون به 26هزار تومان رسیده است.

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان
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   کاهش قیمت مرغ به زیر نرخ مصوب
حبیب اهلل اسداهلل نژاد، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره 
به کاهش سرانه مصرف مرغ، گفت: متناسب با کاهش مصرف، تولید 
نیز روند کاهشی به خود گرفته و هم اکنون مازاد تولید باعث شده تا 
مرغ زیر نرخ مصوب در بازار عرضه شود. تجربه سال های گذشته گواه 
افزایش مصرف در ماه محرم را می داد؛ این در حالی است که در محرم 
سال جاری میزان مصرف قابل توجه نبود. به گفته او، در اردیبهشت 
ماه 122میلیون جوجه ریزی صورت گرفته که این عدد در تیر به 

کمتر از 93میلیون قطعه رسیده است.

   زیان تولیدکننده های تخم مرغ
حمیدرضا کاشــانی، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار 
گفت: تخم مرغ 20درصــد زیر نرخ اعالمی دولــت در بازار عرضه 
می شــود و 45درصد زیر نرخ واقعی به فروش می رسد. این مسئله 
زیان جدی را متوجه تولیدکنندگان کرده است. تولیدکنندگان در 
هر کیلو تخم مرغ 15هزار تومان ضرر می کنند به عنوان مثال، اگر 
تولیدکننده ای روزانه 10تن تولید داشته باشد 150میلیون تومان 

در روز زیان می کند.

   خسارت 734میلیارد تومانی ســیل به واحدهای 
آبزی پروری

رجبعلی قربان زاده، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه ســازمان 
شیالت ایران گفت: بر اثر سیل اخیر 12استان دچار خسارت شده، 
براساس برآورد اولیه بیش از 7800تن ماهی از بین رفته است. برآورد 
اولیه نشان می دهد که بر اثر جاری شدن سیل و خسارت وارد شده به 
محصول 684میلیارد تومان و خسارت وارد شده به تاسیسات و ابنیه 
50میلیارد تومان است. بیشترین تلفات ناشی از سیل به محصوالت 
مربوط به ماهیان سردآبی )قزل آال( وارد شده است. مزارع ماهیان 
سردآبی برای دستیابی به آب شــیرین، در کنار رودخانه احداث 
می شوند؛ از این رو بیشترین خسارت سیل مربوط به تولیدات این 
مزارع اســت، ضمن آنکه برخی از این مزارع در مسیر رودخانه ها و 

بدون مجوز سازمان شیالت احداث شده اند.
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جام، عشق و 
پوئن هزار!

اگر از بزرگ ترین مربیان دنیا بپرسید که چه 
چیزی در شغل شــان از همه چالش برانگیزتر 
اســت، احتماال پاســخی به جز »استمرار« 
نخواهید شــنید. اســتمرار برای یک مربی، 
تجربه سختی به نظر می رسد. چرا که فوتبال 
هر روز تغییر می کند، بازیکن ها هر روز عوض 
می شــوند و تطبیق با ایده های تازه و حریص 
ماندن برای تکــرار موفقیت های گذشــته، 
ماموریت نفســگیری خواهد بود. در فوتبال 
باشــگاهی ایران و از زمان شروع لیگ برتر به 
شــکل و شــیوه امروزی، هیچ مربی دیگری 
اســتمرار »امیر قلعه نویی« را نداشته است؛ 
کسی که با 2باشگاه مختلف قهرمان لیگ برتر 
ایران شده، به تنهایی یک چهارم قهرمانی لیگ 
را به دست آورده، بیشــترین امتیاز در تاریخ 
3باشگاه مختلف در لیگ برتر را کسب کرده 
و حاال در شروع فصل جدید، چهاررقمی شدن 
امتیازهایش به عنوان یک مربــی را در لیگ 
جشن گرفته است. فاصله او با تعقیب  کننده ها 
نیز آنقدر زیاد به نظر می رســد که این رکورد 
برای ســال ها در اختیار خودش باقی خواهد 
ماند. امیر قلعه نویی شروع کننده یک جریان 
تــازه در مربیگری در فوتبال ایــران بود. او از 
یک سو به استفاده از روش های مدرن تر فنی 
عالقه داشت و از ســوی دیگر سعی می کرد 
رگه های ســنتی ناشــی از عالقه به مربیانی 
مثل علی پروین را هم حفظ کند. این ترکیب 
به شــدت در فوتبال ایران جواب داد؛ چراکه 
بازیکنان تیم همواره می دانستند که می توانند 
به عنوان یک مربی فنی روی امیر حساب کنند 
و نباید با اشــتباه کردن در زمیــن، موجبات 
خشــم او را فراهم بیاورند. قلعه نویی در حالی 
سرمربی استقالل شد که معموال باور عمومی 
در لیگ فوتبال ایران، سپردن نیمکت چنین 
باشــگاهی به یک مربی کم تجربه نبود. او در 
شــرایطی یک پروژه 3ســاله را در استقالل 
تعریف کرد که معموال نقشــه های درازمدت 
در این فوتبــال جواب نمی دادنــد. موفقیت 
و قهرمانی لیگ در ســومین ســال اما مسیر 
خوبی برای این مربی ســاخت. او را بیشتر از 
هر چیزی با جاه طلبی اش می شناسیم. 2دهه 
بعد از شروع لیگ برتر، تا همین فصل گذشته 
قلعه نویی تنها کســی به شــمار می رفت که 
توانسته استقالل را به ســکوی اول لیگ برتر 
برساند. او یک دوره طالیی را هم در سپاهان 
تجربه کرد و در بازگشــت دوباره به استقالل، 
باز هم قهرمان لیگ برتر شد. زمانی تماشای 
این مربی در کنار جام قهرمانی، عادت همیشه 
تعقیب کنندگان مسابقه های لیگ به حساب 

می آمد.
دوران مربیگــری امیــر قلعه نویــی، تنها به 
پیــروزی و افتخار گــره نخورده اســت. او 
شکست هایی را تجربه کرده که شاید بسیاری 
از مربیان دیگر را از پا دربیاورند. از دست دادن 
نیمکت تیــم ملی بعد از ســپری کردن یک 
دوره بســیار کوتاه در این تیــم، دور ماندن 
از جــام قهرمانی با تراکتورســازی و جدایی 
ناخوشــایند با نتایــج ضعیــف در آخرین 
روزهای حضور در اســتقالل، اتفاقات تلخی 
برای این مربی به نظر می رســیدند اما هیچ 
اتفاقی نتوانســت او را از فوتبــال جدا کند. 
قلعه نویــی در لیگ ماند و به جســت وجوی 
همیشگی اش برای موفقیت ادامه داد. شاید 
هیچ مربی دیگری در همه این ســال ها، به 
اندازه او مورد نقــد و قضاوت قــرار نگرفته 
است. اتهام هایی مثل کار کردن در تیم های 
ثروتمند یا فقدان جزئیات پرشــمار فنی در 
زمین مســابقه، بارها علیه این مربی شــکل 
گرفته اند امــا همه این زمزمه  ها نیز ســدی 
بین او و فوتبال نســاخته اند. آنچه قلعه نویی 
را همواره بــه فوتبال متصل نگــه می دارد، 
نوعی از عالقه انکارنشــدنی بــه این ورزش 
اســت. اگر هدف او تنها تغییر دادن شرایط 
مالی بود، چندین ســال قبل قید ادامه دادن 
این ماراتــن را می زد و اگــر برنامه ای به جز 
دیده شــدن نداشــت، خیلی زودتر از اینها 
از فوتبال رفته بود. او می خواهد بخشــی از 
بازی باشــد؛ بخشــی از رقابت همیشگی در 
لیگ برتر. قلعه نویی به جــای دیگری تعلق 
ندارد. او نه به سکوها و جایگاه وی آی پی، نه 
به استودیوهای کارشناســی تلویزیونی و نه 
حتی به مبل خانه اش وقت تماشای فوتبال، 
بلکه به نیمکت هــای لیگ برتری تعلق دارد. 

این مهم ترین محل زندگی این مربی است.
او را دوست داشته باشیم یا نه، سبک کاری اش 
را بپسندیم یا نه، باید بپذیریم که ژنرال بخشی 
جدانشدنی از تاریخ لیگ برتر است؛ موفق ترین 
مربی ایرانی تاریخ این لیگ و کســی که هنوز 
هم از جاه طلبی دست برنداشته و برنمی دارد. 
برای باور ایــن حقیقت، کافی اســت به یاد 
بیاوریم که ایــن مربی تا همیــن چند هفته 
قبل، گزینه جدی نشســتن روی نیمکت تیم 
ملی در جام جهانی بــود. کار امیر با رویاهای 
بزرگش، هنوز تمام نشــده است. او یک مربی 
در واپسین ســال های کاری نیست. او کسی 
اســت که می خواهد دوباره نیمکت تیم ملی 
و استقالل را از آن خودش کند. او کسی است 
که می خواهــد دوباره به حرارت ســال های 
جوانی برگردد؛ چیزی شبیه یک تولد دوباره با 
فوت کردن شمع هزار. این مهم ترین انگیزه او 

برای ادامه دادن مربیگری است.
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»رئیس« پوست استقالل را کند
 استراماچونی بابت نیم فصل کار در ایران 

دستمزد 2سال کامل را گرفت و کوچک ترین 
توجهی هم به عواطف و احساسات هواداران نکرد

20

فعال خیال همه تیم ها آسوده است که به رده 
آخر لیگ نمی چسبند چون یونایتد با اقتدار 

رده بیستم را از آن خودش کرده است

برای پاریس برنامه دارمطفل سرراهی
سینا ضیغمی نژاد، برنده 6مدال در مسابقات 

شنای کشورهای اسالمی می گوید: اگر اقدامات 
میزبان نبود مدال های بیشتری می گرفتم

1819

برنامه بازی

پخش زنده

 روز مانده تا 
جام جهانی

پنجشنبه 27 مرداد 1401

جمعه 28 مرداد 1401

لیگ برتر ایران - هفته 2

ملوان

استقالل
19:30

تراکتور

هوادار

پرسپولیس

ذوب آهن

نفت.م.س

فوالد

18:30

19:30

20:30

مس کرمان

صنعت نفت

پیکان

آلومینیوم

19:30

20:30

سپاهان

نساجی 
21:00

مس رفسنجان

گل گهر
20:30

لیورپول

کریستال پاالس
23:30

لیگ برتر انگلیس

پاداش
 پایداری

یوونتوس

ساسولو
23:15

سری آ ایتالیا

ختافه

اتلتیکومادرید
22:00

اللیگا اسپانیا

امیر قلعه نویی: انگیزه هیچ وقت  در من کشته نمی شود

احساس می کنم 
تازه مربی شده ام

ژنرال بعد از 20سال مربيگري در ليگ برتر به ركورد هزار امتياز در اين رقابت ها 
رسيد. ركوردي كه شايد تا سال هاي سال دست هيچ مربي ديگري به آن نرسد
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سفیر ازبکستان نظری ندارد؟

داری اشتباه می زنی داداش!

به یاد عابدزاده در آلمان 

با توجه به ســوابق لوکادیا و تجربه 
حضــور او در تیم هایــی مثــل 
آیندهــوون، برایتــون و بوخوم، 
حضور این بازیكن در پرسپولیس 
بازتاب های بین المللی قابل توجهی 
داشته است. در این بین سفیر هلند در 
ایران هم از همان ابتدا به موضوع روی خوش نشــان داد و به 
ستایش از هموطنش پرداخت. آقای سفیر بعد از یک استوری 
خوشامدگویی به لوکادیا، حاال از استعداد باالی او سخن گفته و 
پیش بینی کرده این بازیكن در پرسپولیس موفق شود. حاال که 
حرف از عالقه سفرا به فوتبال است، کاش یک نفر هم نظر سفیر 
ازبكستان را در مورد شــرزود تمیروف بپرسد. بعید می دانیم 
حتی آن بنده خدا هم هموطنش را گردن بگیرد! در اوج نیاز 
پرسپولیس به گل، شــرزود در نیمه دوم بازی با ذوب آهن به 

زمین آمد، اما لمس توپ هایش به عدد 5هم نرسید.

ســروش رفیعی یكی از خریدهای 
جدید پرسپولیس پیش از لیگ 
بیست ودوم بود که برای سومین 
بار به جمع سرخپوشان پیوست. 
سروش فصل نسبتا موفقی را در 
سپاهان پشت سر گذاشت و با توجه 
به محبوبیت او، هواداران حسابی از بازگشتش به تیم استقبال 
کردند. با این حال رفیعی در بازی اول برابر ذوب آهن نشان داد 
هنوز عادت قدیمی اش را ترک نكرده. او خطاهای بسیار زیادی 
روی بازیكنان حریف انجــام داد و یک کارت زرد هم گرفت. 
عجیب اینجاست که رفیعی یک بازیكن تكنیكی و فانتزی به 
شمار می آید و قاعدتا بازیكنان حریف باید روی او خطا کنند، 
اما بیشتر خود ســروش را در حال انجام خطا می بینیم. در 
همین راستا 2 سال پیش هم او یک رکورد تاریخی زد و ظرف 

4هفته اول با دریافت 4کارت زرد محروم شد!

در هفتــه دوم بوندس لیگای آلمان، 
لورکوزن برابــر آگزبورگ با نتیجه 
2 بر یک شكست خورد. در بازی 
این هفته، سردار آزمون 90دقیقه 
درون زمین بود و چندین موقعیت 
خوب گلزنی را از دست داد. در بعضی 
موارد او بدشــانس بود و در برخی موارد هم خودش بی دقتی 
کرد. این بازی البته یک حاشیه هم برای سردار داشت. در دقایق 
پایانی مسابقه یكی از بازیكنان تیم حریف مصدوم شده بود و 
درحالی که فقط بخش کوچكی از پایش در زمین بود، پزشک 
تیم داشت او را مداوا می کرد. سردارهم کالفه شد و این بازیكن را 
به سمت بیرون هل داد تا یک کارت زرد بگیرد. این رفتار آزمون 
یادآور کار احمدرضا عابدزاده در بازی پرسپولیس و پوهانگ 
کره  جنوبی بود. هرچند احمدرضا خیلی شدیدتر بازیكن حریف 

را بیرون انداخت.

فوالد و پرســپولیس در هفته اول فصل 
جدید، رکورد مالكیت توپ در سال های 
اخیر را جابه جا کردند. پرســپولیس در 
بازی با ذوب آهن 73.5درصد مالكیت توپ 
داشت که چنین رکوردی در سالیان اخیر بی سابقه بوده است. ساعتی 
بعد فوالد هم در مصاف با نفت آبادان بــه رکورد 73.3درصد مالكیت 
توپ رسید و جالب اینجا بود که هر دوی این تیم ها مقابل حریف شان 
متوقف شدند و نتوانستند گلی به ثمر برسانند. هفته اول 2 بازی بدون 
گل داشــت که دقیقا همین دو بازی یكطرفه بودند. پرســپولیس در 
مقابل ذوب آهن 15شوت به سمت دروازه زد که 4ضربه این تیم داخل 
چارچوب بود و 2ضربه هم به تیر دروازه خــورد. امید گل قرمزها هم 

0.79بود و در مقابل، امید گل ذوب آهن از 0.10فراتر نرفت.

تیم فوالد عالوه بر رکورد 73درصدی در 
مالكیت توپ، در تعــداد پاس هم رکورد 
3فصل اخیر را شكســت. فوالدی ها در 
دربی خوزستان 740پاس ردوبدل کردند 
که باالترین تعداد پاس در فصول اخیر بوده است. با وجود این تیم نكونام 
در خلق موقعیت چندان موفق نبود و امیــد گل این تیم از 0.53فراتر 
نرفت. فوالد 11ضربه به سمت دروازه میهمانش زد که 4ضربه داخل 
چارچوب بود و در مقابل نفت آبادان هیچ ضربه داخل چارچوبی نداشت 
و تعداد شــوت هایش هــم از عدد2فراتر نرفت. آبادانی هــا در مقابل 
740پاس فوالد فقط 228پاس دادند و امید گل آنها هم فقط 9صدم 
بود. احسان مرادیان دروازه بان صنعت نفت به عنوان بهترین بازیكن این 

بازی و بهترین دروازه بان هفته اول برگزیده شد.

تیم گل گهر درحالی که امید گلش فقط 
16صدم بیشتر از تراکتور بود، این حریف 
را با اختالف یک گل شكست داد و لیگ را 
با پیروزی آغاز کرد. در روز هزار امتیازی 
شــدن امیر قلعه نویی، تیم او مالكیت توپ کمتری نســبت به حریف 
داشت و در تعداد پاس و دقت پاس هم آمار ضعیف تری به جا گذاشت 
اما نهایتا در تعداد شــوت های داخل چارچوب 5-3و در تعداد گل ها 
2-1برتر از حریفش بود. ســتاره این مســابقه رضا شكاری بود که در 
مقابل تیم سابقش یک گل زد، یک پاس گل داد، 2پاس کلیدی صادر 
کرد و درنهایت با نمره 7.96از ســایت متریكا به عنوان برترین بازیكن 
میدان برگزیده شد. عاشوری و مرتضی تبریزی هم نفرات دوم و سوم 

گل گهر بودند.

نكته بازی

متريكاآماربازی

بعد از بارها تعویق و تأخیر، ســرانجام 
دادگاه عالی ورزش حكم فیفا در مورد 
پرداخت غرامت یک میلیون و 300هزار 
یورویی به آندره آ استراماچونی از سوی 
اســتقالل را تأیید کرد. به این ترتیب 
باشــگاه ایرانی باید چنین رقمی را به 
اضافه جریمه دیرکرد به مربی ایتالیایی 
بپردازد. این در حالی است که طبیعتا 
استرا زمان کار در ایران )سال 98( هم 
بخشی از دستمزدش را دریافت کرده 
بود. به عالوه دســتیاران او هم از فیفا 
حكم گرفته اند که بخــش دیگری از 
خسارات استقالل را تشكیل می دهد. 
استراماچونی که در آغاز لیگ نوزدهم 
به جمع آبی ها پیوست، قراردادی دو 
ســاله با این تیم منعقد کرد. او ظرف 
مدت کوتاهی توانســت به تیم سر و 
ســامان فنی بدهد و نزد هواداران به 
محبوبیت برسد. نهایتا اما درحالی که 
اســتقالل شــرایط خوبی در جدول 

داشــت و حتی در مقطعــی به صدر 
رسیده بود، اســترا این تیم را رها کرد 
و به ایتالیا برگشت. او با استفاده از بند 
معروف و دردسرســاز عدم پرداخت 
به موقع مطالباتش، توانست قرارداد با 
استقالل را به طور یكطرفه فسخ کند 
و دستمزد هر 2سال را بطلبد. فیفا به 
ســود او حكم داد، استقالل به دادگاه 
عالی ورزش شكایت کرد و حاال هم این 
دادگاه حكم فدراسیون جهانی فوتبال 
را تأیید کرده اســت. بــه این ترتیب 
مردی که گروهی از هواداران استقالل 
تا مدت ها عقیده داشــتند در حقش 
ظلم شــده و او را فراری داده اند، بابت 
نیم فصل کار پول 2سال کامل را گرفت 
و کوچک ترین توجهی هم به عواطف و 
احساسات هواداران نكرد. او در ایران به 
»رئیس« ملقب شده بود و حاال پاداش 
شایانی بابت دوران بیكاری اش دریافت 

کرده است!

73.5

740
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»رئیس« پوست 
استقالل را کند

 استراماچونی بابت نیم فصل کار در ایران 
دستمزد 2سال کامل را گرفت

حسمیکنمتازهمربیشدهام
 امیر قلعه نویی بعد از رسیدن به رکورد 1000 امتیاز می گوید: انگیزه هیچ وقت  

در من کشته نمی شود

امیرحسین اعظمی|   امیر قلعه نویی همچنان پرافتخارترین مربی در تاریخ لیگ برتر است؛ او روز شنبه با شکست 
دادن تیم سابقش تراکتور، به رکورد کسب 1000 امتیاز در لیگ برتر رسید تا تبدیل به نخستین مربی در فوتبال ایران 
شود که تعداد امتیازهایش در لیگ برتر چهاررقمی شده است. این اتفاق بهانه ای شد تا دقایقی با سرمربی باسابقه 

گل گهر صحبت کنیم و او به سؤاالت همشهری ورزشی پاسخ داد. گفت وگو با قلعه نویی را می خوانید.

   از بازی با تراکتور شروع کنیم که با نخستین 
برد شما در لیگ امسال همراه شد. بازی چطور بود؟

می دانید که همیشه بازی اول بســیار مهم و سخت است. 
برای همه تیم ها همینطور است. من به بچه ها گفته بودم 
که باید برای شــروع 3امتیاز این بازی خانگی را بگیریم و 
خوشحالم که این اتفاق رخ داد. باید از زحمت و تالش همه 
بازیكنان تشكر کنم و خوشحالم که همه آنها با انگیزه باال 
در زمین مسابقه تالش می کنند. ما می توانستیم گل های 
بیشتری هم بزنیم ولی اخباری گلر تراکتور چند موقعیت 

خوب را از تیم ما گرفت.

   بعد از بازی هم از تیم قربان بردیف تعریف 
کردید، آیا تراکتور از نظر شما قوی تر از فصل قبل شده 

است؟
هر مربی با قبول هدایت یک تیم نیاز به زمان دارد. بردیف 
مربی باتجربه ای است و نیاز به زمان دارد، او تغییرات مهمی 
را انجام داده و قطعا تراکتور با این مربی نتایج خوبی خواهد 

گرفت.

  در مصاحبه بعد از بــازی گفتید که دیگر 
نمی خواهید در مورد داوری صحبت کنید. فکر می کنید 

این تصمیم شما پایدار بماند؟
من بارها در مورد داوری صحبت کرده ام و دیگر چیز جدیدی 
برای گفتن ندارم. خودتان شــاهد هستید که در این چند 
سال چقدر از داوری ضرر کرده ام ولی چیزی تغییر نكرده 
است. من معتقدم VAR باید به فوتبال ما بیاید. در قطر یا 
امارات وقتی فوتبال می بینیم، انگار این بازی در کره خاکی 
نیست و در فضایی دیگر انجام می شود. خود من 35سال 
پیش در قطر بازی می کردم ولی انگار مربوط به 500سال 
پیش بوده، چون پیشرفت آنها بی نظیر بوده است. نمی دانم 
علتش چیست که شرایط اینگونه شده و چه حساب و کتابی 
 VAR را به فوتبال مان بیاوریم و با آمدن VAR داشته اند. باید
عدالت برقرار می شود. شما می بینید در بهترین لیگ های 
دنیا هم داوران مرتكب اشتباه می شوند ولی با VAR عدالت 

اجرا می شود.

 در مورد رسیدن به 1000 امتیاز صحبت کنید. 
حتما احساس بسیار خوبی نسبت به این موضوع دارید؟

من بعد از برد نمی دانســتم که به این رکورد رســیده ام و 
بابت این موضوع از خدا ممنون هستم. این حاصل تالش 
همكاران فعلی و قبلی ام بوده و باید از خانواده ام تشكر کنم، 
همینطور از بازیكنانی که شاگرد من بوده اند. برای موفقیت 
در هر کاری باید زحمت کشید و بدون تالش نمی توان به 

موفقیت رسید.

 بعد از سال ها مربیگری خسته نشده اید؟
خیر، من در ابتدای هر فصل این احســاس را دارم که تازه 
مربی شده ام و انگیزه هیچ وقت در من کشته نمی شود. من 
برای رسیدن به موفقیت های بیشتر تالش می کنم و دوست 
دارم هر روز بیشتر یاد بگیرم، هیچ وقت هم نمی گویم که 
همه  چیز را بلد هســتم، هر چقدر هم یاد بگیرم باز هم کم 
است. من دوست ندارم بی انگیزه باشم و بازیكنان من هم 

باید این ویژگی را داشته باشند.

 تیــم امســال گل گهــر را چطور 
می بینید؟

ما سعی کردیم امسال تیم را جوان تر کنیم هر 
چند که تعدادی از بازیكنان مان را هم از دست 
دادیم. این مسائل طبیعی است و چند بازیكن 

جدید هم جذب کردیم. تمام هدف ما این اســت 
که فوتبال باکیفیتی انجام داده و نتایجی بگیریم که 

باعث خوشحالی مردم سیرجان شود.

 آیا قرار است محمد نادری هم به گل گهر 
اضافه شود؟

در ایــن زمینه اگر اتفــاق جدیدی رخ دهد باشــگاه 
اطالع رسانی خواهد کرد.

 امســال می توانید در بین مدعیان 
قهرمانی باشید؟

شما ببینید که مدعیان امسال چه تفاوت هایی با ما دارند. 
جالب اینجاست که خیلی ها در مورد هزینه های ما صحبت 
می کردند و به گل گهر لقب پاری سن ژرمن دادند. همه  چیز 
روشن است و می توانید شــرایط دیگر مدعیان را ببینید، 

با این حال ما تالش می کنیم تا در جمع باالنشــین ها 
باشیم.

 در مورد جذب هافبک 
برزیلی چه صحبتی دارید؟

وسلی هر وقت آماده شود کیفیت 
او را خواهید دید. چون از یک 
قاره دیگر آمده است و کمی 
طول می کشــد تا با شرایط 
اینجــا وفق پیــدا کند. او 

بازیكن خوبی است.

سیاوش یزدانی، مدافع فصل گذشته استقالل بعد از جدایی 
از این تیم روزهای پر سر و صدایی را پشت سر گذاشت. او 
چند روز قبل به تمرینات ملوان رفته بود اما در نهایت مازیار 
زارع، ســرمربی ملوان نامه عدم نیاز یزدانی را به باشگاه داد 
تا وضعیتش نامشخص و پیچیده شــود. در نهایت اما این 
بازیكن که برای گرفتــن کفالت پدرش اقــدام کرده بود، 
توانســت معافی خــود را دریافت کند و روز گذشــته هم 
ســایت های خبری از معافیت مدافع فصل گذشته آبی ها 

خبر دادند.
یزدانی که از قراردادش با استقالل یک و نیم فصل باقی مانده، 
بازیكن این تیم محسوب می شود و برای تعیین تكلیف خود 
باید به ســراغ مدیران باشگاه برود. از ســوی دیگر لیست 
بزرگساالن استقالل کامال پر شده و وضعیت او نامشخص 
است. درصورتی که ســیاوش بخواهد به استقالل برگردد، 
باید یک بازیكن از لیســت خارج شــود. در فضای کنونی 
محتمل ترین گزینه برای جدایی از اســتقالل سیدمحمد 
حسینی اســت. مدافع تیم هوادار در فصل گذشته یكی از 
نخستین خریدهای تابستانی اســتقالل برای پست دفاع 
وسط بود که در بازی های دوستانه نیز عملكرد خوبی داشت 
و ســاپینتو را راضی کرد اما حاال با توجه به اینكه بازگشت 
یزدانی ترافیک زیادی در خط دفاعی ایجاد می کند، احتمال 

جدایی حسینی از جمع آبی  ها وجود دارد.

استقالل حاال به غیر از یزدانی در مرکز خط دفاعی، رافائل 
سیلوا، عارف غالمی، روزبه چشمی، محمدحسین مرادمند 
و سیدمحمدحسینی را در اختیار دارد که این تعداد دفاع 
وسط برای یک تیم چندان معقول نیست. به همین خاطر 
به نظر می رسد یكی از محتمل ترین گزینه ها برای جدایی از 

استقالل حسینی باشد.
از سوی دیگر با توجه به اضافه شدن محمد محبی و مهدی 
قائدی به جمع اســتقاللی ها احتمال دارد ساپینتو به یكی 
از مهاجمان تیمش اجازه جدایــی بدهد. اگرچه این مربی 
پرتغالی در بازی گذشته با سپاهان از 7بازیكن مختلف در 
خط حمله استقالل استفاده کرد اما بدون شک اضافه شدن 
کاوه رضایی، محمد محبی و مهدی قائدی ترافیک عجیبی را 
در خط حمله ایجاد می کند. به همین دلیل این احتمال هم 
می رود که برای خالی کردن لیست استقالل و اضافه شدن 
یزدانی نام یک مهاجم خارج شــود و ایــن بازیكن به تیم 

دیگری بپیوندد.
این در حالی است که باشگاه استقالل هیچ واکنش رسمی 
به موضوع جدایی یكی از بازیكنان برای بازگشــت یزدانی 
نداشته است. حاال که گمانه زنی ها درخصوص جدایی یک 
بازیكن زیادشده، به نظر می رسد ساپینتو و مدیران استقالل 
باید هرچه سریع تر تصمیم خود را در این باره بگیرند و نام 

بازیكنی که قرار است تیم را ترک کند به رسانه ها بدهند.

 پایان پرونده یزدانی
 با گرفتن معافیت

پاداش 
پايداری
امیر قلعه نویي بعد از 20ســال 
مربیگري در لیــگ برتر به 
رکورد هزار امتیــاز در این 
رقابت ها رسید. رکوردي 

که شاید تا سال هاي سال دست 
هیچ مربي دیگري به آن نرســد

امیر قلعه نویی قبــل از آغاز فصل 
جدید لیگ برتر و پیش از رویارویی با تراکتور 
در هفته اول، صاحب 999 امتیاز در این رقابت ها 
بود. او می گوید خودش هم نمی دانسته بازی با تراکتور، 
بازی هزار امتیازی شدن او و خلق یک رکورد بزرگ در 
تاریخ لیگ برتر است. این ادعا می تواند واقعیت داشته 
باشد چون اغلب خبرگزاری ها و سایت های فوتبالی ایران 
هم از این اتفاق بی خبر بودند. این سایت مرجع متریکا بود 
که بعد از برتری 2-1 قلعه نویی در نخستین بازی فصل جدید، 
خبر رسیدن او به امتیاز 1002 را منتشر کرد تا بقیه رسانه ها نیز 

به این اتفاق بزرگ بپردازند.

از اهواز تا سيرجان
اولین امتیازات امیر قلعه نویی در فصل دوم لیگ برتر همراه با تیم 
استقالل اهواز به دست آمد؛ تیمی که حاال دیگر در فوتبال ایران حضور 
ندارد. قلعه نویی بعدها با استقالل تهران، مس کرمان، سپاهان، تراکتور، 
ذوب آهن و گل گهر نیز به ماجراجویی در لیگ برتر ادامه داد تا اینکه بعد از 
20سال حضور مداوم در این رقابت ها نهایتا در نخستین روز لیگ بیست ودوم 
به هزارمین امتیازش رسید. او بیشترین امتیازاتش را با استقالل کسب 
کرده که 7فصل روی نیمکت این تیم حضور داشته است. بیشترین 

جام های امیر نیز با آبی پوشان به دست آمده است.

431امتياز اختالف!
امیر قلعه نویی به عنوان نخستین سرمربی لیگ برتر که تعداد امتیازاتش را 
چهاررقمی کرده اســت، اختالف زیادی با رقبای خودش دارد و ارزش کار او 
زمانی مشخص می شود که به نفرات دوم و سوم لیست مربیان نگاهی بیندازیم. 
دومین سرمربی امتیازآور لیگ برتر مجید جاللی است که 571امتیاز از این 
رقابت ها به دست آورده و ســومین نفر هم علی دایی است که به 487امتیاز 

رسیده است. به این ترتیب اختالف امیر و نفر دوم هم اکنون 431امتیاز است!

اكبر، حسين، پرويز و ديگران
امیر قلعه نویی در سال های اول حضور در لیگ 

برتر با مربیانی رقابت می  کرد که خیلی از آنها االن 
دیگر در فوتبال حضور ندارنــد و تعدادی هم مثل 

محمود یاوری، مالدن فرانچیچ و زالتکو کرانچار از دنیا 
رفته اند. در بین مربیان بی  شماری که در لیگ برتر حضور 

داشته اند، قلعه نویی بیشــترین امتیاز را از اکبر میثاقیان 
گرفته است. اکبر اوتی در تقابل هایش با ژنرال 30امتیاز به او 

تقدیم کرده و بعد از او حسین فرکی با 25امتیاز دومین نفر است. 
قلعه نویی 17امتیاز هم از پرویز مظلومی گرفته تا این سرمربی 

اسبق استقالل هم در رتبه سوم مربیانی باشد که بیشترین امتیاز 
را به امیر داده اند.

سايپا، حريف دلخواه امير
اما تیم هایی که قلعه نویی بیشترین امتیاز را مقابل آنها گرفته است. تیم 

سایپا که 20دوره در لیگ برتر حضور داشت و حال دیگر دسته اولی شده، 
در صدر این لیســت قرار دارد. قلعه نویی 66 امتیاز از سایپا گرفته که این 

عدد معادل 22پیروزی مقابل این تیم است و برای 20سال رقم بسیار خوبی 
است. ذوب آهن و پیکان هم به ترتیب 59 و 58 امتیاز به قلعه نویی تقدیم 
کرده اند. از این جمع، ذوب آهن خودش یکی از تیم های قلعه نویی در لیگ 

برتر بوده است.

40درصد، سهم استقالل
از 1002امتیاز قلعه نویی در لیگ برتر 402امتیاز سهم استقالل است و این 
تیم با اختالف زیاد در صدر تیم های امتیازآور ژنرال قرار دارد. دومین تیمی 
که قلعه نویی بیشــترین امتیازاتش را آنجا به دست آورده، سپاهان )با 
236امتیاز( است. تراکتور و گل گهر 2تیم دیگری هستند که قلعه نویی 
در آنها امتیازات باالیی گرفته و رکورددار امتیازگیری برای آن تیم ها 

هم هست.
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دوشنبه های لیورپولی
هفته دوم لیگ برتر انگلیس امشب با دیدار 
بین لیورپول و کریستال پاالس به پایان 
می رسد. لیورپول در هفته اول مقابل تیم 
تازه صعود کرده فوالم به زحمت افتاد و 
به تساوی 2-2تن داد. کریستال پاالس 
هم 2بر صفر از آرسنال شکست خورد. 
با اتفاقات فصل نقل وانتقاالت می شــود 
پیش بینی کرد منچسترسیتی ترسناک باز 
هم قهرمان لیگ شــود. جیمز میلنر وارد بیست و 
یکمین فصل حضورش در لیگ برتر شــده و هفته پیش 
دویســتمین بازی اش را برای لیورپول انجام داد. لیورپول 
هفته آینده هم دوشنبه شــب بازی خواهد کرد؛ این بار در 

زمین منچستریونایتد بحران زده.

آن همه خرید و سروصدا و ناراحت کردن باشگاه های دیگر 
و هایجک و وسوسه بازیکنان سایر تیم ها برای نافرمانی 
که به جذب ستاره هایی نظیر لواندوفسکی، رافینیا، کنده، 
کریستنسن، فرانک کسیه و تمدید قرارداد سرخی روبرتو 
و عثمان دمبله انجامید، نتیجه اش توقف در بازی هفته 
اول اللیگا مقابل رایو وایکانو بود. وایکانو فصل پیش هم 

خیلی بارسا و ژاوی را اذیت کرد.
   آخرین بار که بارسا در بازی افتتاحیه لیگ در نوکمپ 
متوقف شــد، به فصل 03-2002 بازمی گردد. آنها در 
نخســتین بازی این فصل با اتلتیکو 2-2مساوی کردند 
و در نهایت با لوئیس فان خال در جایگاه ششــم جدول 

قرار گرفتند.
   با اینکه دروازه بان وایکانو بهترین بازیکن زمین شناخته 
شد، اما همه بارســایی ها همانطور که ژاوی در کنفرانس 
مطبوعاتی اشاره کرد، تساوی را مدیون درخشش تراشتگن 
درون دروازه تیم خودشان دانستند. بارسا با این همه ستاره 
و ولخرجی و پرداخت بیشترین دستمزدها چنگی به دل 
نزد. این تســاوی خانگی بار دیگر توانایی های ژاوی را زیر 
ســؤال برد. او در یک فصل فوتبالی جام های زیادی را در 
السد و بارسا از دســت داده. تنها دستاوردهای او شکست 
آبرومندانه در ســوپرجام اســپانیا، برد 4 بر صفر در بازی 
تشریفاتی برگشت فصل پیش اللیگا و پیروزی یک گله در 

ال کالسیکوی تور پیش فصل بوده اند. شاید رونالد کومان با 
چنین بازیکنانی می توانست بهتر نتیجه بگیرد. تا بازی با 
رئال سوسیداد در هفته دوم دقیقا 6 روز دیگر باقی مانده و 

باید دید ژاوی با ستاره هایش چه می کند.
   دمبله، گاوی، آلبا و آرائوخو بدترین بازیکنان بارسا در 
این دیدار بودند. دمبله و پدری بازی را با درد و مصدومیت 
ترک کردند و این خبر خوبی نیست. مصدومیت پدری 
جدی به نظر نمی رســد اما آقای همیشه مصدوم یعنی 

دمبله در همسترینگ احساس درد دارد.
   با نــرخ بــرد 52.63 درصــد، ژاوی بدترین درصد 
برد یک مربی بارســلونا در 20 ســال گذشــته را دارد؛ 
والورده 66.90درصد، ســتین 64 درصد، رونالد کومان 

58.21درصد و حاال ژاوی 52.63درصد.
   با ورود دی یونگ به بازی در همان 30دقیقه، بارســا 
کنترل بازی را در دســت گرفت. او در کنار تراشتگن و 
لواندوفسکی تنها بازیکنانی بودند که نمره قبولی گرفتند. 
شــاید بهتر باشــد ژاوی برای نتیجه گرفتن تغییری در 
وضعیت خط هافبک تیمش بدهد. با حضور پدری و گاوی 
به طور همزمان، نمایش تیم چنــدان خوب درنمی آید. 
بارسا در مسابقاتی که این دو بازیکن را همزمان و از ابتدا 
در ترکیب داشته، در 9بازی تنها 4بار برده و 3 تساوی و 

2 شکست متحمل شده است.

   البته هواداران بارســا همچنان به الپورتا امیدوارند و 
خریدهای او را قدر می دانند. بارسلونا در زمان مدیریت 
راسل و بارتومئو هیچ بازیکن آزادی را جذب نکرد و آنها 
با ریخت وپاش های مالی زیاد، شرایط باشگاه را بحرانی 
کردند اما هیأت  مدیره فعلی بارسلونا با مدیریت الپورتا 
در یک سال گذشته، 6 بازیکن را به صورت آزاد به خدمت 
گرفته است. پیش از این هم الپورتا در سال2003 پس 
از دوران تاریک گاســپارت، مدیریت بارســا را بر عهده 
گرفت و با جذب بازیکنان باکیفیتی همچون فن بومل، 
فن برونخورست، الرســن و آلبرتینی به صورت آزاد، به 

آرامی شرایط مالی باشگاه را مساعد کرد.
   ماتئو آله مانی، مدیر موفق ورزشی این باشگاه از بازی 
مقابل وایکانو مقداری جا خورده است. او انتظار ندارد بعد 
از خرید تمام گزینه هــای مد نظر ژاوی تیم باز هم خوب 
نباشــد. تازه، ژاوی برای خرید مارکوس آلونسو، برناردو 
سیلوا و یک مدافع راســت که احتماال بیرین باشد، به او 

فشار می آورد. خواسته های سرمربی تمامی ندارد.
   تمرینات ژاوی هم ســخت است. شاید یکی از دالیل 
بد بازی کردن بارسا در بازی هفته اول همین باشد و این 
نکته که هنوز بــدن بازیکنان ول نکرده. لواندوفســکی 
درباره تمرینات به خبرنگار لهستانی نزدیک به خود گفته 

است: »بیش از آنچه انتظار داشتم خسته و بی حالم.«

هیاهوی بسیار برای هیچ- هیچ
بارسلونای ژاوی با این همه سروصدا و ستاره، اللیگا را با تساوی آغاز کرد

فعال خیال همه تیم ها آسوده است که به رده آخر لیگ نمی چسبند چون منچستر یونایتد با اقتدار 
رده بیستم را از آن خودش کرده. این تیم بیمار است. حتی دخه آ، اریکسن و لیساندرو مارتینس 
هم مثل مگوایر مرتکب اشتباه مرگبار می شوند. با کریستیانو رونالدو هم تن هاخ نتوانست در 
دومین تجربه اش در لیگ برتر به گل برســد و من یونایتد با شکست 4 بر صفر مقابل برنتفورد 
تحقیر شد. سرمربی هلندی پس از این شکست بازیکنانش را به بی مسئولیتی متهم کرد که این 

اتهام کامال وارد است. 
   بی اغراق تنها کریستیانو رونالدو بود که اراده پیروزی داشت. او 6ضربه به سمت دروازه حریف 
زد، 3 موقعیت برای همبازیانش خلق کرد، 2 بازپس گیری توپ و 2 دفع توپ با سر داشت و 2 بار 
خطا گرفت اما اینها برای رســیدن به پیروزی با این همبازیان کافی نیست و برای خود ستاره 

پرتغالي هم کافی نیست. نام او کافی است تا یک گل وارد دروازه برنتفورد کند! اگر کل 
منچستر بد است، رونالدو هم به هر حال در آن تاثیر دارد. این اوست که باید تفاوت ها 

را رقم بزند نه االنگا و مک  تامینی.
   در دقیقه18 وقتی یونایتد 2 بر صفر عقب بود، تصویری از رونالدو گرفته شد که 
خطاب به بازیکنان تیم عدد یک را نشان می داد. لب خوانی نشان داد او در این صحنه 

می گوید: »بین شما یک مرد هست؟!«
   یک حساب کاربری هوادار منچستریونایتد در توییتر درباره تن هاخ به موضوع 
بامزه ای اشــاره و او را اینچنین توصیف کرده؛ »نام: اریــک تن هاخ، نگرش: ژوزه 

مورینیو، مدل مو: پپ گواردیوال، رفتار هیجانی: یورگن کلوپ، انتظار: سر الکس 
فرگوسن، واقعیت: سولسشــائر با کمی گری نویل تند و طعم دار شده با رایان 

گیگز!«
   منچستریونایتد برای اولین بار از ماه آگوست سال 1992 یک روز از لیگ 
برتر انگلیس را به عنوان قعرنشین به پایان رساند و این نقطه تاریک دیگری در 

کارنامه ضعیف چند فصل اخیر این باشگاه بود. 
   در 7بازی آخر خارج از خانه، همه مســابقات با شکست منچستر به پایان 

رســیده. در این میان تنها 2 باخت یک بر صفر آبرومندانه ثبت شده اما 
بقیه نتایج مفتضحانه بوده؛ از جمله باخت 4 گله به من سیتی، برایتون و 
برنتفورد و شکست 3 گله از آرسنال. این اتفاق برای اولین بار در 86سال 

اخیر رخ داده است.

   منچســتریونایتد در 7 بازی خارج خانه اخیر خود در لیگ برتر، در هر دو نیمه بازی بازنده 
بوده است. 

   برای اولین بار در تاریخ، من یونایتد در 35 دقیقه نخست یک بازی از لیگ برتر انگلیس، 4 گل 
خورد و تن هاخ نیز به اولین سرمربی شیاطین سرخ تبدیل شد که در یک قرن اخیر 2 بازی اولش 

را به صورت متوالی می بازد.
   برنتفورد برای اولین بار از فصل 37-1936 موفق به غلبه بر منچستریونایتد در سطح اول 

فوتبال انگلستان شد.
   برنتفورد سومین تیم تاریخ لیگ برتر است که مقابل منچستریونایتد در نیمه اول موفق به 

ثبت 4 گل می شود. )تاتنهام 2020 و لیورپول 2021(.
   منچستریونایتد برای اولین بار در تاریخ حضور خود در سطح اول فوتبال انگلیس، 7 بازی پیاپی 

خارج از خانه را با شکست سپری کرد.
   منچستریونایتد در هر 4 بازی اخیر خود در لیگ برتر مغلوب شده است. چنین روندی 

برای شیاطین سرخ در تاریخ لیگ برتر بی سابقه است.
   منچستر می خواهد تا پیش از بازی هفته آینده مقابل لیورپول 3 خرید جدید انجام 
دهد. آدرین ربیو اولین خرید خواهد بود. آلوارو موراتا هم پیشنهاد 30میلیون پوندی از این 
باشگاه دارد. او نمی خواهد در اتلتیکو بماند. شاید انتقال آنتونی از آژاکس هم با مبلغی 
گزاف قطعی شود. این خریدها نه برای تقویت تیم در آستانه بازي بزرگ بلکه 
برای فرو نشاندن خشم هواداران و ساکت کردن صدای آنها صورت 
خواهد گرفت. منچســتری ها قصد دارند بــازی بعدی را که در 
اولدترافورد برگزار می شود تحریم کنند یا در فاصله17دقیقه 
مانده به پایان مسابقه در اعتراض به دوران 17ساله گلیزرها 

در مالکیت این باشگاه، از اولدترافورد خارج شوند. 
   فرنکــی دی یونگ هــم بــه هم تیمی هایش گفته 
می خواهد به منچســتریونایتد برود. البته این ادعای 
روزنامه اسپورت چاپ کاتالونیاست و ممکن است مدیران 
باشگاه بارســلونا برای فشــار وارد کردن به فرنکی دست به 
انتشار چنین خبری زده باشند. بارسا اصرار دارد این بازیکن یا به 

پیشنهادهایش پاسخ مثبت بدهد یا حقوقش را کم کند.

طفل
سرراهی

هیچ کس منچستریونایتد
را گردن نمی گیرد

فوتبال ایران

وزنه های طالیی 
رضا بیرالوند در دســته 96کیلوگرم 3مــدال طال برای 
کاروان ورزش ایران در بازی های کشــورهای اســالمی 
گرفت. بیرالونــد در یک ضرب با رکــورد 167 کیلوگرم 
صاحب مدال طــال شــد. او در دوضــرب هم بــا وزنه 
194کیلوگرم باالتر از همه مدعیان این وزن ایستاد. با این 
رکوردها طالی مجموع این وزن با 361کیلوگرم به خود 

بیرالوند رسید.

یک دیالوگ معنادار در 
کنفرانس مطبوعاتــی؛ خبرنگار: 
»آخرین باری که منچســتریونایتد  
در 2 بــازی اول فصــل لیــگ برتر 

شکســت خورد در ســال 1992-93 
بود که در آخر قهرمان لیگ شــد.« 

تن هاخ: »باشه، متشکرم.«

 خداحافظی
برناردو سیلوا؟

همه نشانه ها از انتقال او به بارسا حکایت دارد

پس از پایان دیدار منچسترسیتی و بورنموث، یک اتفاق عجیب 
و نگران کننده رخ داد. برناردو ســیلوا به چهار طرف ورزشگاه 
اتحاد ســالم کرد و آخرین نفری بود که از زمین بیرون رفت. 
عده ای این رفتار را مشــکوک دانستند و آن را به خداحافظی 
از هواداران تعبیــر کردند. مدیران بارســلونا تالش زیادی را 
برای وسوسه کردن این بازیکن و راضی کردن باشگاه انگلیسی 
کرده اند تا او را جایگزین دی یونگ کنند. اتفاقات دیگری هم در 
این بازی رخ داد. بارسا برای این انتقال دنبال رد کردن 4بازیکن 
است. دی یونگ باید برود تا هم در دستمزدها کاهش صورت 
بگیرد و هم پول فروش او صرف خرید برناردو شــود، قرارداد 
بریتویت یک طرفه از سوی باشگاه فسخ شــود و این بازیکن 
دانمارکی می تواند به فیفا شکایت ببرد، سرجینیو دست مجبور 
است به یکی از پیشنهادهایش که زیاد هم نیست پاسخ دهد و 
برود و اوبامیانگ هم به زودی به خاطر شلوغی و راهبندان در 
خط حمله می تواند از تیم برود اما نه با پیشــنهاد 14میلیون 
یورویی چلسی. بارسا که این مهاجم گابنی را رایگان از آرسنال 
گرفت، می خواهد پس از یک نیم فصل 20میلیون یورو از فروش 

او به دست آورد و به زخم باشگاه بزند.

بچه غول اقتصادی
هالند در هفته اول لیگ برتر 2 گل برای منچسترسیتی زد. او 
می توانست مقابل وستهم هت تریک کند. اما در هفته دوم و 
در پیروزی 4بر صفر مقابل بورنموث این مهاجم نروژی خیلی 
کم اثر بود. بچه غول در دیدار مقابل بورنموث تنها 2 پاس به نام 
خود به ثبت رساند؛ پاس گل نخســت برای گوندوغان، پاس 
آغازگر بازی در نیمــه دوم! او در ادامه جایــش را به خولین 

آلوارس داد و این مهاجم آرژانتینی به جای هالند گل زد.

رکورد ایلکای
ایلکای گوندوغان به رکورد 50 گل با پیراهن منچسترسیتی در 
تمامی رقابت ها رسید. گواردیوال بالفاصله پس از بازی پریشب 
به مدیران باشگاه دستور داد قرارداد این آلمانی را تمدید کنند.

کوین هنرمند
کوین دی بروینه که یــک گل و یک پاس گل دیگــر را به نام 
خودش ثبت کرد، مثل قالی کرمان هر چه زمان می گذرد، بهتر 
می شود. کوین دی بروینه در ســال 2022؛ 30 بازی، 15گل، 
14 پاس گل، 29 گل و پاس گل و هر بازی یک گل یا پاس گل.

امیدوار باشیم یا نه؟
توقف پرسپولیس در اصفهان 2نوع واکنش کامال 

متفاوت به همراه داشته است

بهروز رسایلی|  فصل جدید لیگ برتر برای پرسپولیس با پیروزی 
آغاز نشد. این تیم در فوالدشــهر با نتیجه بدون گل برابر ذوب آهن 
متوقف شــد و حتی نتوانســت از دقایق طوالنی 10نفره شدن تیم 
حریف استفاده کند. مطبوعات ورزشی بعد از این دیدار واکنش چندان 
خوبی به توقف قرمزها نشــان ندادند و تیم یحیی گل محمدی را به 
سردرگمی فنی متهم کردند. با وجود اصرار سرمربی پرسپولیس برای 
عدم اطالق عبارت »کهکشانی ها« به این تیم، چنین عبارتی تقریبا 
روی جلد همه روزنامه ها دیده می شد؛ آنچه نشان می دهد کار برای 
پرسپولیس سخت است و در لیگ بیست ودوم توقعات زیادی از این 
تیم می رود. حاال و بعد از بازی اول پرسش اینجاست که چه باید کرد؛ 
آیا باید نسبت به اوج گیری تیم یحیی امیدوار باشیم یا اینکه همان 
داستان فصل قبل در حال تکرار است؟ استدالل 2گروه خوش بین ها 

و بدبین ها را در این مورد بخوانید.

  چرا باید امیدوار بود؟
حقیقت آن است که پرسپولیس در اصفهان فرصت های خوبی برای 
پیش افتادن از این حریف داشت. آنها 2بار تیر دروازه ذوب را به لرزه 
درآوردند، اما شاید نقطه عطف بازی در میانه های نیمه اول بود؛ جایی 
که مهدی عبدی در دهانه دروازه خالی به کمال کامیابی نیا پاس نداد 
و یک گل مسلم از بین رفت. به ثمر رســیدن هر کدام از این توپ ها 
می توانست امروز از پرسپولیس چهره یک تیم فاتح بسازد. این تیم 
16شوت به سمت دروازه حریف داشت که 4ضربه داخل چارچوب بود. 
مالکیت توپ 72درصدی هم نشان از برتری مهمان داشت. در روزی 
که سرخ ها یک کلین شیت کم دردسر داشــتند، گولسیانی در خط 
دفاعی امیدوار کننده ظاهر شد، دانیال اسماعیلی فر و سعید صادقی 
خوب بودند، مهدی ترابی هم درخشید. اینها برای امیدواری کافی 
به نظر می رسد؛ به ویژه که لوکادیا هلندی به ایران رسیده و به زودی 
در پیشانی خط حمله ســرخ ها به میدان خواهد رفت. اگر او در فرم 
مطلوبی باشد، بار بزرگی از روی دوش پرسپولیس بر خواهد داشت. 
خوش بین ها می گویند جای نگرانی نیست و 2امتیاز سوخته روز اول 

را در فرصت طوالنی پیش رو می توان جبران کرد.

  چرا امیدواری سخت است؟
پرتکرارترین عبارتی که بعد از توقف پرسپولیس در اصفهان شنیده 
شــد »پلن B« بود. به روایت روشن تر، منتقدان یحیی گل محمدی 
عقیده دارند تیم او برای زمان هایی که در بحران گرفتار شده نقشه 
دوم ندارد. پارسال هم خیلی زیاد دیده شد که سرخ ها پشت دروازه 
حریف خیمه زده اند و مدام توپ را به هم پاس می دهند. این اتفاق آمار 
پاس های تیم را باال می برد و موجبات فخرفروشی کادرفنی را فراهم 
می کرد، اما برای نتیجه گیری کافی نبود. اینکه ذوب آهن در فاصله 
3 ماه می تواند با یک فرم بازی 2مساوی مهم از پرسپولیس بگیرد، باید 
برای این تیم نگران کننده باشد. برخی بر این باورند که مدل بازی تیم 
یحیی برای رقبا لو رفته است. آنها گوشه های زمین را با ترافیک باالی 
نیروی انسانی می بندند و جلوی نفوذ وینگرهای تیم را می گیرند. به 
این ترتیب بخش بزرگی از تالش های پرسپولیس برای گلزنی عقیم 
می ماند. اینجاست که باید نقشه دوم از راه برسد؛ چیزهایی مثل شوت 
از راه دور، نفوذ از عمق یا اســتفاده از ضربات ایستگاهی که در تیم 
گل محمدی به ندرت جواب می دهد. بعد از3سال، هنوز کسی نمی داند 
چرا پرسپولیســی ها اغلب کرنرها را کوتــاه کار می کنند و با وجود 
عدم نتیجه گیری همچنان به این شیوه اصرار دارند. همچنین منتقدان 
یادآوری می کنند که توقف پرسپولیس برابر یکی از کم بضاعت ترین 
تیم های لیگ رقم خورد و طبیعتا داستان بازی با سپاهان، استقالل، 
فوالد، گل گهر و... می تواند دشوارتر باشد. در نهایت هنوز هفته اول 
اســت و باید صبور بود و دید در ادامه ایده کدامیــک از این 2 گروه 

نزدیک تر به واقعیت از کار در خواهد آمد.
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افقی:
1-الشهگوشــت-دلسوز-

گفتوگویتلفنی
2-تختــهضخیــمبلنــد-

چشماندازمغازه-آبكی
3-روزگـــذشـــتــــه-
دلسراپرده...اوست-شهری

بسیارگرمدرالجزایر
4-المپفلورسنت-آتش-

روکارساختمان
برداشــتن دســتور- -5
غیرقانونــیامــوالدولتی-

سخنور
6-وجــودندارد-بــرقرااز
کوئــلبهدلكومیرســاند-

تقاضایمحترمانه
7-آخریــنرهبرشــوروی

سابق-چاق
8-چهــره-خانــهبســیار
فقیرانه-بهزیارترفته-میوه
9-ازمرکبات-نوعیآجیل

10-ســانحهرانندگــی-از
القاباشــرافیزنــاناروپا-

ســرکش
11-همسایهکنگووکامرون-
ازقــالبهایشــعرفارسی-

بهرهوام
12-طــــرزوشـــــیوه-
زیارتکنندگان-آنزیمیدربزاق
13-ازورزشهایگروهی-
کشورآفریقاییعضوسازمان

اوپک-میوهخوب
14-رفوزه-ناخشنود-میوه

خوشهای
15-محلیبــرایمحافظت
گیاهان-اتــاقریلی-کلمه

پــرسشی
 

عمودی:
1-خوشحال-کاشفاشعه

ایكس-مجرایخون
2-غذایدریاییخوشمزه

بوشهری-عارف
3-ضمیریعربی-بزدل-

گاوچرانآمریكایی
4-لیكن-منفجرشــدن-

مجلساعیان
5-کلمهتحسین-ادعای
دروغیــن-مقاومتریــن

ماهیچهبدن
6-فیلمیساختهکریستوفر
نوالنبابــازیآلپاچینو-

پرگار
7-درگذشــتن-جــوال-
جانورکیســهداردرختی

استرالیا
8-استفراغ-همدم-کرسی

واعظ-روشنایی
9-قوممغــول-قباحت-

مرزبان
10-زیردست-شهریدر

استانقزوین

11-مــادهشـــیمیاییبــرای
جالدادنسطوح-دوستخالص-

مدفنناصرخسرو
12-فوری-دربهدری-ذرهباردار
13-ســیاهخانه-نامچندتناز
پادشاهانفرانسهبود-ازمصالح

ساختمانی
14-بینصلبیهوشبكیهچشم-

ازاماکنتاریخیودیدنیکابل
15-دانــهمعطر-ضربــهایدر
15والیبال-رمزعملیاتکربالیپنج

ينونكممتمرفاك
اخورهنلعلرهاوج

ديماپتساايور
اروناجماينكن
يخيراتالوزحتف
اريهينبرنركي
ماراتفگهدهمرس

بوسرتراربتس
رياومادرتوراپ
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امكسرتنامناهب
لسقاشعونايپه
تكاميكديزيوم
يقيقحميهاربافا
ترسمگنرديرناه

 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 | 4275
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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برای پارالمپیک پاریس برنامه دارم
سیناضیغمینژاد،برنده6مدالدرمسابقاتشنایکشورهایاسالمیمیگوید:اگراقداماتمیزباننبود

مدالهایبیشتریمیگرفتم
محســن محمودصفری| سینا ضیغمی نژاد شــناگر معلول ایران در بازی های 
کشورهای اسالمی در پایان این رقابت ها موفق شد 2مدال طال، 3نقره و یک برنز 
کسب کند. ضیغمی نژاد را می توان پدیده شنای ایران نامید که با کسب 6مدال 
از ترکیه به ایران بازخواهد گشت. تازه او معتقد است به دلیل کالس بندی های 
میزبان نتوانســته صد درصد توانش را به نمایش بگذارد و اگر همه  چیز طبق 
استانداردها انجام می شــد مدال های بیشتری می گرفت. در ادامه گفت وگوی 

همشهری با ضیغمی نژاد را می خوانید.

   شنا را از کجا و چطور آغاز کردی؟
بهخاطرعالقهایکهداشتمشــنارااز8سالگیشــروعکردم.زیرنظرآقایزینعلی
آموزشدیدمومراحلراکمکمطیکردموباالآمدم.اولعضوتیماستانشدموبعد
ازآنبهتیمملیرســیدموحاالهمکهبهعنوانملیپوششنایایراندرمسابقات

حاضرمیشوم.

  شنا در ایران ورزش غریبی است و هیچ گاه در سطح قهرمانی 
مطرح نبوده اســت. هدفی که برای خودت در این رشته درنظر گرفته ای 

چیست؟
امكاناتشنادرکشورمامناسبنیست.پیداکردناستخرباسانسخالیومحیط
مناسب،خودشنخستینمشكلماست.درکلهزارویکمشكلپیشپایتاناست
تاحداقلبتوانیدیــکتمرینکنید.بااینحالعالقهوهدفتــانمیتواندهمهاین
سختیهارابرایشــماراحتکند.منبرایکســبمدالدربازیهایپاراآسیایی
هانگژووپارالمپیکپاریسبرنامهریزیکردهاموبرایکسبمدالدراینمسابقات

تالشخواهمکرد.

  سطح مسابقات در رشته شــما در بازی های کشورهای اسالمی 
چطور بود؟

پنجمیندورهبازیهایکشورهایاسالمیباحضور54کشوربرگزارشدهبودودر

شناهممسابقاتسطحخوبیداشت.میتوانستیمنتایجبهتریبگیریمولییکسری
ازاقداماتمیزبانمانعازدرخششبیشتربچههایشنایتیمایرانشد.

  دقیقا چه اتفاقی افتاد که مانع از کسب نتیجه بهتر شد؟
زمانیکهمابهقونیهرســیدیممیزباناعالمکردمسابقاتبرحســبامتیازبرگزار
میشود.یعنیشناگرانبرحســبرکوردیکهثبتمیکنندامتیازمیگیرندواین
امتیازنفراتاول،دوموسومرامشــخصمیکند.کالسهایپایینتعدادشانازما
بیشتربودوآنهامسلماامتیازبیشتریازمامیگرفتند.برایهمیننتیجهایکهحاال

کسبشدهمیتوانستبهترباشد،اگرمیزباناینکاررانمیکرد.

تیمملیوالیبالزنانایرانباپیروزیمقابلآذربایجانبهفینال
بازیهایکشورهایاسالمیرسیدوبامدالطالیاینبازیها
فقطیکبازیفاصلهدارد.برایزنانوالیبالکهدرسالهای
گذشتهمدالینداشــتهاند،حضوردرفینالاینبازیهااتفاق
مهمیاست.تیمایرانکهدرمرحلهگروهیباتیمهایترکیه
وازبكستانهمگروهبود،ازبكستانراراحتشكستدادامادر
بازیســختباترکیهبازندهبودوبهعنوانتیمدومبهمرحله
نیمهنهاییرسید.اینتیمبرایرسیدنبهفینالهمکارسختی
نداشت.حریفایراندراینمرحلهآذربایجانبود،صدرنشین
گروهدوم.ایراناینبازیرا3بریکبرد.درستاول18-25
بهپیروزیرسیدولینتیجهستدومرا25-18ازدستداد.

درستســومهمبازیتقریبایكطرفهبودوایران25-16به
پیروزیرسید.حساسترینست،ســتچهارمبود.بازیكنان
آذربایجاندرتالشبودنداینســتراببرندوبازیرابهست
پنجمبكشانند.آنها20-18همجلوبودندامابازیكنانایران
اینستراهم25-22بهپایانبردندتانخستینتیمیباشند
کهراهیفینالمیشــوند.ترکیهوکامروندیگربازیمرحله
نیمهنهاییرابرگزارکردندوبرندهاینبازیعصرامروزمقابل
ایرانقرارمیگیرد.امروزچهایرانبرندهبازیباشدچهبازنده،
مدالنقرهاشقطعیاست.دیروزفدراسیونوالیبالخبرزدکه
تیمزنانطلسم56سالهبرایگرفتنمدالدرمسابقاترسمی
راشكستوآخرینمدالتیمزناندربازیهایآسیایی1966

بهدســتآمدهبود.ولیتیمملیزنانوالیبــالبعدازانقالب
دربازیهایاســالمیزنانکه4دورهآندرایرانبرگزارشد،
2مدالنقرهگرفتکهایننقرههادردورهسوموچهارمبازیها

بهدستآمد.
تیمملیوالیبالزنانبامربیایتالیاییاشالكساندارکمپدلی،در
بازیهایقونیهشرکتکردهوهدفاصلیآنهاحضوردرمسابقات
قهرمانیآسیاست.اینمســابقاتاز30مرداددرفیلیپینبرگزار
میشــودوایرانباتیمهایکرهجنوبی،فیلیپین،چینوویتنام
همگروهاســت.مدالطالیانقرهایکهامروزتیمملیدرقونیه
میگیرد،میتوانــدروحیهوانگیزهبازیكنــانرابرایحضوردر

قهرمانیآسیادوچندانکند.

رکوردهای 100متر ثبت نشد 
رکوردشكنیهایفرزانهفصیحی،حسنتفتیانومحمدحسینابارقی
دردوی100متربازیهایکشورهایاسالمیثبتنمیشود.فصیحی
همدرمقدماتیوهمدرنیمهنهاییوفینالرکوردشكنیکردوآخرین
رکورداو11و20صدمثانیهبود.تفتیانهمدرمقدماتیزیر10ثانیهدوید
ودرفینالرکورد10و2صدمثانیــهراثبتکرد.بهترینرکوردابارقی
هم10و35صدمثانیهبود.رکوردهایمرحلهمقدماتیبهخاطروزش
بادثبتنشدامابهنظرمیرسیدرکوردشكنیهایمرحلهنیمهنهاییو
فینالمشكلینداشتهباشد.بااینحالدیروزساموئللوپسمسئولفنی
مسابقاتنامهایمنتشرواعالمکردبهخاطرمشكالتفنیرکوردهای
3روزاولموردتأییدنیستونمیتوانددرردهبندیجهانیمحسوبو
بهعنوانرکوردهایجدیدثبتشود.مسئولفنیمسابقاتتأکیدکرده

کهنتایجوردهبندیمدالیمشكلیندارد.

سام و یک رکوردشکنی دیگر 
ابوالفضلسامرکوردملی100مترکرالپشــتراهمجابهجاکرد.
اوکهروزاولمسابقاتشــنایبازیهایکشورهایاسالمیرکورد
ملیماده200مترکرالپشتراشكستهبود،دیروزبههمراههومر
عباسیرکورددارماده100متربهآبزدوباثبتزمان56و78صدم
ثانیهرکورددارجدیداینمادهشد.شــنافعالیکمدالبرنزدراین
بازیهابهدستآوردهاست.تیم4در100متربارکوردشكنیدررده

سومقرارگرفت.

2برنز ژیمناستیک
ژیمناستیکایروبیکایران2مدالبرنزدربازیهایکشورهایاسالمی
گرفت؛یکمدالانفرادیویکمدالتیمی.علیخلیلیکهدرمرحله
مقدماتیدررقابتباحریفانیازترکیه،سیرالئون،آذربایجانوبنینبا
امتیاز17.300بهفینالرسیدهبود،دیروزدرفینالباامتیاز18بعداز
نمایندگانآذربایجانوترکیهسومشدومدالبرنزگرفت.تیمسعید
نجفی،علیرضانبیپورحسینآبادیوامیرحسینبنیاسدعگسریهم
درتیمیسومشدند.آنهاکهدرمرحلهمقدماتیدررقابتباتیمهای
ســیرالئون،ترکیهوآذربایجانباامتیاز17.75سومشدهبودند،در
فینالهمباامتیاز17.80درردهسومقرارگرفتند.ترکیهوآذربایجان

دررقابتهایتیمیهمباالترازایرانبودند.

پیروزی مردان، شکست زنان 
برخالفتیمبسكتبال3نفرهزنانکهدر2بازیاولخوددربازیهای
کشورهایاسالمیبازندهبود،تیممردانهر2بازیرابرد.تیمزنان
15-13مقابلسنگالنتیجهراواگذارکردودربازیباترکمنستان
همبایکاختالفامتیاز21-20بازندهبود.زنانامروزباگامبیابازی
دارند.تیممرداندربازیاولموریتانیرا21-13شكســتدادودر
بازیدومهممالدیورابااختالفبــاال21-4برد.2بازیبعدیایران
فردابرگزارمیشود.اوگانداوگویان2حریفبعدیاینتیمهستند.

هندبال سوم شد
تیممليهندبالایرانهممدالبرنزبازيهايکشــورهاياسالمي
راگرفت.اینتیمدرمرحلهنیمهنهایيبااختالفیکامتیازبهقطر
باختوفینالراازدستدادامادربازيردهبندي30بر21عربستان
رابردورويسكويســومقرارگرفت.تیمهندبالزنانایرانکهدر

روزهايآخرمجوزحضوردربازيهاراگرفتهبود،ششمشد.

6مدال پاراپينگ پنگ 
ایراندرپاراپینگپنگبازيهايکشورهاياسالمي5برنزویکنقره
گرفت.امینصادقیان،جوادفوالدي،حمیدرضاشــیخزاده،مهدي
معصوميوپگاهکلهروديبازیكنانيبودندکهصاحبمدالبرنزشدند.

تنهامدالنقرهاینمسابقاتراهمفاطمهمحمديبهدستآورد.

در انتظار مدالشیرین
تیمملیوالیبالزنانکهآخرینباردردورهچهارمبازیهایاسالمیزنانمدالگرفتهبودامروزبرایگرفتنمدالطالی

بازیهایکشورهایاسالمیبهمیدانمیرود

 مردان
 هم در فينال

والیبــالمردانایــرانهممثــلزنان

فینالیستبازيهايکشورهاياسالمي

شــد.ایرانکهدرآخرینبــازيمرحله

گروهي3بــر2مقابلترکیهشكســت

خوردهبــود،عصــردیــروزدرمرحله

نیمهنهایيآذربایجانراشكســتدادو

فینالیستشــد.بازیكنانایراندربازي

دیروزکارسختينداشتند.آنهادر3ست؛

25-25،17-20و25-11بهپیروزي

رســیدند.تیمهــايترکیــهوکامرون

دیگربازيمرحلــهنیمهنهایيرابرگزار

کردند.ایرانامروزبابرندهایندیداردر

فینالبازيميکند.ایرانباتیمدومدر

بازيهايقونیهشرکتکردهاستوتیم

اصليبرايحضوردرمسابقاتقهرماني
جهانآمادهميشود.



 فعال  خبری
 از »شیشلیک« و »چپ، راست« نیست

تکلیف اکران برخی 
فیلم ها روشن می شود

روح اهلل ســهرابی، 4ماه اســت که مدیریت دفتر 
نظارت بــر عرضه و نمایــش فیلم در ســازمان 
سینمایی را عهده دار شده، ســهرابی حاال بعد از 
4ماه گزارشی درباره اقدامات انجام شده در حوزه 
نظارت بر عرضه و نمایش فیلم داده اســت. وی با 
اعالم اینکه فیلم  های مانی حقیقی، هومن سیدی 
و آرین وزیردفتری که راهی جشنواره های تورنتو و 
ونیز هستند، پروانه نمایش گرفته اند و از رفع مشکل 
چند فیلم دیگر ازجمله »روشن« روح اهلل حجازی، 
»سه کام حبس«، »زنبورکارگر« و »رگ های آبی« 

در آینده  نزدیک خبر داده است.
به گزارش همشهری، روند رسیدگی و صدور پروانه 
نمایش بعضی از فیلم های ســینمایی در ماه های 
گذشته به شکلی پیش رفت که برخی فیلمسازان 
متقاضی اکران یا با مشکل در گرفتن مجوز روبه رو 
شدند یا اگر هم مجوز داشــتند اجازه اکران پیدا 
نکردند، همین موضوع سبب انتقادهایی در برابر 
سختگیری های شورای پروانه نمایش شد. البته 
ســهرابی در این گزارش درباره بعضی فیلم های 
پربحث و حاشیه ای چند ماه اخیر مثل »برادران 
لیال«، »شیشلیک« و »چپ، راست« اظهارنظری 

نکرده است.
به گفته مدیر دفتر نظارت بر عرضه نمایش فیلم، 
طی 4ماه اخیر در اداره کل عرضه و نمایش سازمان 
ســینمایی اقداماتی انجام گرفته که در پاسخ به 
تقاضاها و توقعات ســینماگران بسیار قابل تامل 
است. وی ادامه می دهد: »دستاوردهای مدیریت 
جدید در شرایطی حاصل شــده که سینما یکی 
از بحرانی ترین دوره های خود اعم از مسئله خروج 
از دوران کرونا و بازگشت به زیست طبیعی سینما 
و حاشــیه های پررنگ تر از متن همچون حواشی 
برخی فیلم ها، موانع مختلف در تعامل دو سویه بین 
سازمان سینمایی و برخی صنوف، بیانیه نویسی و 

ایجاد اختالف و شکاف را تجربه کرده است.«
وی همچنیــن تصریح می کند: »ایــن اداره کل 
بی توجه به امور حاشــیه ای و در اقدامی حرفه ای 
و عملیاتی، در همه زمینه های تحت اختیار اعم از 
صدور پروانه نمایش آثار سینمایی و غیرسینمایی، 
پروانه مالکیت ها، مدیریت فضــای اکران، نحوه 
ایجاد تعامل بین سازمان و سینماگران و نظارت بر 
اقالم تبلیغی دوره شلوغ و پرترافیکی را طی کرده 
است.« از دیگر موضوعاتی که سهرابی به آن اشاره 
کرده، تعداد پروانه نمایش های صادر شده است. 
وی اضافه می کند: »با وجود حساسیت های موجود 
مجوز نمایش بیش از ۳۸فیلم سینمایی صادر شده 
که در میان آنها فیلم های حساســیت برانگیز و یا 
متوقف مانده ای چون »علــف زار«، »مجبوریم« 
)در حال اکران آنالیــن(، »مالقات خصوصی«، 
»جنگ جهانی سوم«، »بانک زده ها«، »انفرادی«، 
»تفریق«، »بی رویا« و غیره به چشــم می خورد. 
همچنین مشــکل فیلم هــای بالتکلیفی چون 
»روشــن«، »ســه کام حبس«، »زنبورکارگر«، 
»رگ های آبی« و غیره نیز در حال حل شدن است 
و به نظر می رسد طی یک ماه آینده تکلیف تعداد 
دیگری از فیلم ها که به دالیل مختلف اجازه اکران 

نداشته اند، مشخص شود.«
به گفته ســهرابی، طی 4ماه اخیــر در بخش آثار 
غیرســینمایی ۱۲۸عنوان فیلــم پروانه نمایش 
گرفته اند، این درحالی است که بیش از ۲۰عنوان از 
این ۱۲۸ اثر، از سال ها قبل درگیر مشکالت مختلف 
بوده و به دالیل مختلف اعم از مضمون و محتوا یا 
عدم همکاری عوامل اصلی جهت انجام اصالحات، 

از پروانه نمایش محروم بوده اند.
صدور پروانه مالکیت فیلم ها از دیگر فعالیت های 
اداره کل عرضه و نمایش است که مدیرش به آن 
اشــاره کرده و می افزاید: »در طول 4ماه اخیر در 
بخش ســینمایی ۵۵عنوان فیلم و غیرسینمایی 
۳۵عنوان فیلــم مجموعا بیــش از ۹۰پرونده اثر 
مورد مطالعه و بررســی دقیق قرار گرفته و پس از 
حسابرسی ها و مشخص شدن درصد سهام مالکان 
حقیقی و حقوقی، پروانه مالکیت آنها صادر شده 

است.«
وی در ادامه به اعالم رئیس ســازمان سینمایی 
مبنی بر بخشــش آن گروه از فیلمســازان که به 
دالیل موجه، بدون اخذ پروانه ســاخت اقدام به 
ســاخت فیلم کرده اند، اشــاره می کند: »۲۹ اثر 
درخواســت بازبینی و ارزیابی ارائــه کردند که تا 
زمان آماده سازی  این گزارش ۲۱فیلم از آثار مذکور 
مورد بازبینی و ارزیابی قرار گرفته و آثار تأیید شده 
جهت تصمیم گیری نهایی به شورای پروانه نمایش 
ویدئویی و ســینمایی ارجاع داده شده اند.« وی 
همچنین می گویــد: »چینش صحیــح اکران و 
ساماندهی پخش فیلم های سینمایی که پس از 
جلســات متعدد و رایزنی های مداوم اتفاق افتاد، 
ازجمله فعالیت های جدید اداره کل عرضه و نمایش 
است که در مقطعی که تعداد آثار در انتظار اکران، 
از هر زمانی بیشتر اســت، مهم و مؤثر خواهد بود. 
همچنین  جلسات متعدد و مداوم با صاحبان آثار 
اعم از تهیه کنندگان و کارگردانان در جهت رفع 
موانع صدور پروانه نمایش، ایجاد تعامل و همکاری 
نزدیک و دو سویه مابین اداره کل عرضه و نمایش و 
صاحبان آثار که عموما منجر به خروج از بن بست 
درباره فیلم ها شده است را می توان جزو اقدامات 
4ماه اخیر این اداره کل برشــمرد. نظارت بیشتر 
بر مدیریت سالن های سینمایی، نظارت دقیق تر 
بر قانون حضور فیلم ها در جشنواره های خارجی، 
نظارت جدی تر بر اقالم تبلیغی فیلم های در حال 
اکران و ســاماندهی به آیین نامه های اکران آثار 
سینمایی و نمایش ویدئویی ازجمله فعالیت  های 
4ماهه اداره کل نظارت بــر عرضه و نمایش فیلم 

بوده است.«

گزارش
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در خدمت و خیانت سینمای دهه ۶۰ 
دفاع فاطمه معتمدآریا از مدیریت فرهنگی دهه ۶۰ واکنش های متفاوتی را به دنبال داشت 

دفاع فاطمه معتمدآریا از مدیریت سینما 
در دهه ۶۰، داســتان آنچه بر ســینمای 
ایران در دهه اول انقالب گذشــت را برای 
چندمین بار در این سال ها تیتر یک کرد. 
میزان واکنش ها در فضای مجازی نسبت 
به صحبت های معتمدآریا، که بیشــتر هم 
منفی بود تــا مثبت، نشــان داد قضاوت 
درباره تاریخ و گذشته سینمای ایران تا چه 
اندازه می تواند سوءتفاهم برانگیز باشد. اما 
معتمد آریا چه گفته که با این میزان واکنش 
مواجه شده است. این بخشی از مهم ترین 
صحبت های بازیگری است که در دهه ۶۰ به 
سینما آمد و از دهه ۷۰ به عنوان چهره ای که 
به صورت توامان مورد توجه مردم و منتقدان 

بود، جایگاه تثبیت شده ای یافت:

  ۳عامل خشونت، سکس و الکل از سینمای 
ایران حذف شده که باعث افتخار و باعث رشد 
سینمای ما شده است. وقتی این ۳عامل - که 
همیشــه و در همه جای دنیا معیــاری برای 
پیشرفت یک سینما تعریف شده بود- حذف 
شــد، جایگزین آن روابط انســانی، فرهنگ، 
شعور و هویت شــد و ســینمای ایران بعد از 
گذشت سال هایی )در دهه ۶۰ و ۷۰( در دنیا 

مثل سینمای هالیوود معروف شد.

  در آن سال ها از یک بی چیزی، دستاوردی 
به دست آمد که مثل یک نهال از آن نگهداری 
شــد. در ســال های دهه ۶۰و ۷۰ذره ذره به 
سینمای ایران مثل یک نهال آب دادند تا کسی 
به آن خدشه ای وارد نکند، بی احترامی به کسی 
نباشد، رفتار غیرانســانی وجود نداشته باشد، 
توهین حذف شد، فحش حذف شد، بی هویتی 
حذف شــد و ما به یک ســینمای شاعرانه ای 
مثل فیلم نار و نی  و به یک ســینمای باهویت 
 مثل فیلم های باشــو غریبه کوچک و سینما

تبدیل شدیم.

  این دســتاورد ها بــرای دوران دهه ۶۰ تا 
میانه های دهه ۷۰ است، اما از نیمه دوم دهه 
۷۰ یعنی از سال ۷۶ به بعد یک سقوط اساسی 
در سینمای ایران اتفاق افتاد. مدیران سینمایی  
که ما را مثــل بچه نگهداری کرده و به ســن 
نوجوانی رســانده بودند در اوج شکوفایی ما را 
ترک کردند و زیر پای ما خالی شــد. این نهال 
تازه رشدیافته پر از شکوفه به تدریج نارس شد 
که بخش زیادی از آن به خاطر سیاست هایی 

بود که اجرا شد.
اصال کل اتفاقــات اداری ما در حال تغییر بود. 
به ما نم نــم راه رفتن را یــاد داده بودند، ولی 
 هنوز پای ما محکم نشــده بود که دست ما را

رها کردند.

  سال های بعد سینما ســلیقه ای شد. دیگر 
ما فهمیدیم که هر کســی به اندازه توان خود 
می تواند راه برود. ما نه مدیر دلسوز و نه مدیر 
بافرهنگی داریم و نه مدیری داریم که بتواند ما 
را کنترل و راهنمایی کند و بگوید که تو اگر االن 
به این طرف نروی بهتر است و االن اگر  همان 
کارهای فرهنگی خود را انجــام دهی، خیلی 

خوب است.

سینمای ایران چگونه تغییر مسیر داد؟ 
آنچه در روزهای اخیر شــاهد بوده ایم بیشتر 
واکنش های هیجانی بوده تا تحلیل و بررسی 
صحبت هایی که نمی شــود به صورت صفر و 
صدی تأیید یــا تقبیح کرد. البتــه که فضای 
مجازی جای چندان مناســبی برای تحلیل 
نیست و حتی کارشناسان و منتقدان هم مثل 
کاربران عادی، ترجیح می دهند همه  چیز را در 
حد چند جمله کوتاه و اظهارنظری معموال تند، 
خالصه کنند، اما فارغ از این فضای هیجانی، 
صحبت هــای معتمدآریا چند بخــش دارد و 
نمی توان همه  چیــز را یکپارچه دید و قضاوت 

کرد.
معتمدآریا به حذف ۳عنصر مهم در سینمای 
بعد از انقالب اشاره کرده: خشونت، صحنه های 
غیراخالقی و الــکل. طبیعتا بعــد از پیروزی 
انقالب اســالمی نمی شــد در دل جامعه ای 
انقالبی فیلم هایی ساخت که در آنها صحنه های 
غیراخالقی و مصرف مشــروبات الکلی وجود 
داشته باشد. در مورد خشــونت اما نمی توان 
به حذف کاملش از ســینمای دهه ۶۰ حکم 
داد. به هر حال در این دوران اکشــن هایی هم 
ساخته شــدند که در آنها صحنه های خشن 

هم کم نبودند .
معتمدآریا بعــد از این مقدمه بر پیشــرفت 
سینمای بعد از انقالب تأکید کرده؛ پیشرفتی 
که محصول محدودیت ها بوده و عناصری که 
جایگزین آن شده است. درواقع معتمدآریا از 
سینمای »شریف و انسانی« ایران دفاع کرده 
است. درباره تغییر سیمای فضای فیلمسازی 
در ایران و چگونگی انجام این فرایند، حرف و 
حدیث بسیار است، اما در اینکه سینمای پس 
از انقالب با مضامین انسانی اش توانست اعتبار 
جهانی بیابد، تردیدی وجود نــدارد. در مورد 
میزان اســتقبال مردم هم آمار فروش فیلم ها 
موجود و در دسترس اســت و مقایسه شان با 
وضعیت امروز حکم به برتری دهه ۶۰ می دهد.
سینمای دهه۶۰ بر ویرانه های سینمای قبل 
از انقالب برپا شــد. تزلــزل مدیریت و بحران 
مشروعیت، ســینما را دچار بالتکلیفی کرده 
بود. هنوز چهره های نسل تازه به میدان نیامده 
بودند و قدیمی ها هم اغلب یــا رفته بودند یا 
در وضعیــت بالتکلیفی به ســرمی بردند. در 
ابتدای دهه۶۰ از ســینمای فارســی بقایایی 
برجا مانده بــود که همچنان می خواســتند 
فیلم بسازند، ولی چه و چگونه اش را با قواعد و 
ضوابطی که مدام تغییر می کرد، نمی توانستند 

دریابند. مخالفت شــدید رســانه ها و بخشی 
از انقالبیــون کار را ســخت می کــرد. فیلم 
نمونه ای این دوران »برزخی ها« بود که همه 
ســتاره های بازمانده در آن جمع شده بودند 
)فردین، ناصر ملک مطیعی، سعید راد و ایرج 
قادری( و تهیه کننــده اش )محمد توبه خواه( 
خود نزدیک و همسو با طیفی از انقالبیون بود. 
همه ارتباطات تهیه کننده در حد اکرانی چند 
هفته ای جواب داد و در شرایطی که مردم برای 
تماشای برزخی ها ســر و دست می شکستند، 
مقاالت تند روزنامه ها و مخالفت طیف دیگری 
از انقالبیون هم پرونده فیلم و سازندگانش را 

بست و هم مدیریت ارشاد را عوض کرد.

ریل گذاری با سینمای حمایتی نظارتی
فخرالدین انوار و سیدمحمد بهشتی سال۶۲ 
سکان هدایت سینمای ایران را تحویل گرفتند. 
تفاوت این تیــم با قبلی ها این بــود که دقیقا 
می دانســتند چه چیزی را نمی خواهند. آنها 
مخالف فیلمفارسی بودند. به تعبیری دقیق تر 
مخالف هر چیزی که تداعی کننده ســینمای 
قبل از انقالب باشــد. اگر مدیــر قبلی دل به 
دل چهره هایی چون ســعید راد و ایرج قادری 
می داد، مدیران تازه نه بــرای وصل کردن که 
برای محو کــردن آمده بودنــد؛ محو کردن 
هرآنچه از گذشــته می آمد و رنگ شــهرت و 
محبوبیت داشت. پس نقش یک ها و ستاره ها 
کنار می رفتند، ولی بدمن ها می توانستند در 
قامت ساواکی به حضورشان ادامه دهند. صحنه 
خالی بود و در غیبت موج نویی ها تا میانه های 
دهه ۶۰به بازی گرفته نشدند و با حذف فعاالن 
سینمای فارسی، جوان ها به میدان آمدند و در 
رأس شان فعاالن سینمای آزاد که از فیلم کوتاه 
ســوپر ۸ و نهایتا ۱۶میلی متری به سینمای 
حرفه ای رسیدند؛ از کیانوش عیاری و مهدی 
صباغ زاده تا مجید جوانمرد و ناصر غالمرضایی. 
در سوی دیگر حوزه هنری ایســتاده بود که 
شاخص ترین چهره اش ایده سینمای اسالمی 

را دنبال می کرد.
فارابی تاسیس شد. تعاونی های فیلمسازی با 

حمایت دولت به راه افتادند. سینمای ایران باید 
راه می افتاد و باید بحران مشروعیت را پشت سر 
می گذاشت. قصه سینمای هدایتی- حمایتی 
- نظارتی از همین جا شــروع شد. فیلمساز به 
شــرط نظارت و هدایت، حمایت می شد. وام 
تبصره۳، امکانات فارابی، دوربین، نگاتیو، میز 
تدوین و حمایت در اکران چرخ تولید را به راه 
انداخت. سینمای پس از انقالب شکل گرفت و 
از همان گام اول وابسته به دولت و دولتی شد. 
احتماال چاره ای هم نبــود و راه دیگری وجود 
نداشت. مدیریت منســجم دهه۶۰، براساس 
برنامه و چشم اندازی که ترسیم می کرد، کار را 
جلو می برد و برنامه سال های ۶۲ تا ۶4 این بود: 
ابتدا باید سینما وجود داشته باشد، فیلم ایرانی 
تولید و در مرحله اکران حمایت شود و کنارش 
کارگردان و تهیه کننــده وارد چرخه تولید، و 
فیلمبردار و تدوینگر هم تربیت شوند. بازیگر 

هم می تواند از تئاتر بیاید.
راه اندازی سینمای ایران مهم ترین دستاورد 
تیم انوار - بهشــتی، پاســخش را در اکران 
پررونق سال۶4 گرفت. در فاصله کمتر از 4ماه 
»تاراج«، »عقاب هــا«، »گل های داوودی« و 
»شــهر موش ها« روی پرده آمدند و با اقبال 
عمومی گسترده ای مواجه شدند. پس از آن، 
اما ســازندگان تاراج و عقاب ها کنار گذاشته 
شدند. مهم ترین ستاره آن سال ها که از توفان 
چند سال قبل، به یمن بازی در »سفر سنگ« 
به سالمت جسته بود، ممنوع الکار شد. کنارش 
فیلمسازان نســل تازه تجربه می آموختند و 
از نیمه دهه ۶۰، موج نویی ها هم بازگشــتند 
و بهترین فیلم هایشــان را ساختند. سینمای 
کودک به راه افتاد و بعد سینمای دفاع مقدس. 
در اوج محدودیت هــا، فیلم هــای خوبی هم 
ساخته شد. ســینمای نوین ایران به راه افتاد 
و جهانیان را شــگفت زده کرد. پــروژه انوار- 
بهشــتی در حال ثمر دادن بود؛ ســینمایی 
که قرار بود آبرو کســب کند؛ ســینمایی که 
در نیمــه دوم دهه۶۰، بحران مشــروعیت را 
پشت سر گذاشــته بود و با »دونده« و »خانه 
دوست کجاســت« جهانی می شد. پشت این 

موفقیت ها فقط فیلمســازان نبودند، بخش 
بین الملل فارابی هم بود. در نقد سینمای دهه 
۶۰و عملکرد مدیرانش، باید نقاط روشن را هم 
دید. شکوفایی نسل پس از انقالب و پختگی با 
تجربه ها در همان نظارت سفت و سخت، قابل 

مشاهده بود.

آفت های سینمای گلخانه ای 
مشکل سینمای ایران در دهه۶۰ تصدی گری 
گسترده دولت در حوزه سینما بود؛ دخالت های 
همراه با هدایــت، فضای ســینمای ایران را 
گلخانه ای کرد و نتیجه اینکه ســینمای ایران 
با وام فارابی و حضور در فســتیوال ها و اکران 
دولتی جان گرفت و ضمنا از دل سینمای نوین 
ایران، سینمایی  جشنواره ای هم بیرون آمد که 
بعدها تبدیل به عارضه ای جدی شــد. یکی از 
نمونه های این نوع سینما، فیلم نار و نی است 
که معتمدآریا با ستایش از آن یاد کرده است؛ 
فیلمی نمادگرا که تحت تأثیر آثار پاراجانف و 
تارکوفسکی ساخته شــد و تقریبا هر نمایش، 
تقلیدی از آثار دیگران بود. نــار و نی به یمن 
سیاست های سینمایی وقت، بی آنکه تماشاگر 
چندانی داشته باشد، مدت ها در سینما آزادی 
روی پرده بود؛ نمونه ای از سینمای گلخانه ای 
بی مخاطب که هر چه باشد مثال مناسبی برای 

دفاع از مدیران سینمایی آن دوران نیست.

شما چگونه ستاره شدید؟ 
سؤالی که این روزها زیاد از معتمدآریا پرسیده 
شده این است: »شما چگونه ستاره شدید؟« در 
پاسخ هم معموال به حذف بازیگران در دهه۶۰ 
اشاره می شــود. داســتان ممنوع الکاری های 
ســینمای دهه۶۰ ماجرایی طوالنی و مفصل 
است که همچنان جای بررســی و بازخوانی 
دارد. واضح است که فاطمه معتمدآریا یکی از 
بازیگران شاخص سینمای ایران در سال های 
بعد از انقالب بوده و کیفیــت کارش به عنوان 
بازیگر، ربطی به اظهارنظرها و مصاحبه هایش 
ندارد؛ ستایش از سینمای دهه۶۰ نه چیزی از 
هنر بازیگری معتمدآریا می کاهد و نه چیزی 
به او اضافه می کند. به شکلی طبیعی نسلی که 
معتمدآریا نمایندگی اش می کند در دهه ۶۰ 
امکان ورود به سینمای ایران را یافت و در این 
دوران بالید و رشد کرد. یکی از بااستعداد ترین 
چهره های سینمای بعد از انقالب، پس از حذف 
و کنار رفتن چهره ای چون سوسن تسلیمی، به 
شهرت و اعتبار رسید. در مورد سوسن تسلیمی 
هم نمی شــود انکار کرد که حذفش ربطی به 
جمهوری اسالمی نداشت و صرفا برخورد های 
سلیقه ای مدیریت فرهنگی دهه۶۰ باعث شدند 
تسلیمی ناامید شود و در نهایت تن به مهاجرت 
دهد . وقتی در مورد ســینمای دهه۶۰ حرف 
می زنیم باید همه ابعــادش را در نظر بگیریم. 

از ستایش و نکوهش محض، 
تحلیلــی که بشــود بــه آن 
اســتناد کرد، بیرون نمی آید.

 برای دل کندن از محمد
دعا می کردم

پای صحبت های مادر شهید محمدعلی فشارکیان که 
خود از زنان فعال پشت جبهه ها بود

تحول علوم انسانی  پروسه 
یا پروژه؟

نگاهی به مدعای وحشی و مدیریت ناپذیر 
بودن علم

 خداحافظی 
با مدارک کاغذی

دستگاه های اجرایی باید اسناد و مدارک را 
تبدیل به نسخه الکترونیکی کنند

5 فیلم ایرانی در 
جشنواره مسکو

5 فیلــم از تولیدات بنیاد 
ســینمایی فارابــی در 
چهــل و چهارمین دوره 
فیلم مسکو  جشــنواره 
حضور خواهد داشــت. 
به گزارش همشهری، چهل 
و چهارمین دوره جشنواره 
از  فیلم مســکو امسال 
تاریخ 2۶ آگوست لغایت 
2 ســپتامبر برابر با 4 تا ۱۱ 
شــهریورماه سال جاری 
برگزار می شود. فارابی با 
فیلم ســینمایی »بدون 
قرار قبلی« ساخته بهروز 
شعیبی در بخش مسابقه 
اصلی و »رمانتسیم عماد 
و طوبی« ســاخته کاوه 
صباغ زاده، »پسران دریا« 
ساخته حســین قاسمی 
جامی و افشین هاشمی، 
»بچه گرگ های دره سیب« 
ســاخته فریدون نجفی و 
»مسیر معکوس« ساخته 
ابوالفضل جلیلی در بخش 
خارج از مسابقه این رویداد 
حضور خواهد داشت.این 
رویداد نخســتین حضور 
بین المللی 2 فیلم »بدون 
قرار قبلی« و »رمانتیسم 

عماد و طوبی« است.

قصه دختر 
مصدق روی 

صحنه

شیوا مســعودی که بعد از 
اجرای موفق نمایش »زبان 
تمشک های وحشی« کار 
تازه ای اجرا نکرده اســت، 
از مدت ها پیش در تدارک 
اجــرای  نمایشــی تازه 
است؛نمایشی که متن آن 
را همچــون 2اثر دیگرش، 
نغمه ثمینی نوشته و عنوان 
»دیو جغرافــی« را بر آن 
نهاده است.گروه اجرایی این 
نمایش بعد از چند سال وقفه 
به دلیل بیماری کرونا و انتظار 
برای پیدا شدن سالن اجرای 
مناسب، تصمیم دارند بعد از 
دریافت مجوزهای الزم، این 
نمایش را زمستان امسال 
در تماشــاخانه ایرانشهر 
روی صحنه بیاورند.شیوا 
مســعودی کارگردان این 
نمایش، در گفت وگویی با 
ایسنا تأکید می کند که این 
نمایشنامه درباره خدیجه 
مصــدق، کوچک تریــن 
دختر دکتر مصدق اســت 
که گفته می شــود آخرین 
قربانی رضاشــاه است و 
البته هیچ ارتباط معنایی با 
دکتر مصدق در نمایشنامه 
مصدق  نیســت.خدیجه 
5۰ســال از عمرش را در 
آسایشگاه بیماران روانی 
در ســوئیس گذرانــد تا 
اینکه دهه 9۰درگذشــت.

گروه اجرایی نمایش »دیو 
جغرافی« تصمیــم دارند 
روایتی بسیار خیال انگیز از 
زندگی دردناک این زن به 
نمایش بگذارند. این نمایش 
گرچه رگه های تاریخی هم 
دارد، اما اثری مستندگونه 
نیست بلکه بسیار فانتزی 

و خیال انگیز است.

 دبیر 
»هفته کتاب« 

منصوب شد

یاسر احمدوند، معاون امور 
فرهنگی وزارت ارشــاد 
طی حکمی علی رمضانی 
)مدیرعامــل خانه کتاب و 
ادبیات ایران( را به عنوان 
دبیر سی امین دوره »هفته 
کتاب جمهوری اســالمی 
ایران« منصــوب کرد. به 
در  گزارش همشــهری، 
بخشــی از حکــم آمده 
است:»شایســته است با 
هم افزایی و بهره گیری از 
همه ظرفیت هــا و تعاملی 
ســازنده با صاحب نظران، 
نهادهــا و ســازمان ها 
نســبت به ارتقای کیفی و 
کمــی فعالیت های مرتبط 

برنامه ریزی و اقدام کنید.«

مسعود پویاگزارش
روزنامه نگار
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بی خبری از محمد. دلشوره امانش را برده بود. طاقت 
ماندن در تهران را نداشــت دوباره عازم اهواز شد. به 
بیمارستان ها و معراج شهدا سر می زد. گاهی هم در 
همین میان به چایخانه سر می زد و دل شوره هایش 
را میان لباس شســتن ها و دوختن ها پنهان می کرد. 
کار مادر بیشتر رفو و خیاطی بود. یکی از همین روزها 
که درحــال دوختن وصله به لباس هــای رزمنده ها 
بود ناباورانه لباسی به دستش رســید که پشت آن 
نوشته شده بود محمدعلی فشارکیان. پیراهن را بوسید 
و بغل کرد و مثل ابر بهاری اشک ریخت. خیلی سعی 
کرد کسی متوجه این اتفاق نشــود. دوست نداشت 
وقفه ای در کار آنها ایجاد شود. اما مگر می شود لباس 
خونین پاره تنت مقابل دستانت باشد و تو اشک نریزی، 
آه نکشی و بی صدا بمانی؟ مادر هرچه کرد نتوانست 
حال منقلبش را از دید خانم های چایخانه پنهان کند. و 
چه دل بزرگی داشت مادر وقتی فاطمه موحد مسئول 
پایگاه لباس را به او داد و گفت این را یادگاری نگه دار. 
اما مادر قبول نکرد و گفت در جبهه بیشتر به این لباس 
احتیاج دارند. حتی این لباس را هم از خودش دریغ 
کرد. این چنین شد که لباس خونین محمد آمد اما 
خودش نه. مادر هر لحظه به یاد قطره های خونی که 
روی لباس پسرش بود می افتاد و قلبش تیر می کشید.

عروج از شلمچه 
مادر شهید از آن روزهای بی خبری می گوید: »یک 
روز عده ای از همرزمان محمد به خانه ما آمدند و 
خبر دادند که شاهد شــهادت محمد در شلمچه 
بودند. اما نتوانستند پیکر او و شــهدای دیگر را از 
سنگر به عقب برگردانند.« حاج عباس وقتی خبر 
شهادت تک پســر را شــنید کمرش شکست اما 
دستانش را باال برد و گفت: »الحمدهلل« این جمله 
پدر برای اهل خانه یادآور یک خاطره بود؛ روزی که 
محمد 14 ساله پا در یک کفش کرده بود و دوچرخه 
می خواســت و پدر مخالف بود. باالخره دوچرخه 
را خرید یک دوچرخه کورســی شیک. همان روز 
اول دوچرخه را در مدرســه دزدیدند. مادر نگران 
بود که این خبر را چگونه به پدر بدهد اما پدر وقتی 
شــنید گفت: »الحمدهلل« گویا نگران بوده محمد 
با دوچرخه زمین بخورد و زخمی شود. حاال حاج 
عباسی که آنقدر نگران زخم های محمد بود چطور 

می خواست غم نبودنش را طاقت بیاورد.
مادر هم وقتــی اهل فامیــل به خانــه آمدند برای 
دلداری از شدت داغ از دست دادن جوانش رو به اهل 
فامیل گفت: »همه می دانید که مــن چقدر ممد را 
دوست داشتم و دارم. شما را قسم می دهم برایم دعا 

کنید تا عالقه او از دلم بیرون برود.« 
مادر شــهید خاطرات آن روزها را برایمان تعریف 
می کنــد: »چنــد روز بعد خبــر آوردنــد که در 
معراج الشهدا چند پیکر شهید بدون پالک پیدا شده . 
در آنجا تصویر شــهیدی را به محمد شباهت دادیم 
و این چنین شد که مزار آن شــهید را به عنوان مزار 
محمد به خانواده ما معرفی کردند. بعد از آن دیگر پناه 

دلتنگی های ما، مزار محمد بود اما هنوز دلش آرام 
و قرار نداشت و مدام می گفتم قلبم اینجا نیست.« 
شاید هم حق داشت انگار قرار نبود داغ دل این پدر 

و مادر آرام بگیرد.

یوسف گم گشته باز آمد
4ســال بعــد از شــهادت محمــد، ســال 65خبر 
تکان دهنده ای به خانواده داده شــد. بعد از تفحص 
منطقه شلمچه پیکری پیدا شده که کارت شناسایی 
محمد فشارکیان در داخل لباســش بود. آنچه مادر 
را برای قبول این پیکر مطمئن کرد لباســی بود که 
با دســتان خودش برای عزیزدردانه اش دوخته بود و 
روی استخوان های محمد چســبیده بود. حاال آنها 
مانده بودند با 2پیکر از محمد! معلوم شد محمد اولی 
که به آنها معرفی کرده بودند پســر او نبوده و پیکر 
دوم، محمد است. دوباره برای محمد مراسم تشییع 
با ســخنرانی به یادماندنی از مادر شهید برگزار شد. 
چنان زیبا و صبورانه محمد را به خانه ابدی اش راهی 
کرد که همه به این شجاعت مادر غبطه می خوردند. 
مراسم ســوم، هفتم و چهلم هم دوباره برگزار شد؛ 
اینچنین شد که داغ پدر و مادر دوباره تازه شد. البته 
صاحب مزار اول محمد، هنوز هم برای مادر عزیز است 
و می گوید: »من مادر هر دوی این عزیرانم. گرچه جای 
مادر چشم به راه این شهید گمنام را نمی توانم بگیرم 
اما هر وقت به دیدار محمدم می روم، محال است سر 
مزار این همرزم محمد نروم. خوب می دانم که او چشم 
و چراغ خانه ای دیگری است و پدر و مادری در فراغش 
اشک می ریزند.« عزت السادات تنها یک پسر داشت 
که تقدیر از او گرفت اما حاال 2پســر دارد و 2مزار که 

تنهایی اش را با آنها پر می کند.
بعد  از رفتــن محمد، حاج عباس دیگــر دل و دماغ 
حجره نشستن را نداشت. تمام کارش شده بود نماز 
و دعا و عبادت. از شــدت دلتنگی ها به مسجد محله 
پناه می برد و آخر ســر هم در مسیر رفتن به مسجد 
تصادف کرد و بعد از مدتی تحمل جراحت، به دیدار 

محمدش پرکشید.

همراه با کاروان حضرت زینب س
مادر اما بعد از شهادت محمد، خیلی زود به چایخانه 
برگشت. حاال دیگر به عنوان یک مادر شهید، ارج و 
قربی بین خانم ها پیدا کرده بود و همه حواس شان 
بود تا عزت السادات کمتر غصه بخورد و اشک بریزد. 
از همه بیشتر بی بی علم الهدی او را دلداری می داد 
و چه خوب هم او را آرام می کرد. خودش می گوید: 
»بعد شهادت محمد، هیچ چیز به اندازه صحبت های 
بی بی علم الهدی من را آرام نمی کرد. خاطرم هست 
در اهواز همیشه خبر شهادت دادن به خانواده ها را به 
بی بی می سپردند. البته همه ما او را حج بی بی صدا 
می کردیم. با جمعی از خانم های جلسات قرآنی و 
چایخانه به خانه شهید می رفتیم و حج بی بی، قرآن، 
کتاب یا وسیله ای به مادر یا همسر شهید می داد 
که امانت نگه دارند. بعد بالفاصله می گفت امکانش 
هســت به من برگردانی. آنها هم برمی گرداندند. 
بی بی هــم می گفت آیــا از من ناراحت شــدید. 
می گفتند نه. بی بی هم می گفت ببینید فرزندان 
ما هم امانت خدا در دســتان ما بودند که اینک با 
افتخار شهادت، خدا آنها را از ما گرفته است. بعد هم 
از مصیبت کربال و آنچه بر سر حضرت زینب)س( 
آمده می گفت. اینطور بود کــه خانواده ها آرامش 
می گرفتند. مرا هم اینگونه آرام می کرد. حتی چند 
سال بعد از شهادت محمد وقتی بی بی به تهران آمد، 
به من گفت حاال دیگر نهضت دیگري برای تو شروع 
شده و کاروان حضرت زینب)س( منطقه14را تو 
به عهده بگیر. کار من در تهران و محله غیاثی شروع 
شــد و هر سه شــنبه همراه خواهران برای تسلی 
قلب مادران شــهدا راهی خانه هایشان می شدیم. 
یادم هســت وقتی کاروان ما خانم ها با پرچم های 
کاروان راهی کوچه و پسکوچه های محله می شد، 
مغازه دارها به احترام این کاروان بیرون می آمدند 
و عرض ادب می کردند. گاهی هم با خانم ها جمع 
می شــدیم و پتو و لباس هاي رزمنده ها را در باغی 
در مجیدیه تهران می شســتیم و دوباره به جبهه 
می فرستادیم. تهیه مربا و خوراکی برای رزمنده ها 

هم جزو برنامه های هفتگی ما بود.«

برایدلکندنازمحمد،دعامیکردم
پای صحبت های مادر شهید محمدعلی فشارکیان که خود از زنان فعال پشت جبهه ها بود
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کتابی درباره زندگی سردار شهید فریدون بختیاری 
روانه بازار نشر شد

»دلفین های اروند« تماشایی شدند 
در طول دوران دفاع مقدس در کنار فرماندهان لشکرها، 
مردان بی ادعایی حضور داشــته اند که اقدامات آنها در 
نتیجه عملیات بسیار مؤثر بوده است. انسان های وارسته ای 
که با ایده ها و خالقیت های خود دست  به  کارهای بزرگی 
زده اند ولی نام برخی از آنها تاکنون مطرح نشــده و از 
آنها غافل مانده ایم. ازجمله این اشــخاص سردار شهید 
فریدون بختیاری، قائم مقام لشکر 25کربالست. اینک 
بعد از سال ها، مجموعه 3 جلدی »فریدون مرد میدون« 
بنا دارد تا به ابعاد شخصیتی، رفتاری و مدیریتی این شهید 
بزرگوار بپردازد و در این میان سردار رحیم انصاری، یکی 
از همرزمان شهید بختیاری در جلد دوم این مجموعه با 
عنوان »دلفین های اروند« به روایت زندگی خود و همچنین 
شهید بختیاری پرداخته است. این کتاب به تازگی توسط 
انتشارات مرزوبوم منتشر شــده است به همین بهانه با 
مصطفی یاری، نویسنده کتاب و مرتضی قاضی، مسئول 

انتشارات مرزوبوم گفت وگوی کوتاهی کرده ایم.

خاطرات بکر از صحنه های جنگ 
مصطفی یاری، نویسنده کتاب »دلفین های اروند« انگیزه خود را 
از نگارش این کتاب بیان خاطرات شهدای گمنام مطرح می کند. 
او به سابقه آشنایی خود با راوی این کتاب، سردار رحیم انصاری 
اشاره کرده و می گوید: »با توجه به اینکه به دنبال انتشار کتابی در 
رابطه با قائم مقام لشکر 25کربال شهید فریدون بختیاری بودم، 
یکی از دوستانم، بنده را با مرحوم حاج رحیم انصاری آشنا کرد. از 
آنجا که انصاری با شهید بختیاری همشهری بوده و در یک لشکر 

حضور داشتند، خاطرات زیادی از ایشان داشتند.«
نویسنده کتاب »دلفین های اروند« به محتوای این کتاب پرداخته 
و می گوید: »این کتاب حاوی خاطرات بکری از صحنه های جنگ 
است و چون شهید انصاری به عنوان یکی از مسئوالن رده باالی 
لشکر 25در جبهه ها حضور داشته و با شهید بختیاری ارتباطات 
بیشتری داشته اند، از این رو خاطراتی به یادماندنی از ایشان روایت 
کردند. البته خاطرات شخصی راوی هم در جریان جنگ در این 
کتاب مطرح شده است. ایشان آن قدر حضور ذهن داشتند که از 
ابتدای کودکی مطالب را به صورت دقیق بیان کردند و ما تا آنجا 

که ممکن بود چیزی را از قلم نینداختیم.«
یاری درباره وجه تسمیه عنوان کتاب می گوید: »آن روزها شایعه 
کرده بودند که رودخانــه اروند دلفین های زیــادی دارد. البته 
عراقی ها در رابطه با غواص هــا می گفتند که اینها دلفین بوده و 
غواص ایرانی نیستند. شــهید انصاری نیز در خاطرات خود در 
اروندرود، وقتی صحنه شــهادت های مختلفی که در آنجا برای 
غواص ها ایجاد شده بود تجســم می کردند و توضیح می دادند، 
در ذهن بنده تداعی شــد که این کتاب را به عنوان »دلفین های 
اروند« نام گذاری کنیم. بنابراین در این کتاب غواص ها را به عنوان 
دلفین های اروند معرفی کرده ایم.« این نویسنده با اشاره به بخش 
آلبوم تصاویر در بخش پایانی کتاب می گوید: »شهید انصاری از 
دوران جنگ عکس های خیلی زیادی داشتند.« وی با تأکید بر 
اینکه تمام خاطراتی که در کتاب »دلفین های اروند« مطرح شده 
است، براساس اسناد موجود راستی آزمایی شده می گوید: »تمامی 
خاطرات شهید انصاری کارشناسی شده و بعضی از مطالب را باز 
روایی کردیم و مشکالتی که داشت با کمک خود شهید انصاری 
با وجود اینکه درگیر عوارض جنگ و دائم تحت مداوا بودند، رفع 

کردیم.« 

حمایت از مراکز مردم نهاد 
در حوزه نشر کتاب های دفاع مقدسی 

در ادامه مرتضی قاضی، مســئول انتشــارات مرزوبوم، با بیان 
اینکه کتاب »دلفین های اروند« جزو کتاب هایی اســت که به 
همراه 9کتاب دیگر، با همکاری حوزه هنــری اصفهان در این 
انتشارات منتشر شده است تصریح کرد: »مرکز اسناد و تحقیقات 
دفاع مقدس طبق مأموریت هایی که در حوزه خاطرات و روایات 
مستند مردمی کار می کند، این 10کتاب را بررسی و ارزیابی کرده 
است. سپس با ارتباطاتی که با نویسنده این کتاب ها داشتیم پس 
از اعمال اصالحات الزم، نشر مرزوبوم اقدام به انتشارشان کرده 
است. یکی از مأموریت های این نشر، حمایت از مراکز مردم نهادی 
است که در این حوزه کار می کنند. از این میان می توان به همکاری 
با مؤسسه مردم نهاد راویان فتح لنجان برای کتاب »چشم هایی 
که نوشتند« و همکاری با گروه تحقیقاتی فتح الفتوح برای کتاب 

»روزهای جنگی سعید« اشاره کرد.« 
او با اظهار به اینکه کتاب »دلفین های اروند« جلد دوم از مجموعه 
ســه جلدی »فریدون مرد میدون« اســت می گوید: »جلد اول 
این مجموعه خاطرات جانباز اصغر باباصفری است و قرار است 
به زودی منتشر شــود. این کتاب روایت مرحوم رحیم انصاری، 
فرمانده یگان دریایی لشکر 25کربال از 8سال دفاع مقدس است. 
جلد سوم خاطرات جمعی از اقوام و آشنایان و دوستان و همرزمان 
سردار شهید فریدون بختیاری، قائم مقام لشکر 25کربالست. او 
در این کتاب از دوران کودکی تــا انتهای جنگ را مطرح کرده و 
نکته مهم اشاره مفصل به شهید فریدون بختیاری است. طبیعتاً 
وقتی که شــما با شهیدی نزدیک هســتید از او بیشتر صحبت 

می کنید.«
قاضی با اشاره به اینکه نویســنده در مقدمه کتاب »دلفین های 
اروند« کتاب را به زینب، ابوذر، مرضیه و کیمیا فرزندان شــهید 
رحیم انصاری تقدیم کرده اســت، اظهار کرد: »امیدواریم که با 
انتشار این کتاب حق این شهید بزرگوار و زحمتی که در جنگ 
کشیدند ادا شده باشد و ان شــاءاهلل خانواده ایشان از این قضیه 

راضی باشند.«

جانبازی که درآستانه بهار پرکشید
 ناگفته نماند سردار انصاری پیش از هجوم صدام به کشورمان، 
با وجود اینکه در درگیری های کردستان از ناحیه پا دچار آسیب 
جدی شد، اما در طول دوران 8سال دفاع مقدس به مقابله با دشمن 
متجاوز پرداخت و در جبهه جنوب و غرب، در کنار سردار فریدون 
بختیاری و سردار مرتضی قربانی در مسئولیت های حساسی مانند 
یگان دریایی، واحد مهندسی رزمی، تدارکات، تبلیغات لشکر و 
همچنین به عنوان مسئول اردوگاه لشکر 5نصر در سال1۳61 تا 
1۳6۳ و جانشین تیپ مستقل ۳1۳ حر خدمت کرد. او پس از 
پایان جنگ هم دست از فعالیت و سازندگی برنداشت و سرانجام 
در روز جمعه 1۷اســفند 1۳9۷ روح بی قــرارش از تن رنجور و 

مرارت دیده فراغت یافت و برای همیشه به دیار باقی شتافت.

بهترین کتاب دفاع مقدس
 انتخاب می شود

ســازمان ادبیات و تاریــخ دفاع مقــدس برای 
بیســتمین دوره »انتخــاب بهتریــن کتــاب 
دفاع مقدس« فراخوان داد. در این دوره از انتخاب 
بهترین کتاب دفاع مقدس، کتاب های چاپ شده 
در ســال های 1۳99 و 1400 بررسی خواهند 
شــد و مهلت ارســال آثار تا پایان شهریور سال 

1401 است.
خاطره، داستان، مســتند، زندگی نامه داستانی، 
شــعر و نثر ادبی، کودک و نوجــوان، هنرهای 
نمایشی، هنرهای تجسمی، تاریخ شفاهی، کتاب 
صوتی، ویرایش، زبان فارسی، منابع و آثار مرجع، 
پژوهش ادبی، پژوهش هنری، پژوهش فرهنگی- 
اجتماعی، پژوهش سیاســی- نظامی- حقوقی، 
توطئه های داخلــی، مدافعان حــرم، مقاومت 
بین الملل اسالمی، ترجمه، کارگروه نشر، مدیریت 
هنری کتــاب، کتاب- کتابــداری- کتابخوانی، 
موضوعات گروه های داوری بیســتمین »دوره 
انتخــاب بهترین کتاب دفاع مقدس« را شــامل 
می شود. شعار بیستمین دوره »انتخاب بهترین 
کتاب دفاع مقدس« »معرفت افزایی« و »مقابله 

با تحریف« است.
عالقه منــدان می توانند برای کســب اطالعات 
بیشتر با دبیرخانه مرکزی این رویداد در تهران 
با شــماره های 88506009- 8850600۷ در 

ساعات اداری تماس بگیرند.

اسم تو مصطفاست
همزمان با ایام سوگواری ساالر 
شهیدان، انتشارات روایت فتح 
کتاب »اســم تو مصطفاست«، 
روایت زندگی شــهید تاسوعا، 
شــهید مدافع حــرم، مصطفی 
صدرزاده را روانه بازار کرد. این 
کتاب مســتندی است داستانی 
از زندگی پهلوان شهید مصطفی 
صدرزاده به روایت همســرش 

ســمیه ابراهیم پور. اول آبان 1۳94، درست روز تاسوعای 
حسینی، مصطفی صدرزاده، در حلب ســوریه به شهادت 
رسید. راضیه تجار با قلم شیوا و زیبای خود داستان زندگی 
این شهید بزرگوار را از زمانی که مصطفی و سمیه که یکی  
زاده شــمال و دیگری زاده جنوب بود باهم در تهران آشنا 
شدند و پیمان عشق بستند تا زمانی که روح یکی آنقدر بزرگ 
شد تا دیگر در پوست خودش نگنجید و به معراج رفت، در 
208 صفحه نوشته است . اگر به خواندن داستان های واقعی 
از زندگی بزرگمردان و قهرمانان شجاع وطنی عالقه دارید 
»اسم تو مصطفاست« یکی از بهترین کتاب ها در این زمینه 
است. الزم به توجه اســت که این کتاب یکی از کتاب های 
پویش »سفیرحسین۳« در محرم امسال است و متقاضیان 
خریــد آن می توانند با تخفیــف قابل توجهــی کتاب را از 

هیئت های عزاداری سراسر کشور دریافت کنند.
در بخش هایی از کتاب می خوانیم: »اینجا بر لبه سنگ سرد 
نشسته ام و زیر چادر، تیک تیک می لرزم. آن گل آفتابی که 
در چشمان تو افتاده، یک ذره هم گرما به تن من نمی بخشد. 
انگار با موذی گــری می خواهد دو خط ابــروی تو را به هم 
نزدیک تر کند و دل مرا بیشتر بلرزاند. می دانی که همیشه 

در برابر اخمت پای دلم لرزیده. تا اینجا پای پیاده آمدم...«.

ایجاد فضای فرهنگی هنری 
و رسانه ای در راهیان نور

دبیر ســتاد مرکزی راهیان نور کشــور گفت: »در مبحث 
راهیان نور، به شدت دنبال ایجاد فضاهای فرهنگی، هنری و 
رسانه ای هســتیم تا بتوانیم مخاطب جوانمان را قانع کنیم 
که برای چه باید به این سفر معنوی و ارزشی بپیوندد و راهی 
سرزمین های نور شود. بی شک هیچ زبانی بهتر از زبان هنر و 

رسانه برای این شیوه جذب سراغ نداریم.« 
 ســرهنگ مهدی امیریان با اعالم این خبر گفت: »نباید در 
تولید محتوای فرهنگی مدنظر برای راهیان نور دچار تکرار 
شویم. باید از همه ظرفیت  و سلیقه ها برای رسیدن به یک 
تحول نوین و عقالنــی جهت راهبرد محتوایی و پیوســت 
فرهنگی یادمان ها و مناطق عملیاتــی بهره ببریم، چرا که 
نسل امروز که مخاطب اصلی ما در این حرکت عظیم است، 
دنبال منطقی جدید و پذیرش متفاوتی از دوران دفاع مقدس 

هستند.«
وی یادآور شد: »عالم هنر مرز ندارد و ما ناچاریم برای اینکه 
فرهنگ غنی دفاع مقدس را در سطوح گسترده و بین المللی 
منتشر کنیم، به این رویکرد و عالم جذاب روی بیاوریم. در 
مبحث راهیان نور، به شدت دنبال ایجاد فضاهای فرهنگی، 
هنری و رسانه ای هستیم تا بتوانیم مخاطب جوان مان را قانع 
کنیم که برای چه باید به این سفر معنوی و ارزشی بپیوندد و 
راهی سرزمین های نور شود. بی شک هیچ زبانی بهتر از زبان 
هنر و رسانه برای این شیوه جذب سراغ نداریم. بسیاری از 
جمعیت جوان و دانشجویی راهیان  نور تنها به دلیل دیدن 
یک مستند فاخر درخصوص یادمان ها و راهیان نور متقاعد 
شــدند که به این خیل عظیم زائران سرزمین های حماسه 
بپیوندند و این نشــان می دهد که زبان هنر و رسانه باید در 

اختیار فعالیت های ارزشی قرار گیرد.«

معرفی کتاب

 خبر

 خبر

زهرا جودکی؛ روزنامه نگاریـاد

نمی دانم از کجا و چطور توصیفش کنم این زن را؛ 
نه بهتر است بگوییم شیرزن! از محمد دردانه اش 
بگویم که خدا بین 4دختر، به او عطا کرده بود اما به 
وقت دفاع از میهن، تا جبهه ها بدرقه اش کرد. یا از آن روزی بگوییم که خودش کمر همت بست، خانه و 
بچه ها را به همسرش سپرد و راهی چایخانه اهواز )رختشویخانه پشت جبهه ها( شد و یا از آن روزهای 
بی خبری و لحظه شنیدن خبر شهادت محمد. و دردناک تر اینکه در همین رختشویخانه، لباس پاره 
و خونین عزیزتر از جانش را پیدا کرد. رشادت های این زن تمامی ندارد؛ بعد از شهادت محمد هم، در 
میدان بود و با سرپرستی کاروان حضرت زینب)س( محله غیاثی به داد دل داغدار مادران شهدا رسید. 
تالش هایش برای جمع آوری کمک های مردمی در پشت جبهه ها در تهران و مسجد محله هم که جای 
خود دارد. اینها شرح کوتاهی از زندگی مادر شهید محمد علی فشارکیان است؛ عزت السادات که 
به واسطه پدر عالم و روحانی اش آمیز ابراهیم- که سال ها امام جماعت مسجد پای گلدسته اصفهان 
بود- به او »عزت آغا« می گفتند؛ کسی که به لحاظ شرایط اجتماعی و اقتصادی جا داشت که چندین نفر 
در خانه برایش کار کنند اما او متواضعانه در پشت جبهه ها لباس خونین شهدا را می شست و می دوخت. 

این روزها کهولت و بیماری، امان مادر را برده اما وقتی از حرف محمد می شود سر ذوق می آید.

تولد تک پسر خانواده در چله زمستان
چله زمستان سال 1۳4۳بود که دامن عزت السادات 
سبز شد؛ سبز به یمن آمدن فرزندي به اسم محمدعلی 
آن هم با چشمانی سبز. شــد تک پسر حاج عباس 
فشارکیان؛ حاج عباسی که حجره دار بازار بلور تهران 
و یکــی از واردکننده های چینی و بلــور بود. اهالی 
سرش قسم می خوردند؛ دست به خیر بود و دستگیر 
نیازمندان. فعالیت های سیاسی ضد رژیم شاهنشاهی 
داشــت و در توزیع اعالمیه های امــام)ره( همکاری 
می کرد. حتی از خانواده زندانیان سیاســی در زمان 
شاه، حمایت مالی می کرد. برای انقالب و جبهه هم 
کم نگذاشت و ارسال کمک های نقدی و غیرنقدی به 
دولت و جبهه جزو برنامه های او بود. از این مرد وارسته 
و باخدا هرچه بگوییم کم گفتیم. آن قدر به خمس و 
زکاتش حساس بود که اهل فامیل برای گرفتن لقمه  
حالل برای همسران باردار شان به خانه  آنها می آمدند. 
حاال محمد به دنیا آمده بود تا تاج سر و عصای دست 
پدر باشد. با قربان صدقه های پدر و مادر، خیلی زود 
قدکشید و پشت لبش سبز شد. قد بلند، هیکل درشت 
و 4شانه ای داشت؛ آن قدر عزیزکرده فامیل بود که به 
او می گفتند: »ُگله«؛ یعنی گل فامیل. همین موقع ها 
بود که مادر آرزو می کرد دامادی تک پسرش را ببیند و 
همیشه می گفت: »ممد آقا مرد نکو/ اگر زن می خوای 
به من بگو« می دانست پسرش با حجب و حیاست و 
می خواست اگر محمد بعدها تصمیم به ازدواج گرفت 
موضوع را راحت تر با او درمیان بگــذارد. یک بار که 
هنوز 18سالش تمام نشده بود در پاسخ به این شعر 
مادر گفت: »مادر جان! یکــی را می خوام اما اون منو 
نمی خواد.« مــادر چه ذوقی کرده بود که پســرش 
عاشق شده. حتی گاهی دخترها را صدا می کرد و از 
صندوقچه انگشتر و النگوي طال و پارچه های رنگی 
درمی آورد و می گفت: »اینا برای عروس ممده! چادر 
عروسش رو خودم سوغات آوردم.« البته بعدها متوجه 
شدند منظور محمد، سپاه بود. او مدت ها تالش داشته 
که عضو سپاه شود اما چون 18سالش تمام نشده بود با 

عضویت او موافقت نمی شد.

تو شاگرد اولی، بمان و مهندس شو 
اما او دســت بردار نبود و هر طور که بود می خواست 
خودش را به جبهه ها برساند. حرف های خانواده هم 
اثری در منصرف کردنش نداشــت حتی وقتی پدر 
می گفت: »تو شاگرد اول دبیرستانی. بمان و همین 
رشته ریاضی را تا دانشگاه ادامه بده، مهندس شو و جور 
دیگر به کشورت خدمت کن. ما به جای تو به جبهه 
می رویم.« با زبان شــیرینش دل پدر و مادرش را به 
دست آورد و باالخره کتاب و دفترش را بار ساک جبهه 
کرد و راهی شد. چون تک پســر بود، اوایل او را غرب 
کشور و سمت سومار می فرستادند. در اینجا نسبت به 
جنوب کشور، حمالت دشمن کمتر بود. اما کومله ها 

این منطقه را ناامن کرده و شب ها شبیخون می زدند.
مادر با یادآوری خاطرات محمد کــه او را ممد صدا 
می زد، تمام دردهایش را فراموش می کند و از روزهای 
خوش با محمدبودنش برایمان می گوید: »تازه صداش 
مردونه شده بود. چه قدی کشیده بودم. دوست داشتم 
فقط بشینم و قد و باالیش را تماشا کنم. اما چه کنم 
که جنگ، فرصت این کنار هم بــودن را از ما گرفت. 
یک بار که از غرب کشــور آمده بود، حاج عباس که 
نگران خواب و خوراک ممد در کوه و بیابان بود پرسید: 

»باباجان اونجا که هستی نم نداره؟ هوا سرد نیست؟« 
ممد با آنکه عادت به ســرمای استخوان سوز سومار 
نداشت همیشه می گفت: »خیالتون راحت مثل هتل 
4فصله، زیبا و سرسبز و عالی.« بار آخر بهمن ماه بود 
که برگشت و سریع سراغ دفتر و کتاب هایش رفت تا 
خودش را به امتحانات ثلث دوم که اسفند ماه برگزار 
می شد برساند. انگار فرمانده شان در جبهه به او گفته 
بود که برو درس بخــوان که ما درآینــده به نیروی 

تحصیل کرده هم نیاز داریم.« 

حضور مادر پشت جبهه ها
بهمن ماه سال 60وقتی محمد به خانه برگشت، مادر 
برای کمک به جبهه به رختشویخانه اهواز داوطلبانه 
اعزام شد. قرار بود 2 ماه یعنی تا ابتدای سال جدید آنجا 
بماند اما به علت کمبود نیرو، مادر 2 ماه دیگر هم در 

چایخانه ماند؛ یعنی تا آخر اردیبهشت سال 1۳61.
مادر هر وقت اسم پایگاه شهید علم الهدی)نام فعلی 
چایخانه( برده می شــود، با حسرت ســرش را تکان 
می دهد. انگار که دلش هنوز در چایخانه مانده باشد. 
اما ســکوت می کند و می گوید: »بگذریــم. هر چه 
کردیم وظیفه بود.« در پاسخ به اصرار ما برای گفتن 
از خاطرات آن روزها می گوید: »تا به امروز که حدود 
92سال دارم و نزدیک 40سال از حضورم در چایخانه 
می گذرد با کسی مصاحبه نکردم. نه که حرفی نداشته 
باشم یا خاطرم نباشد، اتفاقا شب و روز با خاطرات آن 
روزها زندگی می کنم اما نمی گویم چون ریا می شود و 
تعریف از خود است. ما آن سال ها هر چه کردیم برای 
خدا و مخلصانه بود. درست است خون از لباس های 
رزمنده ها پاک می کردیم اما انگار روح مان را صیقل 
می دادیم. پایگاه، فضای معنوی داشت که قابل توصیف 
نیست. یادش به خیر با خانم موحدی مسئول پایگاه و 
بی بی علم الهدی مادر شــهید حسین علم الهدی در 
پایگاه آشنا شدم. بی بی چه انســان وارسته ای بود.« 
مادر از خدماتی که خودش برای رزمنده ها کرده حرفی 
نمی زند اما از میان خاطــرات دخترانش، چیزهایی 
دســت مان می آید. در پایگاه علم الهدی گاهی میان 
لباس ها، قطعه ای از بدن رزمندگان را پیدا می کردند 
که با اشک چشم غسل می دادند، نوحه سرایی کرده 
و با برپایی مراسمی خاص در گوشــه ای از چایخانه 
بااحترام دفن می کردند. اسمش را هم گذاشته بودند 

قطعه ۷2تن.

ممد نبودی ببینی فتح خرمشهر را!
در روزهایی که مادر در چایخانه بود محمد پای قولی 
که داده بود ماند و حسابی درس  و مشق اش را خواند 
اما دلش پیش همرزمانش بود. تااینکه اردیبهشت ماه 
خبر آمد که عملیات مهمی در پیش است. دیگر آرام 
و قرار نداشت. مدام دعای توسل می خواند و بلندبلند 
گریه می کرد. تا جایی که همسایه ها فکر می کردند در 
خانه آنها مجلس روضه برپاست. باالخره پدر را راضی 
کرد و 15اردیبهشت در غیاب مادر راهی جبهه شد. 
اما این بار نه غرب بلکــه به جنوب رفت تا در عملیات 
بیت المقدس شرکت کند. مادر هم بی خبر از همه جا 
در چایخانه اهواز بود. تا اینکه پایان اردیبهشت ماه به 

خانه آمد و فهمید محمد عازم جبهه شده.
چند روزی در تهران ماند. همــان روزها بود که خبر 
فتح خرمشهر را دادند. پارادوکس عجیبی در دلش 
بود؛ هم خوشــحال از این پیروزی بود و هم آشفته از 

الناز عباسیانگزارش
روزنامه نگار
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نهضتکربال،حادثهایبینظیر
آیــتاهللالــعـظـمـي

جــوادیآملی:
شــما مســتحضرید، تاریخ 
خوانده هستید؛ جریانی خیلی 
بدتــر از جریان کربــا اتفاق 
افتاد. این مغول ها آمدند، کارهایی سنگین تر از کربا 
کردند! بعضی از این سران را و سرداران را و سپهبدها 
را ُمثله کردند، تقطیع کردند، 4قسمت کردند؛ دو تا 
پا و دو تا دست را، یکی به تبریز بردند، یکی به شیراز 
بردند، بعد درباره اینها هجوگونه شــعر گفتند؛ )فی 
الجمله به یک هفته جهانگیر شــدی(! این کارها را 
مغول کردند، نام شان در تاریخ دفن شد؛ کسی برای 

اینها سینه نمی زند! 
اّما یک کودک... به نــام علی اصغر؛ این کاری کرد که 
وجود مبارک امام ســجاد)ع( می گوید: حرمله هنوز 
زنده است یا نه؟! آخر چرا؟ چرا علی اصغر اینجور شد؟ 
آن امام چهارم، حجت بالغه الهی اینچنین می گوید...، 

اینهاست!
جریان حسین بن علی، جریان کربا؛ اینها »امین اهلل« 
هســتند. اینکه ما می گوییــم: »الّســام علیک یا 
امیــن اهلل«، یعنی آنکه گفت: »آســمان بــار امانت 
نتوانست کشــید«، این امین اهلل است که بار امانت را 
می کشد. واقع کاری که حسین بن علی کرد نه مقدور 

آسمان بود، نه مقدور زمین...!
منبع:بخشیازپیامبهنخستینهمایشاربعین
دردانشگاهمحققاردبیلیمورخمهر۱۴۰۰

معنابخشیامامحسینعبهزندگی
عالمهمحمدتقیجعفری)ره(:

حمد و سپاس بی کران خداوندی راست 
که با فیض اعظم و لطف و حکمت ربانی 
خود، انسانی معنی دار در جهانی معنی دار 
َّا إِلَیِه  ِ َو إِن َّا هلِلَّ بیافرید و او را در مســیر إِن
َراِجُعوَن، »ما از آِن خداییم و به ســوی او بازمی گردیم.« به تکاپو 
درآورد و برای به ثمر رساندن شــخصیت آدمی در این حرکت 
بزرگ، او را از دو نوع راهنما برخوردار فرمود: ۱. راهنمایان درونی 
که فطرت و عقل و قلب نامیده می شوند. ۲. راهنمایان برونی که 
پیشوایان الهی هستند. درود و سام بی پایان به ارواح پاک همه انبیا 
و مرسلین و ائمه طیبین و طاهرین و پیروان راستین آنان باد که 
با همه نیروها و استعدادهای خود، برای هدایت و ارشاد انسان ها 
قیام نمودند، و عــده ای فراوان از آنان حتــی از جان خود در این 
جهاد بزرگ گذشتند، تا جان های آدمیان را از آلودگی های ماده 
و مادیات نجات دهند و به هدف اعای »حیات معقول« رهنمون 
شوند. در ردیف اول جهادگران انسان ساز، حسین بن علی)ع( را 
می بینیم که با نظر به مجموع قضایا و حوادثی که پیرامون شهادت 
او صورت گرفته اســت، در مرتفع ترین قله فداکاری در راه حق و 
حقیقت با قامتی راست و با جدی ترین قیافه ایستاده و با رساترین 
صدا، همه افراد بشــر را مخاطب قرار داده و فریــاد می زند: »ای 
انسان ها! برای زندگی معنایی واالتر وجود دارد که قرار گرفتن در 
شعاع جاذبیت کمال است. و برای مرگ نیز حقیقتی عالی تر وجود 
دارد که ورود در حوزه جاذبیت کمال است.« زندگی به این معنی، 
همان »حیات طیبه« یا حیات معقول اســت که آزادی و عزت و 
شرف و علم و عدل و صدق و صفا و کمال جویی، از مختصات آن 
است. و مرگ به آن معنی، شکوفایی همان »حیات طیبه« است 
که شخصیت آدمی به وسیله آن در حوزه جاذبیت کمال، به ثمر 
 »ِ َّا هلِلَّ جاودانی خود می رسد. این اســت زندگی حقیقی که از »إِن

َّا إِلَیِه َراِجُعوَن« واصل می گردد. شروع و به »إِن
منبع:کتاب»امامحسین)ع(،شهیدفرهنگپیشروانسانیت«ص۱۵

اندیشه مسطور

گفتمان اسام

مواجهه جدیدی با هستی داشته باشد. اما همانگونه 
که انسان ها در گذشــته کاری نکردند که کیفیت 
مواجهه آنها با هســتی تغییر کند بلکه این تغییر 
مواجهه انسان با هستی رخ داد، امروز هم نمی توان 
در قالب برنامه های مشخص و مدیریت شده کاری 
کرد که مواجهه انسان با هستی عوض شود، بلکه باید 
منتظر تقدیر جدید تاریخ بود و همانطور که هایدگر 
در آخرین مصاحبه اش عنوان کرد، مگر اینکه خدا 
کاری کند؛ وگرنه از دست بشر کاری ساخته نیست.

رویکردهایمدیریتپذیریعلم
آیاعلمهمدرفلسفهعلمتحلیلیو
همدرفلسفهعلمقارهایمدیریتناپذیرقلمداد
میشودودرنتیجههیچراهیبرایمدیریت

تحولعلموجودندارد؟
آنچه تا بدینجا بدان اشــاره شد به جهت شناخت 
منشأ باور وحشی و مدیریت نا پذیر بودن علم آمد 
اما از سوی دیگر رویکردهای علم شناسانه دیگری 
وجود دارند که علم را مدیریت پذیر می دانند. قبل از 

معرفی این رویکردها به دو مقدمه اشاره می کنیم.
مقدمه اول: تا نیمه قرن بیســتم، جریان غالب در 
فلسفه علم تحلیلی بود که صرفا به روابط منطقی 
و درونی گزاره های علمی توجه می کرد که عمدتا 
شــامل دو دیدگاه اثبات گرایی حلقــه وینی ها و 
عقانیت نقاد پوپر و تا حدودی برنامه  پژوهش علمی 
الکاتوش می شد. در نیمه دوم قرن بیستم از یک سو 
مطالعات تاریخی و جامعه شناختی علم شیوع پیدا 
کرد و از سوی دیگر مشکات رویکردهای منطقی 
به علم آشکار شد. محصول بارز این موقعیت کتاب 
»ســاختار انقاب های علمی« کوهن است که در 
سال ۱96۲منتشر شــد که پر ارجاع ترین کتاب 
در حوزه فلسفه علم به شمار می آید. در این مقطع 
علم به عنوان یک پدیده اجتماعی معرفی شد که در 
آن عوامل اجتماعی نه تنها در بیرون علم )انتخاب 
مسئله یا کاربرد دســتاوردهای علمی و...( که در 

محتوای خود علم اثر می گذارد.
مقدمه دوم: تا دهه ۱970پدیده های اجتماعی در 
دو قالب کلی ساختارگرایی و کنش گرایی تبیین 
می شد. با آشکار شــدن ضعف این دو نگاه از دهه 
۱970به این سو تاش های بسیاری صورت گرفت 
که پدیده های اجتماعی همزمان براساس ساخت و 
عامل تبیین شود. نظریه ساخت یابی آنتونی گیدنز و 
پی یر بوردیو و نظریه واقع گرایی انتقادی روی بسکار 

و... نمونه ای از این تاش ها هستند.
پس در نگاه کنونی ما علم با وجود اینکه یک منطق 
درونی دارد و به دنبال کشــف واقع است و... یک 
پدیده اجتماعی هم اســت که بــرای تحلیل آن 

باید همزمان به نقش کنشگر و نقش ساختارهای 
سیاســی، اقتصادی، فرهنگی، تاریخی و... توجه 
کرد. در این نوع نگاه علم نه کاما تحت تأثیر اراده 
ماست )زیرا قرار است یک واقعیتی که مستقل از 
ذهن و زبان و قراردادهای ما آدمیان است را کشف 
کند و این واقعیت اجازه نمی دهد هر تصویری را از 
او بسازیم( و لذا باید گفت که در این نگاه تحول علم 
کاما مدیریت پذیر نیست یا به عبارت دیگر تحول 
علم یک پروژه نیســت. اما از ســوی دیگر پدیده 
اجتماعی علم تحت تأثیر کنشگران نیز قرار دارد 
و اراده های آنها، البته نه به طور کامل، در چگونگی 
تحول آن ایفای نقش می کند و لذا باید بپذیریم که 
علم صرفا در قالب یک فرایند طبیعی و به صورت 

وحشی تغییر نمی کند.
البته در اینکه یک پدیده اجتماعــی چقدر تابع 
کنشگر است و چقدر تابع ســاختار اختاف نظر 
وجود دارد. در تحلیل پدیده علم نیز همین وضعیت 
را شــاهدیم و برخی جنبه مدیریت پذیری علم را 
پررنگ تر می بینند و برخی جنبه مدیریت ناپذیری 

آن را.

مدیریتعلمازمنظرتاریخعلموتحوالتعلمی
تاریخعلــموتحــوالتعلمی
چــهمیگوینــد؟مدیریتپذیــرییــا

مدیریتناپذیریعلم؟
در فلسفه علم تاریخ این بحث مطرح می شود که ما 
یک علم تاریخ واحد نداریم و ذهنیت های یک مورخ 
در نحوه توصیف، فهم، تحلیل و تبیین پدیده های 
تاریخی تأثیرگذار است. در پاسخ به پرسش اول به 
دو نوع تاریخ نگاری درونی و بیرونی علم اشاره کردم 
یا بحثی که تحت عنوان تاریخ نگاری ویگی از آن یاد 
می شود و... پس اینطور نیست که بگوییم تاریخ علم 
واحدی وجود دارد که می تواند داور بی طرفی برای 
نگاه های فلســفی به علم و ازجمله داور بی طرفی 
برای دو نوع نگاه به علم که در این گفت وگو مورد 
بحث بود، یعنی مدیریت پذیری یا مدیریت ناپذیری 

علم باشد.
اما در مواجهه با کسانی که علم را کامًا وحشی و 
مدیریت ناپذیر می دانند می توان به بحث حکمرانی 
یا سیاستگذاری علم اشاره کرد که از مباحث جذاب 
و جدی دهه های اخیر در جوامع علمی است و کتب 
و مقاالت بسیاری در این زمینه در عرصه بین المللی 
نوشته شده اســت. در زبان فارسی نیز می توان به 
کتاب های »حکمرانی علم؛ دانشــمندان چگونه 
راهبری می شوند؟«؛ »سیاستگذاری علم در آینده« 
و... یــا مقاالتی همچون »فرایند سیاســتگذاری 
و حکمرانــی علم«، »مطالعــه تطبیقی وضعیت 
حکمرانی علــم در ایران و کشــورهای منتخب« 
و... اشاره کرد. این آثار نشان می دهند که چگونه 
دانشــمندان بر اثر برنامه ها و سیاست ها و عوامل 

تشویقی و... به موضوعات خاصی می پردازند.

سیاستگذاریعلمدردورانتمدناسالمی
سابقهسیاستگذاریعلمدردوران
تمدناسالمیچیستوبرچهمبناییانجام

گرفتهاست؟
برای نمونه خواجه نصیرالدین طوسی )قرن هفتم 
هجری( یکــی از بزرگ ترین دانشــمندان جهان 
اسام است که در دوره ای وزیر هاکوخان می شود. 
خواجه براساس ذهنیتی که نسبت به طبقه بندی 
علوم دارد، حقوق دانشمندان را مشخص می کند. 
ابن کثیر در تاریخ البدایه و النهایه می نویسد: خواجه 
نصیرالدین طوســی به هر یک از فاســفه روزی 
3درهم، به اطبا روزی ۲درهم، به فقها روزی یک 
درهم و بــه محدثین روزی نصــف درهم حقوق 
می داد. به این جهت مردم به دانشکده های فلسفه و 
طب بیشتر از فقه و حدیث هجوم آوردند؛ درصورتی 
که قبا این علوم در خفا تعلیم می شدند. خواجه 
نصیرالدین طوسی با چنین اقدامی زمینه احیا و 
گسترش علوم طبیعی را فراهم آورد. برای نمونه 
رصدخانه مراغه که مکتب نجومی مراغه را به دنبال 
داشت و در پیدایش نجوم جدید و نظریه خورشید 
مرکزی که بعدها توســط کپرنیک مطرح شــد 
تأثیرگذار بود محصول رویکرد سیاســتی خواجه 

نصیرالدین طوسی بود.

تحول علوم انسانی، پروسه یا پروژه؟
نگاهی به مدعای وحشی و مدیریت ناپذیر بودن علم

بازشناسیمسئولیت،عاملیتو
شأناخالقیوعاشوراپژوهی

در نوشته پیشین روشن شــد که تا وقتی جنبه های اخاقی 
واقعه عاشورا روشن نشود، جامعه شناسی، سیاست و... سایر 
نگرش های علمی نمی توانند تحلیل روشــنی از عاشورا ارائه 
بدهند. اکنون و در گام دوم از سلســله نوشته های اخاق و 
عاشورا، وارد مفهوم شناسی واژگان کلیدی اخاق می شویم. 
مسئولیت اخاقی، عامل اخاقی و  شــأن اخاقی سه مورد 
از کلیدی ترین مفاهیم اخاقی هستند که در بخش کلیات 

اخاق مطرح می شود.
مســئولیت اخاقی آن اســت که آدمی در برابر وظیفه ای، 
شایســته بازخواست باشــد. )مصباح یزدی، فلسفه اخاق، 
۱373، ص۱76(. عامل اخاقی عنوانی اســت برای بررسی 
شرایط تکلیف و اینکه چه کسانی در برابر وظایف عاملیت و 
مسئولیت دارند)گنسلر، هری جی، درآمدی جدید به فلسفه 
اخاق، ترجمه حمیــده بحرینی، ۱3۸7، ص۱46(. شــأن 
اخاقی به بررســی جایگاه موجودات در مسئولیت ســازی 
می پردازد؛ چه کســانی و چــه چیزهایی، بــرای ما تکلیف 
می سازند؟ آیا به آنها توجه داریم؟)علی پاکپور،  شأن اخاقی و 
بررسی دیدگاه های رایج، فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهنامه 
اخاق، ش۱5، ص۲۸( اکنون و با توجه به اتفاقات واقعه عاشورا 

می بایست این واژگان را در متن تاریخ بازشناسی کنیم.
براســاس روایات تاریخی، هر چند حاکمان جامعه، فســِق 
خویش را به مرور آشــکار کرده بودند اما اینچنین نبود که 
مردم و بزرگان و فقیهان، دست از بندگی خدا و احکام شرع 
برداشته باشــند. حتی اگر بگوییم مشکل مردم در بی قیدی 
نسبت به مال حرام بوده یا آنکه بی توجهی به جایگاه ولی اهلل 
و امامت داشتند، سؤال را تکرار می کنیم: چرا به حق الناس و 
حّق ولی خدا بی توجهی کردند؟ انحراف اکثریت و ســعادت 
یاران سیدالشهدا علیه السام، ریشه در تعریف و توجه آنها به 

مفاهیم کلیدی فوق دارد.
دیدگاه هر شخص نسبت به مسئولیت، عاملیت،  شأن، نظام 
و ضعف اخاقی، کارخانه رفتارسازی او را مهندسی می کند. 
اگر مردم کوفه به یاری سیدالشــهدا علیه السام نیامدند یا 
افرادی برخاف پیش بینی ها به سپاه سیدالشهدا علیه السام 
پیوستند، همگی ریشه در شناسایی جایگاه خویش در قبال 

این مفاهیم داشته است.
چرا عبداهلل بن عمیر، علی رغم مخالفت با دعوتنامه ها و قیام 
سیدالشهدا علیه الســام، هنگامه تصمیم گیری، خود را به 
سپاه سیدالشهداء علیه السام می رساند؟ حّر چگونه مقامش 
در سپاه ابن زیاد را ترک گفت و حر شــد؟ این افراد با وجود 
انتخاب های غلط و حتی حضور در سپاه و دستگاه جور، خود 
را نسبت به مسائل مختلف مســئول و خویشتن را مستحق 
قضاوت اخاقی می دانستند. اشتباه می کردند اما اینچنین 
نبود که با توجیه و بهانه تراشــی، خود را در قبال آن اشتباه 
مواخذه نکنند. آنها خود را دارای بلوغ و عقل و نیت می دانستند 
لذا، به خویشتن به عنوان یک عامِل اخاقی در تمامی رفتار ها 
نظر می کردند، نه اینکه تنها در قبال نماز و روزه، حج، امنیت 

خانواده و غذای سفره، احساس مسئولیت کنند.

افرادی که در جریان عاشورا دیر یا زود مسیر صحیح را انتخاب 
کردند، جایگاه و شــأن اخاقی افراد و موجــودات را نادیده 
نمی گرفتند. همانطور که گفتیم،  شــأن اخاقی مشــخص 
می کند که ما برای چه کســانی حق اخاقی قائل هستیم و 
نسبت به کدامیک احساس وظیفه نمی کنیم. عبداهلل بن عمیر 
با قیام سیدالشهدا علیه السام مخالف بود، اما آنجا که متوجه 
شد مردم کوفه همگی برای جنگ با سیدالشهدا مهیا شده اند، 
 شأن اخاقی ولی خدا را به یاد آورد و با خود گفت، جنگ در برابر 
دشمنان حسین علیه السام برای من باارزش تر از جنگ با کفار 
است. اینها شواهدی است که نشان می دهد این افراد جایگاه 

خود را در برابر واژگان کلیدی اخاق مشخص کرده بودند.
بی وفایاِن کوفه، آنچنان که نســبت به غذای خانه و ظاهر 
دین احساس مسئولیت داشتند، نسبت به مغز دین و والیت 
نداشتند. ایشان خود را عامل اخاقی همه انتخاب هایشان 
نمی دانستند. مصداق بارزش مردم قبیله مذحج هستند که 
تا وقتی عمروبن حجاج دم از قیام سیدالشهدا می زد، همگی 
شمشیر به سوی ابن زیاد گرفتند و وقتی عمرو، آینده را در 
دستان ابن زیاد دید، شمشــیر را به نفع ابن زیاد و به سوی 
سیدالشهدا روانه داشــتند. عذاب وجدان هم داشتند اما نه 
عذاب وجدانی که تکلیفی برایشان بسازد. عده ای نیز مانند 
عبیداهلل بن حر احســاس مســئولیت می کردند، اما با این 
حال توان انتخاب مسیر حق را نداشــتند و مبتا به ضعف 

اخاقی بودند.
بنابراین انتخاب هــای کوفیان تاریخ و عاشــوراییان امروز، 
همگی بستگی به چند پرسش مهم دارد: آیا خودت را در برابر 
انتخاب هایت مسئول می دانی؟ حاضری در قبال آنها مواخذه 
شوی؟ در برابر کدام انتخاب ها احساس مسئولیت نمی کنی؟ 
نسبت به کدام رفتار کار را از اختیار خود خارج می دانی و در 
کجا مختاری؟ برای چه کسانی شأن اخاقی قائل هستی؟ آیا 

نسبت به آنها احساس وظیفه می کنی؟
پیش از آنکــه رفتار مــا مهم باشــد، نگرش ما نســبت به 
مسئولیت ها و بازخواســت ها اهمیت دارد و این نگرش تنها 
نتیجه اندیشه نیست بلکه حاصل انتخاب های گذشته ماست 
که به مرور شخصیتی از ما می سازد تا در قبال مسائلی احساس 
مسئولیت کرده و در قبال بعضی دیگر احساس ضعف می کنیم 

و نسبت به بعضی هیچ وظیفه ای برای خود قائل نباشیم.
با رسیدن سخن به اینجا، سؤال مهمی پدید می آید، چه شد 
که مردم کوفه به چنین نگرشی رسیدند و علی رغم احساس 
مسئولیت، مبتا به ضعف اخاقی شدند؟ بررسی این سخن 
نیازمند تحلیل ضعف اخاقی و نظام اخاقی مردم کوفه است 

که ان شاءاهلل در نوشته های بعدی به این مسئله می پردازیم.

عاشورا پژوهی اخاقی

معرفیکتابتفسیرسورهمجادله

کتاب »تفسیر سوره مجادله« یکی 
از کتاب های تفســیر ســوره های 
قرآن کریم به قلم حضرت آیت اهلل 
خامنه ای اســت. ایــن کتاب متن 
ویراسته جلسات تفسیر این سوره 
اســت کــه در دوران مســئولیت 
ریاســت جمهوری رهبــر معظم 
انقاب در جمع پاسداران و اعضای 
دفتر ریاست جمهوری در 7جلسه از 

۱7اردیبهشت تا ۱۱تیر سال ۱36۱برگزار شده است. تمامی 
۲۲آیه سوره مجادله در این جلسات بررسی شده است. رهبر 
معظم انقاب اسامی که در دوران قبل از پیروزی و در جریان 
مبارزات علیه رژیم طاغوت از برپاکنندگان و معلمان دروس 
فهم و تفســیر قرآن کریم بوده اند، پس از پیــروزی انقاب 
اسامی و نیز پس از تصدی رهبری انقاب همواره از مشوقان و 
توصیه کنندگان برجسته در ترویج و گسترش جلسات تاوت 
و تفسیر قرآن کریم بوده اند. پس از انقاب نیز سلسله جلساتی 
در این خصوص برگزار شد و انتخاب هر کدام از سوره ها دلیل 
منحصر به فردی داشــت. به گفته رهبر معظم انقاب دلیل 
انتخاب این سوره ها این بود که سوره های جزء ۲7و ۲۸و این 
حدود، غالبا سوره های مدنی است و در شهر مدینه بر پیامبر 
نازل شده اند. به این معنی که این سوره ها مربوط به زمان پس 
از تشکیل حکومت اسامی بوده و با وضعیت ما پس از انقاب 
اسامی تشابه دارد. خواننده در این مجموعه تفاسیر به روشنی 
با روش و سبک خاص ایشــان در تفسیر و تشریح آیات قرآن 
کریم آشنا شده و توجه ایشــان به نکات روشنگر این کتاب 
نورانی در برپایی و تحقق حکومت اسامی و مباحث اجتماعی-

سیاسی را درمی یابد.
این کتاب توسط انتشارات انقاب اســامی، وابسته به دفتر 
حفظ و نشر آثار رهبر انقاب، عهده دار چاپ این آثار بوده است.

معرفی کتاب

یکــیازموضوعات
مطــرحدرجامعه
علمیایرانپساز
انقالب،تحولعلومانسانیوتالشبرایدستیابیبهعلومانسانیهماهنگباآموزههایاسالمیوکارآمد
درپاسخبهنیازهایجامعهایرانیاسالمیپسازانقالببودهوهستکهبرایتحققآندرسالهایپس
ازانقالب،مراکزمتعددفرهنگی،آموزشی،پژوهشــیوسیاستگذاریتأسیسشدهاستواستادانو
پژوهشگرانحوزویودانشگاهیبسیاریدراینزمینهفعالیتمیکنند.ازسویدیگربرخیمنتقداناین
موضوعبراینباورندکههرچندتحولعلمامریپذیرفتنیاستوتاریختحوالتعلومنیزبهترینشاهد
براینامراست،امااینتحولیکامرمدیریتپذیرنیست.بهبیاندیگربهعقیدهاینجمعتحولعلوم
پروسهوفرایندیاستکهبهصورتطبیعیطیمیشود،نهپروژهایکهتحتتأثیرارادههاوسیاستهای
فردییاجمعیبهوجودآید.درادامهتالشکردهایمتاابعادمختلفاینموضوعرابهشکلیمختصربررسی
کنیم.درمقالهدرپيآمدهدکترمحمدتقيموحدابطحيدراینمبحثبهپرسشهایيپاسخدادهاست.

مبناینظریاتمعتقدبهعلموحشیورامنشدنی
برخیازاستادانبهاستنادتاریخعلم
معتقدند»علموحشیاستورامشدنینیست«
وبهاستناداینمطلببافعالیتهاییکهپساز
انقالببرایتحولعلومانسانیوعلومانسانی
اسالمیشدهومیشودمخالفهستندوفعاالن
اینعرصهرابهفقرفهمتاریخعلموتالشازسر
جهالتمتهممیکننداماآیاواقعاعلموحشی

استونمیتوانآنرامدیریتکرد؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا خوب است تعریفی 
اجمالی از پروسه/فرایند و پروژه ارائه کنیم. در یک 
تعریف ابتدایی می توان گفت فرایند به تغییراتی در 
یک سیستم می گویند که به صورت طبیعی و بدون 
اراده و مدیریت بیرونی انجام می گیرد. برای مثال 
فرایندهای زمین شناختی )مانند زلزله و آتشفشان 
و...( محصول فعل و انفعاالت و روابط علی و معلولی 
بین پدیده های زمین شناختی مانند فشار و دما و 
جنس الیه های زمین و... است. یا وقتی از فرایند 
تولید یک محصول صحبت می کنیم، مرادمان این 
است که به لحاظ قوانین حاکم بر مواد شیمیایی، 
برای دست یافتن به فان محصول باید ابتدا مقدار 
الف از ماده ب را با خلوص ج و دمای د و... با مقداری 
دیگری از ماده بهمان مخلوط کــرد و بعد اینکه 
چه مقدار از یک ماده باید با چــه مقدار از ماده ای 
دیگر مخلوط شــود تا مقدار خاصی از محصول به 
دست  آید به اراده من بســتگی ندارد. اما در پروژه 
ما با تغییراتی ســروکار داریم که بــه اراده و نحوه 
مدیریت ما مربوط می شــود. برای مثال ما برای 
کنترل آثار ناشی از زلزله، پروژه هایی را به مرحله 
اجرا درمی آوریم یا برای ساخت یک کارخانه تولید 
سیمان پروژه ای را تعریف می کنیم، زیرا اینکه در 
این محل سیمان تولید کنیم یا محصولی دیگر به 
اراده و مدیریت من وابسته است. اینکه چه مقدار 
ســیمان با چه کیفیتی درست شــود تابع اراده و 

مدیریت انسانی است و... .

باذکراینمقدمهپرسشایناست
کهآیاتحولعلمیکمقولهمدیریتپذیروتابع
ارادهانسانیاستیایکفرایندطبیعیووحشی
کهتنبهبرنامههاوسیاستهایمانمیدهد؟

پاســخ به این پرســش بســتگی دارد به موضع 
علم شناسی ما یعنی به فلســفه علم و تاریخ علم 
مختار ما. فرض کنید فردی در فلسفه علم طرفدار 
رویکرد عقانیت نقاد پوپری باشد )چنانچه استادی 
که از او نقل قول آمد که علم را وحشی معرفی کرده 
چنین هستند( و بر این باور باشد که پیشرفت علم 
منطق خاص خودش را دارد. برای حل مسئله ای 
که درون علم شکل می گیرد، حدسی زده می شود 
و اگر شواهد تجربی این حدس را ابطال نکردند این 
حدس در علم می ماند وگرنه ایــن حدس ابطال 
می شود تا حدس بهتری ارائه شــود. یا در تاریخ 
علم قائل به تاریخ نگاری درونی علم باشــد که بر 
این باور است که مســائل و نظریات جدید در علم 
تنها مولود شرایط منطقی درون خود علم است و 
در نتیجه در تاریخ نگاری خود تنها بر نقش عوامل 
ذهنی و منطقی درون خود علم تأکید کند و برای 
مثال بگوید فیزیک نیوتنی محصول اجتناب ناپذیر 
ریاضیات و فیزیک پیش از خود بوده است. طبیعی 
اســت که چنین نگاهی به این نتیجه می انجامد 
که علم منطق خــودش را دارد، همچنان که مواد 
شیمیایی خواص ذاتی خودشان را دارند و در نتیجه 
تحول علم تابع اراده های انسانی نیست، همچنان که 

فرایند ترکیب شیمیایی چند ماده، به عنوان یک 
پدیده طبیعی، تابع اراده انســانی نیست. در این 
نگاه تحول علم یک پروســه خواهــد بود نه یک 
پروژه که بتوان با سیاستگذاری و برنامه ریزی آن 

را متحول کرد.

رویکردهایفلسفهعلمتحلیلیوقارهای
آیادیــدگاهوحشــیبــودنو
مدیریتپذیرنبودنعلممحصولایننوعخاص
ازفلسفهعلموتاریخعلماست؟یادیدگاههای
دیگریدرفلسفهعلموتاریخعلمهستکه

علمرامدیریتپذیرندانند؟
در یک نگاه کان ما دو دسته فلسفه در غرب جدید 
داریم. فلسفه های تحلیلی و فلسفه های قاره ای و به 
تبع آن دو جریان فلسفه علم تحلیلی و فلسفه علم 
قاره ای. عقانیت نقاد پوپری که پیش از این ذکر آن 
آمد، ذیل فلســفه های علم تحلیلی قرار می گیرد. 
اعتقاد به مدیریت ناپذیری علم یــا به تعبیر دیگر 
نگاه فرایندی به تحول علم را در برخی جریان های 
فلســفه  علم قاره ای هم می توان مشــاهده کرد. 
برای نمونه در علم شناســی هایدگری که همانند 
علم شناسی پوپری، نمایندگانی هم در ایران دارد، 
چنین عنوان می شود که علم در هر دوره ای تابعی 
است از ویژگی های آن دوره. برای مثال علم عصر 
حاضر ماهیت فناورانه )تکنولوژیکال( دارد که در 
نهایت منکشف کننده نحوه جدید مواجهه انسان با 
هستی است. به عبارت دیگر این دیدگاه بر این باور 
است که تامل دقیق در علم تکنولوژیک عصر حاضر 
این واقعیت را آشکار می ســازد که مواجهه انسان 
با هستی تغییر کرده اســت، به گونه ای که انسان 
امروزی، هســتی را به منزله منبع انرژی قلمداد 
می کند که می توان به آن تعرض کرد، انرژی آن را 
استخراج، ذخیره و تبدیل کرد. در این نگاه تحول 
بنیادین در علم مستلزم آن است که انسان بار دیگر 

در مواجهه با کسانی که علم را کامال وحشی و مدیریت ناپذیر می دانند می توان 
به بحث حکمرانی یا سیاست گذاری علم اشاره کرد که از مباحث جذاب و جدی 
دهه های اخیر در جوامع علمی است و کتب و مقاالت بسیاری در این زمینه در 
عرصه بین المللی نوشته شده است. در زبان فارسی نیز می توان به کتاب های 
»حکمرانی علم؛ دانشمندان چگونه راهبری می شوند؟«؛ »سیاستگذاری علم 
در آینده« و... یا مقاالتی همچون »فرایند سیاستگذاری و حکمرانی علم«، 
»مطالعه تطبیقی وضعیت حکمرانی علم در ایران و کشورهای منتخب« و... 
اشــاره کرد. این آثار نشــان می دهند که چگونه دانشــمندان بر اثــر برنامه ها و 

سیاست ها و عوامل تشویقی و... به موضوعات خاصی می پردازند

حجتاالسالمسیدمحمدمهدیزادصالح

تصویرتابلوینقاشی»عرشبرزمینافتاد«
اثراستادحسنروحاالمینسال۱۳۹۴.

دکترسیدمحمدتقیموحدابطحی
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اندیشه 
علم
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حذف مدارک کاغذی و الکترونیکی شدن مدارک 
را می تــوان یکــی از بزرگ ترین تحــوالت نظام 
اداری کشــور عنوان کرد. با الکترونیکی شــدن 
مدارک، عالوه بر صرفه جویی چند میلیاردی در 
مصرف کاغذ و حفظ محیط زیست، شاهد اتفاقات 
دیگری هم خواهیم بود. جلوگیری از جعل، رفع 
نگرانی مفقود شدن، مسئله حمل ونقل مدارک، 
اســتناد پذیری و انکارناپذیری مدارک و اســناد 
بخشــی دیگر از فواید الکترونیکی شــدن اسناد 
و مدارک اســت. اما در این میان، باید سامانه ای 
مبتنی بــر تجهیــزات و زیرســاخت های به روز 
برای چنین اقدامی به کار گرفته شــود. عالوه بر 
ســامانه های اختصاصی که اکنــون در بعضی از 
دســتگاه ها ارائه خدمت می دهنــد، پنجره ملی 
خدمات هوشــمند به عنوان یک سامانه یکپارچه 
و واحد وظیفه خدمت رســانی الکترونیکی را به 
شهروندان و کســب وکارها به عهده گرفته است. 
پنجره ملی خدمات هوشــمند درصورت تحقق 
کامل، عواید بســیاری برای مردم، کسب وکارها 
و البته دســتگاه های حاکمیتی اعــم از دولت، 
قوه قضاییــه و قوه مقننه در پی خواهد داشــت. 
با راه اندازی این سامانه بســیاری از خدماتی که 
پیش از این براساس ارائه مدارک کاغذی و البته 
حضور فیزیکــی ذینفعان ارائه می شــد، حاال به 
شکل الکترونیکی و غیرحضوری و در تمام ساعات 
شــبانه روز قابل انجام و پیگیری اســت. شورای 
اجرایی فنــاوری اطالعات که عهــده دار چنین 
مسئولیتی است، بارها برای دستگاه های مختلف 
ضرب االجل هایی را تعیین کرده است. این در حالی 
است که به دالیل مختلف، هنوز برخی از دستگاه ها 
نسبت به تکالیف خود عقب مانده اند. رضا باقری 
اصل، دبیر شــورای اجرایی فنــاوری اطالعات، 
چندی پیــش در گفت وگو با همشــهری، مانع 
عمده در مسیر تحقق الکترونیکی شدن خدمات 
را اراده مدیریتی و تعارض منافع در برخی موارد 
اعالم کرده بود، درحالی که او کمترین مسئله در 
عقب ماندگی دستگاه ها برای انجام تکالیف مربوطه 

را مربوط به حوزه فنی و تجهیزات دانسته بود.

الکترونیکی شدن مدارک
هنوز بعضی از شهروندان از تقاضای کپی کارت 
ملی از سوی بعضی از دســتگاه ها به ویژه بانک ها 
گالیه دارند. این در حالی اســت که نخســتین 
بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی 
در دی ماه سال ۹6 به همه دستگاه های اجرایی 
و البته شــبکه بانکی ابالغ شده است. پس از این 
تاریخ هم یک بار در شهریور سال ۹۹و بار دیگر در 
اسفند همان سال سازمان اداری و استخدامی بر 
بخشنامه ســال ۹6تأکید کرد. با این حال، هنوز 
بعضی از دستگاه ها از کارت ملی کپی می گیرند، 
اما این بار به نظر می رسد که خودشان این کار را 
انجام می دهند و مشتری را برای کپی گرفتن به 

خارج از بانک هدایت نمی کنند.
حاال براساس دستورالعمل اجرایی ارائه خدمات 
هوشمند در پنجره ملی خدمات هوشمند دولت، 
دســتگاه های اجرایی موظف شده اند که تا 6 ماه 
آینده فرایندهای الکترونیــک خود را به گونه ای 
ســاماندهی کنند تا همــه مــدارک به صورت 

الکترونیکی دریافت شود.

همچنیــن دســتگاه های اجرایی باید اســناد 
تحویل  دادنی ماننــد گواهینامه هــا، قراردادها، 
مدارک، تأییدیه ها، مجوزها و ابالغیه ها را تبدیل به 
نسخه الکترونیکی کنند و این نسخه الکترونیکی 
را در اختیار هر شــخص حقیقی یــا حقوقی که 

متقاضی آن است قرار دهند.

مفهوم دولت الکترونیک مطلوب
رضا باقــری اصل، دبیر شــورای اجرایی فناوری 
اطالعات در گفت وگو با همشــهری معتقد است 
که اگر می خواهیم بگوییم که دولت الکترونیک 
مطلوب داریم، باید به جایی برســیم که به جای 
اینکه مردم به دنبال دریافــت خدمات از دولت 
باشــند، دولت باید به دنبال مردم باشــد تا این 

خدمات الکترونیک را به آنها تحویل دهد.
باقری اصــل به دنبال مــردم بــودن در عرصه 
دیجیتال را به این معنــی می داند که دولت این 
 سرویس ها را در بخش ستادی و حوزه پشتیبانی

)back office( و زیرســاخت های فنــاوری 
به گونه ای به هم متصل کند که مردم حتی متوجه 

نشوند که چگونه خدمات را دریافت می کنند.

شناسایی 390خدمت پرکاربرد
شورای اجرایی فناوری اطالعات حاال یک بار دیگر 
دســتگاه های اجرایی را موظف کــرده که تا پایان 
آذر1401 با مشارکت سازمان اداری و استخدامی 

فرایندهای خدمات پرکاربرد خود را اصالح کنند.
در فهرســت منتشر شده نام 40دســتگاه اجرایی 
دیده می شود که خدمات پرکاربرد آنها در مجموع 
شــامل 3۹0عنوان خدمت است که باید طی زمان 
تعیین شده به صورت الکترونیکی ارائه شوند. وزارت 
جهادکشاورزی با 86خدمت پرکاربرد در صدر این 
فهرست قرار دارد که به نظر می رسد بیشترین تالش 
را طی این مدت باید انجام دهد. همچنین سازمان 
غذا و دارو و شرکت ســهامی مدیریت تولید انتقال 
و توزیع نیروی برق به ترتیب بــا 24 و 23 خدمت 
بیشترین تکلیف را به عهده دارند. در این میان شبکه 
بانکی کشور هم مکلف شــده 21خدمت پرکاربرد 
خود مانند فرایندهــای اعطای وام و تســهیالت 

به صورت آنالین و از طریق پنجره واحد ارائه دهد.

خداحافظی با مدارک کاغذی
دستگاه های اجرایی باید اسناد و مدارک را تبدیل به نسخه الکترونیکی کنند و آن را در اختیار متقاضی قرار دهند

عمادالدین قاسمی پناهفناوری
روزنامه نگار

النگیا مثل کووید، پاندمی نمی شود
 شــیوع کووید-1۹ و بحران ناشــی از آن که بعد از 3ســال

جهان همچنان با آن درگیر است، موجب شده است ما نسبت 
به هر ویروسی که از حیوان به انسان منتقل می شود، نگرانی و 
ترس مبهمی داشته باشیم. به گزارش ان بی سی نیوز، این شاید 
توجه اخیر به شیوع جدید ویروس النگیا در چین که تاکنون 
35نفر را مبتال کرده اســت، توجیه کند. سؤالی که هم اکنون 
اذهان را به خود مشغول کرده این است، آیا این ویروس می تواند 
منجر به یک بیماری همه گیر جهانی دیگر شود؟ کارشناسان 
می گویند خوشبختانه، بسیار بعید اســت. اما این بدان معنا 
نیست که این ویروس تهدید به حساب نمی آید، چراکه مطالعه 
اخیر در مجله پزشکی نیوانگلند نشان داد که در سال2021، 
35مورد ابتال  در 2استان شــرقی چین ثبت شده است. با این 
حال، یکی از دالیلی که نباید نگران شیوع این ویروس باشیم، 
این است که هیچ یک از این بیماران فوت نکرده اند. علت دیگر 
در ماهیت خود ویروس النگیا نهفته اســت و آن، اینکه به نظر 
نمی رسد که ویروس قابلیت انتقال انسان با انسان داشته باشد و 
بیماران آلوده همگی به واسطه تماس نزدیک با حیواناتی مانند 
خفاش های میوه ای و موش ها که به احتمال زیاد میزبان اصلی 

ویروس هستند، به این بیماری مبتال شده اند.

وان کوپــر، اســتاد زیست شناســی تکاملی در دانشــگاه 
پیتزبورگ، گفت: به وضوح می تــوان انتقال مکرر از مخزن 
اصلی ویروس که موش ها هستند را دید. با این حال، به نظر 
نمی رسد این ویروس یک تهدید جهانی باشد، اما این ویروس 
به بخشــی از طبقه بندی ویروس ها تعلق دارد که ســابقه 
طوالنی دارد و با عنوان هنیپاویروس شــناخته می شــوند. 
هنیپاویروس ها، ویروس های RNA رشته منفی هستند که 
معموال در پستاندارانی مانند خفاش های میوه خوار و شروها 
یافت می شــوند. برخی از هنیپا ویروس ها بسیار خطرناک 
هســتند. به عنوان مثال، ویروس نیپا دارای نرخ مرگ ومیر 
بین 40 تا 75درصد اســت. ویروس نیپا عالوه بر ایجاد تب، 
سردرد، سرفه و سایر عالئم مشابه آنفلوآنزا، می تواند منجر به 
عوارض جانبی جدی مانند تورم مغزی )آنسفالیت(، تشنج و 
حتی کما شود. درحالی که به نظر نمی رسد ویروس النگیا یک 
تهدید جهانی باشد، سایر هنیپا ویروس ها مشکالت بزرگی را 

در سطح منطقه ایجاد می کنند.

 تنفس بهتر فضانوردان با استفاده
از مغناطیس

تعــدادی از دانشــمندان بین المللی، یک راه مناســب و بهتر 
برای تولید اکســیژن مورد نیاز فضانوردان در فضا با استفاده از 
مغناطیس ارائه کرده اند. به گزارش فیز، نتیجه تحقیقات جدید 
در مورد جداسازی فاز مغناطیسی در ریزگرانش توسط محققان 
دانشگاه وارویک بریتانیا، دانشگاه کلرادو و دانشگاه فری برلین 
در مجله npj Microgravity منتشر شده است. ایجاد اکسیژن 
برای تنفس فضانوردان در ایســتگاه فضایی بین المللی و سایر 
وسایل نقلیه فضایی فرایندی پیچیده و پرهزینه است. همانطور 
که انسان برای ماموریت های آینده به ماه یا مریخ برنامه ریزی 
می کند، فناوری بهتری هم برای این عمل حیاتی نیاز دارد. آلوارو 
رومرو-کالوو، نویســنده اصلی این تحقیق، گفت: در ایستگاه 
فضایی بین المللی، اکسیژن با استفاده از یک سلول الکترولیتی 
که آب را به هیدروژن و اکسیژن تقسیم می کند، تولید می شود، 
اما پس از آن باید گازها را از سیســتم خــارج کرد. این مطالعه 
برای نخستین بار نشــان می دهد که حباب  های گاز را می توان 
با غوطه  ور کردن آن در انواع مختلــف محلول  های آبی، به یک 
آهنربای نئودیمیم ساده )آهنربایی که از آلیاژ نئودیمیم، آهن و 

بور ساخته می شود( در ریزگرانش جذب و دفع کرد.

یــک شــرکت دانش بنیــان از طریــق 
توســعه زیرســاخت آنالیــن خدمــات 
حمل ونقــل بین المللــی، موفــق شــد 
کــه 3کشــور را بــرای دریافــت خدمت 
بــه ایــن ســامانه متصــل کنــد. محمد 
محمدپــور، مدیرعامــل این شــرکت با 
اشــاره بــه اهمیــت خدمات هوشــمند 
در حــوزه حمل ونقــل، گفــت:   اکنــون   
غیراز ترکیه، افغانســتان و روســیه نیز 
در حال اتصال بــه خدمات این پلتفرم 

دانش بنیان هستند.

 ۳ 
کشور

یونــس پناهــی، معــاون تحقیقــات و 
فنــاوری وزارت بهداشــت از فعالیــت 
۹۵مرکز رشد فناور حوزه سالمت خبر 
داد و گفــت: هــدف امســال قــرارگاه 
دانش بنیــان افزایــش ۲۰درصــدی 
شاخص های خروجی تبدیل تحقیقات 
به فناوری است. بالغ بر 16۹3شرکت 
دانش بنیــان در حــوزه ســالمت فعال 

هستند.

 169۳ 
شرکت

فضا

عدد خبر

دانش
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