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پوئن هزار!

اگر از بزرگترین مربیان دنیا بپرسید که چه
چیزی در شغلشــان از همه چالشبرانگیزتر
اســت ،احتماال پاســخی به جز «استمرار»
نخواهید شــنید .اســتمرار برای یک مربی،
تجربه سختی به نظر می رسد .چرا که فوتبال
هر روز تغییر میکند ،بازیکنها هر روز عوض
میشــوند و تطبیق با ایدههای تازه و حریص
پخش زنده
ماندن برای تکــرار موفقیتهای 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 قلعهنویی» را نداشته است؛
کسی که با 2باشگاه مختلف قهرمان لیگ برتر
ایران شده ،بهتنهایی یکچهارم قهرمانی لیگ
را بهدست آورده ،بیشــترین امتیاز در تاریخ
3باشگاه مختلف در لیگ برتر را کسب کرده
و حاال در شروع فصل جدید ،چهاررقمیشدن
اللیگا اسپانیا
امتیازهایش بهعنوان یک مربــی را در لیگ
جشن گرفته است .فاصله او با تعقیبکنندهها
ختافه
نیز آنقدر زیاد بهنظر میرســد که این رکورد
22:00
برای ســالها در اختیار خودش باقی خواهد
اتلتیکومادرید
ماند .امیر قلعهنویی شروعکننده یک جریان
تــازه در مربیگری در فوتبال ایــران بود .او از
یکسو به استفاده از روشهای مدرنتر فنی
عالقه داشت و از ســوی دیگر سعی میکرد
رگههای ســنتی ناشــی از عالقه به مربیانی
مثل علی پروین را هم حفظ کند .این ترکیب
بهشــدت در فوتبال ایران جواب داد؛ چراکه
بازیکنان تیم همواره میدانستند که میتوانند
بهعنوان یک مربی فنی روی امیر حساب کنند
و نباید با اشــتباهکردن در زمیــن ،موجبات
لیگ برتر انگلیس
خشــم او را فراهم بیاورند .قلعهنویی در حالی
لیورپول
سرمربی استقالل شد که معموال باور عمومی
در لیگ فوتبال ایران ،سپردن نیمکت چنین
23:30
کریستال پاالس
باشــگاهی به یک مربی کمتجربه نبود .او در
شــرایطی یک پروژه 3ســاله را در استقالل
تعریف کرد که معموال نقشــههای درازمدت
در این فوتبــال جواب نمیدادنــد .موفقیت
و قهرمانی لیگ در ســومین ســال اما مسیر
خوبی برای این مربی ســاخت .او را بیشتر از
هر چیزی با جاهطلبیاش میشناسیم2 .دهه
بعد از شروع لیگ برتر ،تا همین فصل گذشته
قلعهنویی تنها کســی به شــمار میرفت که
توانسته استقالل را به ســکوی اول لیگ برتر
سری آ ایتالیا
برساند .او یک دوره طالیی را هم در سپاهان
تجربه کرد و در بازگشــت دوباره به استقالل،
یوونتوس
باز هم قهرمان لیگ برتر شد .زمانی تماشای
23:15
این مربی در کنار جام قهرمانی ،عادت همیشه
ساسولو
تعقیب کنندگان مسابقه های لیگ به حساب
میآمد.
دوران مربیگــری امیــر قلعهنویــی ،تنها به
پیــروزی و افتخار گــره نخورده اســت .او
شکستهایی را تجربه کرده که شاید بسیاری
از مربیان دیگر را از پا دربیاورند .از دستدادن
برنامه بازی
نیمکت تیــم ملی بعد از ســپریکردن 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.
قلعهنویــی در لیگ ماند و به جســتوجوی
همیشگی اش برای موفقیت ادامه داد .شاید
هیچ مربی دیگری در همه این ســال ها ،به
لیگ برتر ایران  -هفته 2
اندازه او مورد نقــد و قضاوت قــرار نگرفته
پنجشنبه  27مرداد 1401
است .اتهام هایی مثل کار کردن در تیم های
ثروتمند یا فقدان جزئیات پرشــمار فنی در
ملوان
زمین مســابقه ،بارها علیه این مربی شــکل
19:30
گرفتهاند امــا همه این زمزمهها نیز ســدی
استقالل
بین او و فوتبال نســاختهاند .آنچه قلعهنویی
را همواره بــه فوتبال متصل نگــه میدارد،
مس رفسنجان
نوعی از عالقه انکارنشــدنی بــه این ورزش
20:30
اســت .اگر هدف او تنها تغییر دادن شرایط
گل گهر
مالی بود ،چندین ســال قبل قید ادامهدادن
این ماراتــن را میزد و اگــر برنامهای به جز
سپاهان
دیدهشــدن نداشــت ،خیلی زودتر از اینها
21:00
از فوتبال رفته بود .او می خواهد بخشــی از
نساجی
بازی باشــد؛ بخشــی از رقابت همیشگی در
لیگ برتر .قلعه نویی به جــای دیگری تعلق
جمعه  28مرداد 1401
ندارد .او نه به سکوها و جایگاه ویآیپی ،نه
به استودیوهای کارشناســی تلویزیونی و نه
تراکتور
حتی به مبل خانه اش وقت تماشای فوتبال،
18:30
ذوب آهن
بلکه به نیمکتهــای لیگ برتری تعلق دارد.
این مهمترین محل زندگی این مربی است.
او را دوست داشته باشیم یا نه ،سبک کاریاش
مس کرمان
را بپسندیم یا نه ،باید بپذیریم که ژنرال بخشی
19:30
جدانشدنی از تاریخ لیگ برتر است؛ موفقترین
پیکان
مربی ایرانی تاریخ این لیگ و کســی که هنوز
هم از جاهطلبی دست برنداشته و برنمیدارد.
هوادار
برای
باور
ایــن
حقیقت،
کافی اســت به یاد
19:30
بیاوریم که ایــن مربی تا همیــن چند هفته
نفت.م.س
قبل ،گزینه جدی نشســتن روی نیمکت تیم
ملی در جام جهانی بــود .کار امیر با رویاهای
صنعت نفت
بزرگش ،هنوز تمام نشــده است .او یک مربی
20:30
در واپسین ســالهای کاری نیست .او کسی
آلومینیوم
اســت که میخواهد دوباره نیمکت تیم ملی
و استقالل را از آن خودش کند .او کسی است
پرسپولیس
که میخواهــد دوباره به حرارت ســالهای
20:30
جوانی برگردد؛ چیزی شبیه یک تولد دوباره با
فوالد
فوتکردن شمع هزار .این مهمترین انگیزه او
برای
ادامه
دادن
مربیگری
است.

روز مانده تا
جام جهانی

عکس|ابوالفضل امیرزاده|

پاداش

پایداری
ژنرال بعد از 20سال مربيگري
در ليگ برتر به ركورد هزار امتياز در اين رقابتها
رسيد .ركوردي كه شايد تا
سالهاي سال دست هيچ مربي ديگري به آن نرسد

احساسمیکنم
تازه مربی شدهام

امیر قلعه
نویی :انگیزه هیچ وقت در من کشته نمیشود
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 8عامل طالق
زوجهای مرفه

برخالف تصور عموم که مسائل اقتصادی را
عامل اصلی جداییها میدانند ،آمارها نشان از
پیشتازی طبقه مرفه در طالق دارند
صفحه9

خداحافظی با مدارک کاغذی

شماره 24 8566صفحه

16صفحه راهنما ويژه تهران

  دستگاههای اجرایی موظف شدند از 6ماه دیگر
مدرک کاغذی از مردم نگیرند

تالشبرای اصالحبناهایلرزان

هیأترئیسه
شورای ششم
با همان ترکیب قبلی
  چمران با رأی قاطعانه اعضا،
برای سال دوم رئیس شورای شهر
تهران باقی ماند

   40دستگاه اجرایی تا پایان  آذر باید  390خدمت
خود را الکترونیک کنند

  شورا در حوزه نظارت بر شهرداری
موفق بوده است
صفحه12

صفحه24

تقسیم عادالنه
استان کرمان

موتورسیکلتها در بنبست تخلف

دولت ارتقای کیفیت ساختمانها   را در دستور کار قرار داده است

تقسیم کرمان به  2استان شمالی و
جنوبی برای محرومیتزدایی است

رئیس پلیس راهور :برخورد با موتورسیکلتهای
پالکمخدوش و متخلف تشدید میشود

میانگین عمر یک ساختمان مسکونی
ایران

5000تومان
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صفحه15

کشورهای توسعه یافته

100

30

سال

سال

پایانانفعال
دیپلماسیآبی

210

هزار
بنای ناپایدار و لرزان
درکشور احیا شده

2/6

دولت  تالش دارد جلوی
دستاندازی در حقابه ایران را بگیرد

میلیون
بنای ناپایدار و لرزان
در کشور داریم.

صفحه4

پشتپرده
حاشیهسازی برجامی

وام نهضت ملی مسکن برای نوسازی (میلیون تومان)
شهرها

300

مراکز استان

350

کالنشهرها

تهران

450

صفحه2

صفحه4

بخشش قاتل براي كمک به ایتام

2قاتل كه در يك قدمي چوبه دار بودند با گذشت اولياي دم
به زندگي بازگشتند
صفحه6

3

یادداشت

دادهنما

حامد فوقانی؛ دبیر گروه شهری

گرافیک :مهدی سالمی

تورم موتور

حوزه
مغفول مانده
ترانزیت دریا
بــا توجه بــه ســهم بــاالی دریاهــا در جابهجایــی کاال در ســطح بیــن المللی،
شناسنامه اقتصاد دریامحور ایران نشان می دهد مسئوالن امر نسبت به
این حوزه بی توجه بوده اند.

93

83

درصد واردات
درصد صادرات و
کشور با دریا مرتبط است.

48

40

درصد
تولید ناخالص ملی کشور
بهگونهای وابسته به دریاست.

رتبه ایران در بین  182کشور
مشرف به دریاست.

5800

کیلومتر

نوار ساحلی ایران با کشورهای همسایه است.

8

کشور
همسایه قزاقستان ،امارات ،عمان ،قطر ،عربستان ،بحرین ،كویت و
روسیه با ایران مرز دریایی دارند.

4

کشور
پاكستان ،تركمنستان،
آذربایجان و عراق ،همزمان دارای
مرز دریایی و زمینی هستند.

یعنی از مجموع  15همسایه،
با  80درصد آنها ( 12کشور)مرز
دریایی مشترک داریم.

7.2 2

درصد
تا
سهمدریادرتولیدناخالصداخلیبااحتسابفعالیتهاینفتیوگازیدریایی
موقعیت استثنایی ایران در جهان
امکانبرقراریارتباطترانزیتیکشورهایروسیه،آسیایمیانهوقفقاز،
اروپای شرقی و اروپای مرکزی به آسیای جنوب و خاور دور از طریق آبهای ایران
قرارگرفتندرمرکزجغرافیاییکشورهایعضوسازمانهمکاریاقتصادیاکو

چند روزی است ویدئویی در شبکههای اجتماعی دست
بهدست میشود که میگویند مربوط به شهرهای برزیل
است؛ ویدئویی که چنین شرحی «دولت برزیل بهدلیل
سرقت بیش از اندازه موتورســواران از مردم ،قانونی را
وضع کرده که به مردم اجازه داده شده تا آنها را بکشــند!» به آن پیوست شده است.
در این ویدئو چند نمونه سرقت توسط موتوریها از شهروندان به نمایش درآمده که
خودروهایی ناغافل از راه میرسند و آنها را زیر میگیرند؛ حتی در یکمورد سرنشین
خودرویی با اسلحه ،سارق را از پا درمیآورد .اینکه چنین ویدئویی واقعیت دارد یا خیر یا
اصال مربوط به شهرهای برزیل است یا شهرهای دیگر جهان ،بحثی جداست ،اما سؤال
اینکه آیا واقعا چنین تصمیمی عالج کاهش ســرقت از شهروندان است؟ خب ،قطعا
نظرات مختلفی وجود دارد .با این حال بــه ضرسقاطع میتوان گفت که اگر اینگونه
سرقت کاهش پیدا کند ،به یقین هرج و مرج به شکل دیگری رواج پیدا میکند؛ یعنی
اینکه اگر سیاستگذار بخواهد تنها یکمشکل را حل کند ،نباید چشمش را بر پیامدها
و دیگر مشکالتی که بهوجود میآید ،ببندد .کاهش سرقت در شهر یکموضوع است
و اجازه هرگونه برخورد با سارقان از سوی هرکسی ،موضوعی دیگر .سؤال دیگر اینکه
وظیفه پلیس در این میان چیست؟ آیا با راکبان موتورسیکلتهای متخلف یا مجرم
میتوان به هر شکلی رفتار کرد؟
حال بد نیست مروری بر وضعیت تردد موتورسیکلتهای تهران داشته باشیم .طبق آمار
معاونت عملیات پلیس راهور تهران بزرگ۴۳ ،درصد تصادفات فوتی پایتخت مربوط به
موتورسیکلتهاست؛ آماری دهشتناک .در این میان چند وقتی است کمتر سختگیری
در قبال موتورسیلکتهای متخلف دیده میشود؛ موتوریهایی بدون کالهکاسکت
که هیچ ،موتوریهایی که مسیر خالف جهت را طی میکنند ،موتوریهایی با پالک
مخدوش (حدود 30درصد موتورســیکلتهای تهران ،پالکشان یا مخدوش شده
یا ناخواناســت) ،موتوریهایی که عمود بر یکمعبر ،هرطور شــده جلوی خودروها
را میگیرند تــا از یکجهت تردد به جهت مخالف بروند و برخــی هم از گذرگاههای
عابرپیاده ،رفیوژهای میانی خیابانها و ...برای تردد استفاده میکنند.
نکته اینجاست که برخی از شنیدههای غیرموثق بازگو میکنند سختگیریها در
برابر تخلفات موتورسیکلتها کم شده؛ علت؟ بهخاطر سختیهای اقتصادی و تورم؛
بهعبارتی با افزایش هزینههای زندگی طی  4-5سال اخیر ،تخلفات موتورسیکلتها
هم دچار تورم شده اســت .اما آیا این دلیل میشــود که با تخلف موتورسیکلتها
بااغماض برخورد شــود؟ اصال مشــخص اســت که چند درصد موتوریها از این
وسیله برای کسب رزق و روزی خود اســتفاده میکنند و چه تعداد هم تنها برای
دور زدن ترافیک و رسیدن به محل کار؟ آیا در میان آنها ،کسانی که دستشان به
دهانشان میرسد و موتور ،سوار میشوند تا همچون بسیاری از شهروندان از وسایل
حملونقل همگانی استفاده نکنند ،وجود ندارند؟ و سؤال مهمتر اینکه آیا نظارت
کافی بر فروشندگان اقساطی موتورسیکلت وجود دارد؟
سخن آخر اینکه سهم موتورسیکلتها از کل حجم آلودگی هوای تهران10 ،درصد در
تولید ذرات معلق (ذرات زیر 2.5و 10میکرون) و 18درصد در تولید سایر آالیندههاست.
تا اوایل ماه جاری در همین امســال 43درصد فوتیهــا و 63درصد جرحیها از کل
تصادفات پایتخت هم مربوط به موتورسیکلتهاست .این آمار یعنی اگر جلوی تخلف
موتورسیکلتها گرفته نشود ،خسارت مالی و جانی هنگفتی به مردم ،شهرداری ،پلیس
و دولت تحمیل میشود .حال این توجیه که موتوریها برای کسب رزق و روزی در شهر
تردد دارند ،پس تا حد امکان روی تخلفات آنها چشمها بسته باشد ،یعنی رشته کردن هر
آنچه شهرداری برای فرهنگسازی و ایجاد مسیر خاص برای تردد موتورسیکلتها بافته
است (نمونهاش تونل امیرکبیر) و همینطور مطالعات انجام شده در زمینه ساماندهی
آنها .تورم اگر بوده باشد برای همه بوده و جهت جلوگیری از تخلف باید قانون برای همه
به اجرا درآید؛ بنابراین اگرچه کلمات تشکیلدهنده تورم و موتور یکی است (م-و-ت-ر)
اما اولی نباید دلیلی برای تورم و افزایش تعداد دومی و میزان تخلفاتش شود.

ی امروز
ویژهها 
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دهقانیفیروزآبادی ،استاد دانشگاه:
نسبت به چشمانداز توافق
خوشبین هستم

جناب سردار غالمرضا سليمانی

مصباحیمقدم:

رياست سازمان بسيج مستضعفين

دوره مجمع با اجازه رهبری تمدید شد

درگذشــت  پدر گراميتان  را تسليت عرض مينمايیم؛  از ايزد منان براي
آن مرحــوم علو درجات و براي جنابعالي و  بازماندگان صبر و ســامتي
مسالت داریم.
مدیرمسئول و کارکنان موسسه همشهری

فعالیتهای دور هشتم مجمع تشــخیص مصلحت نظام ،از
روز 23مرداد به پایان رســید و مهلت 5ســالهای که رهبر
معظم انقالب در مردادماه1396برای آنان تعیین کرده
بودند ،منقضی شد« .سامان بخشیدن به مجموعه
سیاســتهای کلی و بازنگری در عناوین و نیز
در فرایند تعیین و تنظیم آن» و «چابکسازی
تشــکیالت و حذف بخشهــای موازی و
غیرضرور»و...

2
توگوباسیناضیغمینژاد
گف 

برای پارالمپیک پاریس برنامه دارم
ســینا ضیغمینژاد شــناگر معلول ایران در بازیهای کشورهای
اســامی در پایان این رقابتها موفق شد 2مدال
طال3 ،نقره و یک برنز کسب کند .ضیغمینژاد
را میتوان پدیده شــنای ایــران نامید که با
کســب 6مدال از ترکیه به ایران بازخواهد
گشــت .تازه او معتقد اســت بهدلیل
کالسبندیهای میزبان نتوانسته صد
درصد توانش را به نمایش بگذارد و...

20
پایصحبتهایمادرشهیدمحمدعلیفشارکیان

برای دلکندن از محمد ،دعا میکردم
نمیدانم از کجا و چطور توصیفش کنم این زن را؛ نه بهتر است
بگوییم شیرزن! از محمد دردانهاش بگویم که خدا بین 4دختر،
به او عطا کرده بود اما به وقت دفــاع از میهن ،تا جبههها
بدرقهاش کرد .یــا از آن روزی بگوییم که خودش کمر
همت بست ،خانه و بچهها را به همسرش سپرد و راهی
چایخانه اهواز (رختشویخانه پشت جبههها) شد و
یا از آن روزهای بیخبری و لحظه شنیدن خبر
شهادت محمد...

20

22
دفاع فاطمه معتمدآریا از مدیریت فرهنگی دهه۶۰

دردر خدمت و خیانت سینمای دهه ۶۰
دفاع فاطمه معتمدآریا از مدیریت ســینما در دهه ،۶۰
داستان آنچه بر ســینمای ایران در دهه اول انقالب
گذشت را برای چندمینبار در این سالها تیتر یک
کرد .میزان واکنشها در فضای مجازی نســبت
به صحبتهای معتمدآریا ،که بیشتر هم منفی
بود تا مثبت ،نشــان داد قضاوت درباره تاریخ و
گذشته ســینمای ایران تا چه اندازه میتواند
سوءتفاهمبرانگیز باشد...

21
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دوشنبه  24مرداد 1401
شماره 8566

نقلقولخبر

دهقانیفیروزآبادی ،استاد دانشگاه در گفتوگو با همشهری تشریحکرد

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 تعرضکننــدگان و حامیــان آنها
نتیجــهای نــدارد .مــا بــه ایــن شــهدای
مظلوم افتخار میکنیم /.خانه ملت

پشتپرده حاشیهسازیهای
برجامی در آمریکا
رایزنیهای برجامی به حســاسترین مرحله خود رسیده و طرفین درحال آخرین بررسیها
باهدف پاسخگویی به متن پیشــنهادی مسئول سیاســتخارجی اتحادیه اروپا هستند؛
موضوعی که بهنظر میرســد بهزودی به اعالم نظر طرفین در اینباره منتهی خواهد شد .با
وجود این ،طرف آمریکایی همچنان دست از فضاسازی علیه جمهوریاسالمی
برنداشتهاست .بهگزارش همشهری ،آمریکاییها یک روز از ادعای ترور
جان بولتون ،از مقامهای سابق کاخســفید ،برای تحتتأثیر قرار دادن
مذاکرات استفاده میکنند و روز دیگر با موجسواری روی خبر حمله به
سلمان رشدی ،میکوشند از اجرای تعهدات برجامی خود طفره بروند.
سیدجالل دهقانیفیروزآبادی ،کارشناسارشد مسائل بینالملل و عضو
هیأتعلمی دانشگاه عالمه طباطبایی ،معتقد است حاشیهسازیهای اخیر
واشنگتن درباره جمهوریاسالمی ارتباط مستقیمی با برجام دارد و بی 
ش از
هر چیز باهدف امتیازگیری از ایران انجام میشود؛ برهمین اساس موافقان و
مخالفان توافق با ایران در ساختار سیاسی آمریکا ،هرکدام با اهداف خاصی به
اینگونه فضاسازیها دامن میزنند .اگرچه او با دیدگاه خوشبینان ه چشمانداز
مذاکرات را تحلیل میکند ،اما بر این گمان است که جمهوریاسالمی همه
تخممرغهای خود را در سبد برجام قرار ندادهاست .گفتوگوی همشهری
با دهقانیفیروزآبادی را در ادامه میخوانید.

سورنا ستاری
معاون علمی رئیسجمهور
اکنــون بیــشاز 700شــرکت در حــوزه
دفاعی داریم و بسیاری از شرکتهای
خصوصی آماده هســتند بــرای بخش
دفــاع محصــول تولیــد کننــد .بایــد
راههای بومی خود را برای اســتفاده از
شرکتهای خصوصی در حوزه نظامی
داشته باشیم/.تسنیم
مالک شریعتی نیاسر
نماینده مجلس
در بحــث مذاکــرات ،نخســت بایــد از
تــاش دولــت در خنثیســازی تحریــم
از طریق دیپلماســی اقتصــادی بهویژه
در حوزه انرژی با همسایگان قدردانی
کنــم .مــاک مجلــس در مواجهــه
بــا گــزارش دولــت دربــاره مذاکــرات
هستهای ،لغو کامل تحریمها و انتفاع
اقتصادی برای مردم ایران است /.ایرنا

برجام

گمانهزنی روسها از زمان
احتمالی توافق
نماینده روسیه در ســازمانهای بینالمللی وین
گفت :امکان حصول توافق نهایی برسر احیای برجام
تا یک هفته آینده وجود دارد.
بهگزارش ایسنا ،میخائیل اولیانوف در گفتوگو 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
طرفهای شرکتکننده در مذاکرات وین با نسخه
پیشنویسی که ازســوی هماهنگکننده اتحادیه
اروپا در هشتم آگوست ارائه شــد ،موافقت کنند؛
اکنون باید منتظر آغاز هفته آینده باشیم.
اولیانوف گفت :هماهنگکننــدگان اتحادیه اروپا
اصالحات متعددی را در متنی که اکنون روی میز
است ،انجام دادهاند .این متن اتحادیه اروپا نیست،
بلکه متن تدوینشده ازسوی همه شرکتکنندگان
در مذاکراتی اســت که از آوریل گذشته در جریان
بودهاســت .نماینــدگان اتحادیه اروپــا بهعنوان
هماهنگکننده ممکن است گزینههایی را پیشنهاد
دهند؛ کاری که تاکنون انجــام دادهاند .اولیانوف
با طرح ایــن ادعا که «ظاهرا ایــاالت متحده با آن
موافقت کردهاست» ،عنوان کرد :ایران هنوز موضع
خود را درقبال این متن مشــخص نکردهاست .به
همین دلیل است که من درباره مسائلی که تهران
ممکن اســت همچنان داشته باشــد ،گمانهزنی
نمیکنم.

خبرهای کوتاه
سرلشکر باقری به عراق سفر میکند

جانشــین رئیس ستاد کل نیروهای مســلح گفت :در راستای
ی با کشورهای دوست ،رئیس ستاد کل نیروهای
توسعه همکار 
مسلح کشور به عراق ســفر ميکند که درصورت فراهم شدن
شرایط ،شاهد انجام این ســفر در آینده خواهیم بود .بهگزارش
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 شدهاست که میتواند در انتقال تجربیات بین  2دانشگاه
مفید باشد.

تأکید ایران و قطر بر گسترش مناسبات دوجانبه

حسین امیرعبداللهیان ،وزیر امورخارجه در دیدار معاون وزیر
امورخارجه قطر بر ضرورت اجرایی کــردن توافقهای صورت
گرفته در سفر رئیسجمهور به دوحه و متقابال امیر دولت قطر به
تهران تأکید کرد .بهگزارش 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 گذاشتهاست .بهگزارش
ایسنا ،این شبکه به نقل از منابع خود اعالم کرد که اخیرا تماسی
میان جنبش حماس و عربستان انجام شده است که با نتیجهای
ناامیدکننده متوقف شد .این منابع اعالم کردند :این تماس در
چارچوب تالشهای حماس برای آزادی زندانیان این جنبش که
در زندانهای عربستان بهسر میبرند انجام شد .منابع المیادین
تأکید کردهاند که عربستان شرط کردهاست که این جنبش با
شــروط کمیته چهارجانبه روند صلح در سرزمینهای اشغالی
موافقت کند.

علیرضا احمدی

گفتوگو روزنامهنگار

آخریــن وضعیــت حاکــم بر
گفتوگوهای برجامــی را چگونه تحلیل
میکنید؟

درباره آخریــن روند گفتوگوهــای برجامی
گمانهزنیهای مختلفی وجود دارد ،اما آخرین
خبرها حکایت از آن دارد که رایزنیها درباره متن
پیشنهادی مسئول سیاستخارجی اتحادیه اروپا
انجام شده و طرفین و بهویژه جمهوریاسالمی
درحال بررسی متن ارائه شده هستند .نکتهای
که در ایــن زمینه وجود دارد ،ادعای مســئول
سیاستخارجی اتحادیه اروپاست؛ مبنی براینکه
پیشنهاد ارائه شــده« ،متن نهایی» است .این
رویکرد اشتباهی است که بورل در پیش گرفته
است .در مجموع میتوان گفت آنچه در این دور
از مذاکرات مشــهود بوده ،این است که ظاهرا
پیشــرفتهایی در نزدیک شــدن دیدگاههای
طرفین بهدست آمدهاســت .حال درباره اینکه
اقدامهای طرف مقابل تا چه اندازه راضیکننده
اســت ،باید منتظر اعالم مواضع ایــران در این
زمینه ماند.
اینکه گفته میشود پیشنویس
ارائهشده ازسوی هماهنگکننده مذاکرات
«متن نهایی» اســت ،چقدر با واقعیتهای
موجود همخوانی دارد؟

هماهنگکننده مذاکــرات نمیتواند 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 خواســتههای ایران درنظر
گرفته شده ،حال متن پیشنهادی تا چه اندازه با
راهبردها و خواستههای مدنظر ایران همخوانی
دارد ،موضوعی است که مقامهای مسئول باید
نظر نهایی را درباره آن بدهنــد .البته در برخی
رسانههای غربی گمانهزنیهایی مطرح شد مبنی
بر اینکه برای جمهوریاســامی ضرباالجل
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 مهمترین گرههای
مذاکراتی شامل چه موضوعهایی است؟

براساس شــواهد موجود3 ،موضوع مهم مورد
مذاکره وجود دارد که برای دســتیابی به توافق
باید از آنها گرهگشایی شود .نخستین موضوع،
بحث رفع تحریمهاست که برای ایران اهمیت
محوری دارد؛ چراکه رویکرد مــا در مذاکرات
انتفاع اقتصادی از مزایای برجام اســت .ازسوی
دیگر بحث مهــم تحریمهای سپاهپاســداران
نیز مطرح اســت؛ بنابراین پیشاز هر توافقی،
گرههای موجود درایــن حوزه باید باز شــود.
موضوع دیگر ،بحث تضمینهاست .با توجه به
اینکه بدعهدی طرفهای غربی و بهویژه آمریکا
در اجرای تعهداتشان مســبوق به سابقه است؛
بنابراین دریافت تضمینهای مؤثر از اصولیترین
راهبردهای جمهوریاسالمی در مذاکرات برجامی
اخیر است .آنها نشان دادهاند حتی اگر پای توافقی
را هم امضا کنند ،باز ممکن اســت زیرمیز بزنند.
موضوع سوم ،بحث مســائل پادمانی میان ایران
و آژانس اســت که میتوان گفــت از اصلیترین
گرههای موجود بهشــمار میرود .نکته محوری
این است که تا پرونده ادعاهای آژانس درباره ایران
بسته نشود ،صحبت کردن از «توافق» بیمعناست.
این اهرم فشــار باید از دست طرف مقابل گرفته
شــود .در گذشــته آنها ادعاهایی درباره «ابعاد
نظامی فعالیتهای هستهای ایران» موسوم به
«پــی.ام.دی» مطــرح کردند کــه پرونده آن
بســته شــد ،اما اکنون دوباره موضوعهایی را

علیه فعالیتهای هستهای صلحآمیز کشورمان
مطرح میکنند که مانع مهمی در مسیر حصول
توافق بهشــمار میرود .نکته مهم اینجاســت
که آمریکاییها ادعا میکنند مســائل پادمانی
مطرح ،ربطی به برجام ندارد و موضوعهایی است
که باید میان ایران و آژانس رفع شود؛ درصورتی
که تجربه گذشته حکایت از آن دارد که اینگونه
نیست و غربیها در عمل نشان دادهاند از اهرم
آژانس ،بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار بر ایران
استفاده میکنند.
تضمینهای احتمالی آمریکا در
این مذاکرات تا چه اندازه میتواند قابل اتکا
باشد؟

درست است که براساس شرایط حاکم بر ساختار
نظــام بینالملل ،هر تضمینی هــم که بگیریم
طرف مقابل ممکن است در ادامه به آن پایبند
نباشد ،اما با وجود این ،نباید از دریافت تضمین
چشمپوشی کرد .برخی معتقدند با توجه به اینکه
«قدرت» بهعنوان مهمتریــن مولفه در روابط
بینالملل بهحســاب میآید ،دریافت تضمین
کارایی چندانی نخواهد داشت و نمیتواند مانع
بدعهدی طرف مقابل شود ،اما درنهایت باید به
این نکته توجه کرد که چشمپوشــی از دریافت
تضمین منطقی نیســت و باید طرف بدعهد را
مجبور به دادن تضمینهای مؤثر و کارآمد کرد.

درمجموع نسبت به چشمانداز توافق

خوشبین هستم .معتقدم در شرایط
کنونی غربیها و بهویژه آمریکاییها،

گزینهای 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

مهم است

طرح ادعای ترور جان بولتون را
که اخیرا ازســوی آمریکاییها مطرح شد،
میتوان با مذاکرات برجامی مرتبط دانست؟

معتقدم طرح موضــوع «ترور جــان بولتون»
ازسوی آمریکاییها در شرایط کنونی مذاکرات
و فضاســازی گســترده پیرامــون آن ،ارتباط
مستقیمی با مذاکرات برجامی دارد .این موضوع
را باید در چارچوب بحثهایی که در این حوزه در
گذشته انجام شده ،مورد بررسی قرار داد .برخی
گمانهزنیها حکایــت از آن دارد که در جریان
دورههای گذشته مذاکرات ،آمریکاییها مباحثی
مطرح کردهاند مبنی بر اینکه در ازای منصرف
شدن جمهوریاسالمی از مجازات قاتالن سردار
شهید حاج قاسم سلیمانی ،برخی تحریمهای
ایران را رفــع کنند؛ موضوعی کــه با مخالفت
صریح جمهوریاسالمی مواجه شد .با توجه به
این پیشینه ،اکنون میتوان فضاسازیها درباره
ترور بولتون را در راستای تحقق اهدافی ازجمله
امتیازگیری از جمهوریاسالمی دانست.
چطور؟

موضوع حمله به ســلمان رشدی

بهنظرمن درباره حمله به سلمان رشدی ،ماهیت
موضوع متفاوت است .امامخمینی(ره) بهعنوان
مرجع تقلید جهان تشــیع ،حکم به ارتداد این
نویســنده دادهاند؛ نه در قامت رهبر سیاســی
جمهوریاســامی؛ بنابراین هر مسلمانی با هر
ملیتی ،هرلحظه ممکن بوده که درصدد اجرای
این حکم شرعی برآید .با توجه به این موضوع،
نمیتوان بحث اجــرای حکم ارتداد ســلمان
رشــدی را به موضوع برجام تقلیــل داد .نکته
اینجاست که برخی در غرب تالش میکنند از

این موضوع اهرمی برای تحتفشــار قرار دادن
جمهوریاسالمی بسازند.
چه تحلیلی از این ماجرا دارید؟

درباره جریان حمله به سلمان رشدی2 ،فرضیه
مطرح است؛ عدهای براساس «تئوری توطئه»
معتقدند این اتفاق ازسوی البیهای آمریکایی
و صهیونیستی مخالف برجام هدایت شدهاست
تا به این وســیله ،روند مذاکرات را تحتتأثیر
قرار دهند و راه را برای دســتیابی به یک توافق
پایدار را ناهموار و چهبسا 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 گفتوگوهای
هستهای ندارد .گذشــته از اینکه به کدامیک
از این فرضیهها معتقد باشــیم ،آنچه اکنون در
عمل مشاهده میشود ،این است که از یکسو
آمریکاییها درحال سوءاستفاده از این رویداد
برای تحتفشــار قرار دادن جمهوریاسالمی
باهدف امتیازگیری از کشــورمان هســتند و
ازسوی دیگر رژیم صهیونیستی میکوشد از این
فراخور جنایات خود در سرزمینهای اشغالی را
تحتتأثیر قرار دهد.
حاشیهسازیهای اخیر علیه ایران
را میتوان از زاویه تحوالت درونساختاری
در آمریکا مورد بررسی قرار داد؟

آمریکاییها در حال سوءاستفاده از این  2موضوع
برای اعمال فشار بیشــتر بر جمهوریاسالمی
در شرایط حســاس مذاکرات در مقطع کنونی
هستند .سابقه تحوالت نشان میدهد در داخل
آمریکا همواره 2دیدگاه اساسی نسبت به موضوع
برجام و توافق با ایران وجود داشــته است؛ یک
جریان که شــامل جمهوریخواهــان و برخی
دمکراتها نیز میشــود ،از ابتدا مخالف برجام
بودهاند و همواره در این زمینه کارشکنی کردهاند
و جریان دیگر که اکثریــت دمکراتها را دربر
میگیرد ،موافق برجام هســتند .در این میان
جریان مخالف ،از رویکرد دولت بایدن در قبال
مذاکرات هستهای نگران اســت و میکوشد با
فضاسازیهای سیاسی  -رسانهای ،رویدادهای
اخیر را به جمهوریاسالمی منتسب کند.
اما شــاهدیم موافقــان برجام
در دولت آمریکا نیز به فضاســازیها علیه
جمهوریاسالمی دامن میزنند؟

بهنظر میآید 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 اهرمهای فشار ،از
امتیاز دادن به ایران خودداری کنند یا حداقل
امتیاز کمتــری بدهند .هدف ســوم نیز حفظ
فشارهای بینالمللی بر جمهوریاسالمی حتی
درصورت حصول توافق اســت .آنها میکوشند
با چنین دســتاویزهایی ،فضای مناسب برای
اعمال فشارهای تحریمی بر ایران در چارچوب
«گفتمان تروریســم» را فراهم کنند .بنابراین
میتوان ادعا کرد تیم بایدن و بهطورکلی موافقان
برجام در ســاختار حاکمیتــی آمریکا درحال
تدارک اهرمهایی علیه ایران هستند که بهفرض
توافق نیز از آنها برای تحتفشار قرار دادن تهران
استفاده کنند.
ایجاد محدودیت زمانی برای ایران
در مذاکرات برجامی را نیز میتوان ازجمله
اهداف مدنظر آمریکاییهــا در این زمینه
دانست؟

این یک هدف احتمالی دیگر است که باید به آن
توجه داشت .میتوان چنین تحلیل کرد که در
راستای ضرباالجلهای خودخواندهای که آنها
برای ایران تعیین میکننــد ،اکنون نیز تالش
دارند با بحرانی نشان دادن شرایط بهوجود آمده،
جمهوریاسالمی را برای امضای هرچه سریعتر

گفتوگو

محسن توالیی

مصباحیمقدم به همشهری گفت:

مجمع با اجازه رهبری با ترکیب
فعلی یک ماه دیگر تمدید شد
فعالیتهای دور هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام ،روز
23مرداد به پایان رســید و مهلت 5سالهای که رهبر معظم
انقالب در مردادماه1396برای آنان تعیین کرده بودند ،منقضی
شد« .ســامان بخشــیدن به مجموعه سیاستهای کلی و
بازنگری در عناوین و نیز در فراینــد تعیین و تنظیم آن» و
«چابکسازیتشکیالتوحذفبخشهایموازیوغیرضرور»
2مورد از محورهای اصلی مورد مطالبــه در حکم انتصاب
سال1396اعضای فعلی مجمع بود .دوره نخست شکلگیری
مجمع سال1366تا سال1368بود که با فرمان بنیانگذار انقالب
آغاز بهکار کرد .از سال1375و دور چهارم مجمع ،رهبر معظم
انقالب مهلت فعالیت ادوار مجمع را از3سال و4سال به5سال و
بیشترافزایشدادندوتمدیدکردند.باغالمرضامصباحیمقدم
دربارهزمانمعرفیاعضایجدیدودستورکارهایجاریمجمع
وتعیینتکلیفآنهاگفتوگوکردیم.

توافق تحت فشار قرار دهند.

مخالفان برجام در ساختار سیاسی
آمریکا از فرافکنی علیه ایران چه اهدافی را
پیگیری میکنند؟

بهنظرمن مخالفــان برجــام در آمریــکا نیز از
فضاســازی علیه ایران در این زمینه چند هدف
عمده را پیگیری میکنند؛ نخست اینکه مذاکرات
را به شکست بکشــانند و اینگونه القا کنند که
مقامهای 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 میکوشــند با چنین جوسازیهایی
دولت بایدن را از بازگشت به برجام منصرف کنند.
هدف دوم میتوان این باشد که با اعمال فشار به
بایدن ،حداقل دولت آمریکا را مجاب کنند امتیاز
کمتری به تهران بدهد .هدف دیگر که بهطورکلی
در میان موافقــان و مخالفان برجــام در آمریکا
مشترک است؛ اینکه فشارهای اقتصادی بر ایران
را در چارچوب «تحریمهای تروریســتی» حتی
درصورت حصول توافق ،حفظ کنند.
در شــرایط کنونی چشــمانداز
گفتوگوهای برجامــی را چگونه تحلیل
میکنید؟

درمجموع نسبت به چشمانداز توافق خوشبین
هســتم .معتقدم در شــرایط کنونی غربیها و
بهویژه آمریکاییها ،گزینهای 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 میخواهد با کمترین امتیاز این فرایند انجام
شود .بهنظرم توافق در دسترس است ،اما ایران
عجلهای برای این کار ندارد.

معتقــدم طــرح موضــوع «تــرور جــان
بولتــون» ازســوی آمریکاییهــا در

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 سیاستهای برنامه
هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان برسد.
انشاءاهلل بعد از یک ماه دور بعد آغاز بهکار میکند.
آیا اعضای دور بعد مجمــع افزایش مییابند؟
خبری از تغییرات در مجمع دارید؟ ریاســت مجمع تغییر
میکند؟

نه .هیچ خبری ندارم.

گفته میشــود برخی از اعضای حاشیهساز
مجمع تشخیص در دور جدید حذف شدهاند و دیگر معرفی
نمیشوند .اطالعی از تغییر چهرههای مطرح مجمع دارید؟

تاکنون اطالعی درخصوص چهرههای دور بعدی مجمع ندارم.

ارزیابیتان از میزان تحقــق محورهای مورد
درخواســت رهبری برای این دور مجمع چیست؟ ایشان
درباره نحوه نظارت مجمع بر سیاســتهای کلی نظام و
بازنگری در سیاستها مطالباتی مطرح کرده بودند .این دو
مورد بهصورت ویژه به کجا انجامید؟

بله .هیأت عالی نظارت که شــکل گرفت و این دوره با دقت هر
2هفته یکبار جلســاتش برگزار شد و شــاهد اصالح و بهبود
مصوبات مجلس منطبق با سیاســتهای ابالغی مقام معظم
رهبری هم بودهایم و اما درباره ســایر مطالبــات رهبر معظم
انقالب ازجمله بازنگری در سیاستها قدمهایی برداشته شده
و کمیســیونها کارهایی کردهاند .کمیسیون زیربنایی مجمع
چند محور از سیاستهای ابالغی مربوط بهخودش را بازنگری
کرده ،ولی مراحل بعدی خودش را هنوز طی نکرده است .البته
این موضوع نیز هست که آنچه ما در مجمع تصویب میکنیم،
باید یک رفت و برگشت با دفتر حضرت آقا داشته باشد تا بتواند
به صحن بیاید و نهایی شود.
مطالبــه چابکســازی تشــکیالت و حذف
بخشهای 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 پژوهشهای مجلس
شورای اســامی واگذار شــد .بنابر اطالعات اجمالی که دارم
صدها نفر از نیروهایی که در مجمع و دبیرخانه آن مشــغول به
کار بودند بهاین وسیله تعدیل شدند ،اما دقیقا اطالعی ندارم که
چه اتفاقات دیگری افتاده است؛ چون در دبیرخانه حضور ندارم.

شــرایط کنونــی مذاکرات و فضاســازی

آییننامه هیأت نظارت بر سیاستهای کلی نظام
هم در همین دور مجمع به پایان میرسد؟

با مذاکرات برجامی دارد .این موضوع

پس نیازی به صحن خود مجمع و تأیید مجمع

گسترده پیرامون آن ،ارتباط مستقیمی

را بایــد در چارچــوب بحثهایــی که در
این حوزه در گذشته انجام شده ،مورد

بررسی قرار داد

آییننامه هیأت نظارت در هیأت نظارت نهایی شده است.
ندارد؟

اطالعی ندارم.

گمانهزنیهایی درخصوص انتقال ریاست مجمع
همانند دوره آقای هاشمیرفســنجانی به رئیسجمهور و
آقای رئیسی وجود دارد؛ این مسئله را تأیید میکنید؟

من اهل گمانهزنی نیستم.
رویکردهایــی ماننــد «نگاه به
شرق» یا «دیپلماسی همسایگی» را میتوان
بهعنــوان جایگزینی بــرای برجام درنظر
گرفت؟

اگرچه موضوع دستیابی به توافق در مذاکرات
برجامــی بــرای مــا مهم اســت ،امــا اینکه
سیاســتخارجی خود را منوط بــه تحقق آن
کنیم ،پذیرفته نیســت .دیپلماسی برجامی و
پیشــبرد سیاستخارجی در ســایر حوزهها و
بهویژه در «دیپلماســی همسایگی» 2موضوع
متفاوت هستند که باید بهصورت موازی پیش
برده شــوند؛ رویکردی که دولت ســیزدهم با
جدیت درحال پیگیری آن است .راهبرد تقویت
مناسبات با قدرتهای جهان ،رویکرد عاقالنهای
است که نباید به گفتوگوهای برجامی تقلیل
داده شــود .اگرچه برجام از موضوعهای مهم
سیاستخارجی جمهوریاســامی است ،اما
تنها بخشی از این منظومه وسیع است .پیشبرد
چنین رویکردی در سیاســتخارجی بهمثابه
ابزار قدرتی برای ماست که باید برای حفظ آن
اهتمام داشته باشیم.

است؟

آیا بحث و صحبتی در این خصوص وجود داشته

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

چشمانداز مجمع برای
صندوق توسعه و محیطزیست
جلسه روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام
درباره سیاستهای کلی برنامه هفتم به بحث درباره
ماموریتها و نقش صندوق توســعه ملی در برنامه
هفتم توســعه گذشــت« .افزایش و تقویت منابع
صندوق توســعه ملی از طریق ســرمایهگذاری در
داخل و خارج کشــور» در این جلسه تصویب شد.
همچنین در جلســه کمیسیون مشــترک مجمع
درخصوص سیاســت کلی محیطزیست مقرر شد:
بهبود شاخصهای عملکردی محیطزیست حداقل
5پله در هر سال و کاهش ۱۰درصدی ساالنه آلودگی
کالنشهرها در برنامه هفتم توسعه پیگیری شود.

دوشنبه  24مرداد 1401
شماره 8566

مدیریتشهری

نقلقولخبر

رفع تصرف امالک به نفع شهر

پرویز سروری
نایبرئیس 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 جمــعآوری بیش
از 650معتاد توســط قرارگاه اجتماعی
از این محــدوده و تحویل آنهــا به مراکز
ی محیطی
بازپروری ،عملیات ایمنساز 
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.

رفع تصرف امالک شهرداری در برنامه کاری شهرداریهای 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 سالها طول بکشد .قسمتی از رفع تصرفها که در یک سال
گذشته در شهر تهران اتفاق افتاده است را در زیر میبینید.

ترافیک

نمایشگاه سئول
باز هم تهران را قفل کرد
محل «دائمــی» نمایشــگاههای بینالمللی تهــران بار دیگر
دردسرســاز شــد .همین صبح دیروز ،درســت هنگامی که
بیســتودومین دوره نمایشگاه ســاختمان تهران 1401دایر
شد در مســیرهای منتهی به این نمایشگاه ،ترافیک سنگینی
ایجاد شد؛ چنانکه بار دیگر ضرورت انتقال نمایشگاه بینالمللی
به شهرآفتاب را نشــان داد .به گزارش همشــهری ،نمایشگاه
بینالمللی تهران 3د ِر اصلی برای ورود و خروج دارد که از صبح
دیروز تا عصر در خیابانهای منتهی به این ورودیها ترافیک به
اصطالح خیابانها را قفل کرده بود .د ِر جنوب و د ِر جنوبغربی
نمایشگاه در خیابان سئول قرار دارد ،ولی دسترسی به د ِر 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؛ درحالیکــه ظرفیت پارکینگ پاســخگوی تمام
مراجعهکنندگان نمایشگاه نیســت .همین مسئله ترافیک در
محدوده نمایشگاه را افزایش میدهد.
با این حال ،ترافیک روز گذشــته در برخی از معابر بزرگ شهر
تهران غیرمنتظره بود؛ بهخصوص 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 بهکار کرد ،ولی در روز
شنبه وضعیت ترافیک در معابر شهری عادی بهنظر میرسید؛
درحالیکه روز گذشته ترافیک نهتنها 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 بهشدت 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 مهمتریــن رویدادهای
نمایشگاهی برای سازندگان و پیمانکاران ساختمانی محسوب
میشود .برگزاری این نمایشگاه و نمایشگاههای مهم دیگر در
محل «دائمی» نمایشــگاههای بینالمللی دلیل مناسبی برای
ایجاد اختالل در شهر بهنظر نمیرسد؛ زیرا خسارتهای زیانبار
آلودگی هوا و محیطزیست بهدلیل تشکیل صفهای طوالنی
و درجا کار کــردن خودروها ،ایجاد ترافیــک و راهبندانهای
سنگین ،اختالل در معابر بزرگراهی و تأثیر آن بر مختل کردن
بزرگراههای اطراف و درگیر کردن شبکه معابر محلی را به همراه
دارد .همچنین کمبود حملونقل عمومی مناسب بهخصوص
مترو برای دسترسی به نمایشگاه ،ایجاد تأخیر و تداخل در شبکه
اتوبوسرانی ،از دیگر مشکالت برگزاری نمایشگاه در محل دائمی
نمایشگاههای بینالمللی است.
به همین دلیــل ،در ســالهای اخیر بحث انتقال نمایشــگاه
بینالمللی تهران به شهر آفتاب مطرح شد .در پاییز سال1400
نیز شورای شهر تهران قید یکفوریت را برای اجرای طرح «الزام
شهرداری تهران به انتقال نمایشگاه بینالمللی تهران به مجموعه
شهر آفتاب» تصویب کرد .با این حال ،وزارت صمت باید نمایشگاه
بینالمللی را به شهر آفتاب انتقال دهد که تاکنون چنین اتفاقی
رخ نداده است.

موتورسیکلتها در بنبست تخلف

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 بهعنوان
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.

عکس :همشهری /رضا نوراله
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18آبان -منطقه  :۴یک ملک مسکونی در خیابان استاد
حسن بنا به مساحت ۷۰۰متر و بنای ۶۰۰متر که در ناحیه 2
قرار داشت ،رفع تصرف شد.
19آبان -منطقه  :۲۱یک شرکت خصوصی در محدوده
ناحیه  2منطقه۲۵۰۰ ،متر 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.
 ۱۹آذر -منطقه یک :یک پالک ثبتی در خیابان گالبدره،
خیابان زبردســت ،خیابان وزیری (موســوم به باغ وزیری) به
مساحت۱۵هزار و۷۷۵مترمربع عرصه که در سال ۱۳۹۰توسط
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؛ اين پالك رفع تصرف شد..
 ۱۲بهمــن -منطقه :۶یک ملک مســکونی در خیابان
ولیعصر(عج) ،کوچه پناه به مساحت ۴۰۰متر زمین و دارای
 2طبقه زیرزمین و نیم طبقه همکف با زیربنای ۵۰۰متر که
در ناحیه  ۵قرار دارد ،رفع تصرف شد.
1401
 ۲۱فروردین -منطقه : ۹یک قطعه زمین مشــاعی با
کاربری تجاری به متراژ ۲۰۰۰مترمربع که در سنوات گذشته
ی شد.
توسط دیگر شرکا تصرف شده بود ،آزادساز 
 ۲۲تیر -منطقه :۲یک ملک ۵هزار مترمربعی در شهرآرا
که این زمین در دهه ۴۰در صلحنامهای جهت احداث پارک
به شهرداری واگذار شده بود با شکایت شرکت شهرآرا منجر
به صدور جریمه ۲۵۰میلیارد تومانی برای شــهرداری شده
بود .اما با تــاش و پیگیری مســتمر اداره حقوقی و امالک
منطقه به شهرداری تحویل داده شــد و از پرداخت جریمه
نیز جلوگیری شد.
 ۱مرداد -منطقه  :۸مرکز مهارتآموزی کوثر شــماره
 3شهرداری منطقه ،۸به ارزش تقریبی ۴۰میلیارد تومان با
دستور معاون دادستان رفع تصرف شد.
23مرداد -منطقــه  : ۱۸پروژه مجتمع اداری و تجاری
شهیدان بهرامی از سال ۹۶تاکنون با توقف عملیات اجرایی در
مرحله نازککاری ،توسط بخش خصوصی تصرف و بهصورت
غیرقانونی به اشــخاص غیرواگذار شــده بود که در نهایت
تحویل شهرداری منطقه شد.
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رئیس پلیس راهور تهران از تشدید برخورد با موتورسیکلتهای فاقد پالک و پالک مخدوش که امنیت و آسایش مردم را به مخاطره انداختهاند،خبر داد
گزارش

مهدی اسماعیلپور
روزنامهنگار

احتماال طی ماههای اخیر شــما هم احساس کرده
باشید که تخلف موتورسیکلتها بیشتر شده است.
کامال واضح است موتورســیکلتهایی که پالک
مخدوش دارند ،موتورهایی که وارد پیادهرو ميشوند،
راکبانی که کالهکاســکت ندارند ،موتورهایی که
مسیرهای یکطرفه را برعکس میآیند و آنهایی که
میان خودروها ویراژ میدهنــد در همین  2-3ماه
اخير بیشتر شدهاند .البته واقعیت اين است که پلیس
و شهرداری ديگر بیشتر از این نمیتوانند برای کنترل
موتورسیکلتها 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 میکند مجددا طرح
برخورد جدی با متخلفان در دستور کار قرار گرفته
است .بنابراین اگر موتورســیکت شما پالک ندارد
یا پــاک 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 نشويد .نباید فراموش شود
که در ماده ۷۲۰قانون مجازات اسالمی به صراحت
بیان شده که تغییر در ارقام و وضعیت ظاهری وسیله
نقلیه جرم محسوب شده و مجازات از  6ماه تا یک
ســال حبس را دارد .این پیام واضح و روشن پلیس
راهور به مالکان و راکبان موتورسیکلتهایی است
که به دالیل مختلف در هنگام تردد در معابر خواندن
شماره پالک و شناسایی وسیله نقلیه آنها مقدور و
ممکن نیست .پلیس راهور اینبار بهصورت جدیتر
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 تقاطعها و میادین مهــم و پر تردد پایتخت،
کفیهایی در نقاط مختلف شهر تهران مستقر شده
و از ابتدای هفته آینده با موتورهای متخلف به شدت
برخورد میشــود .در این طرح با موتورسواران فاقد
پالک یا دارای پالک مخدوش مطابق قانون برخورد
شده و موتورســیکلتهای آنها توسط پلیس راهور
توقیف شده و به وســیله کفیها به پارکینگ منتقل
میشــود و پس از انتقال موتورسیکلت به پارکینگ
توسط کفی ،برای فرد متخلف نیز پرونده تشکیل شده
و به مراجع قضایی معرفی میشود.
تشــدید برخورد با موتورســیکلتهای پالک
مخدوش

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ درباره
موتورسیکلتهای متخلف و تشدید برخورد با راکبان
متخلف به همشــهری میگوید« :با توجه به اینکه
تردد موتورسیکلتهای فاقد پالک ،پالک مخدوش
و همچنین پالک ناخوانا و استتار شده یکی از عوامل

اصلی بروز تخلفهایی چون عبور از چراغ قرمز ،حرکت
در پیادهرو ،ورود به معابر یکطرفه و ...بوده و همچنین
به مباحثی چون ســرقت ،کیفقاپی و موارد امنیتی
ارتباط مستقیم دارد ،در طول یک سال و نیم گذشته
برخورد با موتورسیکلتهایی که پالک آنها قابل رویت
و شناسایی نیست در قالب طرح و برنامههای جدید و
مختلف با همکاری نیروی انتظامی آغاز شد و در این
مدت جسته و گریخته ادامه داشت ».بهگفته سردار
محمدحسین حمیدی فقط در مناسبتهای خاصی
مانند اعیاد و عزاداریها میزان برخوردها شــدت و
ضعفهایی داشته ،اما هیچ وقت متوقف نشده است.
او میگوید« :از اسفند سال گذشــته و اوایل امسال
تشدید برخورد با موتورسیکلتهای فاقد پالک و پالک
مخدوش در دستور کار و در رأس برنامههای همکاران
ما در پلیس راهور قرار گرفته است و بهطور متوسط
روزانه 100موتورسیکلت اعمال قانون شده و با کفی
به پارکینگ منتقل میشوند و فرد متخلف نیز مطابق
قانون باید پاسخگوی مراجع قضایی باشد».

پالک هســتند که میتواند باعث بروز مشــکالت و
تخلفها و آسیبهای بهمراتب بزرگتری باشد و در
نتیجه کفیها بیشتر از قبل بهکار گرفته شدند و این
برخوردهای قانونی همچنان با همان شدت ادامه دارد
تا در این زمینه به یک وضعیت با ثباتتری برســیم.
در واقع علت تشدید شدن استفاده از کفیها که در
گذشت ه جسته و گریخته مورد استفاده قرار میگرفت،
این بود که شاهد شیوع تردد موتورسیکلتهایی 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 موتورسیکلتها مشهود بود .درخالل این طرح
تعدادی موتورسیکلت سرقتی ،سارق موتورسیکلت،
کیفقاپ ،موبایلقاپ و سارق شناسایی و دستگیرشده
و تحویل مراجع قضایی شــدند .بهعبارت دیگر این
طرح تنها جنبــه ترافیکی و حملونقلی نداشــته و
به لحــاظ انتظامــی و امنیتی هــم دارای کارکرد و
اهمیت است».
کاهش حوادث

شیوع تردد موتورسیکلتهای پالک مخدوش

سردار حمیدی دلیل تشدید برخورد با موتورسیکلتها
را افزایش و شیوع موتورسیکلتهایی اعالم میکند 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 برخوردهای قبلی
شــد ،بازهم موضوع اصلی این بود که اگر شــخصی
خودش همراهی میکرد و تمایل داشت در این طرح
مشارکت داده میشــد ،اما اگر نمیخواست و اصرار
بر ارتکاب تخلف داشــت ،مأموران ما موتورسیکلت
را با کفی بــه پارکینگ منتقل میکردنــد .البته به
ندرت این اتفاق میافتاد و اغلب تمایل داشتند تا در
طرح موتوریار مشــارکت کنند و موتورسیکلتشان
به پارکینــگ منتقل نشــود .در آن مقطــع تعداد
موتورســیکلتهایی 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 موتورسیکلتهای متخلف،
جرایم زیادی کشف و ضبط شد ،میگوید« :متوجه
شدیم بسیاری از راکبان موتورسیکلت پالک وسیله
نقلیه را دستکاری کرده یا پوشاندهاند یا برخی فاقد

رئیس پلیس راهور تهران در عین حال از کاهش
آمار حوادث و سوانح مربوط به موتورسیکلتها در
سال 1401خبر میدهد و به همشهری میگوید:
«مجموع اقدامات پلیس راهور در زمینه برخورد با
موتورسیکلتهای متخلف به چند بخش تقسیم
میشــود .یک بخش موتورسیکلتهای سنگین
است که بدون هیچ اغماضی حتی در تعطیالت با
آنها برخورد میشود و تاکنون حدود 230دستگاه از
این نوع موتورسیکلتها توقیف شده و در پارکینگ
است .با توجه به اینکه موتورسیکلتهای 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 بهدست مالک
و راکبشــان نمیرســند .بخش دوم موتورهای
سبک هستند که عمدتا شمارهگذاری شده و مجوز
شــمارهگذاری دارند .در مورد موتورهای سبک
یک مبحــث کارها و طرحهایی ماننــد موتوریار،
آموزشهای میدانی و ...اســت کــه پلیس راهور
انجام داد و منجر به اصالح رفتار ترافیکی شــد و
آمارها و نتایــج خوبی هم بهدنبال 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
همچنینساماندهیمحلپارکموتورسیکلتهادر
محدودههای 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 بهمدت مشابه سال گذشته
تصادفات فوتی موتورســیکلتها حدود 4درصد،
تصادفات جرحی موتورسیکلتها حدود 9درصد و
تصادفات خسارتی موتورسیکلتها حدود 2درصد
کاهش پیدا کند .این موضوع نشــان میدهد که
کارها و طرحهای اجرا شده تا به امروز مؤثر ،مفید و
تأثیرگذار بوده است».

تشکری هاشمی :شــورای ترافیک شهر تهران
تصمیمگیریمیکند

سیدجعفر تشکریهاشمی ،رئیس کمیسیون عمران و
حملونقل شورای شهر تهران موضوع موتورسیکلتها
را یکی از مباحث مهم و جدی شــهر تهران میداند
که الزم اســت درمورد آن تصمیمات آنی و کلیدی
گرفته شود« :هرچه اقتصاد ما با مشکالت بیشتری
مواجه میشود و هرچه ســفره خانوارها کوچکتر
میشود ،روی آوردن و استقبال مردم از وسایل نقلیه
ارزانقیمتتر مانند موتورســیکلت هم افزایش پیدا
میكند.عالوه براین در ســالها و دهههای گذشته،
سیاستهای 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 موتورسیکلتها دســتگاههای متعددی مسئول
و متولی هســتند .پلیس ،وزارت صنایع و شهرداری
هرکدام نقش و سهم خودشان را دارند .بهعنوان مثال
سیاستهای شهرداری در بحث محدودههای کنترل
طرح ترافیک و مرکز شهر سیاســتهایی نبوده که
بتواند مشکل موتورسیکلتها را کاهش دهد و کنترل
کند .تمام این عوامل دست بهدست هم داده تا استفاده
از موتورسیکلت بهعنوان یک وســیله نقلیه ارزان و
اقتصادی که میتواند در همهجا تردد داشته باشد و
الزم نیست هیچ قانونی را رعایت کند مورد استقبال
عموم مردم قرار بگیرد».
او با اشاره به اینکه اين موضوع باید در شورای ترافیک
شــهر تهران که وزارت کشــور ،پلیس ،شهرداری و
نماینده شورای اسالمی شــهر تهران در آن حضور
دارند ،بهعنوان یــک موضوع مهــم و جدی مطرح
شــود ،میافزاید« :اینگونه میتوان بــرای قانونمند
کردن تردد ،محدود کــردن و چگونگی جایگزینی
موتورســیکلتها تصمیمات آنی و کلیدی گرفت.
مهمترین موضوعی که اکنون بایــد مورد توجه قرار
بگیرد موتورسیکلتهای کاربراتوری هستند که هم
آلودگی و مخاطرات زیادی دارند و هم بزههای زیادی
از طریق آنها اتفاق میافتد .اگر موتورســیکلتهای
کاربراتوری به موتورسیکلتهای برقی تبدیل شوند،
بسیاری از این مشکالت مرتفع خواهد شد .شهرداری
تهران و شورای شهر شاید بتوانند بخشی از موضوعات
مربوط به موتورســیکلتها را پوشش دهند ،اما این
موضوع نیازمند بحث و بررســی و تصمیمگیری در
شــورای ترافیک اســت و میتواند یکی از دســتور
جلسات این شورا در جلســات آینده باشد .بهعنوان
لونقل
یک موضوع جدی ،در کمیسیون عمران و حم 
شورای شهر هم چندین جلسه روی مباحث مربوط
به موتورسیکلتها کار کردهایم و امیدواریم در کنار
شورای ترافیک بتوانیم راهحلها و راهکارهای مناسبی
برای این موضوع پیشنهاد و ارائه دهیم».

همایش روز ملی تشکلها و مشارکت اجتماعی با
هدف ارتقای سطح ســامت جامعه برگزار شد .به
خبر
گزارش همشهری ،معاون وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشــکی در این همایش گفت« :روز ملی تشکلها که با
محوریت شهرداری تهران برگزار شد ،اتفاق خوبی را رقم زده و باعث
شده که ارتباط مستمر و منسجمی بین نهادها و گروههای 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 میتوانیم در مواقع بحران و مشکالت از ظرفیت
تشکلها و گروههای مختلف بهرهمند شویم و سالمت شهروندان

پاک شدن چهره  ۱۱منطقه
از زبالهگردها طی  ۴۵روز
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهر تهران درباره
معضل زباله گردی در تهران گفــت :این ادعای
بزرگی است ولی میتوانم قول دهم که در  ۴۵روز
تا دو ماه آینده  ۱۱منطقه شــهر تهران از حضور
زبالهگردها پاک و یا به حداقل ممکن میرسد.
به گزارش همشهری آنالین ،محمدمهدی عزیزی
افزود :در مناطق  ۴ ،۱۲ ،۸ ،۲۲و  ۱۵ورود کردهایم
و در مناطق  ۴و  ۱۵زیر  ۵۰درصد زبالهگرد داریم.
او افزود :زبالهگردی پشــت پرده داشت .برخی
از اتباع اقدام به زبالهگــردی میکردند و عدهای
هم هدایت آنهــا را برعهده داشــتند .هر فرد تا
 ۲۰۰زبالهگرد را ساماندهی میکرد و زبالهها در
گاراژهای غیرمجاز کیلویی  ۲هزار تا  ۱۵۰۰تومان
به فروش میرسید .عزیزی با بیان اینکه  ۹۵درصد
زباله گردی شبکهای است و کمتر از  ۵درصد افراد
به دلیل اعتیاد و مشکالت اقتصادی بر سر مخازن
می روند ،گفت :حــاال از بعضی از ایــن افراد در
خطوط پردازش استفاده میکنیم .ما زبالهگردها
را جمع آوری نمیکنیم بلکه شرایط را به گونهای
مهیا میکنیم که دیگــر آنها نتوانند زبالهای پیدا
کنند .در حال حاضر حدود  ۶تا  ۷درصد زبالههای
تهرانیها در مبدا تفکیک میشود .تفکیک زباله
از مبدأ نیاز به فرهنگســازی دارد .باید  ۶۰تا ۷۰
درصد مخازن به مبدأ تولید زباله برود و این رقم
قابل توجهی است .البته مخازن زباله در مناطق
مرکزی شهر را نمیتوانیم حذف کنیم.

عدد خبر
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سال47 :1400درصد فوتی از کل
64درصد جرحی از کل
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ارتقای سالمت جامعه با مشارکت تشکلها
خــود را از دل محله ارتقا دهیــم ».او تأکید کرد« :خوشــبختانه
شهرداری تهران دارای ظرفیتهای بســیار خوبی است و در این
همایش بنا بر این شد تا با برنامهریزی منسجم بتوانیم در راستای
افزایش توانمندسازی و ارتقای ســطح سالمت شهروندانمان قدم
برداریم .ما بر این باوریم که بدون مشارکت و همکاری بینبخشی
نمیتوان قدمهای مثمرثمری برداشــت و برگزاری این همایش با
محوریت شهرداری تهران بدونشک فصل جدیدی برای مشارکت
همهجانبه خواهد بود».
در ادامه این همایش ،مدیرکل اداره ســامت 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

پسماند

فصلی نوین از خدمت در شــهرداری تهران و با همکاری گسترده
و همهجانبه با همه ســازمانها ازجمله وزارت بهداشــت ،اقشار و
گروههای مردمی و یکایک شــهروندان تهرانی ،به نهادینهسازی
خودمراقبتی و ارتقای سواد سالمت بپردازیم؛ چنانکه آحاد جامعه
ما بدانند ،بتوانند و بخواهند که در مسیر سالمتی گام بردارند و از
این رهگذر بتوانیم بهسوی تحقق جامعه مشارکتجو و توانمند در
حوزه سالمت حرکت کنیم ».حمید صاحب ادامه داد« :ما در اداره
کل سالمت شهرداری تهران همیشه مشتاق مشارکت بیشتر برای
توانمندسازی و ارائه خدمات به شهروندان هستیم و در ۳۵۳محله
شــهر تهران با راهاندازی کانونهای 7گانه با محوریت خانواده در
تالشیم که در حوزه سالمت تکتک شهروندان گام برداریم».

980
متر

فرمانده نیروی انتظامی تهــران بزرگ
گفــت :در صــورت تخصیــص بودجه
۵۰۰میلیــاردی مجلــس برای ســاخت
کالنتریها ۷۰،تا۸۰درصد در احداث و
بازسازی کالنتریها پیشرفت خواهیم
داشت.ســردار حســین رحیمــی در
مراســم کلنگزنی هشــتادوهفتمین
کالنتــری پایتخــت ،ضمــن تشــکر از
شــورا و شــهرداری تهــران گفــت:
درصورت تخصیــص بودجــه و تامین
زمین از ســوی شــهرداران مناطق فکر
میکنــم ۸۰درصــد مصوبــه ۱۳ســاله
شــورایعالی امنیــت ملــی مبنــی بــر
ســاخت تــا ۲۰۰کالنتــری در پایتخــت
عملی خواهد شد.
معــاون فنــی و عمرانــی شــهرداری
منطقه ۱۱تهــران از بهبود مســیرهای
اتوبوســرانی در مرکــز پایتخــت خبــر
داد .ســجاد زار عصفــت گفــت:
«آســفالت برخــی از ایســتگا ههای
اتوبــوس محــات مرکــزی تهــران بــه
مرور زمــان دچار جمعشــدگی شــده
که در نتیجه موجب آسیب به ناوگان
حملونقــل عمومــی میشــود .بــرای
کنترل و عدمآســیب به اتوبوسهای
شــهری۹۸۰ ،مترمربع در مسیرهای
خطویــژه خیابان جمهــوری و بیآرتی
خیابــان حضــرت ولیعصر(عــج)،
عملیــات موجگیــری و رفــع اعوجــاج
آسفالت بهمنظور ایمنسازی مسیر
تردد اتوبوس و عابران ،اجرا شد».
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چهره روز

گزارش

4خواسته ریلی از وزیر

آیا حق ایران از منابع آبی مشترک با همسایگان احیا میشود

انجمــن صنفی شــرکتهای حملونقل
ریلی در نامهای به رستم قاسمی ،وزیر راه
و شهرسازی با تشریح وضعیت این بخش
خواستار ابطال ابالغیه راهآهن برای افزایش
تعرفه بهرهبرداری حمل بار داخلی شده است .از متن این نامه
چنین برمیآید که فعاالن حــوزه حملونقل ریلی از وزیر راه و
شهرسازی بهعنوان نماینده دولت میخواهند همانگونه که در
بازارها و حوزههای اقتصاد بنــا به اقتضای اقتصاد و برای کمک
به عبور از مشــکالت از فعاالن درخواست همکاری و تن دادن
به قیمتگذاری دستوری میشــود ،دولت نیز چنین رفتاری
پیشه کند و عجالتاً بیخیال افزایش حقوق خود و دستگاههای
زیرمجموعه خود شود .انجمن صنفی شرکتهای حملونقل
ریلی و خدمات وابسته ،با اشاره به افت هشداردهنده عملکرد
بخش حملونقــل بار ریلی در ســال  1400و 3ماه نخســت
امسال نسبت بهمدت مشابه سالهای گذشته در باره رفتارها
و تصمیمات اشــتباه در دوره جاری که مزید بر کمکاریهای
گذشته شده ،هشدار داده است.
این انجمن میگوید :در حالی افزایش هزینهها ،کمبود لکوموتیو
آمادهبهکار در شــبکه ریلی کشــور ،مطالبات وصول نشــده
شــرکتهای مالک و تعمیرات لکوموتیو ،خطوط و ،...جذابیت
ســرمایهگذاری در بخش حملونقل ریلی را به حداقل رسانده
اســت ،ابالغ تعرفه حق بهرهبرداری راهآهن برای حمل داخلی
ریلی در هشتم 8تیرماه 1401آنهم بدون هرگونه تبادلنظر
با جامعه اصلی ذینفعان 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 خواستهاند که
اول ،جلسات تصمیمگیری در حوزه ریل با حضور کارشناسان
راهآهن و بخش خصوصی برگزار شــود ،دوم ،نرخهای جدید
عطف بهماسبق نشوند ،سوم با بخش خصوصی در سهمگیری از
کرایه متوقف شود و چهارم ،اخذ غیرقانونی و غیرشرعی جریمه
بابت دیرکرد پرداخت هزینه دسترسی منتفی شود؛ همانگونه
که شرکت راهآهن نســبت به تأخیر خود در پرداخت بدهی به
شــرکتهای خصوصی لکوموتیوی بیتفاوت است و حاضر به
پذیرش هیچ تعهد یا جریمهای نیست.

نقدخبر

تلنبار کاالهای اساسی
خبر :ســازمان بنــادر و دریانــوردی آخرین
آمار موجودی کاالهای اساســی بنادر کشــور را
تا پایان روز ۱۹مــرداد ماه اعالم کــرد که بر این
اساس مجموع کاالهای اساســی اعم از موجودی
انبارهای بندری ،پای اسکله و کشتیهای منتظر
در لنگرگاه ۵میلیونو۲۷۳هزارو۶۱۸تن اســت.
بیشترین موجودی انبارهای بنادر مربوط به ذرت
با یک میلیون و ۳۶۰هزارو۵۳۴تن است .موجودی
گندم انبارهای بندری نیز ۳۳۸هزا رو۵۴۷تن اعالم
شده است.
نقد :اضافه شدن به موجودی کاالهای اساسی
این امنیــت خاطر را در جامعه ایجــاد میکند 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 میشــود 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 میدهد و نتیجه آن
فشار بر سفره مصرفکنندگان خواهد بود .حاال که
بیش از  5میلیون کاالی اساسی در انبارها موجود
است ،باید دید آیا ثبات قیمتها را به دنبال خواهد
داشت یا نه؟

پایان انفعال دیپلماسی آبی

بهنظر میرســد دولت ســیزدهم عزم خود را جزم کرده تا به
انفعال دیپلماسی آبی برای احقاق حقابه ایران از منابع مشترک
با همســایگان پایاندهد .بر این اســاس علیاکبر محرابیان و
حســین امیرعبداللهیان ،وزیران نیرو و خارجه حکم ماموریت
ویژهای را دریافت کردهاند 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 رایزنیهای فشرده با ترکیه ،کارگروه مشترکی بین
 2کشور برای رسیدگی به موضوع آب تشکیل شده و رایزنیها
در همکاری تنگاتنگ با سازمان محیطزیست و وزارت نیرو برای
مبارزه با پدیده گردوغبار تداوم دارد .بهگفته وزیر خارجه ایران،
یکی از اولویتهای 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 میشود

نوسازی بناهای لرزان با خانهسازی 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 مشوقهای شهرسازی ،احیای بافتهای فرسوده نیز تسریع شود

کیفیسازی در نهضت ملی مسکن
بهعنــوان یک شــرط مدنظر قرار
مسکن
گرفته اســت .آنگونه که وزیر راه و
شهرســازی میگویــد ،کاهش تعــداد واحدهای
مسکونی برای ساخت در هر هکتار ،یکی از اقداماتی
است که بهمنظور افزایش کیفی واحدهای مسکن
دولتی اجرا میشود.
به گزارش همشهری ،کیفیت ساخت مسکن در ایران
یک چالش جدی برای اقتصاد است و میانگین 25تا
30سال برای عمر ساختمانهای مسکونی ،بهتنهایی
میتواند این بحران را توصیف کند .به همین دلیل
بود که در سالهای 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 ساختمانهای احداثشده در
قالب این قانون بیمه کیفیت شده و اجزای مختلف
آنها  ۳تا  ۱۰سال بیمه باشند .کاهش تراکم واحدهای
مسکونی در هکتار نیز ،که وزیر راه و شهرسازی مطرح
کرده ،یکی دیگر از اقداماتی اســت که میتواند به
کیفیت بنا و زیست پذیری مسکن دولتی کمک کند.

به بیش از یک قرن منجر شده است .در ایران ،چند
سالی است که بهخصوص از طریق مباحث  ۲۲گانه
مقررات ملی ساختمان و سختگیری برای اجرای این
مباحث به فراخور ابعاد و گســترده سازه در دستور
کار قرار گرفته است .در مسکن مهر ،سهلانگاری در
برخی جزئیات این مقررات باعث شد کیفیت برخی
ابنیه به سبک بسازبفروشی افول کند یا در موردی
مانند زلزله کرمانشــاه ،فقط غفلت از مقاومسازی
دیوارها با دیوار بند (وال پســت) به ریزش دیوارها
منجر شد درحالیکه ســازه مهندسی توانسته بود
زلزله را تاب بیاورد .در نهضت ملی مسکن اما ،آنگونه
که پیشاز این محمود محمودزاده ،معاون مسکن و
ساختمان وزارت راه و شهرسازی به همشهری گفته
بود ،همه ساختمانهای احداثشده در قالب قانون
جهش تولید مسکن بیمه کیفیت میشوند و اجزای
مختلف آنها باید  ۳تا  ۱۰سال بیمه باشند.
نکته دیگــر اینکه محمــودزاده تأکیــد میکند:
تمهیداتی اندیشــیده شــده تا خدمات زیربنایی
و روبنایــی پروژههای جهش مســکن ،همزمان با
ساختمانسازی احداث و آماده شود تا در زمان اتمام
کار و آغاز سکونت متقاضیان ،همه خدمات موردنیاز
هم تأمین شده باشد و بهعبارتی ،واحدهای احداث
شده منطبق به زیست شهری متقاضیان باشند .وزیر
راه و شهرسازی نیز بهتازگی ،در جلسه اعطای حکم
اعضای نهمین دوره شورای مرکزی نظاممهندسی
ســاختمان کشــور ،بر لزوم تغییر در شاخصهای
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.

وزیــر راه و شهرســازی :کاهــش تعداد

نظاممهندسی همراهی کند

تمرکز بر کیفیت

رسیدن میانگین عمر ســاختمانهای مسکونی به
محدوده 25تا 30سال آنهم در شــرایطی که در
کشورهای توسعهیافته این رقم به 100سال میرسد،
نتیجه عواملی در اقتصاد کالن اســت که بهواسطه
صرفه احداث بنای جدید با تراکــم باال ،باعث رواج
بسازبفروشی شده و در مقابل ،حذف همین عوامل در
کشورهای توسعهیافته ،به افزایش عمر ساختمانها

واحدهای مســکونی بــرای ســاخت در

هر هکتار ،یکــی از اقداماتی اســت که
بهمنظــور افزایــش کیفــی واحدهــای

مسکن دولتی اجرا میشود

رستم قاســمی ،وزیر راه و شهرســازی بر ضرورت
همراهی سازمان نظاممهندسی ســاختمان برای
تغییر در شــاخصهای 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 نظاممهندسی کشــور را ناگزیر
دانسته و میگوید :مسکن کشور در ۳شاخص قیمت،
کیفیت و سرعت ســاخت با مشکالتی دستوپنجه
نرم میکند که نیاز به توجه جدی دارد و ایجاد تحول
ی مسکن با کمک شرکتهای
در حوزه صنعتیساز 
دانشبنیان و سازمان نظاممهندسی ساختمان کشور
یک ضرورت محسوب میشــود؛ چراکه روشهای
ســنتی کنونی در ساخت مســکن نتیجه مطلوبی
بهدنبال نخواهد داشت و باید این  ۳شاخص مهم را
با همکاری یکدیگر اصالح کنیم .قاسمی ،با اشاره به
شرایط اقتصادی کشور ،مهمترین راهحل بازار مسکن
را نزدیک کردن میزان عرضه یا تولید به تقاضا میداند
که با اجرای نهضت ملی مسکن محقق خواهد شد.
وضعیت پول و زمین مسکن دولتی

وزیــر راه و شهرســازی میگوید :ســاالنه حداقل
۴۰۰هزار میلیارد تومان برای ســاخت یکمیلیون
مسکن نیاز است که این عدد در نقدینگی و بودجه
کشــور رقم بسیار سنگینی محســوب میشود اما
تالش میکنیم تا این عدد به مسکن اختصاص یابد.
قاســمی با بیان اینکه حدود  ۷۰درصد زمینهای
۴ساله نهضت ملی مســکن تأمین شده ،میافزاید:
طبق دستور رئیسجمهور باید تا پایان شهریورماه
تکلیــف زمینهــای موردنیاز  ۴میلیون مســکن
مشخص شــود ،به همین منظور دستورات الزم به
استانداران ابالغ شد تا اسناد تمام زمینهای مورد
درخواســت ،به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود
که البته طبق حکم قانون اســت .او اظهار میکند:
همچنین در شهرهایی که زمین کافی وجود دارد،
 ۲۰۰متر زمین عالوه بر وام و موارد مربوط به صدور
پروانــه به مردم اعطا میشــود تا خود به ســاخت
مســکن اقدام کنند .همچنین بنا بر اظهارات وزیر
راه و شهرسازی ،توســعه مسکن با روشهایی مثل
خودمالکی و مشارکتی نیز دنبال میشود و هماکنون
 ۳۰۰هزار واحد به شکل خودمالکی در سطح کشور
در حال ساخت است.
تسهیل در احیای بناهای لرزان

مدیرعامل شــرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره
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همشهری را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید

اهداءخون سالم
اهداء زندگي

بهوجود ۲.۶میلیون بنای ناپایدار و لرزان در کشور
از تدوین بسته تشــویقی شهرسازانه برای کمک به
رفع مشــکالت این حوزه خبر داده اســت .محمد
آیینی میگوید2.6 :میلیون واحــد بنای ناپایدار و
لرزان در کشور داریم .بهگفته او ،تاکنون 210هزار
بنای ناپایدار با ساخت 670هزار واحد مسکونی احیا
شده است .او با اشــاره به اینکه نوسازی محلهای در
قالب یک بسته جامع حمایتی و در هماهنگی بین
وزارت راه و کشور در ســتاد ملی بازآفرینی شهری
ایران پیگیری میشود ،میافزاید :در محدودههای
مصوب بافتهای 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 6ماه است که در برخی
موارد به 8ماه نیز افزایــش مییابد و یکی از الزامات
این بخــش حرکت به ســمت صــدور پروانههای
الکترونیکی است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شــهری ایران درباره
حمایتهــای مالی دولــت از نوســازی بافتهای
فرسوده ،نیز میگوید :بر این اساس امکان وام ودیعه
مسکن موقت پرداخت میشود که در تهران این وام
با ســود 4درصد و بازپرداخت 60ماهه است ،ضمن
اینکه متقاضیان میتوانند برای نوسازی بافتهای
فرسوده نیز از وام نهضت ملی مسکن استفاده کنند
که رقم آن در تهران 450میلیون ،در کالنشــهرها
400میلیون ،مراکز اســتانها 350میلیون تومان
و سایر شــهرها 300میلیون تومان است .آیینی با
اعالم اینکه برنامه افزایش وام نهضت ملی مســکن
نیز در حال پیگیری است ،میگوید :نگاه وزارت راه
و شهرسازی و شخص وزیر راه این است که حمایت
ویژهای از احیای بافتهای فرسوده صورت بگیرد .او
همچنین درباره تدوین «بسته تشویقی شهرسازانه»
اعالم میکند :این بسته بهزودی به تصویب میرسد
که شامل مشوقهای شهرسازی است و پیشبینی
میکنیم با استقبال سازندگان روبهرو شود ،بهعنوان
نمونه به ســازندگان درب اضافه میدهیم که باعث
میشود دیگر پارکینگ مزاحم نداشته باشند و در
نهایت ،اجرای این بسته تشویقی ،سرعت خوبی به
احیای بافتهای فرسوده خواهد داد.

علیاکبر 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،
افغانها به جای اینکه آب را به سمت شورهزار منحرف کنند اجازه
دهند در بســتر طبیعی خود حرکت کند تا هم مردم دو طرف
مرز بهرهمند شوند و هم اینکه مردم دیگر مناطق افغانستان نیز
بتوانند استفاده کنند.
او افزود :هماکنون آبی که ما دریافت میکنیم گلآلود و فقط برای
کشاورزی قابل استفاده است ،درحالیکه ما میتوانیم همین آب
را تصفیه کرده و با خط لوله برای خودشان هم بفرستیم ،به این
ترتیب هم درصد بیماری در این کشور پایین میآید و هم از آب
هیرمند برخوردار میشــوند ،اگر چه ما این توان را داریم که از
آب خزر و عمان برای رفــع کل نیاز آبی خود بهرهبرداری 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 :افغانها باید بدانند
ما میزبان 5تا 6میلیون افغان هستیم که اگر روزی یک میلیون
مترمکعب آب مصرف کنند ساالنه بالغ بر یک میلیارد مترمکعب
از آب لولهکشی مصرف میکنند ،درحالیکه آنها حاضرند آب
وارد گودزره شود اما به مردم خودشان هم نرسد.
او اعالم کرد :باد از غرب به شرق میوزد و این گردوغبار تا عمق
افغانستان را هم درگیر خواهد کرد ،اگر هامون به موقعیت قبلی
خود بازگردد مردم افغانستان هم در حاشــیه مرزها بهرهمند
خواهند شد بنابراین میتوانیم در همکاری متقابل هم منطقه را
آباد کنیم و هم مردم دو طرف بهرهمند شوند .این دیپلمات سابق
ایرانی با اشاره به قرارداد ایران و افغانستان درباره حقابه هیرمند
یادآور شد :ما طی 4دهه با میزبانی از افغانها حسن نیت خود
را به اثبات رساندهایم ،میتوانیم بهوسیله تکنولوژی کمک کنیم
مصرف آب کشاورزی در افغانستان کاهش یافته و بهرهوری 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 1351بین نخستوزیر وقت ایران و افغانستان
تعیین شده و قرار بوده که در هر ثانیه 26مترمکعب آب (معادل
850میلیون مترمکعب در سال) سهم سیستان و بلوچستان و
دریاچه هامون باشــد ،اما با وقوع تغییرات سیاسی پیدرپی در
افغانستان از یکسو و کاهش بارش ساالنه و گسترش خشکسالی
بر سیستان از سوی دیگر از اواخر دهه 1370خورشیدی ،میزان
ورودی آب هیرمند به دریاچه هامون را بهشــدت 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 شورهزار گودزره منحرف نشود و آب در
مسیر طبیعی خود به سمت ایران جریان یابد و ایران آماده است
در بخشهای تولید برق ،صادرات بــرق و پروژههای 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 نگرانیهای ایران
از اقدامات باالدست حوضه آبریز ارس توافق کردند .محرابیان با
بیان اینکه شخص رئیسجمهوری کشورمان پیگیر حقابه ایران
است ،با اشــاره به نگرانی ایران از سدسازی ترکیه در باالدست
حوضه آبریز ارس گفت :جمعبندی رئیسی و اردوغان این بود که
کمیتهای به ریاست وزیر نیروی ایران و وزیر کشاورزی ترکیه که
هر دو مسئول آب در  2کشور 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 .بهگفته وزیر خارجه کشورمان ،بهطور قطع کمیته
آب وزارت امور خارجه برای هماهنگی و همکاریهای الزم همراه
وزارت نیرو در موضوعهای آبی خواهد بود .نتیجه این جلســه
تشکیل یک کمیته مشترک بین تهران و آنکارا درباره آبهای
مرزی مشترک اعالم شده و وزیر نیرو میگوید :دیپلماسی آبی
اولویت نخست وزارت نیرو است.
مأموریت خاص وزیر نیرو

t w i t t e r

علیاکبر 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 طرحهای آبی و برقی است ،از هماکنون باید با
توجه به ماموریت جدید ،دولت اولویت کاریاش را تغییر دهد و
اجازه انفعال دیپلماسی آبی را ندهد زیرا از قدیم گفتهاند آبی که
رفته دوباره به جوی باز نمیگردد .وزیر نیرو نباید موقعیتها و
فرصتهای دیپلماسی را از دست بدهد زیرا در باالدست اتفاقاتی
نگرانکننده در حال رخ دادن است.
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اعزام نخستین کاروان اربعین

کاهش بیماران بستری در ۲۴استان
معاونــت بهداشــت وزارت بهداشــت اعالم کــرد در هفته
۱۲۹همهگیری کرونا ،تعداد بیماران بســتری در ۲۴استان
کاهش داشــته اما روند فوتیها در ۱۹اســتان افزایشی بوده
است .این در حالی اســت که طبق آخرین نقشه رنگبندی
اعالم شده از ســوی وزارت بهداشت هم تعداد شهرهای قرمز
کرونایی کاهش داشــته اســت و از  ۱۳۰به ۷۸شهر رسیده
اســت .اما تعداد شــهرهای نارنجی از  ۱۲۹به ۱۸۴شــهر و
تعداد شــهرهای با وضعیت زرد از  ۱۵۴به ۱۷۴شهر افزایش
داشته است .تعداد شهرهای آبی هم کاهش داشته و از  ۳۵به
۱۲شهر رسیده است .بررســی هفتگی شیوع کرونا در کشور
هم طی هفته گذشته نشان میدهد که تعداد موارد سرپایی
مثبت شناســایی شــده در هفته اخیر  ۳۵۱۹۴نفــر ،تعداد
موارد بســتری جدید  ۷۸۸۲نفر و تعداد مــوارد فوتی جدید
۴۵۴نفر بوده اســت .در اســتان تهران تعداد موارد سرپایی
مثبت شناسایی شــده در هفته اخیر۱۹۴۱ ،نفر ،تعداد موارد
بســتری جدید ۹۷۶نفر و تعداد موارد فوتــی در هفته اخیر
ن سیستانوبلوچستان ،کرمانشاه،
۶۸نفر بوده است اما 4استا 
همدان و آذربایجانغربی افزایش موارد بســتری را داشتهاند.
در ۲۴استان موارد بســتری کاهش و تعداد بیماران نیازمند
بستری هم کاهش داشته است .در 3استان اردبیل ،بوشهر و
خراسان شمالی نیز ایستایی موارد بستری گزارش شده است.
بررسیها همچنین نشان میدهد که در ۱۹استان مازندران،
خوزستان ،البرز ،اصفهان ،آذربایجانغربی ،آذربایجانشرقی،
قم ،گیالن ،فارس ،خراسانجنوبی ،گلستان ،بوشهر ،قزوین،
همدان ،کرمانشاه ،یزد ،سیستانوبلوچستان و خراسانشمالی
و ایالم افزایش فوت و در 12اســتان ایستایی یا کاهش موارد
فوت ثبت شده است.
این در حالی اســت که در پیک هفتم و بــا توجه به غیرقابل
پیشبینی بودن کووید19نســبت به روند صعودی یا نزولی
آن یا رقم خوردن پیکی دیگر از بیماری در فصول سرد سال،
متخصصان بهترین راهکار را رعایت شیوهنامههای بهداشتی،
استفاده از ماسک و تزریق واکسن کرونا میدانند اما میانگین
پروتکلهای بهداشتی در کشــور 35درصد است و در برخی
شهرها هم تنها کمی بیش از 10درصد مردم از ماسک استفاده
میکنند .آمار تزریق واکســنها هم چندان مناسب نیست و
روزانه حدود 10هزار واکسن تزریق میشود .علیرضا ناجی،
رئیس مرکز تحقیقات ویروسشناسی دانشگاه علومپزشکی
شهیدبهشتی در اینباره به ایرنا گفته است« :وضعیت کرونا در
ایران ،چندان مطلوب نیست و شاید در چنین شرایطی افزایش
واکسیناسیون بتواند چارهساز حل این مشکل باشد،چرا که
واکسننزدهها ۱۰برابر از کسانی که واکسن زدهاند در معرض
ابتال به بیماری شدید هستند .واکســینه شدن افراد در برابر
کرونا ،باالی ۷۰درصد از بیماری شــدید و انتقال افراد مبتال
بهدلیل شدت درگیری به بخشهای مراقبت ویژه و حتی مرگ
جلوگیری میکند ».ناجی با بیان اینکه ۵۰درصد افرادی که
به این ویروس مبتال میشوند هیچ عالمتی از بیماری را ندارند
تأکید میکند« :با توجه به سرعت انتقال و انتشار باالی این
ویروس جدید و اینکه نمیتوان جلوی عفونت را گرفت ،پس
الزم است که موضوع تزریق واکســن و انجام واکسیناسیون
سراســری بهویژه تزریق دوزهای یادآور جدی گرفته شود».
بهگفته ناجی کســانی که اوایل اوج اُمیکرون(پایان بهمن و
اسفند سال گذشته) به نوع  BA1و  BA2مبتال شده باشند،
درصد زیادی میتوانند عفونت مجدد بگیرند اما کســانی که
واکسنزده باشند این خطر 3برابر است و کسانی که واکسن
نزدهاند 8برابر امکان ابتالی شدید دارند.

محمدحسن ابراهیمپور
رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور فراجا
درصورتــی که شــماره تلفن همــراه مالکان
وسایل نقلیه در هنگام تعویض پالک یا نقل
و انتقال تغییر کند یا شماره تلفن همراه آنها
در سامانه شمارهگذاری ثبت نشده باشد،
میتوانند با مراجعه حضوری به تمام مراکز
تعویــض پــاک یــا ثبتنــام از طریــق وبگاه
   rahvar120.irاطالعــات جدیــد را
بهروزرسانی و  اصالح کنند/.تسنیم

چهکسی مقصر مرگ مصدومان تصادفات است؟

همایون عمودیزاده
مدیرکل بهزیستی لرستان
آزمایشهــای ژنتیــک در دوران بــارداری
بــرای مــادران خانوادههــای دارای معلــول با
هزینه ۱۲میلیون تومان از ســوی بهزیستی
انجــام میشــود  .بــا صــرف ایــن هزینههــا
میتوان از تولد یک نــوزاد معلول جلوگیری
کرد۱۲.میلیون تومان بسیار کمتر از هزینه
بخشــی از وســایل   کمکتوانبخشــی فــرد
معلول است.

عکس :همشهری /محمد عباس نژاد

نخستین کاروان زائران اربعین حضرت اباعبداهلل الحسین(ع)
پس از 2سال وقفه در اعزام زائران بهدلیل 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 گذرگاههای مرزی مهران ،خسروی ،شلمچه ،چذابه
همچنین ۲گذرگاه مرزی در شــمال غرب شــامل تمرچین
در آذربایجانغربی 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 محدودیتهای زمانی گذرنامهها هم برای تعدیل در تردد
زائران حسینی برداشته شده است .حسین اشتری ،فرمانده کل
نیروی انتظامی در جمع خبرنگاران درباره این اقدام توضیح
بیشــتری میدهد و میگوید« :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 ،گذرنامههایی که یک ماه اعتبار
دارند ،قابل تردد به عــراق خواهند بود ضمن اینکه دنبال این
امر هستیم که با هماهنگیهای صورت گرفته بتوانیم با مهری
که روی گذرنامههای تاریخ گذشته زده میشود ،پلیس عراق
اجازه عبور زائران را داده و نگرانی مردم را برطرف کند ».او ادامه
میدهد« :به مردم توصیه میشــود که سفر زیارتی خود را به
کربالی معلی هر چه زودتر شــروع کرده و برای بازگشت نیز
برنامهریزی الزم را داشته باشند و طی روزهای مختلف به کشور
بازگردند تا فقط در یک روز ،شاهد بازگشت زائران نباشیم».
بهگفته اشتری عوامل پلیس در تمام جادهها ،مسیرها ،شهرها و
پایانههای مرزی استقرار دارند و با آمادگی کامل به زائران امام
حسین(ع) خدمات ارائه میکنند .شهریار افندیزاده ،معاون
حملونقل وزارت راه و شهرســازی هم در گفتوگو با ایرنا از
پیشبینی 8هزار دســتگاه اتوبوس برای جابهجایی مسافران
اربعین خبر داده و گفته «طبــق برآوردها ۹۳درصد از زائران
اربعین از طریق حملونقل جادهای تردد خواهند کرد » .البته با
توجه به حجم باالی مسافران پیشبینی میشود برای پوشش
س دیگر نیاز باشد که افندیزاده از تالش
اربعین به ۶هزار اتوبو 
برای تامین آنها از طریق ســتاد مرکزی اربعین ،وزارتخانهها،
سازمانها و نیروهای مسلح هم خبر میدهد .همچنین براساس
گفتههاي این مسئول با توجه به انجام سفرهای اربعین از ۱۶
تا ۳۰شــهریور ،به شرکت راهآهن اعالم شــده به هیچ عنوان
پیشفروش ۱۰۰درصدی در این ایام نداشــته باشــند تا در
صورت نیاز از ظرفیت سایر قطارها برای مسیر تهران -اهواز-
شلمچه هم استفاده شود.

5

پیرحسین کولیوند
جمعیت هاللاحمر
هــال احمــر در روزهــای اخیــر در ۲۶نقطــه
کشوردرگیرسیالبشدومیزانرضایتمندی  
از عملکرد این جمعیت بسیار زیاد بود .باید
در راســتای ارتقــای آن تــاش بیشــتر کــرد.
آموزش ،اصل اساسی جمعیت هالل احمر
اســت و تربیت ۵هزار تیم واکنش سریع  از
اولویتهــای هاللاحمــر اســت تــا پوشــش
سراسری   ایجاد شود.

رئیس پلیس راهور با اشاره به مرگ 43درصد مصدومان تصادفات در مراکز درمانی میگوید :خونریزی مغزی و داخلی در بیمارستانها
تشخیص داده نمیشود .متخصصان این حوزه اما اعالم میکنند تمام اقدامات درمانی بهدرستی انجام میشود
گزارش

زهرا جعفرزاده

روزنامهنگار

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی از وزارت بهداشت
بهدلیل کوتاهی در زمینه تصادفات و کمبود تجهیزات و
ابزار تشخیص ضربه مغزی و خونریزی داخلی مصدومان
این حوادث که آمار فوتیها را باال بــرده ،انتقاد کرد.
بهگفته کمال هادیانفر ،در هر ساعت2 ،نفر در جادهها
و تصادفات رانندگی جانشــان را از دست میدهند،
50نفر مصدوم میشوند که حداقل 20نفر از آنها برای
همیشه دچار معلولیت میشوند .همچنین51درصد از
جانباختگان حوادث رانندگی در دم جانشان را از دست
میدهند که از این تعداد 34درصد سرنشین خودرو
هستند49 .درصد هم بعد از تصادف فوت میکنند که
43درصدشان در بیمارستان و 6درصد حین انتقال به
آمار قربانیان اضافه میشــوند18 .درصد از فوتیهای
کل تصادفات هم ،افراد زیر 18سال هستند .هادیانفر
که روز گذشته در نشست خبری صحبت میکرد ،نبود
تجهیزات تشخیص خونریزی مغزی در بیمارستانها را
به آمار43درصدی مرگ مصدومان در مراکز درمانی
مرتبط دانست« :در بسیاری از بیمارستانهای ما ابزار
و تجهیزات مربوط به تشخیص ضربه مغزی شدن یا
خونریزی داخلی وجود ندارد .فرد به بیمارستان منتقل
میشود ،از او سؤال میپرسند که آیا سردرد یا سرگیجه
دارد یا خیر و ناگهان بعد از یک ســاعت همین فرد در
بیمارستان یا حتی در خانه بهدلیل خونریزی داخلی
یا ضربه مغزی فوت میکند .الزم اســت به این موارد
توجه ویژهای شــده و این تجهیــزات و امکانات برای
بیمارستانها فراهم شــود ».او در ادامه این پرسش را
متوجه وزارت بهداشت کرد که چرا کاری در ارتباط با
کاهش مرگ و میر تصادفات نمیکنند؟ اینها اما تمام
صحبتهای 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 میکنند و مثال با آن تست چهارگاز

میگیرند ،من نمیتوانم چشمم را روی این موارد ببندم.
گاهی برخی از این شرکتهای معاینه فنی ما را دعوت
میکنندومیگویندازماحمایتکنید.چهحمایتیباید
کرد وقتی در طرف دیگر پای جان و ایمنی مردم وسط
است؟ خب ،اینها را بهخاطر پولش میگویند ،اما جان
مردم مهمتر است ».بهگفته او ،باید آمار جانباختگان
تصادفات طی یک برنامه 5ســاله ،به زیــر 8هزار نفر
برسد .همچنین باید ۳۰۰هزار مورد فوتی به ۱۵۰هزار
نفر کاهش پیدا کند؛ به شرط اینکه تمام دستگاهها به
وظایف خود عمل کنند.
مرجع تشخیص علت مرگ ،پزشکیقانونی است

یحیی صالح طبــری ،رئیس مرکــز اورژانس تهران
آمارهای اعالم شده درباره مرگ مصدومان تصادفات
را نیاز به بررسی از سوی کمیتهای ویژه میداند .او به
همشهری میگوید« :مهمترین مرجع برای رسیدگی
به آمارها و بررســی علت فوت ،پزشکی قانونی است؛
چراکه این سازمان ،علت نهایی مرگ را اعالم میکند».
بهگفته او ،مصدومی که با تروما به بیمارستان منتقل
میشود ،به صورت تخصصی و کامل معاینه میشود.
گاهی افراد دچار چندین تروما یا صدمه میشوند که
با دقت بیشتری از سوی پزشکان در بیمارستانها از
طریق سونوگرافی و سیتیاســکن مورد معاینه قرار
میگیرند .او ادامه میدهد« :اینکه گفته شده که در
بیمارســتانها 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 بیمارستانها بهتر میتوانند
پاســخ دهند .اما آنطور که میدانیم بیمارستانها به
دستگاههای سونوگرافی  ،سیتیاسکن و پزشک طب
اورژانس مجهز هســتند و این تخصصها 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 میتوان شمار
گ مصدومان پس از تصادفــات را کاهش داد ،هم
مر 
توضیح میدهد« :علت فوت مصدومان تصادفات زیاد
و متفاوت اســت؛ به هر حال ما میدانیم که در بحث

بازنشستگی با 5سال بیمه تأیید شد
نمایندگان مجلس مقرر کردند ،فرد بیمه شده با بیشتر از  ۵سال و کمتر از  ۱۰سال
از مزایای حقوق و یا مستمری بازنشستگی بهرهمند شوند .روز گذشته در نشست
مردم
علنی مجلس ،نمایندگان با الحاق یک تبصره به ماده  ۶طرح نقل و انتقال سوابق بیمه
یا بازنشســتگی بین صندوقهای بازنشستگی ،موافقت کردند .براســاس آن درصورتی که سابقه
پرداخت حق بیمه فرد بازنشسته بیشتر از  ۵سال و کمتر از  ۱۰ســال باشد ،بیمهشده میتواند با
پرداخت کسری ماهها و یا سنوات تا  ۱۰سال به نرخ روز از مزایای حقوق و یا مستمری بازنشستگی
استفاده کند .گفتنی است که بازنشستگی پیش از موعد ،میتواند با سابقه کاری کمتر اتفاق بیفتد
و فرد براساس شرایط خاص با سابقه  ۱۰یا  ۲۰ســال خدمت تقاضای بازنشستگی کند .مردان با
60سال و زنان هم با 55سال سن میتوانند از این قانون 10سال خدمت و بازنشستگی بهرهمند شوند.
برای چک کردن سابقه بیمه هم چند روش وجود دارد و بیمهشدهها میتوانند از سوابق بیمهای خود
مطلع شوند؛ استفاده از کد دستوری  *4#از طریق تلفن همراه یا رهگیری سوابق از طریق 2سایت
 sabeghe.tamin.irو  .es.tamin.irهمچنین سازمانهای 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 سازمانها در پیشنهادی مشــترک ،الگوی جدیدی از افزایش حقوق و مستمری کارمندان و
بازنشستگان را جهت بررســی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کردهاند 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

نجات مصدومان ،به موقعرسیدن آمبوالنس به محل
تصادف مطرح اســت اما گاهی به دلیل ترافیک باال
و ماموریتهای 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 مواجهایم ،مانند
ســرعت باالی راننده ،ســرعت باالی راننده ،ناایمن
بودن خودرو و جاده ،رانندگــی ناایمن افراد و  ...البته
که تمام آمبوالنسهای اورژانس به موبایل آیسییو
مجهزند و تجهیــزات الزم را در اختیار دارند و تالش
میکنند تا هرچه زودتر مصدومان را به مراکز درمانی
برســانند ».به گفته او ،بالفاصله پــس از اعالم وقوع
حادثه ،مشخصات مصدومان به مراکز درمانی اعالم
میشــود و برای پذیرش هماهنگیهای الزم صورت
میگیرد« :وقتی مصدوم وارد بیمارســتان میشود،
عالئم ضربه مغزی ،شکمی و خونریزیهای احتمالی
مورد بررسی قرار میگیرد؛ به هر حال هر کدام از این
ضربهها ویژگیهای خودش را دارد و به دقت بررسی
میشود .اینکه فرد چند ساعت پس از وارد شدن ضربه
دچار خونریزی میشود و جانش را از دست میدهد،
اتفاقی است که بهندرت رخ میدهد و نمیتوان آن را
به همه تعمیم داد».
تمام مراکز درمانی مجهز به سیتیاسکن هستند

تمام مراکز درمانی به دســتگاه سیتیاسکن مجهز
هســتند .این را فرهاد عصارزادگان ،متخصص مغز
و اعصاب اعــام میکند و اظهارات پلیــس راهور را
درســت نمیداند؛ چراکه مراکز درمانــی حداقل به
دستگاه سیتیاسکن مجهز هستند .او به همشهری
میگوید« :سیتیاسکن حساسترین دستگاه برای
تشخیص خونریزی مغزی و داخلی است .البته برخی
از بیمارســتانها دســتگاه امآرآی هم دارند که این
دستگاه خیلی از سیتیاسکن دقیقتر است ،اما اینطور
نیست که برای همه انجام شــود .این دستگاه برای
تشخیص سکته مغزی حساستر است تا خونریزیها».
براساس اعالم او ،تمام بیمارستانها برای مصدومانی که
دچار ضربه در ناحیه سینه ،شکم یا مغز شده باشند،
این معاینــات را انجام میدهند« :افــرادی که ضربه
به سر ،شــکم یا لگن داشته باشــند ،بهعنوان گزینه

خونریزی داخلی شناخته میشوند؛ به همین دلیل از
آنها سیتیاسکن گرفته میشود .البته وقتی ضربه به
شکم باشد ،دیگر از مغز مصدوم سیتیاسکن گرفته
نمیشود .این دستگاه هم در تمام مراکز درمانی وجود
دارد ».بهگفته این متخصص مغز و اعصاب ،اینکه گفته
میشود بیمارستانها تجهیزات تشخیص خونریزی
داخلی و مغزی ندارند ،درســت نیســت .باید ایمنی
ک برای رسیدن اورژانس
خودرو و جاده باال برود ،ترافی 
مدیریت شــود؛ نه اینکه تقصیر باال بودن مرگها به
گردن مراکز درمانی انداخته شود.
معطلی 19دقیقهای مصدوم تصادف در اورژانس

حمید سوری ،محقق مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی
و پیشگیری از مصدومیتهای دانشگاه علومپزشکی
شهید بهشــتی معتقد اســت که موضوع باال بودن
گ مصدومــان در مراکــز درمانی موضوعی
آمار مر 
ریشهای و گسترده است با این حال با تأیید آمار باالی
مرگ مصدومان در مراکز درمانی ،تأکید میکند که
مشکل در مدیریت ارائه خدمات است .او به همشهری
ی آمارها نشان میدهد که میزان مرگ
میگوید« :بررس 
مصدومان در ســر صحنه تصادف یا در بیمارستانها
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
برمیگردد ».او به پژوهشی که در این زمینه انجام شده
اشاره میکند« :ما پیش از این پژوهشی انجام دادیم
که نشــان داد مصدومان تصادفات بهطور متوســط
19دقیقه در خود اورژانس بیمارستان معطل میشوند
تا خدمات درمانی مناســب دریافت کنند ».سوری
میگوید « :مشکل ما در سیستم ارائه خدمات است و
بخشهای مختلف هماهنگ با هم عمل نمیکنند .ما
در کشور مرکز تروما در سطوح مختلف نداریم که تمام
نیروهای آن آموزش دیده باشــند .در مراکز اورژانس
مراجعهکنندگان زیــادی دیده میشــوند؛ از بیمار
اسهال -استفراغی گرفته تا بیمار سکته قلبی .حاال در
این میان مصدوم تصادف هم منتقل میشود که گاهی
در رسیدگی به این افراد و اولویتبندیها خطا صورت
میگیرد؛ بنابراین الزم است که یک بخش مخصوص
مصدومان تصادفات در نظر گرفته شود».

عدد خبر

4

هزار

میلیــارد تومــان بودجــه اولیــه طــرح
دارویار پرداخت شــده کــه از این مبلغ
1300میلیــارد تومان به ســازمان بیمه
سالمت2500 ،میلیارد تومان به تامین
اجتماعی و بقیــه هم به ســایر بیمهها
اختصــاص یافتــه اســت .قرار هــم بود
که  ۳۶۳دارو در طرح دارویار مشمول
شوند که تاکنون ۲۷قلم از این داروها
مشمول شدهاند.
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میلیــون واکســن آنفلوآنــزا امســال تامین
میشــود کــه یکمیلیو نو500هــزار دوز
واکســن خارجــی و یــک میلیــون دوز هــم
واکســن تولید داخل اســت200 .هــزار دوز
واکســن خارجی هم تاکنون تحویل وزارت
بهداشت شده و   در شهریور توزیع خواهد
شــد .تعدادی از واکســنها در شبکههای
بهداشــت و بقیــه در داروخانههــا توزیــع
میشود / .ایسنا
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نفــر تابســتان امســال از شــبکه شــاد
اســتفاده میکننــد و حجــم مبادلــه پیــام و
فایــل در میــان کاربــران نســبت بهمــدت
مشابه سال گذشته و در ماه اول تابستان،
رشــد 3برابری دارد .بهمنظور ســاماندهی
و یکپارچگــی فعالیتهــای تابســتانه ،از
ابتدای تابستان هم بخش ویژه «تابستان
من» در شبکه شاد راهاندازی شده و تمام
کمپینهــا ،رویدادهــا و فعالیتهــا در آن
بخش قابل رویت است/.ایسنا

میلیون

میلیون
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با مردم

دوشنبه  24مرداد 1401
شماره 8566

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان

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 اجتنابناپذیر است جا دارد سریعتر نسبت به
ترمیم این خروجی پرتردد اقدام شود.
ذوالقدر از تهران

میلگردهاینصبشدهدرخیابان10تیرورامینخطرآفرینهستند

در پیادهرو 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
جمعآوری این میلگردها اقدام کنند.
عابدی از ورامین

پل مکانیزه میدان خراسان راهاندازی شود

حدود یک سال اســت که پل مکانیزه میدان خراسان واقع در
ابتدای خیابان خاوران بسته است و پیگیری ما از 137و 1888هم
بهرغم 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 سریعتر نسبت به راهاندازی این پل اقدام کنید.
محبی از تهران

دستفروشان فاز یک اندیشه ساماندهی شوند

تجمع دستفروشــان در معبر اصلی در فاز یک شهرک اندیشه
نهتنها موجب کندی و اختالل در عبور و مرور عابران میشــود
بلکه کسبوکار ما مغازهدارانی را که مالیات و اجاره سنگینی در
این شرایط اقتصادی میپردازیم را تحتتأثیر 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
ارسال پيام كوتاه خوانندگان

پیامک

هدیه اجباری به مدارس چه توجیهی دارد

برای ثبتنام دخترم به مدرســهای در اردبیل مراجعه کردیم و
پس از ثبتنام 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،حملونقل،
پوشه و فرمهای ثبتنام ،بازدید از مراکز علمی و فرهنگی،کمک
هزینههای 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 بهدنبال 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 نمیگیرد.
جاللپور از اردبیل

تغییرات شماره تلفن سازمانها و ادارات به 118اطالعرسانی
شود

برای پیگیری موضوعی باید با یکی از سازمانهای زیر مجموعه
شهرداری تهران تماس میگرفتم .چند شماره از 118دریافت
کردم که متأسفانه هیچکدام پاسخگو نداشت .این اتفاق چندبار
دیگر هم در رابطه با بعضی ارگانها افتاده است .قانونی باشد که
سازمانها مکلف شوند درصورت تغییر شماره تلفنهای خود،
این موضوع را به 118اطالع دهند تا مردم ســرگردان نشده و
برای دریافت یک جواب ساده مجبور به مراجعه حضوری نشوند.
حسینخانی 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
نگرانکننده است چرا که حیات جامعه به خطر میافتد .لطفا بر
قیمت آب در این شهر نظارت شود.
اعالیی از گناوه

پیام

تلگرام با مردم @bamardom_hamshahri

لبنیات در میدان ترهبار تخفیف نداشت

چندی قبل اعالم شد که کاالهای عرضه شده در میادین ترهبار
شــهرداری تهران همگی با تخفیف عرضه میشوند و در مورد
تخفیفهای آن اطالعرسانی 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 هیچکدام مشمول تخفیف نبودند
درحالیکه در فروشگاههای زنجیرهای ازجمله شهروند این قبیل
کاالها هر کدام تا 10درصد تخفیف دارند.
پیمان از تهران

طرح طبقهبندی مشــاغل در کارخانه بزرگ آرتاول تایر
اجرایی نشد

اجرای طبقهبندی مشــاغل عادالنه و صحیح ،حق همه کارگران
مشمول قانون کار است درحالیکه کارخانهای به بزرگی آرتاولتایر
چنین طرحی را اجرایی نکرده اســت .افزایش ســنواتی حقوق
نمیتواند برای پرسنل کارساز باشد اما طرح طبقهبندی مشاغل تنها
راه افزایش میزان درآمد کارگران است .هماکنون با ساعات کار زیاد
مجبور به اضافه کاری و تعطیل کاری هستیم و حتی در تایم ناهار
مجبور هستیم نوبتی ناهار بخوریم تا دستگاهها خاموش نشوند اما
هیچ مزایایی برای این قبیل کارها لحاظ نمیشود .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 مدتها انتظار در صف ،هر
باجه مرا به باجه دیگری پاس میداد و برای دریافت یک رمز ساده
مدت طوالنی مرا معطل کردند .وقتی هم که اعتراض کردم برخورد
مناسب و مودبانهای نداشــتند .مگر کارکنان بانک یا اصوال خود
بانکها ،وظیفهای جز خدمترسانی و راهاندازی کار مردم دارند؟
رشیدی از تهران

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

کوتاه از حادثه

بخشش قاتل برای کمک به ایتام

خانواده مــردی جوان که در درگیری با مرد آشــنایی
جانش را از دست بوده با دریافت دیه ،قاتل را بخشیدند
گزارش
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 سیام شهریور
سال 99به 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 ضربهای 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 میکردیم
و از زندگیمان 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 میکرد .متهم ادامه داد :با شنیدن حرفهای 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 صحبتها و تهدیدهایم بیفایده بود.
او دستبردار 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 بیخبر
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 ضربهای به
او زدم .جوان تازه داماد ادامه داد :پس از آنکه به او ضربه زدم فرار کردم اما
هنگامی که با تمام قدرت میدویدم یاد همسرم افتادم .تازه فهمیدم که
او همراهم نیست و درحالیکه شــوکه شده در محل حادثه مانده است.
بهخاطر 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 بهخاطر
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 بیگناه به قتل رسید درحالیکه
مســتحق مرگ نبود .فردی بیدلیل 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 میریزد و همه ما دلمان برای برادر از
دست رفتهمان 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 میگفت
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 نمیخواست به زندگی
یک جوان پایان بدهد .از اینرو 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 شنیدهایم که قاتل توبه کرده و پشیمان است.
او در زندان رفتارهای مناسبی دارد و از جرمی که مرتکب شده بهشدت
نادم است .پدر و مادرم بهخاطر خدا به قاتل زندگی بخشیدند و اعتقادشان

ادعای عجیب آدمربای خشن در دادسرا

میخواستم 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 درحالیکه دختری نوجوان را با چاقو تهدید
میکرد او را روی زمین میکشید .دختر نوجوان گریه میکرد و شاهدان
فورا با پلیس تماس گرفتند .همزمان پدر دختر نوجوان که خانهشان در
آن حوالی بود و بهدنبال 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 بهدست 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
بهتزده دوستانم ،چاقویی زیر گلویم گذاشت و با تهدید از من خواست
تا همراهش بروم .وی ادامه داد :از رفتار و حرفهایش 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 بهدنبال 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 بازجوییها
ادعای عجیبی را مطرح کرد و گفت :دخترنوجوان از هموطنانم بود و او
را میشناختم .معموال او را در پارک میدیدم مشغول پیادهروی بود اما
شب حادثه متوجه شدم افراد دیگری دور او جمع شدهاند .تصور کردم
که آنها مزاحمش شدهاند و باید نجاتش دهم .به سمتشان رفتم اما دختر
نوجوان گفت که آنها دوستانش هستند .اما فکر کردم از ترسش چنین
ادعایی مطرح میکند .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.

اسیدپاشی مرد معتاد
برای فرار از دست پلیس

این است که خدا خودش مجازات میکند و به جای انتقام باید بخشید.
در این پرونده با گذشت اولیای دم ،مرد محکوم به قصاص از مجازات مرگ
گریخت تا بهزودی از لحاظ جنبه عمومی جرم محاکمه شود.

پایان کابوس قصاص

دومین قاتلی کــه دیروز از
مکث
مجازات قصاص گریخت ،مردی
بود که 15اسفند سال 98با 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 خونآلود کنار
جدول خیابان افتاده است .او آدرس را که حوالی
تهراننو بود به اپراتور  115اعالم کرد و امدادگران
اورژانس راهی آنجا شده و با جسد مردی که آثار
ضرب و شتم و چاقو روی بدنش بود روبهرو 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 شدهاند .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 میخواهد
از یکی از دوســتانش به نام سجاد انتقام بگیرد.
من هم بهخاطر 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 شدهاند .سجاد نمیخواست 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 جوانگفت :مقتول
شــریک کاری من بود که با سندسازی اموال و
ی متعلق به من را
سرمایهام و حتی کارگاه مبلساز 

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 میکرد 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 خانهاش بود
زدیم و فرار کردیم .ما در ارومیه طال و دالرها را
فروختیم ،خانهای اجاره کردیم تا اینکه دستگیر
شــدیم .حاال هم حدس میزنم مجتبی بهدلیل
اینکه ما دالرها و طالهایش را دزدیدهایم 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 تالشها
برای گرفتن رضایت خانواده مقتول درباره دومین
قاتل ادامه دارد.

قاضی دادگاه کیفری یک استان تهران به این پرسش پاسخ میدهد

آیا قاتل محیطبان قصاص میشود؟

تحقیقات پلیس برای دســتگیری عامل قتل
برومند نجفی ،محیطبانــی که به اتهام قتل به
پیگیری
قصاص محکوم شــده بود همچنان در جریان
است و هنوز مأموران نتوانستهاند قاتل و همدستش را دستگیر
کنند .اما حاال این سؤال مطرح اســت که آیا قاتل که پسرش
بهدست محیطبان نجفی به قتل رسیده و شاکی این پرونده بود
درصورت دستگیری قصاص میشود؟
بهگزارش همشهری ،براســاس محتویات این پرونده جنجالی
شــامگاه ۱۴مرداد ،۱۳۹۹برومند نجفی یکــی از محیطبانان
کرمانشاه در جریان تیراندازی بهسوی یک دستگاه خودروی
پراید که گمان میکرد حامل شکارچیان غیرمجاز است یکی از
آنها به نام یوسف را به قتل رساند .بهدنبال این حادثه محیطبان
به اتهام قتل عمدی دستگیر و با رأی دادگاه به قصاص محکوم
شد .این رأی در دیوان عالی کشور نیز مهر تأیید خورد و همهچیز
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 بهسوی برومند و مأمور
بدرقه زندان حمله کردند .پدر مقتول با شلیک 3گلوله محیطبان
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 نتوانستهاند او را دستگیر کنند.
پیچیدگی قضایی

بهدنبال وقوع این حادثه این پرســش اساسی مطرح است که
پدر یوسف(جوانی که توســط محیطبان 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 سالها است
به پروندههای قتل رســیدگی میکند و اشراف کافی به چنین
پروندههایی دارد در گفتوگو با همشهری به بررسی حقوقی این
پرونده جنجالی پرداخت .او میگوید :درمورد مرد محیطبان 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 بیاعتبار 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 میپذیرد و تجویز میکند 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 ســادهتر اینطور بیان میکند :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 ماده ۳۰۲قانون

مجازات اسالمی میشــود که میگوید :درصورتی که مجنی
علیه(مقتول) دارای یکی از حاالت زیر باشــد ،مرتکب(قاتل)
به قصاص و پرداخت دیه ،محکوم نمیشود .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 نمیشود .این قاضی باسابقه میگوید:
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 میشود یا نه .زمانی ماده302
قانون مجازات اســامی 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
میگوید :پدر مقتول ظاهرا همچنان فراری است اما درصورت
دســتگیری ابتدا باید منتظر نتیجه رســیدگی به درخواست
اعاده دادرسی محیطبان 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 میشــود .او ادامه میدهد :فارغ از نتیجهای که دادگاه
درباره رسیدگی به درخواســت اعاده دادرسی به آن میرسد
بهنظر میرسد که نتیجه یکی است .اگر درخواست رد شود پدر
مقتول با استناد به ماده 302قصاص نخواهد شد و حتی دیه هم
از او ساقط میشود .با وجود این طبق تبصره یک ماده 302متهم
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 میشود.

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 قبلتر خبر داشت حکم بازداشــت و انتقال او به کمپ صادر
شده و بهزودی 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 بهصورت 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 .بهگفته سرهنگ علی ریحانی،
فرمانده انتظامی شهرســتان ملکان ،پس از دســتگیری متهم،
پرونده وی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

داماد عصبانی خون بهپا 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.
بهگزارش 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 راههای مسالمتآمیز 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.
بهدنبال 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
آذربایجانغربی با اعالم جزئیات این پرونده گفت :در پی وقوع این
جنایت در یکی از محلههای ارومیه ،رسیدگی به آن بهصورت 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 خروجیهای شهرستان ارومیه دستگیر شد.
او درباره انگیزه متهم نیز گفت :متهــم در بازجوییها انگیزهاش
از ارتکاب جنایت را اختــاف خانوادگی اعالم کرد و هماکنون با
صدور قرار قانونی در بازداشت به سر میبرد و تحقیقات در اینباره
ادامه دارد.

4کشته در سقوط
مینیبوس کارگران به دره
بهدنبال ســقوط مینیبوس حامل کارگران فصلی به درهای در
استان بوشهر 4کارگر جانشان را از دست دادند.
بهگزارش همشــهری ،این حادثه حدود ســاعت 15:30شنبه
گذشته در جاده پشــتپر به تنگ ارم در شهرستان دشتستان
استان بوشهر رخ داد .مینیبوسی 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 مینیبوس کارگران فصلی بودند که در اراضی کشاورزی
گوجهفرنگی در منطقه پشــتپر کار میکردند و آن روز ســوار
بر مینیبوس در حال برگشــت به خانه بودند کــه دچار حادثه
شــدند .وقتی حادثه به تیمهای امدادی گزارش شد ،امدادگران
هاللاحمر راهی محل حادثه شدند و در همان ابتدا مشخص شد
که 2نفر از مسافران مینیبوس که کارگران اهل روستای دهرود
بودند جانشان را از دست دادهاند15 .سرنشین 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 .بررسیهای کارشناسان
پلیس برای مشخص شدن علت این حادثه ادامه دارد.
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نفوذ القاعده و داعش در آفریقا

هنری کیسینجر
وزیرخارجه پیشین آمریکا
مــا در آســتانه جنــگ بــا روســیه و
چیــن در مــورد مســائلی هســتیم کــه
خودمان ایجــاد کردهایم ،بــدون اینکه
هیــچ تصــوری از پایــان ایــن وضعیــت
داشــته باشــیم .در شــرایط فعلی تنها
کاری کــه میتوانیــم انجــام دهیــم این
اســت کــه تنشهــا را تشــدید نکنیــم.
(والاستریتژورنال)

فعالیت گروههای وابسته به القاعده و داعش در آفریقا
گستردهتر از خاورمیانه شده است

گریز از مرکز داعش و القاعده

منطقه ســاحل ،قلمروی وســیع منتهی به جنــوب صحرای
آفریقا که از عملکرد ضعیف دولتهــا و بیثباتی رنج میبرد،
امروز به کانون تروریسم جهان تبدیل شده است .تا پایان سال
 2021بیش از یکسوم تمامی مرگومیرهای 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 سالجاری بر اثر حمالت تروریستی این
ائتالف جان خود را از دســت دادهاند .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 بزرگترین پایگاه نظامی
مالی حمله بردند .به نوشته اکونومیست ،پیشبینی میشود تا
پایان سالجاری آمار مرگومیر در حمالت تروریستی در نیجر از
هزار نفر فراتر رود .در بورکینافاسو نیز در نیمه اول سال 2هزار و
100نفر در درگیریهای تروریستی کشته شدهاند.

القاعده در شرق آفریقا هم بستر رشد مناسبی برای خود یافته
است .گروه الشباب وابسته به القاعده ،کنترل بخشهای بزرگی
از سومالی را در دست دارد .بهگفته اســتفان تونسند ،یکی از
فرماندهان آمریکایی مســتقر در آفریقا ،این گروه بزرگترین،
ثروتمندترین و مرگبارترین زیرشــاخه القاعده در جهان است
که طی سال گذشــته قدرتمندتر و جسورتر هم شده است .در
اردیبهشتماه این گروه به پایگاهی نظامی متعلق به اتحادیه اروپا
یورش برد50،نفر را کشت و سالحهای پایگاه را غارت کرد .ماه
گذشته گروهی متشکل از 500تا 800عضو الشباب به منطقهای
امنیتی در اتیوپی نفوذ کرده ،سپس با هدف تاسیس پایگاهی در
کوهستان ب ِیل150 ،کیلومتر در خاک اتیوپی پیشروی کردند.
داعش هم بهتازگی از قلمروی خود در عراق و سوریه جدا شده
و بهشدت مشغول اســتخدام ،ســرمایهگذاری و تأثیرگذاری
روی گروههای افراطی در آفریقا و افغانستان است؛ برای مثال
در نیجریه ،گروه «امارت اســامی آفریقــای غربی» بهعنوان
اصلیترین گروه جهادی جایگزین «بوکوحرام» شــده است.
یکی از انشعابات این گروه« ،امارت اسالمی در صحرای بزرگ»،
حمالت گســتردهای 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
700جانباخته داشته است.
قطع ارتباط با هسته مرکزی

نباید فراموش کرد که بیشتر این گروهها نابسامان و سازماننیافته
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 اسالمگرایی
پنهان کرده ،اما هیچ ایده سیاسی واضحی ندارد .فاصلهای که
میان این هستهها و رهبری القاعده و داعش افتاده ،تا حدی ناشی
از موفقیت در فعالیتهای ضدتروریسم است .اطالعات ارتش
آمریکا نشــان میدهند جبهه النصر ،شاخه القاعده در سوریه،
بین ســالهای 2013تا  2016نتوانســت با الظواهری ارتباط
برقرار کند؛از اینرو مسیر مستقل خود را در پیش گرفت .همین
واقعیت در مورد دیگر شاخههای القاعده در آفریقا و داعش هم
صدق میکند.
این تمرکززدایی از فعالیت گروههای تروریستی ،ممکن است
به زند ه 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 کوچکترین تأثیری بر
روند حیات القاعده و داعش نداشته است .همزمان کارشناسان
امنیتی بــاور دارند تمایل بــه پراکندگی در میــان گروههای
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 گروهکهای 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 زندا نهــای
عربستان سعودی تحت شکنجه شدید
قــرار دارنــد .این جای ســؤال اســت که
شــکنجه اعضای حماس در عربستان
به نفع چهکسی است و چرا ریاض آنها
را محاکمه کرده است؟(الجزیره)

بازی دیپلماتیک هند ،میان شرق و غرب

لیز تراس
نامزد نخستوزیری انگلیس
سیاســتمداران در اســکاتلند ،ولــز و
ایرلندشــمالی بــه جــای تمرکــز بــر
اولویتهایشــان ،درگیــر باز یهــای
سیاسی شدهاند .ما 4کشور مجزا و جدا
از هم نیستیم ،بلکه همگی با هم یک
کشــور بزرگ هســتیم که نهتنها تاریخ
و نهادهــای مشــترک ،بلکــه خانــواده،
دوســتان و ارزشهــای مشــترکی هــم
داریم(.روزنامه تلگراف)

عکس :رویترز

13سال از آخرین نقشــه بزرگ القاعده علیه آمریکا میگذرد؛
حملهای نافرجام برای انفجار متــروی نیویورک .اکنون جنگ
در افغانستان به پایان رسیده اســت .آمریکاییها و اروپاییها
مشغول بحرانهای دیگری هستند؛ از اوکراین گرفته تا تایوان.
ایمنالظواهری ،رهبر القاعده2 ،هفتــه قبل در حمله پهپادی
آمریکا کشته شــد ،اما حضور او در خانهای 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
ن سال متوالی
سال  2014از القاعده منشعب شد و برای چندی 
توانســت خلیفهگری خود را در این قلمرو حفظ کند .بسیاری
از کارشناســان امنیتی باور دارند که زیرســاخت تروریستی
القاعدهای که جهان در سال  2001با آن مواجه بود ،مدتهاست
که دیگر وجود ندارد ،اما براســاس گزارش تیم نظارت سازمان
ملل ،در ســالهای اخیر نشــانههایی از احیای ســاختارهای
تروریســتی این گروه در گوشــه و کنار جهان ،بهویژه در قاره
آفریقا هویدا شده اســت .در حقیقت ،آنچه القاعده امروز را از
القاعده سال 2001متمایز ساخته ،گستردگی فعالیت این گروه
در جهان است.
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هند ضمن حفظ روابط استراتژیک خود با غرب ،نهتنها از همراهی با تحریمها علیه مسکو خودداری کرده ،که به یکی از
مشتریان اصلی نفت روسیه هم تبدیل شده است

واشنگتن نسبت به صادرات بنزین
تولید شده با نفت روسیه به آمریکا
گزارش
از طریق هند ابــراز نگرانی کرده
است .وزارت خزانهداری آمریکا به دهلینو 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 نخستینبار نیســت که مقامهای آمریکایی
نسبت بهاحتمال دور زدن تحریمهای غرب علیه
روسیه آن هم از سوی یکی از نزدیکترین شرکای
تجاری -امنیتی خود ابــراز نگرانی میکنند .در
واقع ،ماههاســت که موضع دولت هند نسبت به
جنگ اوکراین و آمار و ارقامهای 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 نهتنها با اعالم بیطرفی در
این بحران ،از محکوم کردن روسیه و همراهی با
کشورهای غربی در تحریم مسکو خودداری کرد،
بلکه به کرملین در تابآوری در برابر تحریمهای
غرب کمک هم کرده است.
هند ســومین مصرفکننده بزرگ نفت در جهان
اســت که بیش از 80درصــد آن را وارد میکند.
بهلحاظ تاریخی ،روســیه هیچگاه جزو مهمترین
صادرکننــدگان نفت به هند نبوده اســت و مثال
در 2ماه نخست ســالجاری میالدی ،حتی یک
بشکه نفت هم به هند صادر نکرده بود .اما شرایط
با اعمال تحریمهای غرب علیه صنعت نفت و گاز
روسیه تغییر کرده است .خبرگزاری رویترز اخیرا
به نقل از مؤسسه بینالمللی 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 میکند .این در حالی است که
واردات هند از روسیه در تمام ماههای سال گذشته
به باالی ۲۰۰هزار بشکه در روز هم نمیرسید».
رویترز نوشــته اســت :نکته جالب اینجاست که
دهلی حجم باالیی از نفت اورال روسیه را خریداری

میکند که از بنادر اروپایی صادر میشود و مسافت
طوالنیتری را طی میکند تا به هند برسد .شروتی
منــون ،تحلیلگر سیاســی-اقتصادی ،میگوید:
در شــرایطی که قیمت جهانی انــرژی باال رفته
هند بهدنبال کســب منفعت از نفت روسیه است
که بهدلیل تحریمها قیمتش پایین آمده اســت.
البته بهرغم قیمت جذاب ،پاالیشــگاههای بزرگ
هندی بهدلیل تحریم بانکهای روسیه ،در انتقال
پول نفت خریداری شــده به این کشور با چالش
روبهرو هستند .این مشکل طرف روسی هم هست.
بر همین اســاس یکی از گزینههــای پیشروی
هند ایجاد یک نظام پرداخــت مبتنیبر ارزهای
ملی اســت؛ به این ترتیب صادرکنندگان هندی
میتوانند به جــای دالر یا یورو بهروســیه روبل
پرداخت کننــد و این به معنی نزدیکتر شــدن
روابط 2طرف است .روزنامه آســیاتایمز با اشاره
به تأثیر تحریمها بر تقویت روابط روســیه و هند
نوشته اســت« :از قضا ،تحریمهای مثال جهنمی
غرب بزرگترین انگیزه گسترش تجارت دوجانبه
هند وروسیه شده است .روابط این 2کشور اکنون
به چنان پویاییاي رسیده که کمتر کسی در دوران
پس از اتحاد جماهیر شوروی گمانش را میبرد».
سیاستی فراتر از خرید نفت ارزان

حدود یکماه 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 میگیرد ».اظهارنظر
دیپلماتیک زیرکانــهای که نشــان داد دهلینو
قصد ندارد روابط خود با متحد دیرینهاش ،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 ،نخســتوزیر هند ،با خودداری از این کار
گفت« :بازگشت به مسیر گفتوگو و دیپلماسی
ضروری است».
پایگاه تحلیلی پراجکت ســندیکت به مناسبت
هفتادوپنجمین سالگرد استقالل هند ،در گزارشی
نوشته است :اگر قرار باشد برای بهترین اظهارنظر
دیپلماتیک ســال 2022جایزهای درنظر گرفته
شــود ،این جایزه باید به وزیر خارجه هند تعلق

بگیرد؛ آنجا که در واکنش به انتقاد اروپاییها از هند
بهدلیل 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 جهانیشــدن فاصله
گرفته و کشورهای بزرگی چون هند بهدنبال 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 بینالملل امتیاز بگیرد.
اهداف هند از دیپلماسی چندوجهی فراتر از منافع
تجاری و اقتصادی اســت .تجارت ساالنه هند و
آمریکا هماکنون بیش از 110میلیارد دالر است.
این کشور همچنین در ســالهای اخیر به یکی
از مهمترین 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 بهسوی روســیه سوق میدهد؛ ابعاد
استراتژیک روابط پکن با مسکو که برای دهلینو
مهمتر از خرید نفت ارزان و تســلیحات پیشرفته
روسی است .سوشانتا مالیک و بریژیت گرانویل در
پراجکت سندیکت نوشتهاند« :هند میخواهد با
نزدیک نگه داشتن روسیه بهخود ،مانع ایجاد محور
نـروسیه در شبهقاره هند شود».
چی 
روزنامه آسیاتایمز نیز نوشته است« :جالب اینکه
تالشهای غرب برای ایجاد بدبینی در هند نسبت
به روابط روسیه و چین دیگر اثر دلخواه آنان روی
هندیها را ندارد و برعکــس ،دهلینو 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 عالوهبر خرید تسلیحات نظامی آمریکایی
و اروپایی ،همزمــان یکی از خریــداران بزرگ
تســلیحات روســی اســت .هند موفق شده تا
سامانههای دفاع هوایی پیشرفته  S400روسی

را بخرد و همزمــان خرید تســلیحات از پیمان
ناتو بهويــژه فرانســه را افزایش دهد .از ســوی
دیگر ،هنــد اکنــون فرصتهای زیــادی برای
توســعه همکاریهای تجاری با روسیه دارد که
هیچ ارتباطــی با بخشهای حســاس موردنظر
آمریــکا و اروپا نــدارد .بهعنوان مثال ،روســیه
اکنون برای بازســازی زیرســاختهای صنعتی
خود به تجهیزاتی نیاز دارد کــه پیشتر از غرب
وارد میکرد و اکنون میتوانــد از هند وارد کند.
همچنین صادرات تولیدات دارویی و خودروسازی
هند به روســیه نیز در زمره حمایتهای نظامی
محسوب نمیشود.
سیانان در گزارشــی با مطرح کردن این سؤال
که «هند چطور میتواند نفت روســیه را بخرد و
همچنان دوســت آمریکا باشــد؟» نوشته است:
دهلینو نهتنها حمله روسیه به اوکراین را محکوم
نکرده ،بلکه نفت این کشــور را هــم میخرد .در
این میان ،رئیسجمهور آمریــکا فقط به انتقاد از
«موضع متزلزل دهلینو» بســنده کرده اســت؛
اما همهچیز ظرف یــک روز تغییر میکند .بایدن
پس از دیدارش با نخســتوزیر هنــد ،از ارتباط
عمیق 2ملت و ارزشهای مشترک 2کشور سخن
میگوید .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 بهمراتب بزرگتر از روســیه است ،پس
مجبور اســت که بهرغم ناخشــنودی از رویکرد
دهلینو نسبت به مسکو دندان روی جگر بگذارد.
همین مسئله باعث میشود 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 تحریمهای 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 سالهای 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 امکانپذیر نیست.

خبر

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 بهدلیل
پرداخت کمکهــای 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 میگیرد که لبنان
از یک بحران اقتصادی چندین ساله رنج میبرد .این
بحران اقتصادی بهویژه پــس از انفجار بزرگ بندر
بیروت تشدید شــد .هماکنون 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 گفتهاند که این
حمایتها بهعنوان بخشی از تعهد قطر به حمایت از
مردم لبنان و اعتقاد راسخ به اهمیت و ضرورت اقدام
مشترک عربی درباره بیروت صورت میگیرد .قطر
پیشتر نیز از ماه جوالی 2021بهمدت یکســال
ماهانه 70تن غذا برای ارتش لبنان ارسال کرده بود.
همچنین اعالم شده که همزمان سازمان ملل متحد
توزیع کمکهای ارسالی از دیگر کشورهای عربی را
در لبنان آغاز کرده است.

کیوسک

حقانی :به دعوت کرزای و عبداهلل قدرت را بهدست گرفتیم
همزمان با یکسالگی سقوط کابل بهدست طالبان« ،انس حقانی»،
از اعضای ارشد این گروه در یک گفتوگو با شبکه
الجزیره از کارنامه یکسالگی طالبان دفاع کرده و
آسیا
گفته اســت که طالبان اجازه فعالیت به گروههای
مسلح را نخواهد داد.
انس حقانی یکی از چهرههای 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 مذاکرهکننده
طالبان پیوســت .انس کوچکترین فرزنــد جاللالدین حقانی،
بنیانگذار شــبکه حقانی نیز هســت .برادر بزرگتــر انس ،یعنی
سراجالدین پس از مرگ پدرش رهبری شــبکه حقانی را بهدست
گرفت .سراجالدین 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 میگوید« :در طول یکسال گذشته ،ما تحوالت عظیم
و متعددی را به ارمغان آوردیم که عمدهترین آنها آزادی و استقالل
است ،زیرا کشورمان را از اشغال ،بیعدالتی 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 میداند و در این ارتباط با اشاره به آنکه
برای نخستینبار همه افغانستان تحت کنترل یک دولت درآمده،

میگوید« :این برای نخستینبار در 40سال گذشته است که یک
دولت مرکزی کنترل کل کشور را بهدست میگیرد .موارد بسیاری
برای فهرست کردن دستاوردها وجود دارد ،اما ذکر این نکته مهم
اســت که عوارض اجباری که قبال بر مردم تحمیل میشد ،دیگر
وجود ندارد .دیگر هیچ گروه ستیزهجوی خاصی در کشور فعالیت
نمیکنند .دولت مرکزی بدون هیچگونه عوارض یا کمک خارجی
قادر به پرداخت حقوق کارمندان دولــت در تمام نهادهای دولتی
اســت .اینها فقط چند نمونه موفقیت دولت در یکســال گذشته

هستند».
حقانی همچنین نقض توافق دوحه از ســوی طالبان را رد میکند
و شــاهد خود برای پایبندی طالبان به تعهداتش در توافق دوحه
را دولت قطر میداند و میگوید« :برخــاف ما ،بیش از هزار مورد
نقض تعهد توســط نیروهای آمریکایی و دولت سابق کابل صورت
گرفت .بهعنوان مثال ،وقتی که بایدن به قدرت رسید ،زمان خروج
براساس توافق دوحه را بهصورت 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 گفتوگو همچنین ادعا کرد که خأل قدرت در کابل
باعث شد تا طالبان قدرت را بهدست بگیرد .انس در این گفتوگو
همچنین افزوده اســت که درخواســت و دعوت حامــد کرزای،
رئیسجمهور پیشین و عبداهلل عبداهلل ،معاون سابق رئیسجمهور
نیز در بهدستگیری امور در کابل توسط طالبان نقش داشته است.
این عضو ارشد طالبان وقتی با سؤالی درباره دولت فراگیر و حقوق
زنان روبهرو شد ،پاسخ داد که تنها یکســال از به قدرت رسیدن
طالبان در کابل میگذرد و دنیا نباید از این گروه انتظار داشته باشد
که یکشبه به همه اهداف خود برسد؛ ضمن اینکه بهگفته حقانی
جامعه جهانی نیز به وعده خود برای به رســمیت شناختن دولت
طالبان و اعطای کمکها عمل نکرده است.

هفتهنامه اکونومیست [انگلیس]

آلمان جدیدی در حال ظهور است
جنگ اوکراین ،آلمان را از خواب بیدار کرد و باعث شــد تا
آلمانیها 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 شدهاند .آلمان اکنون فهمیده که در
زیرساختها سرمایهگذاری کمتری کرده و برای مدیریت این
چالشها ،آلمان جدیدی در حال سر بر آوردن است .آلمان
فعال برای عبور از بحران انــرژی در حال راهاندازی مجدد
نیروگاههای زغالسنگ است؛ در انرژیهای تجدیدپذیر
ســرمایهگذاری میکند و در تصمیم خــود برای تعطیلی
نیروگاههای هستهای تجدیدنظر کرده است.

يع:
حضرت امير المؤمنينعل 
اندوختهای سودمندتر از عمل شایسته نیست.
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روزنامه اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي

توليد؛ دانش بنيان ،اشتغال آفرين

گفتند خالیق که تویی یوسف ثانی
چ
ون نیک بدیدم به حقیقت به از آنی

اذان ظهــر  13:09 :غــروب آفتــاب19:54 :
اذان مغــرب 20:13 :نیمهشبشــرعی00:23 :
اذان صبح 4:52 :طلوع آفتاب6:24 :

صاحب امتياز :مؤسسه همشهري
مدیرمسئول :عبدا ...گنجی
سردبیر :دانیال معمار

حافظ

پذیرش آگهي:

تلفن84321000 :

گرينويچ

مرگ در خواب تابستانی فقرا

پکن :اینکه گرمای بیش از حد میتواند عوامل مرگ در خواب
شبانه را به حد نصاب برساند را بسیاری از تحقیقات علمی پیشین
تأیید میکردند اکنون اما دانشمندان دانشکده بهداشت عمومی
جهانی یوان ســی گیلینگز ( )UNC Gillingsکشف کردهاند
که این عامل به همراه گرمتر شــدن زمین باعث افزایش آمار
مرگومیر شــبانه بهویژه در میان اقشار ضعیف خواهد شد .به
گزارش ایندیپندنت ،آنها پیشبینی کردند که تا سال ،۲۰۹۰
میانگین دمای جهانی در شب تقریبا  2برابر خواهد شد و از ۲۰.۴
درجه سانتیگراد به  ۳۹.۷درجه سانتیگراد میرسد .این گروه
با استفاده از شبیهسازیهای تحقیقاتی و آماری تخمین زدند
که خطر مرگ ناشی از شبهای بسیار گرم بین سالهای ۲۰۱۶
تا  ۲۱۰۰تقریبا 6برابر افزایش مییابد .بنابراین هنگام طراحی
سیستم هشــداردهنده موج گرما در آینده ،بهویژه برای افراد
آسیبپذیر و جوامع کمدرآمد که ممکن است قادر به پرداخت
هزینه اضافی تهویه مطبوع نباشند ،باید در محل زندگی ،میزان
گرما را در طول شب درنظر بگیریم».

توزيع و اشتراك:

موسسهنشرگسترامروزنوين
تلفن61933000:

دفتر مركزي :تهران ،خيابان وليعصر (عج) ،كوچه شهید سیدکمال قریشی ،شماره14
كدپستي  19666-45956تهران ،صندوقپستي19395/5446
تلفن ،23023000:نمابر22046067:

چاپ :همشهري
تلفن48075000 :

همشهريw w w . h a m s h a h r i o n l i n e . i r :
سايت روزنامهn e w s p a p e r . h a m s h a h r i o n l i n e . i r :

شکسپیر ،دیکنز و چاوسر سانسور شدند

عدد خبر
سالمرگ
تقويم /

هنرمند ناآشکار

حذف بیش از یک هزار عنوان کتاب از فهرست مطالعاتی کتابخانههای دانشگاههای انگلستان

سانسور و حذف کتابهای
مهدیا گلمحمدی
مشاهیر ادبی همچون چارلز
دیکنز ،ویلیامشکسپیر و جفری چاوسر از فهرست
مطالعاتی و تحقیقاتی کتابخانههای دانشگاههای
هر کشــوری میتواند بهطور بالقوه بمبی خبری
باشــد چه رسد به حذف این شــاهکارهای ادبی
انگلستان از فهرست مطالعاتی دانشگاههای خود
بریتانیا؛ رویدادی که این هفته برای نخستینبار
در تاریخ به واقعیت پیوست .ابتدا نیویورکپست
خبر داد کــه حذف عنــوان برخــی کتابها و
غیرضروری شدن ( )optionalبرخی دیگر برای
تحقیقات دانشــجوهای دانشــگاههای معتبری
همچون دانشگاه شهرهای اســکس ،گالسکو و
ناتینگهــام صــدای دانشــجوها را در آورده
است .دیلیمیل هم در اینباره نوشت :معترضان،
روســای دانشــگاههای یادشــده را متهــم به
محافظــهکاری افراطی برای حفاظــت روانی از
دانشجوها در برابر محتویات این کتابها میکنند.
طی فهرستی که دانشگاههای یادشده ارائه کرده

بودند جلوی هر عنوان کتابی (حتی رومئو و ژولیت
اثر ویلیام شکســپیر) بهعلت حذف آن کتاب و
محتوای نامناسب آن اشاره شده بود .برای نمونه
در جدول بلندباالیی که از عنوان کتابها و علل
حذف آنها منتشــر شــده (همانطور که در زیر
مشاهده میکنید) جلوی رمان راهآهن زیرزمینی
 The Underground Railroadاثــر
کولسون وایتهد ( Colson Whiteheadبرنده
جوایز متعددی همچون پولیتزر) نوشته شده:
«دارای رفتارهای خشن و توصیف آزار بردهها».
در ردیــف بعــدی رمــان دوشــیز هجولی
 Miss Julieاثر آگوست استریندبرگ نوشته
شــده «دارای مباحــث خشــن و اقــدام
بهخودکشــی» .بهگفتــه اســتادان تاریخ در
دانشگاههای کشــورهای دیگر فصل مشترک
تمام این حذفیــات در کتابهــا و رمانهای
نویســندههایی همچون جینآستن ،شارلوت
برونته و حتی آگاتا کریستی ،وجود اشارههایی
به دوره بردهداری و خشــونت علیــه آنها بوده

اســت .پس از ارائــه این فهرســت طوالنی از
کتابهای حذف شــده ســخنگوی دانشگاه
لنکســتر (  )Lancaster Universityدر
اینباره به خبرنگارها گفت« :کتابهای یادشده
همچنان در دسترس دانشجوها هستند و فقط
بهعلت محتوای مخاطرهآمیز آنها از فهرســت
«مطالعههای ضروری» حذف شدهاند بنابراین
چنین حذفیاتی به معنی سانسور نیست .قصد
ما فقط هشدار درباره مخاطرات روانی مطالعه
این آثار برای برخی دانشجوها بود».
دایانا بری استاد تاریخ دوره بردهداری دانشگاه
کالیفرنیا اما در اینباره بر این باور است که این
اقدام دانشگاههای انگلستان در راستای کمرنگ
کردن دوره ظالمانه بــردهداری در جغرافیای
تحت ســلطه بریتانیا بــود و بنابراین متنها و
کتابها حتما باید توســط دانشــجوها مورد
مطالعه قرار بگیرند تا مردم بدانند در آن دوره
چه بر سر بردهها آمده است.

عواقب الیک یک کامنت

رنه ماگریــت برخالف ســالوادور دالی ،در میان
هنرمندان سورئالیســت «مرد ناآشکار» نامیده
میشــود و در میان مــردم هم به انــدازه دالی
شناختهشده نیست .اما نقاشیهای ماگریت جزو
مشهورترین و اسرارآمیزترین شاهکارهای قرن
بیستمهستند.کفشهاییکهتبدیلبهپامیشوند،
پیپی که زیرش نوشته شده «این یک پیپ نیست»،
آسمانی که در آن ابرها به نانهای فرانسوی تبدیل
شدهاند ،آدمهایی که صورتهای پوشیده دارند،
لوکوموتیوی که از یک شــومینه بیرون میآید...
اینها همهشان واقعیتهای غریب کارهای ماگریت
را نشان میدهند و بینندهشــان را شگفتزده
میکنند .معماهای تصویــری ماگریت همان قدر
کنجکاوی برانگیزند که سالها پیش بودند .این
نقاش سورئالیست در نوامبر1898در بلژیک متولد
شد و حرفهاش را بهعنوان یک هنرمند تجاری در
یک کارخانه کاغذ دیواری شــروع کرد .وقتی در
سال1927نخستین نمایشگاه آثارش را -که شامل
نخستین کارهای سورئالش هم میشد -برگزار
کرد ،هیچیک از منتقدان معترض به کارهای رنه،
فکرش را هم نمیکردند که این جوان روزی هنرمند
صاحبسبکی میشود .سبک ماگریت بیشتر یک
سبک نمایشی از سورئالیســم را نشان میدهد
که معموال تعدادی عناصر فانتزی هم در آن پیدا
میشــود .آثارش نمایانگر مجاورت موضوعات و
اشــیاء روزمره با مفاهیم غیرمعمول هستند که
معنای جدیدی به چیزهای آشنا میدهند .در آثار
ماگریت میشــود روی غریب چیزهای آشنا را
کشف کرد .خود ماگریت آثارش را اینطور توصیف
میکند« :نقاشیهای من تصاویر سادهای هستند
که چیزی را پنهان نمیکنند ،اما رازی در خودشان
دارند .در واقع کسی که آنها را میبیند ،این سؤال
ســاده را از خودش میپرسد که «این چه معنایی
دارد؟» درحالیکه هیچ معنایــی ندارد؛ چون راز
اصال قرار نیست معنا شود .راز ،ناشناختنی است».
در  15آگوست 1967که رنه ماگریت در اثر ابتال به
سرطان درگذشت ،آثارش بین مردم بیشتر از آنکه
پر رمز و راز بهنظر برسند ،ادراک نشدنی بودند.

دوشنبه

باشگاه
نویسندگان

  داسهای بیمزرعه
مسعود میر
روزنامهنگار

در اتاق و البهالی انبوه دود تلنبار
شــده که برای فــرار ،پی روزن
میگشتند نشسته بود اما بهجای
بوی تند ســیگار ،عطر خنک مزرعــهای را حس میکرد
که تازه پیش پای داس ،گردنش کوتاه شــدهبود .شعر را
چندباری از روی کتاب خواند و فکر کرد داسها باالخره
قاتلند یا پیامآور رشد .پک آخر را فوت کرد در عطر رؤیای
مزرعه و دوباره چشم دوخت به صفحه کتاب و همان شعر
عجیب«:تمام مزرعه را داسها درو کردند /مترسک آنجا
بود /چه عصر دلتنگی»...
شاعر چونان معجزهگری متبحر ،تار و پود کلمات را چنان
در هم تنیده بود که فرشــی به طــرح باغی مصفا حاصل
آید .بایــد خواند و خوانــد همان مطلع تابســتانی را که:
«شکوفههای هلو رسته روی پیراهنت »...و به یادآورد که با
این کالم میتوان در میانه هر انزوا ،دریچهای یافت به باغ و
درخت و سبزی و زندگی.
حاال دیگر مطمئن هستم که ریشه زردبرگیهای عاشقانه
پاییز ،همه آن تنهاییهای پربغض آذر ،همان غمباد سرد
خزانی که تازیانه میزند به جان ،همه و همهاش در همین
تابستان و البته مرداد نهان شدهاســت .ما گرم و زنده بر
شنهای تابستان ،زندگی و البته عاشقی رابدرود خواهیم
گفت و این خزانیترین شرایط جوی تموز است.
«گاهی بــه آخریــن پیراهنم فکر
میکنم/کهمرگ در آنرخمیدهد».
این شــاعرانگی مرگاندود را همان
شــاعری گفت کــه در اقلیم
خراسان تولد یافت و مرگ را
در جاده چشید .من و ما هم
به همــان آخرین پیراهن
میاندیشیم و اینکه مرگ به
کدام لباسمان بیشتر میآید.
شعرها از صادق رحمانی ،حسین
منزوی و غالمرضا بروسان

بوکمارک

مینسک :آتشنشانی در بالروس بهدلیل الیک کردن
کامنت یک نفر دیگر در شبکههای اجتماعی ،به یک
سال و نیم زندان محکوم شد .به گزارش بیبیسی ،او
متهم بود که در سپتامبر سال  ۲۰۲۱نظری را درباره
مرگ یک مأمور «کا گ ب» بالروس پسندیده است.
سازمان «کا گ ب» که در زمان اتحاد جماهیر شوروی
بهعنوان ارگان امنیتی این کشــور فعال بود ،بعد از
فروپاشی شوروی تعطیل شــد .اما در بالروس ،این
سازمان با همین نام به کارش ادامه داد .نام این مأمور
«کا گ ب» دیمیتری فداسیاک بود و در جریان یک
«عملیات ضدتروریستی» در مینسک ،توسط یک
کارشناس آیتی به نام آندری زلتسر کشته شد .در
جریان این یورش ،آندری زلتسر نیز توسط مأموران
کشته شد .این حمله با واکنش گســترده کاربران
بالروسی در شبکههای اجتماعی روبهرو شد.

کاخهای سفالین یک هنرمند

زوریخ :یک هنرمند سوئیســی مجتمع بزرگــی از کاخهای
ســفالین را در کنارههای یک رود خلق کرده است .به گزارش
ایسنا« ،فرانســوا مونتوکس» هنرمندی سوئیسی است که با
ادامه پروژه ساالنه ساخت مجســمههای سفالین در کناره رود
«تولور» ،امسال موفق شده اســت مجتمع مسحورکنندهای از
کاخهای سفالین را خلق کند .البته خشکسالی که امسال اروپا
را تحتتأثیر قرار داده است به این هنرمند در تحقق بخشیدن
به ایدههای هنریاش کمک کرده است .این هنرمند سوئیسی
پروژه هنری امســال را از  6هفته پیش و بــا توقعات نه چندان
زیادی آغاز کرده بود ،اما خشکسالی به او این امکان را داد که یک
شهر کامل مملو از منارههای سفالین خلق کند .حاال احساسات
متناقضی در «مونتوکس» بهوجود آمده است؛ او دوست دارد که
باران ببارد ،اما با بارش باران اثر هنری او نیز از بین خواهد رفت.
این هنرمند درباره خلق این آثار هنری میگوید« :من زندگی
مردمی که زیر طاق(های این شهر سفالین) و زیر پل قدم میزنند
و به ساختمانها و شهرها نگاه میکنند را تصور میکنم ...پس
از قوه تخیلم اســتفاده میکنم و جهان آنها را میبینم که زیر
انگشتان من خلق میشود« ».مونتوکس » بهعنوان یک هنرمند
طبیعت دوست ،معتقد است تداوم خشکسالی حتی به قیمت
ی در پی یک فاجعه است.
امکان ادامه پروژه او برای چندین سال پ 

فرهنگ و زندگي

لقمه

نویسندههای تقلبی

از «ماست» که بر «ماست»

فاطمه عباسی
زمانی بود که نویسندههای آماتور
و نه معروف ،بعد از سالها کار کردن
و نوشتن و خواندن و تمرین کردن،
باالخره تصمیم میگرفتند یکی
از آثارشــان را چاپ کنند .با یک
نســخه از کتاب ،میرفتند پیش
ناشر و درخواستشــان را مطرح
میکردند و از آنجا که کاغذ گران
است ،ناشر راضی نمیشد ریسک
و کتابشــان را منتشــر کند .در
همین برهه از زمان بود که برخی از
ناشران آمدند وسط میدان و به این
نویسندگان جوان پیشنهاد دادند
که خودشان پول کاغذ و چاپ را
بدهند و بعد سهمشان را از سود
فروش کتاب بگیرند .خیلیها هم
این کار را کردند تا آثارشان به چاپ
برسد .حاال اما این پیشنهاد ابعاد
گستردهتری پیدا کرده و گویا اصال
الزم نیست شما حتی نویسنده و
دود چراغ خورده باشید و سالها
برای نوشــتن تالش کرده باشید؛
فقط کافی است پول داشته باشید،
بقیهاش با ناشر است! به این ترتیب
که برای هر صفحه از کتابتان  -که
یک نویســنده واقعی با موضوع

انتخابی شما برایتان مینویسد-
بین 10تا 30هزارتومان بهحساب
انتشاراتی واریز میکنید و آنها هم
به اسم شما کتاب منتشر میکنند.
اگر موضوعی که انتخاب میکنید
تخصصی نباشد ،صفحهای  ۱۰هزار
تومان باید هزینه کنید به اضافه
هزینههای انتشارات ،صفحهآرایی
و مجوز کتاب .اگــر هم موضوع
تخصصی و مهمی بــرای کتابتان
درنظر بگیرید ،متناســب با مبلغ
درخواستی مؤلف باید صفحهای ۳۰
هزار تومان هزینه کنید که براساس
تعداد صفحات ،نوع جلد و موضوع،
مبالغ تغییر میکند.
البته چون کار این انتشــاراتیها
خیلی هم قانونی نیست ،باید در
زیرزمینها بهدنبالشان بگردید و
خیلی هم انتظار کار فاخر نداشته
باشید ،به هر حال در اینجور کارها
کیفیت چندان مطرح نیســت و
کمیت است که اولویت دارد تا پول
بیشتری نصیب صاحب کار شود.
آنهایی هم که سواد و مطالعه دارند،
خیلی راحــت متوجه فیک بودن
کتاب میشــوند ،بنابراین انتظار
مخاطب فرهیخته هم برای کتابتان
نداشته باشید.

معموالً از اواسط تابستان داغ که میگذری م
شیدا اعتماد
دیگر همه کالفه شدهایم از گرما و پای اجاق
گاز ایستادن توی گرما دیگر اضافهکاری بهنظر میرسد .مخصوصا وقتی که بعد
از ساعتهای طوالنی کار در گرمای دودی شهر بزرگ خودمان را رساندهایم به
خانه و حاال باید فکری به حال شام بکنیم.
ماســت یک تنه میتواند معادالت را در این موقع ســال جابهجا کند .با اینکه
گرانی لبنیات این محصول را که زمانی غذای فقرا بود از سبد غذایی خیلیها
حذف کرده است ولی هنوز در مقایسه با سایر اقالم میشود روی همراهیاش
حساب کرد.
ماست اگر باشد ،میتواند شام چیزی به خوبی و خنکی آب دوغ خیار باشد .دوغ
و ماست و سبزی و اگر جیبمان اجازه داد گردو و کشمش .حتی اگر نخواهیم
آنقدرها هم وقت بگذاریم انواع ترکیبات سبزیجات با ماست هم میتواند از رده
پیش غذا به غذا جهش پیدا کنند .ماســت و خیار .ماست و بادمجان .ماست و
اسفناج .ماست و کدو.
کدو که خودش گلی از گلهای بهشت است واقعا .کدو را بنا به ذائقه میتوانید
با پوست یا بیپوست به ورقههای نازک برش بدهید و همراه کمی روغن سرخ
کنید .خوبی کدو در مقایسه با بادمجان این است که ولعی برای بلعیدن روغن
ندارد و آنقدر هم سرخ کردن نمیخواهد .فقط به اندازهای که سبک شود .آن وقت
این ورقههای نازک کدو را  ،هم میشود کنار انواع غذاها گذاشت و هم میشود
جداگانه بهعنوان غذا استفاده کرد در ترکیب با ماست یا تخم مرغ.
برای روزها و شبهای گرم تابســتان هر قدر که وقت سپری شده در مجاورت
گرمای اجاق گاز کمتر شود بهتر اســت .اصال حاضری را برای اینجور وقتها
اختراع کردهاند .ترکیب نان و ماست و نان و پنیر و ماست و ماست و نان خشک
و خود ماست با ادویه و سبزیهای خشک .ماست ،در این گرمای داغ تابستان،
نوید خنکی میدهد .با نخستین قاشق که از گلو پایین میرود زندگی را کمی
آسانتر میکند و گرمای روز را قابل تحملتر.
اصال ماست که توی یخچال باشد ،اضطراب همه در تابستان تعدیل میشود.
نهایتش این است که همین ماست را میگذاریم جلوی اعضای خانواده و غرولند
کردن اعضای جوانتر خانه را نشنیده میگیریم .بهنظرم برای اینکه پیشاپیش
جلوی اعتراض خانواده به حاضری یا ترکیبهای ســاده ماست و سبزیجات را
بگیرید از اول ماست را بهعنوان یک غذا به همه معرفی کنید .بیایید این فکر را جا
بیندازیم که اص ً
ال ماست از اول اشتباهی رفته توی رده لبنیات .باید سرش را باال
بگیرد و مخصوصا در فصل تابستان بیاید بنشیند توی لیست غذاهای خوشمزه و
دم دستی برای ناهار و شام .اینجوری بخشی از مشکالت حل میشود و سالمتی
خانواده و استحکام استخوانهایشان هم تأمین میشود.

همه میمیرند
از راهــرو گذشــت و از پلکان
سیمون دوبوار
خاموش پایین رفت .از خوابیدن
وحشــت داشــت؛ در زمانی که تو خوابیدهای کسان
دیگری هســتند که بیدارند ،و تو هیچ نفوذی بر آنان
نداری .در باغچه را بــاز کرد :گرداگــرد چمن باغچه
راهرویی پوشیده از سنگریزه قرار داشت ،و از دیوارهای
چهار طرف آن تاکهای الغر و جوانی باال میرفت .روی
یک صندلی راحتی دراز کشید .مرد مژه نمیزد .بهنظر
میرسید هیچچیز را نمیبیند و نمیشنود .به او غبطه
میخورم .نمیداند جهان چه پهناور و زندگی چه کوتاه
اســت؛ نمیداند که آدمهای دیگری هم وجود دارند.
به همین یک تکه آســمان باالی سرش قانع است .من
میخواهم هر چیز چنان به من تعلق داشــته باشد که
گویی غیراز آن هیچچیز دیگری را دوســت ندارم؛ اما
من همهچیز را میخواهم؛ و دستهایم خالی است .به او
غبطه میخورم .مطمئنم که نمیداند مالل یعنی چه.

دیالوگ

شبهای روشن

میدونی همه فکر میکنن اگه
فرزاد موتمن
حس واقعیشون رو نشون بدن
همه چی به هم میریزه ،هیچکس حرف دلش رو راحت
نمیزنه خب اگه نمیخواد میتونه همون شــب اول،
همون لحظه اول بیاد و بگه.

فراخوان
بی تعارف و تکلف  ،مثــل همین متن
کوتاهی که می بینیــد .ما منتظریم تا
نوشــتههایتان درباره مسائل روزمره،
مشــکالت و دغدغه هایتان را برای ما
ارسال کنید .اگر اهل طنز و کاریکاتور
و طراحی هم هســتید جایتان اینجا
محفوظ است .متن یا طرح تان که آماده
شــد یک تماس با شماره 23023636
بگیرید تا بــرای رســاندنش به ما ،
راهنمایی تان کنیم.

هیأترئیسه شورای ششم
با همان ترکیب قبلی

سفرهای استانی
بدون البیگری سیاسی

چمران با رأی قاطعانه اعضا
رئیس شورای شهر تهران باقی ماند

دولت در سال اول فعالیت خود یک ماه از عمرش
را در استانهای کشور و سپری کرده است
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خالصه گزارش

تالش برای دور زدن
ن هوای پاک
قانو 

گفتوگو

معاون وزیر صمت خواستار پایان دادن به ارائه
گواهی اسقاط وسایل نقلیه فرسودهشد

براساس مرکز ملی آمار
ایران در سال ،۱۳۹۸
در حالی که بیش از
 ۵۳۰هزار ازدواج در یک
سال ثبت شد ،بیش از
 ۱۷۴هزار طالق نیز ثبت
گردید .بنابراین میتوان
دریافت که  ۳سال قبل،
طبق این آمار به ازای هر
سه ازدواج در ایران یک
طالق ثبت شد.
با این حال این موضوع
زمانی چالش برانگیزتر
میشود که طبق آخرین
آمارهای ازدواج و
طالقها در سال گذشته
ازهر سه ازدواج در
سال  ۱۴۰۰یک مورد به
طالق منجر شده است.
مجموع ازدواج کشور
در تابستان ۱۳۴ ،۱۴۰۰
هزارو  ۲۰۸مورد
بوده است
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برخالف تصور عموم که مسائل اقتصادی را عامل اصلی جداییها میدانند ،آمارها نشان از پیشتازی طبقه مرفه در طالق دارند ،علت چیست؟
گزارش

فاطمه عسگرینیا
روزنامهنگار

طالق ،آســیب اجتماعیای که خیلیها
گمان میکنند زاده فقر و بیکاری است ،اما
این روزها در میان قشر مرفه یا بهاصطالح
جامعه ،بچه پولدارها ،بیشتر از قشر متوسط
و حتی فقیر شده است .خیلیها به شوخی
و خنده میگویند بچــه پولدارها در طالق
هم از دیگر اقشــار جامعه پیش هستند.
حرفهای معاون اجتماعی وزیر کشــور
در دیدار مردادماه خود با تولیت آســتان
مقدس قم هم مهر تأییــدی بر این گفته
و شنیدههاســت .او گفت عــدهای بدون
درنظرگرفتن ریشهها و علل اصلی طالق،
فقر و بیکاری را علت اصلی معرفی میکنند
این در حالی است که بیشترین طالقها در
میان قشر ثروتمند اتفاق میافتد .البته این
نخستینباری نیست که آمار باالی طالق
در میان قشر مرفه ســرزبانها میافتد.
علی مطهری ،نایبرئیس مجلس دهم در
تاریخ 17دیماه 97یکی 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 میدهد ریشه اصلی
طالق مسائل فرهنگی است نه اقتصادی».
سازمان ثبت احوال کشــور هم در همان
سال اعالم کرد بررسی جغرافیای شهری
در میزان طالقها نشــان میدهد 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
کانونهای 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
طالقهای ثبتشده در قشــر مرفه بهدور از
هرگونه مشــکالت اقتصادی به ثبت رسیده
است .براساس گزارشی که مرکز ملی آمار ایران
در سال ۱۳۹۸منتشر کرد ،درحالیکه بیش از
۵۳۰هزار ازدواج در یک سال ثبت شد ،بیش از
۱۷۴هزار طالق نیز ثبت شد .بنابراین میتوان
دریافت که ۳سال قبل ،طبق این آمار به ازای
هر 3ازدواج در ایران یک طالق ثبت شــد .با
این حال ،این موضوع زمانی چالشبرانگیزتر
میشــود که طبق آخرین آمارهای ازدواج و
طالقها در سال گذشــته از هر  3ازدواج در
ســال ۱۴۰۰یک مورد به طالق منجر شــده
است .مجموع ازدواج کشور در تابستان ،۱۴۰۰

به میزان ۱۳۴هزارو  ۲۰۸مورد بوده است.
طبق بررســیهای انجامشــده اگرچه از یک
طرف بیمسئولیتی ،بیاحترامی و بیتوجهی
 ۳عامل عمده طالق در سال گذشته اعالم شد،
اما طبق آنچه آمارها نشان میدهد و مسئوالن
نیز درباره این معضل هشدار میدهند ،ظاهرا
طالق در محلههای مرفهنشین بیشتر به چشم
میخورد.
علی اســماعیلی ،متخصص روانشناســی و
زوجدرمانگــری که ســابقه فعالیتش در این
حوزه به 27سال میرســد ،میگوید :بخش
اعظم مشــاورههای ما اختالفــات خانوادگی
زوجین مرفه و ثروتمندی است که راهی جز
طالق برایشــان باقی نمانده است؛ «برخالف
آنچه همه گمان میکنند اعتیاد و اقتصاد علت
اصلی طالق در بین قشر مرفه نیست که امروز
بیشــترین آمار طالقها را بهخود اختصاص
میدهند».
آنچه او امــروز در میان پرونــده مراجعانش
بهعنوان عامل اصلی اختــاف و جدایی با آن
روبهروست ،مســئله خیانت یا تصور خیانت
است که به اعتقاد این روانشــناس ریشه در
آگاهی نداشتن زوجها از مهارتهای زناشویی
دارد« :عمده اختالفات زوجین در قشر مرفه
یا بهاصطالح باالشهرنشــین تناسب نداشتن
ســبکهای زندگی خانوادهها و تفاوتهای
فرهنگــی آنهاســت .همین مســئله باعث
میشــود تا آنها در رابطههای زناشویی خود
نیز با اختالفنظرهای فــراوان روبهرو بوده و
این اختالفها زندگیشــان را از مسیر عادی
خارج کند».
بهگفتــه او ،تســلط نداشــتن بــه مدیریت
شــرایط زندگــی در ســایه آموزشندیدن
مهارتهای زندگی باعث قطع ارتباط عاطفی،
شکستهشدن تعهدها و در نهایت خیانت آنها
به همدیگر میشود.
روشنفکری پوچ؛ عامل اصلی طالق

برخالف ایــن روانشــناس ،یکــی از قضات
دادگستری معتقد اســت با توجه به تغییرات
ســبک زندگی و فرهنگ زندگــی زوجها در
مناطق باالی شــهر یا همــان طبقه مرفه که
در میان خودشــان به نوعی روشنفکری هم
تعبیر میشــود ،خیانت عامل اصلی جدایی
افراد نیست« :امروز ما در جامعه با پدیدههایی
روبهرو هستیم کهگاه چارچوبهای فرهنگی

و اعتقادیمــان مانع از حتی نــام بردن آنها
میشــود .از ازدواجهــای ســفید گرفته تا
ســوئیچپارتیهایی که در ســایه بهاصطالح
روشنفکری پوچ قشر مرفه بهراحتی در میان
جوانها 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 بهراحتی
در بین خود پذیرفتهاند و تعصبی نسبت به هم
ندارند .در نتیجه بهخاطر این شرایط نمیتوان
ادعا کرد عامل اصلی طالقهای قشــر مرفه
خیانت است».
به اعتقاد محمــدی ،که ســابقه رویارویی با
بسیاری از این زوجها را در دادگاههای قضایی
داشته8 ،عامل در طالق قشر مرفه و باالبودن
آمار جداییها در این بخش مؤثر است« :یکی
از علل مؤثر در جداییهای قشــر مرفه عامل
حقوقی اســت کــه ازجمله آن میتــوان به
واگذاری وکالتنامههــای اعمال حق طالق
به زنان اشاره کرد؛ موضوعی که متأسفانه در
مناطق مرفهنشین باب شــده و بهراحتی در
دفاتر اسناد رسمی انجام میشود لذا زوجه با
در دست داشتن این وکالتنامه بدون حضور
همســر در زمانی کوتاه و با در اختیار گرفتن
یک وکیل بهراحتی میتواند مراحل طالق را
بیدردسر طی کند».
برخــاف 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 جداییها در قشــر مرفه اســت با شکل و
شــمایلی متفاوت! در میان این قشر زنان به
واســطه فعالیتهای اقتصــادی و اجتماعی
رده باال از اســتقالل مالی خوبی برخوردارند
و زندگی وابسته به همســر ندارند ،بنابراین
راحتتر میتوانند نســبت به جدایی تصمیم
گرفته و در این مسیر پیش روند .از سوی دیگر
ورشکســتگیهای اقتصادی ســرمایهداران
و بههمریختن ســبک زندگــی خانوادههای
آنهاســت که در نهایت کانون خانــواده را به
سمت جدایی رهنمون میسازد.
تب مهاجرت و طالق

در میــان علــل و عواملی که ســیدمحمود
محمدی برمیشمارد ،عوامل جامعهشناختی
هم سهمی برای خود در طالق قشر مرفه دارند:

تقویت بنیانهای فرهنگی خانواده

نکته

طالق در میان قشــر ثروتمند این روزهــا بهعنوان یکی از
آسیبهای اجتماعی مهم از سوی کارشناسان اجتماعی و
دغدغهمندان این حوزه مطرح است؛ موضوعی که به اعتقاد
خیلی از کارشناسان ریشه در مشکالت فرهنگی دارد و الزم
است تا با آسیبشناسی و تحلیل علل و عوامل مؤثر بر آن به

«یکی از عوامل جامعهشناختی 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
ازهمپاشیدگی کانون خانوادهشان شود».
او البته با اشــاره به تنوعنژادی که در جوامع
شهری بهخصوص تهران وجود دارد ،میگوید
اختالفنــژادی و فرهنگی هم از دیگر عوامل
جامعهشــناختی مؤثر در طالق زوجین قشر
مرفه اســت« :بیتوجهی به اختالفنژادی و
فرهنگی در هنگام ازدواج در میان اقشار مرفه
باعث شده بهرغم نداشتن مشکالت اقتصادی،
ادامه زندگی برای زوجین ممکن نباشد .ضمن
اینکه در کنــار این عوامل جامعهشــناختی
نمیتوان از بیبن دوباری و بیاعتمادی عمومی
هم حرفی نزد».
این کارشــناس حقوقی در ادامــه به عوامل
روانشــناختی مؤثر در جدایی زوجین قشر
مرفه اشــاره میکند و معتقد اســت چیزی
که ما امروز از آن بهعنوان لجامگســیختگی
امیال یاد میکنیم و قدیمیها به آن چشم و
همچشمی میگفتند ،یکی از عوامل مؤثر بر
گشایش پروندههای طالق در بین قشر مرفه
اســت« :رقابت برای داشتن زندگی لوکستر
در قیاس با دیگران یکــی از مهمترین عوامل
جداییها در مناطق ثروتمندنشــین اســت؛
موضوعی که همواره باعث دورشدن زوجین
از همدیگر و جلب توجه آنها به حاشــیههای
زندگــی میشــود ».محمدی نبــود قناعت
و اختالالت خلقــی را از دیگــر مصداقهای
علل روانشــناختی طالقهای قشــر مرفه
برمیشــمارد و میگویــد« :نبــود قناعت
بهخاطر برخورداری از ثــروت کافی همواره
مورد اختالف زوجینی اســت که ما آنها را در
دادگاههای خانوادههای مرفه شــهر مالقات
میکنیم».
تکنولوژی بیتقصیر نیست

از همه علــل و عوامل مؤثر بر طــاق زوجین
مرفه که بگذریم ،نمیتوان چشــمروی تأثیر
عامل تکنولــوژی بر ثبــت طــاق پولدارها
بســت .شــاید بپرســید چگونه؟ محمدی با
تعبیــر سوءاســتفاده از فضای مجــازی از آن
یــاد میکند و میگویــد« :متأســفانه فضای
مجازی و استفاده از آن در بین اقشار مرفهگاه
بسترساز اغلب عواملی اســت که تا به اینجا به

چارهاندیشی درباره آن پرداخت .مسعود کربالییحسن ،از
فعاالن حوزه خانواده معتقد است تقویت بنیانهای ارزشی در
میان اقشار مرفه میتواند نقش مؤثری در کاهش پروندههای
طالق داشــته باشــد .در میان خانوادههایی که مشکالت
اقتصادی هیچ نقش و جایگاهی در بــروز طالق ندارد ،باید
به تقویت ریشــههای فرهنگی خانواده پرداخت تا بتوان از
این طریق نسبت به تقویت بنیانهای خانوادهها اقدام کرد.

آنها اشــاره کردیم؛ از مد و مدگرایی گرفته تا
چشم و همچشــمیهایی که متأسفانه هر روز
به شکل و شمایلی در صفحات مجازی پولدارها
تبلیغ میشوند».
شــاید باورتان نشــود اما حتی زیستبوم هم
در طالق پولدارها مؤثر اســت .همين برجهای
بلندباالیی که مثل قارچ در گوشه و کنار مناطق
مرفهنشین رشد کردهاند ،یکی از علل طالقهای
این گروه اســت .محمدی با تأیید این مطلب
میگوید« :برجنشــینی و عالقه به این سبک
زندگی از ســوی یک طرف از زوجین در خیلی
از پروندههای طالق عامل ثبت طالقهای قشر
مرفه است».
نبود فرزند مشترک

آمار طالقهای ثبتشده در مناطق باالی شهر
را که ورق میزنیم ،نشــان میدهد عمر خیلی
از زندگیها به بیش از  4تا 5ســال نمیرســد.
ســیدمحمود محمدی علت اصلی این مهم را
عوامل جمعیتی مؤثر بر طالق قشر مرفه میداند
و میگوید« :نبود فرزند مشــترک بین زوجین
ثروتمند باعث شده تا این افراد خیلی راحتتر و
بیدغدغه 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 ،میگویــد آخرین عاملی که
آمار قابلتوجهی از گشایش پروندههای طالق را
در محاکم قضایی دارد ،مسائل رفتاری هستند:
«رویکردهای فمینیســتی زنان یکــی از این
عوامل رفتاری است .زنانی که دوست دارند در
پوشش رفتار و گفتارشان تصمیمگیرنده نهایی
خودشان باشــند و این رفتار در میان خيلي از
مردان پذیرفته نیست ،چراکه معتقدند جایگاه
عرفــی زن در خانواده چنین اجــازهای به آنها
نمیدهد .همین تفکرات باعث بروز اختالفات
حتی بین زوجهای مرفه میشــود و فتح بابی
است در فصل جدایی آنها».
گسست شبکه خانوادگی

محمدی همینطور کــه عوامل رفتاری مؤثر بر
طالق زوجهای مرفه را برمیشمارد ،به گسست
شبکه خویشاوندی اشــاره میکند و میگوید:
«این مســئله باعث شــده تا دیگر طالق بین
خانوادهها قبیح نباشد .اگر در گذشته خانوادهها
برای حفظ آبرو سعی بر جلوگیری از فروپاشی
زندگی فرزندانشان داشــتند ،حاال به واسطه
کاهش صلهرحم و رفتوآمدها ،خانوادهها نیز
سعی و تالشی برای حفظ زندگی فرزندان خود
نمیکننــد ».او در پایــان اینگونه جمعبندی
میکند 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
طال قهای ثروتمندان دارند.

عکس :همشهری/محمدعلی حلیمی

8عامل طالق زوجهای مرفه

علی اسماعیلی
متخصص روانشناسی
و زوج درمانگری:
عمده اختالفات زوجین
در قشر مرفه یا به
اصطالح باال شهرنشین
برخالف زوجهای ساکن
در مناطق پایین شهر
مشکالت اقتصادی
یا اعتیاد نیست بلکه
مسائل فرهنگی یا همان
عدم تناسب سبک
زندگی خانوادهها و
تفاوتهای فرهنگی
آنها بر میگردد .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 سالهای
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  8عامل 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 نامههای 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 میشود
همین مسئله باعث
شده تا روند طالق برای
زوجه آسانتر 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 طالقهای
ثروتمندان دارند

تمامبهانههای
زوجهای ثروتمند
برای جدایی

پوگفت با روان درمانگر درباره
گ 
طالق میان قشر مرفه
تصویری که همه ما از طالق داریم رواج آن بین
خانوادههای فقیر یا گرفتار اعتیاد اســت که
عمدت ًا در مناطق پایین شهر اتفاق میافتد .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
رواندرمانگر خانواده در گپوگفتی با روزنامه
همشهری در اینباره توضیح داده است.
بهنظر شــما چرا بایــد زوجهای
ثروتمند بیش از سایر زوجین با چالش طالق
درگیر باشند؟

بخش مهمــی از این مســئله ریشــه در تربیت
خانوادگی این افراد دارد .زوجهایی که بدون تجربه
کوچکترین مشکالت دورههای مختلف سنی را
گذراندهاند و حــاال در دوران جوانی و دوره تجربه
زندگی مشــترک میخواهند یکباره با کوهی از
مشــکالت روبهرو شــوند در نتیجه قدرت تمييز
مشــکالت را ندارند و از آســتانه صبر خوبی هم
برخوردار نیستند لذا در برابر کوچکترین چالش
یا موضوعی به جبههگیری در برابر هم میپردازند و
این میشود آغاز اختالفات آنها.
در واقع معتقدیــد چون قدرت نه
شنیدن را ندارند به این مرحله میرسند؟

بله درسته .متأسفانه در میان خانوادههای ثروتمند
فرزندانی پرورش مییابند که برای دسترســی به
هر خواســتهای تمامی امکانات الزم را داشتهاند؛
از ثروت گرفته تا حمایتگرانی قوی و همیشــه
درصحنهای 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 خواستههایشان
روبهرو هستند .اما قدرت نه شنیدن را هم از طرف
مقابل ندارند! این مســئله باعث میشــود تا سر
کوچکترین موضوعی با هم بــه اختالف خورده
یا پای خانوادهها را برای حل مشــکالت به میان
بکشــند یا در تقابل با هم ســعی بر دسترسی به
خواستههایشان داشته باشند.
تقابلهایی کــه در کنار غرورهای
ثروتمندانهشان هم دردسرساز میشود؟

بله متأســفانه زوجهای ثروتمند بهخاطر شرایط
زندگی گاهی بسیار مغرور هستند و فکر میکنند
همسرشــان هم باید آنها را همانطور که هستند
بپذیرند این در حالی اســت که بهدلیل اختالفات
فرهنگی و سبک زندگی این امر ممکن نیست .وقتی
بهرغم این مشکالت زوجین بهخاطر غرورشان هیچ
تالشی برای بهبود شرایط ندارند زندگی آنها کمکم
بهسوی نابودی پیش میرود.

مهارتهای زندگی یکی از الزمههای
هر زندگی مشترک است ،بهنظر شما زوجهای
ثروتمند آیا مجهز به این مهارتها هستند؟

نمیتوان گفت همه زوجها اما بخش قابلتوجهی
از زوجین ثروتمند بهدلیل وابســتگی شــدید به
خانوادههایشــان بهخصوص در بعــد اجتماعی و
اقتصادی از مهارتهای کافــی زندگی برخوردار
نیســتند .بهخصوص در بخش مهارتهای مالی
بسیار ضعیف هستند و همین مسئله باعث میشود
تا بهرغم برخورداری از ثروت کافینتوانند مدیریت
خوبی در زندگی داشته باشند و چه بسا با مشکالت
اقتصادی هم روبهرو شوند .نداشتن مدیریت مالی
در بیشتر فرزندان خانوادههای پولدار دیده میشود
زیرا در رفــاه مالی بزرگ شــدهاند 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 خانوادههای
مرفه است.
تقلید از زندگی غربی و ناهمخوانی
این فرهنگ با زندگی اجتماعی ما هم در طالق
ثروتمندان مؤثر است؟

بله متأسفانه .زوجهای قشر مرفه و ثروتمندان ما
اغلب سفرهای زیادی به کشــورهای دیگر دارند
در این ســفرها الگوبرداریهایی از سبک زندگی
غربی میکنند که در هنگام بازگشت به کشور خود
نمیتوانند این الگوها را با شرایط واقعی جامعه خود
تطبیق دهند .بهخاطر همین بهانهگیر میشوند و
این بهانهگیریها باعث میشود تا اختالف جدی و
اساسی در زندگی خود شکل دهند.
نوع جداییهای زوجین قشر مرفه
هم تاسی گرفته از این غلبه فرهنگ غربی بر
زندگیشان است؟

متأسفانه در صحبت با خیلی از این زوجها ،عنوان
میشود دو نفر باید تا وقتی که از بودن کنار هم لذت
میبرند به زندگی مشــترک ادامه دهند .درست
مانند غربیها و اگر احساس کردند دیگر آن شور و
حرارت سالهای اول زندگی را ندارند ،باید در سایه
توافق و همراهی از یکدیگر جدا شوند .در واقع از آن
بهعنوان نوعی روشنفکری هم یاد میکنند.
و در بین زو جهایی کــه فرزندی
ندارند این تصمیم راحتتر گرفته میشود؟

بله ما متأسفانه امروز با موجی از مخالفت زوجهای
ثروتمند با فرزندآوری روبهرو هستیم .خیلیهایشان
معتقدند زیر ده سال اصال نباید به فکر بچهدار شدن
باشند و متأسفانه این تفکر به تبعیت از این قشر بین
سایر زوجهای دیگر در حال گسترش است .نداشتن
فرزند مشترک بقاء زندگی مشترک در بین زوجها
را کم کرده است.
باید کرد؟

برای کاهش آمــار این طالقها چه

طالق در بین قشــر مرفه ریشــه در مشــکالت
فرهنگی دارد و باید با شناســایی این مشکالت و
سرمایهگذاری در جهت رفع آنها بکوشیم.
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یادداشت

نقلقولخبر

چندسؤال از نویسنده یک بیانیه

حبیبهللا سیاری
معاون هماهنگکننده ارتش
آنچــه وضعیــت مــا را بهبــود مــی دهــد
توجــه به پژوهشهــای 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

مجلس

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 مشــکلمحور
رفتار کنیم که این موضــوع ،آرامآرام ایجاد ناامیدی
خواهد کرد.
بذرپاش از فرصتمحوری بهعنوان یکی از پایههای
مهم حرکت جوانانــه در حکمرانی جدید نام برد و با
اشاره به برخی موضوعات روز کشور همچون علم و
فناوری و صنعت ،جریانسازی جهت ایجاد مطالبه
در حل مشکالت را از مهمترین تصمیماتی دانست
که ســازمانهای مردمنهاد و تشــکلهای جوانانه
باید میداندار آن باشند .عضو هیأت علمی دانشگاه،
با یادآوری بیانیــه گام دوم انقــاب و حضور تعداد
قابل توجهی از جوانان نخبــه در مجلس و الیههای
مختلف مدیریتی دولت ،اظهار داشت :این اتفاقات از
فرصتهای کمسابقهای 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
بهوجود آمده است که مطالب ه هدفمند میتواند نقط ه
آغاز این حرکت باشــد .وی افزود :انجمنهای فعال
در عرصههای مختلف باید مجموعههای ترکیبی و
فراموضوعی تشکیل دهند و انتقال تجربه و موضوع
داشته باشــند تا با همافزایی و توان مضاعف قدرت
جمعی در پیشبرد امور شکل بگیرد/.فارس

واکنش

لجنپراکنی فتنهگر 88
تصادفی نیست
حمیدرضا مردانی ،رئیس ســازمان بســیج اســتادان
کشــور گفت :انقالب اســامی ،اســام را از حجرهها و
ســجادهها به کف خیابانها و جادهها کشــاند و به همه
دلدادگان اسالم نشان داد که عزم و اراده امت مسلمان و
اطمینان ایشان به نصرت الهی قویتر از همه طاغوتهای
دنیا و امکاناتشان است.
وی افزود :دشــمن امروز به رمز پیروزی و پیشرفتهای
مسلمانان در گســتره عظیم جبهه مقاومت پی برده و به
همینخاطر ســعی دارد تا به واســطه تهاجم ترکیبی و
جنگ شناختی اعتقادات ،اعتماد به نفس و در نهایت اراده
مسلمانان بهویژه جوانان مسلمان را تضعیف کند .توهین،
تخریب ،جعل ،تقطیع ،تفرقهانگیزی از روشهای مرسوم
این روزهای دشمنان اسالم است.
رئیس ســازمان بســیج اســتادان کشــور گفت :بنده
لجنپراکنیهایــی که اخیرا از جانب یکــی از مطرودین
مردم و نظام انجام شــد را در این بســتر تفسیر میکنم.
اینکه کسی درســت بعد از مقاومت جانانه و پیروزمندانه
جهاد اســامی در برابر حمالت رژیم صهیونیستی و قبل
از روز مقاومت اسالمی بیانیه هجو صادر میکند و در آن
به ساحت بزرگمردی از شــهدای محور مقاومت تعدی
میکند ،بهنظر بنده تصادفی نیست .البته ساحت مقدس
شهدا نهتنها در آن دنیا بلکه در این دنیا هم آنقدر عظیم و
خللناپذیر است که با این لجنپراکنیها ذرهای مخدوش
نمیشود .شهدا سراســر نور و روشنیاند ،به تعبیر زیبای
امام خمینی (ره) «شهدا شمع محفل بشریت هستند».
کســی با نور خدا درنیفتاد؛ مگر اینکه ریش و ریشهاش
سوخت/.فارس

سفرهای استانی؛ بدون البیگری سیاسی
دولت در سال اول فعالیت خود یک ماه از عمرش را در استانهای کشور و گرهگشایی عملی از مشکالت مردم سپری کرده است

گزارش

حمیدرضا بوجاریان

خبرنگار

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 معظمله مورد تأکید قرار
گرفت .حضرت آیتاهلل خامنهای در این دیدار
که یک روز پس از نخســتین سفر استانی
رئیسجمهور به استان خوزستان انجام شد،
فرمودند« :یک جلوه از ارتباط بیواســطه،
رفتن میان مردم و شنیدن بیواسطه 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».
ازاینرو ،دولت سیزدهم تالش کرد با نگاهی
متوازن به استا نهای کشــور ،میان مردم
حضوری میدانی داشــته باشد .حضوری که
عالوه بر ایجاد روحیه امیــد در بین مردم و
جلب همدلی آنان با دولت ،زمینهساز افزایش
سرمایه اجتماعی دولت میان ملت شده است.
به بهانه برگزاری سیویکمین و آخرین سفر
استانی رئیسجمهور به استان کرمان ،درباره
نقش این سفرها در تقویت ساختار حکمرانی
خوب در کشور با برخی نمایندگان و مسئوالن
دولت به گفتوگو نشستهایم.

با بررسی آمارهای مرتبط با ســفرهای استانی
رئیسجمهور به اســتانهای کشــور ،نزدیک
به 5هزار مصوبه و طرح در قالــب 31روز کاری
در این ســفرها بــه ارزش صدها هــزار میلیارد
تومان به تصویب رســیده است .بهعبارت 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
ویژگیهای بارز ســفرهای اســتانی میتوان به
کمهزینهبودن ،کاهش تشــریفات در انجام آن،
جلوگیری از تعطیل شــدن امور اداری بهدلیل
انجام آن در روزهای پنجشنبه و جمعه ،با برنامه
بودن ،اولویتدهی به طرحهای نیمهتمام ،محور
قرار گرفتن استانهای 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 برخــاف دورههای قبل،
کارکرد عملیاتیتر و مؤثرتری برای استانها دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که نمایندگی
مردم کرمان را در خانه ملت بهعهده دارد ،حضور
میدانی رئیس دولت را گرهگشایی از مشکالتی
عنوان میکند که دهها سال است کشور از آن رنج
میبرد اما اقدامی برای برطرف کردن آن نشــده
است .محمدرضا پورابراهیمی توضیح بیشتری
در اینباره میدهد« :استان کرمان معادن زیای
دارد .براساس قانون میبایست 15درصد از حقوق
دولتی معادن به همان استانی که از آن محصول
استخراج میشود پرداخت شود .این قانون عمال
اجرا نمیشد و سهم استانهایی که معادن دارند
رعایت نمیشد .در سفر رئیسجمهور به کرمان
این مسئله به شکل جدی مورد توجه قرار گرفت
و در قالب مصوبهای رســمی دســتگاهها مکلف
شدند 15درصد حقوق دولتی معادن که عددی

بالغ بر 3هزار میلیارد تومان میشــود بهحساب
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 میآورد ،بارقه امید را در دل مردم
روشن کرده است و سبب شده جایگاه حکمرانی
در افکارعمومی تقویت شود .جایگاهی که بهدلیل
برخی بیتوجهیها و تصمیمهای 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 دورههای
گذشته ،روسای جمهور هر یک در قالب سفرهای
استانی در مناطق مختلف حضور یافته و مصوباتی
برای توسعه استانها داشــتهاند اما بسیاری از
مصوباتی که در دولتهای گذشــته به تصویب
رسیده اســت بهدلیل اختصاص نیافتن اعتبار یا
تغییر دولتها و بیتوجهی دولت بعد به مصوبه
دولت قبل ،نیمهتمام 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 میگوید« :سفرهای
استانی رئیسجمهور مثبت و قابل حمایت است
اما باید تقویمی برای اجرایی شــدن تصمیمات
و وعدهها در ســفرهای اســتانی اعالم شود تا از
اطاله روند اجرای طرحها و تبدیل شدن مصوبات
دولت به مصوبــهای نیمه تمام ماننــد آنچه در
دولتهای گذشته شــاهد آن بودیم جلوگیری
شــود ».علیرضا پاکفطرت حرفــش را اینطور
ادامه میدهد« :نکته مهم درباره سفرهای استانی
رئیسجمهور این اســت که رئیسجمهور باید
دیدار با نخبگان استان را در اولویت کاری خود
قرار دهد .عالوه بر این ،یکی از مســائلی که باید
بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد این است که
ما باید بهدنبال تمرکززدایی در کشور باشیم و به
استانها اختیارات بیشتری برای تصمیمگیری 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 دادهاند
گرهگشایی از چالشها با سرعت بیشتری انجام
شود« :در استانهای مختلف ظرفیتهای زیادی
وجود دارد و در مرکز باید با تفویض اختیارات به
اســتانداران ،زمینه را برای توسعه هرچه بیشتر
آنها و ایجاد رقابت بین اســتانها فراهم آورد».
آنطور که این نماینده مجلس از آن سخن به میان
میآورد ،رویکرد دولت در ســفرهای استانی به
تقویت جایگاه مدیران استانی منجر و سبب شده
مشــکالتی که اعتماد مردم به دولت را با چالش
روبهرو کرده اســت در کمتریــن زمان ممکن و
بدون انتظار تصمیمگیری از مرکز برطرف شود و
شهروندان دولت را تنها در تهران احساس نکنند
بلکه شاهد تصمیمگیریهای دولت محلی برای
رفع مشکالتشان باشند.
پایان البیگری سیاسی برای تخصیص بودجه

یکــی از مزیتهایــی که ســفرهای اســتانی
رئیسجمهور دارد ،تخصیــص عادالنه اعتبار به
اســتانها و جلوگیری از البیگریهای سیاسی
در اختصاص منابع دولتی اســت .بســیاری از
کارشناسان سیاسی و اقتصادی بر این باورند که
از گذشــته تاکنون ،اعتبار اختصاصیافته به هر
استان متناسب با البیگری سیاسی انجام شده
اســت و به این دلیل ،با فاصله گرفتن از پایتخت
شاهد شدت گرفتن محرومیتها در استانهایی
هستیم که سهم کمتری در این البیها داشتهاند.
رویکردی که در سفرهای اســتانی دولت بر آن
نقطه پایانی گذاشته شده اســت .آمار مصوبات
سفرهای استانی نشان میدهد دولت بیشترین
تصمیمگیریها و منابع مالی را به اســتانهایی
اختصاص داده اســت که از محرومیت بیشتری
رنج میکشــند .معاون پارلمانی رئیسجمهور
این موضــوع را تأیید میکند و به همشــهری
میگوید« :یکی ازمشکالت کشور تاکنون همین
چانهزنیها و البیگریها بوده است و این واقعیتی
است که نمیشود آن را انکار کرد .این البیها در
مواردی دولتها را از توزیع عادالنه امکانات دور
کرده است .دولت سیزدهم با شعار توسعه عدالت

همدلی 3قوه در پایان سفرهای استانی

مکث

در پایان دور اول سفرهای استانی دولت مردمی ،روسای ٣قوه 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 ریاستجمهوری برگزار شد راهکارهای ارتقای بیش از پیش تعامل
3قوه با هدف غلبه بر مشــکالت مورد بررسی قرار گرفت و رئیسجمهور ،رئیس
مجلس شورای اســامی و رئیس قوه قضاییه ضمن ابراز خرسندی از همگرایی
موجود میان  3قوه ،این همگرایی را فرصتی برای حل مشکالت ساختاری و مزمن
کشور دانستند.

مستقر شده است و تالش میکند امکانات کشور
به شکل عادالنه در اختیار همه مردم قرار گیرد».
سیدمحمد حسینی ،حضور میدانی رئیسجمهور
در استانها و نیز دیدار چهره به چهره با مردم و
نمایندگان آنها را از روشهای مؤثر در شناخت
وضعيت اســتانها میداند و میافزاید« :شروع
سفرهای استانی دولت سیزدهم از مناطق محروم
و کمتر برخوردار آغاز و این موضوع ســبب شد
مســئوالن از واقعیتهای مناطق محروم کشور
بهتر و بیشتر آگاه شــوند .اکنون دولت میداند
هر استان با چه مشــکالتی روبهروست و راهکار
برطرف کردن مشکل چیست».
او حرفش را اینطور ادامه میدهد« :شاید زمانی
بود که دولــت بدون تحــرک بــود و در تهران
مینشســت و فقط در دیــدار با نماینــدگان یا
دریافــت گزارشها منابــع را اختصاص میداد
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 طرحهای
آمایش سرزمیني به اســتانها بودجه تخصیص
دهد .بنابرایــن البیها در اختصــاص منابع در
بودجهریزی دیگر مؤثر نیست».
هشدارهایی درباره سفرهای استانی

همانطور که گفته شد ،دولت در  31سفر استانی
خود در یک سال گذشته ،نزدیک به 5هزار مصوبه
و طرح را تأیید کرده اســت که هر یــک از این
مصوبات و طرحها انتظارات بسیاری را نزد مردم
ایجاد کرده است .انتظاراتی که درصورت محقق
نشدن هریک از مصوبات این ســفرها میتواند
بهعنوان 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
شدهاند و دولت را به ماندن در پایتخت توصیه و
تشــویق کردهاند .رئیسجمهور 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 میکند و میگوید:
«بنده تصمیم گرفتم به جای حضور در جلسات
نمادین بــه میان مردم بیایــم و پیگیر تکمیل
پروژههای نیمهتمام باشم .برای بنده بهعنوان
نماینــده مردم حضــور در میان ایــن مردم و
رســیدگی به آنچه مایه نگرانی و دغدغه آنان
است ،دلنشینتر از دیدارها و جلسات نمادین
است».
گرچــه رئیسجمهور نیز بر اهمیــت توجه به
اجرای طرحهای نیمهتمام 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 وعدهها و مصوباتی
است که در سفرهای استانی به تصویب رسیده
اســت .درصورت به ثمر ننشســتن مصوبات،
هم دولت متهم به انجام کارهای پوپولیســتی
میشــود و هم مردم دیگر به وعده مســئوالن
چشــم امیدی ندارند و این خطر بزرگی برای
این سفرها بهحســاب میآید .به همین دلیل
نیاز اســت کارگروههایی در دولت و رســانهها
ایجاد شود تا پیگیر مصوبات و تصمیمات دولت
در ســفرها باشــند .البته پیش از این ،صولت
مرتضوی ،معاون اجرایــی رئیسجمهور وعده
داده بود سامانهای برای رصد مصوبات سفرهای
استانی در دسترس همه قرار خواهد گرفت كه
این موضوع میتواند کمک بزرگی به دولت برای
پیگیری مصوبات بکند.

عکس :خبرگزاری ایرنا /اولین سفر استانی رئیسجمهور به استان خوزستان

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 اســامی ایــران در
منطقه بود.البته با وجود همه توطئههای
آمریــکا علیــه محــور مقاومت ایــن جبهه
شکستناپذیر است / .ایرنا
حسین جاللی
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس
آنــان کــه خــط و نشــان میکشــیدند کــه
دولــت بهعلت 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

محمدحسین واسعی؛ تحلیلگر سیاسی

چند روز از بیانیه موهوم میرحســین موسوی میگذرد.
سؤال بســیاری از عالقهمندان 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  ۲۹ســوره محمد آمده است
که خداوند میفرماید :ما کینه پنهان شــما را نســبت به
نظام دینی از درونتان خارج میکنیم که همه بدانند هیچ
اعتقادی به نظام دینــی ندارید و در آیه بعد تأکید میکند
ممکن نیست نفاق چیزی در دل داشته باشد و بتواند برای
مدت طوالنی پنهان کند و تأکید میکند منافقان را از طرز
سخنان هتاکانه میتوان شناخت.
مواضع اخیر میرحســین موســوی اگرچه باعث رنجش
مومنین و عالقهمندان به جمهوری اسالمی در سراسر دنیا
شد ،اما چندین برکت داشت.

1

افشای چهره واقعی میرحســین موسوی پس از
گذشت۴دهه از انقالب اسالمی

افشای ارتباط منافقان داخلی با معاندین خارجی
 2درتشابه بیانیههایشان هم در نوع نگارش و هم در
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 ۸۸با اعالم
 3موضع صریح براندازانه میرحســین افشــا شد و
ساکتین فتنه که چهره واقعی او برایشان نامعلوم بود ،خوی
عناد او با نظــام دینی و همراهی با صهیونیســتها چهره
واقعیاش را نمایان کرد.

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

درحالیکه اســرائیل بــا معضل تثبیــت نظامی
 1متحدین ایران درسوریه روبهروســت و امارات و
سعودیها با خطر ناشی از تقویت جبهه مقاومت در یمن
روبهرو هســتند ،چطور این رشد و شــکوفایی و امتیاز را
کجروی معرفی میکنید؟
ائتالف پوشالی غیرکارآمد رژیم موقت صهیونیستی
 2با برخی کشورهای عربی تأثیری بر کابینه ژلهای
صهیونیستها نگذاشــته و طرح آبراهام با شکست مواجه
شــده و پیروزی جهاد اســامی در جنــگ ۳روزه باعث
زندهشــدن فرهنگ مقاومــت در ذهــن میلیونها عرب
مسلمان شده است .اگر این اسمش بیداری اسالمی نیست،
پس چیست؟
مســتند به گزارش نهادهــای اطالعاتی غربی در
۱۰ 3سال گذشته وزن ژئوپلیتیکی ایران ارتقا یافته
است .چگونه سرکوب ویروس تکفیری در سراسر منطقه به
دســتان باکفایت مدافعان حــرم را امری ناپســند جلوه
میدهید؟
خودآگاهی اســامی پدیدهای شــگرف در قلوب
 4مســلمین آفریده و به تعبیر رهبر عظیمالشــأن
انقالب پدیده مقاومت نام گرفته اســت کــه قدرتهای
استکباری بهشــدت در برابر آن دچار مشکل هستند .این
مقاومت است که رژیم عربدهکش و کودککش 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 اســامی است.
چگونه این همه شکوه را نفی میکنید؟
انقالب مصر بیداری اسالمی بود که با سقوط مبارک شروع
شــد و ادامه دارد؛ اگرچه برکناری مرســی در کوتاهمدت
شکستی برای اخوانالمسلمین و گروههای اسالمی بود اما
انقالب مصر در حال چکشکاری است و در آینده نزدیک
به قدرت مستقل و مشروع تبدیل میشود و طبیعتا تهدید
جدی برای رژیم صهیونیستی است.
اسرائیل بیشترین بودجه خود را صرف امور نظامی میکند
و قرارداد تجاری و عادیســازی با کشورهای عربی بلوف
سیاسی است و چندین تعهد انجام نشده دارد .در این طرف
انسجام بین جنبشهای اسالمی ضداسرائیلی که ساخت و
احیای هویت اسالمی را مطالبه میکنند ،متاعی است که
در دوران رژیمهای اقتدارگرا که خوی ســلطانی داشتند،
ناپدید شــده بود .اخوانالمســلمین مصر ،لیبی ،سوریه،
جنبش جهاد اســامی ،حماس ،حزباهلل و یمن و دیگر
گروههای مقاومت با تشکیل اتحاد سیاسی باعث وحشت
صهیونیستها شدهاند و این مدل مقاومت را از جمهوری
اسالمی ایران آموختهاند و فراموش نکنیم بیداری اسالمی
که از  ۲۰۱۱شروع شده ،تهدید جدی علیه منافع ملی رژیم
اشغالگر قدس است.
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نقلقولخبر
مهدی پیرهادی
رئیس کمیسیون سالمت،
محیطزیست و خدمات شهری شورا
شهروندان از محصوالت میادین میوه
و ترهبار رضایت دارند و از اینرو تقاضا
داریم شهرداری تهران در ایجاد 8بازار،
بازســازی 2بــازار ،ایمنســازی۱۰بازار و
مناسبســازی ۱۵بــازار بــرای معلوالن
اهتمام داشته باشد و نسبت به افتتاح
و بهرهبــرداری از بــازار بیهقــی و دیگــر
بازارها اقدام کند.

عدد خبر

96
درصد

8

ساختمان

مدیرعامــل ســازمان عمــران مناطــق
شــهرداری تهران اعالم کــرد« :عملیات
اجرایی بوســتان 13هکتــاری ایرانیان به
مرز 96درصد رســیده و در آینده نزدیک
بهرهبرداری میشود ».آنطور که هادی
حقبیــن گفتــه« :عملیــات اجرایــی فــاز
نخست این بوستان در محله خالزیر در
مراحل پایانی قرار دارد و بهزودی تحویل
شــهروندان میشــود ».توســعه فضای
سبز و کاشــت درختان ،نصب مبلمان،
وسایل ورزشی و ...در حال انجام است.
مدیر ســتاد مدیریــت بحران شــهرداری
منطقــه  ۱۵از پایــش و شناســایی
8ســاختمان ناایمــن و خطرســاز در
4مــاه اول ســال خبــر داد و گفــت کــه
اخطاریههای الزم به مالکان داده شــده
اســت .بهگفتــه علــی یزدانــی ،مالــکان
و ذینفعــان امــاک ناایمــن ظــرف مدت
تعییــن شــده بین یــک تــا 4مــاه فرصت
ی و رفع خطر
دارند تا نسبت به ایمنساز 
اقدام کنند.

تنفسگاههای شهردر ورطه نابودی

مهدی چمران با رأی قاطعانه اعضا ،برای سال دوم ،رئیس شورای شهر تهران باقی ماند

با اتمام فعالیت یکســاله شورای
ششم ،دیروز انتخابات هیأترئیسه
شورا
برای سال دوم برگزار شد و مهدی
چمران با رأی قاطع اعضای پارلمان شهری بهعنوان
رئیس و پرویز ســروری هــم بــا 21رأی بهعنوان
نایبرئیس انتخاب شدند .جعفریبندیشربیانی با
21رأی منشی اول و سوده نجفی با 19رأی منشی
دوم ابقا شدند .همچنین باتوجهبه اینکه انتخابات
ســخنگو و خزانهدار شورا۲ ،ســاله انجام میشود،
حبیب کاشــانی ،خزانــهدار و علیرضــا نادعلی،
سخنگوی شورا باقی ماندند.
به گزارش همشــهری ،پس از برگــزاری انتخاب
هیأترئیســه ،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 برنامهوبودجه
در جریان بررسی آن گفت« :براساس ابالغیه وزارت
کشور برنامههای توسعه شهری باید ۴ساله تنظیم
شود؛ ازاینرو باید الزامات کلی برای تدوین برنامهها
مشخص شــود ».در ادامه مهدی چمران هم گفت:
«برنامه و چشــمانداز ضروری هستند؛ چراکه باید
بدانیم میخواهیم چه کنیم ،اما اصل برنامه این است
که قابلیت اجرا داشته باشد .متأسفانه ما هنگام برنامه
نوشتن ایدهآل فکر میکنیم و در اجرا با کمبود اعتبار
یا موارد قانونی مواجه میشــویم؛ بنابراین مسئله و
دغدغه ما برنامهریزی است که برای آن نیازمند تعامل
و همفکری هستیم تا برنامه قابلپیادهسازی 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 بهرهبرداری راهآهن 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 تشکریهاشــمی ،رئیس کمیسیون
عمران و حملونقل با اشــاره به فرســودگی ناوگان
ریلی و ضــروری بودن تعمیرات گفت« :مشــارکت
بخش خصوصی با شهرداری برای تأمین تجهیزات
اگر بیــش از ۱۲۰میلیارد تومان و بــا بخش دولتی
اگر بیش از ۱۸۰میلیارد تومان باشــد ،باید با مجوز
شــورای اسالمی شــهر تهران انجام شــود و سقف

مدیریت شهری موضوع قطع درختان را از مسیرهای
قانونی و قضایی پیگیری میکند

عکس :همشهری /علیرضا طهماسبی

محمد آخوندی
رئیس کمیسیون برنامهو بودجه شورا
شورای ششم توانست از مردم تهران با
شعارهای اصیل انقالب رأی بگیرد و با
اقدام جهادی ،عقبماندگیها جبران
شــد و بهنظر میرســد در دومین سال
کاری باید به کارنامه یک سال گذشته
خــود رجــوع کنیــم و عــاوه بــر تقویــت
نقاط قوت به ایراداتی که وجود داشته،
توجه بیشتری داشته باشیم تا خدمات
صادقانه به نحو احسن عملی شود.

هیأترئیسهشورایششم؛باهمانترکیبقبلی

محیط زیست

معامالت از سوی شهرداری تهران4هزارمیلیاردتومان
پیشبینی شده است ».در ادامه مهدی شایستهاصل،
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری راهآهن 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.
۲۲۰میلیاردتومان از این قرارداد (۸۰۰میلیاردتومانی)
از تسهیالت کرونایی بوده که سال گذشته اختصاص
یافته است و ۱۲۰میلیوندالر(فاینانس) نیز از سوی
دولت پیشبینیشــده که نیاز به مجوز شورای شهر
دارد ».بهگفته او21 ،میلیاردتومان برای خرید چرخ به
شرکت بهرهبرداری مترو تزریق شده است .در جریان
بررسی این الیحه میثم مظفر با بیان اینکه در بودجه
امسال5هزارو۷۸۲میلیاردتومان برای تأمین تجهیزات
و اورهال مترو ،پیشبینیشــده 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 حملونقل عمومی ارائه داد
و گفت« :حملونقل یکی از اولویتهای شهرداری
است؛ ازاینرو در 4ماه ابتدای ســال ۵۸۰میلیارد
ص یافته اســت .سال گذشته
تومان به مترو اختصا 
هم ۳۰۰میلیارد تومان اعتبار به بهرهبردار تخصیص
یافت و ۶۲میلیارد تومان تأمین مالی نیز برای خرید
چرخ صورت گرفت ».بهگفته ابوالفضل فالح از محل
اوراق مشــارکت 1500میلیارد تومان برای توسعه
مترو و ۷۰۰میلیارد تومان بــرای خرید اتوبوس در
حساب شهرداری آماده شده است.

شورا در حوزه نظارت بر شهرداری موفق بوده است

مکث

رئیس شورای اسالمی شــهر تهران در جمع خبرنگاران درباره ارزیابی عملکرد یکساله فعالیت
شورا بهویژه 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
بهدلیل گستردگیای که دارد با مشکالت بسیاری مواجه است؛ بنابراین هرچه اعضا در موضوع نظارت
فعالیت کنند ،باز هم کم است .در این بخش میتوانستیم از شورایاریها کمک بگیریم که بهدلیل
ت دادن جایگاه قانونیشان این امر محقق نشد و در تالش هستیم با ساختار جدید بهصورت
از دس 
قانونی این مجموعه را ایجاد کنیم».

رأی مثبت به کلیات الیحه هزینهکرد اربعین

دیروز اعضای شورای شــهر تهران به کلیات الیحه
«درخصوص مجــوز هزینهکرد شــهرداری برای
مشارکت در برگزاری مراســم اربعین حسینی در
سال »۱۴۰۱رأی مثبت دادند .معاون امور فرهنگی
و اجتماعی شــهردار تهران در توضیح این الیحه با
بیان اینکه شهرداری تهران در کمیتههای خدمات
شــهری ،حملونقل ،فرهنگــی و اجتماعی وزارت
کشور عضویت دارد ،گفت« :ما تمام مسئولیتهای
چندگانــه را پیگیری خواهیم کــرد؛ چراکه با یک
رخداد جهانی و بینالمللی روبهرو هستیم .این موارد
هزینهکرد نیست ،بلکه فرصتی برای شهرداری تهران
به شمار میرود و کمک میکند که بتوانیم از ظرفیت
مردمی استفاده کنیم».
محمدامین توکلیزاده با اشاره به اینکه ۳۰میلیارد
تومان اعتبار ،رقمی نیست که برای اربعین هزینه
شــود ،تأکید کرد« :برگزاری مراسم اربعین بدون
مردم و کمکهــای مردمی امکانپذیر نیســت و
امیدواریم با کمکی که مردم انجام میدهند ،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 میکنیم که اعتباری
را خارج از شــهر تهران برای حماسه اربعین هزینه
کنیم ».در نهایت علیرضا نادعلــی و مهدی بابایی
بهعنوان نمایندگان شورا برای نظارت بر هزینهکرد
در اربعین انتخاب شدند.

قطع مکرر درختان به بهانههای مختلف ســبب واکنش عضو
شورای شهر تهران شد و ناصر امانی گفت که چرا کسی جلوی
نابودی تنفسگاههای شهر تهران را نمیگیرد؟ او با اشاره به قطع
درختان توسط یک مرکز علمی و دانشگاهی (دانشگاهالزهرا)
تأکید کرد« :افراد حقیقی ،سازندگان و کسانی که میخواهند
یک برج بسازند و تعمدا درختان را خشــک یا قطع میکنند،
علتش روشن است اما وقتی یک نهاد عمومی و علمی و دانشگاهی
چنین کاری میکند ،غیرقابلقبول 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 17در حاشــیه خط آهن تهرانغرب یا تهران جنوب
درختان قطع شــد و مردم اعتراض کردند و نهادهای عمومی و
سمنها فیلم فرستادند و پیگیری شد اما نتیجه اش معلوم نشد.
در حاشیه امامزاده چیذر هم درخت قطع و جابهجا شد و بازهم
مردم شــبانه فیلم گرفتند اما بازهم نتیجه ای نداشــت .از این
تذکر بنده بگذرد هیچ خبری نمیشود و مجددا حتما در روزها
و هفتههای آتی شاهد قطع درختان توسط نهادهای عمومی و
سازمان های دولتی خواهیم بود».
اوبا بیان اینکه در قانون بههیچعنوان هیچکس اجازه ندارد به هیچ
دلیلی درختی را قطع کند ،گفت« :قطع و جابهجایی درختان
فقط باید با مجوز کمیســیون ماده ،7در فصل مناسب و توسط
سازمان بوستانها و فضای سبز شــهرداری تهران انجام شود.
وقتی چنین موضوعی رعایت نمیشود و درختان به بهانههای
مختلف توسط مراکز و نهادهای عمومی و دولتی قطع میشوند،
مردم هم جری میشوند .برای مقابله با آلودگی هوا نمیتوانیم
کاری بکنیم و حداقل باید فضای سبز فعلی تهران را حفظ کنیم
و مانع از اپیدمیشدن 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 میکنیم و ریاست دانشگاه باید دراینخصوص توضیح
دهد؛ چراکه 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 ســاختمانها
بهاندازه غرس درختان وجود ندارد .درختــان قطور و توانمند
ارزشمند هستند و ما دستگاههایی را که اقدام به قطع درختان
میکنند ،بدهکار خواهیم کرد؛ چراکه کسی حق ندارد به حقوق
مردم در شــهر تجاوز کند ».حبیب کاشانی ،خزانهدار 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.

دوشنبه  24مرداد 1401
شماره 8566

بر مدار مدارا

چیدمان

دکوراسیون اطراف تلویزیون
تلویزیونهای بزرگ و مدرن امروزی یکی از اجزای گرانقیمت
و غیرقابل چشمپوشی 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 سالهاســت به یکی از اجزای اصلی اتاقهای
نشیمن تبدیل شــده و تا آنجا جای پایش را در خانههای ما
محکم کرده که یک دیوار و دکور مخصوص بهخود پیدا کرده
است .تلویزیون حلقههای خانوادگی را نیم حلقه کرده و این
روزها با بزرگ شــدنش فضای قابل توجهی را میگیرد .این
فضای ارزشمند میتواند 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 ،بهخصوص اگر
مستأجر هستید ،گزینه مناسبی نیست به هر حال باید مطمئن
شوید که در ارتفاع مناسبی قرار گیرد .لورا وب ،طراح آرت فول
پروویژن میگوید« :مردم تمایــل دارند تلویزیونها را خیلی
باال نصب کنند ،اما این کار گردن را در وضعیتی غیرطبیعی
و ناراحتکننده قــرار میدهد ».بهعنوان یک قانون ســاده،
تلویزیون شما در بهترین حالت ،باید  ۱۵تا  ۲۰سانتیمتر باالتر
از سطح میز یا سایر مبلمانی که در اتاق قرار دارد نصب شود.
قانون رنگ :تلویزیونها معموال در برابر رنگهای دیواری
خنثی مانند سفید ،مایل به ســفید و خاکستری زیبا بهنظر
میرسند .اگر میخواهید کمی صفح ه نمایش را استتار کنید،
ممکن اســت اســتفاده از رنگ تیره ،مانند مشکی ،انتخاب
بهتری باشد.
یکی از راههای دکور کردن تلویزیون ،ایجاد یک دیوار پر جنب
و جوش در اطراف آن است؛ این کار به ترکیب شدن تلویزیون
با فضا کمک میکند و از نظر بصری هم زیباتر است .ایجاد یک
دیوار عکس سیاه و سفید در اطراف تلویزیون فضا را آرام و جمع
و جور نگهمیدارد.
اگر دنبال یک طرح جالب و عجیب هستید ،دستهای 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 میکنند».
قرار دادن تلویزیون در میان مبلمان و کمد ،دیوار اطراف آن
را ســاکت و تمیز نگهمیدارد تا توجهها 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 قفسهبندی و فضای سبز به چیدمان
نترسید .هر چیزی که در یک چیدمان معمولی گالری دیواری
استفاده کنید ،اینجا هم قابل استفاده است.

روشنا

توانایی مدیریت تفاوتها از مهمترین عوامل برای ایجاد رابطه صمیمی بین زوجین است
مدیریــت تفاو تها بین
مهدیه تقویراد
همسرانی که از دو خانواده
گزارش روزنامهنگار
و فرهنگ متفاوت با هم زیر
یک سقف زندگی میکنند
یکی از مهمترین تواناییهایی است که زوجین باید به آن دست پیدا
کنند .چرا که توانایی مدیریت تفاوتها میتواند یاریدهنده زوجین
برای ایجاد یک رابطه صمیمی باشــد .مدارا کردن بهعنوان یکی از
بهترین شیوهها 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
ی روابط بین زوجیــن و راهکارهایی برای
درخصوص غنیســاز 
تابآوری بیشتر پاسخ داده است.
گرمتر شدن روابط بین زوجین به چه عواملی بستگی دارد؟

زندگی مشترک از دو «من» و یک «ما» تشــکیل شده است .فردی که
ازدواج میکند بــرای تداوم زندگی خود باید از باورهای شــخصی خود
50درصد عقبنشــینی کند و باورهای فرد جدیدی که قرار اســت با او
زندگی کند را بپذیرد .زندگی مشترک به معنی زوجیت اندیشههاست نه
زوجیت شناسنامهها و هم خانه شدن ،در زندگی مشترک باید برنامهها،
افکار ،مباحث اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی و ...زوجیت پیدا کند و در این
صورت میتوانیم بگوییم که یک زندگی مشترک و یک شرکت سهامی
افکار شکل گرفته اســت .وقتی زوجین در مصیبتها،کم و کسریهای
زندگی ،فقر و نداری ،سختیها و خوشــیهای یکدیگر شریکند باید در
تصمیمگیریها 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 تابآوری و تحمل مصایب وجود داشته
باشد ،اگر پایه زندگی مشترک زوجین در زوجیت اندیشهها و برنامهها و
خواستهها باشد یک حساب جاری جدید در زندگی ایجاد شده که زن و
شوهر باید در آن سرمایهگذاری کنند و براساس این سرمایهگذاری بتوانند
به اهداف خود جامه عمل بپوشانند .رعایت این اصول هم بر مبنای عشق،
صمیمیت،همدلی،مشورت و نوعدوستی بهوجود میآید و تابآوری در
مقابل مشکالت زندگی نمود پیدا میکند .همین مدارا کردن و رواداری
یا سکوت و همدلی یکی از مهمترین مسائل در زندگی مشترک با وجود
تمام اختالفهاست.
ی روابط بین زوجین کمک کرد؟
چطور میتوان به غنیساز 

ی روابط در سایه شناخت بین زوجین اتفاق میافتد ،یعنی زوجین
غنیساز 
همدیگر را درست بشناسند و محدودیتهای یکدیگر را درک کنند .در
شکلگیری رفتار بینش و پایه شخصیتی فرد شناسایی میشود مثال یک
فرد در طول روز 20نوع رفتار مثل خنده،گریه،خوابیدن ،عصبانی شدن
و ...از خود بروز میدهدکه مثال 18رفتار او منفی و 2رفتار او از نظر ما مثبت
ی نکات مثبت ،این رفتار را در
است ،باید از طریق شناسایی و برجستهساز 
ی کرده و نکات منفی او را مسکوت
بین خانواده ودوستان برجستهساز 
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از دنیا چیزی نمانده...
مدتش
هوشیار باشید که دنیا رو به نیست 
ی نهاده و پایان ّ
را اعالم کرده ،و حقیقتش ناشــناخته مانده و شتابان
ی فنا میبرد و
ی گردانده است .ســاکنانش را بهسو 
رو 
همسایگانش را به تازیانه مرگ میراند ،شیرینیاش تلخ
ی نمانده جز ته مانده
و صافیاش تیره شده ،از دنیا چیز 
ی کوچک و یا چون
ی در ظرف 
ی همانند ته مانده آبــ 
آب 
ی اندک که اگر تشنهای بمکد سیراب نشود.ای
جرعه آب 
ی که فنا برای
بندگان خدا ،عزم را بر کــوچ از این دنیای 
اهلش مقرر شده جزم کنید ،آرزو در اینجا شما را مغلوب
ی نیاید.
خود نکند و مدت حیات در آن بهنظرتان طوالن 
به خدا سوگند اگر بهخاطر شوق حق وترس از او دلهای
شما آب شود و دیدگانتان خون ببارد ،سپس به اندازه
ی خوب شما ـ هر
ی دنیا عمر کنید ،باز هم کارکردها 
بقا 
ی دریغ نکنید ـ با نعمتهای عظیمی
چند از هیچ کوشش 
ی از ایمان
ی که جهت برخوردار 
که به شما داده و با هدایت 
ی نخواهد داشت.
به شما مرحمت فرموده برابر 
بخشی از خطبه 25نهج البالغه
ترجمه استاد حسین انصاریان

باغ گل
آیا برای تابآوری در زندگی میتوان حد و مرزی تعیین کرد؟

مکث

تابآوری در زندگی بهمعنای صبر کردن بر بود و نبودهاست ،یعنی فرد بهدلیل ارزشهایی که به آن معتقد است و اعتقادی که به ادامه
زندگی مشترک دارد بر مشــکالت بهوجود آمده صبر میکند.رابطه بین زوجین در زندگی باید رابطه همدالنه باشد .در رابطه همدالنه
5نوع رابطه وجود دارد :رابطه مقابلهای ،رابطه مراقبتی ،رابطه در کنار هم بدون تعامل ،رابطه توأم با همدردی و رابطه توأم با همدلی .در
تابآوری زندگی مشترک رابطه توأم با همدلی وجود دارد یعنی من به همسرم بهدلیل شخصیت ،جایگاه،منش ،انسان بودن و جایگاه
مثبت شخصیتی احترام میگذارم .هرچه شناخت یک فرد نسبت به همسرش بیشتر و بهتر باشد درجه تابآوری او باالتر میرود .یعنی
اگر زمانی مشکالت مالی ،کاری و خانوادگی برای او بهوجود آمد بهخاطر داشتههایی که داریم ،خوبیها و منش واالی او و برجستگیهای
شخصیتیاش این مشکالت را تحمل میکنیم.

بگذاریم .من با اطمینان میگویم که در اثر این دو رفتار مثبت برجسته
شده آهسته آهســته باعث کم شــدن رفتارهای منفی میشود چرا که
تشکر ،قدردانی ،واالنگری و مثبتاندیشی باعث بیشتر شدن نکات مثبت
و کاهش رفتارهای منفی میشود .البته که تغییر رفتار در فردی که مثال
بیش از 40بهار 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 میکند .احترام متقابل به یکدیگر در خانه و بیرون از آن نیز
یکی از عواملی است که باعث میشود روابط بین زوجین مستحکم شود.
در جلد 14کتاب وسایلالشیعه نیز از پیامیر عظیم الشأن اسالم نقل شده
است که این گفتار مرد به همسرش که «من تورادوست دارم» ،هرگز از قلب
زن بیرون نمیرود همین روایت مشخص میکند که پیام دوست داشتن
بسیار مهم است و روی زندگی مشترک تأثیر غیرقابلانکاری میگذارد.

چه عواملی باعث میشود روابط بین زوجین به سردی بینجامد؟

عوامل مختلفی میتواند 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 میشــود .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
دخالتهای پدر و مادرها خصوصا در خانوادههای تکفرزندی باعث
ســردی بین زوجین میشــود .پس مهمترین عاملی که میتواند
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.

سرخس بوستون
سرخس بوستون یک گیاه تصفیهکننده هواست .نگهداری
ســاده و کم دردســر بودن،این گیاه را به انتخابی مناسب
برای فضای داخلی خانههــا 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 دستگاههای گرمایشی و سرمایشی باشد.با وجود این
باید رطوبت 80درصد برای آن تأمین شــود .برای اینکه نور
به تمام قسمتهای گیاه برسد باید مرتب آن را بچرخانید تا
بهصورت یکسان نور غیرمستقیم دریافت کند .اگر سرخس
در آب و هوای خشکی قرار دارد ،تقریبا هفتهای دوبار آن را
آبیاری کنید و بین وعدههای آبیاری اجازه بدهید کمی سطح
خاک خشک شــود .آبیاری برگها و ساقه سرخس باعث از
بین رفتن برگها میشــود .برای افزایش طراوت و سبزی
سرخس بوســتون ،میتوانید 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 مهمترین نشانههای
نیاز گیاه به تعویض گلدان ،رشد بیش از حد و یا پژمردهشدن
برگهاست.
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شماره 8566

ن هوای پاک
تالش برای دور زدن قانو 

نقلقولخبر
سمیه رفیعی
رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس
متأســفانه در بخش زیادی از کشــور بهویژه
در جنگلهای زاگرس دچار آتشسوزیهای
گسترده هســتیم .در مدیریت این بحران با
ضعفهایی 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.
فرهاد انصاری
معاون دفتر بررسی مخاطرات
محیطزیستیسازمانزمینشناسی
اگر تغییر ناگهانی در دمای قله دماوند داشته
باشیم ســیالبهای عظیمی به واسطه ذوب
شــدن یکباره یخچالهای دائمی قله دماوند
جاری خواهد شد که شاهدی بر این موضوع
همین سیالبهای گزنه است .از محل بودجه
عمومی مخاطــرات دماونــد را رصــد میکنیم
امــا هیــچ اعتبــاری بــرای خریــد زمیــنهــای
گرانقیمت برای پیشگیری از حوادث نداریم.

عدد خبر

۸۴

درصد

۵۰
درصد

از گونههای موجــود در حوضه خزر مربوط
به آبهای شــیرین و 3درصد دارای منشأ
قطبــی اســت و یــک درصــد هــم منشــأ
مدیترانهای دارد .تنوع زیستی دریای خزر
و مناطق ساحلی آن ،این ناحیه را به یکی از
باارزشترین اکوسیستمهای جهان تبدیل
کرده اســت؛ بهطور مثال ترکیــب گونهای
فیتوپالنکتو نهــای دریــای خــزر شــامل
۴۵۰گونــه اســت .فیتوپالنکتونهــا عامل
بقاپذیری محیطهای دریایی هستند.
از ســیالب حاصل از بارندگیهــای رگباری
اخیر در استان سمنان بهصورت مرحلهای
در بندهای خاکی کوهپایهای البرز جنوبی
ی شده اســت .از حدود
مهار و ذخیرهســاز 
یکدهه گذشته بهرغم قرار گرفتن استان
سمنان در منطقه خشک و کویری موضوع
سیالب ارتفاعات البرز بهعنوان یک تهدید
بهصورت جدی در دستور کار قرار گرفته و
بهعلت شــیب ۴۷درصدی مســیر و شیب
۶درجــهای رودخانههــای فصلــی قــدرت
تخریب سیالب ۴برابر است.

نشد
معاون وزیر صمت خواستار پایان دادن به ارائه گواهی اسقاط وسایل نقلیه فرسوده در ازای پرداخت 4میلیونتوما 
گزارش

سیدمحمد فخار

خبرنگار

درخواست حذف گواهی اسقاط وسایل نقلیه که نتیجه
اصلی آن تداوم و پایداری آلودگی هوای کالنشــهرهای
کشور و کاهش کیفیت محیطزیست انسانی است از سوی
معاون وزیر صمت به وزارت کشور ارسال شد.
این درخواست که به شماره نامه 60/12366و به تاریخ
19مردادماه سالجاری از وزارت صمت به وزارت کشور
ارسال شده اســت ،بیانگر رفتار وزارت صمت برخالف
اجرای قانون هوای پاک اســت .براســاس این نامه قرار
اســت ارائه گواهی اســقاط برای ورود هر وسیله نقلیه
جدید حذف شــود و بهازای هر خودروي فرسوده مبلغ
4میلیون تومان به صندوق ملی محیطزیست واریز شود.
این یعنی وسایل نقلیه فرسوده همچنان در معابر عمومی
باقی میمانند و آلودگیهای محیطزیستی ناشی از تردد
آنها همچنان ادامه مییابد .در این نامه که معاون صنایع
حملونقل وزارت صمت به وزارت کشــور نوشته است،
«منوچهر منطقی» خطاب بــه «حمیدرضا طهوری»
مشاور وزیر کشــور در امور فناوری نوشته است که «با
توجه به کمبود برگه اسقاط شمارهگذاری وسایل نقلیه
دچار مشکل شــده و محصوالت واحدهای تولیدی در
پارکینگها مانده است .از اینرو آییننامهای در دستور
کار قرار گرفته که به جای ارائه گواهی اســقاط بتوانند
مبلغ مابهازای گواهی را(4میلیــون تومان) در صندوق
محیطزیســت واریز کنند ».براســاس این درخواست
وزارت صمت ،عمال چرخه از رده خارج کردن وســایل
نقلیه مورد نظر قانون هوای پاک حذف میشــود تا هر
تولیدکننده خودرو و موتورسیکلت و کامیونی بتواند با
پرداخت هزینهای وســیله نقلیه خود را بفروشد و هوا با
وجود فرسودهها و خودروهای جدید با سرعت بیشتری
آلود ه شود .وسایل نقلیه فرسوده مهمترین عامل آلودگی
هوا ،صدا و ناهنجاریهای ترافیکی کالنشهرها هستند .به
همین دلیل نیز قانون هوای پاک ،مصوب شهریور1396
مجلس اعالم کرد باید در ازای هر وسیله نقلیه جدید ،یک
وسیله نقلیه فرسوده از رده خارج شود و گواهی اسقاط آن
تحویل مراجع قانونی شود .آمارها نشان میدهد 45درصد
از آلودگی هوای شهر تهران مربوط به این ناوگان است.
در شهرهای دیگر نیز نه اینکه وضع بهتر باشد ،هیچگونه
پایش علمی صورت نگرفته ولی قطعا هوای آنها متاثر از
فرسودگی ناوگان بوده و هست .در بخش آلودگی صدا نیز
این ناوگان از رده خارج تا 60درصد مؤثر هستند .بنابراین

اسقاط وسایل نقلیه فرسوده یکی از مهمترین روشهای
حفاظت از محیطزیست انسانی است.

اسقاط وسیله نقلیه خود نداشته باشد و اقدام برای از رده
خارج کردن خودروها و کمک به کیفیت هوا  ،کاهش صدا
و ترافیک شهری عمال به صفر برسد.

مدتی است که چرخه اسقاط این وسایل تقریبا متوقف
شده و به صفر رســیده است .از ســویی در بین مالکان
خودروها و موتورســیکلتهای فرسوده کسی تمایل به
اسقاط وسیله نقلیه خود ندارد که دلیل این اتفاق استقبال
کم از گواهی اسقاط اســت که منجر به افت قیمت آن
شده و کسی حاضر نیست با این رقمها نسبت به اسقاط
وسیله خود اقدام کند ،خصوصا در شرایط فعلی که قیمت
خودروها سر به فلک کشیده است .هماکنون قیمت یک
گواهی اســقاط برای سقف زدن وســیله نقلیه فرسوده
4میلیون تومان اســت .درحالیکه قیمــت خودروی
اســقاطی در بازار 60میلیون تومان برآورد میشود .این
تفاوت 56میلیون تومانی این ســؤال را در اذهان ایجاد
میکند که چرا شخصی که خودروی فرسوده دارد ،باید
برای اســقاط اقدام کند؟ همین تردید و فاصله چند ده
میلیون تومانی قیمت موجب میشــود کسی تمایل به

قانون چه میگوید؟

یک تردید  56میلیونی

عمل به قانون

مکث

از ســال 1396واردات خودرو به کشــور ممنوع شــد
درحالیکه تنها محل اســتفاده از گواهیهای اســقاط
بهعنوان مابــهازای واردات خودرو ،از بیــن رفت و این
گواهیها در بازار مشــتری پیدا نکردند .برای حل این
مسئله هیأت دولت خودروسازان و موتورسیکلتسازان
را مکلف کرد که بــه ازای تولید یک یــا چند محصول
جدید ،یک خودرو یا موتورســیکلت فرسوده را اسقاط
کنند .درخصــوص خودروهای ســواری تصمیم دولت
صرفا کمتــر از چند ماه برقــرار مانــد و در ابتدای کار
دولت دوازدهم الزام خودروســازان به اسقاط خودروی
فرســوده به ازای تولید خودروی نو لغو شــد .اما برای
خودروهای سنگین و موتورسیکلتها مطابق آییننامه
ماده 2قانون هــوای پاک ،تولیدکنندگان این وســایل
نقلیه به ارائه گواهی اسقاط به ازای تولید مکلف شدند.

گزارش دیوان محاسبات از روند اجرای قانون هوای پاک نشان میدهد وزارت صمت از 39وظیفه قانونی
خود در قانون هوای پاک و آییننامههایش صرفا 5تکلیف را انجام داده است .البته این گزارش مستند به
عملکرد دولتهای یازدهم و دوازدهم است .اما در شرایط موجود بهتر است وزارت صمت دولت سیزدهم
با رویکرد محیطزیستی ،خاطره اقدامات نامبارک دولت پیشین را از اذهان عمومی پاک کند.

طی این 4ســال تولیدکنندگان خودروی ســنگین و
موتورسیکلت کموبیش این الزام را اجرا میکردند .اما به
تازگی معاون صنایع حملونقل وزارت صمت مکاتبهای
با وزارت کشــور انجام داده و در آن درخواست کرده که
موتورسیکلتسازان و سازندگان خودروهای سنگین از
ارائه گواهی اسقاط برای شمارهگذاری محصوالت خود
معاف شوند و صرفا مبلغی به ازای این گواهیها به صندوق
ملی محیطزیست واریز شود .فرایند اسقاط وسایل نقلیه
فرسوده راهی برای بهبود شرایط محیطزیست است ،اما
درصورت موافقت وزارت کشور با نامه مذکور ،عمال این
چرخه منتفی میشود .در چنین شرایطی وزارت صمت
درنظر دارد تنها محل مصرف فعلی گواهیهای اسقاط
وسایل نقلیه فرسوده را نیز مسدود کند تا به این وسیله
چرخه اسقاط این وسایل در کشور به کلی متوقف شود.
این وزارتخانه که خود پایهگذار ممنوعیت واردات خودرو
به کشور بود ،تبدیل به عامل اصلی کندی چرخه خروج
وسایل نقلیه فرسوده از خیابانها در سالهای اخیر شد
و پس از کمک بهخودروسازان برای حذف الزام گواهی
اسقاط ،اینک در تالش اســت که خودروسازان سنگین
و موتورسیکلتسازان را نیز از زیر بار مسئولیت اسقاط
وسایل نقلیه فرسوده برهاند.
این تالش اگرچه در نگاه نخست برای خودروسازان مفید
است ،اما بیش از هر چیز تهدیدکننده هوای کالنشهرها
طی سالهای پیش رو است.

خبر روز

واکنش سازمان محیطزیست
به قتل محیطبان نجفی
فرمانده یگان حفاظت ســازمان محیطزیست گفت :برخالف
ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه سازمان در پرونده محیطبان
نجفی ،یک بعدی جلو رفته است ،ما هر دو بعد را دنبال کردیم؛
یعنی هم اقداماتی برای شکستن رأی انجام دادیم و هم تالش
کردیم رضایت اولیای دم را جلب کنیم.
به گزارش روابطعمومی سازمان حفاظت محیطزیست ،جمشید
محبتخانی با اشاره به اقدامات سازمان حفاظت محیطزیست
درخصوص روند پرونده محیطبان نجفی گفــت :ما از ابتدای
تشــکیل این پرونده چندین بار برای اخــذ رضایت از خانواده
مقتول فالحی به کرمانشاه ســفر کردیم .یکبار هم به همراه
دکتر سالجقه ،رئیس ســازمان حفاظت محیطزیست به این
استان رفتیم و با بزرگان ،ریشسفیدان ،متنفذین و مسئوالن
استانی دیدار کردیم و آنان قول دادند که برای اخذ رضایت از
خانواده مقتول تالش کنند و این کار را هم کردند.
وی ادامه داد :پــس از دیدارهای متعدد ما بــا اولیای دم و نیز
تالشهای گسترده مقامات و ریشسفیدان محلی ،پدر مرحوم
فالحی مرتب میگفت باید محیطبان نجفی پای چوبه دار بیاید
و من آنجا رضایت میدهم .موردی که در جلسه دادگاه هم تکرار
کرده است که البته میتوانست یک ترفند باشد .محبتخانی
خاطرنشان کرد :هماکنون ما موضوع قتل محیطبان نجفی را از
2وجه دنبال میکنیم؛ اول آنکه از مقامات ذیربط پیگیر هستیم
که قاتل هرچه زودتر دستگیر شــود .در این زمینه دادستانی
کرمانشاه حکم دستگیری را صادر کرده است و عوامل انتظامی
استان هم پیگیر هستند که در اسرعوقت قاتل را دستگیر کنند
و موضوع دوم این اســت که چرا باید محیطبان به این راحتی
آن هم در مقابل مجتمع قضایی که باید ضریب امنیت باالیی
داشته باشد ،مورد ســوء قصد قرار بگیرد؟ این سؤالی است که
محیطبانان مرتب از خود من میپرســند؛ چراکه برای جامعه
محیطبانی کشور ایجاد نگرانی کرده است .ما باید بتوانیم امنیت
محیطبانان خود را درصورت استفاده بجا و قانونی از سالح خود
حین انجام وظایف قانونیشان بهطور کامل تامین کنیم.
وی درباره حادثه قتــل محیطبان «برومنــد نجفی» پس از
برگزاری جلسه دادگاهش با بیان اینکه من خبر قتل محیطبان
نجفی را وقتی در دفتر خودم بودم ،دریافت کردم ،گفت :پس
از برگزاری جلســه دادگاه و آنطور که شــهود روایت کردهاند،
در زمانی که مأموران قصد انتقال محیطبان نجفی از مجتمع
قضایی کرمانشاه به زندان را داشــتند ،یکی از اقوام مقتول به
سرباز زندان که محیطبان را همراهی میکرد ،حملهور شده و او
را از ناحیه دست مجروح میکند .در همین زمان پدر مقتول هم
با سالح گرم که احتماال کالشنیکف بوده به سمت محیطبان
نجفی تیراندازی میکند و او را به قتل میرساند .هماکنون قاتل
محیطبان نجفی (فالحی) و کسی که به ســرباز زندان حمله
کرده ،متواری هستند و تحت تعقیب قرار دارند.

دوشنبه  24مرداد 1401
شماره 8566

همدان

تقسیم عادالنه کرمان

راحله عبدالحسینی؛ روزنامهنگار

مخترع همدانی از راهاندازی نیروگاه یک مگاواتی میگوید

نیروگاه انرژی پاک به اسدآباد میآید

انرژیهای تجدیدپذیر یا بهاصطالح انرژی پاک به وســیله
توربینهای بادی ،پنلهای خورشیدی ،جریان امواج دریا،
گرمای استخراجی از زمین و ...مورد استفاده قرار میگیرد.
موضوعی که بهدلیل خشکســالی و کمبود آب در سالهای
اخیر اهمیت بیشتری پیدا کردهاســت و باعث شده تا صابر
قاسمیان ،یکی از نخبگان اسدآباد همدان دست بهکار شود و
با ثبت 2اختراع در زمینه پنلهای خورشیدی و توربینهای
بادی ،ایده ساخت نیروگاه انرژی پاک یک مگاواتی در اسدآباد
را به انجام برساند.
این نیروگاه بهدلیل اقلیم کوهستانی و موقعیت جغرافیایی
خاصی که شهرســتان اســدآباد دارد ،به خوبــی میتواند
جوابگوی نیازها باشد .قاسمیان میگوید که با ساخت و تولید
50توربین ،نیروگاه میتواند کار خود را آغاز کند ،به شرطی
که حمایت مالی فراهم شود.
اقلیم خاص اسدآباد

برای آگاهی از موقعیت خاص شهرستان اسدآباد کافیاست
بدانیم این شهرستان از سمت چپ با دشت کرمانشاه با ارتفاع
1670متر از سطح دریا و از سمت راست با دشت همدان با
ارتفاع 1867همسایه است.
این ویژگی خاص باعث شــده تا صابر قاسمیان ،دانشجوی
دکتری رشته فناوری اطالعات ،ایده راهاندازی یک نیروگاه
بادی را در شهرستان اسدآباد مطرح کند .ایدهای که موفق به
اخذ پروانه راهاندازی نیروگاه از وزارت نیرو شدهاست.
قاسمیان که از ســال 96روی طرح کار میکند ،میگوید:
این نیــروگاه در فاصله 50کیلومتری اســدآباد که ارتفاعی
1870متری از ســطح دریا دارد ،جانمایی شــده اســت.
ارتفاع گردنه اسدآباد از ســطح دریا 2350متر است و این
یعنی ســرعت باد در این منطقه بین 7تــا 11متر بر ثانیه و
محلی بســیار خوب برای به حرکت درآمــدن توربینهای
بادی است.
قاسمیان با اشاره به اینکه بعد از اخذ پروانه راهاندازی نیروگاه
بادی اسدآباد ،بهدلیل تحریمها هیچ توربینی وارد نشد ،ادامه
میدهد :توربین بادی را باتوجه به اقلیم منطقه طراحی کردم
و با شماره 107565ثبت اختراع شد .این توربین هماکنون
مراحل تست را میگذراند.

شهر روشن میشود

توربین بادی دیگری که از ســوی قاسمیان به ثبت رسیده،
قرار است برای روشــنایی معابر درون شــهری ،روشنایی
شــهری

بوســتانها و هچنین روشــنایی جادههای برون
استفاده شود.
قاسمیان در اینباره میگوید :این توربین هم میتواند انرژی
باد را به برق تبدیل کند و هم با اســتفاده از پنل خورشیدی
متصل به آن از انرژی خورشــید بهره بگیــرد .از اینرو در
مناطقی که با شبکه خطوط برق فاصله دارند ،مثل مناطقی
در سیستان و بلوچستان هم قابل استفاده است .این توربین
با جریان باد با ســرعت 1.7متر بر ثانیه به حرکت درمیآید
درحالیکه معموال توربینها به ســرعت 3متر بر ثانیه نیاز
دارند .این مخترع ادامه میدهد :با اعتبار یک میلیارد تومان
ت کارگاهی
برای خرید مواداولیه و در اختیار داشتن زیرساخ 
چرخه تولید این توربینها به راهخواهدافتاد.
او عالوه بر این اختراع دیگری هم برای شــارژ خودروهای
هیبریدی با اســتفاده از پنلهای خورشــیدی دارد که در
انتظار ثبت است.
همکاری اداره فنی و حرفهای

محمودرضا خزایــی ،مدیــر اداره فنیحرفهای اســدآباد
با بیان اینکه ۱۰درصد بودجه امســال بــه دانشبنیانها
اختصاص دارد ،به همشــهری میگوید :اداره فنی حرفهای
زیرساختهای کارگاهی الزم برای فعالیتهای آموزشی و
تولید را در اختیار صابر قاسمیان بهعنوان کارآفرین مخترع
محل
قــرار خواهد داد تا بــهزودی فعالیت خــود را در این 
آغاز کند.
     
هماکنــون 20نیــروگاه تجدیدپذیــر و پاک در 5اســتان
خراســان رضوی ،قزوین ،گیالن ،سیستانوبلوچســتان و
آذربایجان شرقی در حال بهرهبرداری و 3ابرنیروگاه بادی در
خواف خراسان رضوی ،خراسان جنوبی و میلنادر سیستان و
بلوچستان در دست ساخت است.

تقسیم کرمان به   2استان شمالی و جنوبی در راستای محرومیتزدایی و توسعه جنوب این استان پهناور صورت میگیرد
گزارش

عدد خبر
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سیده زهرا عباسی

خبرنگار

رئیسجمهوری در ســفر اخیر خود به کرمان و
در جمع مردم جیرفت از تشــکیل استان کرمان
جنوبی خبــر داد؛ خبــری که گرچــه موجب
خوشحالی مردم 7شهرستان جنوبی و شهرستان
تازهتاســیس جازموریان شــد ،اما موضوعاتی
چون منبع درآمد جنوب ،تامین آب کشــاورزی
و مرکزیت اســتان را به دغدغه ذهنی منتقدان
تبدیل کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس شــورای اسالمی هم
چندی پیش در گزارشی درباره تقسیمات جدید
سیاسی هشــدار داده و اعالم کرده بود طی بازه
زمانی شهریور 1396تا مرداد 1400در مجموع
179شهر با پیشــنهاد وزارت کشــور و تصویب
هیأت وزیران ایجاد شده اســت.درواقع طی این
بازه زمانی ،تقریبا هر 8روز یک شــهر ایجاد شده
است درحالیکه اغلب شهرهای ایجاد شده واجد
شرایط شهر بودن ،نبودهاند.
با وجود این هشــدار اما اســتان کرمان جنوبی
نهتنها مصوبه هیأت دولت را دارد ،بلکه در همین
چنــد روز اخیر موجــب طرح مجدد تشــکیل
2اســتان جدید منشعب از خراســان رضوی با
توجه به جمعیــت 6و نیم میلیونی این اســتان
شده است و بهنظر میرسد در آینده باید منتظر
طرح مجدد درخواست تقســیم 15استان دیگر
چون سیستانوبلوچســتان ،اصفهان ،تهران و...
هم باشیم.
تشکیل کرمان جنوبی با مصوبه دولتی

جنوب کرمان بــا 7شهرســتان رودبار جنوب،
قلعهگنج ،منوجان ،فاریــاب ،کهنوج ،جیرفت و
عنبرآباد و شهرستان تازهتاســیس جازموریان
با مرکزیــت زهکلوت38 ،هــزار کیلومترمربع و
حدود یکمیلیون نفر جمعیــت دارد و بهگفته
مسئوالن این بخش ،عالوه بر داشتن ظرفیتهای
معدنی بیشمار بهعنوان قطب تولید محصوالت
کشــاورزی پایدار و خــارج از فصل بــه میزان
5میلیون تن در سال ،یکی از مناطق استراتژیک
و مهم کشور محسوب میشود.نماینده جیرفت و
عنبرآباد بهعنوان فردی که سال99این طرح را با   
40امضا به مجلس شورای اسالمی ارائه داده است،
تأکید میکند جنوب کرمان با همه ظرفیتهای
خود بهدلیل توزیعنشــدن عادالنه اعتبار ،ثروت
ملی و کمتوجهی دولتها در 4دهه گذشــته با
محرومیتهای زیادی دستوپنجه نرم میکند.
ذبيحاهلل اعظمی با بیان اینکه طرح تشکیل کرمان
جنوبی با هدف رفــع محرومیتهای این منطقه
روند قانونی را طی کرده اســت به همشــهری
میگوید :مقام معظم رهبری در سفر دهه 80به
کرمان و در پاســخ به این مطالبــه مردم جنوب
تأکید کردند باید زیرســاختهای چنین کاری
فراهم شود و خوشــبختانه زیرساختهای اولیه
چون 20اداره کل و دانشــگاه علوم پزشــکی و...
مستقل و همچنین اســتقالل جنوب کرمان در
جداول توزیع اعتبارات وزارتخانهها فراهم است.
وی با بیــان اینکه منابــع مالی طرح تقســیم
کرمان در الیحه ارائه شــده به مجلس شــورای
اســامی دیده شده اســت ،میافزاید :این طرح
تیرماه توانســت مصوبه هیأت دولت را بگیرد و
رئیسجمهوری این خبر را بهصورت رســمی در
ســفر به کرمان مطرح کرد .حاال 50درصد کار
پیش رفته اســت و بقیه کار باید از مســیر رأی
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی و بعد از آن،
شورای نگهبان بگذرد.
معادن ،مهمترین ظرفیت درآمدی

کرمان بعــد از سیستانوبلوچســتان فقیرترین

۶۰
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جازموریان چند روز پیش به
عنوان شهرستان جدید کرمان از
رودبار جنوب جدا شد

استان کشور محسوب میشود؛ استانی که بهدلیل
جغرافیا ،ویژگیهــای اقلیمــی و ظرفیتهای
متفاوت به 2بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده،
شهرستانهای شمالی مانند کرمان ،رفسنجان،
ســیرجان ،زرنــد و راور بهدلیــل ظرفیتهای
بالقوه صنعتی و معدنی شــمایل صنعتی بهخود
گرفتهاند .جنوبیها اما به جای صنعت ،آب و هوای
گرمسیری و مناسب کشاورزی دارند و مهمترین
تولیدات کشاورزی استان یعنی خرما و مرکبات در
همین منطقه تولید میشود.
با همه اینها از 24شهرســتان کرمان ،توســعه
اقتصــادی با وجــود معادن بزرگــی چون مس
سرچشــمه یا گلگهر ســیرجان فقط ســهم
شمالیهاســت و تولیــد 5میلیــون تــن انواع
محصوالت کشاورزی به جای اینکه عاملی برای
توسعه شهرستانهای جنوبی باشد ،مورد غفلت
واقع شده است .در واقع نهتنها کشاورزی که همه
ظرفیتهای اقتصادی جنوب کرمان چون معادن
و گردشگری نیز در سایه توســعه شمال و تکیه
اقتصادی استان به این منطقه مغفول ماندهاند.
در این شــرایط یکی از انتقادها به طرح تقسیم
استانی ،عادالنه تقسیم نشــدن منابع درآمدی
اســت .اما نماینده جیرفت و عنبرآباد در اینباره
توضیح میدهد :گفته میشــود کرمان بهشت
معادن است و ما در جنوب هم معادن زیادی داریم
که در حال توسعه هستند و منبع درآمدی خوبی

تامین آب جنوب از خلیجفارس

مکث

محسوب میشوند .شاید در کوتاهمدت درآمدهای
جنوب کمی کاهش یابد ،اما این موضوع موقتی
است و سریع رفع خواهد شد.
محرومیتزدایی در جنوب چه میشود؟

محرومیتزدایی از جنوب کرمــان هم وعدهای
اســت که در همه دورههای گذشــته از ســوی
مسئوالن داده شده است .کرمان در 25شاخص
از شــاخصهای توســعه پایدار مانند بهداشت،
فضای آموزشی ،درآمد ناخالص داخلی و درآمد
سرانه از متوسط کشوری پایینتر است و همین
اتفاق هم موجب شده جنوب و شــرق استان با
مشکالت زیادی دست و پنجه نرمکنند .هرچند
مسئوالن تأکید میکنند در شــمال استان هم
مناطق محروم زیادی وجود دارد ،اما خشکسالی و
توفان شن زندگی را در شهرهای جنوبی و شرقی
با بحران مواجه کرده است؛ 2عاملی که به اعتقاد
بسیاری از اهالی مانع اشتغال و توسعه اقتصادی
منطقه شده است.
یکی از اقداماتی که در ســالهای گذشته برای
جبران محرومیتهای جنوب آغاز شــد ،امضای
تفاهمنامه با بنگاههای اقتصادی و تعیین معین
اقتصادی برای هر شهرستان بود24 .معین برای
مناطق محروم در استان فعال هستند درحالیکه
مستقل شدن جنوب میتواند این منطقه را از این
معینها محروم و حرکت آن به ســمت توسعه را

مسئوالن در دورههای قبلی وعده 10ســاله رفع محرومیت از جنوب کرمان را داده بودند که
در قالب همین وعده در بودجه 1400اعتباراتی برای طرحهای توسعهای جنوب چون توسعه
و بهسازی راههای روستایی ،تثبیت شنهای روان ،توانمندســازی جوامع محلی ،افزایش
محصوالت کشاورزی ،خدمات درمانی و آب روســتایی دیده شده بود .در میان همه اینها اما
چشم امید جنوبیها بیش از هرچیز به توســعه کشاورزی بهعنوان مهمترین منبع درآمدی
منطقه است؛ منبع درآمدی که حتی برای تامین آب مورد نیاز خود چشم به شمال دوخته است.
با وجود این مدیر جهاد کشاورزی جنوب کرمان درباره انتقال آب از سرشاخههای هلیلرود در
شمال اســتان به جنوب توضیح میدهد که این موضوع به دالیل محیطزیستی پیش از اعالم
استان شدن جنوب منتفی شده بود.
احمد احمدپور با بیان اینکه آب مورد نیاز استان کرمان بهویژه در منطقه جنوب از خلیجفارس
تامین خواهد شد به همشهری میگوید :به غیراز آب ،مهمترین چالش ما در حوزه کشاورزی
جنوب نداشتن صنایع تبدیلی ،فرآوری و همچنین حملونقل مناسب است که امیدواریم این
موارد با مستقل شدن جنوب کرمان رفع شود .بهگفته وی ،جنوب کرمان با داشتن بیش از 85گونه
گیاهی ظرفیت تولید 4.5تا 5میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی در سال را دارد و هر ایرانی
میتواند بیش از 50کیلوگرم از تولیدات جنوب کرمان بهرهمند شود .بیش از 80هزار هکتار باغ،
1700هکتار گلخانه جالیزی با صادرات قابلتوجه ،تولید محصوالت زراعی مهم چون سیبزمینی
و پیاز و رفع چالش کشور از این نظر در خارج از فصل40 ،هزار هکتار مزرعه استراتژیک گندم،
بیشترین تنوع تولیدات گیاهان دارویی در کشور ،تنوع آب و هوایی ،بیش از 2میلیون دام سبک
و بیش از 10هزار نفر شتر از مهمترین ظرفیتهای کشاورزی جنوب کرمان است که احمدپور
به آن اشاره میکند .مدیر جهاد کشــاورزی جنوب کرمان با بیان اینکه بیش از 90درصد مردم
منطقه مستقیم یا غیرمستقیم به کشاورزی وابسته هستند ،تصریح میکند55 :درصد سهم
اشتغال منطقه مربوط به کشاورزی است و امیدواریم با استقالل جنوب کرمان تحول عظیمی در
کشاورزی این بخش اتفاق بیفتد.
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کندتر کند .اعظمی معتقد است محرومیتزدایی
فرایندی زمانبر اســت که به هر حال باید اتفاق
بیفتد و تجربه خراسانهای شمالی و جنوبی در
کنار خراســان رضوی هم به همین شکل اتفاق
افتاد .او توضیح میدهد :محرومیتها در برخی
مناطق به قدری زیاد است که ســالها فعالیت
نیاز دارد ،اما به اعتقاد من هماکنون اعتبار استان
به مرکز میرود و ســهم کمی به جنوب میرسد
درحالیکه جنوب با استان شدن اعتبار مستقل
و جدایی خواهد داشــت که به محرومیتزدایی
آن کمک بیشــتری میکند .پیــش از این هم
کارشناســان و مــردم جنــوب در گفتوگو با
همشــهری بر اســتفاده از ظرفیتهای جنوب
برای توسعه این بخش تأکید و تکیه بر درآمدهای
شمال را رد کرده بودند ،اما آیا جنوب کرمان آماده
این استقالل اســت؟ نماینده جیرفت و عنبرآباد
معتقد است فعالیت مستقل جنوب در سالهای
گذشته نشان میدهد روند توسعه این منطقه کند
نخواهد شد و این استقالل اتفاقا منجر به توسعه
جنوب کرمان میشود.
با وجود اینکه هماکنون کرمانیها از طرح تقسیم
خوشحال هستند ،اما رئیس مرکز پژوهشهای
مجلس 2هفته پیش در اینباره هشدار جدی داده
و گفته بود ابعاد منفی تبدیل بیش از حد کشــور
به واحدهای سیاسی کوچک ،مسئلهای است که
نمیتوان به سادگی از آن گذشت.
بابک نگاهداری تأکید کرده بود با توجه به اینکه
نظام اداری خود بر بستر تقسیمات کشوری شکل
میگیرد ،ایجــاد واحدهای جدید تقســیماتی
بهمعنای افزایش انــدازه و حجم دولت و بار مالی
فزاینده بر دوش دولت است.
از آنجایــی که فارس ،سیســتان وبلوچســتان،
اصفهان ،هرمزگان ،خراسانرضوی ،خوزستان،
تهران ،آذربایجانشرقی ،آذربایجانغربی ،اردبیل،
گیالن ،مازندران ،ســمنان ،خراســان جنوبی و
لرستان هم طی سالهای اخیر طرحهایی درباره
تقســیمات جدید به مجلس شــورای اسالمی و
وزارت کشــور ارائه داده و متقاضی تقســیم به
 2یا حتی  3و  4اســتان جدید بودهاند ،منتقدان
معتقدند طرح تقســیم اســتانها بــا افزایش
وابســتگی به پایتخت ،کارشناســی نیســت و
به جای آن «افزایــش اختیارات اســتانداران»
بهویــژه در اســتانهای کمتر توســعهیافته راه
جبران

بهتــر ،کمهزینهتر و منطقیتری بــرای
عقبماندگیهاست.
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رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن
اســتان خراســان شــمالی گفــت:
۸۵درصــد از ۷۳۵کارت بازرگانــی
حقیقــی و حقوقی صــادر شــده در این
استان غیرفعال است.
بهگزارش ایرنا ،سعید پورآبادی اظهار
کرد :درمجموع ۶۲۰کارت بازرگانی در
خراسان شــمالی بنا به دالیل مختلف
ازجملــه مشــکالت تعهــدات ارزی
غیرفعال است.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان از
حضور ۶۰هزار دانشآموز خوزستانی
در طرح مدرسه تابستان خبر داد .به
گزارش ایســنا ،مســعود حمیدینژاد
اظهار کرد :این دانشآموزان ابتدایی
کــه دارای افــت تحصیلــی هســتند در
مــدارس تحــت پوشــش آموزشهــای
تابســتانه قرار دارند و البتــه انتظار ما
استقبال بیشتر خانوادهها از این طرح
رایگان در استان خوزستان است.

خبر

چ
هارمحال

وب
ختیاری

سفر فوری وزیر نیرو
به چهارمحال و بختیاری
بهدنبال تداوم مشکالت آبی برخی شهرها و روستاهای
چهارمحال و بختیاری پس از سیالبهای اخیر ،وزیر نیرو
در سفری فوری و از پیش تعیین نشده ،صبح دیروز عازم
این استان شد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،علی
اکبر محرابیان در این ســفر که با هدف بررسی میدانی
روند اجرای عملیات رفع مشکل آب آشامیدنی شهرکرد
انجام شده بود ،از تأسیسات آبی و تصفیهخانههای مسیر
سرچشمه کوهرنگ به شهرکرد بازدید کرد .بارشهای
سیلآســای ۱۷مرداد موجب گلآلود شدن بخشی از
منابع تامین آب چهارمحال و بختیاری شد که این مسئله
روند آبرسانی این اســتان را با مشکالتی مواجه کرد .در
روزهای ابتدایی اقداماتی چون اســتفاده از روشهای
اضطراری ،اعزام  ۱۳تانکر آبرسانی ،ارسال ۵۰هزار بطری
آب بستهبندی و ارسال ۲۶کیلومتر لوله  ۱۱۰برای اتصال
منابع آب زیرزمینی به شبکه آب آشامیدنی از استانهای
همجوار از سوی وزارت نیرو انجام شد.

عکس خبر

گیالن

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
خوشههای برنج کم کم آماده برداشت میشوند.
منبع :تسنیم
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دوشنبه  24مرداد 1401
شماره 8566

تاالر شیشهای

میادین

قیمت حبوب شرکتی در میادین

روند شاخص كل بورس تهران در روز گذشته

ارقام به هزار واحد
1471

با افزایش قیمت حبوب در ماههای اخیر ،نرخ انواع بستهبندی و
شرکتی این محصوالت نیز در آخرین نرخ نامه سازمان میادین
میوه و ترهبار 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 بهترتیب 16و 15هزار
تومــان افزایش قیمت داشــتند .مرکز آمار نرخ تــورم ماهانه
لوبیاقرمز را در تیرماه 6درصد اعالم کرده است.

1470
1469
1468
1467
1466
1465
1464
1463

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 3هزار و
447واحد ،معادل 0.24درصد نزول کرد و به یکمیلیون و
463هزار و 653واحد رسید .شاخص کل هم با 436واحد
نزول به 395هزار و 447واحد رسید.
ترکیب دیروز معامالت بازار سهام
فروشحقوقی

365

خرید حقوقی

66.600

47.600

لوبیا
قرمز قمی

49.600

عکس :همشهری /امیر پناهپور

لوبیا چیتی

لوبیا
چشم بلبلی

بسته  90گرمی /تومان

لوبیا
سفید

42.600

قیمت در میادین

50.600
نخود

47.600
نخود
لوبیا

51.600
لپه
تبریز

52.700
عدس

طبق آمارها ،بورس تهران در رعایت منافع سهامداران حقیقی در رتبه پایینی قرار دارد

سوپرمارکت

سس مایونز را چند بخریم؟
گزارشهای مرکز آمار نشــان میدهد 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 قیمتگذاری آن نیز به شــرکتها
تولیدی واگذار شــد .میانگین قیمت شیشــههای
250گرمی سس مایونز از حدود 13هزار تومان در
اردیبهشت اکنون به 26هزار تومان رسیده است.

بهروز
مهرام
بیژن
دلوسه
روژین
مهرام
دلپذیر

قیمتها به تومان
کمچرب
485گرمی
کمچرب
460گرمی
شیشهای
460گرمی
فشاری
470گرمی
فشاری کمچرب
420گرمی
بدون تخممرغ
255گرمی
460گرمی

45.000
42.000
50.000
45.000

39.000
29.000
41.000

با وجود آنکه 2دهه از مطرح شدن ایده تاسیس کانون
سهامداران حقیقی میگذرد ولی هنوز زمینه اجرایی
بورس
تشکیل این کانون فراهم نشده است .اما تازهترین خبرها
نشان میدهد قانونگذاران در تالش اند تا مقدمات تشکیل کانونهای
فراگیر را در قالب اصالحیه قانون بازار اوراق بهادار که هماکنون در مجلس
درحال اصالح است ،به اجرا در بیاورند تا از این طریق کانونهای متعلق
به سهامداران حقیقی نیز موجودیت پیدا کند.
به گزارش همشهری ،طرح تشــکیل کانون سهامداران حقیقی سابقه
طوالنی در تاریخ بازار ســرمایهدارد اما این اید ه زمانی جدیتر شد که
دومین قانون بازار اوراق بهادار در ســال 1384تصویب و اجرا شد ،در
این قانون توجه بیشتری به تشــکیل کانونهای حرفهای بازار سرمایه
شده بود .با وجود این و در شرایطی که 17سال از تصویب قانون مزبور
میگذرد ،هنوز زمینه اجرایی تشکیل کانون سهامداران حقیقی فراهم
نشده ،حاال اما قرار است قانونی که در سال 1384تصویب شده نیز مورد
بازنگری قرار گیرد .فعال مجلس یک پیش نویس 78مادهای را در این
زمینه تهیه کرده که قرار است بعد از دریافت اظهارنظرهای کارشناسی
این پیش نویس برای تصویب نهایی به صحن مجلس ارائه شود .در چنین
شرایطی بار دیگر ایده تاسیس کانون سهامداران حقیقی جدیتر شده
است .اما تشکیل کانون سهامداران حقیقی چه ضرورتی دارد؟
ضرورت تاسیس

یکی از گالیههای سهامداران حقیقی در طول سالهای گذشته این بوده
که منافع آنها در ارکان و نهاد ناظر بازار سرمایه به خوبی رعایت نمیشود
و حتی در موارد زیادی حقوق ســهامداران حقیقی در مقابل نهادهای
پرقدرت پایمال میشود .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
پیشنویس قانون جدید بازار اوراق بهادار در ماده ،78یعنی 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 سرمایهگذاران حقیقی و خرد را فراهم کند .یعنی
درصورت تصویب این قانون ،ســازمان بورس باید زمینه تاسیس این

بازارها

زیان تولیدکنندههای تخممرغ

حمیدرضا کاشــانی ،رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار
گفت :تخممرغ 20درصــد زیر نرخ اعالمی دولــت در بازار عرضه
میشــود و 45درصد زیر نرخ واقعی بهفروش میرسد .این مسئله
زیان جدی را متوجه تولیدکنندگان کرده است .تولیدکنندگان در
هر کیلو تخممرغ 15هزار تومان ضرر میکنند بهعنوان مثال ،اگر
تولیدکنندهای روزانه 10تن تولید داشته باشد 150میلیون تومان
در روز زیان میکند.

خسارت 734میلیارد تومانی ســیل به واحدهای
آبزیپروری

رجبعلی قربانزاده ،مدیرکل دفتر برنامهریزی و بودجه ســازمان
شیالت ایران گفت :بر اثر سیل اخیر ۱۲استان دچار خسارت شده،
براساس برآورد اولیه بیش از۷۸۰۰تن ماهی از بین رفته است .برآورد
اولیه نشان میدهد که بر اثر جاری شدن سیل و خسارت وارد شده به
محصول۶۸4میلیارد تومان و خسارت وارد شده به تاسیسات و ابنیه
۵۰میلیارد تومان است .بیشترین تلفات ناشی از سیل به محصوالت
مربوط به ماهیان سردآبی (قزلآال) وارد شده است .مزارع ماهیان
سردآبی برای دستیابی به آب شــیرین ،در کنار رودخانه احداث
میشوند؛ از اینرو بیشترین خسارت سیل مربوط به تولیدات این
مزارع اســت ،ضمن آنکه برخی از این مزارع در مسیر رودخانهها و
بدون مجوز سازمان شیالت احداث شدهاند.

فروشحقیقی
خرید حقیقی

2529

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.

یک کانون فراگیر یا چند کانون مستقل؟

دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری با اشاره به چالشهای 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
کانونها از گزند مداخالت سیاســی در امان خواهنــد ماند یا خیر؟ با
توجه به این پرسش مهم بهنظر میرســد ،اصالح ساختار مقرراتی به
نفع سهامداران حقیقی ،حتی بیش از تاسیس کانون میتواند به رعایت
حقوق سهامداران خرد کمک کند .اسالمی تأکید کرد :پیشنهاد ما این
است که کانون سهامداران حقیقی درصورت تشکیل فقط بهدنبال حفظ
منافع بدیهی سهامداران حقیقی باشد؛ چون اگر چنین کانونی بخواهد
وارد مصداقها شود ،بهاحتمال زیاد با تضاد منافع بین اعضا مواجه خواهد
شد .او در ادامه به چالشهای 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 روبهرو خواهد شــد ،فعاالن بخشهای
مختلف بتوانند کانونهای خودشان را داشته باشند اما باید دقت کرد که

ماههاست که خانوادههای دارای
نوزاد و کودک شــیرخوار بهویژه
بازار
والدین کودکان مبتال به عوارض
گوارشی یا حساسیت برای تهیه شیر خشکهای
خاص و رژیمی با مشــکل مواجهند و از کمبود و
سختی دسترســی به این شــیرها گالیه دارند.
مشکالت مصرفکنندگان 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 خانوادهها دشــوار
است .برخی خانوادهها در تماس با همشهری ضمن
گالیه از تأخیر در تامین بازار شــیر خشــکهای
رژیمی ،ناهماهنگیهای ثبت در ســامانه شــیر
خشک رژیمی سازمان غذا و دارو را نیز به مشکالت
ســر راه تهیه این اقالم اضافه و اعالم میکنند که
ســاعتها برای ثبت و دریافت یک قوطی شــیر
خشک در داروخانهها معطل میمانند و در بسیاری
از موارد ســامانه کد ملی را نمیپذیرد و موفق به
تهیه شیر نمیشــوند .این در حالی است که یک
قوطی شــیر خشــک تنها مصرف  2تا  3روز یک
شیرخوار را پاســخ میدهد و خانوادهها هر هفته
ناچارند  2تــا  3بار این روند دشــوار را طی کنند.
مشکالت خرید شیر خشک البته منحصر به انواع
رژیمی نیست و گفته میشود به تازگی عرضه شیر

تولید بهصرفه نیست

هانی تحویلزاده در گفتوگو با همشهری با تأیید
کمبود شیر خشکهای رژیمی در بازار ،دلیل این
کمبود را توقف تولید تعدادی از شرکتها عنوان
کرد و افــزود :مهمترین مســئله تولیدکنندگان
هماکنون تأخیر سازمان حمایت در اعالم قیمت
شیر خشــک و البته ابهام در تخصیص ارز است.
وی در تشریح مشــکل قیمتگذاری شیر خشک
گفت :ارز واردات مواداولیه شیر خشکهای رژیمی
که در داخل کشور تولید میشود ارز نیمایی است
و تفاوت قیمت این نــوع ارز بــا ارز دولتی باعث
میشود قیمت این نوع شیرها در بازار تغییر کند،
اما ســازمان حمایت قیمت نهایی این شیرها را به
تولیدکنندگان اعالم نمیکند و این کار را به بعد
از واردات و تولید منوط کرده است .این ابهام باعث
ســردرگمی تولیدکنندگان شــده است .بهگفته
این فعال صنفی ،ســازمان حمایــت اعالم کرده
با ارائه پیشفاکتور نمیتوانــد قیمت نهایی کاال
را اعالم کنــد و تولیدکنندگان بایــد مواداولیه را
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استفاده از ظرفیتهای قانون فعلی

دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار نیز در اینباره 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 هماکنون در اغلب بورسهای دنیا به سمت تاسیس یک کانون فراگیر
حرکت کردهاند .محمدرضا دهقانی احمدآباد با بیان اینکه ایده تشکیل
چنین کانونهایی ،هماکنون در ترکیه و آمریکا نیز اجرا شده است تأکید
کرد :این کانونهای 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 کانونها به ابزار کمپینسازی
گروههای قدرت تبدیل خواهد شد یا خیر؟ بهگفته 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
نمیکند ،در نتیجه بهتر است بهجای تاسیس کانون ،این قوانین به نفع
سهامداران اصالح شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک ،ابهام در

تخصیص ارز واردات را دیگر مشــکل شرکتهای
تولیدی عنوان کــرد و افــزود :تولیدکنندگان با
استفاده از اعتبار خود مواداولیه را وارد و با سپردن
تعهد به گمــرک ترخیص میکنند امــا در زمان
تخصیص ارز با مشکل مواجه میشوند و این اتفاقی
بود که سال گذشته نیز افتاد .بهگفته تحویل زاده ،با
ابهام در سیاستهای 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
میرود .رئیس انجمن واردکنندگان شیر خشک،
تعیین تکلیف ارز و قیمت را تنها راهحل مشــکل
تولید عنــوان کرد و افزود :هماکنــون ارز واردات
مواداولیه تولید شیر خشک رژیمی ارز نیمایی است
اما تولیدکنندگان اطمینان ندارند که این نوع ارز تا
چه زمانی تامین میشود کمااینکه از اردیبهشت
امسال گمرک مبنای محاســبات تعرفه را از ارز
دولتی به نیمایی تبدیل و این موضوع هزینههای
ما را چند برابر کرد.

ارقام به درصد
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در مبادالت دیروز بازار سرمایه ،قیمت سهام
205شرکت رشد و 388شرکت کاهش یافت.
قیمت سهام 13شرکت هم تغییر نکرد.

اسالمی در ادامه به نحوه فعالیت کانونهای حرفهای در سایر بورسهای
جهان اشاره کرد وگفت :در بسیاری از کشورهای دنیا ،بورسها درجهت
ادغام کانونهای خود حرکت میکنند .این ایــده همین حاال در بازار
سرمایه ترکیه بهعنوان یک کشور همسایه و در آمریکا دنبال میشود .در
این 2کشور کانونها در یکدیگر ادغام شده و یک کانون و نهاد قدرتمند
واحد ایجاد شده است .این موضوع موجب شده سطح قدرت کانونهای
حرفهای در برابر نهادهای ناظر و حاکمیتی افزایش یابد .بهگفته او ،هم
اکنون قدرت اثرگذاری کانون فراگیر فعال در بازار سرمایه آمریکا اغلب
همسطح نهاد ناظر بازار سرمایه این کشور است و حرفهای این کانون
در نهادهای تصمیمگیر بهخوبی شنیده میشود.

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 گرانقیمت بودن
این مواداولیــه نگرانند که قیمتگــذاری نهایی
تناسبی با هزینه واردات نداشــته باشد و به زیان
شرکتها منجر شود .تحویلزاده با اشاره به اینکه
محصوالت رژیمی وارداتی از سوی سازمان غذا و
دارو ،ارز دولتی دریافت میکنند ،افزود :تخصیص
ارز دولتی به محصوالت کامل در حالی اســت که
شــرکتهای داخلی بــرای واردات مواداولیه ارز
نیمایی میگیرند و ملزومات بســته بندی را نیز
بهصورت آزاد تهیه میکنند که این شــرایط توان
رقابت را از تولیدکنندگان داخلی میگیرد .با این
حال شرکتهای داخلی این ریسک را نیز پذیرفته
و اعالم کردهاند 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 شرکتها زیانده نشوند اما هنوز این اتفاق
نیفتاده و تولید محصوالت رژیمی نیمی از شرکتها
به همین دلیل متوقف شده است ،چراکه تولیدات
رژیمی قابل رقابت با انواع وارداتی نیست.
نگرانی از تغییر ارز پایه واردات

صعود
نزول
بدون تغییر

تجربه جهانی

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک از توقف تولید نیمی از شرکتها بهدلیل ابهامات
در تعیین قیمت و تخصیص ارز خبر داد
خشــکهای 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 قیمتگذاری و تامین ارز
نسبت میدهد.

تراز صعود و نزول در بازار سهام

طبق تجربه تعدد کانونهای سهامداری هم موجب تضعیف قدرت این
کانونها در مقابل نهادهای تصمیمگیر خواهد شد.

تولید شیر خشک رژیمی نصف شد

کاهش قیمت مرغ به زیر نرخ مصوب

حبیباهلل اسداهللنژاد ،مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره
به کاهش سرانه مصرف مرغ ،گفت :متناسب با کاهش مصرف ،تولید
نیز روند کاهشی بهخود گرفته و هماکنون مازاد تولید باعث شده تا
مرغ زیر نرخ مصوب در بازار عرضه شود .تجربه سالهای گذشته گواه
افزایش مصرف در ماه محرم را میداد؛ این در حالی است که در محرم
سالجاری میزان مصرف قابل توجه نبود .بهگفته او ،در اردیبهشت
ماه 122میلیون جوجه ریزی صورت گرفته که این عدد در تیر به
کمتر از93میلیون قطعه رسیده است.

کانون سهامداران را ظرف 6ماه فراهم کند ».بهنظر میرسد قانونگذاران
نیز به ضرورت تاسیس کانون سهامداران حقیقی پی بردهاند؛ موضوعی
که در میان مقامات و فعاالن بازار سرمایه درباره آن اجماع وجود دارد
اما هنوز درباره شکل تاسیس آن اجماع نظری بهوجود نیامده است.
دیروز در همین باره دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری به همشهری
گفت :خواسته سهامداران حقیقی برای اینکه یک مرجع مشخص ،حقوق
آنها را پیگیری کند به حق است؛ چون آمارها نشان میدهد رتبه بورس
تهران در رعایت منافع سهامداران حقیقی رتبه پایینی است .دبیرکل
کانون نهادهای ســرمایهگذاری تأکید کرد :هر 2کانــون کارگزاران و
نهادهای سرمایهگذاری 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 نمیشود
تأکید کرد :صرفنظر از این موضوعات ما به لحاظ اخالقی نیز نمیتوانیم
مانع از شکلگیری کانون سهامداران حقیقی شویم.

582
2747

رؤسای کانونهای کارگزاران و نهادهای سرمایهگذاری بررسی کردند

چالشهای تشکیل کانون سهامداران در بورس تهران

ارقام به میلیارد تومان

ارزش بازار سهام
ارقام به هزارمیلیاردتومان
6620
6600
6580
6560
6540
6520
6500

 23مرداد

 22مرداد

 19مرداد

 18مرداد

 15مرداد

6480

ارزش کل سهام شرکتهای 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 ،هماکنون معــادل 216میلیــارد و 850میلیون دالر
است.
ارزش معامالت بازار سرمایه
معامالت خرد

کل معامالت

ارقام به درصد
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16000
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در مبــادالت دیــروز 17هــزار و 600میلیــارد تومــان اوراق
بهادار در بازار ســرمایه دادوســتد شــد که از ایــن میزان
3هــزار و 111میلیــارد تومــان بــه معامــات خــرد ســهام
و بقیــه بــه اوراق بدهــی و معامــات عمــده اختصــاص
یافت .این ارقام نشــان میدهدکه ارزش کل معامالت
خرد در دادوســتدهای دیروز 221میلیارد تومان معادل
7.6درصد رشد کرده است.

چهرهها
مهدی اسالم پناه
رئیس سازمان ملی استاندارد
5نوع خودرو شامل تیبا ،تیبا  ،2سمند،
ســاینا و  405slxدیگــر تولید نمیشــود.
ســازمان از ماهها قبل اعالم کــرد که اگر
عیوبب ایــن خودروها رفع نشــود ،تولید
متوقــف میشــود؛ پــس ایــن تصمیــم
یکشــبه نبــوده و ســاعتها دربــاره
آنهــا فکــر و بــرای اجــرای آن نیــز ماههــا
بهخودروساز زمان دادیم.
منوچهر منطقی
مدیرکل صنایع حملونقل وزارت
صنعت
صنعت خودرو یک صنعت 50ساله است
که هر چند با کرهجنوبی مقایسه میشود،
امــا در حقیقــت در 26ســال اخیر توســعه
یافته است.این صنعت تا پیش از انقالب
مونتاژکار پیــکان بود و در دهــه 60بهدلیل
جنگ تحمیلی با توقف همراه شده بود تا
اینکه در سال74نژادحسینیان ،وزیر وقت
صنایع سند 10ساله این صنعت را با هدف
خودکفایی کامل پیکان رونمایی کرد.

«رئیس»پوستاستقاللراکند

طفلسرراهی

برای پاریس برنامه دارم

استراماچونی بابت نیمفصل کار در ایران
دستمزد 2سال کامل را گرفت و کوچکترین
توجهی هم به عواطف و احساسات هواداران نکرد

فعال خیال همه تیمها آسوده است که به رده
آخر لیگ نمیچسبند چون یونایتد با اقتدار
رده بیستم را از آن خودش کرده است

سینا ضیغمینژاد ،برنده 6مدال در مسابقات
شنای کشورهای اسالمی میگوید :اگر اقدامات
میزبان نبود مدالهای بیشتری میگرفتم

18

19

20

چهره روز

جام ،عشق و

پوئن هزار!

دوشــنبه  24مرداد17 1401محرم  1444ســالسیام شـــماره8566

روز مانده تا
جام جهانی
پخش زنده
عكس|ابوالفضل امیرزاده|

اللیگا اسپانیا

ختافه

22:00
اتلتیکومادرید

لیگ برتر انگلیس

لیورپول
23:30
کریستال پاالس

پاداش

پایداری
ژنرال بعد از 20سال مربيگري در ليگ برتر به ركورد هزار امتياز در اين رقابتها
رسيد .ركوردي كه شايد تا سالهاي سال دست هيچ مربي ديگري به آن نرسد

احساسمیکنم
تازه مربی شدهام
امیر قلعهنویی :انگیزه هیچ وقت در من کشته نمیشود

سری آ ایتالیا

یوونتوس
23:15
ساسولو

برنامه بازی

لیگ برتر ایران  -هفته 2

پنجشنبه  27مرداد 1401

19:30
استقالل

گل گهر

نساجی

ملوان

مس رفسنجان
20:30

21:00

سپاهان

جمعه  28مرداد 1401

18:30
ذوب آهن

پیکان

تراکتور

مس کرمان
19:30

19:30
نفت.م.س

هوادار

صنعت نفت
20:30
آلومینیوم

فوالد

پرسپولیس
20:30

اگر از بزرگترین مربیان دنیا بپرسید که چه
چیزی در شغلشــان از همه چالشبرانگیزتر
اســت ،احتماال پاســخی به جز «استمرار»
نخواهید شــنید .اســتمرار برای یک مربی،
تجربه سختی بهنظر میرسد .چراکه فوتبال
هر روز تغییر میکند ،بازیکنها هر روز عوض
میشــوند و تطبیق با ایدههای تازه و حریص
ماندن برای تکــرار موفقیتهای 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 قلعهنویی» را نداشته است؛
کسی که با 2باشگاه مختلف قهرمان لیگ برتر
ایران شده ،بهتنهایی یکچهارم قهرمانی لیگ
را بهدست آورده ،بیشــترین امتیاز در تاریخ
3باشگاه مختلف در لیگ برتر را کسب کرده
و حاال در شروع فصل جدید ،چهاررقمیشدن
امتیازهایش بهعنوان یک مربــی را در لیگ
جشن گرفته است .فاصله او با تعقیبکنندهها
نیز آنقدر زیاد بهنظر میرســد که این رکورد
برای ســالها در اختیار خودش باقی خواهد
ماند .امیر قلعهنویی شروعکننده یک جریان
تــازه در مربیگری در فوتبال ایــران بود .او از
یکسو به استفاده از روشهای مدرنتر فنی
عالقه داشت و از ســوی دیگر سعی میکرد
رگههای ســنتی ناشــی از عالقه به مربیانی
مثل علی پروین را هم حفظ کند .این ترکیب
بهشــدت در فوتبال ایران جواب داد؛ چراکه
بازیکنان تیم همواره میدانستند که میتوانند
بهعنوان یک مربی فنی روی امیر حساب کنند
و نباید با اشــتباهکردن در زمیــن ،موجبات
خشــم او را فراهم بیاورند .قلعهنویی در حالی
سرمربی استقالل شد که معموال باور عمومی
در لیگ فوتبال ایران ،سپردن نیمکت چنین
باشــگاهی به یک مربی کمتجربه نبود .او در
شــرایطی یک پروژه 3ســاله را در استقالل
تعریف کرد که معموال نقشــههای درازمدت
در این فوتبــال جواب نمیدادنــد .موفقیت
و قهرمانی لیگ در ســومین ســال اما مسیر
خوبی برای این مربی ســاخت .او را بیشتر از
هر چیزی با جاهطلبیاش میشناسیم2 .دهه
بعد از شروع لیگ برتر ،تا همین فصل گذشته
قلعهنویی تنها کســی به شــمار میرفت 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
تعقیبکنندگان مسابقههای لیگ بهحساب
میآمد.
دوران مربیگــری امیــر قلعهنویــی ،تنها به
پیــروزی و افتخار گــره نخورده اســت .او
شکستهایی را تجربه کرده که شاید بسیاری
از مربیان دیگر را از پا دربیاورند .از دستدادن
نیمکت تیــم ملی بعد از ســپریکردن 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 بهنظر میرســیدند اما هیچ
اتفاقی نتوانســت او را از فوتبــال جدا کند.
قلعهنویــی در لیگ ماند و به جســتوجوی
همیشگیاش برای موفقیت ادامه داد .شاید
هیچ مربی دیگری در همه این ســا لها ،به
اندازه او مورد نقــد و قضاوت قــرار نگرفته
است .اتها مهایی مثل کا رکردن در تیمهای
ثروتمند یا فقدان جزئیات پرشــمار فنی در
زمین مســابقه ،بارها علیه این مربی شــکل
گرفتهاند امــا همه این زمزمهها نیز ســدی
بین او و فوتبال نســاختهاند .آنچه قلعهنویی
را همواره بــه فوتبال متصل نگــه میدارد،
نوعی از عالقه انکارنشــدنی بــه این ورزش
اســت .اگر هدف او تنها تغییردادن شرایط
مالی بود ،چندین ســال قبل قید ادامهدادن
این ماراتــن را میزد و اگــر برنامهای به جز
دیدهشــدن نداشــت ،خیلی زودتر از اینها
از فوتبال رفته بود .او میخواهد بخشــی از
بازی باشــد؛ بخشــی از رقابت همیشگی در
لیگ برتر .قلعهنویی به جــای دیگری تعلق
ندارد .او نه به سکوها و جایگاه ویآیپی ،نه
به استودیوهای کارشناســی تلویزیونی و نه
حتی به مبل خانهاش وقت تماشای فوتبال،
بلکه به نیمکتهــای لیگ برتری تعلق دارد.
این مهمترین محل زندگی این مربی است.
او را دوست داشته باشیم یا نه ،سبک کاریاش
را بپسندیم یا نه ،باید بپذیریم که ژنرال بخشی
جدانشدنی از تاریخ لیگ برتر است؛ موفقترین
مربی ایرانی تاریخ این لیگ و کســی که هنوز
هم از جاهطلبی دست برنداشته و برنمیدارد.
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 ســالهای کاری نیست .او کسی
اســت که میخواهد دوباره نیمکت تیم ملی
و استقالل را از آن خودش کند .او کسی است
که میخواهــد دوباره به حرارت ســالهای
جوانی برگردد؛ چیزی شبیه یک تولد دوباره با
فوتکردن شمع هزار .این مهمترین انگیزه او
برای ادامهدادن مربیگری است.
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سفیر ازبکستان نظری ندارد؟

با توجه به ســوابق لوکادیا و تجربه
حضــور او در تیمهایــی مثــل
آیندهــوون ،برایتــون و بوخوم،
حضور این بازیکن در پرسپولیس
بازتابهای بینالمللی 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
پیشبینی کرده این بازیکن در پرسپولیس موفق شود .حاال که
حرف از عالقه سفرا به فوتبال است ،کاش یک نفر هم نظر سفیر
ازبکستان را در مورد شــرزود تمیروف بپرسد .بعید میدانیم
حتی آن بندهخدا هم هموطنش را گردن بگیرد! در اوج نیاز
پرسپولیس به گل ،شــرزود در نیمه دوم بازی با ذوبآهن به
زمین آمد ،اما لمس توپهایش به عدد 5هم نرسید.
داری اشتباه میزنی داداش!

ســروش رفیعی یکی از خریدهای
جدید پرسپولیس پیش از لیگ
بیستودوم 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 ذوبآهن نشان داد
هنوز عادت قدیمیاش را ترک نکرده .او خطاهای بسیار زیادی
روی بازیکنان حریف انجــام داد و یک کارت زرد هم گرفت.
عجیب اینجاست که رفیعی یک بازیکن تکنیکی و فانتزی به
شمار میآید و قاعدتا بازیکنان حریف باید روی او خطا کنند،
اما بیشتر خود ســروش را در حال انجام خطا میبینیم .در
همین راستا  2سال پیش هم او یک رکورد تاریخی زد و ظرف
4هفته اول با دریافت 4کارت زرد محروم شد!
به یاد عابدزاده در آلمان

در هفتــه دوم بوندسلیگای آلمان،
لورکوزن برابــر آگزبورگ با نتیجه
 2بر یک شکست 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 بیدقتی
کرد .این بازی البته یک حاشیه هم برای سردار داشت .در دقایق
پایانی مسابقه یکی از بازیکنان تیم حریف مصدوم شده بود و
درحالیکه فقط بخش کوچکی از پایش در زمین بود ،پزشک
تیم داشت او را مداوا میکرد .سردارهم کالفه شد و این بازیکن را
به سمت بیرون هل داد تا یک کارت زرد بگیرد .این رفتار آزمون
یادآور کار احمدرضا عابدزاده در بازی پرسپولیس و پوهانگ
کرهجنوبی بود .هرچند احمدرضا خیلی شدیدتر بازیکن حریف
را بیرون انداخت.

آماربازی

متريكا

فوالد و پرســپولیس در هفته اول فصل
جدید ،رکورد مالکیت توپ در سالهای
اخیر را جابهجا کردند .پرســپولیس در
بازی با ذوبآهن 73.5درصد مالکیت توپ
داشت که چنین رکوردی در سالیان اخیر بیسابقه بوده است .ساعتی
بعد فوالد هم در مصاف با نفت آبادان بــه رکورد 73.3درصد مالکیت
توپ رسید و جالب اینجا بود که هر دوی این تیمها مقابل حریفشان
متوقف شدند و نتوانستند گلی به ثمر برسانند .هفته اول  2بازی بدون
گل داشــت که دقیقا همین دو بازی یکطرفه بودند .پرســپولیس در
مقابل ذوبآهن 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 ذوبآهن از 0.10فراتر نرفت.

73.5

تیم فوالد عالوه بر رکورد 73درصدی در
مالکیت توپ ،در تعــداد پاس هم رکورد
3فصل اخیر را شکســت .فوالدیها در
دربی خوزستان 740پاس ردوبدل کردند
که باالترین تعداد پاس در فصول اخیر بوده است .با وجود این تیم نکونام
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 شــوتهایش هــم از عدد2فراتر نرفت .آبادانیهــا در مقابل
740پاس فوالد فقط 228پاس دادند و امید گل آنها هم فقط 9صدم
بود .احسان مرادیان دروازهبان صنعتنفت بهعنوان بهترین بازیکن این
بازی و بهترین دروازهبان هفته اول برگزیده شد.

740

تیم گلگهر درحالیکه امید گلش فقط
16صدم بیشتر از تراکتور بود ،این حریف
را با اختالف یک گل شکست داد و لیگ را
با پیروزی آغاز کرد .در روز هزار امتیازی
شــدن امیر قلعهنویی ،تیم او مالکیت توپ کمتری نســبت به حریف
داشت و در تعداد پاس و دقت پاس هم آمار ضعیفتری به جا گذاشت
اما نهایتا در تعداد شــوتهای داخل چارچوب 3-5و در تعداد گلها
1-2برتر از حریفش بود .ســتاره این مســابقه رضا شکاری بود که در
مقابل تیم سابقش یک گل زد ،یک پاس گل داد2 ،پاس کلیدی صادر
کرد و درنهایت با نمره 7.96از ســایت متریکا بهعنوان برترین بازیکن
میدان برگزیده شد .عاشوری و مرتضی تبریزی هم نفرات دوم و سوم
گلگهر بودند.
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نكته بازی

امیر قلعهنویی بعد از رسیدن به رکورد  1000امتیاز میگوید :انگیزه هیچ وقت
در من کشته نمیشود
امیرحسین اعظمی| امیر قلعهنویی همچنان پرافتخارترین مربی در تاریخ لیگ برتر است؛ او روز شنبه با شکست
دادن تیم سابقش تراکتور ،به رکورد کسب  1000امتیاز در لیگ برتر رسید تا تبدیل به نخستین مربی در فوتبال ایران
شود که تعداد امتیازهایش در لیگ برتر چهاررقمی شده است .این اتفاق بهانهای شد تا دقایقی با سرمربی باسابقه
گلگهر صحبت کنیم و او به سؤاالت همشهری ورزشی پاسخ داد .گفتوگو با قلعهنویی را میخوانید.
از بازی با تراکتور شروع کنیم که با نخستین
برد شما در لیگ امسال همراه شد .بازی چطور بود؟

میدانید که همیشه بازی اول بســیار مهم و سخت است.
برای همه تیمها همینطور است .من به بچهها 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
بازیکنان تشکر کنم و خوشحالم که همه آنها با انگیزه باال
در زمین مسابقه تالش میکنند .ما میتوانستیم گلهای
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 قویتر از فصل قبل شده
است؟

هر مربی با قبول هدایت یک تیم نیاز به زمان دارد .بردیف
مربی باتجربهای 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
نمیخواهید در مورد داوری صحبت کنید .فکر میکنید
این تصمیم شما پایدار بماند؟

من بارها در مورد داوری صحبت کردهام و دیگر چیز جدیدی
برای گفتن ندارم .خودتان شــاهد هستید که در این چند
سال چقدر از داوری ضرر کردهام ولی چیزی تغییر نکرده
است .من معتقدم  VARباید به فوتبال ما بیاید .در قطر یا
امارات وقتی فوتبال میبینیم ،انگار این بازی در کره خاکی
نیست و در فضایی دیگر انجام میشود .خود من 35سال
پیش در قطر بازی میکردم ولی انگار مربوط به 500سال
پیش بوده ،چون پیشرفت آنها بینظیر بوده است .نمیدانم
علتش چیست که شرایط اینگونه شده و چه حساب و کتابی
داشتهاند .باید  VARرا به فوتبالمان بیاوریم و با آمدن VAR
عدالت برقرار میشود .شما میبینید در بهترین لیگهای
دنیا هم داوران مرتکب اشتباه میشوند ولی با  VARعدالت
اجرا میشود.
در مورد رسیدن به 1000امتیاز صحبت کنید.
حتما احساس بسیار خوبی نسبت به این موضوع دارید؟

من بعد از برد نمیدانســتم که به این رکورد رســیدهام و
بابت این موضوع از خدا ممنون هستم .این حاصل تالش
همکاران فعلی و قبلیام بوده و باید از خانوادهام تشکر کنم،
همینطور از بازیکنانی که شاگرد من بودهاند .برای موفقیت
در هر کاری باید زحمت کشید و بدون تالش نمیتوان به
موفقیت رسید.
بعد از سالها مربیگری خسته نشدهاید؟

خیر ،من در ابتدای هر فصل این احســاس را دارم که تازه
مربی شدهام و انگیزه هیچ وقت در من کشته نمیشود .من
برای رسیدن به موفقیتهای بیشتر تالش میکنم و دوست
دارم هر روز بیشتر یاد بگیرم ،هیچ وقت هم نمیگویم که
همهچیز را بلد هســتم ،هر چقدر هم یاد بگیرم باز هم کم
است .من دوست ندارم بیانگیزه باشم و بازیکنان من هم
باید این ویژگی را داشته باشند.

میبینید؟

تیــم امســال گلگهــر را چطور

ما سعی کردیم امسال تیم را جوانتر کنیم هر
چند که تعدادی از بازیکنانمان را هم از دست
دادیم .این مسائل طبیعی است و چند بازیکن
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 گلگهر
اضافه شود؟

در ایــن زمینه اگر اتفــاق جدیدی رخ دهد باشــگاه
اطالعرسانی خواهد کرد.
امســال میتوانید در بین مدعیان
قهرمانی باشید؟

شما ببینید که مدعیان امسال چه تفاوتهایی با ما دارند.
جالب اینجاست که خیلیها در مورد هزینههای ما صحبت
میکردند و به گلگهر لقب پاریسنژرمن دادند .همهچیز
روشن است و میتوانید شــرایط دیگر مدعیان را ببینید،
با این حال ما تالش میکنیم تا در جمع باالنشــینها
باشیم.

پاداش
پايداری

امير قلعهنويي بعد از 20ســال
مربيگري در ليــگ برتر به
ركورد هزار امتيــاز در اين
رقابتها رسيد .ركوردي
كه شايد تا سا لهاي سال دست
هيچ مربي ديگري به آن نرســد

امیر قلعهنویی قبــل از آغاز فصل
در مورد جذب هافبک
جدید لیگ برتر و پیش از رویارویی با تراکتور
برزیلی چه صحبتی دارید؟
در هفته اول ،صاحب  999امتیاز در این رقابتها
وسلی هر وقت آماده شود کیفیت
بود .او میگوید خودش هم نمیدانسته بازی با تراکتور،
او را خواهید دید .چون از یک
بازی هزار امتیازیشدن او و خلق یک رکورد بزرگ در
قاره دیگر آمده است و کمی
تاریخ لیگ برتر است .این ادعا میتواند واقعیت داشته
طول میکشــد تا با شرایط
باشد چون اغلب خبرگزاریها و سایتهای فوتبالی ایران
اینجــا وفق پیــدا کند .او
بازیکن خوبی است.
هم از این اتفاق بیخبر بودند .این سایت مرجع متریکا بود
که بعد از برتری  1-2قلعهنویی در نخستین بازی فصل جدید،
خبر رسیدن او به امتیاز  1002را منتشر کرد تا بقیه رسانهها نیز
به این اتفاق بزرگ بپردازند.
از اهواز تا سيرجان
اولین امتیازات امیر قلعهنویی در فصل دوم لیگ برتر همراه با تیم
استقالل اهواز بهدست آمد؛ تیمی که حاال دیگر در فوتبال ایران حضور
ندارد .قلعهنویی بعدها با استقالل تهران ،مس کرمان ،سپاهان ،تراکتور،
ذوبآهن و گلگهر نیز به ماجراجویی در لیگ برتر ادامه داد تا اینکه بعد از
20سال حضور مداوم در این رقابتها نهایتا در نخستین روز لیگ بیستودوم
به هزارمین امتیازش رسید .او بیشترین امتیازاتش را با استقالل کسب
کرده که 7فصل روی نیمکت این تیم حضور داشته است .بیشترین
جامهای امیر نیز با آبیپوشان بهدست آمده است.
431امتياز اختالف!
امیر قلعهنویی بهعنوان نخستین سرمربی لیگ برتر که تعداد امتیازاتش را
چهاررقمی کرده اســت ،اختالف زیادی با رقبای خودش دارد و ارزش کار او
زمانی مشخص میشود که به نفرات دوم و سوم لیست مربیان نگاهی بیندازیم.
دومین سرمربی امتیازآور لیگ برتر مجید جاللی است که 571امتیاز از این
رقابتها بهدست آورده و ســومین نفر هم علی دایی است که به 487امتیاز
رسیده است .به این ترتیب اختالف امیر و نفر دوم هماکنون 431امتیاز است!

«رئیس» پوست
استقالل را کند
استراماچونی بابت نیمفصل کار در ایران
دستمزد 2سال کامل را گرفت

بعد از بارها تعویق و تأخیر ،ســرانجام
دادگاه عالی ورزش حکم فیفا در مورد
پرداخت غرامت یکمیلیون و 300هزار
یورویی به آندرهآ 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  )98هم
بخشی از دستمزدش را دریافت کرده
بود .به عالوه دســتیاران او هم از فیفا
حکم گرفتهاند که بخــش دیگری از
خسارات استقالل را تشکیل میدهد.
استراماچونی که در آغاز لیگ نوزدهم
به جمع آبیها 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 درحالیکه
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 عدمپرداخت
بهموقع مطالباتش ،توانست قرارداد با
استقالل را بهطور یکطرفه فسخ کند
و دستمزد هر 2سال را بطلبد .فیفا به
ســود او حکم داد ،استقالل به دادگاه
عالی ورزش شکایت کرد و حاال هم این
دادگاه حکم فدراسیون جهانی فوتبال
را تأیید کرده اســت .بــه این ترتیب
مردی که گروهی از هواداران استقالل
تا مدتها عقیده داشــتند در حقش
ظلم شــده و او را فراری دادهاند ،بابت
نیمفصل کار پول 2سال کامل را گرفت
و کوچکترین توجهی هم به عواطف و
احساسات هواداران نکرد .او در ایران به
«رئیس» ملقب شده بود و حاال پاداش
شایانی بابت دوران بیکاریاش دریافت
کرده است!

اكبر ،حسين ،پرويز و ديگران
امیر قلعهنویی در سالهای اول حضور در لیگ
برتر با مربیانی رقابت میکرد که خیلی از آنها االن
دیگر در فوتبال حضور ندارنــد و تعدادی هم مثل
محمود یاوری ،مالدن فرانچیچ و زالتکو کرانچار از دنیا
رفتهاند .در بین مربیان بیشماری که در لیگ برتر حضور
داشتهاند ،قلعهنویی بیشــترین امتیاز را از اکبر میثاقیان
گرفته است .اکبر اوتی در تقابلهایش با ژنرال 30امتیاز به او
تقدیم کرده و بعد از او حسین فرکی با 25امتیاز دومین نفر است.
قلعهنویی 17امتیاز هم از پرویز مظلومی گرفته تا این سرمربی
اسبق استقالل هم در رتبه سوم مربیانی باشد که بیشترین امتیاز
را به امیر دادهاند.
سايپا ،حريف دلخواه امير
اما تیمهایی که قلعهنویی بیشترین امتیاز را مقابل آنها گرفته است .تیم
سایپا که 20دوره در لیگ برتر حضور داشت و حال دیگر دستهاولی شده،
در صدر این لیســت قرار دارد .قلعهنویی  66امتیاز از سایپا گرفته که این
عدد معادل 22پیروزی مقابل این تیم است و برای 20سال رقم بسیار خوبی
است .ذوبآهن و پیکان هم بهترتیب  59و  58امتیاز به قلعهنویی تقدیم
کردهاند .از این جمع ،ذوبآهن خودش یکی از تیمهای قلعهنویی در لیگ
برتر بوده است.
40درصد ،سهم استقالل
از 1002امتیاز قلعهنویی در لیگ برتر 402امتیاز سهم استقالل است و این
تیم با اختالف زیاد در صدر تیمهای امتیازآور ژنرال قرار دارد .دومین تیمی
که قلعهنویی بیشــترین امتیازاتش را آنجا بهدست آورده ،سپاهان (با
236امتیاز) است .تراکتور و گلگهر 2تیم دیگری هستند که قلعهنویی
در آنها امتیازات باالیی گرفته و رکورددار امتیازگیری برای آن تیمها
هم هست.

پایان پرونده یزدانی
با گرفتن معافیت
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 عدمنیاز یزدانی را به باشگاه داد
تا وضعیتش نامشخص و پیچیده شــود .در نهایت اما این
بازیکن که برای گرفتــن کفالت پدرش اقــدام کرده بود،
توانســت معافی خــود را دریافت کند و روز گذشــته هم
ســایتهای خبری از معافیت مدافع فصل گذشته آبیها
خبر دادند.
کونیم فصل باقی مانده،
یزدانی که از قراردادش با استقالل ی 
بازیکن این تیم محسوب میشود و برای تعیین تکلیف 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 یکبازیکن از لیســت خارج شــود .در فضای کنونی
محتملترین گزینه برای جدایی از اســتقالل سیدمحمد
حسینی اســت .مدافع تیم هوادار در فصل گذشته یکی از
نخستین خریدهای تابستانی اســتقالل برای پست دفاع
وسط بود که در بازیهای دوستانه نیز عملکرد خوبی داشت
و ســاپینتو را راضی کرد اما حاال با توجه به اینکه بازگشت
یزدانی ترافیک زیادی در خط دفاعی ایجاد میکند ،احتمال
جدایی حسینی از جمع آبیها 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 همینخاطر
بهنظر میرسد یکی از محتملترین گزینهها برای جدایی از
استقالل حسینی باشد.
از سوی دیگر با توجه به اضافهشدن محمد محبی و مهدی
قائدی به جمع اســتقاللیها احتمال دارد ساپینتو به یکی
از مهاجمان تیمش اجازه جدایــی بدهد .اگرچه این مربی
پرتغالی در بازی گذشته با سپاهان از 7بازیکن مختلف در
خط حمله استقالل استفاده کرد اما بدونشک اضافهشدن
کاوه رضایی ،محمد محبی و مهدی قائدی ترافیک عجیبی را
در خط حمله ایجاد میکند .به همین دلیل این احتمال هم
میرود که برای خالیکردن لیست استقالل و اضافهشدن
یزدانی نام یک مهاجم خارج شــود و ایــن بازیکن به تیم
دیگری بپیوندد.
این در حالی است که باشگاه استقالل هیچ واکنش رسمی
به موضوع جدایی یکی از بازیکنان برای بازگشــت یزدانی
نداشته است .حاال که گمانهزنیها درخصوص جدایی یک
بازیکن زیادشده ،بهنظر میرسد ساپینتو و مدیران استقالل
باید هرچه سریعتر تصمیم خود را در اینباره بگیرند و نام
بازیکنی که قرار است تیم را ترک کند به رسانهها بدهند.
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یک دیالوگ معنادار در
کنفرانس مطبوعاتــی؛ خبرنگار:
«آخرین باری که منچســتریونایتد
در 2بــازی اول فصــل لیــگ برتر
شکســت خورد در ســال 1992-93
بود که در آخر قهرمان لیگ شــد».
تنهاخ« :باشه ،متشکرم».

همه نشانهها از انتقال او به بارسا حکایت دارد
پس از پایان دیدار منچسترسیتی و بورنموث ،یک اتفاق عجیب
و نگرانکننده رخ داد .برناردو ســیلوا به چهار طرف ورزشگاه
اتحاد ســام کرد و آخرین نفری بود که از زمین بیرون رفت.
عدهای این رفتار را مشــکوک دانستند و آن را به خداحافظی
از هواداران تعبیــر کردند .مدیران بارســلونا تالش زیادی را
برای وسوسهکردن این بازیکن و راضیکردن باشگاه انگلیسی
کردهاند تا او را جایگزین دییونگ کنند .اتفاقات دیگری هم در
این بازی رخ داد .بارسا برای این انتقال دنبال ردکردن 4بازیکن
است .دییونگ باید برود تا هم در دستمزدها کاهش صورت
بگیرد و هم پول فروش او صرف خرید برناردو شــود ،قرارداد
بریتویت یکطرفه از سوی باشگاه فسخ شــود و این بازیکن
دانمارکی میتواند به فیفا شکایت ببرد ،سرجینیو دست مجبور
است به یکی از پیشنهادهایش که زیاد هم نیست پاسخ دهد و
برود و اوبامیانگ هم بهزودی بهخاطر شلوغی و راهبندان در
خط حمله میتواند از تیم برود اما نه با پیشــنهاد 14میلیون
یورویی چلسی .بارسا که این مهاجم گابنی را رایگان از آرسنال
گرفت ،میخواهد پس از یک نیمفصل 20میلیون یورو از فروش
او به دست آورد و به زخم باشگاه بزند.

طفل
سرراهی

بچهغول اقتصادی

رکورد ایلکای
ایلکای گوندوغان به رکورد ۵۰گل با پیراهن منچسترسیتی در
تمامی رقابتها رسید .گواردیوال بالفاصله پس از بازی پریشب
به مدیران باشگاه دستور داد قرارداد این آلمانی را تمدید کنند.
کوین هنرمند
کوین دیبروینه که یــکگل و یکپاس گل دیگــر را به نام
خودش ثبت کرد ،مثل قالی کرمان هر چه زمان میگذرد ،بهتر
میشود .کوین دیبروینه در ســال2022؛ 30بازی15 ،گل،
14پاس گل29 ،گل و پاس گل و هر بازی یک گل یا پاس گل.

دوشنبههای لیورپولی

هفته دوم لیگ برتر انگلیس امشب با دیدار
بین لیورپول و کریستالپاالس به پایان
میرسد .لیورپول در هفته اول مقابل تیم
تازه صعود کرده فوالم به زحمت افتاد و
به تساوی 2-2تن داد .کریستالپاالس
هم 2بر صفر از آرسنال شکست خورد.
با اتفاقات فصل نقلوانتقاالت میشــود
پیشبینی کرد منچسترسیتی ترسناک باز
هم قهرمان لیگ شــود .جیمز میلنر وارد بیستو
یکمین فصل حضورش در لیگ برتر شــده و هفته پیش
دویســتمین بازیاش را برای لیورپول انجام داد .لیورپول
هفته آینده هم دوشنبهشــب بازی خواهد کرد؛ اینبار در
زمین منچستریونایتد بحرانزده.

فوتبال ایران

امیدوار باشیم یا نه؟

توقف پرسپولیس در اصفهان 2نوع واکنش کامال
متفاوت به همراه داشته است

خداحافظی
برناردو سیلوا؟

هالند در هفته اول لیگ برتر 2گل برای منچسترسیتی زد .او
میتوانست مقابل وستهم هتتریک کند .اما در هفته دوم و
در پیروزی 4بر صفر مقابل بورنموث این مهاجم نروژی خیلی
کماثر بود .بچهغول در دیدار مقابل بورنموث تنها 2پاس 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.

دوشنبه  24مرداد  1401شماره 8566
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هیچکس منچستریونایتد
را گردن نمیگیرد

فعال خیال همه تیمها آسوده است که به رده آخر لیگ نمیچسبند چون منچستریونایتد با اقتدار
رده بیستم را از آن خودش کرده .این تیم بیمار است .حتی دخهآ ،اریکسن و لیساندرو مارتینس
هم مثل مگوایر مرتکب اشتباه مرگبار میشوند .با کریستیانو رونالدو هم تنهاخ نتوانست در
دومین تجربهاش در لیگ برتر به گل برســد و منیونایتد با شكست  4بر صفر مقابل برنتفورد
تحقير شد .سرمربی هلندی پس از این شکست بازیکنانش را به بیمسئولیتی متهم کرد که این
اتهام کامال وارد است.
بیاغراق تنها کریستیانو رونالدو بود که اراده پیروزی داشت .او 6ضربه به سمت دروازه حریف
زد3 ،موقعیت برای همبازیانش خلق کرد2 ،بازپسگیری توپ و 2دفع توپ با سر داشت و 2بار
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 تفاوتها
را رقم بزند نه االنگا و م 
ک تامینی.
در دقیقه 18وقتی یونایتد  2بر صفر عقب بود ،تصویری از رونالدو گرفته شد که
خطاب به بازیکنان تیم عدد یک را نشان میداد .لبخوانی نشان داد او در این صحنه
میگوید« :بین شما یک مرد هست؟!»
یک حساب کاربری هوادار منچستریونایتد در توییتر درباره تنهاخ به موضوع
بامزهای اشــاره و او را اینچنین توصیف کرده؛ «نام :اریــک تنهاخ ،نگرش :ژوزه
مورینیو ،مدل مو :پپ گواردیوال ،رفتار هیجانی :یورگن کلوپ ،انتظار :سر الکس
فرگوسن ،واقعیت :سولسشــائر با کمی گری نویل تند و طعمدار شده با رایان
گیگز!»
منچستریونایتد برای اولینبار از ماه آگوست سال  1992یکروز از لیگ
برتر انگلیس را بهعنوان 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 اين ميان تنها 2باخت یک بر صفر آبرومندانه ثبت شده اما
بقیه نتایج مفتضحانه بوده؛ از جمله باخت  4گله به منسیتی ،برایتون و
برنتفورد و شکست 3گله از آرسنال .این اتفاق برای اولین بار در 86سال
اخیر رخ داده است.

منچســتریونایتد در 7بازی خارج خانه اخیر خود در لیگ برتر ،در هر دو نیمه بازی بازنده
بوده است.
برای اولین بار در تاریخ ،منیونایتد در 35دقیقه نخست یکبازی از لیگ برتر انگلیس4 ،گل
خورد و تنهاخ نیز به اولین سرمربی شیاطین سرخ تبدیل شد که در یک قرن اخیر 2بازی اولش
را بهصورت متوالی میبازد.
برنتفورد برای اولینبار از فصل  1936-37موفق 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  4گل میشود( .تاتنهام  2020و لیورپول .)2021
منچستریونایتد برای اولینبار در تاریخ حضور خود در سطح اول فوتبال انگلیس7 ،بازی پیاپی
خارج از خانه را با شکست سپری کرد.
منچستریونایتد در هر 4بازی اخیر خود در لیگ برتر مغلوب شده است .چنین روندی
برای شیاطین سرخ در تاریخ لیگ برتر بیسابقه است.
منچستر میخواهد تا پیش از بازی هفته آینده مقابل لیورپول 3خرید جدید انجام
دهد .آدرین ربیو اولین خرید خواهد بود .آلوارو موراتا هم پیشنهاد 30میلیون پوندی از این
باشگاه دارد .او نمیخواهد 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 .منچســتریها قصد دارند بــازی بعدی را که در
اولدترافورد برگزار میشود تحریم کنند یا در فاصله17دقیقه
مانده به پایان مسابقه در اعتراض به دوران 17ساله گلیزرها
در مالکیت این باشگاه ،از اولدترافورد خارج شوند.
فرنکــی دییونگ هــم بــه همتیمیهایش گفته
میخواهد 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 كم کند.

بهروز رسایلی| فصل جدید لیگ برتر برای پرسپولیس با پیروزی
آغاز نشد .این تیم در فوالدشــهر با نتیجه بدون گل برابر ذوبآهن
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 گلمحمدی را به
سردرگمی فنی متهم کردند .با وجود اصرار سرمربی پرسپولیس برای
عدماطالق عبارت «کهکشانیها» به این تیم ،چنین عبارتی تقریبا
روی جلد همه روزنامهها دیده میشد؛ آنچه نشان میدهد کار برای
پرسپولیس سخت است و در لیگ بیستودوم توقعات زیادی از این
تیم میرود .حاال و بعد از بازی اول پرسش اینجاست که چه باید کرد؛
آیا باید نسبت به اوجگیری تیم یحیی امیدوار باشیم یا اینکه همان
داستان فصل قبل در حال تکرار است؟ استدالل 2گروه خوشبینها
و بدبینها را در این مورد بخوانید.
چرا باید امیدوار بود؟
حقیقت آن است که پرسپولیس در اصفهان فرصتهای خوبی برای
پیش افتادن از این حریف داشت .آنها 2بار تیر دروازه ذوب را به لرزه
درآوردند ،اما شاید نقطه عطف بازی در میانههای نیمه اول بود؛ جایی
که مهدی عبدی در دهانه دروازه خالی به کمال کامیابینیا پاس نداد
و یک گل مسلم از بین رفت .به ثمر رســیدن هر کدام از این توپها
میتوانست 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 سرخها یک کلینشیت کمدردسر داشــتند ،گولسیانی در خط
دفاعی امیدوارکننده ظاهر شد ،دانیال اسماعیلیفر و سعید صادقی
خوب بودند ،مهدی ترابی هم درخشید .اینها برای امیدواری کافی
بهنظر میرسد؛ بهویژه که لوکادیا هلندی به ایران رسیده و بهزودی
در پیشانی خط حمله ســرخها به میدان خواهد رفت .اگر او در فرم
مطلوبی باشد ،بار بزرگی از روی دوش پرسپولیس بر خواهد داشت.
خوشبینها میگویند جای نگرانی نیست و 2امتیاز سوخته روز اول
را در فرصت طوالنی پیش رو میتوان جبران کرد.
چرا امیدواری سخت است؟
پرتکرارترین عبارتی که بعد از توقف پرسپولیس در اصفهان شنیده
شــد «پلن  »Bبود .به روایت روشنتر ،منتقدان یحیی گلمحمدی
عقیده دارند تیم او برای زمانهایی که در بحران گرفتار شده نقشه
دوم ندارد .پارسال هم خیلی زیاد دیده شد که سرخها پشت دروازه
حریف خیمه زدهاند و مدام توپ را به هم پاس میدهند .این اتفاق آمار
پاسهای تیم را باال میبرد و موجبات فخرفروشی کادرفنی را فراهم
میکرد ،اما برای نتیجهگیری کافی نبود .اینکه ذوبآهن در فاصله
3ماه میتواند با یک فرم بازی 2مساوی مهم از پرسپولیس بگیرد ،باید
برای این تیم نگرانکننده باشد .برخی بر این باورند که مدل بازی تیم
یحیی برای رقبا لو رفته است .آنها گوشههای زمین را با ترافیک باالی
نیروی انسانی میبندند و جلوی نفوذ وینگرهای تیم را میگیرند .به
این ترتیب بخش بزرگی از تالشهای پرسپولیس برای گلزنی عقیم
میماند .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
گلمحمدی بهندرت جواب میدهد .بعد از3سال ،هنوز کسی نمیداند
چرا پرسپولیســیها اغلب کرنرها را کوتــاه کار میکنند و با وجود
عدمنتیجهگیری همچنان به این شیوه اصرار دارند .همچنین منتقدان
یادآوری میکنند که توقف پرسپولیس برابر یکی از کمبضاعتترین
تیمهای لیگ رقم خورد و طبیعتا داستان بازی با سپاهان ،استقالل،
فوالد ،گلگهر و ...میتواند دشوارتر باشد .در نهایت هنوز هفته اول
اســت و باید صبور بود و دید در ادامه ایده کدامیــک از این  2گروه
نزدیکتر به واقعیت از کار در خواهد آمد.

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

آن همه خرید و سروصدا و ناراحتکردن باشگاههای دیگر
و هایجک و وسوسه بازیکنان سایر تیمها برای نافرمانی
که به جذب ستارههایی نظیر لواندوفسکی ،رافینیا ،کنده،
کریستنسن ،فرانک کسیه و تمدید قرارداد سرخی روبرتو
و عثمان دمبله انجامید ،نتیجهاش توقف در بازی هفته
اول اللیگا مقابل رایو وایکانو بود .وایکانو فصل پیش هم
خیلی بارسا و ژاوی را اذیت کرد.
آخرینبار که بارسا در بازی افتتاحیه لیگ در نوکمپ
متوقف شــد ،به فصل  2002-03بازمیگردد .آنها در
نخســتین بازی این فصل با اتلتیکو 2-2مساوی کردند
و در نهایت با لوئیس فانخال در جایگاه ششــم جدول
قرار گرفتند.
با اینکه دروازهبان وایکانو بهترین بازیکن زمین شناخته
شد ،اما همه بارســاییها 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 تواناییهای ژاوی را زیر
ســؤال برد .او در یکفصل فوتبالی جامهای زیادی را در
السد و بارسا از دســت داده .تنها دستاوردهای او شکست
آبرومندانه در ســوپرجام اســپانیا ،برد  4بر صفر در بازی
تشریفاتی برگشت فصل پیش اللیگا و پیروزی یکگله در

الکالسیکوی تور پیشفصل بودهاند .شاید رونالد کومان با
چنین بازیکنانی میتوانست بهتر نتیجه بگیرد .تا بازی با
رئال سوسیداد در هفته دوم دقیقا 6روز دیگر باقی مانده و
باید دید ژاوی با ستارههایش چه میکند.
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 بهنظر نمیرســد اما آقای همیشه مصدوم یعنی
دمبله در همسترینگ احساس درد دارد.
با نــرخ بــرد 52.63درصــد ،ژاوی بدترین درصد
برد یک مربی بارســلونا در 20ســال گذشــته را دارد؛
والورده 66.90درصد ،ســتین 64درصد ،رونالد کومان
58.21درصد و حاال ژاوی 52.63درصد.
با ورود دییونگ 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 نتیجهگرفتن تغییری در
وضعیت خط هافبک تیمش بدهد .با حضور پدری و گاوی
بهطور همزمان ،نمایش تیم چنــدان خوب درنمیآید.
بارسا در مسابقاتی که این دو بازیکن را همزمان و از ابتدا
در ترکیب داشته ،در 9بازی تنها 4بار برده و 3تساوی و
2شکست متحمل شده است.

البته هواداران بارســا همچنان به الپورتا امیدوارند و
خریدهای او را قدر میدانند .بارسلونا در زمان مدیریت
راسل و بارتومئو هیچ بازیکن آزادی را جذب نکرد و آنها
با ریختوپاشهای مالی زیاد ،شرایط باشگاه را بحرانی
کردند اما هیأت مدیره فعلی بارسلونا با مدیریت الپورتا
در یکسال گذشته۶ ،بازیکن را بهصورت آزاد به خدمت
گرفته است .پیش از این هم الپورتا در سال ۲۰۰۳پس
از دوران تاریک گاســپارت ،مدیریت بارســا را بر عهده
گرفت و با جذب بازیکنان باکیفیتی همچون فنبومل،
فنبرونخورست ،الرســن و آلبرتینی بهصورت آزاد ،به
آرامی شرایط مالی باشگاه را مساعد کرد.
ماتئو آلهمانی ،مدیر موفق ورزشی این باشگاه از بازی
مقابل وایکانو مقداری جا خورده است .او انتظار ندارد بعد
از خرید تمام گزینههــای مدنظر 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 میآورد .خواستههای سرمربی تمامی ندارد.
تمرینات ژاوی هم ســخت است .شاید یکی از دالیل
بد بازیکردن بارسا در بازی هفته اول همین باشد و این
نکته که هنوز بــدن بازیکنان ول نکرده .لواندوفســکی
درباره تمرینات به خبرنگار لهستانی نزدیک بهخود گفته
است« :بیش از آنچه انتظار داشتم خسته و بیحالم».

وزنههای طالیی

رضا بیرالوند در دســته 96کیلوگرم 3مــدال طال برای
کاروان ورزش ایران در بازیهای کشــورهای اســامی
گرفت .بیرالونــد در یکضرب با رکــورد 167کیلوگرم
صاحب مدال طــا شــد .او در دوضــرب هم بــا وزنه
194کیلوگرم باالتر از همه مدعیان این وزن ایستاد .با این
رکوردها طالی مجموع این وزن با 361کیلوگرم بهخود
بیرالوند رسید.
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رکوردهای 100متر ثبت نشد
رکوردشکنیهای فرزانه فصیحی ،حسن تفتیان و محمدحسین ابارقی
در دوی 100متر بازیهای کشورهای اسالمی ثبت نمیشود .فصیحی
هم در مقدماتی و هم در نیمهنهایی و فینال رکوردشکنی کرد و آخرین
رکورد او11و20صدم ثانیه بود .تفتیان هم در مقدماتی زیر10ثانیه دوید
و در فینال رکورد 10و2صدم ثانیــه را ثبت کرد .بهترین رکورد ابارقی
هم 10و35صدم ثانیه بود .رکوردهای مرحله مقدماتی بهخاطر وزش
باد ثبت نشد اما بهنظر میرسید رکوردشکنیهای مرحله نیمهنهایی و
فینال مشکلی نداشته باشد .با این حال دیروز ساموئل لوپس مسئول فنی
مسابقات نامهای منتشر و اعالم کرد بهخاطر مشکالت فنی رکوردهای
3روز اول مورد تأیید نیست و نمیتواند در ردهبندی جهانی محسوب و
بهعنوان رکوردهای جدید ثبت شود .مسئول فنی مسابقات تأکید کرده
که نتایج و ردهبندی مدالی مشکلی ندارد.

درانتظارمدالشیرین

سام و یک رکوردشکنی دیگر
ابوالفضل سام رکورد ملی 100متر کرال پشــت را هم جابهجا کرد.
او که روز اول مسابقات شــنای بازیهای کشورهای اسالمی رکورد
ملی ماده 200متر کرال پشت را شکسته بود ،دیروز به همراه هومر
عباسی رکورددار ماده 100متر به آب زد و با ثبت زمان 56و78صدم
ثانیه رکورددار جدید این ماده شد .شــنا فعال یک مدال برنز در این
بازیها بهدست آورده است .تیم 4در 100متر با رکوردشکنی در رده
سوم قرار گرفت.

ژیمناستیک ایروبیک ایران2مدال برنز در بازیهای کشورهای اسالمی
گرفت؛ یک مدال انفرادی و یک مدال تیمی .علی خلیلی که در مرحله
مقدماتی در رقابت با حریفانی از ترکیه ،سیرالئون ،آذربایجان و بنین با
امتیاز 17.300به فینال رسیده بود ،دیروز در فینال با امتیاز  18بعد از
نمایندگان آذربایجان و ترکیه سوم شد و مدال برنز گرفت .تیم سعید
نآبادی و امیرحسین بنیاسد عگسری هم
نجفی ،علیرضا نبیپور حسی 
در تیمی سوم شدند .آنها که در مرحله مقدماتی در رقابت با تیمهای
ســیرالئون ،ترکیه و آذربایجان با امتیاز 17.75سوم شده بودند ،در
فینال هم با امتیاز 17.80در رده سوم قرار گرفتند .ترکیه و آذربایجان
در رقابتهای تیمی هم باالتر از ایران بودند.

تیم ملی والیبال زنان ایران با پیروزی مقابل آذربایجان به فینال
بازیهای کشورهای اسالمی رسید و با مدال طالی این بازیها
فقط یک بازی فاصله دارد .برای زنان والیبال که در سالهای
گذشته مدالی نداشــتهاند ،حضور در فینال این بازیها اتفاق
مهمی است .تیم ایران که در مرحله گروهی با تیمهای ترکیه
و ازبکستان همگروه بود ،ازبکستان را راحت شکست داد اما در
بازی ســخت با ترکیه بازنده بود و بهعنوان تیم دوم به مرحله
نیم هنهایی رسید .این تیم برای رسیدن به فینال هم کار سختی
نداشت .حریف ایران در این مرحله آذربایجان بود ،صدرنشین
گروه دوم .ایران این بازی را  3بر یک برد .در ست اول 18-25
به پیروزی رسید ولی نتیجه ست دوم را  18-25از دست داد.

پیروزی مردان ،شکست زنان

سینا ضیغمینژاد ،برنده 6مدال در مسابقات شنای کشورهای اسالمی میگوید :اگر اقدامات میزبان نبود
مدالهای بیشتری میگرفتم

هندبال سوم شد

محســن محمودصفری| سینا ضیغمینژاد شــناگر معلول ایران در بازیهای
کشورهای اسالمی در پایان این رقابتها موفق شد 2مدال طال3 ،نقره و یک برنز
کسب کند .ضیغمینژاد را میتوان پدیده شنای ایران نامید که با کسب 6مدال
از ترکیه به ایران بازخواهد گشت .تازه او معتقد است بهدلیل کالسبندیهای
میزبان نتوانســته صد درصد توانش را به نمایش بگذارد و اگر همهچیز طبق
استانداردها انجام میشــد مدالهای بیشتری میگرفت .در ادامه گفتوگوی
همشهری با ضیغمینژاد را میخوانید.

تيم ملي هندبال ايران هم مدال برنز بازيهاي كشــورهاي اسالمي
را گرفت .اين تيم در مرحله نيمهنهايي با اختالف يك امتياز به قطر
باخت و فينال را از دست داد اما در بازي ردهبندي  30بر  21عربستان
را برد و روي سكوي ســوم قرار گرفت .تيم هندبال زنان ايران كه در
روزهاي آخر مجوز حضور در بازيها را گرفته بود ،ششم شد.

6مدال پاراپينگپنگ

شنا را از کجا و چطور آغاز کردی؟

بهخاطر عالقهای که داشتم شــنا را از 8سالگی شــروع کردم .زیرنظر آقای زینعلی
آموزش دیدم و مراحل را کمکم طی کردم و باال آمدم .اول عضو تیم استان شدم و بعد
از آن به تیمملی رســیدم و حاال هم که بهعنوان ملیپوش شنای ایران در مسابقات
حاضر میشوم.

ايران در پاراپينگپنگ بازيهاي كشورهاي اسالمي 5برنز و يك نقره
گرفت .امين صادقيان ،جواد فوالدي ،حميدرضا شــيخزاده ،مهدي
معصومي و پگاه كلهرودي بازيكناني بودند كه صاحب مدال برنز شدند.
تنها مدال نقره اين مسابقات را هم فاطمه محمدي به دست آورد.

امکانات شنا در کشور ما مناسب نیست .پیدا کردن استخر با سانس خالی و محیط
مناسب ،خودش نخستین مشکل ماست .در کل هزار و یک مشکل پیش پایتان است
تا حداقل بتوانید یــک تمرین کنید .با این حال عالقه و هدفتــان میتواند همه این
سختیها را برای شــما راحت کند .من برای کســب مدال در بازیهای پاراآسیایی
هانگژو و پارالمپیک پاریس برنامهریزی کردهام و برای کسب مدال در این مسابقات
تالش خواهم کرد.
چطور بود؟

سطح مسابقات در رشته شــما در بازیهای کشورهای اسالمی

پنجمین دوره بازیهای کشورهای اسالمی با حضور 54کشور برگزار شده بود و در

متوسط

9

5

ساده

دقیقا چه اتفاقی افتاد که مانع از کسب نتیجه بهتر شد؟

زمانی که ما به قونیه رســیدیم میزبان اعالم کرد مسابقات برحســب امتیاز برگزار
میشود .یعنی شناگران برحســب رکوردی که ثبت میکنند امتیاز میگیرند و این
امتیاز نفرات اول ،دوم و سوم را مشــخص میکند .کالسهای پایین تعدادشان از ما
بیشتر بود و آنها مسلما امتیاز بیشتری از ما میگرفتند .برای همین نتیجهای که حاال
کسب شده میتوانست بهتر باشد ،اگر میزبان این کار را نمیکرد.

 -1الشه گوشــت -دلسوز-
گفتوگوی تلفنی
 -2تختــه ضخیــم بلنــد-
چشمانداز مغازه -آبکی
 -3روز گـــذشـــتــــه-
دلسراپرده ...اوست -شهری
بسیار گرم در الجزایر
 -4المپ فلورسنت -آتش-
روکار ساختمان
 -5دســتور -برداشــتن
غیرقانونــی امــوال دولتی-
سخنور
 -6وجــود ندارد -بــرق را از
کوئــل به دلکو میرســاند-
تقاضای محترمانه
 -7آخریــن رهبر شــوروی
سابق -چاق
 -8چهــره -خانــه بســیار
فقیرانه -به زیارت رفته -میوه
 -9از مرکبات -نوعی آجیل
 -10ســانحه رانندگــی -از
القاب اشــرافی زنــان اروپا-
ســرکش
 -11همسایه کنگو و کامرون-
از قــالبهای شــعر فارسی-
بهره وام
 -12طــــرز و شـــــیوه-
زیارتکنندگان -آنزیمی در بزاق
 -13از ورزشهای گروهی-
کشور آفریقایی عضو سازمان

اوپک -میوه خوب
 -14رفوزه -ناخشنود -میوه
خوشهای
 -15محلی بــرای محافظت
گیاهان -اتــاق ریلی -کلمه
پــرسشی

عمودی:
 -1خوشحال -کاشف اشعه
ایکس -مجرای خون
 -2غذای دریایی خوشمزه
بوشهری -عارف
 -3ضمیری عربی -بزدل-
گاوچران آمریکایی
 -4لیکن -منفجر شــدن-
مجلس اعیان
 -5کلمه تحسین -ادعای
دروغیــن -مقاو متریــن
ماهیچه بدن
 -6فیلمی ساخته کریستوفر
نوالن با بــازی آل پاچینو-
پرگار
 -7درگذشــتن -جــوال-
جانور کیســهدار درختی
استرالیا
 -8استفراغ -همدم -کرسی
واعظ -روشنایی
 -9قوم مغــول -قباحت-
مرزبان
 -10زیردست -شهری در
استان قزوین

 -11مــاده شـــیمیایی بــرای
جالدادن سطوح -دوست خالص-
مدفن ناصرخسرو
 -12فوری -دربهدری -ذره باردار
 -13ســیاه خانه -نام چندتن از
پادشاهان فرانسه بود -از مصالح
ساختمانی
 -14بین صلبیه و شبکیه چشم-
از اماکن تاریخی و دیدنی کابل
 -15دانــه معطر -ضربــهای در
والیبال -رمز عملیات کربالی پنج

حـــــلجــدول شمـاره 8565
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شنا هم مسابقات سطح خوبی داشت .میتوانستیم نتایج بهتری بگیریم ولی یکسری
از اقدامات میزبان مانع از درخشش بیشتر بچههای شنای تیم ایران شد.

جدول 8566
افقی:

سخت

7
9

سخت

7
5
9
8
3
4
6
2
1

4

1
2
4
6
5
9
8
7
3

4
7
5 6 8
1

6
8
3
1
7
2
9
4
5

2 5
9
7
3
5 1

8 1
2
4
1
3 6

8
3
5
4
2
1
7
6
9

3

9
7
2
5
8
6
1
3
4

8
1 2 9
7
3

شنا در ایران ورزش غریبی است و هیچگاه در سطح قهرمانی
مطرح نبوده اســت .هدفی که برای خودت در این رشته درنظر گرفتهای
چیست؟

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.
4
1
6
7
9
3
2
5
8

ساده

در ست ســوم هم بازی تقریبا یکطرفه بود و ایران  16-25به
پیروزی رسید .حساسترین ست ،ســت چهارم بود .بازیکنان
آذربایجان در تالش بودند این ســت را ببرند و بازی را به ست
پنجم بکشانند .آنها  18-20هم جلو بودند اما بازیکنان ایران
این ست را هم  22-25به پایان بردند تا نخستین تیمی باشند
که راهی فینال میشــوند .ترکیه و کامرون دیگر بازی مرحله
نیمهنهایی را برگزار کردند و برنده این بازی عصر امروز مقابل
ایران قرار میگیرد.امروز چه ایران برنده بازی باشد چه بازنده،
مدال نقرهاش قطعی است .دیروز فدراسیون والیبال خبر زد که
تیم زنان طلسم 56ساله برای گرفتن مدال در مسابقات رسمی
را شکست و آخرین مدال تیم زنان در بازیهای آسیایی 1966

بهدســت آمده بود .ولی تیم ملی زنان والیبــال بعد از انقالب
در بازیهای اســامی زنان که 4دوره آن در ایران برگزار شد،
2مدال نقره گرفت که این نقرهها در دوره سوم و چهارم بازیها
بهدست آمد.
تیم ملی والیبال زنان با مربی ایتالیاییاش الکساندار کمپدلی ،در
بازیهای قونیه شرکت کرده و هدف اصلی آنها حضور در مسابقات
قهرمانی آسیاست .این مســابقات از 30مرداد در فیلیپین برگزار
میشــود و ایران با تیمهای کرهجنوبی ،فیلیپین ،چین و ویتنام
همگروه اســت .مدال طال یا نقرهای که امروز تیم ملی در قونیه
میگیرد ،میتوانــد روحیه و انگیزه بازیکنــان را برای حضور در
قهرمانی آسیا دوچندان کند.

برای پارالمپیک پاریس برنامه دارم

برخالف تیم بسکتبال 3نفره زنان که در 2بازی اول خود در بازیهای
کشورهای اسالمی بازنده بود ،تیم مردان هر 2بازی را برد .تیم زنان
13-15مقابل سنگال نتیجه را واگذار کرد و در بازی با ترکمنستان
هم با یک اختالف امتیاز 20-21بازنده بود .زنان امروز با گامبیا بازی
دارند .تیم مردان در بازی اول موریتانی را 13-21شکســت داد و در
بازی دوم هم مالدیو را با اختالف بــاال 4-21برد2 .بازی بعدی ایران
فردا برگزار میشود .اوگاندا و گویان 2حریف بعدی این تیم هستند.
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واليبــال
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ت كرده است و تيم
اصلي
ب
راي
ح
ضور
در
م
سابقات قهرماني
جهان آماده ميشود.

تیم ملی والیبال زنان که آخرین بار در دوره چهارم بازیهای اسالمی زنان مدال گرفته بود امروز برای گرفتن مدال طالی
بازیهای کشورهای اسالمی به میدان میرود

2برنز ژیمناستیک
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پای صحبتهای مادر شهید محمدعلی فشارکیان که
خود از زنان فعال پشتجبههها بود

ی پروسه
تحول علوم انسان 
یا پروژه؟

نگاهی به مدعای وحشی و مدیریتناپذیر
بودن علم

خداحافظی
با مدارک کاغذی

برای دلکندن از محمد
دعا میکردم
22

23

24

 5فیلم ایرانی در
جشنواره مسکو
گزارش

دستگاههای اجرایی باید اسناد و مدارک را
تبدیل به نسخه الکترونیکی کنند

دوشــنبه  24مرداد17 1401محرم  1444ســالسیام شـــماره8566

فاطمه معتمدآریا در نمایی از آباجان فیلمی که ماجرایش در دهه  60میگذرد /عکس :علی نیک رفتار

دفاع فاطمه معتمدآریا از مدیریت فرهنگی دهه  ۶۰واکنشهای متفاوتی را بهدنبال داشت

در خدمت و خیانت سینمای دهه۶۰
گزارش

مسعود پویا
روزنامهنگار

دفاع فاطمه معتمدآریا از مدیریت سینما
در دهه  ،۶۰داســتان آنچه بر ســینمای
ایران در دهه اول انقالب گذشــت را برای
چندمینبار در این سا لها تیتر یک کرد.
میزان واکنشها در فضای مجازی نسبت
به صحبتهای معتمدآریا ،که بیشــتر هم
منفی بود تــا مثبت ،نشــان داد قضاوت
درباره تاریخ و گذشته سینمای ایران تا چه
اندازه میتواند سوءتفاهمبرانگیز باشد .اما
معتمدآریا چه گفته که با این میزان واکنش
مواجه شده است .این بخشی از مهمترین
صحبتهای بازیگری است که در دهه  ۶۰به
سینما آمد و از دهه  ۷۰بهعنوان چهرهای که
بهصورت توامان مورد توجه مردم و منتقدان
بود ،جایگاه تثبیتشدهای 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 سالهایی (در دهه  ۶۰و  )۷۰در دنیا
مثل سینمای هالیوود معروف شد.
در آن سالها از یک بیچیزی ،دستاوردی
به دست آمد که مثل یک نهال از آن نگهداری
شــد .در ســالهای دهه 60و 70ذره ذره به
سینمای ایران مثل یک نهال آب دادند تا کسی
به آن خدشهای وارد نکند ،بیاحترامی به کسی
نباشد ،رفتار غیرانســانی وجود نداشته باشد،
توهین حذف شد ،فحش حذف شد ،بیهویتی
حذف شــد و ما به یک ســینمای شاعرانهای
مثل فیلم نار و نی و به یک ســینمای باهویت
مثل فیلمهای باشــو غریبه کوچک و سینما
تبدیل شدیم.
این دســتاوردها بــرای دوران دهه  ۶۰تا
میانههای دهه  ۷۰است ،اما از نیمه دوم دهه
 ۷۰یعنی از سال  ۷۶به 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 بهتدریج نارس شد
که بخش زیادی از آن بهخاطر سیاستهایی
بود که اجرا شد.
اصال کل اتفاقــات اداری ما در حال تغییر بود.
به ما نمنــم راه رفتن را یــاد داده بودند ،ولی
هنوز پای ما محکم نشــده بود که دست ما را
رها کردند.

سالهای بعد سینما ســلیقهای شد .دیگر
ما فهمیدیم که هر کســی به اندازه توان خود
میتواند 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 بودهایم بیشتر
واکنشهای هیجانی بوده تا تحلیل و بررسی
صحبتهایی که نمیشــود بهصورت 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 میدهند همهچیز را در
حد چند جمله کوتاه و اظهارنظری معموال تند،
خالصه کنند ،اما فارغ از این فضای هیجانی،
صحبتهــای معتمدآریا چند بخــش دارد و
نمیتوان همهچیــز را یکپارچه دید و قضاوت
کرد.
معتمدآریا به حذف ۳عنصر مهم در سینمای
بعد از انقالب اشاره کرده :خشونت ،صحنههای
غیراخالقی و الــکل .طبیعتا بعــد از پیروزی
انقالب اســامی نمیشــد در دل جامعهای
انقالبی فیلمهایی ساخت که در آنها صحنههای
غیراخالقی و مصرف مشــروبات الکلی وجود
داشته باشد .در مورد خشــونت اما نمیتوان
به حذف کاملش از ســینمای دهه  ۶۰حکم
داد .به هر حال در این دوران اکشــنهایی هم
ساخته شــدند که در آنها صحنههای خشن
هم کم نبودند.
معتمدآریا بعــد از این مقدمه بر پیشــرفت
سینمای بعد از انقالب تأکید کرده؛ پیشرفتی
که محصول محدودیتها 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 انسانیاش توانست اعتبار
جهانی بیابد ،تردیدی وجود نــدارد .در مورد
میزان اســتقبال مردم هم آمار فروش فیلمها
موجود و در دسترس اســت و مقایسهشان با
وضعیت امروز حکم به برتری دهه  ۶۰میدهد.
سینمای دهه 60بر ویرانههای سینمای قبل
از انقالب برپا شــد .تزلــزل مدیریت و بحران
مشروعیت ،ســینما را دچار بالتکلیفی کرده
بود .هنوز چهرههای نسل تازه به میدان نیامده
بودند و قدیمیها هم اغلب یــا رفته بودند یا
در وضعیــت بالتکلیفی بهســرمیبردند .در
ابتدای دهه 60از ســینمای فارســی بقایایی
برجا مانده بــود که همچنان میخواســتند
فیلم بسازند ،ولی چه و چگونهاش را با قواعد و
ضوابطی که مدام تغییر میکرد ،نمیتوانستند

دریابند .مخالفت شــدید رســانهها و بخشی
از انقالبیــون کار را ســخت میکــرد .فیلم
نمونهای این دوران «برزخیها» بود که همه
ســتارههای بازمانده در آن جمع شده بودند
(فردین ،ناصر ملکمطیعی ،سعید راد و ایرج
قادری) و تهیهکننــدهاش (محمد توبهخواه)
خود نزدیک و همسو با طیفی از انقالبیون بود.
همه ارتباطات تهیهکننده در حد اکرانی چند
هفتهای جواب داد و در شرایطی که مردم برای
تماشای برزخیها ســر و دست میشکستند،
مقاالت تند روزنامهها و مخالفت طیف دیگری
از انقالبیون هم پرونده فیلم و سازندگانش را
بست و هم مدیریت ارشاد را عوض کرد.
ریلگذاری با سینمای حمایتی نظارتی

فخرالدین انوار و سیدمحمد بهشتی سال۶۲
سکان هدایت سینمای ایران را تحویل گرفتند.
تفاوت این تیــم با قبلیها این بــود که دقیقا
میدانســتند چه چیزی را نمیخواهند .آنها
مخالف فیلمفارسی بودند .به تعبیری دقیقتر
مخالف هر چیزی که تداعیکننده ســینمای
قبل از انقالب باشــد .اگر مدیــر قبلی دل به
دل چهرههایی چون ســعید راد و ایرج قادری
میداد ،مدیران تازه نه بــرای وصلکردن که
برای محو کــردن آمده بودنــد؛ محو کردن
هرآنچه از گذشــته میآمد و رنگ شــهرت و
محبوبیت داشت .پس نقش یکها و ستارهها
کنار میرفتند ،ولی بدمنها میتوانستند در
قامت ساواکی به حضورشان ادامه دهند .صحنه
خالی بود و در غیبت موجنوییها تا میانههای
دهه 60به بازی گرفته نشدند و با حذف فعاالن
سینمای فارسی ،جوانها به میدان آمدند و در
رأسشان فعاالن سینمای آزاد که از فیلم کوتاه
ســوپر  ۸و نهایتا ۱۶میلیمتری به سینمای
حرفهای رسیدند؛ از کیانوش عیاری و مهدی
صباغزاده تا مجید جوانمرد و ناصر غالمرضایی.
در سوی دیگر حوزه هنری ایســتاده بود که
شاخصترین چهرهاش ایده سینمای اسالمی
را دنبال میکرد.
فارابی تاسیس شد .تعاونیهای فیلمسازی با

فاطمه معتمدآریا در نمایی از فیلم مسافران بیضایی

حمایت دولت به راه افتادند .سینمای ایران باید
راه میافتاد و باید بحران مشروعیت را پشتسر
میگذاشت .قصه سینمای هدایتی -حمایتی
 نظارتی از همین جا شــروع شد .فیلمساز بهشــرط نظارت و هدایت ،حمایت میشد .وام
تبصره ،۳امکانات 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 چارهای هم نبــود و راه دیگری وجود
نداشت .مدیریت منســجم دهه ،60براساس
برنامه و چشماندازی که ترسیم میکرد ،کار را
جلو میبرد و برنامه سالهای  ۶۲تا  ۶۴این بود:
ابتدا باید سینما وجود داشته باشد ،فیلم ایرانی
تولید و در مرحله اکران حمایت شود و کنارش
کارگردان و تهیهکننــده وارد چرخه تولید ،و
فیلمبردار و تدوینگر هم تربیت شوند .بازیگر
هم میتواند از تئاتر بیاید.
راهاندازی سینمای ایران مهمترین دستاورد
تیم انوار  -بهشــتی ،پاســخش را در اکران
پررونق سال ۶۴گرفت .در فاصله کمتر از ۴ماه
«تاراج»« ،عقابهــا»« ،گلهای داوودی» و
«شــهر موشها» روی پرده آمدند و با اقبال
عمومی گستردهای مواجه شدند .پس از آن،
اما ســازندگان تاراج و عقابها کنار گذاشته
شدند .مهمترین ستاره آن سالها که از توفان
چند سال قبل ،به یمن بازی در «سفر سنگ»
به سالمت جسته بود ،ممنوعالکار شد .کنارش
فیلمسازان نســل تازه تجربه میآموختند و
از نیمهدهه  ،60موجنوییها هم بازگشــتند
و بهترین فیلمهایشــان را ساختند .سینمای
کودک به راه افتاد و بعد سینمای دفاعمقدس.
در اوج محدودیتهــا ،فیلمهــای خوبی هم
ساخته شد .ســینمای نوین ایران به راه افتاد
و جهانیان را شــگفتزده کرد .پــروژه انوار-
بهشــتی در حال ثمر دادن بود؛ ســینمایی
که قرار بود آبرو کســب کند؛ ســینمایی که
در نیمــهدوم دهه ،60بحران مشــروعیت را
پشتسر گذاشــته بود و با «دونده» و «خانه
دوست کجاســت» جهانی میشد .پشت این

موفقیتها فقط فیلمســازان نبودند ،بخش
بینالملل فارابی هم بود .در نقد سینمای دهه
60و عملکرد مدیرانش ،باید نقاط روشن را هم
دید .شکوفایی نسل پس از انقالب و پختگی با
تجربهها در همان نظارت سفت و سخت ،قابل
مشاهده بود.

آفتهای سینمای گلخانهای

مشکل سینمای ایران در دهه ۶۰تصدی گری
گسترده دولت در حوزه سینما بود؛ دخالتهای
همراه با هدایــت ،فضای ســینمای ایران را
گلخانهای کرد و نتیجه اینکه ســینمای ایران
با وام فارابی و حضور در فســتیوالها و اکران
دولتی جان گرفت و ضمنا از دل سینمای نوین
ی جشنوارهای هم بیرون آمد که
ایران ،سینمای 
بعدها تبدیل به عارضهای جدی شــد .یکی از
نمونههای این نوع سینما ،فیلم نار و نی است
که معتمدآریا با ستایش از آن یاد کرده است؛
فیلمی نمادگرا که تحتتأثیر آثار پاراجانف و
تارکوفسکی ساخته شــد و تقریبا هر نمایش،
تقلیدی از آثار دیگران بود .نــار و نی به یمن
سیاستهای سینمایی وقت ،بیآنکه تماشاگر
چندانی داشته باشد ،مدتها در سینما آزادی
روی پرده بود؛ نمونهای از سینمای گلخانهای
بیمخاطب که هر چه باشد مثال مناسبی برای
دفاع از مدیران سینمایی آن دوران نیست.

 5فیلــم از تولیدات بنیاد
ســینمایی فارابــی در
چهــل و چهارمین دوره
جشــنواره فیلم مسکو
حضور خواهد داشــت.
بهگزارش همشهری ،چهل
و چهارمین دوره جشنواره
فیلم مســکو امسال از
تاریخ  ۲۶آگوست لغایت
 ۲ســپتامبر برابر با  ۴تا ۱۱
شــهریورماه سا لجاری
برگزار میشود .فارابی با
فیلم ســینمایی «بدون
قرار قبلی» ساخته بهروز
شعیبی در بخش مسابقه
اصلی و «رمانتسیم عماد
و طوبی» ســاخته کاوه
صباغزاده« ،پسران دریا»
ساخته حســین قاسمی
جامی و افشین هاشمی،
«بچه گرگهای 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
بینالمللی  ۲فیلم «بدون
قرار قبلی» و «رمانتیسم
عماد و طوبی» است.

قصه دختر
مصدق روی
صحنه

شیوا مســعودی که بعد از
اجرای موفق نمایش «زبان
تمشکهای وحشی» کار
تازهای اجرا نکرده اســت،
از مدتها 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
بهدلیل 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 گفتوگویی با
ایسنا تأکید میکند که این
نمایشنامه درباره خدیجه
مصــدق ،کوچکتریــن
دختر دکتر مصدق اســت
که گفته میشــود آخرین
قربانی رضاشــاه است و
البته هیچ ارتباط معنایی با
دکتر مصدق در نمایشنامه
نیســت.خدیجه مصدق
50ســال از عمرش را در
آسایشگاه بیماران روانی
در ســوئیس گذرانــد تا
اینکه دهه 90درگذشــت.
گروه اجرایی نمایش «دیو
جغرافی» تصمیــم دارند
روایتی بسیار خیالانگیز از
زندگی دردناک این زن به
نمایش بگذارند .این نمایش
گرچه رگههای تاریخی هم
دارد ،اما اثری مستندگونه
نیست بلکه بسیار فانتزی
و خیالانگیز است.

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 میشــود .داســتان ممنوعالکاریهای
ســینمای دهه ۶۰ماجرایی طوالنی و مفصل
است که همچنان جای بررســی و بازخوانی
دارد .واضح است که فاطمه معتمدآریا یکی از
بازیگران شاخص سینمای ایران در سالهای
بعد از انقالب بوده و کیفیــت کارش بهعنوان
بازیگر ،ربطی به اظهارنظرها و مصاحبههایش
ندارد؛ ستایش از سینمای دهه ۶۰نه چیزی از
هنر بازیگری معتمدآریا میکاهد و نه چیزی
به او اضافه میکند .به شکلی طبیعی نسلی که
معتمدآریا نمایندگیاش میکند در دهه ۶۰
امکان ورود به سینمای ایران را یافت و در این
دوران بالید و رشد کرد .یکی از بااستعدادترین
چهرههای سینمای بعد از انقالب ،پس از حذف
و کنار رفتن چهرهای چون سوسن تسلیمی ،به
شهرت و اعتبار رسید .در مورد سوسن تسلیمی
هم نمیشــود انکار کرد که حذفش ربطی به
جمهوری اسالمی نداشت و صرفا برخوردهای
سلیقهای مدیریت فرهنگی دهه ۶۰باعث شدند
تسلیمی ناامید شود و در نهایت تن به مهاجرت
دهد .وقتی در مورد ســینمای دهه ۶۰حرف
میزنیم باید همه ابعــادش را در نظر بگیریم.
از ستایش و نکوهش محض،
تحلیلــی که بشــود بــه آن
اســتناد کرد ،بیرون نمیآید.

دبیر
«هفته کتاب»
منصوب شد

یاسر احمدوند ،معاون امور
فرهنگی وزارت ارشــاد
طی حکمی علی رمضانی
(مدیرعامــل خانه کتاب و
ادبیات ایران) را بهعنوان
دبیر سیامین دوره «هفته
کتاب جمهوری اســامی
ایران» منصــوب کرد .به
گزارش همشــهری ،در
بخشــی از حکــم آمده
است«:شایســته است با
همافزایی و بهر هگیری از
همه ظرفیتهــا و تعاملی
ســازنده با صاحبنظران،
نهادهــا و ســازما نها
نســبت به ارتقای کیفی و
کمــی فعالیتهای مرتبط
برنامهریزی و اقدام کنید».

ال خبری
فع 
از «شیشلیک» و «چپ ،راست» نیست

تکلیفاکرانبرخی
فیلمهاروشنمیشود
روحاهلل ســهرابی4 ،ماه اســت که مدیریت دفتر
نظارت بــر عرضه و نمایــش فیلم در ســازمان
سینمایی را عهدهدار شده ،ســهرابی حاال بعد از
4ماه گزارشی درباره اقدامات انجامشده در حوزه
نظارت بر عرضه و نمایش فیلم داده اســت .وی با
اعالم اینکه فیلمهای مانی حقیقی ،هومن سیدی
و آرین وزیردفتری که راهی جشنوارههای تورنتو و
ونیز هستند ،پروانه نمایش گرفتهاند و از رفع مشکل
چند فیلم دیگر ازجمله «روشن» روحاهلل حجازی،
«سهکام حبس»« ،زنبورکارگر» و «رگهای آبی»
در آینده نزدیک خبر داده است.
بهگزارش همشهری ،روند رسیدگی و صدور پروانه
نمایش بعضی از فیلمهای ســینمایی در ماههای
گذشته به شکلی پیش رفت که برخی فیلمسازان
متقاضی اکران یا با مشکل در گرفتن مجوز روبهرو
شدند یا اگر هم مجوز داشــتند اجازه اکران پیدا
نکردند ،همین موضوع سبب انتقادهایی در برابر
سختگیریهای شورای پروانه نمایش شد .البته
ســهرابی در این گزارش درباره بعضی فیلمهای
پربحث و حاشیهای چند ماه اخیر مثل «برادران
لیال»« ،شیشلیک» و «چپ ،راست» اظهارنظری
نکرده است.
بهگفته 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 قابلتامل
است .وی ادامه میدهد« :دستاوردهای مدیریت
جدید در شرایطی حاصل شــده که سینما یکی
از بحرانیترین دورههای خود اعم از مسئله خروج
از دوران کرونا و بازگشت به زیست طبیعی سینما
و حاشــیههای پررنگتر از متن همچون حواشی
برخی فیلمها ،موانع مختلف در تعامل دوسویه بین
سازمان سینمایی و برخی صنوف ،بیانیهنویسی و
ایجاد اختالف و شکاف را تجربه کرده است».
وی همچنیــن تصریح میکند« :ایــن اداره کل
بیتوجه به امور حاشــیهای و در اقدامی حرفهای
و عملیاتی ،در همه زمینههای تحت اختیار اعم از
صدور پروانه نمایش آثار سینمایی و غیرسینمایی،
پروانه مالکیتها ،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 نمایشهای صادر شده است.
وی اضافه میکند« :با وجود حساسیتهای موجود
مجوز نمایش بیش از ۳۸فیلم سینمایی صادر شده
که در میان آنها فیلمهای حساســیتبرانگیز و یا
متوقفماندهای چون «علــفزار»« ،مجبوریم»
(در حال اکران آنالیــن)« ،مالقات خصوصی»،
«جنگ جهانی سوم»« ،بانکزدهها»« ،انفرادی»،
«تفریق»« ،بیرویا» و غیره به چشــم میخورد.
همچنین مشــکل فیلمهــای بالتکلیفی چون
«روشــن»« ،ســهکام حبس»« ،زنبورکارگر»،
«رگهای آبی» و غیره نیز در حال حلشدن است
و بهنظر میرسد طی یک ماه آینده تکلیف تعداد
دیگری از فیلمها که به دالیل مختلف اجازه اکران
نداشتهاند ،مشخص شود».
بهگفته ســهرابی ،طی 4ماه اخیــر در بخش آثار
غیرســینمایی ۱۲۸عنوان فیلــم پروانه نمایش
گرفتهاند ،این درحالی است که بیش از ۲۰عنوان از
این ۱۲۸اثر ،از سالها قبل درگیر مشکالت مختلف
بوده و به دالیل مختلف اعم از مضمون و محتوا یا
عدمهمکاری عوامل اصلی جهت انجام اصالحات،
از پروانه نمایش محروم بودهاند.
صدور پروانه مالکیت فیلمها از دیگر فعالیتهای
اداره کل عرضه و نمایش است که مدیرش به آن
اشــاره کرده و میافزاید« :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
حسابرسیها و مشخصشدن 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 کردهاند ،اشــاره میکند ۲۹« :اثر
درخواســت بازبینی و ارزیابی ارائــه کردند که تا
زمان آمادهساز 
ی این گزارش ۲۱فیلم از آثار مذکور
مورد بازبینی و ارزیابی قرار گرفته و آثار تأییدشده
جهت تصمیمگیری نهایی به شورای پروانه نمایش
ویدئویی و ســینمایی ارجاع داده شدهاند ».وی
همچنین میگویــد« :چینش صحیــح اکران و
ساماندهی پخش فیلمهای سینمایی که پس از
جلســات متعدد و رایزنیهای مداوم اتفاق افتاد،
ازجمله فعالیتهای 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 تهیهکنندگان و کارگردانان در جهت رفع
موانع صدور پروانه نمایش ،ایجاد تعامل و همکاری
نزدیک و دوسویه مابین اداره کل عرضه و نمایش و
صاحبان آثار که عموما منجر به خروج از بنبست
درباره فیلمها شده است را میتوان جزو اقدامات
4ماه اخیر این اداره کل برشــمرد .نظارت بیشتر
بر مدیریت سالنهای سینمایی ،نظارت دقیقتر
بر قانون حضور فیلمها در جشنوارههای خارجی،
نظارت جدیتر بر اقالم تبلیغی فیلمهای در حال
اکران و ســاماندهی به آییننامههای اکران آثار
سینمایی و نمایش ویدئویی ازجمله فعالیتهای
4ماهه اداره کل نظارت بــر عرضه و نمایش فیلم
بوده است».
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معرفی کتاب

يـاد

اسم تو مصطفاست

کتابی درباره زندگی سردار شهید فریدون بختیاری
روانه بازار نشر شد

خبر

بهترین کتاب دفاعمقدس
انتخاب میشود
ســازمان ادبیات و تاریــخ دفاعمقــدس برای
بیســتمین دوره «انتخــاب بهتریــن کتــاب
دفاعمقدس» فراخوان داد .در این دوره از انتخاب
بهترین کتاب دفاعمقدس ،کتابهای چاپ شده
در ســالهای  ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰بررسی خواهند
شــد و مهلت ارســال آثار تا پایان شهریور سال
 ۱۴۰۱است.
خاطره ،داستان ،مســتند ،زندگینامه 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،
توطئههای داخلــی ،مدافعان حــرم ،مقاومت
بینالملل اسالمی ،ترجمه ،کارگروه نشر ،مدیریت
هنری کتــاب ،کتاب -کتابــداری -کتابخوانی،
موضوعات گروههای داوری بیســتمین «دوره
انتخــاب بهترین کتاب دفاعمقدس» را شــامل
میشود .شعار بیستمین دوره «انتخاب بهترین
کتاب دفاعمقدس» «معرفت افزایی» و «مقابله
با تحریف» است.
عالقهمنــدان میتوانند برای کســب اطالعات
بیشتر با دبیرخانه مرکزی این رویداد در تهران
با شــمارههای  ۸۸۵۰۶۰۰۷ -۸۸۵۰۶۰۰۹در
ساعات اداری تماس بگیرند.

خبر

ایجاد فضای فرهنگی هنری
و رسانهای در راهیان نور

برای دلکندن از محمد ،دعا میکردم
پای صحبتهای مادر شهید محمدعلی فشارکیان که خود از زنان فعال پشتجبههها بود

نمیدانم از کجا و چطور توصیفش کنم این زن را؛
الناز عباسيان
نه بهتر است بگوییم شیرزن! از محمد دردانهاش
گزارش روزنامهنگار
بگویم که خدا بین4دختر ،به او عطا کرده بود اما به
وقت دفاع از میهن ،تا جبههها بدرقهاش کرد .یا از آن روزی بگوییم که خودش کمر همت بست ،خانه و
بچهها را به همسرش سپرد و راهی چایخانه اهواز (رختشویخانه پشت جبههها) شد و یا از آن روزهای
بیخبری و لحظه شنیدن خبر شهادت محمد .و دردناکتر اینکه در همین رختشویخانه ،لباس پاره
و خونین عزیزتر از جانش را پیدا کرد .رشادتهای 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.
تالشهایش برای جمعآوری کمکهای مردمی در پشت جبههها در تهران و مسجد محله هم که جای
خود دارد .اینها شرح کوتاهی از زندگی مادر شهید محمد علی فشارکیان است؛ عزتالسادات که
بهواسطه پدر عالم و روحانیاش آمیز ابراهیم -که سالها امامجماعت مسجد پای گلدسته اصفهان
بود-بهاو«عزتآغا»میگفتند؛کسیکهبهلحاظشرایطاجتماعیواقتصادیجاداشتکهچندیننفر
درخانهبرایشکار کنندامااومتواضعانهدرپشت جبهههالباسخونینشهدا رامیشستو میدوخت.
این روزها کهولت و بیماری ،امان مادر را برده اما وقتی از حرف محمد میشود سر ذوق میآید.
تولد تکپسر خانواده در چله زمستان

چلهزمستان سال۱۳۴۳بود که دامن عزتالسادات
سبز شد؛ سبز به یمن آمدن فرزندي به اسم محمدعلی
آن هم با چشمانی سبز .شــد تک پسر حاج عباس
فشارکیان؛ حاجعباسی که حجرهدار بازار بلور تهران
و یکــی از واردکنندههای چینی و بلــور بود .اهالی
سرش قسم میخوردند؛ دست به خیر بود و دستگیر
نیازمندان .فعالیتهای سیاسی ضدرژیم شاهنشاهی
داشــت و در توزیع اعالمیههای امــام(ره) همکاری
میکرد .حتی از خانواده زندانیان سیاســی در زمان
شاه ،حمایت مالی میکرد .برای انقالب و جبهه هم
کم نگذاشت و ارسال کمکهای نقدی و غیرنقدی به
دولت و جبهه جزو برنامههای او بود .از این مرد وارسته
و باخدا هرچه بگوییم کم گفتیم .آنقدر به خمس و
زکاتش حساس بود که اهل فامیل برای گرفتن لقمه
حالل برای همسران باردارشان به خان ه آنها میآمدند.
حاال محمد به دنیا آمده بود تا تاج سر و عصای دست
پدر باشد .با قربان صدقههای پدر و مادر ،خیلی زود
قدکشید و پشت لبش سبز شد .قد بلند ،هیکل درشت
و 4شانهای داشت؛ آنقدر عزیزکرده فامیل بود که به
او میگفتندُ « :گله»؛ یعنی گل فامیل .همین موقعها
بود که مادر آرزو میکرد دامادی تکپسرش را ببیند و
همیشه میگفت« :ممدآقا مرد نکو /اگر زن میخوای
به من بگو» میدانست پسرش با حجب و حیاست و
میخواست اگر محمد بعدها تصمیم به ازدواج گرفت
موضوع را راحتتر با او درمیان بگــذارد .یکبار که
هنوز 18سالش تمام نشده بود در پاسخ به این شعر
مادر گفت« :مادر جان! یکــی را میخوام اما اون منو
نمیخواد ».مــادر چه ذوقی کرده بود که پســرش
عاشق شده .حتی گاهی دخترها را صدا میکرد و از
صندوقچه انگشتر و النگوي طال و پارچههای رنگی
درمیآورد و میگفت« :اینا برای عروس ممده! چادر
عروسش رو خودم سوغات آوردم ».البته بعدها متوجه
شدند منظور محمد ،سپاه بود .او مدتها تالش داشته
که عضو سپاه شود اما چون 18سالش تمام نشده بود با
عضویت او موافقت نمیشد.
تو شاگرد اولی ،بمان و مهندس شو

اما او دســت بردار نبود و هر طور که بود میخواست
خودش را به جبههها برساند .حرفهای خانواده هم
اثری در منصرفکردنش نداشــت حتی وقتی پدر
میگفت« :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
میرویم ».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 میفرستادند .در اینجا نسبت به
جنوب کشور ،حمالت دشمن کمتر بود .اما کوملهها
این منطقه را ناامن کرده و شبها شبیخون میزدند.
مادر با یادآوری خاطرات محمد کــه او را ممد صدا
میزد ،تمام دردهایش را فراموش میکند و از روزهای
خوش با محمدبودنش برایمان میگوید« :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 همبــودن را از ما گرفت.
یکبار 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 میگفت« :خیالتون راحت مثل هتل
4فصله ،زیبا و سرسبز و عالی ».بار آخر بهمنماه بود
که برگشت و سریع سراغ دفتر و کتابهایش رفت تا
خودش را به امتحانات ثلث دوم که اسفندماه برگزار
میشد برساند .انگار فرماندهشان در جبهه به او گفته
بود که برو درس بخــوان که ما درآینــده به نیروی
تحصیلکرده هم نیاز داریم».
حضور مادر پشت جبههها

بهمنماه سال 60وقتی محمد به خانه برگشت ،مادر
برای کمک به جبهه به رختشویخانه اهواز داوطلبانه
اعزام شد .قرار بود 2ماه یعنی تا ابتدای سال جدید آنجا
بماند اما بهعلت کمبود نیرو ،مادر 2ماه دیگر هم در
چایخانه ماند؛ یعنی تا آخر اردیبهشت سال.1361
مادر هر وقت اسم پایگاه شهید علمالهدی(نام فعلی
چایخانه) برده میشــود ،با حسرت ســرش را تکان
میدهد .انگار که دلش هنوز در چایخانه مانده باشد.
اما ســکوت میکند و میگوید« :بگذریــم .هر چه
کردیم وظیفه بود ».در پاسخ به اصرار ما برای گفتن
از خاطرات آن روزها میگوید« :تا به امروز که حدود
92سال دارم و نزدیک 40سال از حضورم در چایخانه
میگذرد با کسی مصاحبه نکردم .نه که حرفی نداشته
باشم یا خاطرم نباشد ،اتفاقا شب و روز با خاطرات آن
روزها زندگی میکنم اما نمیگویم چون ریا میشود و
تعریف از خود است .ما آن سالها هر چه کردیم برای
خدا و مخلصانه بود .درست است خون از لباسهای
رزمندهها پاک میکردیم اما انگار روحمان را صیقل
میدادیم .پایگاه ،فضای معنوی داشت که قابل توصیف
نیست .یادش بهخیر با خانم موحدی مسئول پایگاه و
بیبی علمالهدی مادر شــهید حسین علمالهدی در
پایگاه آشنا شدم .بیبی چه انســان وارستهای بود».
مادر از خدماتی که خودش برای رزمندهها کرده حرفی
نمیزند اما از میان خاطــرات دخترانش ،چیزهایی
دســتمان میآید .در پایگاه علمالهدی گاهی میان
لباسها ،قطعهای از بدن رزمندگان را پیدا میکردند
که با اشک چشم غسل میدادند ،نوحهسرایی کرده
و با برپایی مراسمی خاص در گوشــهای از چایخانه
بااحترام دفن میکردند .اسمش را هم گذاشته بودند
قطعه 72تن.

بیخبری از محمد .دلشوره امانش را برده بود .طاقت
ماندن در تهران را نداشــت دوباره عازم اهواز شد .به
بیمارستانها و معراج شهدا سر میزد .گاهی هم در
همین میان به چایخانه سر میزد و دلشورههایش
را میان لباسشســتنها و دوختنها پنهان میکرد.
کار مادر بیشتر رفو و خیاطی بود .یکی از همین روزها
که درحــال دوختن وصله به لباسهــای رزمندهها
بود ناباورانه لباسی به دستش رســید که پشت آن
نوشتهشده 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
وقفهای در کار آنها ایجاد شود .اما مگر میشود لباس
خونین پاره تنت مقابل دستانت باشد و تو اشک نریزی،
آه نکشی و بیصدا بمانی؟ مادر هرچه کرد نتوانست
حال منقلبش را از دید خانمهای چایخانه پنهان کند .و
چه دل بزرگی داشت مادر وقتی فاطمه موحد مسئول
پایگاه لباس را به او داد و گفت این را یادگاری نگهدار.
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 ياد قطرههای خونی که
روی لباس پسرش بود میافتاد و قلبش تیر میکشید.
عروج از شلمچه

مادر شهید از آن روزهای بیخبری میگوید« :یک
روز عدهای 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 14ساله پا در یک کفش کرده بود و دوچرخه
میخواســت 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 زخمهای محمد بود چطور
میخواست غم نبودنش را طاقت بیاورد.
مادر هم وقتــی اهل فامیــل به خانــه آمدند برای
دلداری از شدت داغ از دستدادن جوانش رو به اهل
فامیل گفت« :همه میدانید که مــن چقدر ممد را
دوستداشتم و دارم .شما را قسم میدهم برایم دعا
کنید تا عالقه او از دلم بیرون برود».
مادر شــهید خاطرات آن روزها را برایمان تعریف
میکنــد« :چنــد روز بعد خبــر آوردنــد که در
معراجالشهدا چند پیکر شهید بدون پالک پیدا شده.
در آنجا تصویر شــهیدی را به محمد شباهت دادیم
و اینچنین شد که مزار آن شــهید را بهعنوان مزار
محمد به خانواده ما معرفی کردند .بعد از آن دیگر پناه

ممد نبودی ببینی فتح خرمشهر را!

در روزهایی که مادر در چایخانه بود محمد پای قولی
که داده بود ماند و حسابی درسو مشقاش را خواند
اما دلش پیش همرزمانش بود .تااینکه اردیبهشتماه
خبر آمد که عملیات مهمی در پیش است .دیگر آرام
و قرار نداشت .مدام دعای توسل میخواند و بلندبلند
گریه میکرد .تا جاییکه همسایهها فکر میکردند در
خانه آنها مجلس روضه برپاست .باالخره پدر را راضی
کرد و 15اردیبهشت در غیاب مادر راهی جبهه شد.
اما اینبار نه غرب بلکــه به جنوب رفت تا در عملیات
بیتالمقدس شرکت کند .مادر هم بیخبر از همهجا
در چایخانه اهواز بود .تا اینکه پایان اردیبهشتماه 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

حضور مادر شهيد و دوستانش در رختشويخانه اهواز

دبیر ســتاد مرکزی راهیان نور کشــور گفت« :در مبحث
راهیاننور ،بهشدت دنبال ایجاد فضاهای فرهنگی ،هنری و
رسانهای هســتیم تا بتوانیم مخاطب جوانمان را قانع کنیم
که برای چه باید به این سفر معنوی و ارزشی بپیوندد و راهی
سرزمینهای نور شود .بیشک 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 سلیقهها برای رسیدن به یک
تحول نوین و عقالنــی جهت راهبرد محتوایی و پیوســت
فرهنگی یادمانها 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 دفاعمقدس
هستند».
وی یادآور شد« :عالم هنر مرز ندارد و ما ناچاریم برای اینکه
فرهنگ غنی دفاعمقدس را در سطوح گسترده و بینالمللی
منتشر کنیم ،به این رویکرد و عالم جذاب روی بیاوریم .در
مبحث راهیاننور ،بهشدت دنبال ایجاد فضاهای فرهنگی،
هنری و رسانهای هستیم تا بتوانیم مخاطب جوانمان را قانع
کنیم که برای چه باید به این سفر معنوی و ارزشی بپیوندد و
راهی سرزمینهای نور شود .بیشک هیچ زبانی بهتر از زبان
هنر و رسانه برای این شیوه جذب سراغ نداریم .بسیاری از
جمعیت جوان و دانشجویی راهیان نور تنها بهدلیل دیدن
یک مستند فاخر درخصوص یادمانها و راهیاننور متقاعد
شــدند که به این خیل عظیم زائران سرزمینهای حماسه
بپیوندند و این نشــان میدهد که زبان هنر و رسانه باید در
اختیار فعالیتهای ارزشی قرار گیرد».

«دلفینهای اروند» تماشایی شدند

دلتنگیهای ما ،مزار محمد بود اما هنوز دلش آرام
و قرار نداشت و مدام میگفتم قلبم اینجا نیست».
شاید هم حق داشت انگار قرار نبود داغ دل این پدر
و مادر آرام بگیرد.
یوسف گمگشته باز آمد

4ســال بعــد از شــهادت محمــد ،ســال65خبر
تکاندهندهای 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 عزیزدردانهاش دوخته بود و
روی استخوانهای 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 تشیيع
با ســخنرانی به یادماندنی از مادر شهید برگزار شد.
چنان زیبا و صبورانه محمد را به خانه ابدیاش راهی
کرد که همه به این شجاعت مادر غبطه میخوردند.
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 میگوید« :من مادر هر دوی این عزیرانم .گرچه جای
مادر چشم به راه این شهید گمنام را نمیتوانم بگیرم
اما هر وقت به دیدار محمدم میروم ،محال است سر
مزار این همرزم محمد نروم .خوب میدانم که او چشم
و چراغ خانهای دیگری است و پدر و مادری در فراغش
اشک میریزند ».عزتالسادات تنها یک پسر داشت
که تقدیر از او گرفت اما حاال 2پســر دارد و 2مزار که
تنهاییاش را با آنها پر میکند.
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 دلتنگیها به مسجد محله
پناه میبرد 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 بهعنوان یک مادر شهید ،ارج و
قربی بین خانمها پیدا کرده بود و همه حواسشان
بود تا عزتالسادات کمتر غصه بخورد و اشک بریزد.
از همه بیشتر بیبی علمالهدی او را دلداری میداد
و چه خوب هم او را آرام میکرد .خودش میگوید:
«بعد شهادت محمد ،هیچچیز به اندازه صحبتهای
بیبی علمالهدی من را آرام نمیکرد .خاطرم هست
در اهواز همیشه خبر شهادتدادن به خانوادهها را به
بیبی میسپردند .البته همه ما او را حج بیبی صدا
میکردیم .با جمعی از خانمهای جلسات قرآنی و
چایخانه به خانه شهید میرفتیم و حج بیبی ،قرآن،
کتاب یا وسیلهای به مادر یا همسر شهید میداد
که امانت نگه دارند .بعد بالفاصله میگفت امکانش
هســت به من برگردانی .آنها هم برمیگرداندند.
بیبی هــم میگفت آیــا از من ناراحت شــدید.
میگفتند نه .بیبی هم میگفت 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 میگفت .اینطور بود کــه خانوادهها آرامش
میگرفتند .مرا هم اینگونه آرام میکرد .حتی چند
سال بعد از شهادت محمد وقتی بیبی به تهران آمد،
به من گفت حاال دیگر نهضت دیگري برای تو شروع
شده و کاروان حضرت زینب(س) منطقه14را تو
بهعهده بگیر .کار من در تهران و محله غیاثی شروع
شــد و هر سهشــنبه همراه خواهران برای تسلی
قلب مادران شــهدا راهی خانههایشان میشدیم.
یادم هســت وقتی کاروان ما خانمها با پرچمهای
کاروان راهی کوچه و پسکوچههای محله میشد،
مغازهدارها به احترام این کاروان بیرون میآمدند
و عرض ادب میکردند .گاهی هم با خانمها جمع
میشــدیم و پتو و لباسهاي رزمندهها را در باغی
در مجیدیه تهران میشســتیم و دوباره به جبهه
میفرستادیم .تهیه مربا و خوراکی برای رزمندهها
هم جزو برنامههای هفتگی ما بود».

مادر شهيد در حال تماشاي عكسي كه بدرقه تك پسرش به جبهه را نشان ميدهد

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 ابراهیمپور .اول آبان  ،۱۳۹۴درست 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 دیگریزاده 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
 ۲۰۸صفحه نوشته است .اگر به خواندن داستانهای واقعی
از زندگی بزرگمردان و قهرمانان شجاع وطنی عالقه دارید
«اسم تو مصطفاست» یکی از بهترین کتابها در این زمینه
است .الزم به توجه اســت که این کتاب یکی از کتابهای
پویش «سفیرحسین »۳در محرم امسال است و متقاضیان
خریــد آن میتوانند با تخفیــف قابل توجهــی کتاب را از
هیئتهای عزاداری سراسر کشور دریافت کنند.
در بخشهایی از کتاب میخوانیم« :اینجا بر لبه سنگ سرد
نشستهام و زیر چادر ،تیکتیک میلرزم .آن گل آفتابی که
در چشمان تو افتاده ،یک ذره هم گرما به تن من نمیبخشد.
انگار با موذیگــری میخواهد دو خط ابــروی تو را به هم
نزدیکتر کند و دل مرا بیشتر بلرزاند .میدانی که همیشه
در برابر اخمت پای دلم لرزیده .تا اینجا پای پیاده آمدم.»...

زهرا جودکی؛ روزنامهنگار

در طول دوران دفاعمقدس در کنار فرماندهان لشکرها،
مردان بیادعایی حضور داشــتهاند که اقدامات آنها در
نتیجهعملیاتبسیارمؤثربودهاست.انسانهایوارستهای
که با ایدهها و خالقیتهای خود دستبه کارهای بزرگی
زدهاند ولی نام برخی از آنها تاکنون مطرح نشــده و از
آنها غافل ماندهایم .ازجمله این اشــخاص سردار شهید
فریدون بختیاری ،قائممقام لشکر 25کربالست .اینک
بعد از سالها ،مجموعه 3جلدی «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 «دلفینهای اروند» به روایت زندگی خود و همچنین
شهید بختیاری پرداخته است .این کتاب بهتازگی توسط
انتشارات مرزوبوم منتشر شــده است به همین بهانه با
مصطفی یاری ،نویسنده کتاب و مرتضی قاضی ،مسئول
انتشارات مرزوبوم گفتوگوی کوتاهی کردهایم.
خاطرات بکر از صحنههای جنگ

مصطفی یاری ،نویسنده کتاب «دلفینهای اروند» انگیزه خود را
از نگارش این کتاب بیان خاطرات شهدای گمنام مطرح میکند.
او به سابقه آشنایی خود با راوی این کتاب ،سردار رحیم انصاری
اشاره کرده و میگوید« :با توجه به اینکه بهدنبال انتشار کتابی در
رابطه با قائممقام 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 «دلفینهای اروند» به محتوای این کتاب پرداخته
و میگوید« :این کتاب حاوی خاطرات بکری از صحنههای جنگ
است و چون شهید انصاری بهعنوان یکی از مسئوالن ردهباالی
لشکر 25در جبههها حضور داشته و با شهید بختیاری ارتباطات
بیشتری داشتهاند ،از اینرو خاطراتی بهیادماندنی از ایشان روایت
کردند .البته خاطرات شخصی راوی هم در جریان جنگ در این
کتاب مطرح شده است .ایشان آنقدر حضورذهن داشتند که از
ابتدای کودکی مطالب را بهصورت دقیق بیان کردند و ما تا آنجا
که ممکن بود چیزی را از قلم نینداختیم».
یاری درباره وجهتسمیه عنوان کتاب میگوید« :آن روزها شایعه
کرده بودند که رودخانــه اروند دلفینهای زیــادی دارد .البته
عراقیها در رابطه با غواصهــا میگفتند که اینها دلفین بوده و
غواص ایرانی نیستند .شــهید انصاری نیز در خاطرات خود در
اروندرود ،وقتی صحنه شــهادتهای مختلفی که در آنجا برای
غواصها ایجاد شده بود تجســم میکردند و توضیح میدادند،
در ذهن بنده تداعی شــد که این کتاب را بهعنوان «دلفینهای
اروند» نامگذاری کنیم .بنابراین در این کتاب غواصها را بهعنوان
دلفینهای اروند معرفی کردهایم ».این نویسنده با اشاره به بخش
آلبوم تصاویر در بخش پایانی کتاب میگوید« :شهید انصاری از
دوران جنگ عکسهای خیلی زیادی داشتند ».وی با تأکید بر
اینکه تمام خاطراتی که در کتاب «دلفینهای اروند» مطرح شده
است ،براساس اسناد موجود راستی آزمایی شده میگوید« :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 مردمنهاد
در حوزه نشر کتابهای دفاعمقدسی

در ادامه مرتضی قاضی ،مســئول انتشــارات مرزوبوم ،با بیان
اینکه کتاب «دلفینهای اروند» جزو کتابهایی اســت که به
همراه 9کتاب دیگر ،با همکاری حوزه هنــری اصفهان در این
انتشارات منتشر شده است تصریح کرد« :مرکز اسناد و تحقیقات
دفاعمقدس طبق مأموریتهایی که در حوزه خاطرات و روایات
مستند مردمی کار میکند ،این 10کتاب را بررسی و ارزیابی کرده
است .سپس با ارتباطاتی که با نویسنده این کتابها داشتیم پس
از اعمال اصالحات الزم ،نشر مرزوبوم اقدام به انتشارشان کرده
است .یکی از مأموریتهای این نشر ،حمایت از مراکز مردمنهادی
است که در این حوزه کار میکنند .از این میان میتوان به همکاری
با مؤسسه مردمنهاد راویان فتح لنجان برای کتاب «چشمهایی
که نوشتند» و همکاری با گروه تحقیقاتی فتحالفتوح برای کتاب
«روزهای جنگی سعید» اشاره کرد».
او با اظهار به اینکه کتاب «دلفینهای اروند» جلد دوم از مجموعه
ســهجلدی «فریدون مرد میدون» اســت میگوید« :جلد اول
این مجموعه خاطرات جانباز اصغر باباصفری است و قرار است
بهزودی منتشر شــود .این کتاب روایت مرحوم رحیم انصاری،
فرمانده یگان دریایی لشکر 25کربال از 8سال دفاعمقدس است.
جلد سوم خاطرات جمعی از اقوام و آشنایان و دوستان و همرزمان
سردار شهید فریدون بختیاری ،قائممقام 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
وقتیکه شــما با شهیدی نزدیک هســتید از او بیشتر صحبت
میکنید».
قاضی با اشاره به اینکه نویســنده در مقدمه کتاب «دلفینهای
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 انشــاءاهلل 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 درگیریهای کردستان از ناحیه پا دچار آسیب
جدی شد ،اما در طول دوران8سال دفاعمقدس به مقابله با دشمن
متجاوز پرداخت و در جبهه جنوب و غرب ،در کنار سردار فریدون
بختیاری و سردار مرتضی قربانی در مسئولیتهای حساسی مانند
یگان دریایی ،واحد مهندسی رزمی ،تدارکات ،تبلیغات لشکر و
همچنین بهعنوان مسئول اردوگاه لشکر 5نصر در سال ۱۳۶۱تا
 ۱۳۶۳و جانشین تیپ مستقل  ۳۱۳حر خدمت کرد .او پس از
پایان جنگ هم دست از فعالیت و سازندگی برنداشت و سرانجام
در روز جمعه ۱۷اســفند  ۱۳۹۷روح بیقــرارش از تن رنجور و
مرارتدیده فراغت یافت و برای همیشه به دیار باقی شتافت.

دوشنبه  24مرداد 1401
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عاشوراپژوهیاخالقی

اندیشه مسطور

حجتاالسالم سیدمحمدمهدیزادصالح

بازشناسی مسئولیت ،عاملیت و
شأن اخالقی و عاشوراپژوهی
در نوشته پیشین روشن شــد که تا وقتی جنبههای اخالقی
واقعه عاشورا روشن نشود ،جامعهشناسی ،سیاست و ...سایر
نگرشهای علمی نمیتوانند تحلیل روشــنی از عاشورا ارائه
بدهند .اکنون و در گام دوم از سلســله نوشتههای اخالق و
عاشورا ،وارد مفهومشناسی واژگان کلیدی اخالق میشویم.
مسئولیت اخالقی ،عامل اخالقی و شــأن اخالقی سه مورد
از کلیدیترین مفاهیم اخالقی هستند که در بخش کلیات
اخالق مطرح میشود.
مســئولیت اخالقی آن اســت که آدمی در برابر وظیفهای،
شایســته بازخواست باشــد( .مصباح یزدی ،فلسفه اخالق،
 ،1373ص .)176عامل اخالقی عنوانی اســت برای بررسی
شرایط تکلیف و اینکه چه کسانی در برابر وظایف عاملیت و
مسئولیت دارند(گنسلر ،هری جی ،درآمدی جدید به فلسفه
اخالق ،ترجمه حمیــده بحرینی ،۱۳۸۷ ،ص.)۱۴۶شــأن
اخالقی به بررســی جایگاه موجودات در مسئولیتســازی
میپردازد؛ چه کســانی و چــه چیزهایی ،بــرای ما تکلیف
میسازند؟ آیا به آنها توجه داریم؟(علی پاکپور،شأن اخالقی و
بررسی دیدگاههای رایج ،فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهنامه
اخالق ،ش ،15ص )28اکنون و با توجه به اتفاقات واقعه عاشورا
میبایست این واژگان را در متن تاریخ بازشناسی کنیم.
فســق
براســاس روایات تاریخی ،هر چند حاکمان جامعه،
ِ
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 بیقیدی
نسبت به مال حرام بوده یا آنکه بیتوجهی به جایگاه ولیاهلل
و امامت داشتند ،سؤال را تکرار میکنیم :چرا به حقالناس و
حقّ ولی خدا بیتوجهی کردند؟ انحراف اکثریت و ســعادت
یاران سیدالشهدا علیهالسالم ،ریشه در تعریف و توجه آنها به
مفاهیم کلیدی فوق دارد.
دیدگاه هر شخص نسبت به مسئولیت ،عاملیت،شأن ،نظام
و ضعف اخالقی ،کارخانه رفتارسازی او را مهندسی میکند.
اگر مردم کوفه به یاری سیدالشــهدا علیهالسالم نیامدند یا
افرادی برخالف پیشبینیها به سپاه سیدالشهدا علیهالسالم
پیوستند ،همگی ریشه در شناسایی جایگاه خویش در قبال
این مفاهیم داشته است.
چرا عبداهللبنعمیر ،علیرغم مخالفت با دعوتنامهها و قیام
سیدالشهدا علیهالســام ،هنگامه تصمیمگیری ،خود را به
حر چگونه مقامش
سپاه سیدالشهداء علیهالسالم میرساند؟ ّ
در سپاه ابنزیاد را ترک گفت و حر شــد؟ این افراد با وجود
انتخابهای غلط و حتی حضور در سپاه و دستگاه جور ،خود
را نسبت به مسائل مختلف مســئول و خویشتن را مستحق
قضاوت اخالقی میدانستند .اشتباه میکردند اما اینچنین
نبود که با توجیه و بهانهتراشــی ،خود را در قبال آن اشتباه
مواخذه نکنند .آنها خود را دارای بلوغ و عقل و نیت میدانستند
عامل اخالقی در تمامی رفتارها
لذا ،به خویشتن بهعنوان یک ِ
نظر میکردند ،نه اینکه تنها در قبال نماز و روزه ،حج ،امنیت
خانواده و غذای سفره ،احساس مسئولیت کنند.

تصویر تابلوی نقاشی «عرش بر زمین افتاد»
اثر استاد حسن روحاالمین سال .۱۳۹۴

افرادی که در جریان عاشورا دیر یا زود مسیر صحیح را انتخاب
کردند ،جایگاه وشــأن اخالقی افراد و موجــودات را نادیده
نمیگرفتند .همانطور که گفتیم،شــأن اخالقی مشــخص
میکند که ما برای چه کســانی حق اخالقی قائل هستیم و
نسبت به کدامیک احساس وظیفه نمیکنیم .عبداهللبنعمیر
با قیام سیدالشهدا علیهالسالم مخالف بود ،اما آنجا که متوجه
شد مردم کوفه همگی برای جنگ با سیدالشهدا مهیا شدهاند،
شأن اخالقی ولی خدا را به یاد آورد و با خود گفت ،جنگ در برابر
دشمنان حسین علیهالسالم برای من باارزشتر از جنگ با کفار
است .اینها شواهدی است که نشان میدهد این افراد جایگاه
خود را در برابر واژگان کلیدی اخالق مشخص کرده بودند.
وفایان کوفه ،آنچنان که نســبت به غذای خانه و ظاهر
بی
ِ
دین احساس مسئولیت داشتند ،نسبت به مغز دین و والیت
نداشتند .ایشان خود را عامل اخالقی همه انتخابهایشان
نمیدانستند .مصداق بارزش مردم قبیله مذحج هستند که
تا وقتی عمروبنحجاج دم از قیام سیدالشهدا میزد ،همگی
شمشیر بهسوی ابنزیاد گرفتند و وقتی عمرو ،آینده را در
دستان ابنزیاد دید ،شمشــیر را به نفع ابنزیاد و بهسوی
سیدالشهدا روانه داشــتند .عذاب وجدان هم داشتند اما نه
عذاب وجدانی که تکلیفی برایشان بسازد .عدهای نیز مانند
عبیداهللبنحر احســاس مســئولیت میکردند ،اما با این
حال توان انتخاب مسیر حق را نداشــتند و مبتال به ضعف
اخالقی بودند.
بنابراین انتخابهــای کوفیان تاریخ و عاشــوراییان امروز،
همگی بستگی به چند پرسش مهم دارد :آیا خودت را در برابر
انتخابهایت مسئول میدانی؟ حاضری در قبال آنها مواخذه
شوی؟ در برابر کدام انتخابها احساس مسئولیت نمیکنی؟
نسبت به کدام رفتار کار را از اختیار خود خارج میدانی و در
کجا مختاری؟ برای چه کسانیشأن اخالقی قائل هستی؟ آیا
نسبت به آنها احساس وظیفه میکنی؟
پیش از آنکــه رفتار مــا مهم باشــد ،نگرش ما نســبت به
مسئولیتها و بازخواســتها اهمیت دارد و این نگرش تنها
نتیجه اندیشه نیست بلکه حاصل انتخابهای گذشته ماست
که به مرور شخصیتی از ما میسازد تا در قبال مسائلی احساس
مسئولیت کرده و در قبال بعضی دیگر احساس ضعف میکنیم
و نسبت به بعضی هیچ وظیفهای برای خود قائل نباشیم.
با رسیدن سخن به اینجا ،سؤال مهمی پدید میآید ،چه شد
که مردم کوفه به چنین نگرشی رسیدند و علیرغم احساس
مسئولیت ،مبتال به ضعف اخالقی شدند؟ بررسی این سخن
نیازمند تحلیل ضعفاخالقی و نظاماخالقی مردم کوفه است
که انشاءاهلل در نوشتههای بعدی به این مسئله میپردازیم.
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تحول علوم انسانی ،پروسه یا پروژه؟
نگاهی به مدعای وحشی و مدیریتناپذیر بودن علم

یکــی از موضوعات
دکتر سیدمحمدتقی موحدابطحی
اندیشه
مطــرح در جامعه
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علم
علمی ایران پس از
انقالب ،تحول علوم انسانی و تالش برای دستیابی به علوم انسانی هماهنگ با آموزههای اسالمی و کارآمد
در پاسخ به نیازهای جامعه ایرانی اسالمی پس از انقالب بوده و هست که برای تحقق آن در سالهای پس
از انقالب ،مراکز متعدد فرهنگی ،آموزشی ،پژوهشــی و سیاستگذاری تأسیس شده است و استادان و
پژوهشگرانحوزویودانشگاهیبسیاریدر  اینزمینهفعالیتمیکنند.ازسویدیگربرخیمنتقداناین
موضوع بر این باورند که هر چند تحول علم امری پذیرفتنی است و تاریخ تحوالت علوم نیز بهترین شاهد
بر این امر است ،اما این تحول یک امر مدیریتپذیر نیست .به بیان دیگر به عقیده این جمع تحول علوم
پروسه و فرایندی است که بهصورت طبیعی طی میشود ،نه پروژهای که تحتتأثیر ارادهها و سیاستهای
فردی یا جمعی بهوجودآید .در ادامه تالش کردهایم تا ابعاد مختلف این موضوع را به شکلی مختصر بررسی  
کنیم .در مقاله درپي آمده دكتر محمدتقي موحدابطحي در اين مبحث به پرسشهايي پاسخ داده است.
مبناینظریاتمعتقدبهعلموحشیورامنشدنی
برخی از استادان به استناد تاریخ علم
معتقدند«علموحشیاستورامشدنینیست»
و به استناد این مطلب با فعالیتهایی که پس از
انقالب برای تحول علوم انسانی و علوم انسانی
اسالمی شده و میشود مخالف هستند و فعاالن
این عرصه را به فقر فهم تاریخ علم و تالش از سر
جهالت متهم میکنند اما آیا واقعا علم وحشی
است و نمیتوان آن را مدیریت کرد؟

برای پاسخ به این پرسش ابتدا خوب است تعریفی
اجمالی از پروسه/فرایند و پروژه ارائه کنیم .در یک
تعریف ابتدایی میتوان گفت فرایند به تغییراتی در
یک سیستم میگویند که بهصورت طبیعی و بدون
اراده و مدیریت بیرونی انجام میگیرد .برای مثال
فرایندهای زمینشناختی (مانند زلزله و آتشفشان
و )...محصول فعل و انفعاالت و روابط علی و معلولی
بین پدیدههای زمینشناختی مانند فشار و دما و
جنس الیههای زمین و ...است .یا وقتی از فرایند
تولید یک محصول صحبت میکنیم ،مرادمان این
است که به لحاظ قوانین حاکم بر مواد شیمیایی،
برای دستیافتن به فالن 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 مادهای
دیگر مخلوط شــود تا مقدار خاصی از محصول به
ت آید به اراده من بســتگی ندارد .اما در پروژه
دس 
ما با تغییراتی ســروکار داریم که بــه اراده و نحوه
مدیریت ما مربوط میشــود .برای مثال ما برای
کنترل آثار ناشی از زلزله ،پروژههایی را به مرحله
اجرا درمیآوریم یا برای ساخت یک کارخانه تولید
سیمان پروژهای را تعریف میکنیم ،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. ...

فرایند ترکیب شیمیایی چند ماده ،بهعنوان یک
پدیده طبیعی ،تابع اراده انســانی نیست .در این
نگاه تحول علم یک پروســه خواهــد بود نه یک
پروژه که بتوان با سیاستگذاری و برنامهریزی آن
را متحول کرد.
رویکردهای فلسفه علم تحلیلی و قارهای
آیا دیــدگاه وحشــی بــودن و
مدیریتپذیر نبودن علم محصول این نوع خاص
از فلسفه علم و تاریخ علم است؟ یا دیدگاههای
دیگری در فلسفه علم و تاریخ علم هست که
علم را مدیریتپذیر ندانند؟

در یک نگاه کالن ما دو دسته فلسفه در غرب جدید
داریم .فلسفههای تحلیلی و فلسفههای قارهای و به
تبع آن دو جریان فلسفه علم تحلیلی و فلسفه علم
قارهای .عقالنیت نقاد پوپری که پیش از این ذکر آن
آمد ،ذیل فلســفههای علم تحلیلی قرار میگیرد.
اعتقاد به مدیریتناپذیری علم یــا به تعبیر دیگر
نگاه فرایندی به تحول علم را در برخی جریانهای
فلســفه علم قارهای هم میتوان مشــاهده کرد.
برای نمونه در علمشناســی هایدگری که همانند
علمشناسی پوپری ،نمایندگانی هم در ایران دارد،
چنین عنوان میشود که علم در هر دورهای تابعی
است از ویژگیهای آن دوره .برای مثال علم عصر
حاضر ماهیت فناورانه (تکنولوژیکال) دارد که در
نهایت منکشفکننده نحوه جدید مواجهه انسان با
هستی است .بهعبارت دیگر این دیدگاه بر این باور
است که تامل دقیق در علم تکنولوژیک عصر حاضر
این واقعیت را آشکار میســازد که مواجهه انسان
با هستی تغییر کرده اســت ،بهگونهای که انسان
امروزی ،هســتی را به منزله منبع انرژی قلمداد
میکند که میتوان 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

مواجهه جدیدی با هستی داشته باشد .اما همانگونه
که انسانها در گذشــته کاری نکردند که کیفیت
مواجهه آنها با هســتی تغییر کند بلکه این تغییر
مواجهه انسان با هستی رخ داد ،امروز هم نمیتوان
در قالب برنامههای 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 مصاحبهاش عنوان کرد ،مگر اینکه خدا
کاری کند؛ وگرنه از دست بشر کاری ساخته نیست.
رویکردهای مدیریتپذیری علم
آیا علم هم در فلسفه علم تحلیلی و
هم در فلسفهعلمقارهای مدیریتناپذیرقلمداد
میشود و در نتیجه هیچ راهی برای مدیریت
تحول علم وجود ندارد؟

آنچه تا بدینجا بدان اشــاره شد به جهت شناخت
منشأ باور وحشی و مدیریتناپذیر بودن علم آمد
اما از سوی دیگر رویکردهای علمشناسانه دیگری
وجود دارند که علم را مدیریتپذیر میدانند .قبل از
معرفی این رویکردها به دو مقدمه اشاره میکنیم.
مقدمه اول :تا نیمه قرن بیســتم ،جریان غالب در
فلسفه علم تحلیلی بود که صرفا به روابط منطقی
و درونی گزارههای علمی توجه میکرد که عمدتا
شــامل دو دیدگاه اثباتگرایی حلقــه وینیها و
عقالنیت نقاد پوپر و تا حدودی برنام ه پژوهش علمی
الکاتوش میشد .در نیمه دوم قرن بیستم از یک سو
مطالعات تاریخی و جامعهشناختی علم شیوع پیدا
کرد و از سوی دیگر مشکالت رویکردهای منطقی
به علم آشکار شد .محصول بارز این موقعیت کتاب
«ســاختار انقالبهای علمی» کوهن است که در
سال 1962منتشر شــد که پر ارجاعترین کتاب
در حوزه فلسفه علم به شمار میآید .در این مقطع
علم بهعنوان یک پدیده اجتماعی معرفی شد که در
آن عوامل اجتماعی نهتنها در بیرون علم (انتخاب
مسئله یا کاربرد دســتاوردهای علمی و )...که در
محتوای خود علم اثر میگذارد.
مقدمه دوم :تا دهه 1970پدیدههای اجتماعی در
دو قالب کلی ساختارگرایی و کنشگرایی تبیین
میشد .با آشکار شــدن ضعف این دو نگاه از دهه
1970به این سو تالشهای بسیاری صورت گرفت
که پدیدههای اجتماعی همزمان براساس ساخت و
عامل تبیین شود .نظریه ساختیابی آنتونی گیدنز و
پییر بوردیو و نظریه واقعگرایی انتقادی روی بسکار
و ...نمونهای از این تالشها هستند.
پس در نگاه کنونی ما علم با وجود اینکه یک منطق
درونی دارد و بهدنبال کشــف واقع است و ...یک
پدیده اجتماعی هم اســت که بــرای تحلیل آن

با ذکر این مقدمه پرسش این است
که آیا تحول علم یک مقوله مدیریتپذیر و تابع
ارادهانسانیاستیایکفرایندطبیعیووحشی
که تن به برنامهها و سیاستهای ما نمیدهد؟

پاســخ به این پرســش بســتگی دارد به موضع
علمشناسی ما یعنی به فلســفه علم و تاریخ علم
مختار ما .فرض کنید فردی در فلسفه علم طرفدار
رویکرد عقالنیت 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 مسئلهای
که درون علم شکل میگیرد ،حدسی زده میشود
و اگر شواهد تجربی این حدس را ابطال نکردند این
حدس در علم میماند وگرنه ایــن حدس ابطال
میشود تا حدس بهتری ارائه شــود .یا در تاریخ
علم قائل به تاریخنگاری 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 تاریخنگاری خود تنها بر نقش عوامل
ذهنی و منطقی درون خود علم تأکید کند و برای
مثال بگوید فیزیک نیوتنی محصول اجتنابناپذیر
ریاضیات و فیزیک پیش از خود بوده است .طبیعی
اســت که چنین نگاهی به این نتیجه میانجامد
که علم منطق خــودش را دارد ،همچنانکه مواد
شیمیایی خواص ذاتی خودشان را دارند و در نتیجه
تحول علم تابع ارادههای انسانی نیست ،همچنانکه

باید همزمان به نقش کنشگر و نقش ساختارهای
سیاســی ،اقتصادی ،فرهنگی ،تاریخی و ...توجه
کرد .در این نوع نگاه علم نه کامال تحتتأثیر 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 نمیدهد هر تصویری را از
او بسازیم) و لذا باید گفت که در این نگاه تحول علم
کامال مدیریتپذیر نیست یا بهعبارت دیگر تحول
علم یک پروژه نیســت .اما از ســوی دیگر پدیده
اجتماعی علم تحتتأثیر کنشگران نیز قرار دارد
و ارادههای آنها ،البته نه بهطور کامل ،در چگونگی
تحول آن ایفای نقش میکند و لذا باید بپذیریم که
علم صرفا در قالب یک فرایند طبیعی و بهصورت
وحشی تغییر نمیکند.
البته در اینکه یک پدیده اجتماعــی چقدر تابع
کنشگر است و چقدر تابع ســاختار اختالف نظر
وجود دارد .در تحلیل پدیده علم نیز همین وضعیت
را شــاهدیم و برخی جنبه مدیریتپذیری علم را
پررنگتر میبینند و برخی جنبه مدیریتناپذیری
آن را.
مدیریت علم از منظر تاریخ علم و تحوالت علمی
تاریخ علــم و تحــوالت علمی
چــه میگوینــد؟ مدیریتپذیــری یــا
مدیریتناپذیری علم؟

در فلسفه علم تاریخ این بحث مطرح میشود که ما
یک علم تاریخ واحد نداریم و ذهنیتهای یک مورخ
در نحوه توصیف ،فهم ،تحلیل و تبیین پدیدههای
تاریخی تأثیرگذار است .در پاسخ به پرسش اول به
دو نوع تاریخنگاری درونی و بیرونی علم اشاره کردم
یا بحثی که تحت عنوان تاریخنگاری ویگی از آن یاد
میشود و ...پس اینطور نیست که بگوییم تاریخ علم
واحدی وجود دارد که میتواند داور بیطرفی برای
نگاههای فلســفی به علم و ازجمله داور بیطرفی
برای دو نوع نگاه به علم که در این گفتوگو مورد
بحث بود ،یعنی مدیریتپذیری یا مدیریتناپذیری
علم باشد.
اما در مواجهه با کسانی که علم را کام ً
ال وحشی و
مدیریتناپذیر میدانند میتوان به بحث حکمرانی
یا سیاستگذاری علم اشاره کرد که از مباحث جذاب
و جدی دهههای اخیر در جوامع علمی است و کتب
و مقاالت بسیاری در این زمینه در عرصه بینالمللی
نوشته شده اســت .در زبان فارسی نیز میتوان به
کتابهای «حکمرانی علم؛ دانشــمندان چگونه
راهبری میشوند؟»؛ «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 میدهند که چگونه
دانشــمندان بر اثر برنامهها و سیاستها و عوامل
تشویقی و ...به موضوعات خاصی میپردازند.
سیاستگذاری علم در دوران تمدن اسالمی
سابقه سیاستگذاری علم در دوران
تمدن اسالمی چیست و بر چه مبنایی انجام
گرفته است؟

در مواجهه با کسانی که علم را کامال وحشی و مدیریتناپذیر میدانند میتوان
به بحث حکمرانی یا سیاستگذاری علم اشاره کرد که از مباحث جذاب و جدی

دهههای اخیر در جوامع علمی است و کتب و مقاالت بسیاری در این زمینه در

عرصه بینالمللی نوشته شده است .در زبان فارسی نیز میتوان به کتابهای
«حکمرانی علم؛ دانشمندان چگونه راهبری میشوند؟»؛ «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 میدهند که چگونه دانشــمندان بر اثــر برنامهها و
سیاستها و عوامل تشویقی و ...به موضوعات خاصی میپردازند

برای نمونه خواجه نصیرالدین طوسی (قرن هفتم
هجری) یکــی از بزرگترین دانشــمندان جهان
اسالم است که در دورهای وزیر هالکوخان میشود.
خواجه براساس ذهنیتی که نسبت به طبقهبندی
علوم دارد ،حقوق دانشمندان را مشخص میکند.
ابنکثیر در تاریخ البدایه و النهایه مینویسد :خواجه
نصیرالدین طوســی به هر یک از فالســفه روزی
3درهم ،به اطبا روزی 2درهم ،به فقها روزی یک
درهم و بــه محدثین روزی نصــف درهم حقوق
میداد .به این جهت مردم به دانشکدههای فلسفه و
طب بیشتر از فقه و حدیث هجوم آوردند؛ درصورتی
که قبال این علوم در خفا تعلیم میشدند .خواجه
نصیرالدین طوسی با چنین اقدامی زمینه احیا و
گسترش علوم طبیعی را فراهم آورد .برای نمونه
رصدخانه مراغه که مکتب نجومی مراغه را بهدنبال
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.

عالمه محمدتقی جعفری(ره):
حمد و سپاس بیکران خداوندیراست
که با فیض اعظم و لطف و حکمت ربانی
خود ،انسانی معنیدار در جهانی معنیدار
بیافرید و او را در مســیر إِن َّا ِ َّلِ َو إِن َّا إِلَی ِه
آن خداییم و بهســوی او بازمیگردیم ».به تکاپو
ون« ،ما از ِ
َرا ِج ُع َ
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 میشوند .۲ .راهنمایان برونی که
پیشوایان الهی هستند .درود و سالم بیپایان 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 انسانها
قیام نمودند ،و عــدهای فراوان از آنان حتــی از جان خود در این
جهاد بزرگ گذشتند ،تا جانهای آدمیان را از آلودگیهای ماده
و مادیات نجات دهند و به هدف اعالی «حیات معقول» رهنمون
شوند .در ردیف اول جهادگران انسانساز ،حسینبن علی(ع) را
میبینیم که با نظر به مجموع قضایا و حوادثی که پیرامون شهادت
او صورت گرفته اســت ،در مرتفعترین قله فداکاری در راه حق و
حقیقت با قامتی راست و با جدیترین قیافه ایستاده و با رساترین
صدا ،همه افراد بشــر را مخاطب قرار داده و فریــاد میزند« :ای
انسانها! برای زندگی معنایی واالتر وجود دارد که قرار گرفتن در
شعاع جاذبیت کمال است .و برای مرگ نیز حقیقتی عالیتر 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 کمالجویی ،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
جاودانی خود میرسد .این اســت زندگی حقیقی که از «إِن َّا ِ َّلِ»
ون» واصل میگردد.
شروع و به «إِن َّا إِلَی ِه َرا ِج ُع َ
منبع :کتاب «امام حسین(ع) ،شهید فرهنگ پیشرو انسانیت» ص ۱۵

گفتمان اسالم

نهضت کربال ،حادثهای بینظیر

آیــتاهلل الــعـظـمـي
جــوادی آملی:
شــما مســتحضرید ،تاریخ
خوانده هستید؛ جریانی خیلی
بدتــر از جریان کربــا اتفاق
افتاد .این مغولها آمدند ،کارهایی سنگینتر از کربال
کردند! بعضی از این سران را و سرداران را و سپهبدها
را ُمثله کردند ،تقطیع کردند4 ،قسمت 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 ،نامشان در تاریخ دفن شد؛ کسی برای
اینها سینه نمیزند!
ا ّما یک کودک ...به نــام علیاصغر؛ این کاری کرد که
وجود مبارک امام ســجاد(ع) میگوید :حرمله هنوز
زنده است یا نه؟! آخر چرا؟ چرا علیاصغر اینجور شد؟
آن امام چهارم ،حجت بالغه الهی اینچنین میگوید،...
اینهاست!
جریان حسین بن علی ،جریان کربال؛ اینها «امیناهلل»
«الســام علیک یا
هســتند .اینکه ما میگوییــمّ :
امیــناهلل» ،یعنی آنکه گفت« :آســمان بــار امانت
نتوانست کشــید» ،این امیناهلل است که بار امانت را
میکشد .واقع کاری که حسین بن علی کرد نه مقدور
آسمان بود ،نه مقدور زمین!...

منبع :بخشی از پیام به نخستین همایش اربعین

در دانشگاه محققاردبیلی مورخ مهر ۱۴۰۰

معرفی کتاب

معرفی کتاب تفسیر سوره مجادله
کتاب «تفسیر سوره مجادله» یکی
از کتابهای تفســیر ســورههای
قرآن کریم به قلم حضرت آیتاهلل
خامنهای اســت .ایــن کتاب متن
ویراسته جلسات تفسیر این سوره
اســت کــه در دوران مســئولیت
ریاســتجمهوری رهبــر معظم
انقالب در جمع پاسداران و اعضای
دفتر ریاستجمهوری در 7جلسه از
17اردیبهشت تا 11تیر سال 1361برگزار شده است .تمامی
22آیه سوره مجادله در این جلسات بررسی شده است .رهبر
معظم انقالب اسالمی که در دوران قبل از پیروزی و در جریان
مبارزات علیه رژیم طاغوت از برپاکنندگان و معلمان دروس
فهم و تفســیر قرآن کریم بودهاند ،پس از پیــروزی انقالب
اسالمی و نیز پس از تصدی رهبری انقالب همواره از مشوقان و
توصیهکنندگان برجسته در ترویج و گسترش جلسات تالوت
و تفسیر قرآن کریم بودهاند .پس از انقالب نیز سلسله جلساتی
در این خصوص برگزار شد و انتخاب هر کدام از سورهها دلیل
منحصر به فردی داشــت .بهگفته رهبر معظم انقالب دلیل
انتخاب این سورهها این بود که سورههای جزء 27و 28و این
حدود ،غالبا سورههای مدنی است و در شهر مدینه بر پیامبر
نازل شدهاند .به این معنی که این سورهها مربوط به زمان پس
از تشکیل حکومت اسالمی بوده و با وضعیت ما پس از انقالب
اسالمی 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 اسالمی و مباحث اجتماعی-
سیاسی را درمییابد.
این کتاب توسط انتشارات انقالب اســامی ،وابسته به دفتر
حفظ و نشر آثار رهبر انقالب ،عهدهدار چاپ این آثار بوده است.
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خداحافظی با مدارک کاغذی

فضا

تنفس بهتر فضانوردان با استفاده
از مغناطیس
تعــدادی از دانشــمندان بینالمللی ،یک راه مناســب و بهتر
برای تولید اکســیژن مورد نیاز فضانوردان در فضا با استفاده از
مغناطیس ارائه کرده اند .بهگزارش 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 Microgravityمنتشر شده است .ایجاد اکسیژن
برای تنفس فضانوردان در ایســتگاه فضایی بینالمللی و سایر
وسایل نقلیه فضایی فرایندی پیچیده و پرهزینه است .همانطور
که انسان برای ماموریتهای آینده به ماه یا مریخ برنامهریزی
میکند ،فناوری بهتری هم برای این عمل حیاتی نیاز دارد .آلوارو
رومرو-کالوو ،نویســنده اصلی این تحقیق ،گفت :در ایستگاه
فضایی بینالمللی ،اکسیژن با استفاده از یک سلول الکترولیتی
که آب را به هیدروژن و اکسیژن تقسیم میکند ،تولید میشود،
اما پس از آن باید گازها را از سیســتم خــارج کرد .این مطالعه
برای نخستین بار نشــان میدهد که حبابهای گاز را میتوان
با غوطهور کردن آن در انواع مختلــف محلولهای آبی ،به یک
آهنربای نئودیمیم ساده (آهنربایی که از آلیاژ نئودیمیم ،آهن و
بور ساخته میشود) در ریزگرانش جذب و دفع کرد.

عددخبر

۳

کشور

1693
شرکت

یــک شــرکت دانشبنیــان از طریــق
توســعه زیرســاخت آنالیــن خدمــات
حملونقــل بینالمللــی ،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 حملونقــل ،گفــت:اکنــون
غیراز ترکیه ،افغانســتان و روســیه نیز
در حال اتصال بــه خدمات این پلتفرم
دانشبنیان هستند.
یونــس پناهــی ،معــاون تحقیقــات و
فنــاوری وزارت بهداشــت از فعالیــت
۹۵مرکز رشد فناور حوزه سالمت خبر
داد و گفــت :هــدف امســال قــرارگاه
دانشبنیــان افزایــش ۲۰درصــدی
شاخصهای خروجی تبدیل تحقیقات
به فناوری است .بالغ بر 1693شرکت
دانش بنیــان در حــوزه ســامت فعال
هستند.

دستگاههای اجرایی باید اسناد و مدارک را تبدیل به نسخه الکترونیکی کنند و آن را در اختیار متقاضی قرار دهند
فناوری

عمادالدین قاسمیپناه
روزنامهنگار

حذف مدارک کاغذی و الکترونیکی شدن مدارک
را میتــوان یکــی از بزرگترین تحــوالت نظام
اداری کشــور عنوان کرد .با الکترونیکی شــدن
مدارک ،عالوه بر صرفهجویی چند میلیاردی در
مصرف کاغذ و حفظ محیطزیست ،شاهد اتفاقات
دیگری هم خواهیم بود .جلوگیری از جعل ،رفع
نگرانی مفقود شدن ،مسئله حملونقل مدارک،
اســتنادپذیری و انکارناپذیری مدارک و اســناد
بخشــی دیگر از فواید الکترونیکی شــدن اسناد
و مدارک اســت .اما در این میان ،باید سامانهای
مبتنی بــر تجهیــزات و زیرســاختهای بهروز
برای چنین اقدامی بهکار گرفته شــود .عالوه بر
ســامانههای اختصاصی که اکنــون در بعضی از
دســتگاهها ارائه خدمت میدهنــد ،پنجره ملی
خدمات هوشــمند بهعنوان یک سامانه یکپارچه
و واحد وظیفه خدمترســانی الکترونیکی را به
شهروندان و کســبوکارها بهعهده گرفته است.
پنجره ملی خدمات هوشــمند درصورت تحقق
کامل ،عواید بســیاری برای مردم ،کسبوکارها
و البته دســتگاههای حاکمیتی اعــم از دولت،
قوه قضاییــه و قوه مقننه در پی خواهد داشــت.
با راهاندازی این سامانه بســیاری از خدماتی که
پیش از این براساس ارائه مدارک کاغذی و البته
حضور فیزیکــی ذینفعان ارائه میشــد ،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 دستگاههای مختلف
ضرباالجلهایی را تعیین کرده است .این در حالی
است که به دالیل مختلف ،هنوز برخی از دستگاهها
نسبت به تکالیف خود عقب ماندهاند .رضا باقری
اصل ،دبیر شــورای اجرایی فنــاوری اطالعات،
چندی پیــش در گفتوگو با همشــهری ،مانع
عمده در مسیر تحقق الکترونیکی شدن خدمات
را اراده مدیریتی و تعارض منافع در برخی موارد
اعالم کرده بود ،درحالیکه او کمترین مسئله در
عقبماندگی دستگاهها 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 دســتگاهها بهویژه بانکها
گالیه دارند .این در حالی اســت که نخســتین
بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی
در دی ماه سال  ۹۶به همه دستگاههای اجرایی
و البته شــبکه بانکی ابالغ شده است .پس از این
تاریخ هم یکبار در شهریور سال 99و بار دیگر در
اسفند همان سال سازمان اداری و استخدامی بر
بخشنامه ســال 96تأکید کرد .با این حال ،هنوز
بعضی از دستگاهها از کارت ملی کپی میگیرند،
اما این بار بهنظر میرسد که خودشان این کار را
انجام میدهند و مشتری را برای کپی گرفتن به
خارج از بانک هدایت نمیکنند.
حاال براساس دستورالعمل اجرایی ارائه خدمات
هوشمند در پنجره ملی خدمات هوشمند دولت،
دســتگاههای اجرایی موظف شدهاند که تا  ۶ماه
آینده فرایندهای الکترونیــک خود را بهگونهای
ســاماندهی کنند تا همــه مــدارک بهصورت
الکترونیکی دریافت شود.

همچنیــن دســتگاههای اجرایی باید اســناد
تحویلدادنی ماننــد گواهینامههــا ،قراردادها،
مدارک ،تأییدیهها ،مجوزها و ابالغیهها 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 گفتوگو با همشــهری معتقد است
که اگر میخواهیم بگوییم که دولت الکترونیک
مطلوب داریم ،باید به جایی برســیم که به جای
اینکه مردم بهدنبال دریافــت خدمات از دولت
باشــند ،دولت باید بهدنبال مردم باشــد تا این
خدمات الکترونیک را به آنها تحویل دهد.
باقری اصــل بهدنبال مــردم بــودن در عرصه
دیجیتال را به این معنــی میداند که دولت این
سرویسها را در بخش ستادی و حوزه پشتیبانی
(  )back officeو زیرســاختهای فنــاوری
بهگونهای به هم متصل کند که مردم حتی متوجه

دانش

النگیا مثل کووید ،پاندمی نمیشود
شــیوع کووید 19-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 میشود ،نگرانی و
ترس مبهمی داشته باشیم .به گزارش ان بیسی نیوز ،این شاید
توجه اخیر به شیوع جدید ویروس النگیا در چین که تاکنون
35نفر را مبتال کرده اســت ،توجیه کند .سؤالی که هماکنون
اذهان را بهخود مشغول کرده این است ،آیا این ویروس میتواند
منجر به یک بیماری همه گیر جهانی دیگر شود؟ کارشناسان
میگویند خوشبختانه ،بسیار بعید اســت .اما این بدان معنا
نیست که این ویروس تهدید بهحساب نمیآید ،چراکه مطالعه
اخیر در مجله پزشکی نیوانگلند نشان داد که در سال،2021
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 هیچیک از این بیماران فوت نکردهاند .علت دیگر
در ماهیت خود ویروس النگیا نهفته اســت و آن ،اینکه بهنظر
نمیرسد که ویروس قابلیت انتقال انسان با انسان داشته باشد و
بیماران آلوده همگی به واسطه تماس نزدیک با حیواناتی مانند
خفاشهای میوهای و موشها که بهاحتمال زیاد میزبان اصلی
ویروس هستند ،به این بیماری مبتال شدهاند.

نشوند که چگونه خدمات را دریافت میکنند.
شناسایی 390خدمت پرکاربرد

شورای اجرایی فناوری اطالعات حاال یکبار دیگر
دســتگاههای اجرایی را موظف کــرده که تا پایان
آذر 1401با مشارکت سازمان اداری و استخدامی
فرایندهای خدمات پرکاربرد خود را اصالح کنند.
در فهرســت منتشر شده نام 40دســتگاه اجرایی
دیده میشود که خدمات پرکاربرد آنها در مجموع
شــامل 390عنوان خدمت است که باید طی زمان
تعیین شده بهصورت الکترونیکی ارائه شوند .وزارت
جهادکشاورزی با 86خدمت پرکاربرد در صدر این
فهرست قرار دارد که بهنظر میرسد بیشترین تالش
را طی این مدت باید انجام دهد .همچنین سازمان
غذا و دارو و شرکت ســهامی مدیریت تولید انتقال
و توزیع نیروی برق بهترتیب بــا  ۲۴و  ۲۳خدمت
بیشترین تکلیف را بهعهده دارند .در این میان شبکه
بانکی کشور هم مکلف شــده 21خدمت پرکاربرد
خود مانند فرایندهــای اعطای وام و تســهیالت
بهصورت آنالین و از طریق پنجره واحد ارائه دهد.

وان کوپــر ،اســتاد زیستشناســی تکاملی در دانشــگاه
پیتزبورگ ،گفت :به وضوح میتــوان انتقال مکرر از مخزن
اصلی ویروس که موشها هستند را دید .با این حال ،بهنظر
نمیرسد این ویروس یک تهدید جهانی باشد ،اما این ویروس
به بخشــی از طبقهبندی ویروسها تعلق دارد که ســابقه
طوالنی دارد و با عنوان هنیپاویروس شــناخته میشــوند.
هنیپاویروسها ،ویروسهای  RNAرشته منفی هستند که
معموال در پستاندارانی مانند خفاشهای میوه خوار و شروها
یافت میشــوند .برخی از هنیپا ویروسها بسیار خطرناک
هســتند .بهعنوان مثال ،ویروس نیپا دارای نرخ مرگومیر
بین  40تا 75درصد اســت .ویروس نیپا عالوه بر ایجاد تب،
سردرد ،سرفه و سایر عالئم مشابه آنفلوآنزا ،میتواند منجر به
عوارض جانبی جدی مانند تورم مغزی (آنسفالیت) ،تشنج و
حتی کما شود .درحالیکه بهنظر نمیرسد ویروس النگیا یک
تهدید جهانی باشد ،سایر هنیپا ویروسها مشکالت بزرگی را
در سطح منطقه ایجاد میکنند.

