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داشت یحیی را 
قهرمان می کرد

 چشم گل محمدی همچنان
دنبال انصاری فرد است، اما کریم رغبتی 

نشان نمی دهد

در طول هفته های گذشته و مخصوصا از زمانی 
که جذب مهاجم خارجی برای پرسپولیس با 
فراز و نشیب هایی همراه شد، نگاه ها به سمت 
کریــم انصاری فرد چرخید؛ فــوروارد ایرانی 
آاک آتن که از ســوی این باشگاه در فهرست 
مازاد قرار گرفت و می توانســت برای خودش 
تصمیم بگیرد. در سال جام جهانی و با توجه 
به ریخت وپاش عظیمی که باشگاه های ایرانی 
انجام دادند، موج بزرگی از بازگشت لژیونرها 
به کشور رقم خورد؛ به طوری که امثال علیرضا 
بیرانوند، مرتضــی پورعلی گنجــی، محمد 
محبی، کاوه رضایی، مهدی قائدی و... به ایران 
برگشتند. در نتیجه شاید می شد انتظار داشت 
کریم انصاری فرد هم به همین موج بپیوندد و 
برای قرار گرفتن در معرض دید کادرفنی تیم 

ملی به ایران برگردد.
در این میــان اما یحیــی گل محمدی یک 
انگیزه مضاعف هم بــرای به خدمت گرفتن 
کریم داشــت؛ اینکه این دو نفــر در لیگ 
دوازدهم سابقه همکاری با هم در پرسپولیس 
را داشتند. یحیی بین دو نیم فصل آن سال 
جانشین مانوئل ژوزه شــد و با پرسپولیس 
تا فینال جام حذفی پیش رفت. انصاری فرد 
یکی از بازیکنان مؤثر آن تیم بود و مخصوصا 
در جام حذفی کمک زیادی به سرخپوشان 
کرد. او در دیدار با ملوان 3 گل به ثمر رساند 
و هت تریک کرد، در بــازی با داماش گیالن 
پنالتی آخر و منجر به صعود پرسپولیس به 
فینال را زد و در بازی نهایی برابر ســپاهان 
هم یکی از دو گل تیمش را به ثمر رســاند؛ 
هرچنــد آن بــازی در نهایت به تســاوی 
2بر2انجامید و پرسپولیس در ضربات پنالتی 

شکست خورد.
10سال پیش چیزی نمانده بود انصاری فرد 
یک جام بــرای یحیی بیاورد و سرنوشــت او 
را در پرســپولیس تغییر بدهد. بــا این حال 
آن اتفاق رخ نداد، گل محمدی پرســپولیس 
را ترک کــرد و کریــم هم راهــی تراکتور و 
بعد از آن فوتبال اروپا شــد. بعد از یک دهه، 
امروز براساس نیاز دوطرفه شاید امکان یک 
همکاری خوب فراهم بود، اما گویا انصاری فرد 
اصرار دارد به ایران برنگــردد و در این زمینه 
دیگر کاری هم از باشگاه ساخته نیست. رضا 
درویش، مدیرعامل پرســپولیس در آخرین 
موضع گیری اش رسما پرونده بازگشت کریم 

به جمع سرخپوشان را بست.

امیر ارسالن غم دار
داستان عجیب مطهری؛ بازیکنی که همیشه 

»نادیده« گرفته می شود

یکی از رایج ترین مباحث این روزهای فوتبال 
ایران، ترافیک عجیب و شــاید بی ســابقه 
استقالل در خط حمله است. وضعیت بسیار 
عجیبی در این تیم پیــش آمده، طوری که 
انگار باشگاه عطش جذب بازیکن برای خط 
حمله را دارد و اصال به فکر این نیســت که 
این همه مهره چطور باید مورد استفاده قرار 
بگیرند. با پیوســتن تقریبا همزمان مهدی 
قائدی و محمد محبی به اســتقالل، شمار 
مهاجمان این تیــم باز هــم افزایش یافت. 
پیش از این دو نفر، اســتقالل در خط حمله 
بازیکنانــی همچون کوین یامگا، ارســالن 
مطهری، سجاد شهباززاده، آرمان رمضانی، 
کاوه رضایی، پیمان بابایــی و... را در اختیار 
داشــت که طبیعتا بعضی از ایــن بازیکنان 
می توانند به عنوان وینگر یا پشــت مهاجم 
بازی کنند، اما در اصل ماجــرا که ترافیک 

این منطقه است، تفاوتی به وجود نمی آورد.
از همه بدتر اینکه حاال فهرســت بازیکنان 
بزرگسال اســتقالل هم پر شــده و این تیم 
برای جا دادن ســیاوش یزدانــی از خدمت 
برگشــته، باید نام یک بازیکن را خط بزند. 
اینکه بازیکن حذف شده چه کسی خواهد بود 
محل بحث شده، اما عمدتا از آرمان رمضانی 
یا امیرارســالن مطهری یاد می شود. به طور 
کلی و فارغ از این شــایعه، ماجرای مطهری 
واقعا عجیب اســت. او بازیکن مؤثری به نظر 
می رســد که تقریبا هر بار به زمین آمده کار 
خودش را کرده و آمار بدی هــم در گلزنی 
ندارد، اما انگار همیشه قرار است نادیده گرفته 
شود. علیرضا منصوریان هنگام حضورش در 
اســتقالل، او را با خودش از نفت به این تیم 
نیاورد. بعد هم که ارســالن آبی پوش شــد، 
در دوران فرهاد مجیدی اغلب روی نیمکت 
می نشست و از او به عنوان »ذخیره طالیی« 
یاد می شد. حاال هم استقالل بدون توجه به 
حضور این بازیکن، تا جایی که می توانســته 
مهاجم خریــده تا حتی شــایعه حذف او به 
گوش برسد. آیا مطهری واقعا اینقدر بازیکن 
ضعیفی اســت؟ عجیب اینکه حتــی 3 بار 
گلزنی در داربی تهــران هم تغییر خاصی در 

وضعیت او به وجود نیاورده است!
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طرح رتبه بندی معلمان 
پس از 10 سال روی 

زمین ماندن به اجرا در آمد.

بیش از 1/5میلیون واحد 
مسکونی در کشور  در حال 

ساخت است.

با طرح دارویار جلوی قاچاق 
دارو و مصرف بیش از حد 

آن گرفته شد.

تغییرات بنیادی در کنکور 
سراسری دانشگاه ها در 
دستور کار قرار گرفت.

6 میلیون
  ایرانی تحت پوشش 

بیمه رایگان قرار گرفتند.

90درصد 
 هزینه های بستری برعهده 
بیمه سالمت گذاشته شد.

1 میلیون 
 فرد معلول  تحت پوشش 

بهزیستی قرار گرفتند.

100درصد 
مطالبات سال قبل بیمارستان ها و 

پزشکان پرداخت شد.

8 خدمت 
 ستاره دار به طور رایگان 

به معلوالن کشور ارائه شد.

100 قلم 
 داروی جدید تحت پوشش 
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5 هزار میلیاردتومان 
 برای بیماران صعب العالج 

در نظر گرفته شد.

560 دارو 
که افزایش قیمت داشتند تحت 

پوشش بیمه قرار گرفتند.

90درصد 
هزینه های درمان ناباروری 
زیرپوشش بیمه قرار گرفت.

160 میلیون 
 دوز واکسن کرونا به ایرانیان
 سراسر کشور تزریق شد.

20 درصد 
هزینه فرانشیز خدمات سرپایی 

درمان کاهش یافت.

85 درصد 
 جمعیت هدف کشور 2 دوز 
میواکسن را دریافت کردند.
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پاسخ مکتوب جمهوری اسالمی به 

پیش نویس پیشنهادی اتحادیه اروپا گزارش
به بروکسل رســید و به  گفته برخی 
منابع غربی، از سوی مقام های اروپایی درحال بررسی 
است؛ پاسخی که اگر با واقع بینی و انعطاف طرف مقابل 
و به ویژه آمریکایی ها همراه شود، می توان گفت حصول 
توافق بیش  از هر زمان دیگری، در دسترس قرار گرفته 

 است.
به گزارش همشــهری، تهران در این پاسخ مکتوب، 
نظرات خود را درباره پیشنهادهای طرف مقابل منتقل 
کرده و آن گونه که از گمانه زنی ها پیداســت، اکنون 
می توان ادعا کرد دیگر زمان زیادی تا دســتیابی به 
توافق باقی نمانده است، مشروط به اینکه طرف مقابل 

رویکردی واقع بینانه درپیش گیرد.
بررسی واکنش های داخلی و خارجی به پاسخ ایران 
حکایــت از آن دارد که هردوطــرف امیدوارند ادامه 
رایزنی ها به نتیجه مثبتی ختم شود. برهمین اساس 
هم بود که مشاور تیم مذاکره کننده در توییتی نوشت: 
»نمی توانم بگویم که توافقی حاصل خواهد شــد، اما 
نســبت به قبل به توافق نزدیک تر هستیم«. محمد 
مرندی همچنین بر این نکته تأکید کرده  است که ایران 
نگرانی های خود را ابراز کرده، اما حل مسائل باقیمانده 

چندان دشوار نیست.
آن گونه که از مواضع ایران بر می آید و وزیر و سخنگوی 
وزارت امور خارجه در نشست های خبری روز دوشنبه  
خود نیز عنوان کردند، اختالف های اصلی در 3موضوع 
»رفع تحریم ها«، »پادمان« و »تضمین« متمرکز است 
که گفته می شــود آمریکایی ها در 2مورد به صورت 
شفاهی انعطاف نشــان داده اند و موضوع سوم نیز به 
تضمین تداوم اجرای برجام برمی گردد که گره گشایی 
از آن به واقع بینی آمریکا برای تأمین نظر ایران بستگی 

دارد.

پاسخ واقع بینانه ایران
این درحالی اســت که برخی منابــع مطلع داخلی 
معتقدند پاســخ ایران به پیشــنهاد اتحادیــه اروپا 
واقع بینانه و حرفه ای بوده ؛ بنابراین گمان می رود که 
نشانه های رسیدن به توافق نسبتا افزایش یافته است. 
این منابع معتقدند پاسخ ایران نکات مهمی را شامل 
می شود که تأمین کننده منافع ملی کشور خواهد بود.

از سوی دیگر گفته می شود جمهوری  اسالمی تا پایان 
روز چهارشــنبه در انتظار پاسخ طرف مقابل به نکات 
مطرح شده از سوی ایران خواهد بود و درصورتی که 
طرف آمریکایی از خود نرمش نشــان دهد، دستیابی 
به توافق مثبت کامال در دسترس است. بر این اساس 
اگرچه در دور اخیر مذاکــرات که از 13مردادماه آغاز 

شد، شاهد تغییر نســبی در برخی مواضع مذاکراتی 
واشــنگتن بوده ایم، اما ایــن تغییــرات باید عملی 
 شــود تا شــاهد نتیجه گیری موفق از گفت وگوهای

برجامی باشیم.
عالوه  بر ارسال پاسخ ایران که آخرین بررسی ها درباره 
آن در جلسه ویژه عصر دوشنبه شورای  عالی امنیت 
ملی با حضــور رئیس جمهور انجام شــد، همزمان 
ســخنگوی وزارت امــور خارجه آمریــکا اعالم کرد 
واشنگتن نیز پاســخ خود را درباره پیش نویس توافق 
برای جوزپ بورل، مسئول سیاست  خارجی اتحادیه 
اروپا ارائه کرده  اســت. ند پرایس همچنین ادعا کرده  
است که اگر ایران آماده بازگشت به پایبندی متقابل به 

برجام باشد، آمریکا نیز این آمادگی را دارد.
با وجود این، پرایس در ادامه سیاست  شکست خورده 
»فشــار حداکثــری« آمریــکا و بــدون اشــاره به 
مسئولیت های این کشــوردر خروج از برجام، تهدید 
کرد اگر ایران نتوانــد یا این آمادگــی را برای اجرای 
کامل برجام نداشته باشد، آماده ایم اجرای سختگیرانه 
تحریم های خود را ادامه دهیم و از فشارهای دیپلماتیک 

دیگر استفاده کنیم.

مطالبات ایران
یک کارشناس مســائل بین الملل درباره پاسخ تهران 
به متن پیشــنهادی اتحادیه اروپا به همشهری گفت: 
جمهوری  اسالمی در نامه ای به مسئول سیاست  خارجی 
اتحادیه اروپا که در وقت تعیین شده به بروکسل ارسال 
شــد، دیدگاه های خود را درباره محورهای موجود در 
متن توافقنامه پیشــنهادی ارائه کرده  است. اگرچه از 
جزئیات پاسخ ارائه شده از سوی ایران مطلع نیستم، اما 
قطعا می توان گفت تهران در اصطالح »نه صفر را نگاه 

کرده و نه روی یک ایستاده است«.
ابوالفضل ظهره وند افزود: مالحظات ایران در پاسخ ارائه 
شده به مســئول جوزپ بورل قابل پیش بینی است، 
چراکه تهران در 3حوزه مطالباتی دارد که باید برآورده 
شود. یک موضوع، بحث لغو تحریم هاست که برای ما از 

اهمیت محوری برخوردار است. انتفاع اقتصادی ایران از 
برجام باید به صورت کامل محقق شود.

وی ادامه دارد: از ســوی دیگر مســئله تضمین ها نیز 
کماکان از اهمیت محــوری برخوردار اســت. نکته 
اینجاســت که هنوز جمهوری  اسالمی متقاعد نشده 
که دولت بعدی آمریکا تعهــدات خود را زیرپا نخواهد 
گذاشــت. اکنون هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت 
بعدی این کشــور، کاری را که ترامپ با برجام انجام 

داد، تکرار نکند.

تعیین تکلیف توافق تا 10روز دیگر
دیپلمات پیشین ایران با اشاره به موضوع های پادمانی 
باقیمانده میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و 
نقش آن در نتیجه گیری مثبت از مذاکرات، عنوان کرد: 
درباره مسائل پادمانی به نظر می رسد این موضوع اکنون 
چندان مطرح نیست. گویا ایران قانع شده  است مسائل 
موجود با آژانس بین المللی انرژی  اتمی را در محدوده 
زمانی کوتاه و تا موسم برگزاری نشست بعدی شورای 

 حکام حل و فصل کند.
ظهره وند با بیان اینکه به نظر می رسد مسئله تضمین ها 
در متن پیشنهادی لحاظ شده  است، ادامه داد: از شواهد 
امر پیداست که رایزنی ها در مسیری قرار گرفته است 
که دوطرف از دستیابی به توافق ناامید نیستند و انتظار 
می رود در روزهای آینده شــاهد به نتیجه رســیدن 
رایزنی ها باشیم. وی درباره گمانه زنی ها پیرامون زمان 
دستیابی به توافق میان طرفین نیز تأکید کرد: به نظر 
می رســد تاحدود 10روز دیگر شاهد آغاز رایزنی های 

نهایی باشیم.

نباید عجله کنیم
عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته ای ایران درباره 
واکنش طرف های غربی به پیشــنهادهای ایران نیز 
گفت: آنها پیش بینی می کردند که جمهوری اسالمی 
چشم بسته متن پیشــنهادی را نمی پذیرد. البته باید 
درنظر داشت که در شــرایط کنونی اتحادیه اروپا در 

جایگاهی قرار ندارد که نسبت به نهایی بودن مذاکرات 
تصمیم گیری کند.

ظهره وند افزود: متنی که اتحادیه اروپا می کوشد آن را 
به عنوان »متن نهایی« القا کند و این گونه وانمود کند 
که ابتکار خودش بوده  است، در واقع پیش نویسی است 
که در مذاکرات غیرمســتقیم انجام شده میان طرف 
ایرانی و آمریکایی بسته شده  است. برهمین اساس هم 
بود که برخی گمانه زنی ها مطرح شد که آمریکایی ها از 

قبل نظر مثبت خود را به بورل اعالم کرده اند.
وی درباره واکنش های داخلی به گمانه زنی ها درباره 
قریب الوقوع بودن توافق نیز عنوان کرد: در روزهای اخیر 
شاهد برخی شائبه ها درباره انتفاع اقتصادی از مزایای 
ایران از برجام بودیم که به نظر مــن جای تأمل دارد. 
بشخصه از ابتدا مخالف برجام و معتقد بودم این دامی 
است که از سوی غربی ها گسترده شده و نباید اسیر آن 
شویم.  ظهره وند افزود: زمانی که ترامپ از برجام خارج 
شد، معتقد بودم این حماقت او، فرصتی طالیی برای 
ماست که از این دام چیده شده خالص شویم و به  دنبال 

تأمین حداکثری منافع  ملی خود باشیم.
وی با بیان اینکه برجام کال ماهیتی کنترلی دارد، ادامه 
داد: در مجموع معتقدم شرایط بین المللی به نفع ما جلو 
می رود و می توانیم با راهبردهای مناسب، مطالبات خود 
را محقق کنیم. با توجه بــه این موضوع نباید عجله به 
خرج دهیم. این کارشناس مسائل بین الملل تأکید کرد: 
باید به گونه ای حرکت کنیم که تکلیف همه تحریم ها 
مشخص شود. نباید به »تعلیق« تحریم ها بسنده کرد. 
باید در مسیری حرکت کنیم که طرف های مقابل پس 
 از این توافق، مستمسک دیگری از قبیل »اف ای تی اف« 
و ... برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسالمی نداشته 

باشند.
 ظهره وند با بیان اینکه آمریکایی ها می خواهند همچنان 
نظام تحریمی علیه ایران را حفــظ کنند، اضافه کرد: 
موضوع پروتکل الحاقی و مباحث مطرح میان ایران و 
آژانس به صورت کامل حل و فصل شــود تا طرف های 
مقابل در آینده به دنبال بهانه جویی علیه کشــورمان 

نباشند. 

افزایش امیدواری به  تأمین  منافع ایران در توافق
  بررسی واکنش های داخلی و خارجی به پاسخ ایران حکایت از آن دارد که هر دوطرف امیدوارند

 ادامه رایزنی ها به نتیجه مثبتی ختم شود

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز گذشته خود با 
خبرنگاران درباره وضعیت اجرای حکم اعدام بابک زنجانی، قضایی

متهم نفتی با بیــش از 2.7میلیارد یــورو بدهی در زمان 
برگزاری دادگاه و چرایی تأخیر در اجرای این حکم، گفت: تکلیف اجرای حکم 
این پرونده بر عهده اجرای احکام دادســرای عمومی و انقالب تهران است. 
تاکنون نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه در داخل کشور، ارزیابی اموال 
و همچنین اقدام به استرداد اموالی که در خارج از کشور بوده، اقدامات جدی 
و قاطعانه ای صورت گرفته است.  مسعود ستایشی با بیان اینکه تاکنون حدود 
۵00میلیون دالر به وزارت نفت واگذار شده است، تصریح کرد: مجموع رد 
مال متهم به شرکت نفت حدود یک میلیارد و ۹۶۶میلیون یورو معادل 72 
درصد کل بدهی متهم است. او با بیان اینکه سرنخ های بسیار خوبی از اموال 
متهم در خارج از کشور به دست آمده است، گفت: متهم هم اکنون در زندان 
است. ستایشی درباره آخرین وضعیت حمید نوری، کارمند سابق قوه قضاییه 
که در بازداشت سوئد به سر می برد، گفت: حمید نوری در سخت ترین شرایط 
نگهداری می شود، از دسترسی های اولیه همچون تماس با خانواده محروم 
شده و هیچ ارتباطی با خانواده ندارد. هنوز حکم دادگاه را به زبان فارسی به 
حمید نوری نداده اند و فرصت تجدیدنظرخواهی رو به پایان است. انتظار داریم 
دولت و سیستم قضایی سوئد نسبت به حقوق اولیه حمید نوری بهانه جویی 

نکنند و امیدواریم دادگاه تجدیدنظر مانند دادگاه بدوی نباشد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اقدامات الزم را درخصوص پرونده حمید نوری 

انجام می دهیم. رأی شهودی براساس شهادت یک سری افراد مسئله دار بوده 
و نگاه ما استیفای حقوق این شهروند است. این پرونده دارای ایراداتی است 
بنابراین امیدواریم بتوانیم در دادگاه تجدیدنظر با تمسک به مسائل حقوقی، 
بی گناهی را نجات دهیم. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: صالحیت دادگاه 

را قبول نداشته و به رأی اعتراض می کنیم.

فرزند حمید نوری در نشست سخنگو
در بخشی از نشست روز گذشــته ســخنگوی قوه قضاییه، مجید 

نوری، فرزند حمید نوری با حضور در نشست سخنگوی قوه قضاییه 
درخصوص پرونده پدرش، گفت: با پلیس سوئد که صحبت می کردم 
می گفت، مورد جالب در پرونده این است که این نوع برخورد با پدر 
شما منحصر به فرد اســت. همه افراد و کســانی که در دادگاه بودند 
می گویند که متأسفیم از باب اقداماتی که در رابطه با پدرتان رخ داده 
است. رفتار آنها به این صورت است که بازداشتگاه را مکرر جا به جا کرده 

و ارتباط با پدر را قطع می کنند. 
بیش از هزار روز است پدرم در انفرادی زندان سوئدی ها ست و برخی 
افراد ســوئدی دائم به ما می گویند به خاطر نوع برخورد با پدر شما 
متأسفیم. هنوز پدرم حکم را به زبان فارسی نخوانده است و کمتر از 
۴0 روز تا تجدید نظر فرصت باقی مانده و دادگاه سوئد هنوز با وکیل 

جدیدی که معرفی کرده ایم، موافقت نکرده است.

پرونده پرواز اوکراین در مرحله ارسال به دادگاه
ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به ســؤالی درباره آخرین وضعیت 
پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی، گفت: پرونده با صدور قرار جلب 
دادرسی کیفرخواست به دادگاه ارجاع شد و برای این مسئله دادگاه 

ویژه ای در سازمان قضایی نیروهای مسلح اختصاص دادند. 
او اضافه کرد: این پرونده در مرحله دادگاه با اعتقاد به نقص تحقیقات 
به دادسرا بازگشت و دادســرا در راستای رفع نقص، اقدامات مؤثری 
انجام داده  که پس از تکمیل تحقیقات پرونــده را مجددا به دادگاه 
ارسال خواهند کرد. به نظر می رســد در روزهای آتی این پرونده به 

دادگاه ارسال شود.

انعکاس پاسخ ایران در رسانه های جهان
روزنامه »ایندیپندنت« با نقل قول از یک مقام غربی مدعی شد ایران پیشنهاد اتحادیه اروپا 
برای احیای توافق هسته ای را به  صورت مشروط پذیرفته است. این روزنامه مدعی شده  است: 
یک دیپلمات غربی به نقل از هیأت مذاکره کننده فرانسوی به ایندیپندنت فارسی گفته که ایران 
متن پیشنهادی اتحادیه اروپا درباره احیای توافق هسته ای را به صورت مشروط می پذیرد. به 
این معنی که سیاســت گام به گام لغو تحریم ها را در قبال بازگشت به تعهدات برجامی پیش 
خواهد گرفت. نشریه »پولیتیکو« نیز با استناد به اظهارات یک مقام غربی، ادعاهایی را درباره 
پاسخ ایران نسبت به پیشنهادات اتحادیه اروپا برای احیای توافق هسته ای مطرح کرد. این 
نشریه در گزارشی نوشت: »به گفته یک مقام ارشد غربی، پاسخ ایران، شامگاه دوشنبه به وقت 
ایران توسط اتحادیه اروپا دریافت شده و بیشتر روی مسائل باقیمانده مرتبط با تحریم ها و 

تضمین ها بر سر تعامالت اقتصادی متمرکز است«.

مکث

  ماتریس برجامی غرب 
چگونه درهم شکسته است؟

جمهوری اســالمی ایــران پاســخ موارد 
پیشنهادی اتحادیه اروپا )در مذاکرات وین( 
را به جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی 
این مجموعه ارســال کرد. بدیهی است که 
انعقاد هرگونه توافقی در مســیر احیای برجام، معلول و مرهون 
تامین منافع ملی ما و توجه به خطوط قرمز پررنگی مانند »حل 
و فصل موارد ادعایی آژانس«، »رفع عملیاتی تحریم ها« و »ارائه 
تضمین های معتبر« در راســتای ســرمایه گذاری شرکت های 
خارجی و اعتباری در کشورمان خواهد بود. در اینجا نکاتی وجود 

دارد که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت:
نخســت اینکه از زمان حضور بایدن در رأس معادالت سیاسی 
و اجرایی واشــنگتن، مقامات آمریکایی و اروپایی تالش کردند 
تاکتیک »پیچیده سازی  صحنه مذاکرات« را در ذیل استراتژی 
»مهار همه جانبه ایران« هدایت کنند. خروجی عینی این ترکیب، 
»اصرار بر بازگشت غیرواقعی به توافق هسته ای« بود؛ جایی که 
غرب تعهدپذیری یکجانبه ایران به تعهــدات برجامی در قبال 
تعلیق قطره چکانی تحریم های برجامی را دنبال می کرد. افرادی 
مانند جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی و آنتونی بلینکن، وزیر 
امور خارجه دولت بایدن هر دو تصور می کردند که استراتژی فشار 
حداکثری ترامپ و برخی آثار و تبعات آن، ایران را مشتاق احیای 
برجام )به هر قیمت ممکن( ساخته است. متأسفانه رویکرد دولت 
سابق و برجام محوری آن، غرب را نسبت به پیشبرد این موضوع 

تشویق می کرد.
نکته دوم اینکه با گذشت زمان، مقامات غربی دریافتند که گزینه 
»بازگشت غیرعملیاتی آمریکا به برجام« در قاموس اقتصادی و 
سیاســی ایران جایی ندارد. حضور دولت سیزدهم و گارد بسته 
آن در برابر »تضمین گریزی« و »بازی فرامتنی و محیطی غرب« 
منجر به کاهش معنادار قدرت مانور آمریکا و اروپا در این عرصه 
شــد. خروج افرادی مانند »ریچارد نفیو« معمــار تحریم های 
ضد ایرانی و »دن شاپیرو« سفیر سابق آمریکا در اراضی اشغالی 
از تیم مذاکره کننده هسته ای سیگنالی طبیعی نسبت به همین 
روند بود؛ روندی که مطلوب طرفداران »بازگشت یکجانبه ایران به 

برجام« در کاخ سفید نبود!
نکته سوم، معطوف به قیاس 3نوع نگاه »ماتریسی«، »شبکه ای« 
و »خطی« از سوی غرب اســت. پس از خروج ترامپ از قدرت، 
مقامات حزب دمکرات آمریکا و تروئیکای اروپایی درصدد ترسیم 
یک ساختار »ماتریسی خطرناک« علیه ایران برآمدند به گونه ای 
که در آن استراتژی های »مهار حداکثری«، »فشار هوشمندانه« 
و »منزوی ساختن ایران« حکم ستون ها و تاکتیک های »خرید 
زمان«، »پیچیده سازی  صحنه مذاکرات« و »مقصرسازی ایران« 
حکم ردیف های این ســاختار پیچیده را داشــتند. پیش فرض 
مقامات غربی این بود که ایران به چینش این ستون ها و ردیف ها 
توســط غرب باالخره )تحت تأثیــر القائات کاذب و فشــارهای 
اقتصادی( تن خواهد داد. اما با گذشــت مدتــی کوتاه، مقامات 
آمریکایی و اروپایی دریافتند که میان ساختار ماتریسی مدنظر 
و واقعیات جاری در قبــال ایران فاصله ای معنــادار وجود دارد. 
گسترش قدرت نظامی، موشــکی و منطقه ای ایران و گام های 
مؤثر هسته ای ایران )در پاسخ به کارشکنی  های برجامی غرب( 
در انهدام این ماتریس مؤثرترین نقــش را ایفا کردند. پس از آن، 
غرب روی به نگاه »شــبکه ای« آورد. در نگاه شبکه ای، غرب با 
نوعی نسبت گذاری جدید میان استراتژی ها و تاکتیک ها، ساختار 
بازی خود را محدودتر ساخت؛ به عنوان مثال، »استراتژی مهار 
حداکثری ایران« به صورت خودکار به حاشــیه رانده شد و جای 
خود را به »استراتژی فشار هوشمندانه« علیه ایران داد. استراتژی 
»منزوی ساختن ایران« نیز با توجه به احیای دیپلماسی منطقه ای 
جمهوری اسالمی ایران و استفاده بهینه دولت جدید از فرصت های 
فرامنطقه ای جاری در نظام بین الملــل، به طورکامل از قاموس 

محاسبات راهبردی آمریکا رخت بربست.
اما بازی به این نقطه نیز ختم نشد. جمهوری اسالمی ایران با اصرار 
بر خطوط قرمز خود در مذاکرات هسته ای، مانع از بر هم کنش 
»تاکتیک های مذاکراتی« و استراتژی »اعمال فشار هوشمندانه 
غرب علیه کشــورمان« شــد. به عبارت بهتر، ایــران با واکنش 
هوشمندانه و قاطعانه خود، اجازه قرار گرفتن و تطبیق تاکتیک های 
ابتدایی ترسیم شده از سوی غرب بر مدار استراتژی های آن را نداد. 
اکنون غرب به مرحله سوم رسیده است؛ یعنی جایی که ناچار شده 
به نگاه »خطی« روی بیاورد. در نگاه خطی، ما شاهد بازی غرب 
با یک استراتژی  و یک تاکتیک هستیم: استراتژی »اعمال فشار 
هدفمند علیه ایران« و تاکتیک »پیچیده سازی  مذاکرات«! بدیهی 
است که حفظ گارد بسته جمهوری اسالمی ایران در این مرحله و 
تأکید مکرر دستگاه سیاست خارجی کشورمان بر »توافق خوب« 
که در سایه »آینده پژوهی برجامی« و »عدم عبور از خطوط قرمز 
و پیش شرط های اصلی احیای توافق هسته ای« شکل می گیرد، 
نقش مهمی در سقوط غرب در آخرین سنگر دارد. تا رسیدن به 

این پیروزی بزرگ زمان اندکی باقی  مانده است.

 تقویت مناسبات تهران- مسکو
 با راه اندازی کریدور شمال به جنوب

رئیس مرکز پژوهش های مجلس در دیدار با سفیر روسیه 
گفت: راه اندازی کریدور شمال به جنوب زمینه ساز تقویت 

مناسبات ایران و روسیه است.
به گزارش ایرنا، بابک نگاهداری در این دیدار با اشــاره به 
اهمیت نقش مراکز پژوهش  پارلمانی در امر قانونگذاری، 
گفت: با وجود همکاری های راهبردی جمهوری اسالمی 
ایران و روســیه، نهادهای مطالعات پارلمانی 2کشور نیز 
می توانند همکاری های ارزشمندی داشته باشند که این 
تعامالت به توسعه روابط فی مابین نیز کمک خواهد کرد. 
وی افزود: مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی 
آمادگی دارد تا نقش خود را به منظور توســعه همکاری 
تحقیقاتی 2کشــور با همکاری اتاق های فکر روسیه ایفا 

کند.
نگاهداری همچنین به اهمیت راهبردی جمهوری اسالمی 
ایران در ترانزیت کاال در منطقه اشــاره کرد و گفت: یکی 
از مولفه های گسترش همکاری جمهوری اسالمی ایران و 
روسیه، می تواند ترانزیت کاال در کریدور شمال به جنوب 
باشد. وی یکی دیگر از زمینه های همکاری 2کشور را حوزه 
انرژی دانســت و گفت: تا کنون توافقات خوبی در حوزه 
نفت و گاز و سوآپ بین جمهوری اسالمی ایران و روسیه 
صورت گرفته است که در حوزه خنثی سازی تحریم ها علیه 

2کشور مؤثر خواهد بود.
لوان جاگاریان نیز در این نشســت با اســتقبال از توسعه 
روابط جمهوری اسالمی ایران و روسیه، گفت: راه اندازی 
و تقویت کریدور شمال و جنوب از مسیر ایران در راستای 

تقویت مناسبات فی مابین وجود دارد.

شورای اطالع رسانی دولت: 
 ادعاهای مرعشی درباره دولت 

براساس آمارهای غیرواقعی است

دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت توضیحاتی را درباره 
ادعاهای اخیر حسین مرعشــی پیرامون عملکرد دولت 

سیزدهم ارائه کرد.
 شورای اطالع رســانی دولت در پاســخ به اظهارات اخیر 
حسین مرعشــی، دبیرکل حزب کارگزاران تأکید کرد: 
حســین مرعشــی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی 
در گفت و گویی ادعاهای نادرســتی را مطرح و آمارهای 
غیرواقعی بیــان کرده و بر مبنای آنها بــه قضاوت درباره 
عملکرد دولت سیزدهم پرداخته اســت. در این اطالعیه 
آمده است: آقای مرعشــی تالش کرده بدهی کالن به جا 
مانده از دولت روحانی برای رئیسی را طبیعی جلوه دهد، 
این در حالی اســت که حجم بدهی هــای دولت روحانی 
آنقدر وحشتناک و کالن است که بهتر است به بخشی از 
آن اشاره شود. دولت سیزدهم در حالی شروع به کار کرد 
که کشور با ۸.7 میلیارد دالر بدهی خارجی )آمار مربوط به 

پایان خرداد 1۴00( مواجه بود.
حسین مرعشی درباره میراث بدهی دولت روحانی برای 
رئیسی گفته بود که بدهی ها یکی از آن حرف های عجیب 
و غریب اســت. کشــور یک دارایی و یک موجودی دارد؛ 

همیشه دولت ها یک سری بدهی دارند. 
دولت آقای ابراهیم رئیســی هم با حجم باالیی از بدهی 
قطعا دولت را به دولت بعد از خــود تحویل خواهد داد و 
این یک امر جاری اســت. آقای رئیســی چون تجربه کار 
اجرایی نداشتند و با دولت آشــنا نبوده و نیستند، حرف 
غیرکارشناســی زیاد می زننــد و این هم یکــی از همان 

حرف های غیرکارشناسی است.

 واکنش وزیر کشور 
به بیانیه جنجالی

وزیر کشــور با تأکید بــر اینکه صهیونیســت ها و 
دشمنان انقالب اسالمی، حامیان اصلی بیانیه یکی 
از سرکردگان فتنه ۸۸ هســتند، از همه گروه های 
سیاسی خواست موضع خود را با جریان فتنه و نفاق 

مشخص کنند.
به گزارش تسنیم، احمد وحیدی در نشست شورای 
معاونان وزارت کشــور گفت: ماندگاری و توفیقات 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در برهه های 
مختلف تاریخی مرهون مردمی بودن آن است. حضور 
هوشمندانه و معنادار مردم در صحنه  ها و بزنگاه های 
حساس، همواره نقشه های شوم و شیطانی دشمنان 
و معاندان نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران را 
نقش بر آب کرده اســت. وی با اشاره به بیانیه اخیر 
یکی از ســرکردگان فتنه۸۸ گفت: حادثه سال ۸۸ 
از آن دست حوادثی است که باطن و نیات نادرست 
برخی خواص بی بصیرت را بر همگان آشکار کرد. در 
همان زمان، حضور و میدان د اری مردم باعث شــد 
جریان فتنه و ســرکردگان آنها شکست مفتضحانه 
بخورند، درحالی که سران کاخ سفید در پی حمایت از 
آشوب طلبی بودند. وزیر کشور عنوان کرد: در تحلیل 
بیانیه اخیر سرکرده فتنه باید به واقعیت های اصلی 
تحوالت منطقه ای، شکست سیاست های دشمن و 
وضعیت با ثبات و امیدبخش سیاست داخلی توجه 
کرد و اینکه فتنه گران با مشاهده حضور یک دولت 
کامال انقالبی با پشــتوانه مردمــی، در تالش برای 

حاشیه سازی و فتنه افروزی هستند.

مجلس

دولت

 بهادری جهرمی: مردم،
مطالبه گر ترک فعل ها باشند

سخنگوی دولت در نشســت خبری هفتگی خود با خبرنگاران  
برنامه نظارتی رئیس جمهور را از ابتکارات دولت سیزدهم خواند 
و گفت: طرح نظارت ســتادی از وزارتخانه ها ابتکاری است که 
رئیس جمهور تا کنون از ۶وزارتخانه بازدید داشــته است. علی 
بهادری جهرمی نظارت های ستادی را مکمل سفرهای استانی 
دولت خواند و گفت: نتیجه آنچه در نظارت میدانی در استان ها 
انجام می شود در ستاد و آنچه در ستاد انجام می شود در استان ها 

پیگیری و مشاهده می شود.
ســخنگوی دولت در ارتباط با گرانی ها در بازار مســکن گفت: 
کم کاری ها در حوزه مسکن باعث شد این کاالی مصرفی به کاالی 
سرمایه ای تبدیل شــود که اصالح این مشکل نیازمند تکمیل 
طرح هایی چون ساخت وساز مسکن و طرح ملی مسکن است. او 
با بیان اینکه مسکن با فاصله عرضه و تقاضا در کشور دچار چالش 
می شود، تأکید کرد: دولت سعی در عرضه دارد، چون مصوبات 
ُمسکن های کوتاه مدت هســتند و آثار بنیادی نیازمند تکمیل 
این طرح هاست. بهادری جهرمی از مردم خواست تا مطالبه گر 

ترک فعل های انجام شده در این نیازهای اساسی باشند.

خبر

 خبر

حنیف غفاری؛ کارشناس مسائل بین المللیادداشت
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امروزه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و همچنین 
لزوم سرعت بخشــیدن به فرایند ساخت و توسعه 
ایســتگاه ها و خطوط مترو، بازنگری در طراحی و 
ساخت خطوط جدید شبکه مترو بیش از هر زمان 
دیگری احساس می شــود؛ موضوعی که مدیریت 
شــرکت متروي تهران هــم به آن واقف اســت و 
می خواهد به جای روش های روتین و همیشگی که 
از چند دهه قبل سنگ بنای آن گذاشته و همچنان 
بدون تغییر ادامه دارد، سراغ روش های نوین برود تا 
هم هزینه های ساخت مترو و هم مدت زمان اجرای 

پروژه ها کاهش پیدا کند.
به گزارش همشهری، ساخت و سازهای شبکه مترو 
در کشور عمال از دهه60 شــروع شد و امروز حدود 
4دهه می شود که خطوط مترو با همان روش های 
مصوب و تأیید شده همیشــگی، طراحی و ساخته 
می شــود. هرچند این روش های امتحان پس داده 
نیز مبنای علمی و مهندسی دارد، اما اکنون وقت آن 
رسیده است تا ضمن استفاده از تجربیات کسب شده 
طی این سال ها، به جای ادامه روند به جا مانده از چند 
دهه گذشته، به سراغ روش های نوین و فناوری های 
جدید و دانش و علم روز مهندسی در ساخت مترو 
برویم تا عالوه بر کاهش هزینه های تمام شده، شاهد 
کاهش در مدت زمان اجرا و ســاخت مترو باشیم. 
تغییر در مصالح و مواد قابل استفاده در ساخت مترو 
نیز می تواند یکی دیگر از دستاورد های این بازنگری و 
تغییر رویکرد باشد. در همین راستا مدیرعامل شرکت 
متروي تهران بر لــزوم بازنگری در فرایند طراحی و 
ساخت خطوط جدید شبکه متروي پایتخت تأکید 
کرده و از مشاوران و دست اندرکاران طراحی و ساخت 
مسیر و ایستگاه های خطوط جدید خواست تا با ارائه 
ایده های نو و فناوری های جدید، روش های مرسوم 

فعلی را بهینه سازی  کنند.

بازنگری در فرایند طراحی و ساخت خطوط جدید
مدیرعامــل شــرکت متروي تهــران بــا تقدیر از 
پیشرفت های حاصل شده طی 4دهه اخیر در صنعت 
ساخت شبکه متروي پایتخت و شیب رشد آن نسبت 

به صنایع دیگر می گوید: »از نظر مســائل اقتصادی 
و فنی، امروز جایگاه صنعت ســاخت مترو در ایران 
قابل قبول به نظر می رسد، اما واقعیت این است که 
باید از این پس متفاوت تر از آنچه در گذشته مرسوم 
بوده، گام برداشــت و روش های نوینی را چه از نظر 
ایجاد و تامین منابع مالی برای توسعه شبکه مترو و 
چه از حیث فناوری های ساخت و کاهش هزینه های 

مرتبط با آن در پیش گرفت.«
مسعود درســتی تأکید می کند: »به نظر می رسد 
در شــرایط فعلی، باید بــه مشــاوران طراحی 
خطوط جدید شــبکه مترو این اجازه را داد تا با 
ارائه ایده های نو و پیشــنهادهای جدید، نسبت 
به بهینه ســازی  روش های مرســوم فعلی اقدام 
کنند؛ این امر می تواند در حوزه طراحی و ساخت 
مسیر و ایســتگاه ها و هم در حیطه مصالحی که 
استفاده می شــود، رخ دهد. درصورت رخ دادن 
چنین اتفاق مهمی، ســازمان ها و شــرکت های 
قطار شهری سایر کالنشــهرهای کشور نیز متاثر 
از آنچه در تهران دنبال می شــود، سراغ تغییرات 
جدید خواهند رفت و قطعاً این امــر در مواردی 
همچون روش های اجرا، نوع مصالح و زمان اجرای 
طرح ها، تأثیرات خود را به مرور زمان نشان خواهد 
داد.« مدیرعامل شرکت متروي تهران در بخش 
پایانی صحبت های خود، ضمــن تأکید مجدد بر 
لزوم بازنگری در حوزه مهندسی صنعت طراحی 
و ساخت خطوط جدید که در وهله نخست تغییر 
نگرش هــا و ایده های مشــاوران مربوطه را طلب 
می کند، استفاده حداکثری از ظرفیت دانشگاه ها 

و جامعه علمی کشــور برای حل مسائل کلیدی 
صنعت مترو و باز شدن بیشتر پای دانشگاهیان به 

موضوعات این حوزه را خواستار شد.

کاهش هزینه و مدت زمان اجرای پروژه ها 
همانطور که مدیرعامل شرکت متروي تهران نیز در 
صحبت هایش اشاره کرده است، نخستین پیش نیاز 
برای تحول و انقالب در فرایند طراحی و ســاخت 
خطوط جدید شــبکه متروي تهران آن است که به 
مشاوران این اجازه و جسارت داده شود تا طرح ها و 
روش های جدید را ارائه کنند و از حرکت در همان 
مسیر روتین و همیشــگی که چند دهه است بدون 
تغییر ادامــه دارد، فاصله گرفته و خارج شــوند. در 
کنار این موضوع استفاده از ظرفیت ها و توانایی های 
دانشگاه ها و دانشگاهیان و شــرکت دانش بنیان به 
همراه میــدان دادن و اعتماد کردن بــه آنها نیز در 
این مبحــث نقش کلیدی داشــته و دارای اهمیت 
بسیار اســت. با توجه به تغییر شرایط کشور نسبت 
به گذشته و مشــکالت و محدودیت های اقتصادی 
که دولت و شــهرداری ها سال هاســت با آن دست 
به گریبان هســتند، صرفه جویی و کاهش هزینه ها 
امری گریزناپذیر به نظر می رسد. درگذشته با توجه 
به شرایط اقتصادی کشور، شــهرداری تهران توان 
تامین و پرداخت تمام اعتبار و ســرمایه مورد نیاز 
برای پروژه های ساخت و توسعه مترو را دارا بود، اما 
امروز نیاز به صرفه جویی و کاهش هزینه به شــدت 
احساس می شود. جلب مشــارکت و سرمایه بخش 
خصوصی بخشــی از این فرایند به شمار می رود اما 

در کنار آن، کاهش هزینه و زمان ساخت و استفاده از 
مصالح جدید و نوین هم نیاز است. طبق برآورد های 
صورت گرفته، امروز با همان روش ها و فرمول های 
روتین کــه مربوط به چند دهه قبل اســت، هزینه 
ســاخت یک کیلومتر خط مترو رقمــی در حدود 
1500 تا 1600میلیارد تومان است و به لحاظ زمانی 
هم ســاخت همین یک کیلومتر حــدود 200روز 
زمان می برد، امــا با بازنگــری در فرایند طراحی و 
ساخت خطوط جدید شبکه متروي تهران می توان 
هردو مولفه را کاهش داد. درســتی در این رابطه به 
همشــهری می گوید: »ما امروز در چهارمین دهه 
فعالیت مترو قرار داریم و طی این مدت رشدی که در 
صنعت مترو داشته ایم بسیار چشمگیر و فوق العاده 
بوده است، اما به نظر می رسد در این موضوع باهدف 
بهینه سازی  هزینه ها و کاهش زمان ساخت، نیازمند 
بازنگری مجدد هستیم. برای این منظور و همچنین 
اســتفاده از فناوری های نوین می توانیــم از توان، 
ظرفیت و دانش مشاوران و شرکت هایی که در این 
حوزه فعالیت دارند استفاده کنیم. لذا امروز درهای 
مترو به روی صاحبان ایده و مشاورانی که می توانند 
در این زمینه ها به ما کمک کنند بیش از همیشه باز 
است. در مجموع اگر کســی بتواند در بهینه سازی  
فرایند های اجرایی و روش های ساخت و همچنین 
تامین مصالــح و تجهیزاتی که در مترو اســتفاده 
می شــود به ما کمک کند، حتما از آن اســتقبال 

خواهیم کرد.«
مدیرعامل شرکت متروي تهران می افزاید: »در واقع 
امروز نیازمند انقالب دیگری در حوزه مهندســی 
طراحی و ســاخت خطوط مترو هستیم تا ما هم 
برای نســل آینده کاری انجام داده باشیم. در این 
طرح اهداف کوتاه مدت را هم دنبال می کنیم، اما 
فرایندی که مدنظر ما قرار دارد یک فرایند هدفمند 
و بلندمدت اســت تا ما هم بتوانیم پا به پای دیگر 
نقاط جهــان که از فناوری های نوین در ســاخت 
شبکه مترو استفاده می کنند، شبکه مترو تهران 
را تکمیل کنیم. افزایش کیفیت و راندمان هر آن 
چیزی که امروز به عنوان دستاورد های صنعت مترو 
در کشور داریم، خروجی این طرح است و به دنبال 
مهندسی ارزش و هزینه و کنترل هزینه ها به همراه 
کاهش زمان ساخت خطوط و ایستگاه های شبکه 

مترو هستیم.« 

انقالب در فرآیند طراحی و ساخت خطوط مترو
مدیرعامل شرکت مترو تهران: با استفاده از فناوری های نوین می توان زودتر شبکه متروي تهران را تکمیل کرد

امسال در تقاطع خیابان های ولیعصر و فاطمی یک فضای عمومی برای استفاده شهروندان ساخته می شود
پیشرفت 36درصدی پروژه میدانگاه جهاد

 میدانگاه )پالزا( جهاد، امســال بــه بهره برداری 

گزارش2
می رسد. در سال های اخیر بار ها عرصه ای در نقاط 
مختلف شهر برای شهروندان آزاد شد تا به میدانگاه 
تبدیل شــود و در نتیجه میدانگاه هایی چون پــالزای هفت تیر، 

امیرکبیر و... به بهره برداری رسیدند. 
به گزارش همشهری، در دوره مدیریت ششم شهر تهران، اجرای 
این طرح در دستور کار قرار گرفت و در سال1401 عملیات احداث 
میدانگاه جهاد در اولویت قرار گرفت. اکنون معاون فنی و عمرانی 
شــهرداری تهران از مراحل نهایی فونداســیون و اسکلت بنای 

طراحی شده در این پروژه خبر می دهد. 
عباس شــعبانی در این زمینه می گوید: »احداث میدانگاه جهاد، 
پروژه ای مهم به لحاظ ارتقای کیفــی و افزایش جلوه های بصری 

فضاهای شهری است.« 
میدان جهاد در منطقه6 قــرار دارد و به دلیل اینکه این محدوده 
مراکز تجاری بسیاری دارد، یک نقطه پرتردد محسوب می شود. 
میدانگاه جهاد در تقاطع خیابان ولیعصر)عج( و خیابان فاطمی قرار 
دارد و روزانه رفت وآمد بسیاری با اتوبوس و مترو در این محدوده 
اتفاق می افتد. البته برای اتمام پــروژه میدانگاه جهاد نیاز به رفع 
معارضاتی اســت که شــهرداری تهران پیگیر این موضوع است. 
به گفته معاون فنی و عمرانی شــهرداری تهران، اجرای بخشی از 
پروژه میدانگاه جهاد مستلزم جابه جایی و رفع معارض پست برق 

است که پیگیری برای برطرف ساختن این مانع اجرایی ادامه دارد.

ضرورت احداث میدانگاه
 زندگی در کالنشــهر تهــران به عنوان یکــی از پُرجمعیت ترین 
پایتخت های جهان ســختی های خود را دارد. شهری که زمانی 
انسان محور بود، به دلیل تولید و تردد خودروها به شهری خودرو 

محور تبدیل شده است.
 به نظر می رسد با این روند در دهه های آینده تهران دیگر شهری 
برای زندگی نباشــد، درحالی که شــهرداری تهران با آزادسازی 
عرصه هایی به نفع شهروندان در تالش است که این روند را تغییر 
دهد. میدانگاه یا پالزای شــهری که در دنیای ُمدرن مورد توجه 
قرار گرفته است، مورد استقبال مدیریت شــهری در تهران هم 
قــرار دارد. چنان که معاونت فنی و عمرانی شــهرداری تهران در 
میان عمده فعالیت های عمرانی اجرای طرح احداث میدانگاه ها را 
هم در دستور کار خود قرار داده است. پالزای شهری محصور در 
چهارراه ها، معابر شهری و غیره است، یعنی در میان تردد خودروها 
قرار دارد. با این حال، پالزای شهری در نقاط مختلف تهران جایی 
برای توقف شــهروندان محسوب می شــود. میدانگاه زمینه ساز 
اتفاقات مختلف نظیر تعامالت اجتماعی شهروندان یا محلی برای 
به نمایش گذاشتن اثری هنری است یا حتی می تواند یک بازارچه 

کوچک محلی باشد.

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

استاندار کربال با شهردار تهران در برج میالد دیدار کرد
 همکاری های تهران و کربال 

در اربعین حسینی
نصیف جاسم الخطابی، اســتاندار کربال با علیرضا زاکانی، 
شــهردار تهران در برج میالد دیدار کرد و شهردار پایتخت 
با اشــاره به همکاری ها در هنگام برگزاری مراسم اربعین 
در کربال گفت که ملــت ایران و عراق با افتخار در مســیر 
ســازندگی و کمک به یکدیگر برای خلق افتخار و بزرگی 
عظمت اسالم در کنار هم هستند و امیدواریم روزبه روز این 

نزدیکی بیشتر شود.
به گزارش همشــهری، در این دیدار تفاهمنامه همکاری 
میان تهران و کربال امضا شد و علیرضا زاکانی گفت: »طی 
جلســه ای که در کربال برگزار شــد، ظرفیت های مختلف 
شــهر تهران را تشــریح کردیم و امروز آماده ایم در قالب 
همکاری مشترک در حوزه های مختلف ازجمله حمل ونقل، 
پسماند، خدمات شهری و مهندســی و فنی و عمرانی و... 
این خدمتگزاری را تبدیل به چارچوبی کنیم تا بتوانیم این 

خدمت را جاری و ساری کنیم.« 
شهردار تهران با بیان اینکه تجربیات کنونی مدیریت شهری 
در تهران و هر آنچه در آینده کسب می شود، در خدمت مردم 
عراق و کربال است، عنوان کرد که امیدواریم این همکاری ها 
مقدمه ای شــود تا بتوان توفیقات را برای تهران و کربال در 
بهره مندی از ظرفیت ها به ویژه در زمان اربعین حسینی)ع( 

فراهم کند.

خدمت رسانی به زوار امام حسین)ع(
در ادامه مراســم اســتاندار کربال با بیان اینکه امیدواریم 
خداوند توفیق دهد خدمتگزار زوار امام حسین)ع( باشیم، 
گفت که برای یک مأموریت مهم یعنی خدمت رســانی به 
زوار امام حسین)ع( اینجا هســتیم. به گفته نصیف جاسم 
الخطابی بهترین خروجی این دیدارها تبدیل شدن تجربیات 
به نقشه های میدانی و عملی است تا خدمت رسانی به زائران 
بهتر شــود. او در ادامه با بیان اینکه میلیون ها زائر در ایام 
اربعین وارد کربال می شوند تأکید کرد: »تمام دستگاه های 
اجرایی در مراســم اربعین در موضوعاتــی چون خدمات 
شهری، استقبال و اسکان دخیل هستند و از این رو همکاری 
نزدیک با کشور ایران می تواند روند خدمت رسانی بهتر به 
زائران را بسیار تســهیل کند. همچنین شهرداری تهران، 
شهرداری بزرگ در منطقه است و ما می خواهیم در حوزه 
مختلف شهری ازجمله ساخت وســاز و خدمات شهری از 
تجربیات تهران استفاده کنیم تا با گسترش روابط و همکاری 
دوجانبه به الگویی برای منطقه تبدیل شــویم.« استاندار 
کربال در پایان گفت که برای شــکل دادن به همکاری های 
دوجانبه الزم اســت کمیته های تخصصی مشترک در هر 
بخش ایجاد شود تا خدمات به شکل مطلوب تری ارائه شود.

استفاده از تجربیات متروي تهران در کربال
استاندار کربال همچنین در فرایند بازدید از خط یک مترو 
گفت: »صنعت مترو جزو صنایع با فناوری باال به حســاب 
می آید و توانمندی ایران در ساخت و توسعه مترو با استفاده 
از توان مهندسی و ظرفیت شرکت های داخلی، قابل تحسین 
است؛ بنابراین خواستار استفاده از تجربیات متروی تهران 
هستیم اگرچه به خاطر شرایط خاک کربال، امکان ساخت 
مترو به صورت زیرزمینی وجود ندارد اما برای ساخت مترو 
روی زمین منتظر حضور تیم متخصص از تهران هستیم.« 
نصیف جاسم الخطابی در ادامه با اشــاره به قدیمی بودن 
سامانه کنترل ترافیک شــهر کربال تأکید کرد: »هر سال 
مراسم  متعددی در شــهر کربال برگزار می شود که شاهد 
حضور میلیونی افراد و ترافیک هستیم و با توجه  به تعامالت 
خوبی که بین ما و شهرداری تهران برقرار شده امیدواریم 
بتوانیــم از دانش و تجربه متخصصان این حوزه اســتفاده 
کنیم. همچنین در ایام اربعین حســینی شاهد ورود بیش 
از یک میلیون و ۸00هزارخودرو هســتیم که امیدواریم با 
به روزرسانی سامانه کنترل ترافیک کربال توسط متخصصان 

ایرانی بتوانیم ترافیک این مراسم را کنترل کنیم.«
استاندار کربال همچنین در بازدید از مرکز کنترل ترافیک و 
معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران با سیدمجتبی 
شفیعی، معاون شهردار تهران دیدار کرد و برای تبادل و به 
 اشتراک گذاشــتن تجربه و تخصص در حوزه حمل ونقل 

عمومی و ترافیک تأکید شد.

خدمات ویژه شهرداری تهران در مراسم اربعین
رئیس ستاد اربعین شهرداری تهران در جلسه هماهنگی 
ویژه برنامه های اربعین حسینی شــهرداری تهران از رفع 
موانع در مراســم اربعین خبر داد و گفت: »امسال عالوه بر 
مرزها در موقف ها)شهرهای نجف، کربال، کاظمین و سامرا( 
قرارگاه ایجاد می کنیــم تا خدمات بهتــر و مطلوب تر به 
زائران ارائه شود.« محمدامین توکلی زاده با اشاره به اینکه 
برنامه های اربعین امسال با شعار »انا من حسین« و »سالم 
یا مهدی« اجرا می شــوند، عنوان کرد: »همان رویکردی 
را که بــرای برنامه های اربعین دنبــال می کنیم باید برای 
راهپیمایی جاماندگان تکرار کنیم و این برنامه ها در تهران 
با محوریت سازمان فرهنگی- هنری شهرداری تهران انجام 
خواهد شــد.« به گفته او ارائه خدمات در مرزها و ســپس 
برگزاری پویش های داخل عراق، هم در موقف ها و هم در 
مسیر پیاده روی، بخش دیگر برنامه های ستاد اربعین است 
و در پایان هم اختتامیه فعالیت های ستاد اربعین در شهر 

نجف خواهد بود.

دیدار با اعضای شورای عالی استان ها
شــهردار تهران همچنین در مراسم جداگانه ای با تعدادی 
از اعضای شورای عالی اســتان ها دیدار و گفت وگو کردند. 
همگرایی و یکپارچه سازی  طرح های شهری، تامین اعتبارات 
مورد نیاز، ساختار شهرداری ها و نیروی انسانی، لزوم تغییر 
نگاه به مدیریت شــهری و لزوم واگــذاری برخی امور به 
شهروندان، ارتباط مســتمر با مجمع کالنشهرها، کاهش 
کمک ها و درآمدهای مالی، توجه بــه درآمدهای پایدار و 
ارتقای جایگاه شورای عالی استان ها ازجمله موضوعاتی بود 
که رئیس و اعضای شورای عالی استان ها در حضور شهردار 

تهران پیرامون آنها به بیان نظرات خود پرداختند.

 علی نصیری 
 رئیس سازمان مدیریت بحران تهران

داوطلبــان عضــو گروه هــای دوام بایــد در 
تمامی مراحل چرخه مدیریت بحران حضور 
داشــته و فعال باشــند. برای افزایش درک 
خطــر در جامعه تنها با کمک تشــکل های 
مردمــی می توانیــم به نتیجــه برســیم و به 
همین منظور در تالشــیم تا با اســتفاده از 
ظرفیت مردمی به ارزیابی کامل بحران های 

شهری و خطرات آن بپردازیم. 

 احمد علوی 
 رئیس ستاد سمن های شهر تهران

رویکــرد اصلــی در دوره جدیــد ســتاد 
ســمن های شــهر تهــران ایجــاد تعامــل 
مشــترک با گروه هــای جهادی در راســتای 
توان افزایــی و رونــق مشــارکت عمومــی 
اســت. شــرح وظایــف ســتاد توان افزایــی 
شــهر تهــران کامــال مشــخص و هــدف از 
تاســیس آن کار مشــارکتی بــوده و هــدف 
اصلی ما رشد، توسعه و توان افزایی است. 

 محسن منصوری 
 استاندار تهران

تجهیــز پاســاژها، مراکــز تجــاری و 
بنگاه هــای اقتصــادی بــه امکانــات 
پایــش تصویــری و دوربیــن بایــد در 
قواعــد شهرســازی به عنــوان الــزام 
مدنظــر قــرار گیــرد. مبــارزه و مقابلــه 
بــا ساخت و ســازهای غیرمجــاز و لــزوم 
اختصــاص پارکینــگ در کمیســیون 

ماده ۱۰۰ باید مورد توجه قرار گیرد.

مجتبی شــفیعی، معاون حمل ونقل و 
ترافیک شهرداری تهران گفت: حدود 
۱۰۳هــزار مجــوز بــرای طــرح ترافیــک 
سراســری وجــود دارد کــه ۵۳هــزار 
بــه اقشــار خــاص داده شــده اســت، 
حــدود ۵۰هــزار به صــورت روزانــه بــه 
مــردم تعلــق می گیــرد و تقریبــا ۴هزار 
طــرح هــم بــرای خبرنــگاران اســت. 
قیمت امســال طــرح ترافیک نســبت 
بــه ســال گذشــته ۲۵درصــد افزایــش 
یافته اســت. پــس از یک مــاه از حمله 
ســایبری، درگاه هــای نوبت دهی طرح 
ترافیــک روزانــه، هفتگــی، ۳ ماهــه و 
6 ماهه به صورت قبل برای شهروندان 

فعال و امکان پذیر شده است.

۱۰۳
هزار

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و 
اسالمشهر در مجلس شورای اسالمی 
گفت: دولت باید ۵۰درصد سهم بلیت 
شهروندان از تردد با وسایل حمل ونقل 
عمومی را پرداخت کنــد که امیدواریم 
در زمــان تدویــن بودجه های ســنواتی 
با کمــک گرفتــن از کارشناســان مالی 
شــهرداری در کمیته هــای تخصصــی، 
بتوانیم ایــن معضــل را برطــرف کنیم. 
علی یزدی خواه افزود: دولت ها به دلیل 
محدودیــت منابــع مالــی، ســهم خود 
را در اداره تهــران ایفــا نمی کننــد. بــا 
توجه به این ســاختار، شهرداری ناچار 
 است با امکانات خود، زیرساخت ها را 

فراهم کند.

5۰
درصد

ساخت ۳۰ هزار خانه توسط 
شهرداری و انجمن سازندگان

تفاهمنامه همکاری مشــترک بین شــهرداری 
تهران و انجمن سازندگان مسکن و ساختمان با 
هدف گذاری ساخت ۳0هزار واحد مسکن به امضا 
رسید. به گزارش همشــهری، چهارمین جلسه 
قرارگاه مسکن شــهر تهران به ریاست شهردار 
تهران در محل ساختمان شهرداری تهران برگزار 
شد. علیرضا زاکانی در این جلسه با تأکید بر این 
موضوع که موضوع مسکن در تهران امری حیاتی 
اســت، گفت: در حوزه تأمین مســکن در شهر 
تهران مسیری در حال طی شدن است که نیاز به 
جدیت و دقت دارد، زیرا ما در تهران خود را موظف 
می دانیم که نسبت به مســکن مردم حساس و 
متعهد باشیم. شــهردار تهران با بیان این مطلب 
که هیچ دســتگاهی به اندازه شــهرداری تهران 
نمی تواند مؤثر باشد و ما به این اثرگذاری اعتقاد 
داریم، افزود: تشکر می کنم از دوستانی که زمینه 
انعقاد تفاهمنامه را فراهم کردند، اما باید بر نحوه 
انجام قراردادها دقت شود تا وعده ها به عمل ختم 
شود. هر اتفاقی که در شهر می خواهد رخ بدهد، 
باید با توجه  به تجارب گذشته انجام شود و تجارب 
گذشته نیز سرشــار از توفیقات و ناکامی هاست 
که ما باید به سمت افزایش توفیقات حرکت و از 
ناکامی ها دوری کنیم.شــهردار تهران همچنین 
روزچهارشــنبه در صدو ســیزدهمین نشست 
ادواری مجمع شــهرداران کالنشــهر ها شرکت 

خواهد کرد.

نقل قول خبر

عدد خبر

 خبر

اربعین

1600
میلیارد
 تومان

200
روز

30 تا 35
درصد

هزینه ساخت 
هرکیلومتر خط مترو 

هم اکنون

سرعت متوسط 
حفاری هر کیلومتر 

 خط مترو 
)TBM با دستگاه(

 کاهش زمان کلی 
ساخت هر کیلومتر 

خط مترو بین

پیش بینی کاهش 
هزینه ها با استفاده 

از مصالح نوین 

کاهش هزینه های 
کلی ساخت هر 
کیلومتر خط مترو

پیش بینی کاهش 
هزینه ها با اصالح 
روش های الینینگ

تا%5%25 %15%20

وضعیت احداث میدانگاه جهاد

مشخصات میدانگاه جهاد

پیشرفت: ۳6 درصد

 عملیات انجام شــده: اجرای فونداســیون 
و اسکلت بنا

فعالیــت فعلــی: نصــب شــبکه میلگــرد و 
رابیتس روی اسکلت بنا

فعالیت بعدی: اجرای عملیات آجرکاری با 
استفاده از آجر قزاقی

مدت اتمام پروژه: 6ماه

 مساحت: 2هزار مترمربع

 نوع سازه: معماری ایرانی-اسالمی

 بنای حجمی: 8۰۰مترمربع
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 شماره  8568

کارگران پیگیر حق مسکن 650هزار تومانی
در نامه اخیر رئیس مجلس به رئیس جمهور، عالوه بر ابطال مصوبه دولت برای افزایش 10درصدی 
حقوق بازنشستگان در سایر سطوح مزدی، کاهش 100هزار تومان حق مسکن کارگری نیز مغایر 
با قانون اعالم شــده بود. حاال، تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان نهایی شده؛ اما هیچ خبری از 
تصمیم گیری برای حق مسکن کارگران نیســت. نماینده کارگران در شورای عالی کار با تأکید بر 
اینکه حق مسکن کارگری باید با توجه به قوانین موجود 650هزار تومان تصویب شود، مهلت 10روزه 
مجلس به دولت برای اصالح مصوبه  خود به پایان رسیده و تاکنون باید تصمیم خود برای برگرداندن 
مصوبه شورای عالی کار یا ابالغ مصوبه این شورا را اعالم می کرد. علی خدایی در گفت وگو با همشهری 
با اشاره به اینکه دولت هیچ کدام از این اقدامات را انجام نداده است، می افزاید: با اتمام مهلتی که 
مجلس به دولت داده بود، باید رئیس مجلس حق مســکن 650هزار تومانی را ابالغ کند که به نظر 
نمی رسد چنین اتفاقی رخ دهد. در این شرایط بهتر است دولت مصوبه حق مسکن 650هزار تومانی 
را خودش ابالغ کند؛ در غیر این صورت در جلسه آتی شورای عالی کار که چند روز دیگر برگزار خواهد 
شد، به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد. خدایی با تأکید بر اینکه طبق مصوبه شورای عالی کار، رقم 
جدید بن مسکن باید از ابتدای سال پرداخت شود، می گوید: با گذشت زمان، مبلغ اضافه شده به حق 
مسکن کارگری به مطالبات انباشته کارگران تبدیل می شود و فرصت سوزی در ابالغ آن، می تواند 
برخی از کارفرمایان را در تسویه  این مطالبات انباشته با مشکل مواجه کند. نماینده کارگران در 
شورای عالی کار تأکید می کند: طبق قانون، نه مصوبه شورای عالی کار و نه مصوبه هیأت مدیره تأمین 
اجتماعی برای کارگران و بازنشستگان توسط دولت قابل تغییر نیست و حتی هیأت امنای تأمین 
اجتماعی نیز اجازه چنین کاری ندارد؛ بر این اساس اگر دولت با هر یک از این دو مصوبه مشکل دارد 

باید آنها را برای تجدیدنظر به مرجع اولیه برگرداند.

مکث

احمد میرخدائیگزارش
روزنامهنگار

بهدنبالرایزنیدولتیهایعضوهیأتامنایتأمین
اجتماعیوبازنشستگان،مقررشدهکهقانونبرای
افزایشحقوقبازنشستگاناجراشود؛اگرتمامتوافق
اینباشد،حقوقبازنشســتگانبایدطبقپیشنهاد
اولیهتأمیناجتماعیبهمیزان38درصدبهاضافه

ماهانه515هزارتومانافزایشیابد.
بهگزارشهمشــهری،بهدنبالمصوبهدولتبرای
افزایــش10درصدیحقوقبازنشســتگانتأمین
اجتماعیدرســایرســطوحمزدیکــهاعتراض
بازنشستگانوورودمجلسبهماجرارادرپیداشت،
مجلسرأیبهاعالممغایرتمصوبهدولتباقانون
دادودرادامهرئیسجمهور،اختیــاراتدولتدر
تعیینحقوقبازنشستگانرابه3نمایندهدولتدر
هیأتامنایتأمیناجتماعیتفویضکرد.درنهایت،
هفتهگذشته،سرپرســتوزارتتعاون،کارورفاه
اجتماعیازنهاییشدناصالحمصوبهافزایشحقوق
بازنشستگانباهمفکرینمایندگاناینگروهخبرداد
وگفتکهجزئیاتآناعالمخواهدشد.حاالوعده
اعالمعمومیجزئیاتاینمصوبهفرارسیدهوآنگونه
کهمحمدهادیزاهدیوفامیگوید:امروزدرجریان
انتخاباتکانونهایبازنشســتگی،اینجزئیاترا

نمایندگانبازنشستگاناعالممیکنند.

بی خبران یک مصوبه
3هفتهازنامهنگاریمجلــسودولتومغایرقانون
اعالمشــدنمصوباتدولتبرایکاهش100هزار
تومانیبنمســکنکارگریوافزایش10درصدی
سایرســطوحمســتمریبگیرانتأمیناجتماعی،
سرپرســتوزارتتعاون،کارورفــاهاجتماعیاز
اصالحشدنمصوبهحقوقبازنشستگانخبرداداما
هیچجزئیاتیدرموردآنبیاننکرد.زاهدیوفادیروز
نیزدرنشستباخبرنگارانحوزهوزارتتعاون،کار
ورفاهاجتماعی،باردیگربهاینموضوعپرداختو
اطالعرسانیجزئیاترابهنشستروزبعدتشکلهای
بازنشستگیموکولکرد.نکتهاینجاستکهپیگیری
همشهریازتشکلهاوفعاالنبازنشستگیحاکیاز
ایناستکهآنهانیزجزئیاتیازاینمصوبهندارندو
فقطبراساسمطالبهایکهدرگفتوگوهایخودبا
دولتیهایهیأتامنایتأمیناجتماعیداشتهاند،
فکرمیکنندکهحقوقبازنشســتگانطبققانون
وبراساسهمانپیشــنهاداولیهتأمیناجتماعی
یعنی38درصدبهاضافهماهانــه515هزارتومان

افزایشخواهدیافت.البتهبهواسطهاینکهبراساس
ماده96قانونسازمانتأمیناجتماعیوهمچنین
نظرمجلس،دولتحقدخــلوتصرفدرمصوبه
حقوقبازنشســتگانرانداردوفقــطدرمقامردو
قبولوهمچنینبرگشــتیاابالغاینمصوبهقرار
میگیرد،هرگونهتغییرمصوبهتأمیناجتماعیدر
جاییغیرازهیأتمدیرهاینسازمانکهپیشنهاد
اولیهراارائهداده،غیرقانونیاســت.پساگرمنظور
دولتیهایعضوهیأتامنــایتأمیناجتماعیاز
تمامشــدنکارمصوبهحقوقبازنشستگان،اجرای
قانوندراینموردباشــد،بایدمنتظربودتاحقوق
بازنشستگانومســتمریبگیرانتأمیناجتماعی
درسایرسطوحبهمیزان38درصدبهاضافهماهانه
515هزارتومانافزایشیابدوطبقاعالمسازمان
تأمیناجتماعی،اینافزایشدرحکمشــهریورماه

بازنشستگاندرجشود.

سرپرست وزارت کار چه می گوید؟
همانگونهکهاشارهشد،سرپرســتوزارتتعاون،
کارورفاهاجتماعیدر2نوبتبهصحبتازاصالح
مصوبهحقوقبازنشســتگانصحبتکردهودرهر
دونوبت،جزئیاتیارائهندادهاســت؛اماازاظهارات
دیروزاومیتواناستنباطکردکهماجراهمانگونه
کهبازنشســتگانمیخواســتند،بهپایانرسیده
است.سرپرستوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی
درنشســتدیروزباخبرنگاران،گفــت:درمورد
مصوبهحقوقبازنشستگان،بعدازجلساتمتعدد

بابازنشســتگان،تصمیمگرفتیمکــه»قانوناجرا
شــود«ودربارهنحوهپرداختهمبابازنشستگان
توافقکردیمکهامروزدرانتخاباتاطالعرســانی
خواهندکرد.بهگزارشهمشــهری،اینکهزاهدی
وفابهصراحتازتصمیمبرایاجرایقانوندرمورد
حقوقبازنشستگانصحبتمیکند،فقطمیتواند
بهمعنایاجرایمــاده96قانونســازمانتأمین
اجتماعیوعملبهمصوبهوپیشــنهاداولیهتأمین
اجتماعیمبنیبرافزایش38درصدبهاضافهماهانه
515هزارتومانبهحقوقومستمریبازنشستگان
تأمیناجتماعیدرسایرسطوحباشد؛چراکهطبق
اینمادهقانونیوهمچنینبراساسنظرمجلس،باید
همیننرخهاکهبرگرفتهازمصوبهشورایعالیکار
است،مالکافزایشحقوقبازنشستگانباشد.در
اینمیــان،یکاحتمالنیزوجــودداردکهحقوق
براســاساینمصوبهافزایشپیداکندامادرشیوه
پرداختتغییراتیانجامشودکهبخشیازپرداختی
بهشــیوهایغیرازواریزماهانهبهحسابباشد.این
احتمالگرچــهوزنکمیدارد،اماهمبهواســطه
اعالمنشــدنجزئیاتمصوبهوسپردناعالمآنبه
نمایندگانبازنشســتگانوهمبهواسطهاظهاراتی
کهسرپرستوزارتکاردرموردواگذاریسهامبه
بازنشستگانداشته،اینسناریونیزبایدمدنظرقرار
گیرد.سرپرستوزارتکاردرنشستدیروزضمن
تأکیدبرلزومحفظمنزلتبازنشستهوانتقالحقوق
وداراییمتعلقبهبازنشسته،گفت:یکبازنشسته
مســئولیتهاومخارجیدرزندگیداردکهبایداز

عهدهآنهابرآید،مثالمیخواهدبرایپسرشمسکن
تأمینکند؛یکپیشنهادمااینبودکهصندوقزمین
وساختمانبرایهراستانیتأسیسشودتابهاین
نیازدسترسیپیداکنند.زاهدیوفاافزود:همچنین
پیشنهادشدهتابرخیازسهامهاییکهمانندقلک
دائمیخواهدبود،بهبازنشستگانواگذارکنیمکه
خودوخانوادههایآنهاازمنافعآناستفادهکنند.
بهگفتهاو،حقوقبازنشستگانهمبایدطبققانون
کارشورایعالیکارتغییرکند.سرپرستوزارتکار،
مجموعتصمیماتگرفتهشدهبرایبازنشستگانرا
خوبتوصیفکردوگفت:سیاستکلیایناست
کهشرکتهایســرمایهگذاریاستانیرابهسبک
شرکتهایملیایجادکنیموذینفعانوزارتتعاون،
کارورفاهاجتماعی،سهامداراناصلیاینشرکتها
باشندتاهمبراساسآمایشســرزمین،درتوسعه
منطقهایمشــارکتداشتهباشــندوهمازدرآمد

حاصلازایناقداماتمنتفعشوند.

سناریوی غالب برای افزایش حقوق بازنشستگان
علیدهقانکیا،رئیسپیشینکانونبازنشستگان
استانتهراندرگفتوگوباهمشهری،ضمناظهار
بیاطالعیازجزئیاتیکهبهگفتهسرپرستوزارت
کار،قراراستنمایندگانبازنشستگاناعالمکنند،
میگوید:مــادرگفتوگوهاییکهبــادولتیهای
عضوهیأتامنــایتأمیناجتماعیداشــتیم،بر
لزوماجرایکاملمصوبهشــورایعالیکارتأکید
کردیموخواستهمااینبودکهپیشنهاداولیهتأمین
اجتماعیمبنیبــرافزایش38درصــدیحقوق
بازنشستگانبهاضافه515هزارتوماندرماهاجرایی
شود.دهقانکیامیافزاید:پیروهمینخواسته،فکر
میکنیماصالحیهموردنظرسرپرستوزارتکارنیز
برهمیناعدادوارقامداللتداشتهباشد.بهگزارش
همشهری،درماده96قانونتأمیناجتماعی،این
سازمانمکلفشــده»میزانکلیهمستمریهای
بازنشستگی،ازکارافتادگیکلیومجموعمستمری
بازماندگانرادرفواصلزمانیکهحداکثرازسالی
یکبارکمترنباشد،باتوجهبهافزایشهزینهزندگیبا
تصویبهیأتوزیرانبههماننسبتافزایشدهد.«
مجلسهمبراساسهمینمادهقانونیمیگویدکه
دولتدرمقامابالغاینمصوبهقرارداردوطبقسنت
دورههایقبل،نبایدتغییریدرمصوبهایجادکند.
درشرایطفعلینیز،ازآنجاییکهسناریوهایتعیین
حقوقبازنشستگان،غالبابراجرایقانونتأکیددارد،
انتظارمیرودکهامروزبااعالمجزئیاتمصوبهجدید
حقوقبازنشستگان،افزایش38درصدیبهاضافه

515هزارتوماناجراییشود.

امروزازحقوقبازنشستگانرونماییمیشود
طبقاعالمسرپرستوزارتکار،چهارشنبهجزئیاتافزایشونحوهپرداختحقوقومزایایبازنشستگانازسوینمایندگانآنهااطالعرسانیخواهدشد

مرکزآماراعالمکرد:

افزایش 46 درصدی هزینه تولید صنعتی
مرکزآمــارایراناعــالمکرد:متوســطقیمت

تولید
تولیدکنندهبخشصنعتدربهارامسالنسبتبه
بهارسالگذشته)نرختورمنقطهبهنقطه(به46.3
درصدرسیدهکهنســبتبهنرختورمزمستانسالگذشته5.6
درصدرشدکردهاست.بهبیانروشنترمیانگینقیمتدریافتی
توسطتولیدکنندگانمحصوالتصنعتیبهازایتولیدکاالهای
خوددرداخلکشــور،درفصلبهار1401نسبتبهفصلمشابه
سالقبل،46.3درصدقدکشیدهاست.اینگزارشمیافزاید:در
بهارامسالباالتریننرختورمنقطهبهنقطهتولیدصنعتیبا93.3
درصدمربوطبهگروهساختموادغذاییوکمترینتورمنقطهبه
نقطهبا1٧.1درصدمربوطبهگروهساختمحصوالترایانهای،

الکترونیکیونوریبودهاست.
بهگزارشهمشهری،نرختورمفصلیبخشصنعتایراندربهار
امسال12.5درصدبرآوردشدهکهدرچهارفصلمنتهیبهبهار
امســالنرختورمیاهزینهتولیدصنعتیدرکشوربه48درصد
رسیدهاست.براساساعالممرکزآماربیشــترینتورمفصلیبا
44.9درصدمربوطبهگروهتولیدمــوادغذاییوکمترینتورم
فصلیبا2.5درصدمربوطبهگروهساختفلزاتپایهبودهاست.
اینگزارشهمچنینمیافزاید:بیشتریننرختورمساالنهدربخش
تولیدصنعتیدرگروهساختسایرمحصوالتکانیغیرفلزیبه
میزان6٧درصدوکمتریندرگروهساختمحصوالترایانهای،

الکترونیکیونوریبهمیزان2٧.3درصدمشاهدهشدهاست.

بانکمرکزیخطونشانکشید
 کنترل تورم با حبس پول 

بانک های ناسالم
هر6ماهیکبارکارنامهبانکهارابررسیمیکنیمو15درصد
ازپولبانکهایضعیفوناســالمراحبسخواهیمکرد.این
تازهترینبرایندتصمیمجدیدبانکمرکزیبرایکنترلرشد
پایهپولی،نقدینگیوتورمازکانالناترازیبانکهاست.براساس
تصمیمجدید،ازاینپسبانکمرکزیاجازهداردنسبتسپرده
قانونیرابرایبانکهاومؤسساتاعتباریناسالموتخطیکننده
ازمقرراتوضوابطناظربررشدترازنامهآنهاطبقاستانداردهای
نظارتیابالغشدهوبراســاسارزیابیعملکردآنهادررعایت
ضوابطومقرراتابالغیونیزسایرمصوباتشورایپولواعتبار
تاسقف15درصدبرایهمهبانکهاومؤسساتاعتباری،تعیین

واعمالکند.
بهگزارشهمشــهری،هدفازاینتصمیممتناســبکردن
رشدترازنامهبانکهاباشــاخصهایثباتوسالمتاستکه
براینترتیبداراییهایشبکهبانکیمتناسبباامتیازاحصا
شدهبرمبنایشاخصهایسالمتبانکیوبراساسنقدینگی
هدفگذاریشدهکنترلخواهدشد.شــورایپولواعتباردر
تصمیمخودبهبانکمرکزیایناختیاررادادهتانسبتسپرده
قانونیرابرایبانکهاومؤسساتاعتباریناسالموتخطیکننده

تاسقف15درصدتعیینواعمالکند.
پیشازاینبانکمرکزیضوابــطناظربرکنترلمقداردارایی
شبکهبانکیرادر2٧اسفندســال99مشخصکردهبودکهبا
تصمیمجدیدقراراستشاخصهایسالمتجهتتعدیلحد
مجازرشدماهانهبانکهاومؤسساتاعتباریدرمقاطع6ماهه
توسطبانکمرکزیمحاســبه،ارزیابیوحدمجازتعیینشده
موردبازنگریقرارگیرد.اجازهحبس15درصدیسپردهقانونی
بانکهایضعیفوناسالمدر4مردادامسالبهتصویبشورای
پولواعتباررســیدهوهریکازبانکهاومؤسساتاعتباری
موظفندداراییهایخودرابهگونهایمدیریتکنندکهتاپایان
آذرماهسالجاری،میانگینرشدداراییهایمشمولازابتدای
دورهمحاسبهازحدرشــدمجازاعالمیبرمبنایشاخصهای

سالمتبانکیتخطینداشتهباشد.

سنجش سالمت بانک ها
بانکمرکزیشاخصهاییرابرایســنجشسالمتبانکها
تعیینکردهکهشاملامتیازرتبهبندیبانکها،نسبتکفایت
ســرمایه،وضعیتبازاربینبانکیواضافهبرداشــتبانکها،
مطالباتغیرجاریریالــیورعایتبخشــنامههایمبارزهبا
پولشوییمیشود؛افزونبراینکهقراراستوضعیتبانکهااز
نظرگروهبازرسیدرچارچوبضوابطومقرراتازجملهنرخسود
سپردههاوتسهیالت،نرخسودومیزانتسهیالتکالنوافراد
مرتبطوهمچنینشاخصهایسرمایهگذاریوشفافیتمورد

قضاوتحرفهایقرارگیرد.
بانکمرکزیمیگوید:ازاینپسدرصورتیکهبانکهامقررات
جدیدرارعایتنکنند،مدیرعاملواعضایهیأتمدیرهبانک

متخلفبههیأتانتظامیبانکهامعرفيخواهندشد.

سقف رشد ترازنامه بانک ها
بهگزارشهمشــهری،حدمجازرشــدماهانهخالصمجموع
داراییهابرایبانکهایتخصصــیدولتیمعادل2.5درصدو
برایسایربانکهاومؤسساتاعتباریمعادل2درصدتعیین
شدهومعاونتنظارتبانکمرکزیاجازهداردنسبتبهارزیابی
عملکردووضعیتشاخصهایســالمتهربانکاینسقفرا
تغییردهد.علیصالحآبادی،رئیسکلبانکمرکزیمیگوید
2کمیتهپایهپولیونقدینگیدربانکمرکزیبهصورتمستمر
شاخصهایمختلفنقدیندگی،پایهپولیوسایرشاخصهای
ســالمتبانکیراپایشخواهدکرد.ویتأکیدکرد:براساس
استاندارهایبینالمللیشــاخصهایمتنوعیبرایسنجش
وضعیتیکبانکوجودداردکهبانکمرکزیتمامبانکهای
کشوررابراساساینشاخصهاموردارزیابیقراردادهورتبههر
بانکدرهرشاخصرامشخصوبهآنبانکاعالمکردهاست.
برایناساسهربانکبایدبرنامهخودبرایاصالحنقاطضعف
خودرابهکمیتهاصالحنظامبانکیکهبهریاستقائممقامبانک
مرکزیتشکیلشده،ارائهدهدوپسازتصویببرنامههادراین
کمیتهبانکموظفاستبرنامهخودراطبقزمانبندیاعالم

شدهاجراکند.
رئیسشــورایپولواعتباردربارهبرنامــهبانکمرکزیبرای
برخوردبابانکهایمتخلفتأکیدکرد:اخیرادرشــورایپول
واعتبارمصوبشدسپردهقانونیبانکیکهشاخصهایمورد
نظررارعایتنمیکندمیتواندتا15درصدافزایشیابد؛بهاین
ترتیبکفسپردهقانونی10درصداستکهمیتواندتا15درصد
افزایشیابدوبانکمرکزیبراساسسازوکاریکهدراختیاردارد

اینسپردهقانونیراازبانکمتخلفدریافتخواهدکرد.

بانک های بد، زیر تیغ
حاالبایدمنتظرماندودیدآیابانــکمرکزیازاختیارتازهاش
استفادهمیکندوبانکهایبدوضعیفرازیرتیغنظارتقرار
میدهدیااینکهبانکدارانراهیبــرایدورزدنپیداخواهند
کرد.سیاستکنترلترازنامهبانکهاممکناستباعثانقباض
پولیشودوبرخیبانکهادرپرداختتسهیالتباتنگنامواجه
شــوندکهاثرآنبرمقاومتبانکهادرپرداختتسهیالتبه
مردموفعاالناقتصادینمایانخواهدشد.درچنینوضعیتی
ممکناستفشاربربانکمرکزیبرایکنارگذاشتنسیاست
ســختگیریراافزاشدهد.علیصالحآبادیومعاوناناوراهی
سختبرایجلوگیریازانبساطترازنامهبانکهادرپیشدارند
وبیمآنمیرودکهاگراوبخواهدبراساسمجوزشورایپولو
اعتبارجلویبیانضباطیبانکهارابگیردبادستاندازهایجدید
مواجهشودتاجاییکهاعضایعمدتادولتیشورایپولواعتبار

درآیندهایناجازهراازبانکمرکزیبگیرند.

سامانه بدون نظارت به درد نمی خورد
مهرانمحرمیان،معاونفناوریاطالعات
بانکمرکزیگفت:بانکهابرایتسهیالت
موظفبهارائهگزارشاعتبارسنجیهستند
وامکاندستکاریدرآنوجودندارد،زیرا
تسهیالتدرسامانهبانکمرکزیثبتمیشود.اودرعینحال
تأکیدکرد:مهمترینویژگیاعتبارسنجیایناستکهوثیقهو
ضامنراکاهشدهد.مادراعطایتسهیالتخردرتبهخوبی
دربانکــداریدنیانداریمونقطهگمشــدهماجرادقیقاهمین
اعتبارسنجیاست.امادردولتجدیددراینخصوصچندگام
خیلیخوببرداشتهشدکهبرایکسبنتیجهکاملبایدادامه
پیداکند،ولیجاییکهامروزقرارداریمنســبتبهسالپیش

بسیارجلوتراست،اماراهطوالنیدرپیشاست.
ویاضافهمیکند:هربانکیمیتواندبهکسیکهریسکاعتباری
باالیاپایینیداردبراساسمیزانوثیقهایکهدریافتمیکند،
تسهیالترابدهدیاندهد،امامسئلهایناستکهچنانچهبانکی
فقطبهافرادیباریسکباالتسهیالتدهد،باآنبرخوردخواهد
شد.دادنتسهیالتبهمردمبااعتبارسنجیبهشرطیبهتوفیق
میانجامدکهواقعابانکهادرپرداختتسهیالتبهشیوهسنتی
اقدامنکنندواگرفردیدارایاعتبارخوببود،دیگربهبهانههای
مختلفضامنوسفتهازآنهاطلبنشود.متأسفانهنظارتبانک
مرکزیبربانکهامطلوبنیستومشاهداتنشانمیدهدکه
بهتحقیقاکثربانکهاحتیدرپرداختتسهیالت50میلیون
تومانیباوجودرتبهاعتباریمطلــوب،ضامنمیخواهندوبا
اینحسابمشخصاستکهاعتبارسنجیتنهایکمرحلهبر
هفتخوانوامدهیبانکهااضافهکردهوهمچناناینسلیقه
شعببانکهاستکهتعیینکنندهشرطواماستنهبخشنامهو
اظهاراتمقاماتبانکمرکزی.ازآقایمحرمیانمیخواهیمبه
همراهابوذرسروش،معاوننظارتیبانکمرکزییکروزبهطور
ناشناسبهیکبانکبروندتاببینندحتیاگررتبهاعتبارییک
نفرعالیهمباشد،بدونضامنسختواممیدهند.حتیاین
سختگیریدرپرداختوامفرزندآوریهمدیدهمیشودویک
پدربرایوامفرزندآوریچهدشواریهاییراتحملنمیکند.

بخشنامهمیکنیددستکمنظارتهمانجامدهید.

این رکورد شایسته ما نیست
  خبر:میزانمصرفبرقدرروزهایگذشتهبا
افزایشدمایهوا،صعودیشدهوبهرکورد68هزار
و8٧6مگاوات،براساساعالموزارتنیرو،رسیده
است.یعنینسبتبهمدتمشابهسالگذشتهبیش

از4هزارمگاواتبرقمصرفشدهاست.
  نقد:خوبیابد،سختیاآسانتابستانامسال
همبدونخاموشیبهپایانمیرسد.امااینداستان
خاموشیهایبرقدستکمسابقه50سالهدرایران
داردونشانبههماننشانکههرچهبرمیزانتولید
برقافزودهونیروگاهجدیدساختهمیشود،میزان
مصرفهمبیشترمیشــود.یکراهتکراریاین
استکههمهســالهبودجههایکالنوتسهیالت
برایساختنیروگاههزینهشــودامابدیهیاست
کهمصرفکماکانزیاداســت.بــدونتردیداین
رکوردشــکنیمصرفبرقشایســتهایراننیست
وشــدتباالیمصرفانرژیدرنهایتپرهزینهو
دردسرسازخواهدبود.چهبایدکرد؟بایددیددنیا
چهکردهوماتاچهانــدازهازتجربهجهانیدرس
میگیریم.جهانامروز،جهــانمدیریتمصرفو
بهینهاستفادهکردنانرژیاست.چارهایناستکه
آیندهنگریدرصدرسیاستهایوزارتنیروودولت
ومجلسقرارگیردواعتبارات،تسهیالت،بودجهو
مقرراتبهنفعمدیریتمصرفباشدتااضافهکردن
تولیدانرژی.نکتهاینجاستکهماایرانیهاچندانبا
اصالحاتدرفرایندمصرفانرژیمیانهخوبینداریم.
دولتهاهمبــهجایحکمرانیمطلــوببرمنابع
انرژی،سیاستشاناینشــدهکههمهسالهاعالم
کنندچهمیزانبرظرفیتهاافزودهشدهاست،اگر
روزیمالکهاعوضشودونمرهبهدولتهابراساس
میزانکنترلمصرفباشد،آنگاهمیتوانگفتکهما

ازتجربهدیگراندرسگرفتهایم.

چهرهروز

نقدخبر

تورم

تورمتولیدصنعتیدربهار1401

تورم فصلی

بیشترین: تولید مواد غذایی

کمترین: ساخت فلزات پایه

% 12.5 

% 44.9 

% 2.5 

بیشترین: تولید مواد غذایی

تورم نقطه به نقطه

کمترین: ساخت محصوالت رایانه ای

% 46.3 

% 93.3 

% 17.1 

تورم ساالنه

بیشترین: ساخت محصوالت کانی غیرفلزی

کمترین: ساخت محصوالت رایانه ای

% 48 

% 67 

% 27.3 
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5 چهارشنبه 26 مرداد 1401
 شماره  8568

هرساله در آســتانه بازگشــایی فصل مدارس قصه 
الزام خانواده ها به تهیه لباس فرم از فروشــگاه های 
طرف قرارداد مدارس تکرار می شود. در پاسخ به این 
اعتراضات مسئوالن آموزش و پرورش سعی می کنند 
با پناه گرفتن پشت دستورالعمل های ابالغی خود به 
مدارس در برابر گالیه ها و اعتراضات خانواده ها در امان 
باشند، اما در نهایت این خانواده ها هستند که قربانی 
این قصه تکراری می شوند. تاریخچه ورود یونیفرم های 
یکسان به مدارس را که ورق می زنیم به دوران قبل از 
انقالب می رسد اما بعد از انقالب مدتی به فراموشی 
سپرده شد و مجددا اواســط دهه70 و اوایل دهه80 
قرار شد به جای روپوش های سرتا پا سیاه و سرمه ای 
دخترانه و لباس های رنگارنگ پسرانه، دانش آموزان از 
یونیفرم های یکسان استفاده کنند. این تصمیم همان 
و باز شدن پای تولیدها و عرضه کننده های یونیفرم های 

مدرسه به بازار و ورود رنگ ها به مدارس همان! 
البته هدف اصلی از یکدست شدن لباس دانش آموزان 
در مدرســه حذف فاصله طبقاتی میان بچه ها بود تا 
دیگر خبری از فخر فروشی و چشم و هم چشمی در 
مدارس وجود نداشته باشد. به خاطر همین خیلی از 
مدافعان این طرح در همان ســال های نخست از آن 

به عنوان لباس برابری و عدالت یاد می کردند.
در دهه80 لباس فرم برای دانش آموزان اختیاری اعالم 
شد. اما حاال وقتی پای درددل خانواده ها می نشینیم 
آنها می گویند هر ســال هنگام ثبت نام فرزندانشان 
باید مبلغی را بــرای لباس مدرســه بپردازند. قصه 
لباس یونیفرم مدرســه و درآمدی کــه از آن نصیب 
تولیدکنندگان و مدارس می شــد آنقدر جدی شد 
که ســال96 حتی کارگروه ســاماندهی مد و لباس 
اسالمی- ایرانی وارد ماجرا شد تا با ارائه دستورالعمل 

کلی سروسامانی به لباس فرم دانش آموزان بدهد. 
هرچند زور فعاالن این حوزه به کارگروه مد هم چربید 

و این دستورالعمل هیچ وقت براساس نظام واحدی 
تدوین نشد تا مدارس در انتخاب رنگ، طرح و مدل 
مطابق با استانداردهای تعریف شده دست شان حسابی 
باز شود و هر مدرسه  ســاز خودش را در فرم پوششی 

بزند؛ اینجا بود که دردسر والدین شروع شد.

لباسهایگرانوبیکیفیت
اولیا معتقدند نه حق انتخاب کیفیت پارچه را دارند و 
نه محل دوخت و تهیه لباس ها را و همه  چیز دستوری 
است! مسعود ابراهیمی، پدر یک دانش آموز تهرانی 
در منطقه17 است که مجبور است برای تهیه لباس 
فرم دخترش مبلغ 350هزار تومان را به یک تولیدی 
مستقر در سرای محله خانی آباد شمالی پرداخت کند. 
او با اظهار گالیه از این وضعیت می گوید مدرسه صرفا 
اعالم کرده با مراجعه به این ســرای محله و پرداخت 
350هزار تومان برای دریافت لباس فرم اقدام کنیم. 
درحالی که از اعالم رنگ لباس ها خودداری می کنند 
مبادا خانواده هایی که توان دوخت لباس ها را شخصا 
دارند اقدام به این کار کرده و از سود تولید کننده کم 
شود. او با اشاره به انتشــار اخبار و اطالع رسانی های 
مختلف درخصوص ممنوعیت پرداخت هر گونه هزینه 
در مدارس دولتی هنگام ثبت نام معتقد است، وزارت 
آموزش و پرورش دائمــا از ممنوعیت های پرداخت 
هزینه و الزام نکردن خانواده ها به تهیه لباس فرم سخن 
می گوید اما آنچه ما در مدارس با آن روبه رو هستیم 

شرایط متفاوتی است.
 طي 2سال کرونا هم که مدارس تعطیل بود طرح الزام 
خانواده ها به تهیه لباس فرم در برخی مدارس تعطیل 
نبود. این حرف های مادر یک دانش آموز دوره ابتدایی 
است که می گوید: » طي 2سال گذشته به الزام مدرسه 
لباس تهیه کردیم اما بچه ها روزهای انگشت شماری 
را مدرسه رفتند. حاال در مقطع باالتر به بهانه تغییر 
رنگ لباس در پایه بعدی دوباره مجبور به تهیه لباس 
هستیم. هر دست لباس هم کمتر از 300هزار تومان 
نیست حاال شــما فکرش را کنید خانواده ای با 2 تا 

3دانش آموز تکلیفش در این شرایط چیست؟ «

زهرا حســینی، مادر دانش آموز مقطع اول متوسطه 
اســت. او گالیه مند همین موضوع است و می گوید 
لباس هایی که با صــرف هزینه های هنگفت 400 تا 
500هزارتومانی برای این مقطع باید خریداری کنیم 
کامال پالستیک اســت و بچه ها در کالس های گرم 

مدرسه با این لباس ها کالفه می شوند.

تجارتیپرسود
یکی از والدین دانش آمــوزان در منطقه10 تهران هم 
می گوید: در کوچه مدرسه ای که پسرم را ثبت نام کرده ام 
سراســر مدارس مقاطع مختلف فعالیت دارند و طی 
پرس وجویی متوجه شدیم تمام مدارس خانواده ها را 
به خرید لباس فرم الزام کرده اند من دوره های تحصیلی 
دیگر را نمی دانم اما مطلع هستم امسال در دوره ابتدایی 
8میلیون و 790هزار و 254نفر در سراسر کشور ثبت نام 
کرده اند که اگر تنها نیمی از این دانش آموزان به طور 
میانگین 200هزار تومان بابت لبــاس فرم پرداخت 
کرده باشــند، رقمی معادل 879هزار و 25میلیون و 
400هزارتومان می شود! و این گوشه کوچکی از تجارت 
لباس یونیفرم در آستانه فصل بازگشایی مدارس است! 
این در حالی است که اگر دانش آموزان مقاطع باالتر و 
لباس های گران تر را محاسبه کنیم، رقم جابه جا شده 

در این بخش بسیار چشمگیر و قابل تأمل خواهد بود.
براساس دستورالعمل اجرایی ثبت نام دانش آموزان در 
سال تحصیلی 1402 ـ 1401، مدیران مدارس مجاز 
به عقد هیچ گونه قراردادی با تولیدکنندگان لباس فرم 
دانش آموزی نیستند. دریافت کل مبلغ هزینه لباس 
فرم فقط توسط تولیدکننده براساس قیمت های اعالم 
شــده اتحادیه و نرخ نامه مورد تأیید ادارات صنعت، 

معدن و تجارت و به طور مستقیم از اولیا خواهد بود.
تبصره۱: ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی 
موظف به هماهنگی با اداره صنعت، معدن و تجارت 
جهت دریافت نرخ نامه تولید لباس فرم و ابالغ آن به 

مدارس هستند.
تبصــره۲:مدیران مدارس براســاس  بنــد15 از 
شــرح وظایف انجمن اولیا و مربیان مدرسه مبنی بر 

برنامه ریزی، تصمیم گیری، اقدام و نظارت بر سرویس 
حمل ونقل و تهیه پوشش و لباس فرم دانش آموزان، با 
هماهنگی شورای مدرسه و با رعایت معیارهای مندرج 
در ماده85 آیین نامه اجرایی مدارس و تبصره ذیل آن 
نسبت به تمهید مقدمات و فعالسازی انجمن اولیا و 
مربیان مدرسه برای تأمین لباس فرم دانش آموزان 
صرفا از طریق تولیدکنندگان مجاز که مشــخصات 

آنها توسط اتحادیه مربوط اعالم می شود، اقدام کنند.
تبصره۳: به جهت عدم  تحمیل هزینه های اضافی 
به خانواده ها، دانش آمــوزان می توانند از لباس های 
سالم و قابل استفاده سال های پیش استفاده کرده و 
والدین در صورت تمایل با رعایت رنگ و مدل مصوب 
مدرسه می توانند خود نسبت به دوخت و تهیه لباس 

فرزندشان اقدام کنند.
تبصره۴:مدیران مدارس موظف  هســتند پس از 
انعقاد تفاهمنامه بین انجمن اولیا و مربیان مدرسه و 
تولید کنندگان مجاز براســاس نرخ تمام شده پارچه 
و دوخت)ابالغی از ســوی اتحادیه هــای مربوط( با 
اطالع رســانی به والدین نســبت به معرفی آنها به 
تولیدکنندگان مجاز برای تهیه لباس فرم اقدام کنند.

تبصره۵:لباس فرم دانش آموزان، براساس مشخصات 
مورد درخواست مدارس و با قیمت کارشناسی اعالم 
شده از سوی اتحادیه مربوطه، توسط تولید کنندگان 
مجاز ارائه خواهد شــد؛ افزودن و دریافت هر مبلغی 
مازاد بر نرخ اعالم شده تحت عناوینی چون نظارت و 

مدیریت بر تهیه و توزیع لباس فرم مجاز نیست.
تبصره۶:هر گونه تخلف احتمالی با طرح شــکایت 
توسط اولیای دانش آموزان از طریق انجمن مدرسه، 
بازرسان اتحادیه های مربوط، اداره نظارت و بازرسی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات 
حکومتی، قابل رسیدگی خواهد بود. مدیران مدارس 
موظف  هستند شماره تلفن سازمان تعزیرات حکومتی، 
اداره بازرســی ســازمان صنعت، معدن و تجارت و 
کارشناسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
منطقه را در معرض دید اولیای دانش آموزان در دفتر 

ثبت نام و مدیریت مدرسه نصب کنند.

تجارت پنهان زیر لباس فرم مدرسه
داستان همیشگی اختالف اولیا و مسئوالن مدارس برای تهیه لباس فرم دانش آموزان امسال هم ادامه دارد

تعدادی از داوطلبان کنکور به مصوبه تأثیر معدل بر آزمون سراسری برای دومین بار، تجمع اعتراضی کردند

اعتراض جمعی به مصوبه جنجالی کنکور 

 روز گذشته تعدادی از داوطلبان کنکور با حضور در مقابل 

آموزش
سازمان سنجش، نسبت به مصوبه تأثیر معدل بر کنکور، 
اعتراض کردند؛ این دومین تجمع اعتراضی دانش آموزان 
به این مصوبه است. همزمان با برگزاری این تجمع، احمد توکلی، رئیس 
هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت هم در جمع معترضان حاضر شد و 
در ادامه رئیس سازمان سنجش هم برای پاسخگویی به ابهامات به میان 
تجمع کنندگان رفت. 8مرداد بود که   رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت 
و عدالت در نامــه ای خطاب به رئیس جمهوری نســبت به ابالغ مصوبه 
کنکوری شورای عالی انقالب فرهنگی انتقاد و آن را خالف عدالت گروهی 
از جامعه عنوان کرد. او در بخشی از این نامه نوشته بود که این مصوبه با 
وجود 271نماینده مجلس و کمیســیون های آموزشــی و همچنین 
شخصیت های مستقل سیاسی و رسانه ها و... ابالغ شده است. به گفته او، 
نهادینه شدن شکاف طبقاتی توسط نظام آموزشی، متناقض بودن این 
مصوبه با سند عالی تحول بنیادین آموزش و پرورش، بی اهمیت شدن زبان 
و ادبیات فارسی، قرآن، معارف اسالمی و زبان خارجی، چندین برابر شدن 
منابع مؤسسه های کنکوری و آموزشی، چندین برابر شدن منافع مدارس 
غیرانتفاعی، فعال شدن شبکه های فروش ســؤاالت و پاسخ سؤاالت در 
امتحانات نهایی و همچنین بالتکلیفی صدها هزار داوطلب دیپلمه های سال 
قبل اند یا قصد تغییر رشته دارند، ازجمله چالش های این مصوبه است.  
به دنبال این نامه در بیست و چهارم مرداد، رئیس دولت، به این نامه واکنش 
نشان داد. او این نامه را به دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی ارجاع داد تا به 

شبهات مطرح شده پاسخ دهند.
 

اعتراضاتحول۳محوراصلی
هامون سبطی ، دبیرکارگروه آموزش دیده بان شفافیت وعدالت در توضیح 

بیشتر درباره جزئیات این اعتراض ها، به همشهری می گوید: »این تجمع 
از ســوی ده ها نفر از داوطلبان کنکور به صورت خودجوش برپا شد و با 
توجه به اینکه مسافت میان سازمان سنجش و مکان دیده بان شفافیت 
زیاد نیست، رئیس هیأت مدیره دیده بان هم با دیدن تجمع این گروه، به 
جمع آنها پیوست. همین مسئله سبب شد تا پورعباس، رئیس سازمان هم 
در میان معترضان قرار گیرد. هنوز مشخص نیست که نتیجه صحبت ها و 
اعتراض ها چیست.« او می گوید این بار اولی نیست که این تجمع صورت 
می گیرد، دانش آموزان و داوطلبان نسبت به این اجرای مصوبه تأثیر معدل 
امتحانات نهایی بر کنکور، اعتراض دارند و اعتراض شــان هم به جاست: 
»این مصوبه عالوه بر ایرادات ریاضی و اجرایی، ناعادالنه است.« به گفته او، 
به طور کلی اعتراض به این مصوبه، سه محور اصلی دارد. یکی اینکه بیش از 
500هزار نفر از دیپلمه های سال قبل که نمی دانستند معدلشان در نتیجه 
کنکور تأثیر قطعی دارد، بالتکلیف شده اند. این مصوبه آنها را وادار می کند 
کتاب های درسی که با آن آشنا نیستند را بخوانند. این در حالی است که 
کتاب های درسی، در دسترس شان نیست. کتاب های درسی آموزشی هم 
باید مطالعه کنند، کیفیت خوبی ندارد و در مقابل قیمت شان باالست. در 
کنار همه اینها آنها برای ترمیم معدل باید پول پرداخت کنند. سبطی به 
ماجرای ترمیم معدل هم اشاره می کند و می گوید: »شورای عالی انقالب 
فرهنگی اعالم کرده بود که می توان 10بار از ترمیم معدل استفاده کنند، 
درحالی که آموزش و پرورش به دانش آموزان گفته که تنها یک بار اجازه 
استفاده از آن را دارند و این داوطلبان هم یک بار از آن استفاده کرده اند.« او به 
معضل دیگری که این بار برای داوطلبان دختر، مشکل ساز شده است، اشاره 
می کند: »اعالم شده که برای ترمیم معدل باید داوطلب به همان شهر یا 
ناحیه که دیپلم گرفته است، مراجعه کند، درحالی که برای خیلی ها، ناحیه 
و شهر تغییر کرده است. برپایی کنکور، یک روزه است، اما امتحانات نهایی 

در 30روز انجام می شود و این مسئله برای بسیاری از دختران مشکل ساز 
است، آنها چطور رفت وآمد کنند؟ این مسئله دغدغه جدیدی برای این 

داوطلبان ایجاد کرده است.«
نکته دیگری که از سوی دبیر کمیته آموزش دیده بان شفافیت و عدالت 
اعالم شــد، بی توجهی به درس هــای عمومی در مصوبه جدید اســت: 
»درس های اختصاصی در مناطق محروم معموال معلم ندارد. به همین 
دلیل تمرکز در این مناطق بیشتر روی درس های عمومی است، به همین 
دلیل در این مناطق بیشتر دانش آموزان، در رشته انسانی درس می خوانند. 
در این شرایط عجیب نیست که توانایی دانش آموزان در این مناطق در 
درس های عمومی بیشتر باشد تا درس های تخصصی. حذف درس های 
عمومی از حوزه رقابت، در دنیا بی سابقه است، اما در این مصوبه، این موضوع 
درنظر گرفته نشده و همین مسئله می تواند بیشتر منجر به ایجاد فاصله 
میان دانش آموزان این مناطق با مناطق برخوردار شود.« سبطی، به افزایش 
هزینه  داوطلبان کنکور برای خرید کتاب های درسی و کمک  درسی اشاره 
کرد و در عین حال گفت که اجرای این مصوبه عالوه بر باال بردن هزینه ها، 
استرس کنکور دانش آموزان را هم باید اضافه کرد که از این به بعد از پایه 
دهم شروع می شود: »این مصوبه منجر به نمره گرایی در مدارس می شود 
و برخالف اهدافی اســت که برای آموزش و پرورش درنظر گرفته شده 
است.«  او درباره اینکه چرا با وجود تمام این ایرادات باز هم اصراری برای 
اجرای این مصوبه وجود دارد می گوید: »بعید است که این مصوبه قابل اجرا 
باشد، به هر حال با توجه به ایرادات مطرح شده از سوی دیده بان شفافیت 
و عدالت، رئیس جمهوری دستور داده تا شورای عالی انقالب فرهنگی این 
موضوع را بررسی کند. باید ایرادات این مصوبه برطرف شود. حتی اگر این 
مصوبه اصالح نشود هم تمام جزئیات آن از سوی دیده بان شفافیت بررسی 

و پیگیری می شود.«

فاطمهعسگرینیاگزارش
روزنامه نگار

ثبتاولینموردابتال
بهآبلهمیمونيدرايران

روز گذشته سخنگوي وزارت بهداشت از ثبت اولین مورد ابتال به 
آبله میموني در کشور خبر داد. بر اساس اعالم پدرام پاك آیین، 
اولین مورد از ابتال به این بیماري در زني 34 ساله ساکن اهواز 
دیده شد. این بیمار داراي ضایعات پوستي بود و از این طریق 
بیماري او شناسایي شد. به گفته این مسئول در وزارت بهداشت، 
بیمار بالفاصله قرنطینه و با تاییــد آزمایش هاي اولیه و نهایي 
درحال گذراندن دوره بیماري در خانه است. پاك آیین تاکید 
کرد که آبله میموني کشندگي باالیي ندارد. پیش ازاین چندین 
مورد مشکوك به آبله میموني در ایران گزارش شده بود که تا 

پیش از این هیچ کدام از آنها مورد تایید قرار نگرفت. 
سوم مرداد بود شیوع آبله میمونی از ســوی سازمان جهانی 
بهداشت، یک وضعیت اضطراری بهداشتی جهانی اعالم شد؛ این 
مهم ترین و باالترین هشداري بود که سازمان جهاني بهداشت با 
افزایش موارد ابتال به این بیماري اعالم کرد. تا آن تاریخ، 5 نفر در 
اثر ابتال به این بیماري جانشان را از دست داده بودند. همان موقع 
اعالم شد که میزان سرایت آبله میمونی، به اندازه کووید-19 

نیست و همچنین واکسن دارد. 
اولین مورد ابتال به آبله میموني در ایران در حالي ثبت شد که 
شمار مبتالیان به این بیماري در جهان در حال افزایش است، 
به طوري که آخرین گزارش ها تا سه روز پیش حکایت از ابتالي 
33 هزار و 435 نفر در جهان دارد. کشورهاي آمریکا با 10361 
مورد، اسپانیا با 5162 مورد،  آلمان با 3025 مورد، انگلستان 
با 3017 مورد، فرانســه با 2590 مورد، برزیل با 2415 مورد، 
کانادا با 1011 مورد، هلند با 959 مورد و پرتغال با 710 مورد، 
باالترین میزان ابتال به این بیماري را تاکنون ثبت کرده اند. اولین 
مورد ابتال به آبله میمونی در کشور انگلستان در هفتم ماه مي  
گزارش شد. همان موقع اعالم شد که بیمار در هفته هاي قبل، به 
نیجریه سفر کرده بود. بر اساس اعالم سازمان جهانی بهداشت 
)WHO( منبع این عفونت ها هنوز مورد تایید قرار نگرفته اما به 

نظر می رسد موارد انتقال بومی بوده است.
آبله میمون یک عفونت ویروسی نادر است که معموال خفیف 
است و بیشتر افراد در عرض چند هفته بهبود پیدا می کنند. این 
ویروس به راحتی منتقل نمي شود و گفته می شود خطر ابتال به 

آن برای عموم مردم بسیار کم است.

سهمدانشآموزانازتولیدناخالص
ملی

وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش گفت: محور اصلی نظام آموزشــی و تربیتی پس از 
تصویب این سند، انتقال ارزش های اصیل جمهوری اسالمی 

ایران برای نهادینه شدن هویت ملی است.
یوسف نوری در بخش دیگر ســخنان خود در مراسم معارفه 
مدیرعامل جدید کانون پرورش فکری، با اشاره به حضورش در 
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ترسیم سیاست های 
برنامه هفتم، یادآور شد:» در جمع بخشی از اقتصاددانان برای 
ترسیم سیاست های برنامه هفتم بودم. پژوهشی را از سال 71 
تا 85 توسط دانشگاه تهران به سفارش آموزش و پرورش برای 
تعیین نقش آموزش و پرورش در تولید ناخالص داخلی انجام 
دادیم. متوجه شــدیم ارزش افزوده آموزش و پرورش بعد از 
بخش معدن باالترین است. این مطالعه طولی و توسط نهادی 
معتبر انجام شــد. نتایج آن برایمان جالــب بود. نقش مقطع 
ابتدایی در تولید ناخالص داخلــی 16درصد و نقش کل دوره 
متوسطه و آموزش عالی 4درصد بود.« وزیر آموزش و پرورش 
افزود: »درباره نرخ بازگشت سرمایه آموزش هم تحقیق انجام 
شد و نتیجه اش نظیر نتیجه یادشده در تولید ناخالص داخلی 

بود.«
او معتقد است که تمرکز بر کودکان ارزش افزوده اقتصادی را 
به همراه دارد و تولید ناخالص داخلی کشور را ارتقا می بخشد و 

این امر در حالی است که به آن توجهی نمی شود.
وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشــاره بــه انتقاد برخی 
از بازگشــایی مــدارس در فروردین ماه، تصریــح کرد: »این 
بازگشــایی ها در حالی بود که نکات بهداشــتی و استفاده از 
ماسک و... توســط دانش آموزان بهتر از دانشــجویان انجام 
می شد که نشان دهنده سواد ســالمت در بین دانش آموزان 

است.«/ایسنا

سیاستجديدجذبپزشکان
درمناطقمحروم

ســخنگوی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
»سیاســت جدید جذب و ماندگاری پزشکان در مناطق محروم 
وارد فاز نهایی شــده و با اجرای آن، دسترســی عادالنه مردم به 
خدمات سالمت در همه نقاط تسهیل و از این پس سقف کارانه و 
پلکان درآمد پزشکان متناسب با میزان محرومیت محل خدمت 
آنها تعیین می شــود.«  پدرام پاك آیین گفــت: »یکی از عوامل 
نابرابری های خدمات سالمت در مناطق محروم توزیع نامتوازن 
پزشک در کشور است. برای حل این مسئله، باید انگیزه پزشکان 
به منظور حضور درمناطق محروم و مراکز درمانی دولتی افزایش 
یافته و برای پزشــکانی که در این بخش هــا خدمت می کنند، 
رضایتمندی ایجاد شود.«  پاك آیین تصریح کرد: »با تصمیم جدید 
وزارت بهداشت، جذب پزشکان به بخش دولتی نیز افزایش می یابد 
و بهره وری و کیفیت خدمات مراکز درمانی بیشتر می شود.« بهرام 
عین اللهی، وزیر بهداشت نیز تیرماه امسال اعالم کرده بود:»آماده 
بومی گزینی و تقویت و ارتقای نیروهای بومی حوزه سالمت هستیم 
چراکه پزشــکان بومی در این مناطق ماندگار هستند. نیروهای 
طرحی، یک یا دو سال در مناطق محروم حضور دارند و این مناطق 
را ترك می کنند اما بومی ها، ماندگار هســتند. اطمینان دارم که 
فرزندان این منطقه می توانند دانشمندان آینده کشور باشند چرا 
که استعدادهای زیادی دارند و ما باید زمینه های رشد و شکوفایی 
این استعدادها را فراهم کنیم.« اوایل شهریور سال 93 بود که معاون 
وزیر بهداشــت وقت اعالم کرد برای ماندگاری پزشکان فراری از 
مناطق محروم، طرح های تشویقی درنظر گرفته شده است؛ آن 

زمان به تازگی اجرای طرح تحول نظام سالمت کلید خورده بود.

 کیوان مرادیان
 نماینده مجلس شورای اسالمی

فرهنگیان اعزامی به خارج مشــکالتی 
دارنــد  وعــده ای اجــازه ندادنــد کــه آنها 
بــه حــق قانونــی خــود برســند. هــزاران 
نفر مشــمول حکــم دیوان می شــوند و 
بایــد پاســخ منطقی بــه مطالبــات آنها 
داده شــود و ســازمان برنامــه و بودجــه 
این مســئله را حل کند.  رئیس جمهور 
دستور اکید دهد که مسئله حل شود.

 فرشید قاسمی
 معاون آموزش متوسطه اداره کل 

آموزش و پرورش فارس
حذف رشته موســیقی در هنرستان های 
شیراز خالف واقع اســت و صحت ندارد. 
3هنرستان در شیراز دارای رشته موسیقی 
هستند و فعالیت آنها ادامه دارد.  تأخیر 
در ابالغ مجوز از سوی وزارتخانه موجب به 
تعویق افتادن در ثبت نام دانش آموزان در 

این رشته شده است.

 ولی هللا فرزانه
 نماینده مجلس شورای اسالمی

براســاس دســتورالعمل صــادره از 
آمــوزش و پــرورش تعــدادی از جوانــان 
تحــت عنــوان مربیــان پیش دبســتانی 
پــرورش  و  آمــوزش  ادارات  جــذب 
شهرستان ها شدند که شــامل آنهایی 
می شــود کــه قبــل از ســال ۹۱ جــذب 
شده اند. آنهایی که برای بعد از سال ۹۲ 

هستند همچنان بالتکلیفند. 

تعرفــه بیمــه ای بخــش خصوصــی، 
فرصتی اســت که اخیرا بــرای کودکان 
اتیســم تحت پوشــش بیمه هــای پایه 
درنظر گرفته شــده اســت. اما به گفته 
مدیرعامــل انجمــن اتیســم ایــران، 
بزرگســاالن مبتــال بــه اتیســم از ایــن 

خدمات محروم هستند.

و بیشتر از آن، گروه سنی ای است که 
شامل تخفیف های بیمه ای استفاده از 
خدمات توانبخشی اتیسم نمی شوند. 
از طرفی بــرای این گــروه ســنی، با خأل 
کامــل هرگونــه خدمتــی بــرای هــر 3 
طیف خفیف، متوسط و شدید روبه رو 

هستیم.

از خانواده هایــی که اطالعات شــان در 
انجمن اتیسم ایران ثبت شده است، 
جزو طیف شدیدی هستند که نیازمند 
پوشک هستند و تامین آن با توجه به 
افزایــش قیمت هــا، خانــواده را دچــار 
مشکل کرده است. درحالی که از هیچ 

خدماتی برخوردار نیستند.

تومان، متوسط هزینه های دندان پزشکی  
کودکان مبتال به اتیسم برای هر بخش و 
هر خدمــات اســت. ایــن افــراد در هــر بار 
اســتفاده از خدمــات دندان پزشــکی نیاز 
بــه بی هوشــی دارنــد درحالی کــه چنیــن 
خدماتــی در همــه مراکــز دندان پزشــکی 

ارائه نمی شود.
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تاپايانمردادبه»دماوند«و
»علمکوه«صعودنکنید

رئیس ســازمان امــداد و نجــات هالل احمر از 
کوهنوردان درخواست کرد که تا پایان مردادماه به 

ارتفاعات دماوند و علم کوه صعود نداشته باشند.
 مهدی ولی پور درخصوص خطرات احتمالی در 
ارتفاعات کشور گفت: »با توجه به گرم شدن کره 
زمین و تغییرات اقلیمی، ایران نیز تحت تأثیر این 
شرایط قرار گرفته است که نتیجه آن سیالب های 

روزهای اخیر بوده است.«
او افزود: »در چنین شــرایطی نقاط کوهستانی 
به کانون مخاطرات بدل می شــوند که نســبت 
به گذشــته نیز با توجه به شــرایط پیش آمده 
تفاوت هایی دارد. در گذشته هشدار هواشناسی 
از پیش صادر می شد و مشــخص بود که در چه 
روزهایی نباید به سمت ارتفاعات حرکت کرد اما 
امروزه وضعیت به گونه ای شده است که در زمان 
کوتاهی بارش های رگباری در ارتفاعات شــکل 

می گیرد و منجر به وقوع سیالب می شود.«
براساس اعالم جمعیت هالل احمر؛ ولی پور ادامه 
داد: »در روزهای اخیر تمایل به صعود به علم کوه 
و دماوند زیادشده است و متأسفانه به علت همین 
شرایط نامساعد در هر 2 قله نیز سوانحی رخ داد 
که منجر به تلفات جانی شــد. در هشــدارهای 
گذشــته تأکید شــده بود که تا پایان مردادماه 
شهروندان از صعود به ارتفاعات خودداری کنند 
که متأسفانه به این هشدارها بی توجهی می شود.«
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شمارش معکوس برای اعدام الکس

اجبار به تزریق واکسن به صورت جدی پیگیری شود
جا دارد مسئوالن در مورد افرادی که هیچ دوزی از واکسن 
را نزده اند وارد عمل شوند و اجازه ندهند این افراد آزادانه در 
اجتماع بگردند. هر چند که بیماری کرونا تا حد زیادی کنترل 
شده است ولی جا دارد مسئوالن نسبت به کسانی که اهتمام 
کافی نســبت به تزریق واکســن و تمدید دوزهای تکمیلی 
ندارند اقدامی بکنند تا این قشر عامل شیوع سویه های جدید 

کرونا در جامعه نشوند.
رسولی از زنجان 

چک دادن برای کمک به مدرسه در کجای قانون آمده 
است؟

همه مدارس دولتی در مقطع ابتدایــی ارقامی را از والدین 
دانش آموزان اخذ می کنند که هیچ پشــتوانه قانونی ندارد. 
تحصیل رایگان حق همه مردم اســت و حداقل تا پایان یک 
مقطعی نباید از والدین بچه ها پول خواســت. برای ثبت نام 
دخترم در مقطع ســوم ابتدایی 3میلیون تومــان داده ام و 
گفته اند بابت باقی کمک ها به مدرســه بایــد چک بدهیم! 
این چگونه کمکی است که باید اجباری انجام شود و بابتش 
چک هم بدهیم؟ و این اتفاقات در حالی است که مسئوالن 
اعالم کرده اند که بیش از 50درصد دانش آموزان ایران هیچ 

هزینه ای برای تحصیل پرداخت نمی کنند! 
ربیعی از تهران

طرح دارویاب درست عمل نمی کند
با اجرای طرح دارویاب قرار بود مشکالت کمبود یا نایاب بودن 
داروها برای همیشه رفع شود،  اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد 
و هنوز هم بعضی داروها نایاب یا کمیاب هســتند و معلوم 
نیست کدام وجدان سلیم و بیداری می تواند قبول کند که 
داروها سر از بازار سیاه و قیمت های نجومی درآورد و بیماری 
مقابل چشم عزیزانش پرپر شــود. اگر کارکرد دارویاب پیدا 

کردن دارو از داروخانه مطمئن نیست،  پس چیست؟ 
عزیزی از تهران 

پارک دیالمه در اراک پاتوق  افراد خالفکار شده است
پارک دیالمه در محله 17دستگاه اراک برای خانواده ها قابل 
استفاده نیست و متأسفانه ناامنی ایجاد شده در پارک محل 
را نیز تحت تأثیر قرار داده اســت. این پارک به دلیل طراحی 
نامناسب و جانمایی اشتباه چندان هم قابل نظارت نیست و 
به مرور ممکن است محل تجمع معتادان و خالفکاران شود و 
اتفاقات ناگواری برای مردم محله بیفتد. قسمت بسیار کوچکی 
از پارک با تجهیزات بسیار مختصر به کودکان اختصاص دارد، 
فضای زیادی به عنوان مســیر عبور خودرو سنگفرش شده و 
سرسبزی ها را بلعیده، قسمت شمالی پارک نیز با شمشادهای 
بلند محصور شــده و جایی برای پاتوق اراذل و اوباش است. 
ورودی های پارک نیز همواره با موتورسیکلت های این جوانان 
مسدود بوده و مزاحمت های فراوانی برای ساکنان ایجاد شده 
است. مسئوالن می توانند با همراهی ساکنان و شورای مسجد 
المهدی نسبت به سالم ســازی  پارک دیالمه و فراهم کردن 

محیطی امن برای خانواده ها اقدام کنند.
بهجت از اراک

بی آبی مردم شهرکرد باورکردنی نیست
چند سال قبل به شهرکرد سفر کرده و زیبایی های ناب بام 
ایران را از نزدیک دیدم. زیباترین قسمت سفر ما دیدن تونل 
کوهرنگ و حجم آب آن بود و امــروز وقتی خبرها از بی آبی 
در این شــهر می گویند حیرت کرده و واقعــا نمی دانم چه 
باید گفت. مدیریت آب قطعا از داشتن آن مهم تر است زیرا 
کشورهای کم آب بسیاری هستند که بحران آبی ندارند اما 
برنامه های کارشناسی نشده در طول دهه ها باعث شده اکنون 
یکی از پرآب ترین استان های ایران آب شرب نداشته باشد. 
جدای از برنامه های مسئوالن، ضروری است مردم برای حفظ 

ذخایر آب و مصرف صحیح آب یاری کنند.
هاشمی از تهران 

کارت منزلت بازنشستگان اصفهانی کارآمد نیست
به رغم وعده های ســازمان امور رفاهی، تفریحی، ورزشی و 
گردشگری شــهرداری اصفهان مبنی بر اســتفاده از کارت 
منزلت در نقاط مختلف شــهر با هدف تکریم بازنشستگان 
و مســتمری بگیران، جز تخفیف ویژه نیم بها کردن کرایه 
اتوبوس های شــهری شرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و 
حومه، هیچ استفاده دیگری برای این کارت ها تعبیه نشده 
است. ازجمله استفاده در مترو  یا بازدید از مراکز فرهنگی یا 
امکانات ورزشی مانند دیگر شهرهای ایران می تواند از مزایای 

این کارت ها باشد.
محمود بلیغیان از اصفهان

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

تصادف صوری برای کالهبرداری  از 
راننده های مسن

اعضای باند کالهبرداری از راننده های مسن در نجف آباد اصفهان 
2مرد جوان بودند که یکی از آنها خودش را جلوی ماشین ها پرت 

می کرد و دیگری با سیاه بازی راننده ها را فریب می داد.
به گزارش همشــهری، تحقیقات بــرای دســتگیری این دو 
کالهبردار از مدتی قبل با شــکایت چند راننده مسن در اداره 
آگاهی شهرستان نجف آباد در اســتان اصفهان آغاز شد. همه 
شاکیان افرادی مسن و ســالخورده بودند که با ارائه مشخصات 
مشترک از 2 مرد جوان، می گفتند که فریب آنها را خورده و هدف 

کالهبرداری قرار گرفته اند.
یکی از شاکیان توضیح داد: در حال عبور از یکی از خیابان های 
خلوت بودم و ماشینم سرعت کمی داشــت که ناگهان مردی 
خودش را روی کاپوت ماشــین پرت کرد و روی زمین افتاد. با 
دیدن این صحنه وحشت کردم و پایم را روی ترمز گذاشتم. وقتی 
پیاده شــدم، مرد جوان از درد به خودش می پیچید. در همین 
هنگام جوان دیگری هم وارد ماجرا شد و سر و صدا راه انداخت. ا و 
می گفت که پسر جوان مصدوم شده و اگر شکایت کند، برای من 
دردسر درست می شود. در همین هنگام جوانی که خودش را روی 
کاپوت ماشین من انداخته بود گفت که نمی خواهد از من شکایت 
کند و اگر مبلغی به او بدهم رضایت می دهد و خودش برای درمان 

به بیمارستان می رود.
شــاکی ادامه داد: آنها طوری نقش بازی کردند که راضی شدم 
مبلغی به جوان مصدوم پرداخت کنم تا از این مهلکه خالص شوم. 
پول را به حسابی که گفته بود واریز کردم و به خانه برگشتم اما 
چند روز بعد متوجه شدم که درست با همین شگرد از فرد دیگری 
اخاذی شده و آنجا بود که مطمئن شــدم در دام کالهبرداران 

افتاده  ام و تصمیم گرفتم از آنها شکایت کنم.
 بررسی اظهارات شاکیان نشــان می داد که همگی آنها در دام 
2کالهبردار حرفه ای گرفتار شــده اند. یکــی از این افراد نقش 
مصدوم را بازی می کرد و با انداختن خود جلوی ماشین راننده های 
مسن، وانمود می کرد که مصدوم شده است و دیگری که نقش یک 
رهگذر را بازی می کرد، وارد ماجرا می شد و با ترساندن راننده ها و 
تشویق آنها به اینکه قبل از رسیدن پلیس بهتر است، ماجرا فیصله 
پیدا کند کاری می کرد که آنها مبلغی به حساب مصدوم قالبی 

واریز  و محل را ترک کنند.
با این اطالعات، مشخصات هر دو متهم در اختیار تیم های گشت 
پلیس نجف آباد قرار گرفت و جست وجو برای دستگیری آنها آغاز 
شد تا اینکه هویت عامل اصلی ایجاد تصادف های ساختگی فاش 

و دستور بازداشت او صادر شد.
سرهنگ حســین ترکیان، رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان 
گفت: مأموران در جریان بررســی های تخصصی موفق شدند 
جایگاه این مرد را ردگیری و او را در آخرین لحظات، زمانی که 
سوار اتوبوس شده بود تا راهی یکی از شهرهای غربی کشور شود، 

دستگیر کنند.
وی ادامه داد: مرد جوان وقتی مقابل شاکیان قرار گرفت، چاره ای 
جز اقرار ندید و اعتراف کرد که با این شــگرد تا کنون از 5راننده 
مسن کالهبرداری کرده است. او در ادامه هویت همدست خود را 
نیز فاش کرد.این مرد جوان هم در یک عملیات ضربتی دستگیر 
شد. رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با اشاره به اینکه پرونده 
متهمان در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است از شهروندان 
خواست درصورت رویارویی با چنین حوادثی ابتدا خونسردی 
خود را حفظ کنند. درصورتی که مقصر حادثه نیستند با پلیس 
110تماس  بگیرند و تا حضور کارشناســان پلیــس راهور در 
صحنه بمانند و از پرداخت وجوه غیرمتعــارف به افراد مصدوم 

خودداری کنند.

کشف جسد مرد ناشناس در رودخانه
کشف جسد مردی ناشناس در روخانه ای اطراف میدان تجریش، 

تیم جنایی را با یک معمای پیچیده روبه رو کرده است.
به گزارش همشهری، بامداد سه شــنبه 25مرداد ماه به قاضی 
محمد وهابی، بازپرس ویژه قتل پایتخت خبر رســید که جسد 
مردی در رودخانه ای حوالی میدان تجریش پیدا شــده است. 
به دســتوربازپرس، تیمی از مأمــوران اداره دهم پلیس آگاهی 
تهران پایتخت در محل حادثه حاضر شدند و به تحقیق پرداختند. 
جسد متعلق به مردی بود که حدود 15روز از مرگش می گذشت 
و بیرون ماندن دست او از رودخانه اســرارمرگ او را فاش کرده 
بود. بررســی ها نشــان می داد که از حدود 15روز قبل ساکنان 
منطقه متوجه بوی تعفن شده بودند که تصور می کردند متعلق به 
زباله هاست تا اینکه شب حادثه کارکنان شهرداری هنگام نظافت 
چشمشان به جسد افتاد. یکی از کارکنان شهرداری در برابر تیم 
جنایی گفت: در حال تمیز کردن خیابان واطراف رودخانه بودم 
که بوی بدی به مشامم رسید. ابتدا فکر کردم حیوانی تلف شده 
باشد، اما ناگهان چشمم به دست یک انسان در رودخانه افتاد. آنجا 
بود که همکارانم را خبر کردم و با کمک هم جسد مرد ناشناس را 
که زمان زیادی از مرگش می گذشت و متعفن شده بود، بیرون 

کشیدیم و پلیس را خبر کردیم.
در ادامه مأموران به جست و جو در رودخانه پرداختند اما هیچ گونه 
مدارک هویتی از متوفی به دست نیامد که هویت او را مشخص 
کند. از ســوی دیگر با توجه به اینکه زمان زیــادی از مرگ او 
می گذشت و جسد متعفن شــده بود، با دستور بازپرس جنایی 
تهران به پزشــکی قانونی انتقال یافت تا علــت اصلی مرگ او 
مشخص شود. در این شرایط گروهی از مأموران اداره دهم پلیس 
آگاهی تهران در این پرونده وارد عمل شــدند تا ابتدا با بررسی 
پرونده افراد گمشده هویت متوفی را به دست آورند و بعد اسرار 

مرگ او را کشف کنند.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه پرونده باند بین المللی فساد به آخرین ورق های خود نزدیک می شود

قاچاقچیان مسلح وقتی گروهی از مأموران پلیس را سد راه خود 
دیدند، شروع به تیراندازی به سوی آنها کردند و یکی از مأموران 

پلیس را به شهادت رساندند.
به گزارش همشهری، شامگاه 2۴ مردادماه مأموران گشت پایگاه 
عملیاتی شهید فرزان مستقر در روستای پنگ شهرستان رودبار 
جنوب واقع در مرز استان های کرمان و سیستان و بلوچستان 
هنگام پایــش خودروهای عبوری به یک دســتگاه خودروی 

تویوتای سفید رنگ با پالک مخدوش مشکوک شدند. بررسی ها حاکی از آن بود که این خودرو 
حامل قاچاقچیان مسلح است که قصد خارج شدن از روستا به سمت رودخانه چاه علیشاه را 
دارند. از این رو مأموران به قاچاقچیان دستور ایست دادند اما آنها شروع به تیراندازی به سوی 
پلیس کردند. در این درگیری یکی از مأموران به نام استوار یکم اسماعیل جاللی هدف گلوله 
قرار گرفت و مجروح شد. هرچند مأموران او را به مرکز درمانی منتقل کردند اما اقدامات برای 
مداوای وی مؤثر نبود و او به شهادت رسید. سردارعبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی استان 
کرمان ضمن تأیید این خبر از تالش برای شناسایی و دستگیری عامالن این جنایت خبر داد.

شهادت مأمور پلیس در درگیری با قاچاقچیان

تیزهوشی بازپرس جنایی به فرار متهم پایان داد سرقت طالی زنان مسافر 
با شگردی قدیمی

شگرد قدیمی سارقان برای ســرقت طالی زنان مسافر همچنان 
قربانی می گیرد. پلیس پایتخت به تازگی باندی را دستگیر کرده که 
با این شگرد طالی ده ها نفر را در شهرهای مختلف کشور سرقت 
کرده  اند. اما این شگرد چگونه است و دزدان چطور طعمه هایشان 

را فریب می دهند؟
به گزارش همشهری، شگردی که اعضای این باند برای سرقت از 
طعمه هایشان استفاده می کردند از اوایل دهه80 مد شد. سارقان 
که 3مرد و 3زن و همگی اعضای یک خانــواده بودند معموال در 
گروه های 3نفری راهی سرقت می شدند. یکی از آنها پشت فرمان 
ماشین می نشست و نقش راننده مسافرکش را بازی می کرد و 2نفر 
دیگر در نقش مسافران عراقی ظاهر می شدند که قصد خرید طال 
داشتند. دزدان با این ترکیب راهی خیابان ها می شدند و زنانی را که 
کنار خیابان منتظر تاکسی بودند و دستبند، النگو یا گردنبندهای 
طالیشان جلب توجه می کرد شناســایی می کردند. با شناسایی 
طعمه ، اگر طالهای او شبیه زیورآالت بدلی بود که اعضای باند در 
اختیار داشتند، راننده مقابل وی ترمز و وانمود می کرد مسافرکش 
اســت. بقیه دزدان هم نقش مســافر و گردشــگر عراقی را بازی 
می کردند. وقتی طعمه  ســوار ماشین می شــد، آنهایی که نقش 
گردشگر عراقی را بازی می کردند سر صحبت را باز کرده و با فارسی 
دست و پا شکســته وانمود می  کردند که قصد دارند در ایران طال 
بخرند اما نمی دانند چه طالیی بخرند. اینجا بود که راننده هم وارد 
بحث آنها می شد و در نهایت از طعمه ای که به عنوان مسافر سوار 
ماشین می شد می خواست که برای راهنمایی گردشگران عراقی، 
طالهای خودش را نشان آنها بدهد تا این افراد هم بتوانند طالیی 

شبیه همان را از بازار خریداری کنند.
زن مسافر که فریب سیاه بازی سارقان را می خورد، دستبند، النگو 
یا گردنبندش را درآورده و به آنها می داد تا خوب بررسی اش کنند. 
سارقان اما هنگام بررســی طالها، با عکس العمل سریعی آنها را 
با طالهای بدلی که از قبل تهیه کرده بودنــد عوض می کردند و 
طالهای بدلی را به طعمه شــان برمی گرداندند. طعمه  از همه جا 
بی خبر هم،  زمانی متوجه ماجرا می شد که از ماشین پیاده شده بود 
و اثری از دزدان کالهبردار نبود. اعضای باند خانوادگی با این شگرد 
از چند زن در پایتخت سرقت کردند تا اینکه با شکایت شاکیان، 
تیمی از کارآگاهان پایگاه نهم پلیس آگاهــی تهران وارد عمل  و 
تحقیقات برای شناسایی و دستگیری دزدان آغاز شد. سرهنگ علی 
ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران با بیان این خبر گفت: 
کارآگاهان با حضور در محل هایی که دزدان طعمه هایشان را سوار 
ماشین کرده بودند به بازبینی تصاویر ضبط شده در دوربین های 
مداربســته پرداختند و موفق شــدند پالک خودروی سارقان را 
شناسایی کنند. در ادامه و با بررسی های تخصصی اعضای این باند 
شناسایی شدند. کارآگاهان با محاصره مخفیگاه آنها، هر 6عضو باند 
را که 3زن و 3مرد بودند دستگیر کردند. وی ادامه داد: متهمان پس 
از انتقال به پایگاه نهم پلیس آگاهی به جرم خود اعتراف کردند و در 
بررسی های بیشتر مشخص شد که سارقان با این شگرد قدیمی در 
اکثر استان های ایران اقدام به سرقت طالهای بانوان کرده و تحت 
تعقیب بوده اند. به این ترتیب برای اعضای باند قرار قانونی صادر شد. 
آنها برای ادامه تحقیقات و شناسایی همه سرقت هایی که مرتکب 

شده اند در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفتند.

وقتی 2برادر که از 2ســال قبل بــه اتهام قتل تحت 
تعقیب پلیس بودند در پایتخت دستگیر شدند، هنوز 
ردی از پدرشــان که متهم ســوم پرونده بود، وجود 
نداشت تا اینکه روز گذشته تیزهوشی بازپرس جنایی باعث دستگیری 

آخرین متهم این پرونده شد.
به گزارش همشهری، 28آذر سال 99درگیری خونینی در بهشت سکینه 
کرج به پلیس اعالم شد و مأموران برای بررسی موضوع راهی آنجا شدند. 
درگیری در مراســم ختم فردی که به تازگی فوت شده رخ داده بود و 
آنطور که شاهدان می گفتند 2 برادر و پدرشان که از شرکت کنندگان 
در مراسم ترحیم بودند با فردی ۴8ساله به دلیل اختالفات قبلی درگیر 
شدند و در جریان این درگیری، مرد ۴8ســاله با ضربات متعدد چاقو 
زخمی شد و به بیمارســتان انتقال یافت. از طرفی پدر و 2پسرش نیز 

همزمان با این اتفاق گریختند و کسی از آنها خبر ندارد.

معرفی قاتالن
مرد مجروح در بیمارســتان با مرگ دست و پنجه نرم می کرد و وقتی 
مأموران پلیس برای تحقیق نزد او رفتند، هویت 2 برادر و پدرشان که 
وی را زخمی کرده بودند، فاش کرد. او تنها توانست همین ها را به پلیس 
بگوید و بعد از هوش رفت و به رغم تالش پزشــکان جانش را از دست 
داد. در این شرایط گروهی از کارآگاهان جنایی کرج تحقیقات خود را 
برای بازداشت عامالن این جنایت آغاز کردند. درحالی که مقتول پیش 
از مرگ نام قاتالن را اعالم کرده بود، تحقیق از شاهدان نیز گفته های او 
را تأیید می کرد و این در حالی بود که هر 3 مظنون پرونده، محل زندگی 
خود را ترک کرده و متواری شده بودند. تحقیقات برای دستگیری آنها 
ادامه داشت تا اینکه بعد از گذشت حدود 2 سال، ردپای آنها در پایتخت 
به دست آمد. طبق اطالعاتی که پلیس به دست آورده بود 2 برادر در یکی 
از محله های تهران زندگی مخفیانه ای را در پیش گرفته بودند که هر 
دوی آنها چند روز قبل با دستور قاضی محمد وهابی، بازپرس دادسرای 

جنایی تهران، در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند.

شباهت عجیب
متهمان پس از بازداشت به دادسرای جنایی تهران، انتقال یافتند و صبح 
دیروز در مقابل بازپرس شعبه دوم قرار گرفتند. آنها مدعی شدند که 
بی گناه هستند و هیچ ضربه ای به مقتول نزده اند.  یکی از آنها گفت: آن 
زمان یکی از بستگانمان فوت شد و روزی که درگیری در بهشت سکینه 
رخ داد، ما هم در مراسم ختم او بودیم. مقتول هم از آشنایان مان بود که 
او هم در مراسم حضور داشت. وی ادامه داد:  من و برادرم از مدت ها قبل 
با مقتول بر سر مسائلی دچار اختالفاتی شده بودیم. وقتی در مراسم او 
را دیدیم بحثمان شد و با هم درگیر شدیم. این اتفاق موجب شد مراسم 
به هم بخورد و برخی از اقوام نیز وارد درگیری شدند که در این میان ما 
متوجه نشدیم چه کسانی به مقتول چاقو زدند. وی درباره دلیل فرارشان 
بعد از قتل نیز گفت: از آنجا که ما با مقتول اختالف داشتیم،  ترسیدیم که 
تصور کنند ما قاتل هستیم و باعث مرگ او شدیم. به همین دلیل بود که 
بعد از درگیری مرگبار، خانه و زندگی خود را ترک کرده و فراری شدیم. 
درحالی که تحقیق از 2 برادر بازداشت شده ادامه داشت و آنها مدعی 
بودند که اطالعی از سرنوشت پدرشان نیز ندارند، صدای مرد میانسالی 
از دفتر شعبه به گوش بازپرس جنایی تهران رسید که برای پیگیری 
سرنوشت 2 برادر بازداشت شده راهی دادسرا شــده و از مدیر شعبه 
سؤاالتی می پرسید. او خودش را یکی از آشنایان 2 متهم جا زده و پیگیر 

این بود تا برای 2 برادر وثیقه گذاشته و آزادشان کنند. بازپرس جنایی 
که کنجکاو شده بود، به دفتر شعبه مراجعه کرد و متوجه شد که مرد 
میانسال شباهت زیادی به یکی از پسران بازداشت شده دارد. اگرچه 
او با دیدن بازپرس ترسیده بود و اصرار داشت که از اقوام دور متهمان 
است اما قاضی دستور بازداشت وی را که سعی داشت نقش بازی کند و 
خودش را فرد دیگری جا بزند،  صادر کرد. خیلی زود مشخص شد که او 
کسی نیست جز پدر 2 پسر و سومین متهم فراری و تحت تعقیب پرونده 
که با تیزهوشی بازپرس جنایی تهران بازداشت شد. مرد میانسال که 
دستش را رو شده می دید و جایی برای کتمان نداشت، اعتراف کرد که 
پدر متهمان دستگیر شده است. وی در بازجویی ها گفت: مقتول از اقوام 
دورمان بود و مدتی بود که با یکی از پسرهایم به اختالف برخورده بود. 
البته اختالف آنها خیلی جدی نبود و در حد اینکه گاهی پیامک برای 
یکدیگر می فرستادند و کل کل می کردند. او ادامه داد: اختالف آنها ادامه 
داشت تا اینکه یکی از اقوام مشترکمان فوت شد و ما خانوادگی به مراسم 
ختم او رفتیم. آن روز هم درگیری لفظی میان پسرانم و مقتول صورت 
گرفت اما آن روز دعوای آنها با وساطت و پادرمیانی اقوام خاتمه یافت تا 
اینکه روز چهلم بار دیگر سر مزار با هم درگیر شدند اما آن روز درگیری 
به جنایت ختم شد. وی گفت: من و پسرانم در درگیری حضور داشتیم 
اما نمی دانیم چه کسی با چاقو به مقتول ضربه زد و جانش را گرفت. از 
سویی چون ما با مقتول اختالف داشتیم و دعوا از طرف ما راه افتاده بود، 
ترسیدیم قتل به گردن ما بیفتد و به همین دلیل بود که فرار کردیم. 
امروز هم وقتی متوجه شدم پسرانم دستگیر شده اند، نگران شدم و برای 
پیگیری وضعیت آنها و آزادی شان راهی دادسرا شدم و با وجود اینکه 
سعی داشــتم خودم را فامیل دور جا بزنم، اما دستم رو شد و دستگیر 
شدم. با دستگیری سومین متهم پرونده، قرار عدم صالحیت از سوی 
بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی پایتخت صادر شد و تحقیقات 

در این خصوص در دادسرای کرج ادامه دارد.

حکم اعدام الکس، سرکرده باند فساد بین المللی که با 
همدستی مادرش و زنی دیگر دست کم 800زن و دختر 
جوان را به خارج از کشور قاچاق کرده  بود، در دیوان عالی 

کشور تأیید و شمارش معکوس برای اجرای حکم آغاز شد.
به گزارش همشهری، همه  چیز در این پرونده از اواسط سال 96و زمانی 
آغاز شد که زنی به دلیل اعتیاد و سرقت دســتگیر شده و در زندان توبه 
کرد و از فعالیت یک باند گسترده فساد و فحشا پرده برداشت. این زن در 
جریان گفت وگو با مددکار زندان مدعی شد که پیش از دستگیری عضو 
باندی بوده که زنان و دختران جوان را به کشورهای مختلف، به خصوص 
کشورهای حاشــیه خلیج فارس قاچاق می کنند. این را یکی از وکالی 
متهمان این پرونده در گفت وگو با همشهری برای نخستین مرتبه فاش 
می کند و می گوید: این زن آن زمان به دلیل اعتیاد بازداشت و در زندان 
متحول شد و توبه کرد و درددل هایش با مددکار زندان این اطالعات را 
فاش کرد. این زن گفت که ســرکرده باند مردی به نام الکس است که با 
همدستی مادرش و زنی دیگر، زنان و دختران جوان را به دام می اندازد 
و آنها را به کشــورهای خارجی قاچاق می کند. آنطــور که او می گفت؛ 
صدها زن عضو این باند فحشا بودند که الکس از قاچاق آنها پول کالنی 

به جیب می زد.
اظهارات این زن، نخستین ســرنخ ها را درخصوص این باند تو درتو در 
اختیار مأموران گذاشت و از آن زمان به بعد بود که ردیابی نفرات باند در 
دستور کار قرار گرفت. اطالعات به دست آمده حاکی از آن بود که سرکرده 
شبکه فساد، مردی به نام شهروز سخنوری معروف به »الکس« است و 
زنی که دختران جوان را به دام می اندازد، مانلی نام دارد که آنها را به دبی 

منتقل می کنند. نحوه کار آنها به این شکل بود که ابتدا از طریق نفراتی که 
در داخل کشور داشتند، دختران جوان یا زنان مطلقه که در شبکه های 
اجتماعی عکس های بدون پوشش از خود منتشر کرده بودند را شناسایی 
کرده و به آنها پیشنهاد کار می دادند. برخی از این افراد وقتی با پیشنهاد 
اعضای باند درخصوص شرایط مالی، زندگی در دبی و... روبه رو می شدند، 

راضی به همکاری بودند. در ادامه از این طعمه ها عکس هایی تهیه و برای 
الکس ارسال می شــد و اگر او آنها را تأیید می کرد مقدمات انتقال صادر 
می شد. آنطور که تحقیقات نشان می داد دختران جوان به محض ورود 
به دبی همراه یک رابط به یکی از هتل ها منتقل می شدند و مشتریان این 
شبکه که افراد ثروتمند خارجی بودند زنان و دختران ایرانی را که در دام 
افتاده بودند آزار می دادند. شرایط زنان اغفال شده طوری بود که نه راه پس 
داشتند و نه راه پیش؛ چرا که رابط این شبکه پول و پاسپورت آنها را گرو 
نگه می  داشت و آنها به جز یک روز در هفته اجازه خروج از هتل را نداشتند 
و از پول هنگفتی که به دست می آمد بین 100تا200هزار تومان به آنها 
داده می شد. در چنین شرایطی بود که مأموران توانستند ابتدا نفرات باند، 
سپس مانلی و مادر الکس و در نهایت مرد شماره یک این شبکه فساد و 

فحشا را در مالزی دستگیر کنند.
الکس در جریان بازجویی ها اطالعات بیشتری از فعالیت باندش را افشا 
کرد. بررسی ها نشــان می داد درآمد او از قاچاق هر دختر ایرانی ماهانه 
100تا۴00میلیون تومان بوده اســت. در این شــرایط بود که الکس و 
همدستانش در دادگاه انقالب اســالمی تهران محاکمه شدند. در این 
پرونده الکس و مادرش که در پرونده متهمان ردیف اول و دوم هستند به 
اتهام افساد فی االرض به اعدام و همچنین 5 نفر دیگر از اعضای این باند نیز 
به تحمل 15سال حبس محکوم شدند. 30نفر دیگر که افراد فریب خورده 
باند بودند نیز به حبس محکوم شدند. این رأی با اعتراض متهمان مواجه 
شد و پرونده برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد اما 
به گفته وکیل یکی از متهمان، قضات دیوان این حکم را تأیید کردند تا 

شمارش معکوس برای اجرای حکم الکس و مادرش آغاز شود.

پیگیری

دادسرا

مردان مســلح در 2 ماجرای جداگانه 3نفر را ربوده و به گروگان گرفته بودند اما مأموران پلیس در 
2عملیات ضربتی موفق به آزادسازی گروگان ها شدند.

به گزارش همشهری، اول تیرماه امسال به دنبال ربوده شدن مرد جوانی در یکی از محالت شهرستان 
ایرانشهر در سیستان و بلوچستان، گروهی از کارآگاهان به محل حادثه اعزام شدند. در بررسی های 
اولیه مشخص شد سرنشینان یک خودروی پژو پارس که مســلح بودند با تهدید جوانی 26ساله  را 
ربوده اند. با آغاز تحقیقات مأموران موفق شدند به اطالعاتی درباره آدم ربایان دست پیدا کنند. شواهد 
نشان می داد 3نفر از متهمان در یکی از استان های شمالی کشور مخفی شده اند که  همگی دستگیر 
شدند  و از مخفیگاه شان یک قبضه کلت کمری کشف شد. با وجود دستگیری این 3متهم اما متهم 
اصلی همچنان فراری بود تا اینکه با گذشت 50روز از این حادثه متهم اصلی گروگانش را رها کرد و 
خودش فراری شد. در دومین پرونده که روز سوم مردادماه امسال گشوده شد به پلیس خبر رسید 
که مردان مسلح در جریان سرقت مسلحانه یک کامیون باری، راننده و کمک او را در یکی از محالت 
شهرستان دلگان به گروگان گرفته اند. در تحقیقات مقدماتی مأموران به اطالعاتی دست یافتند که 
نشان می داد خودروی ربوده شده در یکی از روستاهای شهرستان دلگان به طور مخفیانه نگهداری 
می شود. مأموران با حضور در این محل متهمان را دستگیر کرده و گروگان ها را پس از 19روز اسارت 
آزاد کردند. سردار احمد طاهری، فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اعالم جزئیات این پرونده 

گفت:  هرچند متهمان توانستند بگریزند اما تحقیقات برای دستگیری آنها همچنان ادامه دارد.

نجات 3گروگان در عملیات ضربتی پلیس
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روزنامه نیویورک تایمز ]آمريكا[

شبح یک تجزیه خونین
نیویورک تایمز به تاریخ استقالل هند و هرج و مرج و کشتاری 
که به واسطه آن در این کشور رخ داد پرداخته است. در این 
گزارش آمده است: »75سال پیش هرج و مرج و خشونت های 
مذهبی ناشی از جداسازی پاکستان از هند، منجر به مرگ 
2میلیون انسان و یکی از بزرگ ترین آوارگی ها  در تاریخ بشر 

شد؛ اختالف تاریخی ای که هنوز ماندگار است.«

هفتــه گذشــته گاردین از ســفر 
قریب الوقوع رئیس جمهور چین به 
عربستان و برگزاری مراسمی مجلل 
برای استقبال از او خبر داد. برنامه ریزی مفصل برای 
ورود شــی جین پینگ در تضاد با مراســم ساده ای 
است که بیش از یک ماه پیش برای ورود جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا ترتیب داده شد؛ سفری که با 
هدف متقاعد سازی عربســتان برای افزایش تولید 
نفت انجام گرفت اما با شکســت مواجه شد. تناقض 
آشکار در شیوه اســتقبال از 2رهبر قدرتمند جهان 
در عربستان، حاکی از روابط نزدیک میان عربستان 
و چین و روابط مکدر میان بایدن و محمد بن سلمان 
ولیعهد سعودی اســت. از این رو به نظر می آید سفر 
رئیس جمهور چین که هنوز جزئیاتی از چگونگی و 
زمان دقیق آن منتشر نشده، با هدف تقویت بیشتر 
تصویر چین به عنوان متحد قدرتمند عربســتان در 
غیاب متحد پیشین یعنی آمریکا و همچنین تثبیت 

موقعیت عربستان در منطقه صورت می گیرد.
ســفر شــی جین پینگ به ریاض، نخســتین سفر 
خارجی او طی 3ســال گذشته به شــمار می رود و 
همین نشــان می دهد که چین تا چه حد به روابط 
خود با عربســتان اهمیت می دهد. به نظر می رسد 
چین قصد دارد پس از کم رنگ شدن حضور آمریکا 
در منطقه، جای این کشور را پر کند و از این طریق 
اقدامات اخیر آمریکا در قبال تایوان، ازجمله ســفر 
جنجالی نانسی پلوســی، رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا به این جزیره را هم تالفی کرده باشد. اما این 

سفر اهداف کلیدی دیگری را هم دنبال می کند.

پایان عصر »پترودالر«
پیشــنهاد پرداخت یوآن بــه جــای دالر در ازای 
خرید نفت، 4ســال پیش از جانب چینی ها مطرح 
شــد. اما گمانه زنی درباره احتمــال موافقت نهایی 
عربســتان با این طرح، همزمان با دعوت عربستان 
از رئیس جمهور چین در اوایل ســال  جاری شدت 
گرفت. عربستان بزرگ ترین تولید کننده نفت جهان 
و چین اصلی ترین مشــتری نفتی عربستان است. 
درواقع 17درصد از نفت وارداتی چین از عربستان 
تامین می شــود. در ماه های ابتدایی ســال جاری 
میالدی، عربستان تحت تأثیر تحریم های اقتصادی 
علیه روسیه، به اصلی ترین تامین کننده نفت چین 
تبدیل شد.  اگرچه در ماه های اخیر این روند به دلیل 
ارزان فروشی نفت روسیه، برعکس شده است. اکنون 
روسیه اندکی بیش از عربستان نفت به چین صادر 

می کند. موافقت عربستان با جایگزینی یوآن به جای 
دالر می تواند جایگاه سلطه دالر نفتی یا پترودالر را 
در جهان متزلزل سازد و با ایجاد یک نظام بین المللی 
پرداخت موازی، اهمیت یوآن را به اندازه دالر افزایش 
دهد. ایــن روند، همزمان به روســیه کمک خواهد 
کرد تا با اســتفاده از یوآن تحریم های بین المللی را 
دور بزند. با این حال، کارشناســان باور دارند حتی 
درصورت موافقت عربستان برای دریافت یوآن، روند 
خارج شدن دالر نفتی از دور معامالت روندی بسیار 
کند، پیچیده و طوالنی مدت خواهد بود. همچنین 
حتی درصورت دریافت یوآن از جانب عربستان، این 
اقدام تنها 320میلیــون دالر در هر روز از معامالت 
نفتی را پوشش خواهد داد؛ درحالی که دالر آمریکا 
6.6هزار میلیارد دالر در هر روز کاری در معامالت 
نفتی را تحت سلطه خود دارد. اما در بلند مدت این 
برنامه ریزی می تواند چیــن را از تبعات تحریم های 
احتمالی بین المللی، مشــابه آنچه امــروز گریبان 

روسیه را گرفته، برهاند.
سفر شی جین پینگ به عربستان، فرصتی مناسب 
برای اعالم موافقت ریاض با دریافت یوآن خواهد بود. 
از این رو گمان می رود یکی از اصلی ترین اهداف سفر 
شی جین پینگ به عربستان، همین موضوع باشد. 
به ویژه در دورانی که بحث توسعه گروه »بریکس« 
و پیوستن عربســتان به آن داغ تر از همیشه است. 
گروه بریکس یکی از ســازوکارهایی است که چین 
با همکاری روسیه در تالش اســت با استفاده از آن 

به سلطه دالر در بازارهای مالی جهانی پایان دهد.

عضویت عربستان در بریکس پالس
ائتالف بریکس، با هدف ایجاد صف بندی جدید در 
اقتصاد و سیاست جهانی بدون سلطه اروپا و آمریکا 
در سال 2009و با حضور 4اقتصاد نوظهور و بزرگ 

جهان ایجاد شد. یک سال بعد آفریقای جنوبی هم 
به این گروه افزوده شد و در کنار برزیل، روسیه، هند 
و چین قرار گرفت. در مجموع این کشورها نیمی از 
جمعیت جهان را تشکیل می دهند و مجموع تولید 
ناخالص داخلی آنهــا برابر تولیــد ناخالص داخلی 
آمریکا یعنی 13.6هزار میلیارد دالر است. همچنین 
مجموع ذخایر ارزی این ائتالف 4هزار میلیارد دالر 
برآورد شده اســت. موضوع توســعه این ائتالف از 
سال2017 مطرح شده و عربســتان در کنار ترکیه 
و مصر محتمل تریــن اعضای جدیــد آن خواهند 
بود. از ترکیب جدید، به عنوان »بریکس پالس« یاد 
می شود. رئیس مجمع بین المللی بریکس ماه گذشته 
اعالم کرد این سه کشور بسیار زود به ائتالف خواهند 
پیوست. پیوســتن عربســتان به بریکس می تواند 
احتمال پذیرش یوآن به جای دالر در معامالت نفتی 
عربستان و چین را تقویت کند. سفر رئیس جمهور 
چین به عربستان شــاید بتواند این روند را تسریع 
کرده و عربستان به نخســتین عضو جدید بریکس 

تبدیل شود.

تضمین جریان آزاد نفت
تنش بر ســر تایوان میان چین و غــرب روزبه روز 
در حال شدت گرفتن است و ســفر نانسی پلوسی، 
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان برخالف 
تهدید ها و نارضایتی های چین، در هفته های اخیر 
به نقطه اوج این بحران تبدیل شــده است. بخشی 
از نگرانی هــای چین درباره تایــوان، واکنش غرب 
درصورت حمله نظامی چین به این جزیره کوچک 
است؛ آن  هم در دورانی که در بحبوحه جنگ میان 
روســیه و اوکراین، چین درحال تماشای سرنوشت 
احتمالی آینــده خود در این جنگ اســت. نگرانی 
چین چندان بی دلیل نیست. تقریباً بالفاصله پس از 

حمایت نظامی ناتو از اوکراین و آغاز جنگ اقتصادی 
متعاقب آن علیه روســیه، واشــنگتن و متحدانش 
تهدید های خود علیه چین بر ســر تایــوان را آغاز 
کرده اند. اجرای مانورهای نظامی مشترک از سوی 
آمریکا در مناطق حســاس دریــای چین جنوبی 
با هدف تأکید بر تســلط آمریکا بــر اقیانوس آرام 
بخشی از این تهدید های غیرمســتقیم بوده اند. اما 
مهم ترین نتیجه ای که درگیری چین با غرب برسر 
تایوان می تواند در پی داشته باشد، یعنی بزرگ ترین 
نگرانی چین،  مسدود شــدن تنگه »ماالکا« است. 
تنگه ماالکا، کوتاهترین آبراهی اســت که شــرق 
آســیا را به اقیانوس هند وصل می کند. این آبراهه 
از نظر اســتراتژیک برای چیــن از اهمیتی حیاتی 
برخوردار است. براساس آمارهای جهانی، 60درصد 
از حمل ونقل های دریایی از مســیر این تنگه انجام 
می شــود. به جز کاالها و تجهیزات کلیدی، روزانه 
بیش از 15میلیون بشکه نفت از این تنگه به سمت 
آسیا روانه می شــود که این حجم نیمی از نفت خام 
چین را هم شامل می شــود. 25درصد از نفتی که 
از این تنگه راهی آســیا می شــود، نفت کشورهای 
خاورمیانه است. مسدود شدن این تنگه تحت تأثیر 
شــدت گرفتن تنش هــای ژئوپلیتیــک، می تواند 
دسترسی چین به این منابع نفتی را مسدود، محدود 
یا پرهزینه تر سازد. از این رو اســت که چین امروز 
بیش از هر زمان دیگــری به فکر بهبــود روابط با 
کشــورهای مســلط بر تنگه ماالکا، تعمیق روابط 
موجود با کشــورهای مختلف به ویژه کشــورهای 
تامین کننده نفت و همچنین متنوع ســازی منابع 
نفتی افتاده است. چین به دنبال متحدانی است که با 
سیاست هایش هم راستا بوده و تاب تحمل فشارهای 
غرب را داشته باشند. از این رو عمیق تر ساختن روابط 
با عربستان به عنوان تامین کننده اصلی نفت چین، 
برای چینی ها از اهمیت باالیی برخوردار خواهد بود.

از زاویه دید عربستان هم داشــتن روابط نزدیک با 
کشــوری که می تواند بــرای طوالنی مدت خریدار 
نفت این کشور باشد، بسیار سودمند تر از کشورهای 
اروپایی است که بیشــتر به انرژی های تجدید پذیر 
متمایل شده اند. بازار انرژی جهان امروز بازاری در 
حال گذار و پرنوسان است. چین و عربستان سعودی 
هردو ســهام و قدرت باالیی برای تعیین آینده بازار 
انرژی در اختیار دارند. از این رو هر معامله یا توافقی 
که در سفر شی جین پینگ در مورد انرژی به دست 
بیاید، ارتباط مستقیمی با آینده بازار جهانی انرژی 

خواهد داشت.

قدرت نمایی چین در خاورمیانه بدون آمریکا
 رئیس جمهور چین طی سفر قریب الوقوع خود به عربستان

به دنبال حذف دالر از معامالت نفتی و تضمین جریان نفت به سمت کشور خود است

سیاست »بی طرفی« در افکار عمومی و در میان سیاستمداران اتریش از جایگاه ویژه ای برخوردار است
اتریشیها،همچنانبیطرف

ظرفیت بی طرفی ژئوپلیتیک در سرتاســر 
اروپــا از نخســتین روز حمله روســیه به 
اوکراین، روزبه روز رو به کاهش گذاشــته 
است. ساختار امنیتی در حال تکامل اروپا، سوئد و فنالند 
را وادار به ترک موضع بی طرفی کرده و حتی سوئیس هم 
در حال نزدیک تر شدن به ناتو اســت. با این  همه، اتریش 
همچنان بر موضع خود پابرجاســت. بــا وجود جنگی که 
نشانی از پایان آن دیده نمی شود، وین هیچ برنامه ای برای 

پیوستن به ناتو ندارد.
اتریش، یکی از اعضای اتحادیه اروپا و از شرکای مهم ناتو، 
بیشتر از همیشــه در چارچوب امنیتی اتحادیه اروپا ادغام 
شده اســت. با این همه با گذشــت نزدیک به 6ماه از آغاز 
جنگ اوکراین،  اتریش هنوز بحثی جدی درباره پیوستن به 
ناتو مطرح نکرده است. 80درصد از اتریشی ها از نپیوستن 
به ائتالف های غربی حمایــت می کنند و روح بی طرفی در 
میان سیاستمداران اتریشی بســیار محبوبیت دارد. کارل 
نهامر، صدراعظم اتریش که سیاســتمداری محافظه کار 
محسوب می شــود، فروردین ماه در توییتی اعالم کرد که 
بی طرفی اتریش موضوعی قابل بحث نیســت. همچنین 
پامال رندی وگنر، رهبر حزب دمکراتیک اتریش که حزبی 
چپگرا و میانه رو به شمار می رود هم دائما بی طرفی اتریش 
را موضوعی غیرقابل بحث و مذاکــره اعالم می کند. حزب 

راستگرای »آزادی اتریش« و حزب سبز اتریش هم مواضعی 
مشابه درباره بی طرفی این کشور دارند.

الجزیره به نقل از ولفگانگ پوزتای از مقامات سابق دفاعی 
اتریش می نویسد که پس از تجربه فاجعه بار جنگ جهانی 
دوم، بی طرفی عمیقا در باور و ذهن اتریشی ها ریشه دوانده 
است. با این همه بســیاری باور دارند محبوبیت بی طرفی 
در اتریش بیشتر در افسانه و شایعه ریشه دارد تا حقایق و 
اطالعات آگاهانه. به گفته کریستف شوارز، محقق مؤسسه 
سیاســت های امنیتی اروپا و اتریش عموم مردم بی طرفی 
را به شــدت با رفاه و امنیت اقتصادی مرتبــط می دانند؛ 
شاخص هایی که اتریش طی 60 تا 70سال گذشته از آنها 
بهره زیادی برده است. طی ســال های اخیر، بی طرفی به 
اتریش کمک کرده تا هزینه های دفاعی خود را در ســطح 
حداقلی نگه دارد. این استراتژی همچنین به اتریش کمک 
کرده تا در معماری اقتصاد غرب ادغام شــود و همزمان از 
مزایای تجارت با شوروی و بعد ها روســیه بهره مند شود. 
اتریش به عنوان نخستین کشور غربی که با اتحاد شوروی 
در سال1968 قرارداد گازی به امضا رساند، به سوخت های 
فسیلی روسیه وابســته باقی مانده اســت. امروز هم گاز 
به شدت در تصمیم گیری های اتریش درباره نحوه تعامل با 

والدیمیر پوتین تأثیرگذار است.
فراتر از اقتصاد و انرژی اما سیاست بی طرفی در دوران جنگ 

سرد و پس از آن نقش اتریش را به عنوان محلی برای نزدیک 
شدن شرق و غرب در صحنه های بین المللی ارتقا داد. وین 
به همراه نیویورک، ژنو و نایروبی به دفاتر اصلی ســازمان 
ملل متحد، آژانس بین المللی انرژی اتمی، سازمان امنیت 
و همکاری اروپا و اوپک تبدیل شده است. همین دفاتر یکی 
از موانع بازدارنده پیوســتن اتریش به ائتالف های اروپایی 
و غربی اســت. زیرا در صورت پیوســتن به ناتو، سرنوشت 

موقعیت و جایگاه این دفاتر نامشخص خواهد شد.
با این همه، سیاستمداران اتریشی تأکید دارند این بی طرفی 
اتریش نباید با بی تفاوتی در مورد بحران اوکراین اشــتباه 
گرفته شود. اتریش تاکنون به اوکراین کمک های غیرنظامی 
و غیرتسلیحاتی زیادی کرده و در سازمان ملل در راستای 
محکومیت حمله به اوکراین، علیه روسیه رأی داده است. 
همین کمک ها باعث شده تا سطح روابط اتریش با روسیه 
رو به کاهش بگذارد و اتریش نگران استفاده روسیه از ابزار 
گاز علیه خود اســت. اتریش با دیگر کشورهای اروپایی در 
روند جســت وجو برای یافتن منابــع جایگزین گاز همراه 
شده اســت. در همین راســتا از زمان آغاز جنگ تاکنون 
اتریش میزان واردات گاز خود از روســیه را از 80درصد به 
50درصد رسانده است. همین رویکرد باعث شده تا بسیاری 
از کارشناسان سیاسی، در مورد توانایی اتریش در ایفا کردن 

نقش واسطه میان روسیه و غرب تردید داشته باشند.

اروپا

گزارش

 خروج بی خداحافظی فرانسه
از مالی

نظامیان فرانسوی پس از حدود یک دهه عملیات 
ضدتروریسم در مالی، بدون دستاورد خاصی از این 

کشور خارج شدند

تابستان گرم2013 در خیابان های شــهر باماکو، پایتخت 
کشــور آفریقایی مالی، تصاویری از یــک رهبر غربی دیده 
می شــد که زیر آن نوشته شــده بود: »رهایی بخش«. این 
تصاویر ژست های مختلفی از فرانسوا اوالند، رئیس جمهور 
وقت فرانســه را نشــان می داد که در آن روزها نقش یک 
قهرمان را در مالی بازی می کرد. اوالنــد از ژانویه2013 به 
ارتش فرانسه فرمان یک لشکرکشی همه جانبه به سوی مالی 
داده بود تا این کشور محصور در خشکی واقع در غرب آفریقا 

را از چنگ شورشیان جدایی طلب نجات دهد.
کشور 20میلیون نفری مالی با 90درصد جمعیت مسلمان 
از مــارس2012 درگیر شــورش جدایی طلبانــی بود که 
با همدســتی گروه های نزدیک به گــروه »القائده مغرب 
اسالمی« توانسته بودند کنترل شهرهای کلیدی این کشور 
را به دست بگیرند. دولت وقت فرانسه 9ماه بعد از پیشروی 
شورشیان استقالل طلب تصمیم گرفت تا مستعمره سابق 
خود را از آشفتگی نجات دهد و »عملیات سروال« را با هدف 
جلوگیری از پیشروی افراط گرایان آغاز کرد و به فاصله کمی 

کنترل بسیاری از مناطق را به دست گرفت.
یکی از مهم ترین دالیلی که باعث شــد تا فرانســه خود را 
نســبت به تحوالت مالی حســاس نشــان دهد، به همان 
تاریخ استعماری حضور فرانســه در مالی از 1881 مربوط 
است. مالی اگرچه در سال1960 توسط یک سوسیالیست 
ضدفرانسه به نام مودیبو کیتا به اســتقالل رسیده بود، اما 
فرانســه نیز مانند بسیاری دیگر از کشــورهای استعماری 
عالقه داشت تا مستعمرات سابق خود را به عنوان پایگاهش 
در مناطق مختلف نشــان دهد. با این حال فرانسه در ادامه 
تحوالت مالی، دیگر کشــورهای اروپایی را نیز به حمایت 
از عملیات نظامی خــود در آفریقا تحت عنــوان مبارزه با 
تروریسم دعوت کرد. با اضافه شــدن نیروهای منطقه ای و 
بین المللی، عملیات نظامی فرانسه در سال2014 به عملیات 

گسترده تری با عنوان »بارخانه« تبدیل شد.

در عملیات بارخانه عالوه بر نظامیان فرانسوی و دولت مالی، 
نظامیان دیگری از 4کشــور آفریقایی شامل بورکینافاسو، 
چاد، موریتانی و نیجر مشــارکت کردند. همه این کشورها 
مستعمرات ســابق فرانسه به شــمار می روند. این عملیات 
همچنین از سوی کشورهای ســوئد، چک، آمریکا، کانادا، 
دانمارک و انگلیــس مورد حمایت قــرار گرفت. طی همه 
ســال هایی که عملیات بارخانه با حضور نیروهای مشترک 
5کشور آفریقایی و فرانســه جریان داشت، نه تنها از شدت 
خشونت ها کاســته نشــد، بلکه حضور فرانســه منجر به 
شکل گیری گروه های بنیادگرای جدیدی شد که برخی از 
آنها وابسته به داعش بودند. از این نظر برخالف تصور اولیه، 
حضور فرانسوی ها به تشدید تنش ها و خشونت های بیشتر 

در مالی منجر شد.
تشدید تنش و بی ثباتی در مالی همزمان با عملیات بارخانه 
حتی کار را به جایی رساند که این کشور طی 2سال گذشته 
2کودتای نظامی را تجربه کرد. این یک قاعده کلی اســت 
که وقتی بی ثباتی و ناامنی در کشورها بیشتر می شود، میل 
به نظامیان و فرماندهان نظامی برای تامین امنیت نیز در 
میان مردم بیشتر می شود. از این رو قدرت گیری فرماندهان 
ارتش مالی با اقبال عمومی روبه رو شــد. نظامیانی که در 
مالی با انجام کودتا قدرت را در دست گرفتند، از همان ابتدا 
روابط پرتنشی را با فرانسه کلید زدند. گرایش ضدغربی در 
میان حاکمان نظامی مالی به ویژه زمانی برجســته تر شد 
که آنها پای گروهی از نیروهای امنیتی و نظامی مزدبگیر 
وابسته به روسیه را با نام »گروه واگنر« به مالی بازکردند. 
گرایش ضدفرانسوی نظامیان حاکم در مالی همچنین با 
افزایش درخواست ها برای خروج نظامیان فرانسوی همراه 
شــد تا آنجا که امانوئل مکرون، ســال گذشته پذیرفت تا 
نیروهای نظامی فرانسه را تا پایان تابستان امسال از مالی 

خارج کند.
بر این اســاس روز دوشنبه 15اگوســت، آخرین سربازان 
فرانسوی پس از 9سال با وجود میلیاردها دالر هزینه و تلفات 
جانی، از مالی خارج شدند و به کشــور همسایه، نیجر نقل 
مکان کردند. خروج آخرین نظامیان فرانسوی از مالی بسیار 
بی سروصدا و همزمان با سالگرد خروج نظامیان آمریکایی از 
افغانستان انجام شد. مانند خروج نظامیان آمریکایی، خروج 
نظامیان فرانسوی نیز بدون برگزاری هیچ گونه مراسم رسمی 
صورت گرفت و حتی چند ماه زودتر از موعد انجام شد. آلفا 
الهادی کوینــا، تحلیلگر ژئوپلیتیکی مســتقر در باماکو به 
نیویورک تایمز می گوید: »وضعیت امروز مالی حتی بدتر از 
سال2013 است.« با وجود ادعای فرماندهی نظامی فرانسه 
در مالی مبنی بر کشته شدن رهبران گروه های تروریستی 
در این کشــور، هنوز این گروه ها با قــدرت در مالی حضور 

دارند.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نیز تأیید 
کرده که عملیات های نظامی در مالی طی یک دهه گذشته 
بیــش از 2.5میلیون نفــر را آواره کرده اســت. همچنین 
گزارش مؤسســه ای غیرانتفاعی در مالی تأیید می کند که 
درگیری های مسلحانه، تنها در 6ماه اول سال جاری، بیش از 
2هزار غیرنظامی را در این کشور به کام مرگ فرستاده است. 
با این وضعیت آشفته، مشخص است که فرانسه جایی برای 
دفاع از کارنامه خود در مالی ندارد و از این رو شاید رهبران 

فرانسه پذیرفته اند که مالی دیگر جایی برای ماندن نیست.

والدیمیر پوتین
رئیس جمهور روسیه

کشــورهای غربــی بــا اعمال سیاســت 
مهــار ســایر کشــورها، در تــاش بــرای 
حفظ هژمونی خود هستند و برای حفظ 
آن بــه درگیری نیــاز دارند. واشــنگتن، 
اوکرایــن را بــه میــدان جنــگ تبدیــل 
کرده اســت. آمریــکا به دنبــال طوالنی 
کردن بحران اوکراین و شــعله ور کردن 
درگیری ها در آســیا، آفریقا و آمریکای 

التین است. )اسپوتنیک(

مولود چاووش اوغلو
وزیر امورخارجه ترکیه

تمامی طرف ها باید بر ســر میز مذاکره 
بنشــینند و بــه جنــگ در ســوریه پایان 
دهنــد. معارضــان ســوریه بــه ترکیــه 
اعتمــاد دارند و مــا هیچ گاه آنهــا را تنها 
نگذاشته ایم، بلکه گفته ایم که تفاهم، 
شــرط برقــراری ثبــات و صلــح دائــم در 
ســوریه اســت. ما باید بــه نوعــی، بین 
معارضان و نظام سوریه مصالحه برقرار 

کنیم. )شبکه تی آر تی(

 نایروبی، خشمگین
از پیروزی »روتو«

اعالم ویلیام روتو، معاون رئیس جمهور ســابق کنیا 
به عنوان پیروز انتخابات ریاست جمهوری، موجب 
بروز خشم و نارضایتی در پایتخت کنیا شده است. 
کمیسیون انتخاباتی کنیا با 2 بار تأخیر زمانی نهایتا 
روتو را با کســب 50.49درصد آرا پیروز انتخابات 
اعالم کرد و رایال اودینگا، رهبر اپوزیســیون کنیا و 
نخست وزیر سابق، با کسب 48.85درصد آرا از دور 
رقابت خارج شد. این نخستین باری است که روتو، 
نامزد انتخابات ریاســت جمهوری کنیا شده است 
و به زودی به پنجمین رئیس جمهــور کنیا پس از 
استقالل این کشور تبدیل خواهد شد. با اعالم نتیجه 
انتخابات هزاران نفر از مردم کنیا در اعتراض به نتیجه 
انتخابات بــه خیابان های نایروبــی، کیبرا و به ویژه 
النگاتا،  حوزه انتخابی اودینگا آمدند. معترضان باور 

دارند در نتیجه انتخابات کنیا تقلب شده است.

نقل قول  جهان نما

 خبر

کیوسک

ارزش معامالت چین و عربستان
چین در حال حاضر بزرگ ترین شریک تجاری عربستان است. روابط تجاری میان این دو کشور 
طی 2دهه اخیر و به ویژه پس از مکدر شدن روابط عربستان با آمریکا، عمیق تر شده است. ارزش 
تجارت میان دو کشور در پایان سال2020 به 67میلیارد دالر رسید و دو کشور را به اصلی ترین 
شرکای تجاری یکدیگر تبدیل کرد. این روند در سال2021 هم تداوم یافت و ارزش تجارت میان 
دو طرف به 87 میلیارد دالر رسید. آرامکو و سینوپک، دو شرکت بزرگ نفتی در عربستان و 
چین در ســال2019 توافقنامه ای به ارزش 28میلیارد دالر با هدف توسعه فعالیت های نفتی 
امضا کردند. آنها در ماه های اخیر نیز تفاهمنامه ای جدید در همین راستا به امضا رسانده اند. 
این تفاهمنامه حوزه هایی وسیع از فعالیت های نفتی و پتروشیمی را پوشش می دهد و شامل 
حضور طوالنی مدت پرسنل فنی و امنیتی چینی در عربستان است. چین و عربستان همچنین 
در سال های اخیر، به ویژه پس از محدود شدن روابط آمریکا و عربستان برسر موضوعات حقوق 
بشری، روابط نظامی خود را هم گسترش داده اند، درحدی که بین سال های2016 تا 2020 فروش 

تسلیحات ساخت چین به عربستان، 386درصد افزایش یافته است.
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  اذان صبح: 4:54   طلوع آفتاب: 6:25

گرینویچ

لغو يکسان سازی حقوق مرد و زن

 

هلسینکی: دولت تنها کشــوری که قرار بود قانون 
پرداخت حقوق یکســان به زنان و مــردان را عملی 
کند از اجرایی کردن این قانون صرف نظر کرد. دولت 
فنالند در بيانيــه ای اعالم کرد کــه برنامه اصالح و 
بازنگری قانون پرداخت حقوق با هدف یکسا ن سازی 
دستمزد مردان و زنان را به دليل اختالف ميان احزاب 
ائتالف حاکم رها کرده اســت. وزیــر برابری فنالند 
نوامبر گذشته به رویترز گفته بود که کشورش رویکرد 
دقيق و سخت گيرانه تری را برای »از ميان برداشتن 
شــکاف های غيرقابل توجيه موجود« در پرداخت 
حقوق ميان مردان و زنــان در پيش خواهد گرفت. 
فنالند با شــکاف 16 درصدی در پرداخت متوسط 
حقوق بين مردان و زنان در ســال گذشته ميالدی، 
بسيار عقب تر از دیگر کشورهای شمال اروپا رتبه 38 
برابری دستمزد در ميان اعضای سازمان همکاری و 

توسعه اقتصادی را به خود اختصاص داده بود.

دوره رهایی فرا می رسد...* 

منشأ سیارکی آب در زمین

توکیو: دانشــمندان پس از تجزیه و تحليل نمونه های 
کمياب جمع آوری شــده از سطح یک ســيارک در یک 
ماموریت فضایی 6ســاله می گویند: احتماال آب توسط 
ســيارک ها از لبه های بيرونی منظومه شمسی به زمين 
آورده شــده اســت. محققان از 2ســال پيش بدین سو 
به منظور روشن کردن منشأ حيات و شکل گيری جهان، 
مشــغول بررســی گردوغباری هســتند که فضاپيمای 
»هایابوســا-2« از ســطح ســيارک »ریوگو« به زمين 
منتقل کرده است. فضاپيمای هایابوسا-2 که در دسامبر 
ســال2014 ميالدی از مرکز فضایی تانه گاشــيما ژاپن 
به فضا پرتاب شــد، در ســال2020 به مدار ســيارک 
ریوگو رســيد و پس از جمع آوری غبار سيارک در داخل 
کپسول همراه خود، برای تحویل آنها به اخترشناسان به 
زمين بازگشــت. در این ماموریت 5.4گرم خرده سنگ 
و گردوغبار از ســطح ریوگو جمع آوری شد. دانشمندان 
می گویند کــه نمونه های ریوگو می توانند ســرنخ هایی 
از معمای چگونگی پيدایــش اقيانوس ها روی زمين در 
ميلياردها سال پيش ارائه دهند. به گفته آنان، سيارک های 
کربنی غنی از مواد آلی می توانند یکی از منابع اصلی آب 

زمين بوده باشند.

ممنوع المالقات شدن يک درخت
 

کالیفرنیــا: یک درخــت در آمریــکا به علت کهنســالی و 
 هجوم بيش از حــد بازدید کننده هــا به ویژه اینفلوئنســر ها 
ممنوع المالقات شد. درختی به نام هایپریون )Hyperion( از 
گونه درختان سرخ چوب با ثبت ارتفاع 115.92 متری دارنده 
عنوان بلندترین درخت جهان است. این درخت در اعماق پارک 
ملی ِردوود )Redwood( کاليفرنيا در ایاالت متحده واقع شده 
و به دليل قرار گرفتن در ميان پوشش گياهی متراکم مسير قابل 
دسترسی ندارد و بازدیدکنندگان ناچارند هر بار برای رسيدن 
به آن با آسيب زدن به انواع گونه های گياهی، مسير تازه ای در 
ميان جنگل برای خود ایجاد کنند. بر همين اساس مقرر شده 
تا مقام های این پارک بتوانند برای افراد مخربی که در نزدیکی 
بلندترین درخت جهان حضور پيــدا می کنند، تقاضای 6 ماه 
زندان و جریمه نقدی 5 هــزار دالری )4هزارو884یورویی( 
کنند. هایپریون که در سال2006 کشف شده، رسما به عنوان 
بلندترین درخت جهان در کتــاب رکوردهای جهانی گينس 

ثبت شده است.

گیلداغ در استان گلستان، دشت گلهای آفتابگردان    عکس: محمد قجر اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

چهار شنبه

 حرامیان بدسگال
 و ترسوهای بی آبرو!

فيلم »حرامزاده های بی آبرو« شروع 
خوفناکی دارد که نفس تماشــاگر را 
می گيرد: در یک چشم انداز زیبای روســتایی در فرانسه اشغالی، 
افسر بلندپایه اس اس وارد مزرعه ای می شــود و به مالقات دهاتی 
گردن کلفتــی می رود کــه درحال تبرزنی اســت. افســر نازی  با 
بيانی ســليس و گرم خودش را »شــکارچی یهودی ها« معرفی 
می کند و توضيح می دهد که اخيراً چند خانواده یهودی دهکده را 
»پاکسازی«کرده که فرزندان شان همراهشان نبوده اند و حاال او دارد 
دنبال کودکان فراری آنها می گردد. لحن صحبت شکارچی درباره 
»آن«ها و لبخند استهزاآميزی که در تمام مدت به لب دارد چنان 
خون مای بيننده را به جوش می آورد که هر لحظه آرزو داریم مرد 
روستایی با تبرش او را به دو نيم کند! اما مرد در سکوت گوش می کند 
و افســر نازی حرف می زند و حرف می زند و آرام آرام به مخاطبش 
حقنه می کند که پاکسازی یهودی ها واجب است چون اوال وجود 
آنها برای فرانســه خطرناک اســت و در ثانی »آنها« اصال آدميزاد 
نيستند و می شود مثل خوک سرشــان را برید! اما به زودی جدی 
می شود و درکمال احترام و اتيکت خاطرنشان می کند که حمایت 
از این »ناانسان«های خطرناک می تواند شخص حامی و خانواده اش 
را هم دچار عواقب سياسی و »امنيتی« کند. خالصه آنقدر می گوید 
و می گوید تا دهاتی چهارشانه ســاده دل تحت تأثير قرار می گيرد، 
اشک هایش ســرازیر می شــوند و اجازه می دهد دژخيمان نازی، 

کودکان یهودی را در مخفيگاه شان به رگبار ببندند.
آنچه این دقایق طوالنی را نفسگير می کند، سهيم کردن تماشاگر 
در فرایند »توجيه توحش« است. »توجيه توحش« ترفند هميشگی 
سيستم های جائر است برای تهی سازی توده مردم از شرافت انسانی 
و همدست سازی  آنان با خود برای ســرکوب و حذف »دیگری« . 
دراین ميان شکارچی ها مأمورند این توحش سيستماتيک را عادی 
و طبيعی و حتی ضروری جلوه دهند؛ نقشی که در دنيای امروز ما بر 
دوش رسانه هاست که سرشارند از نمونه های به ظاهر علمی و مستند 
آن در قالب خبر و گزارش و تحليل و مصاحبه. اما این شيوه خوفناک 
فقط دستاورد رژیم های ضدبشری معاصر نظير حکومت هيتلری 
نيست و در تمام صفحات تاریخ شرمســار انسان هوشمند نظير و 
مصداق دارد. نفوذ جریان خزنده بربریت در ارکان جوامع متمدن و 
رسوخ به اذهان انسان های شریف، آن هم به مدد تکرار مکرر اکاذیب 
و مستند نمایی اکاذیب قبلی شيوه ای اســت که دست کم در این 
سوی دنيا به خوبی آشناست و سير انحراف از حکومتی عدالت محور 
تا حاکميتی متکی به زر و زور و تزویر در طلوع تاریخ سياسی اسالم را 
برایشان تداعی می کند که موجب پراکندگی مردم از کنار پيشوایان 

راستين شان شد و به بزرگ ترین فاجعه حيات شيعه منتهی شد.
صفحات تاریخ جهان پر است از داستان مردمان چهارگوشه عالم که 
اگر در عين بهره مندی از فهم و دانش و الگوهای نيک در مقطعی از 
حيات خود اسير حاکميتی بدسگال شدند به توجيهات مکرر توحش 
که از بوق های رسمی آن بلند بود ميدان دادند. گوش  به الف های 
عربده جویان و دل به وعده های گزافه گویان سپردند، یا در الک ترس 
و نکبت خزیدند و از وحشت بریده شدن نواله یوميه به خود لرزیدند، 
و به نيروی »شر« مجال ترکتازی دادند. به همسایه و همنوع پشت 
کردند و مظلومان را تنها گذاشــتند اما همين تاریخ گواه است که 
همگی آن مردمان به عذابی ســخت افتادند؛ چه آنها که معذورانه 
کنار مأموران ایستادند و چه آنها که چشم بستند و سکوت کردند. 
حاال فرجام آن تماشاگران خاموش مسلخ انسان پيش چشم ماست: 
کوفيانی که پيمان   گسســتند دیرتر زیر تيغ حجاج  ابن یوسف ها 
نشستند؛ و ژرمان هایی که بر اردوگاه های مرگ چشم بستند و زیر 

آوار بمب و تجاوز کمر شکستند.
امروز که خروار خروار اطالعات با فشاردادن دکمه ای در اختيارمان 
است، نشــنيدن پند تاریخ بيش از آنکه از تنبلی یا بيسوادی بياید 
نشان انحطاط است. غرقاب انحطاط در کمين همه زندگی هاست 
و آتش اش اگر به خرمن جان ها بيفتد، تر و خشک را با هم می بلعد. 
چشــم دل باز باید کرد و در ورطــه دروغ ها و اتهام هــا و »توجيه 
توحش«ها نيفتاد. اتحاد حرامی های بدسگال با ترسوهای بی آبرو 
هرگز و در هيچ کجا عاقبت خوشی نداشته، بلکه سامان بزدالن را 
بدل به قبرستان هایی فراخ کرده و کذابان را به زباله دان ها انداخته 
است. دیگر انتخاب با ماست که درس تاریخ را بشنویم و بر دروغ ها 
و توجيه ها پوزخند بزنيم یا بی تفاوت بمانيم و بگذاریم دروغ ها ما را 
با خود به شراکت در فرجام حرامی ها ببرند اما فراموش نباید کرد 
که تاریخ هم مثل آرتيست فيلم »حرامزاده های بی آبرو« در صحنه 
واپسين اثر، از تکرار این عقوبت ها چيره دست شده است و داغ ننگ 
را با چنان عمق و ظرافتی بر پيشانی شکارچی  می نشاند که تا پایان 

دنيا پاک شدنی نباشد! 

در خانه را که باز می کنم، 
هنــوز کيفــم را زمين 
نگذاشته ام و لباس بيرون را از تنم در نياورده ام 
که فرزندم می آید، سالم می کند و بالفاصله بعد 
از سالم، اعالم می کند که گرسنه است. در واقع 
از نوزادی اش که تنها منبع تغذیه اش من بودم 
تا امروز که نوجوانی برومند اســت، دیدگاهش 

نسبت به من هيچ فرقی نکرده است.
تابســتان اســت. گرمازده از بيرون می رسم و 
تا می گوید گرســنه اســت اعالم می کنم که 
یخچال آن طرف اســت. البته که مثل هر روز 
می گوید که ســر یخچال رفتــه و هيچ چيزی 
نداریم.»هيچ چيــزی نداریــم« هــم از آن 
جمله هایی اســت که باید رمزگشایی شود. در 
واقع یعنی چيزی که من فوری بتوانم بخورمش 
نداریم. چيزی مثل کيک، کوکوی از شب مانده 

یا سوسيس و کالباس.
توی یخچال البته که پنير و تخم مرغ هست که 
می شود با آنها عصرانه ای ســریع درست کرد. 
ميوه هست که باید شسته شود که به دليل این 
مرحله خيلی دشــوار، کنارگذاشته شده است. 
بنابراین هنوز از راه نرسيده باید فکر کنم چطور 
فرزندم را تا وقت شام سير نگه دارم تا بعد برسم 

به اینکه »شام چی درست کنم؟«
عصرانه سریع و دم دستی برای من نان و پنير و 
خيار و گوجه همراه با یک ليوان شير یا آب پز 
کردن یک عدد تخم مرغ و البته شستن ميوه که 
شکر خدا تابستان بهترین فصل و وقت آن است.

یک مادر شــاغل، وقتی از خوان شغل بيرونش 
گذشــته و خوان حمل ونقل عمومی در شهر را 
هم گذرانده و از گرما تلف نشده تازه می رسد به 

خوان سوم که همانا تهيه عصرانه است. بعد از 
آن خوان های بعدی هم در راه است و تقریبا با 
گذر از هر خوانی، خوان بعدی حاضر می شود و 

روزها به همين ترتيب ادامه پيدا می کند.
بحث شيرین عصرانه به دليل وقفه انداختن در 
حضور خوان بعدی مهم می شود. عصرانه های 
خانگی بــه زودی برای بچه ها خســته کننده 
می شــود و آن وقت با کمی خالقيت می شود 
به آنها تنوع داد. می شــود تخم مرغ را با کمی 
شــير و شــکر هم زد و نان را توی آن خيساند 
و بعد سرخ کرد. اسم شيکش می شود »تست 
فرانسوی« می شــود نان را با پنير و کمی کره 
برشته کرد. می شود از ميوه های مختلف ساالد 
ميوه درســت کرد. عصرانه یکــی از عصاهای 
دست مادران اســت که بتوانند زمان بيشتری 
برای تهيه شام بخرند. واال زمزمه »پس شام کی 
آماده می شود؟« خيلی سریع تبدیل به اعتراض 
می شود و این چيزی است که در پایان یک روز 
کســی حوصله اش را ندارد. بنابراین درود به 
عصرانه این موجود بی ادعا که کسی حضورش 
را جــدی نمی گيرد اما می توانــد نجات بخش 

باشد.

لقمه

شیدا اعتماد

فاطمه عباسی

عصرانه؛ اين موجود نجات بخش

تقويم/ سالمرگعدد خبر

آقای کیف انگلیسی

»ســید ضیاءالدين دری« را خیلی از ما از 
تیتراژ سريال کیف انگلیسی می شناسیم، 
آنجا که نام کارگردان درج می شــود. ُدری 
به عنوان تهیه کننده، کارگردان  و نويسنده 
تلويزيون و ســینما، تسلط خاصی به تاريخ 
ايران داشــت و فیلم هايی را در اين حوزه 
کارگردانــی کــرد و بــه روی صحنه برد. 
سريال هايی که ساخت همچون کاله پهلوی، 
و کیف انگلیسی با استقبال خوبی مواجه شد.
ســیدضیاالدين ُدری در 29 تیر 1332 در 
تهران، محله نواب چهارراه ســاالر به دنیا 
آمد. پس از پايان دبیرستان برای تحصیل به 
انگلیس رفت. در آنجا رشته علوم ارتباطات 
خواند. پس از بازگشت از انگلیس فعالیتش 
را در ســینما با دستیاری حســین دوانی 
کارگردان فیلم »گرداب« در ســال 1361 
شروع کرد. بعد با کارگردانی فیلم سینمايی 
»صاعقه« در سال 1363 خورشیدی به جمع 
کارگردانان سینما پیوســت. اين فیلم اما 
تا حدودی با فیلم هــای خانوادگی هم  دوره 
خود تفاوت داشــت و با اينکه ســاختاری 
حرفه ای داشت، اما چندان عامه پسند نبود. 
به همین خاطر نیز شکست سختی در گیشه 
خورد و سازنده اثر را به مدت 11 سال از سینما 
دور کرد. ُدری در نیمه دهه 80 خورشیدی 
بار ديگر به سینما بازگشت و 2 فیلم »عشق 
ممنوع« و »من و دبــورا« را در لبنان جلوی 
دوربین برد که هیچ يک از آنها در نوبت اکران 
عمومی قرار نگرفت. دری اما در تلويزيون 
خوش اقبال بود. 2سريال کیف انگلیسی و 
کاله پهلوی توانست نظر مخاطبان را جلب 
کند و نــام دری را بار ديگر بر ســر زبان ها 
بیندازد. اين کارگردان سال 139۷ به دلیل 
عارضه کبدی در بیمارستان تهران بستری 
شــد و برای پیوند کبد به بیمارستان شیراز 
منتقل و عمل پیوند کبد را با موفقیت پشت 
سر گذاشت، اما بهبودی کامل پیدا نکرد و در 
26 مرداد در بیمارستان صدرای شیراز چشم 

از جهان فروبست. 

حافظ

هرگزم نقِش تو از لوِح دل و جان نََرَود
هرگز از ياِد من آن سرِو خرامان نََرَود

حتماً دیده اید و شــاید به یاد داشــته باشيد آنجا 
که دایی غفور بر ســر مزار پســرش، یوســفش، 
گمگشته اش، جگرگوشه اش رفته و با او نجوا می کند 
که »من با این دل چه کنم؟ من با این حال چه کنم؟ 
من این غصه رو با کی تقسيم کنم؟ من با چه قوتی 
این همه راهو بيام که چی؟ دیگه دارم اذیت ميشم. 
دیگه وقتشه بخوابونم تو گوِشت پسر. بچه جون من 
خســته ام. از من پيرمرد چه انتظاری داری؟ ُخب 
خودتو به من نشون بده... خودتو به من نشون بده.

آخه من با این یه تيکه حلبی چه کنم؟برین کنار. 
شما رو به مقدســات برین کنار. بذارین ببينمش. 
بذارین تا چشام ســو داره ببينمش.آهای یوسف، 

من اینجام...«

و این غریب ترین حالی ســت که شناخته ام. پدر و 
مادری که خبری و اثری ندارد از فرزند رزمنده اش. 
هر دری را می کوبد، پاسخی نمی یابد. به هر سو رو 
می کند، مخاطبی پيدا نمی کند. همه درها به رویش 
بسته است. چشمانش اما به در است. شعله اميدش 
هنوز سوسو می زند و منتظر است و چقدر این انتظار 

صعب و سخت است. کسی نمی فهمدشان.
کســی که دلبندش شهيد شــده یا حتی جانباز، 
تکليفش با دلش روشــن شــده اما آنکه نمی داند 
کجاست و در چه حالی ســت و کی برمی گردد یا 
اصاًل برمی گردد یــا نه، نگران ترین حــال را دارد. 
دل در دلش نيســت و هيچ محل تعجب نيســت 
اگر دایی غفور - کــه اعالترین تمثيــل بود برای 
 یک پدِر اســير و چه حيرت انگيز علی نصيریان در 
»بوی پيراهن یوسف « ابراهيم حاتمی کيا نقش را از 
آب درآورد - وقتی گل پسرش را دید عنان از کف داد 
و دیگر نتوانست پشت فرمان بنشيند براندکه زد به 

بيابان. اما او که در بيابان به شوق کعبه قدم زده بود 
و سرزنش های خاِر ُمغيالن را به هيچ انگاشته بود، 
کلبه احزانش ویران شد و شد گلستان و چرا نباید 
برای دیدار شير رشيدش، در راه زمين می خورد که 
چشم انتظاری به نقطه آخر رســيده بود. اویی که 
هيچ کس حال دلش را نفهميد تا وقتی چشمانش به 
دیدارش روشن شد و چقدر خریدار باید می بود آن 

احوال را که فرزند آزاده اش، آزاد شده بود.
اما درد و دریغ از آن والد و والده ای که در حســرت 
دیدار دوباره دلبندشــان از دنيا رفتند و چقدر این 
ندیدن و رفتن جانکاه بود. اما حيف از آن لحظه که 
فرزند آمد و پدر و مادر نبودند و چقدر این جای خالی 
برای او جانسوز بود. بازگشت اسرا اما بازگشت اميد 
بود به بسيار خانه و خانواده و خاندان و هنگامه روشن 
شدن چراغ دل های پدران و مادرانی به قول بيهقی؛ 

سخت جگرآور.
* سطری از شعری سروده فریدون مشيری

فقط در آمریــکا و کانادا و چند 
کشــور دیگر بيش از 2 ميليون 
گهواره یا تاب برقی کودک، به علت خطر بالقوه ای که برای نوزادان 
داشتند جمع آوری شدند و در چند روز آینده شاهد ادامه این روند 

در کشور های دیگر نيز خواهيم بود. 
ماجرا هنگامی رســانه ای شــد که چندین و چند کودک هنگام 
غلت زدن ســر و گلویشــان البه  الی بند ها و اتصاالت این وسيله 
گير کرده بود اما مهر تأیيد بر خطرناک بودن این وسيله هنگامی 
خورد که کودکی ده ماهه پس از غلتيــدن و افتادن از گهواره به 
شــکل غم انگيزی با بند های این وســيله حلق آویز شد. اگرچه 
در این رویداد تلخ برند های مشــهور MamaRoo swings و 
RockaRoo rockers دخيــل بودند اما کارشناســان توصيه 
می کنند والدین ریسک و خطر استفاده از هيچ کدام از برند های 
 1.0and دیگر را هم به جان نخرند. به گزارش دیلی ميل، مدل های
 2.0(model number 4M-005)، version 3.0(model
 number 1026)، and version 4.0(model number
4M-012 (1037.به نسبت سایر مدل ها خطر بيشتری دارند. تا 
جایی که در گزارش دیلی ميل تصویر زیر این دستگاه  برای پيدا 
کردن محل درج مدل دستگاه  آورده شــده تا والدین بتوانند آن 
را تشــخيص دهند. برند های دیگر همچون Kids2 و چند برند 
دیگر هم در حال طی کردن پرونده قضایــی برای مرتبط بودن 
گهواره های برقی شان با مرگ چند کودک هستند. ماجرای مرگ 
نوزادان و کودکان در اثر خوابيدن و غلت زدن روی این دستگاه ها 
در مجموع فقط با مرگ200کودک در ارتباط مستقيم است. نباید 
فراموش کرد که این آمار مربوط به مواردی است که ثبت شده و 
به طور حتم آمار کودکانی که در مواجهه با خطر مرگ قرار گرفته 
و توســط والدین نجات پيدا  کرده اند به مراتب بيش از این آماری 

اســت که دیلی ميل گزارش کرده اســت. جدای 
از گهواره های برقی بهتر اســت هر وسيله 

طناب مانندی را که ممکن است گلوی 
کودک در آن گير کند از 

محوطه در دسترس 
آنها دور کنيم.

جهان نما

مهدیا گل محمدی

 جمع آوری 2میلیون 
گهواره  بچه  خفه کن

پیمان شوقی
روزنامه نگار

حمیدرضا محمدیگزارش
روزنامه نگار

می گوینــد تهرانی ها در ســال های 
اخير عصبی تر شــده اند. پر بی راه هم 
نمی گویند. غيراز آمــار و ارقام که نشــان دهنده درصد باالی 
آسيب های ناشی از نزاع در پایتخت اســت و شامل شکایاتی 
است که ثبت شده، تعداد بســياری از این نزاع ها  اما در جایی 
ثبت نمی شود؛ دعواهایی که هر روز شاهد آنها هستيم. چه توی 
ترافيک تمام نشدنی تهران، که عده ای دارند به راننده های دیگر 
بد و بی راه می گویند، تعدادی دستشان را گذاشته اند روی بوق و 
سعی دارند به این طریق راه را باز کنند و چند نفری هم از ماشين 
پياده شده اند و دارند دعوا می کنند. چه توی کوچه و خيابان که2 
نفر سر جای پارک با هم درگير می شوند و چه توی آپارتمان که 
همسایه باالیی یا پایينی دعوایشان باال گرفته و صدایشان در کل 
ساختمان پيچيده است. آنطور که کارشناسان می گویند، نزاع و 
درگيری با ایجاد اختالل در مناسبات ارتباط انسانی، فضایی پر 
از خشم و کينه توزی ميان افراد به وجود می آورد و به روان جامعه 
آسيب جدی می زند که تبعات منفی فراوان مادی و معنوی را در 
پی دارد. در سال های اخير هم این پدیده ناخوشایند به صورت 
مداوم به شــکل های گوناگون در آمار ها منعکس می شود، اما 
گویا وضع تهرانی ها از بقيه در این زمينه بدتر اســت. دالیلش 
هم از عوامل ذاتی و درونی افراد و فشار ها و استرس های روانی 
گرفته تا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سياسی جامعه یا حتی 
گرمای بيش از حد هوا متغير است. اما چيزی که اهميت دارد 
این است که آسيب های ناشی از نزاع بسيار فراتر از علل و انواع 
نزاع است، آسيب هایی که شــاید در مواقعی غيرقابل جبران 
باشــد. مثال دعوا های کالمی بدون جرح جایی ثبت نمی شود، 
اما پيامدهایش می تواند به همان اندازه عميق و طوالنی مدت 

باشد. از نگاه چپ چپ گرفته تا بحث بر سر جای پارک خودرو.

خشم تهرونی

برای پدران و مادران آزادگان 
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8اقدام دولت برای 
ارتقای بیمه سالمت

پوشش بیمه همگانی سالمت ازجمله وعده های 
فقرزدايي در حوزه سالمت بود که از سال 93و 
همزمان با اجرای طرح تحول سالمت آغاز شد؛ 
اقدامی حمايتی از طــرف دولت ها که منجر 
به کاهش تحمیل هزينه هــای درمان به افراد 
جامعه و سدی در برابر هزينه های کمرشکن 
يا فقرزدايی سالمت اســت. بیمه سالمت اما 
در دولت سیزدهم ارتقای قابل توجهی داشت 
و منابع مالی تامین شده از سوی دولت، ارائه 
خدمات در اين حوزه را افزايش داد. پوشــش 
بیمه ای رايگان برای 3دهک اول جامعه )حدود 
6میلیون نفر(، کاهش فرانشیز خدمات بستری 
و سرپايی برای 3دهک اول، خدمات توانبخشی 
و درمانی رايگان بــرای بیماران خاص ايرانی، 
پناهندگان، به روزرسانی پرداخت بدهی های 
بیمه ای برای نخستین بار در 25سال گذشته، 
پوشــش 90درصدی خدمات ناباروری، بیمه 
رايگان معلوالن تحت پوشــش بهزيســتی، 
افزايش اقالم دارويی تحت پوشــش بیمه در 

فهرست دارويی کشور و...

اینفو

یک سال به »سالمت« گذشت 
یک سال و 26روز از عمر دولت 
ســیزدهم می گذرد. دولتی که 
شروع کارش با سخت ترین پیک 
کرونا و مرگ های چندصدنفره و 
شناسایی روزانه بیش از ۴۰هزار بیمار همزمان 
شد. این در حالی بود که آن زمان واکسن ها هم 
به عنوان اصلی ترین گزینه پیشگیری از ابتالی 
شــدید به کووید-۱۹ و مرگ مطرح می شد اما 
میزان واکســن های موجود در کشور جوابگوی 
نیاز جمعیت هــدف تقریبــا ۷۵میلیون نفری 
نبود. عالوه بر اینکه کمبــود دارو هم بیماران را 
با مشــکالت عدیده ای مواجه کرده بود. همان 
زمان سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری وعده 
تامین واکســن و صیانت از جان مردم در مقابل 
کووید-۱۹ را داد و در نهایت دولت ســیزدهم 
موفق شد با تامین نزدیک به ۱۵۰میلیون واکسن 
آمار ابتال را به شدت کاهش دهد و مرگ ها را هم 
به صفر برســاند. اما در حوزه اجتماعی اقدامات 
دیگر دولت هم قابل توجه اســت. وعده رئیسی 
در ساخت مســکن ارزان اکنون با اجرای بیش 
از ۱.۵میلیون واحد مسکن ارزان قیمت در حال 
اجرایی شدن اســت و قرار است ۴۰هزار هکتار 
زمین در اختیار صنعت مسکن کشور قرار بگیرد. 
همچنین پس از ۱۰ســال در حــوزه آموزش و 
پرورش، طرح رتبه بندی معلمان آغاز شــده و 
کنکور هم قرار اســت بعد از نیم قرن با چهره ای 
دیگر از سال آینده برگزار شود. مهم ترین طرح 
حوزه بهداشــت و درمان کشــور هم در دولت 
سیزدهم با عنوان دارویار از یک ماه پیش کلید 
خورد و حاال بــا وجود اینکه قیمــت دارو برای 
حمایت از تولیدکننــدگان افزایش چند برابری 
داشــته اما با تخصیص بودجه ۷3هزار میلیارد 
تومانی به صنعت بیمه، ریال پرداختی از جیب 
بیماران تاکنون تغییری نداشته و حتی با کاهش 
قیمت هم همراه بوده است. همشهری با گذشت 
یک سال از عمر دولت سیزدهم  برخی وعده های 
مطرح شده از سوی دولت در حوزه اجتماعی را 
مورد بررسی قرار داده و بررسی ها نشان می دهد 
که اقدامات انجام شــده طی یک ســال اخیر، 
طرح هایی بوده که چندین ســال روزی زمین 
مانده اما اکنون محقق یا در حال اجرایی شدن 

است.

تحقق وعده صیانــت از جان مردم در مقابل 
کوويد-19

شاید مهم ترین دغدغه دولت در همان روزهای 
آغازین، رفع کمبود های واکســن کرونا در اوج 
پیک هفتم بود تــا آمار ابتالی ۵۰هــزار نفره و 
مرگ های ۷۰۰نفره روزانه را کاهش دهد. بر این 
اساس پیگیری ها از سوی خود رئیس جمهوری 
با تشکیل هیأت ویژه برای تامین واکسن ها آغاز 
شد. از همان مهر۱۴۰۰، روند ورود واکسن شتاب 
گرفــت و محموله های ۵میلیونی واکســن در 
پارت های مختلف وارد کشور می شدند و بیش از 
۱۴3میلیون دوز واکسن تامین شد. آمار تزریق 

واکســن هم از یک میلیــون دوز تزریق روزانه 
بیشتر شد تا جایی که امروز بیش از ۱6۰میلیون 
دوز واکســن کرونا تزریق شــده و ایران یکی از 
کشــورهای پیشــرو در تزریق واکسن به شمار 
می رود چرا که بیش از 8۵درصد جمعیت هدف 
کشور 2دوز واکسن کرونا دریافت کرده اند. حاال 
کلیدی ترین وعده دولت در آغاز کار یعنی صیانت 
از جان مردم محقق شده و سیدابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهور هم در پنجمین گفت وگوی خود 
با مردم به این مسئله اشــاره کرده و گفته »در 
ابتدا روزی ۷۰۰خانوار داغدار می شدند و مسئله 
تهیه و تزریق واکســن هم از مشکالتی بود که 
دولت با آن مواجه بود ولی با دیپلماســی فعال 
دولت و مشارکت مردم در شرایطی هستیم که 
از ۷۰۰فوتی به ۷نفر در روز رســیدیم و کشور 
در امر صیانت از جان مردم موفق شــده است.« 
این در حالی است که همســو با واردات، تولید 
واکسن های داخلی هم ادامه داشت و در نهایت 
پس از تامین میزان قابل توجهی از واکســن ها، 
با موافقت رئیس جمهور و اعالم وزیر بهداشــت 
واردات واکســن با هدف حمایت از 6واکســن 
داخلی متوقف شــد. عــالوه بر واکســن های 
خارجــی، تولیدکنندگان داخلــی هم تاکنون 
بیش از ۴۰میلیون دوز واکسن به وزارت بهداشت 
تحویل داده اند. رئیســی پیش از این گفته بود 
»عالوه بر واردات، تولید واکســن داخلی هم با 
موفقیت پیش رفت که از افتخارات کشور است 
و امروز کشور قادر است صادرات واکسن داشته 
باشد.« دولت در سال۱۴۰۰، برای تامین واکسن 
خارجــی ۵3۰۰میلیارد تومان و بــرای تامین 
واکســن داخلی 3هزار میلیارد تومان پرداخت 
کرده اســت. این در حالی اســت کــه اقدامات 
دیگری هم بــرای مدیریت پاندمــی در وزارت 
بهداشت دولت سیزدهم اجرایی شد که ازجمله 
مي توان به تشکیل کمیته علمی مبارزه با کرونا با 
حضور 6۰پزشک برای تدوین دستورالعمل های 
علمی و کشوری درمان کرونا، طراحی و ساخت 
کیت تشــخیص اومیکرون، افزایش دو برابری 
تخت هــای ICU اطفال )با توجــه به درگیری 
بیشتر کودکان با کووید-۱۹ در پیک اومیکرون(، 
واکسیناسیون بیش از 2.۵میلیون نفر از اتباع و 

مهاجرین و... اشاره کرد. همچنین توزیع متمرکز 
۱۹۹3 پزشک، توزیع متمرکز ۵38 دندانپزشک 
و به کار گیری 22هزارو۹۹۴نفر در سایر رشته ها 
برای افزایش دسترســی و بهره مندی عادالنه از 
خدمات بهداشتی درمانی مرتبط با کووید-۱۹ 

هم از دیگر اقدامات این حوزه بود.

۴0 هــزار هکتــار زمیــن بــرای جهش 
مسکن سازی 

ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴سال از وعده های 
اصلی دولت ســیزدهم بود که از همان ابتدای 
آغاز به کار دولت اجرای آن آغاز شــد و ســال 
گذشــته هم حدود ۵میلیون و2۰۰هزار نفر در 
طرح نهضت ملی مســکن ثبت نام کردند. حاال 
ســاخت بیش از ۱.۵میلیون واحد مســکن در 
حال اجراست. براساس آمار اعالم شده از سوی 
وزارت راه و شهرسازی ۹۵۴هزارو238واحد در 
مراحل مختلف پیشــرفت فیزیکی قرار دارند و 
۴2۹هزارو2۷۵واحد نیــز کلنگ زنی و عملیات 
اجرایی آنها آغاز شــده اســت. همچنین برای 
یک میلیون و۵3۵هــزار و 2۷6 واحد دیگر هم 
زمین تأمین شده. البته در این طرح مشکالتی 

هم وجــود دارد که عموما به همــکاری نکردن 
بانک ها در ارائه تسهیالت برمی گردد که با جدیت 
دولت و شخص رئیس جمهور این قانون شکنی 
بانک ها نیز قابل حل است. خود رئیس جمهوری 
ساخت یک میلیون مسکن در سال را نیاز جدی 
مردم می داند و آن را وعده دولت و تکلیف قانونی 
عنوان می کند. ابراهیم رئیسی  چندی پیش در 
این باره تأکید کرد: »امکانات و ظرفیت های الزم 
برای تحقق اهداف نهضت ملی مســکن کامال 
فراهم اســت اما این ظرفیت ها باید به شــکل 
صحیح مدیریت شــود و به فعلیت برسد. البته 
در گذشته اقدامات خوبی در زمینه اجرای این 
قانون انجام شــده که الزم بوده اما کافی نیست 
و کســانی که به هر دلیــل نمی توانند یا خدای 
ناکرده نمی خواهند این برنامه عملیاتی شــود، 
قطعا بــرای اجرای این برنامه مضــر بوده و باید 
کنار گذاشته شوند.«  در این باره ارسالن مالکی، 
عضو هیأت  مدیره ســازمان ملی زمین و مسکن 
از تامین 22هزار هکتار زمین برای طرح نهضت 
ملی مسکن خبر داده و گفته »براساس دستور 
رئیس جمهور در جلسه شــورای عالی مسکن، 
اراضی مازاد ســایر دســتگاه های دولتی باید تا 
پایان شهریور در اختیار وزارت راه و شهرسازی 
برای اســتفاده در طرح نهضت ملی مسکن قرار 
گیرد که بیش از 3۵هزار هکتار از اراضی مستعد، 
در کارگروه های اســتانی در حال بررسی برای 
الحاق به طــرح نهضت ملی مســکن قرار دارد. 
همچنین بیــش از 6هــزارو6۰۵ هکتار اراضی 
مازاد شناســایی و درخواســت اخذ اسناد تمام 
این اراضی به ســازمان ثبت اســناد کشور ارائه 
شــده که اگر این دو موضوع محقق شود، بیش 
از ۴۰هزار هکتار زمیــن در اختیار طرح نهضت 
ملی مسکن قرار می گیرد که می تواند با احتساب 
سایر ظرفیت های قانون، زمین ۴میلیون واحد 

مسکونی از این طرح را تامین کند.« 

طرح برد- برد در حوزه صنعت دارو 
ازجمله اقدامات دولت سیزدهم اصالح ساختار 
یارانه ای به کاالهای اساســی ازجملــه دارو بود 
که در قالــب طرح دارویار اجرایی شــد. طرحی 
که با هدف اصالح سیاست های اختصاص ارز به 

حوزه دارو اجرایی شــد و براساس آن ارز دولتی 
این حوزه حذف )به جز داروهای خارجی بدون 
مشــابه داخلی و تجهیزات پزشــکی( و قیمت 
دارو برای حمایت از تولیــد داخلی افزایش پیدا 
کرد. اما برای تحمیل نشــدن ایــن هزینه ها به 
بیماران، مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی به انتهای 
چرخه تامین دارو یعنی بیمه ها منتقل شد و کلیه 
داروهای دارای افزایش قیمت تحت پوشش بیمه 
قرار گرفتنــد. مزایای آن هم توزیــع یارانه دارو 
متناسب با نیاز بیماران، بهره مندی همه دهک ها 
از یارانه، تغییر نکردن پرداخت از جیب بیماران، 
اجرای بیمه همگانی بــرای آحاد مردم، برقراری 
پوشــش بیمه ای برای داروهایی که پیش از این 
زیر پوشش حمایت های بیمه ای نبوده اند، اصالح 
الگوی مصرف دارو و کاهش تقاضای القایی، مهار 
قاچاق معکوس، رشــد صادرات رســمی دارو و 
حمایت ویژه از داروهای مصرفی بیماران خاص 
و صعب العالج عنوان می شود. بهرام عین اللهی، 
وزیر بهداشت از همان ابتدا تأکید بر اجرای این 
طرح داشت و اجرا نشدن آن را تداوم چالش هایی 
می داند که ضرر بیماران و مشکالت بازار دارویی 
را ادامــه دار می کند. چالش هایــی ازجمله افت 
۷۵درصدی صــادرات رســمی دارو، کمبود و 
کاهش ذخایر راهبردی دارویی کشــور، آسیب 
به تولید داخل، از بین رفتن قدرت رقابت دارویی 
شــرکت های ایرانی، قاچاق معکوس و رانت در 
حوزه تولیدکنندگان ماده اولیه دارویی ناشــی 
از ارز ترجیحی و گرانفروشی. این در حالی است 
که دولت ۷3هزار میلیارد تومــان برای دارویار 
اختصاص داده و در نهایت این طرح با تخصیص 
۴هزار میلیارد تومان پیش پرداخت به بیمه ها از 
23تیرماه آغاز شد. هر چند که هنوز مدت زمان 
زیادی از اجرای طرح نگذشــته اما بســیاری از 
متخصصان حوزه دارو به ویژه طراحان این طرح 
اجرای آن را مناســب می دانند و دارویار را طرح 
برد- برد دولت و مردم در حوزه صنعت دارو عنوان 
می کنند، چرا که هم حمایــت از تولیدکننده را 
دارد و هم براســاس هدفگذاری ها، هزینه های 
پرداختی از جیب بیماران افزایش نخواهد داشت. 
از سوی دیگر توزیع عادالنه دارو هم محقق شده 
و همه افراد جامعه امکان برخورداری از پوشش 
بیمه ای داروها را دارند. همچنین براســاس این 
طرح، داروهای ضروری پرمصــرف غیربیمه ای 
مشمول دریافت یارانه شده و بیمار هزینه مازاد 
برای تدارک آنها با نسخه نسبت به سال گذشته 
پرداخت نمی کند و بر این اســاس دسترسی به 
کاالهای ســالمت افزایش پیدا کرده اســت. در 
طرح دارویــار داروهای پرمصرف بدون نســخه 
تحت پوشــش بیمه قرار خواهند گرفت و بیمار 
روند کاهشــی را برای دریافت آنها از مسیر بیمه 
تجربه خواهد کرد. پرواضح اســت که پرداختی 
مردم در مــورد این دســته از داروها )درصورت 

تهیه با نسخه( نه تنها افزایشی 
نخواهد داشــت بلکه بــا روند 
کاهشی نیز روبه رو خواهد بود.

از سورپرایز معلمان تا تغییر کنکور بعد از 50سال 
دولت سیزدهم در جهت برنامه تحولی خود اجرای سند تحول آموزش عالی 
را در دستور کار قرار داده است. سندی که شــامل بخش هايی ازجمله 
نشانگرهای وضعیت مطلوب، چرخش های تحول آفرين و ارائه راهبرد بوده 
و چالش های حکمرانی و عمرانی را بررسی و برای هر يک راهکاری ارائه 
کرده است. ارتقای سطح امید اجتماعی، مسئولیت پذيری ملی، سالمت 
معنوی و اشتغال پذيری دانشجويان ازجمله نشانگرهای وضعیت مطلوب 
است. آمارهای رسمی نشان می دهد که حدود 50درصد از فارغ التحصیالن 
دانشگاهی بیکار هستند و دولت اهتمام جدی برای تغییر مسیر دانشگاه ها 
به ســمت حکمت بنیان شدن است. اين در حالی اســت که 50 درصد از 
شغل های فعلی هم تا 50 سال آينده وجود نخواهد داشت و نبايد اکنون 
برای چنین شغل هايی دانشجو تربیت کرد. از ديگر اقدامات شاخص دولت 
در اين حوزه اجرايی شــدن طرح رتبه بندی معلمان پس از 10سال است 
و به نوعی ســورپرايز ويژه رئیس جمهوری برای معلمان نامیده می شود. 

طرح رتبه بندی معلمان براساس اعالم مسئوالن وزارت آموزش و پرورش 
فرايندی اســت که منجر به ارتقای کیفیت در اين حوزه می شود و هدف 
مستقیم آن افزايش حقوق نیست اما منجر به افزايش حقوق هم می شود. 
براســاس اعالم رئیس جمهوری، با پايان زمان قانونی دولت برای ابالغ 
آيین نامه اجرايی قانون رتبه بندی معلمان با هدف افزايش رضايت شغلی و 
کیفیت بخشی آموزشی از شهريور1۴01 اجرايی خواهد شد. گفته می شود 
۸06هزار معلم مشمول رتبه بندی خواهند شد. سومین اقدام شاخص هم 
تغییرات بنیادی در کنکور است که با مصوبه اخیر شورای انقالب فرهنگی 
پس از نیم قرن چهره کنکور را تغییر خواهد داد. حذف دروس عمومی از 
آزمون، تأثیر قطعی ۴0درصدی سوابق تحصیلی و برگزاری کنکور به صورت 
2بار در سال، 3تغییر و تفاوت کنکور سال1۴02 در مقايسه با کنکورهای 
گذشته خواهد بود. طرح نگهداشت نخبگان هم در شورای عالی با حضور 
رئیس جمهور مصوب شده که براساس آن در جذب اعضای هیأت علمی، 
سهمیه خاصی برای نخبگان درنظر گرفته خواهد شد و 20درصد از سهمیه 

دانشگاه ها به نخبگان اختصاص پیدا می کند.
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دولــت در ســال ۱۴۰۰، بــرای تامیــن 
واکسن خارجی ۵۳۰۰ میلیارد تومان 
و برای تامین واکســن داخلــی ۳ هزار 
میلیارد تومــان پرداخت کرده اســت. 
همســو با واردات، تولید واکسن های 
داخلی هــم ادامه داشــت و در نهایت 
پــس از تامین میــزان قابــل توجهی از 
واکسن ها، با موافقت رئیس جمهور و 
اعالم وزیر بهداشــت واردات واکسن 
با هدف حمایــت از 6 واکســن داخلی 

متوقف شد 

گزارش

 در دولت ســیزدهم حــدود 6میلیــون نفر 
تحت پوشــش بیمه رایــگان قــرار گرفتند؛ 
۵میلیون و ۴۰۰هزار نفر از 3دهک اول جامعه 
و ۴۰۰نفر ساکن مناطق کم برخوردار در حاشیه 

شهرها ...

خالصه گزارش

از همان مهر 
۱۴۰۰، روند ورود 

واردات واکسن با 
پیگیری های مستقیم 

رئیس جمهوری شتاب 
گرفت. محموله های 

۵ میلیونی واکسن در 
پارت های مختلف وارد 

کشور شدند و بیش 
از ۱۴۳ میلیون دوز 

واکسن وارد شد. آمار 
تزریق واکسن هم از 

یک میلیون دوز تزریق 
روزانه افزایش پیدا 

کرد تا جایی که امروز 
بیش از ۱6۰ میلیون دوز 

واکسن کرونا تزریق 
شده و ایران یکی از 

کشورهای پیشرو در 
تزریق واکسن به شمار 

می رود 

ساخت بیش از ۱.۵ 
میلیون واحد مسکن در 

 حال اجراست. 
بر اساس آمار اعالم 
شده از سوی وزارت 

راه و شهرسازی، ۹۵۴ 
هزار و ۲۳8 واحد 
در مراحل مختلف 

پیشرفت فیزیکی قرار 
دارند و ۴۲۹ هزار و 

۲۷۵ واحد نیز کلنگ 
زنی و عملیات اجرایی 
آنها آغاز شده است. 

همچنین برای یک 
میلیون و ۵۳۵ هزار و 
۲۷6 واحد دیگر هم 

زمین تأمین شده است

بر اساس دستور 
رئیس جمهور در 

جلسه شورای عالی 
مسکن، اراضی مازاد 

دستگاه های دولتی 
باید تا پایان شهریور 
در اختیار وزارت راه 

و شهرسازی برای 
استفاده در طرح 

نهضت ملی مسکن 
قرار گیرد. همچنین 

بیش از 6 هزار و 6۰۵ 
هکتار اراضی مازاد 

شناسایی و درخواست 
اخذ اسناد تمام این 

اراضی به سازمان 
ثبت اسناد کشور ارائه 

شده است تا بیش از 
۴۰ هزار هکتار زمین 

در اختیار طرح نهضت 
ملی مسکن قرار بگیرد

از جمله اقدامات 
دولت سیزدهم اصالح 

ساختار یارانه ای به 
کاالهای اساسی از 

جمله دارو بود که در 
قالب طرح دارویار 

اجرایی شد که از جمله 
مزایای آن توزیع یارانه 

دارو متناسب با نیاز 
بیماران، بهره مندی 

همه دهک ها از یارانه، 
تغییر نکردن پرداخت 

از جیب بیماران، 
اجرای بیمه همگانی 

برای آحاد مردم، 
برقراری پوشش بیمه ای 

برای داروهایی که 
پیش از این زیر پوشش 

حمایت های بیمه ای 
نبوده اند، اصالح الگوی 

مصرف دارو و کاهش 
تقاضای القایی، مهار 

قاچاق معکوس، 
رشد صادرات رسمی 

دارو و حمایت ویژه 
از داروهای مصرفی 

بیماران خاص و 
صعب العالج است 

حق بیمه تامین شــده از ســوی دولت برای 
هر کدام از این افــراد یک میلیون و ۱۰۰هزار 

تومان است.

بیمه ۷۰۰هزار معرفی شده بنیاد شهید، ۵3۰ 
هزار مددجوی سازمان بهزیستی و ۷میلیون 
بیمه شده روستایی تا اول تیر اعتبار داشت که 

به صورت سیستمی و رایگان تمدید شد.

امسال جمعیت تحت پوشش بیمه سالمت به 
۴6میلیون نفر افزایش پیدا کرد. از این تعداد 

2۰میلیون نفر بیمه روستایی رایگان دارند.

 بیش از یک میلیون نفر از افراد دارای معلولیت 
تحت پوشــش بهزیســتی در دولت سیزدهم 

تحت پوشش بیمه سالمت قرار گرفتند.

8خدمــت ســتاره دار ازجملــه کاردرمانی، 
توانبخشی آسیب شنیداری، مشاوره یا تجویز 
ســمعک، ارزیابی و کنترل دوره ای و درمان 
اختالالت گفتار، زبــان و ارتبــاط کالمی یا 
پردازش شنوایی به صورت رایگان به این افراد 

ارائه می شود.

3۰هزار نفر به اوتیســم در کشــور شناسایی 
شــده اند که نیمی از این افراد ســال گذشته 

تحت پوشش بیمه سالمت قرار گرفتند.

هزینه ۹6جلســه گفتار درمانی، ۹6جلســه 
مداخــالت رفتاری و آموزشــی، ۱2جلســه 
مداخالت مشــاوره و حمایتی و ۹6جلســه 
کاردرمانی برای بیماران اوتیسم تحت پوشش 

بیمه قرار گرفته است.

 دولت سیزدهم امســال ۵هزار میلیارد تومان 
برای تامیــن هزینه های دارویــی و درمانی 
بیماران خاص و صعب العالج ازجمله هموفیلی، 
تاالســمی، دیالیز، ام اس و پیوند کلیه درنظر 

گرفته است.

تمام پناهندگان مبتال به بیماری خاص هم از 
تمامی پروتکل های درمانی و دارویی برخوردار 

بوده و از پرداخت فرانشیز معاف هستند.

 زنان بــاردار و فرزندان زیر ۵ســال در دولت 
سیزدهم به صورت رایگان تحت پوشش بیمه 

پایه سازمان بیمه سالمت ایران قرار گرفتند.

 از آذر ســال ۱۴۰۰خدمات ناباروری در تعهد 
ســازمان های بیمه قرار گرفته و بر این اساس 
زوجین می توانند بــرای IVF، ICSI، IUI و 
FET تا ۹۰درصد از خدمات پوشش بیمه ای 

برخوردار شوند.

در دولت ســیزدهم فرانشیز 3دهک اول برای 
خدمات بســتری به ۵درصد و برای خدمات 

سرپایی به 2۰درصد کاهش یافت.

سهم بیمه شــدگان و بیمه سالمت در بخش 
بســتری به ترتیب ۱۰به ۹۰درصد و در بخش 

سرپایی هم 3۰به ۷۰درصد است.

 در شهریورماه ســال۱۴۰۰به منظور کاهش 
پرداخت از جیب مردم و شناســایی به موقع 
افراد مشکوک مبتال به کووید-۱۹تست کرونا 
در بخش سرپایی تا سقف تعرفه بخش دولتی 
رایگان شده و به طور کامل از سوی سازمان های 

بیمه گر پرداخت می شود.

 برای اولین بار در کشور، در طول 2۵سال اخیر، 
سازمان بیمه ســالمت ایران توانست با تامین 
بودجه از ســوی دولت پرداختی های خود را 

به روز کند.

 مطالبات بیمارســتان ها، مؤسسات، مراکز و 
پزشــکان طرف قرارداد دولتــی، غیردولتی، 
خصوصــی و دانشــگاهی تــا پایان ســال 

۱۴۰۰تسویه حساب کامل شده است.

۱۰۰قلــم داروی جدیــد با هــدف کاهش 
هزینه هــای دارویــی در دولــت ســیزدهم 

تحت پوشش بیمه سالمت قرار گرفت.

 از 3۴۰۰قلم داروی فهرســت دارویی کشور 
اکنون 26۰۰قلم تحت پوشش کلیه بیمه های 

پایه قرار گرفته است.

در ســال ۱۴۰۰، ۵6۰قلم دارو افزایش قیمت 
داشتند که ۴6۰قلم از آنها تحت پوشش بیمه 
قرار گرفتند و امســال هم ۱۰۰قلم باقیمانده 

بیمه شدند. 

بررسی طرح های اجرا شده در حوزه اجتماعی نشان می دهد که بیشترین تمرکز دولت سیزدهم در سال اول فعالیت، روی تحول در بخش های بهداشتی و درمانی بوده است

 هم اندیشی دولت
 و مجلس برای گره گشایی

 چرا نیازمند زخم ترافیک بر پیکر شهر
ترحم  می شويم

دولت بعد از ۹سال زمینه گفت وگوی مشترک با 
قوای دیگر را به شکل فصلی آغاز کرده است 

نایب رئیس شورای شهر تهران: درخواست 
می کنیم رئیس جمهور در موضوع برپایی 

نمایشگاه در شهر آفتاب مداخله کند
 بررسی دالیل دلسوزی بیش از حد 

در روابط عاطفی
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اعمال سیاست های جدید می شــود.« علیرضابیگی 
به مزیت چنین نشســت هایی برای مجلس نیز اشاره 
می کند و حرفش را اینطور ادامــه می دهد: »ممکن 
است نمایندگان با تنگناهایی که دولت برای اداره امور 
با آن روبه رو ست، آشنایی نداشته باشند. به دلیل دور 
بودن چنین نشست هایی از فضاهای حاشیه ا ی و طرح 
مباحث به شکل تخصصی در آن، اطالعات دقیقی در 
اختیار اعضای هیأت رئیسه کمیسیون ها قرار می  گیرد تا 
با کمک و همدلی مجلس و با بهره گیری از ظرفیت هایی 
که در قانون وجــود دارد، مجلس برای رفع تنگناهای 

دولت برای خدمت بهتر به مردم استفاده کند.«

کاهش اختالف نظرها به نفع مردم 
با برگزاری نشست تخصصی روسای کمیسیون های 
تخصصی مجلس با دولت، برخی تحلیل ها از فشــار 
مجلس به دولت برای به کرســی نشــاندن نظرات 
بهارستان نشینان به ساکنان پاستور وعده ای دیگر از 
تالش دولت برای کوتاه آمدن مجلس از خواسته های 
اقتصادی اش از دولت حکایــت  کرده اند. با این حال، 
رئیس کمیسیون امور شوراها این تحلیل ها را دور از 
واقعیت می  داند و می گوید: »ممکن است میان دولت 
و مجلس در موضوعاتی خصوصا در حوزه معیشــتی 

دولت در اقدامی ابتکاری بعد از 9سال زمینه گفت وگوی مشترک با قوای دیگر را به شکل فصلی آغاز کرده است 
شاهکار تمدن غرب - 22

استثمارگر بدون رقیب
انگلیســی ها هر چنــد پــس از اســپانیایی ها، پرتغالی ها و 
فرانسوی ها وارد ماجرای استعمارگری شدند، اما خیلی زود 
نفوذ و اشغالگری خود را در سراسر جهان گستراندند. گام های 
ابتدایی استعمار انگلیس در آمریکای شمالی برداشته شد، اما 
سفرهای اکتشافی کشتی های انگلیسی به قاره آمریکا، جز ورود 
به چندین مستعمره نشین در سواحل غربی آمریکا نتیجه ای 
نداشــت؛ به ویژه که اسپانیایی های پیشــگام در این زمینه، 
سرزمین های ثروتمندی را فتح کرده بودند و به شدت از آنها 
محافظت می کردند. با این حال، انگلیسی ها به مرور بخش های 
زیادی از کانادا را تصرف کردند، سال ها بعد توانستند بر سواحل 
شرقی سرزمین آمریکا تسلط یابند، ایالت هایی را در آنجا مال 
خود کنند، بر رقبای اسپانیایی و فرانسوی و هلندی خود غلبه 

کرده و به قدرت بدون رقیب آمریکای شمالی بدل شوند.
با ورود به قرن18 تغییر اساســی در تمرکز امپراتوری بریتانیا 
از نیمکره غربی به نیمکره شــرقی رخ داد و همزمان با کاهش 
نفوذ این کشور در آمریکای شمالی، شــاهد افزایش حضور و 
نفوذش در شرق، به ویژه در هندوستان هستیم. هندوستان، 
برای انگلستان یک منبع ثروت بیکران بود. آنها از هندوستان 
گندم، جو، پنبه، برنج و همچنین طال، یاقوت، زمرد، الماس و ... 

به انگلستان صادر می کردند.
با اینکه بریتانیا 13مســتعمره مهم خود را پس از اســتقالل 
آمریکا در ســال1۷83میالدی از دســت داد، اما گسترش 
مستعمرات در آسیا، آفریقا، اقیانوسیه و پیروزی بر ناپلئون در 
سال181۵ میالدی بریتانیا را برای بیش از یک قرن به قدرت 
بالمنازع جهان تبدیل کرد و به آن کشور امکان داد که بیش از 
پیش حیطه قدرت خود را در جهان بگستراند. در این دوران، 
برخی از مستعمرات بریتانیا که دارای ساختار جمعیتی مهاجر 
سفیدپوست بودند، خودمختاری نسبی دریافت کردند و برخی 
از آنان تبدیل به قلمروهای بریتانیا شــدند. به واقع انگلستان 
توانست اســپانیا را در قرن16، هلند را در قرن1۷ و فرانسه را 
در قرن18 میالدی پشت سر بگذارد و با تکیه بر قدرت نیروی 

دریایی، برتری خود را در جهان تحمیل کند.
در ســال188۵ میالدی با برگزاری کنفرانس برلین، هجوم 
برای فتح آفریقا توسط کشورهای اســتعمارگر آغاز شد. در 
این دوره، شاهد حضور سلطه طلبانه گسترده انگلیسی ها در 
قاره سیاه هستیم. امپریالیسم بریتانیا در مسابقه برای تصرف 
نواحی امیدبخش و مناطق اســتراتژیکی مهم  پیروز شــد و 

12.200.000کیلومترمربع از اراضی آفریقا را گرفت.
بریتانیا در آغاز سده بیستم، بزرگ ترین امپراتوری استعماری 
جهان بود و در ســال1900، مســاحت کل مســتعمرات و 
سرزمین های وابسته به بریتانیا، 109برابر مساحت سرزمین 
اصلی بریتانیا و جمعیت آنها 8.8برابر جمعیت این کشور بود. 

بریتانیا 44.9درصد مستعمرات جهان را در اختیار داشت.

سرلشگر صفوی
دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا

دایره  المعــارف دفاعــی و امنیتــی انقــاب 
اسامی که در رابطه با 3 حوزه دفاع مقدس، 
امنیت و جبهه مقاومت است،تدوین خواهد 
شد. سپس این کتاب ها به عنوان اسنادی 
مرجع برای دهه ها و نســل های آینده مورد 
اســتفاده قرار خواهد گرفت و بــه زبان  های 
عربــی، انگلیســی و فرانســوی نیــز ترجمــه 

می شوند./ فارس

ارمغان خوداتکایی برای 
ایران بعد از انقالب

مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه ها با اشــاره به اصل خوداتکایی 
و بومی ســازی  گفت: جوامعی که عقب مانده بودند 
تصمیم گرفتند پیشرفت کنند و ایرانی ها نیز بعد از 
انقالب در تمام علوم سرآمد  جوامع دنیا شدند. االن 
به نقطه ای رســیده ایم که پهپاد آمریکایی را در یک 
لحظه ساقط می کنیم و محصوالت دفاعی را به اروپا 
صادر می کنیم.وی با اشاره به دیکتاتوری شبکه های 
اجتماعی نســبت به ملت ایران گفت: شاید ما تصور 
کنیم در فضای مجازی آزاد هستیم ولی بعد از شهادت 
حاج قاسم همه متوجه شدیم که این شبکه ها صرفا 
در راســتای منافع اروپایی ها و آمریکایی ها فعالیت 
می کنند. رئیــس نهاد نمایندگی رهبری با اشــاره 
به اهداف غرب در  فضای مجــازی علیه ایران گفت: 
طراحی حاکمان غربی فضای مجازی این اســت که 
ملت ایران نسبت به گذشته خود بی تعلق، نسبت به 

حال بی اعتنا و نسبت به آینده ناامید باشند./ فارس

نقل قول خبر

خبر

 یادداشت

گفت وگو میــان دولت و مجلس 
نزدیک به 9سال است متوقف شده 
است. نبود ارتباط و تعامل میان این 
دو قوه سبب بروز چالش هایی برای نظام مدیریتی 
و تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور شد؛ چالش هایی 
که به گفته کارشناســان در قالب گفت وگو میان 
دولت و مجلس امکان جلوگیــری از بروز آن و 
اتخاذ رویه های بهتر برای کمک به برطرف کردن 
مشکالت مردم بدون وارد کردن تنش به جامعه 
امکان مدیریتش وجود داشت. با روی کارآمدن 
دولت سیزدهم، روند متوقف شده در این زمینه نیز 
تغییر کرد. به بهانه برگزاری نشست فصلی دولت 
با مجلس و اعضای هیأت رئیســه کمیسیون های 
تخصصی دربــاره مزیت های برگــزاری چنین 

نشست هایی گفت وگو کرده ایم.

گرچه بســیاری بر این باورند که مجلــس و دولت با 
یکدیگر تعامل خوبی دارند، اما اختالف نظر در انجام 
برخی امور موضوعی نیست که بتوان آن را در رسانه ها 
مطرح کرد و شهروندان را نگران کرد. از این رو، برگزاری 
نشست های تخصصی و صمیمانه با نمایندگان مردم 
در خانه ملت از رویکردهایی است که دولت سیزدهم 
که شــعار دولت مردم را روی خود نهاده، در دســتور 
کار قرار داده اســت. احمد علیرضا بیگــی بر این باور 
است که نشست اخیر رئیس جمهور با رئیس مجلس 
و اعضای هیأت رئیســه کمیســیون های تخصصی 
مجلس گام مهمی برای نزدیکی دولت و مجلس است. 
او به همشــهری می گوید: »در دولت گذشته شاهد 
بودیم که رئیس جمهور وقت حتــی حاضر به حضور 
در صحن علنــی مجلس نبود و حتی بــا نمایندگان 
ارتباط برقرار نمی کرد. ایــن موضوع به فاصله گرفتن 
دولت از مردم منجر شــده بود؛ رویکردی که سرمایه 
اجتماعی دولت را به حداقل خود رســاند، اما اکنون 
شاهدیم در دولت سیزدهم این نگاه اصالح شده است.« 
این عضو کمیســیون امور داخلی کشور و شوراهای 
مجلس شــورای اســالمی به مزیت  برگزاری چنین 
نشست هایی برای دولت اشــاره می کند و می افزاید: 
»نمایندگان به شکل مستمر با موکالن خود در شهرها 
و روستاها در ارتباط هستند و به این دلیل، با مشکالتی 
که بر اثر سیاست های اعمال شــده دولت یا مصوبات 
مجلس پیش می آید آشنا هســتند. در نشست  های 
مشترک مجلس و دولت، به شکل بی واسطه مشکالت 
مطرح و دولت تشــویق به اصالح برخی سیاست ها یا 

محمدرضا مرادی؛ تحلیلگر سیاسی
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حسین نوش آبادی
 عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس

طرح موضوع رفع تحریم از جانب  کاخ سفید 
در بخش فعالیت های خاص مرتبط با عدم 
اشاعه و ایمنی هسته ای صرفا فریب کاری و 
ریاکاری اســت. در واقع آنها می خواهند به 
دنیا اعام کنند با ایــران همراهی می کنند. 
در حالی که شــرکت های فعــال خارجی این 
حوزه به دلیل فشارهای آمریکا با کشورمان 

همکاری ندارند./ خانه ملت

هماندیشیدولتومجلسبرایگرهگشایی

گزارش

برگزاری فصلی نشست های دولت با مجلس و قوه قضاییه 
غالمحسین اســماعیلی، رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه ما به عنوان دولت سیزدهم و 
دولت مردمی، خدمتگزاری به مردم و گره گشایی از مشکالت آنها را وظیفه اصلی خود می دانیم، 
گفت: برای رسیدن به این هدف مهم نیازمند تعامل با قوای دیگر حاکمیتی به ویژه مجلس شورای 
اسالمی به عنوان نمایندگان ملت هستیم. وی افزود: به همین جهت و با رویکرد همدلی، هماهنگی 
و هم اندیشی  برای بررسی مسائل و مشکالت جاری کشور و رسیدن به راه حل و ادبیات مشترک 
برای برطرف کردن مشکالت جامعه ازجمله مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم که امروز جزو 
مهم ترین مشکالت آنهاست، نشست مشترک دولت و مجلس برگزار شد و مشابه این نشست نیز 
به زودی با مسئوالن دستگاه قضایی  برگزار خواهد شد. اسماعیلی اضافه کرد: نشست های مشترک 
دولت و مجلس و دولت و قوه قضاییه از این پس به شکل فصلی برگزار خواهد شد؛ چرا که معتقدیم 

امروز قوای مختلف حاکمیتی عزمی جزم و اراده ای محکم برای خدمتگزاری به مردم دارند.

مکث

اختالف نظری وجود داشته باشــد که این موضوع 
طبیعی است. برای رسیدن به نقطه تفاهم میان دولت 
و مجلس، با ابتکار دولت نشســت های تخصصی با 
حضور اعضای هیأت رئیسه کمیسیون های مجلس با 
وزرا به شکل فصلی برگزار می شود تا گفتمان مشترکی 
میان دولت و مجلس به نفع معیشــت مردم شــکل 
بگیرد.« محمد صالح جوکار به همشــهری می  گوید: 
»امروز در شرایطی هستیم که مسئله یابی در دولت 
و مجلس به خوبی در حال انجام است اما راهکارهایی 

که برای برطرف کردن مشــکالت پیش بینی شده، 
نیازمند کار کارشناسی و نیز هم افزایی ایده ها، طرح ها 
و امکانات میان دولت و مجلس است که این مهم در 
قالب نشست های مشترک درحال انجام است.« او بر 
این باور است که با حضور روســای کمیسیون ها در 
این نشســت ها می توان دیگر نمایندگان مجلس را 
در جریان موضوعات روز قــرار داد: »تالش دولت و 
مجلس، کاستن از حاشیه ها و توجه به اصل موضوعات 

و مشکالت است.« 
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پایتختنیازمندتاالرگفتوگوست
مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی گفت: اصلی ترین و مهم ترین سرمایه شهر 
تهران مردم هستند و اگر مردم را از شهر بگیریم تنها تعدادی خیابان و ساختمان باقی می ماند، 
همانطور که اگر از شورای شــهر، مردم را می گرفتند ما امروز اینجا نبودیم. اصرار بر جامعیت 
سیاست ها، نگاه متفاوت به مسائل و سیاستگذاری ها هسته اصلی ایجاد مشکالت است و امروز 
مدیریت شهری برای حل مشکالت شهروندان نیازمند گفت وگوست و این تاالر باید در تهران 

شکل گیرد و امیدوارم آغاز آن با گفت وگویی میان نمایندگان مردم و نخبگان باشد.

مکث
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درروزهایاخیربرگزاریبیستودومیننمایشگاه
صنعتساختماندرخیابانسئول)محلنمایشگاه
بینالمللیتهران(سببایجادترافیکوقفلشدن
تهرانونارضایتیشــهروندانشد.مهدیچمران،
رئیسشورایشــهرتهرانهمدیروزقبلازشروع
هشتادوششــمینجلســهدرجمعخبرنگارانبه
اینموضــوعانتقادکردوگفتکهترافیکناشــی
ازنمایشــگاه،زخمیدیرینهبرپیکرشــهرتهران
اســتکهمتأســفانه،مردمراآزارمیدهد.پرویز
سروری،نایبرئیسشورایشهرتهرانهمتأکید
کرد:»مســئلهاصلیدولتانقالبی،حلمشکالت
مردماســتوبنابراینازرئیسجمهوردرخواست
میکنیمدرخصوصاستفادهازظرفیتعظیممرکز
نمایشگاهیشهرآفتابمداخلهکند.چراکهبرپایی
نمایشگاهبینالمللیدرتهرانآسایشمردمرامختل

میکند.«
بهگزارشهمشــهری،پسازمصوبهشورایشهر
تهرانمبنیبــربرگزارینمایشــگاههادرشــهر
آفتاب)فروردین1401(نمایشگاهصنعتساختمان
باتصوراینکهتخصصیاســتوپرمخاطبنخواهد
بود،درخیابانسئولبرگزارشدوباایجادترافیک
شهروشهروندانغافلگیرشدند.درچندروزگذشته
اینموضوعانتقاداتیبرایشهرداریتهرانداشت
امارئیسپارلمانشهریبابیاناینکهنمایشگاهبا
مجوزوزارتصنعتمعدنوتجارتبرپاشــدهبود
اعالمکردکهازوزیرصمتدعوتمیشودتاباحضور
درصحنشوراتوضیحاتیارائهدهد.مهدیچمران
درادامهگفت:»قراربودنمایشگاههایپرمخاطبدر
خیابانسئولبرگزارنشودوشورادرحداختیاراتش
هرکاریمیتوانستانجامدادهاست.ایننمایشگاه
تخصصینبودهوعمومیبــودهوبیتوجهیبهاین
موضوعموجبمختلشــدنزندگیمردمشد.«
اوبابیاناینکــهبایدیکمطالبــهعمومیدراین
زمینهایجادشــودچراکهمادردورههایمختلف
شورا،پیگیریهایالزمراانجامدادیم،تأکیدکرد:
»اگربهمصوباتشوراعملنشودونمایشگاهرادر
خیابانســئولبرگزارکنندواردعملمیشــویم؛
همانطورکهدرســالهایقبلبرایجلوگیریاز

برگزارینمایشگاه،یککامیونخاکروبهمقابلدرب
نمایشگاهتخلیهکردیم.«سیدجعفرتشکریهاشمی،
رئیسکمیسیونعمران،حملونقلهمدرواکنش
بهبرپایینمایشــگاهدرخیابانسئولگفتکهاگر
ارادهایبرایحلمســئلهتداومفعالیتنمایشگاه
بینالمللیتهراننباشد،همزمانبابازگشاییمراکز
آموزشیودرنیمهدومســالبامعضالتترافیکی

بهمراتببزرگتریدرگیرخواهیمشد.

ایجاد بانک زمین
درادامهصحنشورابابررسیالیحه»دستورالعمل
اجراییبانکزمینمنطقه22«وارددستورجلسه
شدومهدیعباســی،رئیسکمیسیونمعماریو
شهرسازیدرتوضیحاینالیحهگفت:»تصویباین
الیحهبرگزرینیدرمدیریتشــهریخواهدبود.
چراکهبهواسطهاینالیحهتمامزمینهایشهرداری
شناسایی،ثبتوضبطوتاابدقابلرصدخواهندبود

ومیتوانندبرایهدفگذاریسرانههامورداستفاده
قرارگیرند.«بهگفتهاوتصویبالیحهمذکورمنجربه
صیانتاموالعمومیمیشودوبرایشفافسازیو
اطالعرسانیعمومیهماطالعاتبانکزمین)بانک
غیرنقدی(بهصورتبرخطدرســامانهشــفافیت
ودردســترسعموممردمقرارمیگیرد.ســپس
ناصرامانی،عضوکمیســیونبرنامهوبودجهشورا
درموافقتبــااینالیحهگفت:»اینکاردرشــأن
شورایاسالمیشهرودرراســتایشفافسازیو
پاسخگوییبهشایعاتوابهاماتدروغیندرخصوص
امالکومعامالتشــهرداریاستوبهنوعیگامی
بزرگبرایمبارزهبافســادمحسوبمیشود.این
بانکبسیاربزرگتروثروتمندترازبانکشهراست
وبرایمنابعمالیغیرنقديشهرداریاست.«احمد
صادقی،رئیسکمیتهشفافیتوشهرهوشمندشورا
همدردفاعازاینالیحهتأکیــدکرد:»بانکزمین
میتواندزمینهاراحفظکندواجازهتغییرکاربری

بهآنندهدکهامیدواریمدرتماممناطقشهرتهران
اجراییشود.«درپایانهمحمیدرضاصارمی،معاون
شهرسازیومعماریشهردارتهرانگفتکهیکی
ازبرگهایزرینایندوره،بانکزمیناســتکه
میتواندچشماندازروشنیمشخصکردهوازامالک
صیانتکندومابهدنبالاینهســتیمکهالیحهرا

ظرف۶ماهتایکسالعملیاتیکنیم.
درنهایتالیحهبااکثریتآراتصویبشد.

فروش مجتمع ایستگاهی در دشت
الیحهشــهردارتهراندرخصوص»مجوزفروشو
تصویبمعاملهمجتمعایستگاهیمترويدردشت«
دســتورجلســهبعدیبودکهمحمدآخوندیدر
توضیحآنگفت:»اینملکهزارو5۶مترمساحت
داردوقیمتپایه205میلیاردو500میلیونتومان
برایآنتعیینشدهاســت.پسازبررسیالیحه،
2تبصرهبهآناضافهشــدکهبهموجــبآنهااول،
شهرداریموظفاستدرآمدحاصلازفروشاین
پالکثبتیرادرساختوتوسعهمتروهزینهکندو
دوم،قیمتملکدرزمانعقدقراردادبهروزمحاسبه
شــود.«باموافقتاعضااینالیحههمتصویبشد.
پسازآناصالحوتصویببندهایمصوبه»نظامنامه
مشارکتمحلهایشهرونداندرمدیریتشهری«
کهدرراستایپاسخبهنامهاعتراضهیأتتطبیق

فرمانداریانجامشدهبود،توسطاعضاتأییدشد.

زخم ترافیک بر پیکر شهر
نایبرئیسشورایشهرتهران:درخواستمیکنیمرئیسجمهوردرموضوعبرپایینمایشگاهدرشهرآفتابمداخلهکند

رئیسشورایشهرتهرانازبرگزارینمایشگاهدرخیابانسئولانتقادکرد

زینب زینال زادهگزارش
روزنامهنگار

شهر دسترس پذیر
مشــکالتموجوددرطراحیشــهریو
معمارییکــیازبزرگترینموانعحضور
افراددارایمعلولیتوکمتوانجسمیدر
فعالیتهایاجتماعیاســت.افراددارای
معلولیتباوجــودبرخورداریازقابلیتهایبســیار،بهدلیل
همینموانعباعدمدسترســیبهتســهیالتمحیطشهری
روبهروهســتندوجامعهنیزبیبهرهازنیروهــایبالقوهآنان
است.مناسبسازیفضاهایشهریازراهکارهاییاستکهبه
اینقشــرازجامعهکمکمیکندتابهراحتیدرمحیطاطراف
خودزندگیکنندوازامکاناتعمومیشهربهرهمندشوند.لذا
بافراهمآوردنچنینمحیطهاییبهافراددارایمعلولیتاین
امکانرامیدهیمتاهمانندسایرافراددرجامعهبهطورمستقل
وبدوننیازبهکمکدیگرانازیکزندگیباکیفیتبرخوردار
شوندوبهاجتماع،زندگیوفعالیتبازگردند.درشهرتهراناز
دیربازاقداماتمتعددیهرچندپراکندهومقطعی،درخصوص
مناسبسازیفضاهایشهریصورتگرفتهاستولیبهطور
ویژهازسال97باتشکیلکمیتههایمناسبسازیدرمناطق
بیستودوگانهوباتوجهبهابالغقانونجامعحمایتازمعلوالن
وجایگاهخطیرشهرداریدرراستاینیلبهوظایفمندرجدر
مواردقانونموصوف،مدیریتشهریباهدفدسترسپذیریو
ایجادعدالتاجتماعیبادقتنظربیشتریدرحالپیگیریاین
امرمهماست.شایانذکراستمفهوممناسبسازیمحیطدر
چنددههگذشتهبهمرورتحولیافتهودامنهشمولبیشتری
پیداکردهاست.جمعیتهدفدرمناسبسازیفضاهایشهری
صرفامحدودبهافراددارایمعلولیتجســمیحرکتینبودهو
شاملافرادکمتوان،سالمندان،زنانبارداروکودکاننیزمیشود.
شــهرداریمنطقه1۶نیزازاینامرمستثنینیستوبهعنوان
یکیازمناطقپیشرودرپهنهجنوبتهرانطیسالهایاخیر
اقداماتمتعددیدراینخصوصدرســطحنواحیششگانه
خودانجامدادهاســت.دســتکم28کیلومترازمعابراصلی
منطقه،۶بوستان)بهمن،17شهریور،جوادیه،اسفند،موعود،
ابریشم(و7موردازساختمانهایاداریوفرهنگیدراختیار
شهرداریمنطقه1۶)ســاختماناصلیشهرداریمنطقه1۶،
ســاختمانناحیه2،معاونتفنیوعمرانی،ســرایمحلهگل
نرگس،سرایمحلهتختی،ســرایمحلهخزانه،سرایمحله
شهرکبعثت(مناسبسازیشدهاستوعملیاتمناسبسازی
18کیلومترازمعابراصلیو۶بوستان)افشنگ،سیلن،شهید
محرمترک،سردارجنگل،بانوان،مادر(مطابقبابرنامهجامع
مناسبسازی،باپیشــرفتنزدیکبه50درصددرحالانجام
اســت.ازجملهاقداماتصورتگرفتهدرزمینهمناسبسازی
میتوانبههمسطحســازیدرتقاطعها،ساخترمپ،نصب
کفپوشبساوایی،حذفموانعفیزیکی،تعبیهمحلپارکخودرو
ویژهمعلوالنمقابلبوســتانهایمناسبسازیشدهواماکن
عمومیدرسطحمنطقه،مناسبسازیسرویسهایبهداشتی
دربوستانهاوساختمانها،نصبمبلمانشهریو...اشارهکرد.

سیدجعفرتشکریهاشمی
رئیسکمیسیونعمرانوحملونقلشورا

تاشــروعســالتحصیلیکمتراز۳۶روز
باقیمانــدهوبــابهبــودشــرایطکرونــاو
دانشــگاهها، و مــدارس بازگشــایی
شــاهدافزایــش۱۶درصــدیســفرهای
درونشــهریخواهیمبودوبیــشاز۳و
نیممیلیوننفرازوسایلنقلیهعمومی
استفادهخواهندکرد؛بنابراینتشکیل
فــوریســتاداســتقبالازمهــربــاحضور

دستگاههایمسئولضرورتدارد.

ناصرامانی
عضوکمیسیونبرنامهوبودجهشورا

نزدیکبوستانگلریزدرمنطقه۱9يك
کارخانهسیمانوجودداردکهبهاذعان
شــهروندانفعالیتاینکارخانهســبب
خشکشدندرختانبوستانودرنهایت
قطــعآنهاشــدهاســت.بهطورمســتمر
شــهروندانعکسهاییازقطعشــبانه
درختــانارســالمیکننــدوبهنظــرایــن
مســئلهدرتهرانبهیــکاپیدمیتبدیل

شدهوبایدفکریاساسیکرد.

تذکرات

عددخبر

سید مرتضی روحانی؛ شهردارمنطقه1۶یادداشت

عملیــاتاجرایــیشــاخهغربــیبزرگــراه
یــادگارامــام)ره(بــااعتبــاربیــشاز
۱۳۰۰میلیــاردتومانبــاحضورشــهردار
تهران،بــهزودیآغازمیشــود.بهگفته
ســیدمحمدرحیممرتضــوی،شــهردار
منطقــه9پــسازتفاهــمبــامعارضیــن
بــهزودیایــنبخــشازیــادگارامــام)ره(
ازپادگانجــیکلنگزنــیخواهدشــدو
بــاتامیــناعتبــار،بخــشمهمــیازگره

ترافیکیغربتهرانرفعخواهدشد.

۱۳۰۰
میلیارد

شهردارمنطقه۱۰گفت:پایگاهتجمعی
واکسیناســیونکوویــد۱9ســولهبحــران
الزهــرا)س(درمحلهبریانــک،ازابتدای
واکسیناسیونکروناکارخودراآغازکرده
وتاکنونادامهدادهاســت.رضاشــرفی
بااشــارهبهتزریقبیــشاز۵۰۰هزاردوز
واکســنبــهگروههــایمختلــفســنی
منطقــهازابتدایشــیوعویــروسکرونا
گفــت:تمــامخانههــایبهداشــتو
۱۶پایــگاهبهداشــتزیــرپوشــشمراکز
بهداشــتجنــوبغــرببــرایتزریــق

واکسنفعالهستند.

۵۰۰
هزار
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چرانیازمندترحممیشويم
بررسی دالیل دلسوزی بيش از حد در روابط عاطفی

دسر شیرین و پرطرفدار 
حلوا یکی از دسرهای مورد عالقه و پرطرفدار ميان ایرانی هاست 
که چندین مدل متنوع دارد. در ادامه 3دستور مختلف  تهيه حلوا 

را بخوانيد.

حلوای هویج
   مواد الزم:  هویج 500گرم، شکر 2ليوان، آرد سفيد 1ليوان، 
گالب نصف ليــوان، روغن مایع نصف ليوان، زعفــران دم کرده 

3قاشق غذاخوری
   طرز تهیــه:  آرد را داخل ماهيتابه ریختــه و روی حرارت 
متوسط قرار دهيد. حدود 10دقيقه تفت دهيد تا بوی خامی آرد 
گرفته شده و کمی سبک شود سپس روغن و زعفران دم کرده را به 
آن اضافه و مخلوط کنيد. هویج ها را پوست کنده و بپزید سپس آنها 
را به خوبی پوره کرده و با آرد مخلوط کنيد. شکر مخلوط با گالب را 
نيز به ترکيب آرد اضافه کرده و دورانی و در یک جهت تفت دهيد تا 
حلوا جمع شود سپس از روی حرارت بردارید.پس از آماده شدن، 
حلوای هویج را در ظرف مناسب بریزید و با خالل پسته تزئين و 

سرو کنيد، همچنين می توانيد حلوا را پهن کرده و قالب بزنيد.

حلوا با شیره انگور
   مواد الزم: آرد ســنگک یک ليوان، روغن مایع حدود نصف 
ليوان، شــيره انگور یک ليوان، گالب یک سوم ليوان، زعفران دم 
کرده یک قاشق سوپ خوری، گردو مقداری برای تزئين.بهتر است 

برای طبخ حلوای تيره رنگ از آرد سنگک استفاده کنيد.
   طرز تهیه:  آرد را حدود 5دقيقه در تابه تفت دهيد. ســپس 
روغن را اضافه کرده و مدام هم بزنيد تا آرد به رنگ قهوه ای روشن 
درآید. سپس شيره را اضافه کنيد و هم بزنيد تا حلوا جمع شده و 
فرم بگيرد. در آخر گالب و زعفران را بریزید و کمی دیگر حرارت 
دهيد تا شکل بگيرد. ســپس آن را داخل ظرف ریخته و با گردو 
تزئين کنيد. می توانيد گردو را داخل حلوا نيز بریزد.به جای زعفران 

می توان از دارچين هم استفاده کرد.

حلوا عمانی 
   مواد الزم:  شکر یک و نيم ليوان، نشاسته نصف ليوان، شيره 
خرما یک استکان، روغن یک چهارم ليوان، مخلوط گالب، زعفران، 

هل یک چهارم ليوان،  آب 3ليوان، چند نوع مغزیجات دلخواه 
   طرز تهیه: یک و نيم ليوان شکر را کاراملی می کنيم.سپس 
نصف ليوان نشاســته را در 3ليوان آب حل کرده و به شکر اضافه 
کرده و هم می زنيم. وقتی شــکر کامال داخل آب و نشاسته حل 
شد یک استکان شيره خرما اضافه کرده و دوباره به هم زدن ادامه 
می دهيم. سپس یک چهارم ليوان روغن و یک چهارم ليوان مخلوط 
گالب و زعفران و هل اضافه می کنيم و ٤5 دقيقه هم می زنيم تا 
به خوبی کش بياید. در آخر مخلوطی از مغزها مانند خالل پسته، 
خالل بادام، کنجد و... اضافه کرده و درظرف مورد نظرمی ریزیم. 

حلوا عمانی را معموال با قهوه عربی سرو می کنند.

آینه های رسوب گرفته
پاک کردن رسوب از روی آینه سرویس بهداشتی 
یا حمام یکــی از معضالتی اســت که خانم های 
خانه دار با آن دســت به گریبانند. و برخی مواقع 
مایع شيشه شــوی هــم نمی توانــد از پس این 
لکه های مقاوم بربياید اما چند راه حل ساده برای 

این کار وجود دارد.
   خمير دندان را روی یک دستمال نخی مرطوب 
بزنيد و روی شيشه و یا آینه جرم گرفته بکشيد و 
بعد با آب شيشه  یا آینه را بشویيد. البته که این 
روش برای سطوح کوچک مناسب است و برای 

سطوح بزرگ مقرون به صرفه نيست.
   استفاده از ســرکه برای برق انداختن آینه و 
شيشــه و برطرف کردن رســوبات آنها می تواند 
راهکاری آسان و مفيد باشد. دستمال نخی را به 
مخلوط سرکه و آب مساوی آغشته کنيد و برای 

رفع رسوبات شيشه از آن استفاده کنيد.

پناه می برم به تو
خدایا، پناه می برم به تو از شــوِر آزمندی و تندی خشــم و 
چيرگی حسد و کم طاقتی و ناخرســندی از روزی مقدر و 
تندخویی و زیاده روی در لذت جویی و پا فشــاری بر باطل، 
و پيروی هوای نفس و سرپيچی از راه راست و فرو رفتن در 
خواب غفلت و کوشش بيش از نياز و برگزیدن باطل به جای 
حق و پافشــاری بر گناه و کوچک نمایی خطا و بزرگ نمایی 

طاعت.
پناه می برم به تو از به خود نازیدِن توانگران و خوار شــمردن 
درویشان و بدرفتاری با زیردستان و ناسپاسی در حق آن کس 

که به ما نيکی کرده است.
و به تو پناه می بریم از اینکه در دل،  خيال فریب کســی را 
بپروریم و شــيفته کردار خود شویم و آرزوهای دور و دراز 

کنيم. 
به تو پناه می بریم از اسراف کردن و نيافتن روزی به مقدار نياز.
به تو پناه می بریم از بدسرشــتی و ناچيز شــمردن گناهان 
کوچک.خدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست و به رحمت 
خود، من و همه مردان و زنان با ایمان را از آنچه گفته شد، در 

امان دار،  ای مهربان ترین مهربانان.
بخشی از دعای هشتم صحیفه سجادیه 

روشنا

ترفند

تنور داغ

دلسوزی و احساس گناه
یداهلل دميرچی، روانشــناس بالينــی و مدرس 
دانشــگاه، در مورد دالیل بروز دلسوزی در روابط 
می گوید: دلسوزی نسبت به دیگران دالیلی زیادی 
دارد؛ ازجمله دالیل شخصی؛ یعنی اینکه گاهی 
بعضی از ما نياز داریم بيش از اندازه عشق به دیگران 
بورزیم. البته دوســت داشــتن دیگران و نياز به 
دوست داشته شــدن یکی از نيازهای اساسی ما 

به  شمار می رود.
به گفته این روانشناس، دلسوزی نوعی ابراز محبت 
و جلب توجه است که در کنار آن، خواسته شخص 

دیگری نيز برآورده خواهد شد.
دميرچی می گوید که بعضی افــراد اگر بخواهند 
رابطه ای را ترک کنند یا قاطعيت و خشــونت به 
خرج دهند احساس گناه می کنند. در واقع چنين 

احساسی، جنبه یادگيری و آموزشی دارد. یعنی 
والدین، اعضای خانواده، جامعه با آموزش ها و باید و 
نبایدهایی که ازدوران کودکی در ما نهادینه کرده اند 
باعث به وجود آمدن چنين احساسی در ما شده اند.

به گفته این روانشناس، چنين آموزش هایی باعث 
می شوند اغلب وقتی نظری مخالف دیگران داشته 
باشيم، خودمان را سرزنش کنيم یا احساس گناه 
داشته باشيم که چرا نتوانسته ایم آنگونه که دیگران 

از ما انتظار دارند رفتار کنيم.
 معموالً هنگامــی که در کودکی کار اشــتباهی 
می کردیم مورد بازخواســت قــرار می گرفتيم یا 
شماتت می شدیم. به همين دليل نيز در بزرگسالی 
با یادآوری چنين احساســاتی، به نوعی احساس 
گناه می کنيم و نمی توانيم حس خوبی از مخالفت 

با دیگران داشته باشيم.

ریشه های احساس گناه و دلسوزی 
دکتر دميرچی می گوید: احساس دلسوزی ریشه های 
درونی و بيرونی دارد. درحالی که احساس گناه فقط 
جنبه بيرونی و آموزشی دارد. تئوری های روانشناسی 
زیادی در این خصوص وجود دارد. مانند تئوری انتخاب 
»ویليام گلســر )William Glasser(«. بنا به عقيده 
گلســر، با اینکه ما فکر می کنيم از رابطه ای خشنود 
نيســتيم؛ اما حتما هنوز در آن ارتباط دستاوردها و 
یافته هایی داریم که شاید حتی خودمان هم چندان 
از آنها آگاه نباشــيم. این موضوع باعث می شود نظام 
روان شناختی ما همچنان از باقی ماندن در آن ارتباط 
چيزهایی دریافت کند که اجازه نمی دهد از آن خارج 
شویم. این یافته ها می تواند توجه، مهربانی یا هر چيز 
دیگری باشد که هنوز به آنها نياز داریم؛ حتی اگر دیگر 

آنها را از طرف مقابل خود دریافت نکنيم.

آزاده حبیبی تنها

داشتن توازن در هر رابطه ای در هر سطحی که باشد موضوع بسیار مهمی 
است. حتی وقتی کسی را بیش از اندازه دوست داشته باشیم، این رفتار 
نامتوازن، رابطه را با مشکالت زیادی روبه رو خواهد کرد؛ به گونه ای که 
حتی گاهی حاضر می شویم طرف مقابل از سر دلسوزی فقط در کنارمان بماند؛ حال آنکه حتی حضور و توجه 
الزم را هم به ما ندارد. در بسیاری روابط دوست داشته شدن، احترام و توجه به طور متعادل و متوزان در رابطه 
وجود ندارد؛ به گونه ای که حتی گاهی یک طرف ترجیح می دهد از رابطه خارج شود ولی از سر ترحم و دلسوزی 
یا اینکه نگران می شود طرف مقابل آسیب جدی ببیند در رابطه می ماند و ادعا می کند که فقط به خاطر او در 

رابطه مانده است. در چنین مواردی اغلب به راحتی شانه از بار مسئولیت های خود نیز خالی خواهد کرد.
اما چرا راضی می شویم از سر دلسوزی ارتباطمان را با شخص حفظ کنیم  و ترک رابطه به ما احساس گناه می دهد 

یا تمایل داریم طرف مقابل اینگونه در کنار ما بماند؟
هیچ کس مسئول احساس و حال بد دیگران نیست. البته این به معنای نداشتن احساس تعهد به دیگران نیست. 
ولی وقتی در چنین روابطی بمانیم قطعا با مشکالت زیادی مواجه خواهیم شد که هر چه دیرتر با آنها مواجه 

شویم سخت تر خواهد شد.

یکتا فراهانیگزارش
روزنامه نگار

به گفته دمیرچی، از آنجا که همه ما نیاز به قدرت داریم می خواهیم دیگران 
به ما توجه داشته باشند، ما را به خوبی ببینند و تأیید و تحسین مان کنند 

که در واقع نشانه هایی از مهرطلبی است. بسیاری از ما سال ها با شخص 
نامناسبی زندگی می کنیم. چون دوســت داریم دیگران ما را تأیید و 
همچنین فکر کنند ما چقدر خوب و مهربان هستیم که توانسته ایم 
سال ها چنین فردی را تحمل کنیم. چنین برداشتی از طرف دیگران، 

احســاس خوبی ناشــی از ترحم دیگران به ما می دهد. چون 
توانسته ایم توجه، مهر، تأیید، تحسین و تشویق دیگران 

را به نوعی به خود جلب کنیم. درصورتی که نمی دانیم به 
چه بهایی این توجه را به دست آورده ایم.

دمیرچی می گوید مهم ترین موضوع در چنین روابطی 
این است که بتوانیم با خودمان صادق باشیم. یعنی 

بپذیریم حاضرشده ایم با وجود چنین شرایطی؛ باز هم توجه دیگران را به خود 
جلب کنیم. توجه داشته باشیم هنگامی که ما احساس خوبی به خودمان 
نداریم و خودمان را آدم خوبی نمی دانیم؛ در واقع میل نیاز به قدرت ما 
تأمین نشده است. بنابراین چنین احساسی باعث می شود خودمان 
را سرزنش کنیم. به گفته این مشاور، ریشه بسیاری از احساسات مانند 
احساس گناه، دلسوزی و فداکاری های بیش از حد ما به ترس هایمان 
برمی گردد. یعنی شهامت و جرات الزم را برای بیان احساسات 
واقعی خود نداریم. اگر فردی در رابطه ای مانده است که 
نسبت به طرف مقابل احساس دلسوزی می کند، شجاعت 
الزم را ندارد. در واقع از پیامدهای احتمالی رویارویی با 
واقعیت می ترسد. این افراد اغلب تمایلی به هیچ گونه 

تغییری ندارند.

مکث

ارتباط احساس گناه با مهرطلبی

نقش افکار در تصمیم ها و انتخاب ها
دميرچــی می گوید: افــکار ما نقــش مهمی در 
انتخاب ها و رفتارهای ما دارنــد. چون مدام به ما 
گوشزد می کنند توانایی الزم را نداریم و دیگران از ما 
بهتر هستند. بنابراین برای جلب نظر دیگران و تأیيد 
آنها، مدام از خودمان می گذریم و ترجيح می دهيم 
دیگران بتوانند به هدف خودشــان برسند. توجه 
داشته باشيم اینگونه رفتار ها ناشی از عزت نفس 
پایين ما نيز هستند. چنين افکاری به تدریج تبدیل 
به باورهای ما می شــوند و ما نيز معموال باورهای 

اشتباه خود را به نوعی توجيه می کنيم. 
دميرچی می گوید: گاهی ما به دالیل وابســتگی 
 زیادی که به دیگران پيــدا می کنيم ترس از ترک 
شــدن داریم و نمی توانيم رابطــه ای را؛ هر چند 

آزار دهنده ترک کنيم.
یکی از مشــکالت دیگر در این خصوص نيز تعریف 
اشتباه ما از عشق و دوست داشتن است. به گفته این 
روانشناس در چنين مواقعی، تصویر آرمانی از طرف 
مقابل، مانــع از دیدن واقعيت خواهد شــد. در این 
روابط موازنه ای وجود ندارد. وقتی برای طرف مقابل 
دلسوزی یا احساس گناه می کنيم، در واقع بسياری از 
نيازهای مهم دیگر ما مانند نياز به قدرت و جلب توجه 
نيز تامين خواهد شد که معموال خودمان نيز از آنها 
آگاه نيستيم. اما این کار در طوالنی مدت باعث آزار 
ما می شود و باالخره روزی خسته و نااميد می شویم. 
چون به این ترتيب، عزت نفس و اعتماد به نفس ما 
از بين می رود؛ موضوع مهمی که برای شناخت علت 

واقعی آن، حتما باید به متخصص مراجعه کنيم.
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سیلی که مرداد سال جاری در غرب تهران جاری شد، 
خسارات زیادی به زیرســاخت های موجود وارد کرد 
و برخی نهادها را بر آن داشــته که دربــاره جزئیات و 
زمینه های بروز آن نگاه کارشناسانه ای داشته باشند. 
در این زمینه 20مرداد 6تن از محققان و کارشناسان 
از ســوی ســازمان جغرافیایی نیروهای مسلح برای 
 ریشه یابی سیل های اخیر به امامزاده داوود، مزداران و

حبله رود رفتند. 
نتایج کارشناســی این بازدید که در اختیار نهادهای 
دســت اندرکار نیــز  قرار گرفته اســت، امــروز برای 

نخستین بار در روزنامه همشهری منتشر می شود.

منطقه امامزاده داوود)ع(
در منطقه امامزاده داوود در محل صحن و بخش شمالی 
آن، تخریب شدیدی رخ داده که نشان از انرژی بسیار 
باالی مواد سیالبی است. این مشاهدات نشان می داد که 
منشأ تخریب، فقط آب نبوده و بسیاری از ستون های 
بزرگ ساختمان ها آســیب دیده و حتی گاهی مچاله 

شده بود. 
براساس تصویرهای ماهواره ای حدود 20سد کوچک 
آبخیزداری در باال دست امامزاده داوود ساخته شده که 
همه این سدها از رسوب پر شده و در 40متری دهانه 
تونل آب، بقایای یک ســازه آبخیــزداری وجود دارد. 
نخستین بند آبخیزداری در محل تخریب شده اما حجم 
باالی آب در محل بند تخریب شده وجود نداشت. حتی 
پلی که قبل از تونل عبوری از امامزاده و در فاصله حدود 
260متری آن قرار دارد، تخریب نشده بود. مردم محلی 
گفتند که میزان آب فقط تا یک ســوم این پل رسیده 
و حتی سنگ دســتی که  هنگام ساخت و ساز در کنار 

رودخانه بود، توسط سیل جابه جا نشده بود.
شــواهد نشــان می دهد، حجم بســیار باالی رسوب 
سنگریزه ای 2متر کف رودخانه را باال آورده به طوری که 
حتی بند دوم آبخیزداری در فاصله 350متری از دهانه 
تونل را تقریبا محو کرده بود. در بند سوم که تقریبا در 
فاصله 170متری بند دوم قــرار دارد، دیواره ای عظیم 
با 4متر ارتفاع و حجم بسیار باالی رسوب در پشت آن 
دیده می شد. ارزیابی و تفسیرها نشان می دهد که این 
بندهای آبخیزداری باعث بروز 2 اتفاق ناگوار شده است؛ 
نخست آنکه با انباشته کردن رسوبات، عمق رودخانه را 

کاهش داده اند و طبیعی اســت که  هنگام سیل حجم 
باالیی از مواد فرسایشی حاشــیه رود را با خود همراه 
کرده است. دوم آنکه رســوباتی که اغلب درشت دانه و 
قلوه سنگی است، به همراه انرژی زیاد ناشی از بندهای 
آبشاری، به طرف امامزاده داوود حرکت کرده و جریان 
تند این رسوبات باعث کنده شدن درختان حاشیه رود 
شده و وقتی این موارد وارد تونل شــده اند، احتماال با 
سایر وسایل و خودروهای پارک شــده مانع عبور آب 
شده و خود بر میزان خســارت های سیل افزوده است. 
این حوضه آبخیز در یک دره بسیار عمیق و با شیب باال 
با فرسایش شدید واقع شده که به دلیل چرای بی رویه و 
تغییر کاربری های فراوان در باالی امامزاده به آوارسازی 
اطراف رود کمک کرده است. عکس های ماهواره ای قبل 
از سیل نیز نشان می دهد که همه بندهای آبخیزداری 
پر از رسوباتی شده است که در جریان شدید سیل مانند 
ترکش عمل کرده و بر شدت تخریب سیل افزوده است. 
نتیجه آنکه عملیات سازه ای آبخیزداری در باال دست 
امامزاده داوود غیرعلمی و اشتباه بوده و یکی از عوامل 
فاجعه اخیر است. بنابراین از دستگاه های نظارتی انتظار 
می رود که قبل از آنکه این آثار از بین برود، حتما نسبت 
به مستند سازی  و مشخص کردن سهم قصور دستگاه 

مربوطه اقدام قانونی صورت گیرد.

مزداران، حبله رود و زرین دشت
در منطقه مزداران عوامل درگیر در بروز حادثه متعدد 
و متنوع بود. در جاده مزداران در یکی از انشــعابات 
فرعی رودخانه نمرود،  2 سد آبخیزداری وجود داشته 
که در سیل تخریب نشده بودند ولی با توجه به حجم 
باالی رسوبی که پشت آنها جمع شده بود، یک جریان 
خروشان و بســیار پر انرژی حاوی قطعات سنگ از 
ارتفاع آبشــاری این ســد ها به جریان افتاده و کف 
رودخانه بعد از سد را تا حدود 10متر کنده و تخریب 
کرده است. درصورتی که دور از محل این دو سد رژیم 
آبی به صورت طبیعی جریان داشته و پوشش گیاهی 
متناسب با بســتر رودخانه دیده می شد. این بندها 
به عنوان جمع کننده رســوبات مخرب در پشت سد 
و ایجاد کانون عمیق بعد از ســد عمل کرده اند. این 
اتفاق در بند سومی در روستای انزها دقیقا تکرار شده 
بود. براســاس گفته های مردم محلی و تصویرهای 
ماهواره ای یک معدن شن و ماســه احداث شده که 
یکی از عوامل ویرانی ســیل بوده است. معدن باعث 
ناپایداری و تشــدید فرسایش شــده و جاده ای که 
برای حمل شن و ماسه ساخته شده بود نیز با تغییر 
مسیل ها منجر به زمین لغزش و سرازیر شدن حجم 
باالی گل و الی  هنگام سیل شده است. در روستای 

مزداران پدیده بسیار عجیبی  هنگام سیل رخ داده بود. 
عامل اصلی آسیب سیل، ریزش سیالب همراه با حجم 
باالی سنگ و سنگریزه از آبشاری مشرف به روستا 
بوده که تا شعاع بسیار بزرگی روی منازل مردم باریده 
است. همچنین در حاشــیه حبله رود مسئله بسیار 
بغرنج اســت؛ در جای جای امتداد رودخانه  صدها 
و هزاران باغ و ویال ایجاد شــده بود. توسعه گسترده 
باغ ها و ویالها و دخالت های شدید در امتداد رودخانه، 
تغییرات شگرفی در مسیر ایجاد کرده بود. در چند 
نقطه ای که بررسی شده، عمال فاصله ویالها و باغ ها 
با رودخانه صفر بود. بی توجهی دستگاه های دولتی، 
به خصوص وزارت نیرو و جهادکشاورزی موجب شده 
بدین گونه به حریم رودخانه تجاوز شود. بدین ترتیب 
مشخص است که به جای دســتکاری غیراصولی در 
مسیر آبراهه ها باید ساماندهی منابع خاک در دامنه ها 
انجام شود تا پوشش های طبیعی مستقر و فشار دام 
کنترل شود و اجازه چرای بی رویه داده نشود تا بتوان 
ســرعت و میزان رواناب را کاهــش داد. همچنین 
پتانسیل ســیل خیزی منطقه با توجه به شیب های 
تند بسیار باالست لذا باید همواره آماده سیل بود و از 
ایجاد هرگونه مانع در بستر رودخانه حتی در فصول و 

سالیان خشک به شدت جلوگیری کرد.

حسین آخانیگزارش
استاد دانشگاه تهران

 غار قلعه کرد قزوین
قدیمی ترین سکونتگاه انسان

نتایج مقدماتی کاوش های باســتان شناســی در استان 
قزوین نشان می دهد نهشــته های فرهنگی محوطه غار 
قلعه آوج در استان قزوین از سنی فراتر از 400 هزار سال 
برخوردارند. این یافته غار قلعه کرد را مبدل به قدیمی ترین 

سکونتگاه بشر در ایران کرده است.
به گزارش روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی، ســومین فصل از کاوش مشترک تیم 
ایران و فرانسه در غار قلعه کرد آوج واقع در استان قزوین 
 به سرپرستی مشــترک حامد وحدتی نســب از دانشگاه

تربیت مدرس و ژیل بریون از موزه انسان شناسی پاریس با 
مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در حال انجام 
است.  حامد وحدتی نسب، سرپرست هیأت باستان شناسی 
و کاوش در غــار قلعه کرد گفــت: غار قلعه کــرد از زمره 
مهم ترین محوطه های پارینه سنگی در ایران و خاورمیانه 
است که قباًل توســط باستان شناسان استان قزوین مورد 
شناســایی و مطالعه مقدماتی قرار گرفته بود. نخستین و 
دومین فصول کاوش این محوطه در ســال های13۹7 و 
13۹۸ توسط هیأت مشترک ایران و فرانسه در حالی پایان 
یافت که بیشتر زمان کاوش صرف خواناسازی گودال های 

ایجاد شده توسط حفاران غیرمجاز شد.
این باستان شناس مهم ترین دســتاورد فصل دوم کاوش 
غار قلعه کرد را کشف دندان کودک انســان نئاندرتال با 
قدمت 155 هزار ســال پیش اعالم کرد که هم اکنون در 
موزه قزوین برای بازدید عموم قــرار دارد و تصریح  کرد: 
وقفه ای3 ساله در کاوش به خاطر وقوع کرونا، این فرصت 
را به پژوهشــگران داد تا مطالعات سن سنجی مطلق را با 
روش های متنوعی انجام دهند. به دلیل قدمت باالی مواد 
فرهنگی غار قلعه کرد، انجام سن سنجی به روش معمول 
کربن 14 که تنها تا گستره 45000 سال امکان پذیر است، 
در این غار ممکــن نبود از همین رو از دو روش تشــدید 

چرخش الکترون )ESR( و اورانیوم/ توریم استفاده شد.
400هزار سال سن یادشده در کنار دست افزارهای سنگی 
به دست آمده از این غار، حاکی از این است که غار قلعه کرد، 
پیش از انسان نئاندرتال نیز محل سکونت گونه های دیگر 
انســانی همچون انســان هایدلبرگ و یا احتماال نوعی از 
انسان راست قامت بوده اســت. این محقق گفت: تاکنون 
دو نوع اسب پیش از تاریخی منقرض شده، گوزن، خرس 
قهوه ای و کرگدن در بقایای جانوری به دست آمده از این 
محوطه شناسایی شده است. 3فصل کاوش در غار قلعه  کرد 
به روشــنی حاکی از این امر است که این محوطه حداقل 

نیازمند10 سال کاوش مستمر است.

سمیه رفیعی
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس 

 قانون حمایت قضایی و بیمه ای از مأموران 
یگان حفاظــت محیط زیســت و جنگلبانی 
ســال ها در مجلس مطرح بود. نمایندگان 
ادوار با ردیف شغلی »محیط بانی« آشنایی 
نداشتند. رسیدگی به الیحه اصالح قانون 
به کارگیــری ســالح در دســتور کار مجلــس 

قرار دارد.

احسان عباسپور
معاون جهادکشاورزی مازندران

هربســته ۲۵ تــا۳۰ کیلویی کاه برنــج حدود 
۵۰ هزار تومان به فروش می رسد که ضمن 
کسب درآمد کشاورزان سبب برطرف شدن 
مشکل مهم محیط زیستی ناشــی از آتش 
زدن کاه و کلــش نیــز شــده اســت. یکــی از 
شرکت های دانش بنیان عنوان کرده است 
که از طریق تولید یک نوع پروتئین و افزودن 
آن به کاه و کلش می تواند نهاد ه های دامی 
با ۴۰ درصد مواد غذایی غنی تر از نهاده های 

دامی معمولی تولید کند.

 از ۴۷ مــورد عملیــات مقابله بــا آلودگی در 
اســتان بوشــهر در ســال ۱۴۰۰ مربــوط بــه 
آلودگی هــای نفتــی بــوده اســت. به گفتــه 
حجــت خســروی، رئیــس اداره ایمنــی و 
حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی 
این اســتان، از این شــمار ۱۲ مورد نشــت از 
میادین نفتی، ۲ مورد ناشی از غرق شدگی 
شناورها، ۲ مورد آتش سوزی، یک بار نشت 
گازوئیل و در ۳۰ مورد تخلیه غیرقانونی مواد 

نفتی از سوی شناورها به دریا بوده است.

 ۴۳
مورد

 شــامل حــدود ۳۰۰۰ نمونــه از نرم تنــان و 
حدود ۱۸ هزار نمونه از شــاخه بندپایان در 
بخش بی مهرگان موزه ملی تاریخ طبیعی 
به نمایش گذاشــته شــد. نرم تنــان از نظر 
تعــداد گونه ای دومیــن شــاخه بی مهرگان 
انتشــار  دارای  و  می شــوند  محســوب  
جغرافیایــی قابــل مالحظــه ای در دریاهــا، 
آب های شــیرین و خشکی هستند. غالب 
نمونه هــای نرم تنــان مربــوط بــه آب هــای 
خلیج فــارس و دریــای عمــان در جنــوب و 

دریای خزر در شمال کشور هستند.

 ۲۰ 
هزار نمونه

نقل قول خبر

عدد خبر

خبر روز سهم آبخیزداری  و ویالسازی در شدت تخریب سیل
 دالیل وقوع سیل تابستانی استان تهران که باعث تخریب و بروز خسارات فراوان به مردم شد
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 خانه تعزیه کرمانشاه 
در روستای »فش«

خانه تعزیه در روستای تاریخی »فش« در شهرستان کنگاور 
راه اندازی می شود. برگزاری آیین تعزیه در این روستا به بیش 
از یک قرن پیش برمی گردد که در سومین روز شهادت امام 

حسین)ع( برگزار می شود.
کارشناس هنرهای نمایشــی حوزه هنری کرمانشاه درباره 
انتخاب این روستا برای راه اندازی خانه تعزیه به همشهری 
می گوید: گروه تعزیه این روستا عاشوراییان نام دارد و قدمت 

آن به صد سال پیش می رسد.
 روســتای فش کنگاور از مراکز اصلی برپایی آیین مذهبی 
تعزیه خوانی در کشور است که تعزیه این روستا در سال ۹۵ 

در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت ملی رسید.
نوروزی ادامه می دهد: با تشــکیل خانه تعزیه در این روستا 
که با همکاری خیران انجام می شود، گروه های تعزیه دیگر 
در کرمانشاه نیز ساماندهی می شوند. کارگاه های آموزشی 
برای حفظ این هنر آیینی برگزار و عالوه بر این، تکیه بزرگ 
تعزیه در میدانی به همین نام در این روســتا برپا می شود. 
چرا که میدان تعزیه در روستای فش محل برگزاری نمایش 
تعزیه است و با توجه به حضور گردشگران در ایام محرم در 
این روستا به سرپوشــیده کردن میدان و ساخت یک تکیه 

نیاز داریم.

نوروزی با اشــاره به اینکه تماشاگران حاضر در این تعزیه به 
6هزار نفر می رسند، اضافه می کند: اهالی روستا با نذر هرساله 
خود میزبان گردشگران هستند و درهای خانه های آنان به 

روی اهالی باز است.
گروه تعزیه روســتای فش در کنگاور 30نفر عضو دارد که 
همگی جوان هستند و آداب نمایش تعزیه را از پدران خود 
آموختند. آنان این نمایش را در مراســم پیاده روی اربعین 
ســال ۹8نیز اجرا کردند. نوروزی یادآور می شود: با توجه به 
بازگشایی مرز خسروی، درنظر داریم با ساماندهی این گروه 
تعزیه و دایر شدن خانه تعزیه در این روستا، نمایش تعزیه را 
فقط به ایام محرم و اربعین محدود نکنیم و در دیگر روزهای 
سال نیز این نمایش آیینی را اجرا کنیم. هرسال شروع مراسم 
حرکت هیئت ســینه زنی و زنجیرزنی در روســتای فش از 
مسجد به سمت تکیه  حضرت سیدالشــهدا)ع( روستاست  
که بعد از پایان یافتن عزاداری هیئت، تعزیه اجرا می شــود. 
تعزیه شــامل صحنه های مختلفی پس از شهادت حضرت 
سیدالشهدا)ع( ازجمله تاختن بر پیکر مطهر شهدای نینوا، 
غارت و به آتش کشیدن خیمه های حسینی، حرکت دادن 
کاروان اسرا، حضور قبیله  بنی اسد، شناسایی و خاکسپاری 

شهدا در زمین کربال است.

راحله عبدالحسینی؛روزنامه نگارآیینی

خراسان جنوبی، رتبه یک  غبارخیزی 
خراسان جنوبی در کنار استان های خوزستان، سیستان و 
بلوچستان، کرمان و هرمزگان جزو غبارخیزترین استان های 
کشور است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، براساس 
آمار ها از ابتدای امسال هوای ۵۷روز خراسان جنوبی یعنی 
حدود ۵0درصد روز های امســال در وضعیت ناسالم بوده 
است. مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی گفت که تعداد 
روز های گردوخاکی در استان حدود 3برابر افزایش داشته 
اســت. علیرضا خندان رو افزود: این گردوغبار ها هرســال 
بیش از ۵00 میلیارد تومان به منابع زیســتی و اقتصادی 
استان خســارت می زند. با وجود این شــرایط اما به گفته 
مسئوالن حفاظت محیط زیست، از ۱۱ شهرستان خراسان 
جنوبی فقط در ۴شهرستان ایستگاه پایش کیفیت هوا وجود 
دارد. خراسان جنوبی سومین استان پهناور کشور است و با 
توجه به غبارخیزبودن این اســتان ضرورت افزایش پایش 

کیفی هوا در آن دوچندان است.

خبر کوتاه

ســیدحامد عاملــی، اســتاندار اردبیــل 
از تامیــن زیرســاخت فنــی بــرای انتقــال 
۲۵میلیون مترمکعب گاز به این اســتان 
از مســیر چلوند- اردبیل به صورت پایدار 
تا یک سال آینده توسط شرکت ملی گاز 
خبر داد. بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی 
استانداری اردبیل، این تصمیم در جلسه 
بررسی وضعیت پایداری و توسعه گاز در 
محل مجلس شورای اسالمی گرفته شد.

25
میلیون

مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی بوشــهر از 
افزایش ۶۶درصدی میزان تخلیه و بارگیری 
کانتینــر در بنــدر بوشــهر خبــر داد و گفت: 
در ۴ماه نخســت امســال میزان صــادرات 
در بندر نســبت به مدت مشــابه سال قبل 
دو برابــر شــد. بــه گــزارش تســنیم، محمد 
شکیبی نسب اظهار کرد: در ۴ماه نخست 
امسال میزان تخلیه و بارگیری کاال در بنادر 

بوشهر به بیش از 19میلیون تن رسید.

66
درصد

عدد خبر

اردبیل

بوشهر

گیالنعکس خبر

ارتفاعات درفک گیالن 

درفک نام قله ای در رشته کوه های البرز غربی در شهرستان 
رودبار گیالن است. این قله حدود ۲۷۰۰ متر از سطح دریا 

ارتفاع دارد و با تنوع زیست محیطی و چشم اندازهای 
محصورکننده هر سال میزبان طبیعت گردان و کوهنوردان 

بسیاری از اقصی نقاط کشور است. منبع: ایرنا 

خراسان جنوبی

۱0روز از گل آلود شــدن آب چشمه کوهرنگ 
به عنوان سرچشــمه اصلي کارون و زاینده رود 
می گذرد؛ چشــمه ای که آب  آشامیدنی بیش 
از نیمی از جمعیت 200هزار نفری شهرکرد، 
مرکز اســتان چهارمحال و بختیاری را تامین 
می کند، اما در طول ســال همــواره با کاهش 
دبی، یخ زدگی و گل آلود شــدن، موجب تنش 
آبی برای اهالی این شــهر و همچنین شهرها 
و روستاهای اطراف می شود. این بار هم گل و 
الی 2سیالب تابستانی مردادماه، کدورت آب 
این چشمه را تا ۴هزار NTU )شاخص سنجش 
کدورت آب( رساند؛ به طوری که عمال آب آن 

غیرقابل مصرف شد. 
حاال از استان خبر می رســد با وارد مدار شدن 
3خط پدافنــدی، مشــکل آب آشــامیدنی 
شــهرکردی ها تا پایان هفته به طور کامل رفع 

خواهد شد.

اولین بار نیست
چشــمه کوهرنگ که از دامنه هــای زردکوه 
سرچشمه می گیرد به گفته غالمحسین کرمی، 
دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی 
تهران و محقق کارســت یکــی از مهم ترین 
چشمه های کارســتی ایران محسوب می شود 
که آبدهی آن در طول چند ســال گذشــته 
به دلیل کاهــش بارش و کم شــدن برف های 
 انباشته شــده در حوضه آبگیر آن کاهش پیدا 

کرده است.
آب چشمه کارســتی حاصل نفوذ آب مخازن 
بزرگ تر زیرزمینی در یــک مخزن کوچک تر 
و خروج آن از چشمه اســت و به همین دلیل 
هم این چشــمه ها در فصــل بارندگی آبدهی 

خوبی دارند.
چشمه کوهرنگ در ســال های قبل تر تجربه 
یخ زدگی در زمســتان را داشت و سال گذشته 
هم به دلیل خشکسالی وکاهش بارندگی به طور 
کامل خشــک و از مدار آبرســانی به شهرکرد 

خارج شد.
حاال سیالب های تابستانی با نفوذ باالی رسوب 
و رســاندن کدورت آب به ۴هزار NTU به طور 
کامل از مدار آبرسانی خارج شد و تا رفع کامل 

این کدورت باید منتظر ماند.

آب  آشامیدنی، مشکل قدیمی 
گرچه از مدار خارج شدن آب چشمه کوهرنگ 
در هفتــه گذشــته، موضــوع تنــش آبی در 
چهارمحال و بختیاری به ویژه شهرکرد را بر سر 
زبان ها انداخته  و رئیس شرکت آب و فاضالب 
کشــور را به دســتور وزیر نیرو به این استان 
زاگرس نشین کشانده اســت، اما شهروندان و 
حتی مسئوالن استانی تأکید می کنند مشکل 
آب آشامیدنی جدید نیست و مربوط به 2دهه 

گذشته است.
مشاور رسانه ای استاندار چهارمحال و بختیاری 
مهم ترین مشکل این استان را در سال های اخیر 
آب آشامیدنی می داند و به همشهری می گوید: 
با وجود اینکه چهارمحال و بختیاری آمار باالیی 

در جمعیت بیکار و افسرده دارد، اما ما بیش از 
هر چیز معضل آب  آشامیدنی را مطرح کرده  و 

می کنیم.
سید حسین میرفروغی با بیان اینکه آب برخی 
شهرهای استان مانند ســامان در همسایگی 
زاینده رود جیره بندی و محدود به 6ساعت در 
روز است، می افزاید: به اشتباه از گذشته بیش از 
۵0درصد آب آشامیدنی شهرکرد یعنی حدود 
۴00لیتر آب از نیاز 800لیتری این شــهر از 
فاصله ۱20کیلومتری و از چشــمه کوهرنگ 
تامین می شــد؛ درحالی که چشمه، یک منبع 
آب پایدار نیست و گاهی با گل و الی و گاهی با 

یخ زدگی از مدار خارج می شود.
او با اشاره به گل آلود شــدن چشمه کوهرنگ 
در تاریخ ۱۷مرداد امسال بر اثر سیالب تصریح 
می کند: در همین تاریخ جلســه ای تشــکیل 
و براســاس آن چند اقدام برنامه ریزی شــد. 
اطالع رســانی به مردم بــرای صرفه جویی و 
ذخیره آب، رایزنی با کشاورزان و مالکان ۱۵چاه 
کشاورزی و استفاده از آب آنها به میزان ۱20تا 
۱80لیتر بر ثانیه و دستور وزیر نیرو به رئیس 
شرکت آب و فاضالب کشــور برای فرماندهی 
عملیات و استقرار در شهرکرد اقدامات اولیه ای 

بود که در این جلسه تصمیم گیری شد.

انتقال 3خط پدافندی به شهرکرد
مشاور رسانه ای استاندار چهارمحال و بختیاری 
با بیان اینکه 3خــط پدافندی بــرای تامین 
آب آشــامیدنی شــهرکرد درنظر گرفته شده 
اســت، می گوید: خط اول با طول ۴0کیلومتر 
لوله گذاری از بهمن ماه شــروع شده بود و در 
روزهای ابتدایی بحران اخیــر ابتدا با ظرفیت 

۴0لیتر بر ثانیه وارد مدار شد و بعد با تقویت به 
ظرفیت تامین ۱00لیتر بر ثانیه آب آشامیدنی 
رســید. خط دوم به طول 30کیلومتر تا پایان 
وقت روز گذشــته با ظرفیت ۱۵0لیتر بر ثانیه 
آب وارد مدار شــد و خط سوم نیز تا آخر هفته 

با ظرفیت 200لیتر بر ثانیه وارد مدار می شود.
به گفته میرفروغــی، با تکمیل این ســه خط 
پدافندی که دائمی هستند، بیش از ۹۵درصد 
مشکل آب آشــامیدنی مردم شــهرکرد حل 
 خواهــد شــد و ایــن، آخریــن تنــش آبی

شهرکرد است.

2طرح برای تامین آب پایدار
بنابر آنچه فرمانداری شهرستان شهرکرد اعالم 
کرده هم اکنون حدود 30هزار نفر از اهالی این 
شهرستان به دلیل کدورت آب چشمه کوهرنگ 
تنش آبی دارند؛ مشــکلی که بیش از همه در 
محله های شهر شهرکرد چون میرآباد، شریعتی، 
کاشانی، کوی شــهرداری، معلم، فرهنگیان، 
باهنر و سعدی تجربه شد. هم اکنون آب معدنی 
و آب  بسته بندی به صورت نامحدود در اختیار 
مردم قرار گرفته اســت و حدود ۱20تانکر از 
صبح تا عصر در محله ها آب و از شــب تا صبح 
در مخازن، آب توزیع می کنند. معاون عمرانی 
اســتاندار چهارمحال و بختیاری امــا فراتر از 
طرح های کوتاه مــدت می رود و با اشــاره به 
اجرای 2طرح برای تامین آب پایدار در استان 
به همشهری می گوید: با اجرای خط انتقال از 
طرح کشاورزی عمان سامانی 200لیتر برثانیه 
و در طرح فدک ۴00لیتر برثانیه آب وارد شبکه 
توزیع می شود. علی حیدری می افزاید:  در طرح 
اول حدود ۱۷00متر خط لوله در کنار اتصاالت 

و... و در طرح دوم نیز بــا توجه به اینکه از خط 
بن-بروجن استفاده می شد، حدود ۱300متر 
خط لوله به صورت ضرب االجل نصب شــده. 
۱۵00متر لوله هم برای تصفیه آب کشــیده و 
برق مورد نیاز برای تصفیــه خانه ها نیز تامین 

شده است.
او اظهــار امیــدواری می کنــد تــا امشــب 

)چهارشنبه( آب هر دوخط وارد مدار شود.

یک بار برای همیشه
معــاون عمرانــی اســتاندار چهارمحــال و 
بختیــاری در بخش دیگــری از صحبت های 
خود با بیان اینکه نیمی از اســتان در مســیر 
خط انتقــال آب بن-بروجــن به دلیل تامین 
آب از چاه هــا و بروز خشکســالی با تنش آبی 
مواجه هســتند، می گوید: عملیــات این خط 
آبرسانی از ۱2سال پیش شــروع، اما با توجه 
به اختالف  های پیش آمده در برداشــت آب از 
زاینده رود در مراحل نهایی تعطیل شد. شاید 
اگر این اختالف ها نبود این خط ۴-3 ماه پیش 
به بهره برداری می رسید و االن شاهد بروز تنش  
آبی در شهرکرد نبودیم. حیدری با بیان اینکه 
در طول یک هفته اخیــر بیش از ۱۵0میلیارد 
تومان به صورت نقدی و همچنین ۴۵0میلیارد 
تومان تجهیزات بــرای بهره برداری از خطوط 
اصلی آبرسانی هزینه شده اســت، می افزاید: 
اگر خط اصلی یعنی بن-بروجن به بهره برداری 

برسد، دیگر مشکلی نخواهیم داشت.

  
بنابر آخرین آمار اعالم شــده ســیالب ۴هزار 
میلیارد تومان خسارت به چهارمحال و بختیاری 
وارد کرده اســت که بخش قابل توجهی از آن 
در بخش زیرساخت ها و کشــاورزی است، اما 
بارش هــای سیل آســا مهم تریــن تنش این 
 اســتان یعنی کم آبی را بار دیگر در صدر اخبار 

قرار داد.

پدافند آب در شهرکرد؛ چشمه ها جوابگو نیستند
به گفته مسئوالن با وارد مدار شدن 3خط پدافندی، مشکل آب آشامیدنی شهرکردی  ها تا پایان هفته به طور کامل حل خواهد شد

سیده زهرا عباسیگزارش
خبرنگار 

جیره بندی آب
شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری اعالم کرده بود که 2۰۴کانون جمعیتی در شهرها و 
روستاهای استان درگیر سیالب های اخیر شدند که منجر به قطع موقت آبرسانی به ۱۱۶روستا 
و شهر شد. هرچند مشکل همه این مناطق رفع شده و هم اکنون به جز شهرکرد چند شهر و 

روستا به صورت محدود و جیره بندی دچار مشکل آب آشامیدنی هستند.

مکث

 ایجاد باند سبقت 
در محور ایذه - دهدز

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ایذه 
از اجرای ۱8 کیلومتر بهسازی و ایجاد باند سبقت در محور 

ایذه - دهدز خبر داد.
به گزارش ایســنا،  محمود هیبتی گفــت: تعریض جاده ها 
در حیطه وظایف اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای 
نیست اما با توجه به میزان تردد قابل توجه خودرو در محور 
ایذه - دهدز و در راستای مســئولیت های اجتماعی، ایجاد 

باند سبقت و بهسازی مسیر در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در این محور به طول ۱8 کیلومتر کار احداث باند 
سبقت و بهسازی مسیر با پیشــرفت فیزیکی 3۵ درصد در 

حال اجراست.

راه

سنا
س: ای

عک

کرمانشاه

خوزستان
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با پذیرش 8خودرو جدید در بورس کاال تعداد خودرو های 
پذیرش شــده در بورس کاال به 15محصــول و تعداد 
خودروساز هایی که قرار است محصوالتشان را در بورس 
کاال عرضه کنند به 9خودرو ساز رسید. بر این اساس متناسب با پذیرش 
محصوالت جدید از امــروز دور جدید عرضه محصوالت شــرکت های 

خودرو سازی  در بورس کاال آغاز می شود.
به گزارش همشهری، دولت در طرح تحول صنعت خودرو در تالش است 
اصالحات اساسی در نحوه توزیع و تخصیص خودرو به مشتریان انجام دهد؛ 
به همین دلیل در گام نخست با طراحی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو 
این برنامه را عملی کرد و حاال قرار است در تداوم همین برنامه، عرضه خودرو 
در بوس کاال توسعه یابد. بر همین اساس پس از یک دور عرضه محصوالت 
بهمن موتور که در خرداد ماه انجام شد حاال و بعد از مصوبات شورای بورس 
قرار است محصوالت سایر شرکت های خودرو سازی  نیز در بورس کاال عرضه 
شود. آن طور که بورس کاال اعالم کرده است تاکنون 15خودروی جدید 
ازجمله شاهین، هایما s7، هایما s5، الماری ایما، دایون y5، وانت دو کابین 
کاپرا، کامیونت 6تن فاو تایگر، کشنده تک محور CA4180، کامیون فورس، 
کامیون امپاور، جک S5، جک J4، وانت KMC-T8، وانت کارا تک کابین، 
وانت کارا دوکابین، فیدلیتی و دیگنتی متعلق به 9شرکت خودرو سازی  
شامل شرکت های سایپا، ایران خودرو، آرین پارس موتور، خودرو سازی  ایلیا، 
بهمن موتور، سیبا موتور، بهمن دیزل و کرمان موتور در بورس کاال پذیرش 
شده اند. آن طور که بورس کاال اعالم کرده است بعد از عرضه های خرداد ماه 

دور دوم عرضه ها از امروز در بورس کاال آغاز می شود.

جزئیات عرضه های جدید
طبق اعالم بــورس کاال، امروز ۲6مــرداد ماه ۳5۰دســتگاه فیدلیتی و 
۲5۰دســتگاه دیگنیتی متعلق به گروه بهمن موتور راهی تاالر صنعتی 
می شود. براساس اطالعیه منتشر شده 85دستگاه از این خودروها فیدلیتی 
۷نفره تیپ ۲ مشکی و 9۰دستگاه فیدلیتی ۷نفره تیپ ۲ سفید است که 
با قیمت های ۷۷۲میلیون تومان عرضه خواهند شد. 85دستگاه فیدلیتی 
5 نفره تیپ یک مشکی و 9۰دستگاه فیدلیتی 5نفره تیپ یک سفید نیز 
به قیمت ۷58میلیون و 5۰۰هزار تومان و همچنین 1۲5دستگاه دیگنیتی 
پرایم مشکی و 1۲5دســتگاه دیگنیتی پرایم ســفید هر یک به قیمت 

8۲1میلیون و 5۰۰هزار تومان عرضه می شوند.
طبق اطالعیه عرضه، هر کد ملی فقط مجاز به ثبت سفارش روی یکی از 
کدهای عرضه شده و صرفا برای یک دستگاه خودرو است. صدور سند و 

شماره گذاری خودرو نیز فقط به اسم شخص خریدار خواهد بود.

عالوه بر هزینه خودرو، خریداران ملزم بــه واریز 9درصد مالیات بر ارزش 
افزوده بر مبنای قیمت نهایی فروش هستند. همچنین برای فیدلیتی هزینه 
1۷میلیون و ۳91هزار و 9۰۲تومان شامل مالیات و عوارض شماره گذاری، 
هوشمندسازی کارت خودرو، خدمات پست، تولید پالک و شماره گذاری، 
هزینه بیمه شــخص ثالث درنظر گرفته شده اســت. برای دیگنیتی نیز 
۳5میلیون و ۳5۰هزار تومان هزینه درنظر گرفته شده است. متقاضیان 
برای خرید خودرو در بورس کاال ابتدا باید کد معامالتی بورس کاال دریافت 
کنند. نکته ای که باید به آن توجه کرد، این است که برای خرید خودرو، باید 
بخشی از قیمت پایه خودرو براساس اعالم بورس کاال در حساب وکالتی 

خریدار موجود باشد.

مزایای عرضه در بورس
به زعم کارشناسان عرضه خودرو در بورس کاال می تواند زمینه اولیه حذف 
قیمت گذاری دستوری به ویژه برای شــرکت های بزرگ خودرو سازی  
کشور باشد که مدت ها است به دلیل قیمت گذاری دستوری با زیان های 
سنگینی مواجه شده اند.محاسبات نشان می دهدکه زیان انباشته آنها 
هم اکنون به 1۲5هزار میلیارد تومان رسیده است. به غیراز این به گفته 
اغلب کارشناسان این اقدام می تواند منجر به افزایش شفافیت و حذف 
رانت در بازار خودرو شود. جمشید ایمانی، رئیس هیأت مدیره گروه بهمن 
شفافیت و رقابت را به عنوان ۲ رکن اصلی و مزیت عرضه خودرو در بورس 
کاال دانست و گفت: عالوه بر معاف بودن معامالت بورس کاال از الزام های 
قیمت گذاری دســتوری و نحوه عرضه کاال بــه روش های غیرمعمول 
ازجمله قرعه کشی، شفافیت و رقابت نیز از دیگر مزیت های این بورس 
است؛ همچنین در تاالر شیشــه ای بورس، دستگاه و ســازمانی غیراز 
خودروسازان بر معامالت نظارت می کند و به این ترتیب همه فرایندها 

شفاف و قابل نظارت است.
او تأکید کرد: افرادی که برای خرید خــودرو به بورس کاال ورود می کنند 
مصرف کنندگان نهایی هستند چون زمانی که براساس سیستم حراج، 
معامالت انجام می شود افراد با هدف سود بردن از اختالف قیمت کارخانه 
و بازار ورود نمی کنند، بلکه بر مبنای قیمت پایه و درصورت بیشتر بودن 
تقاضا به نسبت عرضه تا زمانیکه برایشــان مقرون به صرفه است رقابت 
می کنند. به عبارت دیگر عرضه خودرو در بورس کاال باعث می شــود که 
این محصول از یک کاالی سرمایه ای به کاالی مصرفی تبدیل شود.محمد 
حسین ترابی، مدیرعامل پارس خودرو نیز عرضه و فروش خودرو در بورس 
کاال را عاملی برای قطع دست رانت بازان و کاهش التهابات بازار برشمرد و 
گفت: بهترین راه این است که به سمت عرضه خودرو در بورس کاال برویم 
و خودرویی که به دست مشتری می رسد، با قیمت واقعی باشد و مشتری 
مجبور نباشد به دلیل این مشکالت به بازار آزاد مراجعه و ارقام نجومی برای 
خودرو پرداخت کند. مهدی حاجی غالم سریزدی، عضو هیأت مدیره کانون 
کارگزاران بورس و اوراق بهادار هم حذف قیمت گذاری دستوری را مهم ترین 
مزیت عرضه خودرو در بورس کاال دانست و گفت: با عرضه خودرو در بورس 
کاال و انتقال سود واسطه ها و دالل ها به تولیدکننده، افزایش سودآوری را 
برای خودروسازان خواهیم داشت که این امر می تواند بر قیمت سهام آنها 
در بازار سرمایه تأثیر مثبت داشته باشد و موجب خروج ۲ شرکت بزرگ 
خودروساز از زیان شود؛ ازطرفی درصورت توسعه خطوط و افزایش تیراژ 
تولید در بلندمدت، افزایش عرضه و کاهش قیمت متناسب با تورم را در این 

صنعت انتظار داریم. 

 آغاز دور جدید عرضه خودرو 
در بورس کاال از امروز

9خودرو ساز محصوالت خود را  در بورس کاال عرضه می کنند

مونسون به بازار ماهی آسیب نزد 
با وجود خسارت ۷۰۰میلیارد تومانی واردشده به بخش تولید آبزیان، بازار این اقالم با کاهش یا رشد قیمت مواجه نشد 

سازمان شــیالت خســارت وارد شــده به واحدهای 

گزارش
آبزی پروری سراسر کشور را در اثر سامانه بارشی مونسون 
۷۳4میلیارد تومان اعالم کرد. مدیرکل دفتر برنامه ریزی 
و بودجه سازمان شیالت ایران، رقم اعالم شده را برآورد اولیه خسارات سیل 
به بخش آبزی پروری عنوان کرد که این رقم ممکن است در ادامه افزایش 
داشته باشد. به گفته رجبعلی قربان زاده، براثر سیل 1۲ استان کشور دچار 
خسارت شده و براساس برآورد اولیه بیش از ۷8۰۰تن ماهی از بین رفته 
است و بررسی ها برای میزان دقیق خسارت وارده به واحدهای آبزی پروری 
ادامه دارد.مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه ســازمان شــیالت ایران 
همچنین اعالم کرد که ســیل هم به محصول و هم به تاسیسات و ابنیه 
واحدهای آبزی پروری آســیب زده و برخی از واحدهای پرورش ماهیان 
سردابی تقریباً تمام تولیدات خود را از دست داده اند. براساس برآوردهای 
انجام شده بیشترین تلفات ناشی از سیل در بخش آبزیان به محصوالت 
مربوط به ماهیان سردابی )قزل آال( وارد شده اســت. اعالم این حجم از 
خسارت به بخش تولید آبزیان، این نگرانی را ایجاد کرد که بازار مصرف با 

کاهش عرضه و افزایش احتمالی قیمت روبه رو شود.

بازار ماهی نوسانی نداشت
کارشناس آبزیان اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران در گفت وگو 
با همشهری در تشریح تأثیر این خسارت بر بازار مصرف گفت: خسارت 
سیل در بخش تولید و بیشتر به ماهیان سردابی مثل انواع قزل آال شامل 
قزل آالی رنگین کمان و قزل آالی صورتی وارد شــده است اما در بخش 
بازار این خسارت هنوز تأثیر خود را نشان نداده  است. فخرالدین احمدی، 
دلیل این امر را میزان پایین تقاضا برای ماهی در فصول گرم عنوان کرد و 
افزود: در نیمه اول سال مصرف ماهی نسبتا کم و قیمت آن متعادل است 

اما اگر خسارات وارده به سایت های پرورش ماهی جبران نشود، از اول مهر 
با افزایش تقاضا ممکن است بازار با مشــکل مواجه شود. این کارشناس 
حوزه آبزیان درباره اینکه آیا خسارات وارده به استخرهای پرورش ماهی 
می تواند باعث افزایش قیمت ها در بازار باشد، گفت: احتمال اینکه تولید 
کاهش پیدا کند کم است. اما از سوی دیگر هر سال شاهد این هستیم که 
در نیمه دوم ســال که مصرف آبزیان افزایش می یابد قیمت انواع ماهی 
به ویژه قزل آال بین 15تا ۲۰درصد رشد می کند و این اتفاق برای امسال 
هم دور از انتظار نیست. به گفته او، اگر این خسارت در فصل فروش اتفاق 
می افتاد قطعا شاهد نوسان قیمت در بازار بودیم اما  اکنون بازار تأثیری از 

این رویداد نگرفته است.

افزایش قیمت ماهی
رقم 15تا ۲۰درصدی افزایش قیمتی که مســئول و کارشناس آبزیان 
اتحادیه فروشندگان به آن اشاره می کند در حالی است که سال گذشته 
قیمت ماهی  قزل آال در فاصله مهر تا آبــان چیزی نزدیک به 1۰۰درصد 
افزایش یافت و از کیلویی 45تا 4۷هزار تومان به حدود 1۰۰هزار تومان 
رسید. آن زمان دلیل جهش قیمت ماهی قزل آال که بر نرخ دیگر ماهی ها 
نیز تأثیرگذار بود. صرف نظر از رشــد جهشــی قیمت قزل آال در مهرماه 
پارسال، طی یک سال گذشته قیمت انواع ماهی رشــد زیادی داشته و 
به گفته فعاالن بازار، سرانه مصرف و میزان خرید مردم کاهش یافته است. 
احمدی در این  زمینه گفت: بازار ماهی ثبات دارد اما این ثبات ناشــی از 
کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان است. ماهی افزایش قیمت زیادی 
داشــته و گرچه به اندازه دیگر اقالم پروتئینی گران نشده اما افت قدرت 
خرید مردم و گرایش بیشتر به مرغ و گوشت قرمز باعث شده بازار آبزیان 

ثبات خود را حفظ کند.

 قیمت کنونی ماهی های پرفروش
 امسال هنوز آماری از میزان تولید اعالم نشده و نمی توان برآوردی از حجم 
عرضه و حدود قیمت داشــت. احمدی در باره قیمت کنونی ماهی های 
پرتقاضا اعالم کرد: االن فصل صید نیست و ماهی های سردابی و گرمابی 
در بازار عرضه می شوند. ماهی قزل آال هم اکنون در میادین میوه و تره بار 
کیلویی ۷5هزار تومان به فروش می رســد و قیمت سالمون )قزل آالی 
گوشت صورتی(کیلویی 8۳هزار تومان است. کارشناس آبزیان اتحادیه 
فروشندگان پرنده وماهی درباره قیمت دیگر ماهی ها نیز گفت: در زمینه 
ماهی های جنوب چون هم اکنون پیک صید نیست نمی توان قیمت ها را 
به طور مشخص و قطعی اعالم کرد و باید تا مهرماه و آغاز فصل صید برای 
اعالم قیمت صبر کنیم اما از ماهی هایی که االن در بازار وجود دارند قیمت 
حلوا ســیاه کیلویی 16۰هزار تومان و سنگسر کیلویی 14۰هزار تومان 
است. وی قیمت ماهی شیر که از پرطرفدارترین ماهی های جنوب است را 
نیز کیلویی ۲1۰هزار تومان اعالم کرد و افزود: این ماهی هم اکنون در بازار 
کم است و قیمت باالی آن هم به همین علت است اما این به معنای کمبود 
نیست و این قیمت باال خارج از فصل صید عادی است. به گفته احمدی در 
فصل پاییز و آغاز فصل صید قیمت ماهی تا حدودی کاهش می یابد اما 
در ادامه ممکن است با افزایش تقاضا دوباره شاهد رشد قیمت باشیم. از 
ماهی های گرمابی شمال هم ماهی آزاد با قیمت کیلویی 4۲هزار تومان در 

میادین در حال عرضه است. 
قیمت های اعالم شــده از عضو اتحادیه فروشندگان نرخ های اعالمی در 
میادین است و قیمت در فروشگاه های پروتئینی سطح شهر بسیار باالتر 
است. هر کیلو ماهی سنگسر پاک نشــده در مغازه ها کیلویی 19۰هزار 
تومان، ۲۲۰هزار تومان، هر کیلو قزل آال حداقل 8۰و هر کیلو قزل آالی 

صورتی 9۰هزار تومان به فروش می رسد.

احسان خاندوزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی

در گذشــته برخــی افــراد اصــا مالیــات 
پرداخت نمی کردنــد هم اکنون 2میلیون 
نفــر از ایــن افــراد  بــه فهرســت مودیــان 
مالیاتی اضافه شده اند.  به عنوان مثال، 
در طول ســال هــزار میلیــارد تومــان وارد 
یــک حســابی شــده بــود بعــد هــم از آن 
حســاب خارج شــده بود. وقتی اسم فرد 
را جســت و جو می کردیم، تا امــروز ریالی 

به حساب دولت واریز نکرده است. 

سیدرضا فاطمی امین
 وزیر صنعت، معدن و تجارت 

در بســیاری مواقع واحدهای تولیدی، 
مشــکل تامیــن ســرمایه در گــردش 
دارند. این موضــوع روی میزان تولید، 
هزینه  آن و نیز شرایط بازار اثر معکوس 
می گــذارد بــه همیــن دلیــل دولــت 
ســیزدهم برای اصاح مشــکل تامین 
مالــی تولیدی هــا چنــد اقدام اساســی 
را در دســتور کار دارد کــه ازجملــه آنها 

تامین مالی زنجیره ای است. 

خودرو

چهره ها

تاالر شیشه ای

فروش حقوقی

فروش حقیقی

483

644

3006

2846

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1468

1466

1464

1462

1460

1458

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

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 4هزار و 
196واحد، معادل 0.29درصد نزول کرد و به یک میلیون و 
459هزار و500 واحد رسید. اما شاخص کل با 1395واحد 

رشد به 398هزار و623واحد رسید.

در مبادالت دیروز بازارسرمایه، قیمت سهام 
259شرکت رشد و 326شرکت کاهش یافت. قیمت 

سهام 19شرکت هم تغییری نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

ترکیب دیروز معامات بازار سهام

در مبادالت دیروز بازار سهام، سهامداران حقیقی 2هزار 
و 846میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم 
فروش سهامداران حقیقی به 3هزار و 6میلیارد تومان 
رسید. سهامداران حقیقی دیروز 161میلیارد تومان 

نقدینگی از بازار سهام خارج کردند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل سهام شرکت های حاضر در بورس و فرابورس 
درمبادالت دیروز 22هزار میلیــارد تومان نزول کرد و به 
6567هزار میلیارد تومان رســید. ارزش دالری کل بازار 
ســهام ایران با توجه به اینکــه هر دالر آمریــکا دیروز در 
بــازار آزاد در محــدوده 30هــزار و 250تومــان دادوســتد 
شــد، هم اکنون معــادل 217میلیــارد و 90میلیــون دالر 

است.

6620

6600

6580

6560

6540

6520

6500

6480

19 مرداد 22 مرداد 23 مرداد 24 مرداد 25 مرداد

ارقام به هزارمیلیاردتومان

ارزش معامات بازار سرمایه

در مبادالت دیــروز 23هــزار و 576میلیارد تومــان اوراق 
بهادار در بازار ســرمایه دادوســتد شــد که از ایــن میزان 
3هــزار و 489میلیــارد تومــان بــه معامــات خرد ســهام 
و بقیــه بــه اوراق بدهــی و معامــات عمــده اختصــاص 
یافت. این ارقام نشان می دهد که ارزش کل معامات 
خرد در داد و ستد های دیروز 120میلیارد تومان معادل 

3.6درصد رشد کرده است.

ارقام به درصد  کل معامالت  معامالت خرد

صعود
نزول

بدون تغییر

3

54
43

تثبیت قیمت مرغ در میادین
قیمت مرغ بســته بندی و کامل در میادین میــوه وتره بار 
در هفته های گذشــته بدون تغییر بوده اســت. به گزارش 
همشهری، هر کیلو مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای نیز 
همچنان با قیمت 4۷.9۰۰تومان به فروش می رسد و انواع 
قطعه شده مرغ نیز براســاس نرخنامه قبلی و بدون تغییر 
قیمت عرضه می شود. بعد از کاهش 1۰درصدی قیمت مرغ 
در فاصله خرداد تا تیر، این محصول در مرداد ماه نیز به روند 

کاهش قیمت ادامه داد .

ران مرغ بدون 
پوست

68.850 

مغز ران بدون 
پوست

74.200

بال کبابی

59.800 

سینه مرغ با 
استخوان

81.300

فیله مرغ

105.600
شنیتسل 

سینه

96.400

قیمت در میادین

کیلوگرم/ تومان

81.900

ساق بدون 
پوست

74.200

گرانی شکر، قیمت مربا را باال برد
تغییرات قیمت شکر در ماه های اخیر قیمت محصوالت 
وابسته ازجمله مربا را نیز افزایش داده است. از خرداد 
تاکنون بعضی از شرکت های تولیدکننده قیمت برخی 
محصوالت مربای خود را حــدود ۳۰درصد افزایش 
داده اند اما بعضی از برندها نیز رشد قیمتی نداشته اند. 
رقم یکسانی برای درصد رشد تولیدات برندهای مختلف 
مشاهده نمی شــود، اما تغییرات قیمت در آنهایی که 

گران شده اند به طور میانگین 5هزار تومان بوده است.

میادین

بازارها

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان
 به

320گرمی
28.000بهروز

 گل سرخ
 280گرمی

45.000موسوی

 آلبالو
 300گرمی

30.000برتر

 آلبالو
 300گرمی

26.000بیژن

 هویج
570گرمی

42.000شانا

توت فرنگی  
275گرمی

30.000مهرام

 انجیر
810گرمی

50.000سحر

 زردآلو 
 300گرمی

36.000اروم آدا

25000

20000

15000
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0

ران و سینه

   کاهش قیمت میوه با افزایش عرضه 
اســداهلل کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار 
گفت: قیمت میوه با فراوانی انــواع محصول در هفته های 
اخیر کاهش محسوسی داشته است. اما باید اذعان داشت 
قیمت میوه متاثر از گرانی سایر اقالم بازار هنوز گران است.

به گفته او با ورود به نیمه فصل تابستان و فراوانی تولید انواع 
میوه، قیمت ها در بازار کاهش داشته است که امری طبیعی 
است و هرسال تکرار می شــود. او افزود: باید توجه داشت 
که قیمت میوه در ماه های گذشــته افزایش قابل توجهی 
داشته است که به نظر می رسد متاثر از افزایش قیمت سایر 

کاالهای مصرفی مردم در بازار مانند روغن و برنج است.

   فعاالن بازار سرمایه گرد هم می آیند
نهمین رویداد کیش اینوکس اواخر مهرماه امسال با حضور 
ســازمان بورس و اوراق بهادار، ارکان و شرکت های بازار 
سرمایه و بیش از ۲۰۰بنگاه اقتصادی، با برگزاری بیش از 
۲۰همایش و نشست در حوزه های مالی و اقتصادی، برگزار 
خواهد شد. یکی از مهم ترین محور های این رویداد تقویت 
ســرمایه گذاری در اقتصاد مولد و توسعه فعالیت شرکت 

دانش بنیان در حوزه مالی است.

   افزایش فروشنده ها در بازار خودرو
ســعید موتمنــی، رئیــس اتحادیــه نمایشــگاه داران 
و فروشــندگان خودرو گفت: طی ۲تا ۲.5ماه گذشــته، 
قیمت ها در بــازار با ثبــات همراه بوده اســت. طی چند 
روز اخیر نیز کــه صحبت ها پیرامــون مذاکرات برجامی 
مثبت بوده و اخبار مثبت از مذاکرات گزارش شده است، 
مشتری ها عقب نشینی کرده و منتظر اند تا ببیند در آینده 
چه اتفاقی خواهد افتاد. در این شــرایط مشتریان خرید 
انجام نمی دهنــد و این موضوع منجر بــه کاهش قیمت 

خودرو شده است.

نام خودرو های قابل عرضه در بورس کاال
سازندهنام خودرو

سایپاشاهین

s7 ایران خودروهایما

s5 ایران خودروهایما

آرین پارس موتورالماری ایما

y5 خودرو سازی  ایلیادایون

بهمن موتوروانت دوکابین کاپرا

سیبا موتورکامیونت 6تن فاو تایگر

CA4180 سیبا موتورکشنده تک محور

بهمن دیزلکامیون فورس

بهمن دیزلکامیون امپاور

S5 کرمان موتورجک

J4 کرمان موتورجک

KMC-T8 کرمان موتوروانت

بهمن موتوروانت کارا تک کابین

بهمن موتوروانت کارا دوکابین

بهمن موتورفیدلیتی

بهمن موتوردیگنیتی



داشت یحیی را 
قهرمان می کرد

 چشم گل محمدی همچنان
دنبال انصاری فرد است، اما کریم رغبتی 

نشان نمی دهد
در طول هفته های گذشته و مخصوصا از زمانی 
که جذب مهاجم خارجی برای پرسپولیس با 
فراز و نشیب هایی همراه شد، نگاه ها به سمت 
کریــم انصاری فرد چرخید؛ فــوروارد ایرانی 
آاک آتن که از ســوی این باشگاه در فهرست 
مازاد قرار گرفت و می توانســت برای خودش 
تصمیم بگیرد. در سال جام جهانی و با توجه 
به ریخت وپاش عظیمی که باشگاه های ایرانی 
انجام دادند، موج بزرگی از بازگشت لژیونرها 
به کشور رقم خورد؛ به طوری که امثال علیرضا 
بیرانوند، مرتضــی پورعلی گنجــی، محمد 
محبی، کاوه رضایی، مهدی قائدی و... به ایران 
برگشتند. در نتیجه شاید می شد انتظار داشت 
کریم انصاری فرد هم به همین موج بپیوندد و 
برای قرار گرفتن در معرض دید کادرفنی تیم 

ملی به ایران برگردد.
در این میــان اما یحیــی گل محمدی یک 
انگیزه مضاعف هم بــرای به خدمت گرفتن 
کریم داشــت؛ اینکه این دو نفــر در لیگ 
دوازدهم سابقه همکاری با هم در پرسپولیس 
را داشتند. یحیی بین دو نیم فصل آن سال 
جانشین مانوئل ژوزه شــد و با پرسپولیس 
تا فینال جام حذفی پیش رفت. انصاری فرد 
یکی از بازیکنان مؤثر آن تیم بود و مخصوصا 
در جام حذفی کمک زیادی به سرخپوشان 
کرد. او در دیدار با ملوان 3 گل به ثمر رساند 
و هت تریک کرد، در بــازی با داماش گیالن 
پنالتی آخر و منجر به صعود پرسپولیس به 
فینال را زد و در بازی نهایی برابر ســپاهان 
هم یکی از دو گل تیمش را به ثمر رســاند؛ 
هرچنــد آن بــازی در نهایت به تســاوی 
2بر2انجامید و پرسپولیس در ضربات پنالتی 

شکست خورد.
10سال پیش چیزی نمانده بود انصاری فرد 
یک جام بــرای یحیی بیاورد و سرنوشــت او 
را در پرســپولیس تغییر بدهد. بــا این حال 
آن اتفاق رخ نداد، گل محمدی پرســپولیس 
را ترک کــرد و کریــم هم راهــی تراکتور و 
بعد از آن فوتبال اروپا شــد. بعد از یک دهه، 
امروز براساس نیاز دوطرفه شاید امکان یک 
همکاری خوب فراهم بود، اما گویا انصاری فرد 
اصرار دارد به ایران برنگــردد و در این زمینه 
دیگر کاری هم از باشگاه ساخته نیست. رضا 
درویش، مدیرعامل پرســپولیس در آخرین 
موضع گیری اش رسما پرونده بازگشت کریم 

به جمع سرخپوشان را بست.

امیر ارسالن غم دار
داستان عجیب مطهری؛ بازیکنی که همیشه 

»نادیده« گرفته می شود
یکی از رایج ترین مباحث این روزهای فوتبال 
ایران، ترافیک عجیب و شــاید بی ســابقه 
استقالل در خط حمله است. وضعیت بسیار 
عجیبی در این تیم پیــش آمده، طوری که 
انگار باشگاه عطش جذب بازیکن برای خط 
حمله را دارد و اصال به فکر این نیســت که 
این همه مهره چطور باید مورد استفاده قرار 
بگیرند. با پیوســتن تقریبا همزمان مهدی 
قائدی و محمد محبی به اســتقالل، شمار 
مهاجمان این تیــم باز هــم افزایش یافت. 
پیش از این دو نفر، اســتقالل در خط حمله 
بازیکنانــی همچون کوین یامگا، ارســالن 
مطهری، سجاد شهباززاده، آرمان رمضانی، 
کاوه رضایی، پیمان بابایــی و... را در اختیار 
داشــت که طبیعتا بعضی از ایــن بازیکنان 
می توانند به عنوان وینگر یا پشــت مهاجم 
بازی کنند، اما در اصل ماجــرا که ترافیک 

این منطقه است، تفاوتی به وجود نمی آورد.
از همه بدتر اینکه حاال فهرســت بازیکنان 
بزرگسال اســتقالل هم پر شــده و این تیم 
برای جا دادن ســیاوش یزدانــی از خدمت 
برگشــته، باید نام یک بازیکن را خط بزند. 
اینکه بازیکن حذف شده چه کسی خواهد بود 
محل بحث شده، اما عمدتا از آرمان رمضانی 
یا امیرارســالن مطهری یاد می شود. به طور 
کلی و فارغ از این شــایعه، ماجرای مطهری 
واقعا عجیب اســت. او بازیکن مؤثری به نظر 
می رســد که تقریبا هر بار به زمین آمده کار 
خودش را کرده و آمار بدی هــم در گلزنی 
ندارد، اما انگار همیشه قرار است نادیده گرفته 
شود. علیرضا منصوریان هنگام حضورش در 
اســتقالل، او را با خودش از نفت به این تیم 
نیاورد. بعد هم که ارســالن آبی پوش شــد، 
در دوران فرهاد مجیدی اغلب روی نیمکت 
می نشست و از او به عنوان »ذخیره طالیی« 
یاد می شد. حاال هم استقالل بدون توجه به 
حضور این بازیکن، تا جایی که می توانســته 
مهاجم خریــده تا حتی شــایعه حذف او به 
گوش برسد. آیا مطهری واقعا اینقدر بازیکن 
ضعیفی اســت؟ عجیب اینکه حتــی 3 بار 
گلزنی در داربی تهــران هم تغییر خاصی در 

وضعیت او به وجود نیاورده است!

چهره روز

  چهارشنبه     26 مرداد  1401     19 محرم  1444       سال سی ام          شـــماره  8568

بحران در اردوی قرمزها
به نظر می رسد با توقف چلسی و لیورپول در 
هفته های ابتدایی از همین حاال باید جام را 

به نام منچسترسیتی بزنیم

20

من یونایتد به خاطر دوران باشکوه 
فرگوسن همچنان با فاصله دارای 

بیشترین امتیازات تاریخ لیگ برتر است

بنا گفت زنده شدم30 سالگی
بهشتی طال که  طالی بازی های کشورهای 
اسالمی را گرفت از حمایت های فدراسیون 

و سرمربی تیم ملی فرنگی می گوید

1919

برنامه بازی

 روز مانده تا 
جام جهانی

پنجشنبه 27 مرداد 1401

جمعه 28 مرداد 1401

لیگ برتر ایران - هفته 2

ملوان

استقالل
19:30

تراکتور

هوادار

پرسپولیس

ذوب آهن

نفت.م.س

فوالد

18:30

19:30

20:30

مس کرمان

صنعت نفت

پیکان

آلومینیوم

19:30

20:30

سپاهان

نساجی 
21:00

مس رفسنجان

گل گهر
20:30

پنجشنبه 3 شهریور1401
لیگ برتر ایران - هفته 3

نفت.م.س

پیکان
19:00

استقالل

آلومینیوم

فوالد

مس کرمان

پرسپولیس

تراکتور

19:30

19:30

21:30

هوادار

گل گهر

صنعت نفت

سپاهان

19:00

21:30

ذوب آهن

مس رفسنجان
19:00

نساجی

ملوان
19:00

جمعه 4 شهریور 1401

 میلیاردرهای زاغه نشین!
مجموع هزینه های 2باشگاه استقالل و پرسپولیس، بیش از 600میلیارد تومان است

ناکام در احیا
 آيا لوکاديا در پرسپوليس به دوران اوج برمي گردد؟ 

کارنامه يحيي کمي نگران  کننده است

سوژه روز
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ـام در احیا ناک

آماربازی

معلوماستکهنمیدهند

تایید حکم فیفا در پرونده استراماچونی 
در دادگاه عالــی ورزش، همچنــان 
واکنش های فراوانی به دنبال دارد. 
اســتقالل باید حــدود یک ونیم 
میلیون یورو به این مربی بپردازد که 
بابت نیم فصل کار، بسیار زیاد است. 
کشــاندن موضوع به دادگاه عالی ورزش هم  تنها هزینه های 
هنگفت دادرسی را روی دست آنها گذاشت. در این میان یکی 
از پیشکسوتان استقالل گفته: »وقتی حکم فیفا آمد، باشگاه 
پول داشت که به استراماچونی بدهد، اما مدیران وقت این 
کار را نکردند تا بدهی سنگین تر شود.« معلوم است که 
آنها پول نمی دهند. مدیر ایرانی آن پول را صرف جذب 
بازیکن و ترکاندن بمب می کنــد و آوار بدهی را برای 
مدیر بعدی به جا می گذارد. همه می دانند شکایت به 

CAS هم فقط جنبه اتالف وقت دارد.

وریا غفــوری )فوالد( 
دانایــی  ســجاد  و 
)تراکتــور( بــا ثبت 
موفــق،  3دریبــل 
بهترین دریبل زن های هفتــه اول لقب گرفتند و 
جالب این است که وریا این آمار را فقط با 20دقیقه 
حضور در زمین به دست آورده است. کاپیتان سابق 

اســتقالل که در این فصل به فوالد پیوسته، در بازی 
اول تیمــش مقابل نفت آبــادان از دقیقه70 به زمین 

رفت و طی همان دقایق 3دریبل موفقیت آمیز داشت. سجاد 
دانایی، بازیکن تکنیکی ذوب آهن در فصل گذشته نیز در نخستین 
بازی  رسمی اش برای تراکتور 82دقیقه در زمین بود و 3بار موفق به 
دریبل زدن بازیکنان گل  گهر شد. این دو نفر تکنیکی ترین بازیکنان 

هفته اول بودند و به همین دلیل در جمع ترین ها قرار گرفتند.

شوتزن ترین بازیکنان هفته اول 2بازیکن 
خارجی لیگ بودند؛ یکی قدیمی، یکی 
تازه وارد؛ یکی برزیلــی یکی از پرتغال. 
لوسیانو پریرا که در 38سالگی از فوالد 
به مس رفسنجان پیوسته در نخستین بازی اش برای نارنجی ها هم 
گل زد و هم رکورددار قرار گرفتن در موقعیت شوتزنی بود. پریرا 6بار 
به سمت دروازه نساجی ضربه زد که یکی از ضرباتش تبدیل به گل 
شد. اما ریکاردو آلوز پرتغالی که تازه به ترکیب تراکتور اضافه شده 
هم در هفته اول به رکورد 6شوت رسید و البته پاس گل تیمش را هم 
برای عباس زاده ارسال کرد. شیمبا و آلوز در حالی 6ضربه به سمت 
دروازه حریفان زدند که در هفته اول تعداد شوت های 4تیم از 16تیم 

لیگ به 6نرسید.

اما موفق تریــن بازیکن هفتــه اول در 
نبردهای هوایی عماد میرجوان بود که 
در این فصل بین 2تیم نفتی لیگ جابه جا 
شده و از مسجدسلیمان به آبادان رفته 
است. میرجوان که بهترین گلزن تاریخ نفت مسجدسلیمان است، در 
نخستین بازی اش برای آبادانی ها 90دقیقه در زمین بود و یک شوت و 
2عملکرد دفاعی هم داشت اما نقطه قوت او برتری در نبردهای هوایی 
بود. میرجوان مقابل فوالدی ها 10نبرد هوایی را پیروز شد که این یک 
رکورد برای هفته اول لیگ بود. همچنین در این هفته بیشترین دفع 
توپ را حامد شیری از نساجی داشت )13( و بیشترین تکل موفق را هم 
مسعود ریگی از سپاهان و منصور باقری از نفت مسجدسلیمان زدند )6 
تکل موفق(. ضمن اینکه باالترین تعداد پاس صحیح در این هفته به 
نام موسی کولیبالی ثبت شد که در ترکیب فوالد 97پاس صحیح داد.
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یادمانمیماندها!

ببینیدماچهمیکشیم

داســتان برگزاری بازی خداحافظی 
برای جالل حسینی هم تبدیل به 
یک قصه عجیب و غریب شد. اصوال 
ما در فوتبال ایران عادت داریم کارها 
را برای خودمان ســخت کنیم و در 
مورد جالل هم همین اتفاق رخ داد. همه 
می دانند که قرار بود این بازی پیش از شــروع فصل جاری بین 
پرسپولیس و ملوان برگزار شود، اما به خاطر یک سوءتفاهم کالمی  
مسابقه لغو شد. حاال رضا درویش، مدیرعامل پرسپولیس اعالم 
کرده قرار است بازی خداحافظی حسینی با یکی از 4تیم بزرگ 
دنیا برگزار شود. البته که ادعای بسیار بزرگی است که بازتاب های 
زیادی هم داشته است. با این حال، امیدواریم آنچه درویش گفته، 
پشتوانه منطقی و حقیقی داشته باشد، چون ما فراموش نمی کنیم 

و همینطوری داستان را به رخ آن بزرگوار خواهیم کشید.

برخی اخبار غیررسمی حکایت از آن 
دارد که ساپینتو، سرمربی استقالل از 
اتفاقاتی که در شروع لیگ برتر ایران 
رخ داده متعجب است و گالیه هایش 
را با باشــگاه هم در میان گذاشته. او 
ناچار شد به دالیلی که نمی داند و هرگز 
هم برایش قابل هضم نیست، یکی از بزرگ ترین مسابقات فصلش 
را آن هم مقابل هموطنش روی نیمکت ســپاهان بدون حضور 
تماشــاگر برگزار کند. شاید اگر ورزشــگاه آزادی پر بود، شکل 
بازی با سپاهان طور دیگری می شد. تغییر ساعت مسابقات هفته 
اول هم برای ساپینتو غیرقابل فهم بوده، همانطور که در فاصله 
48 ساعت تا بازی با ملوان، این مربی حتی نمی دانست بازی در 
کدام ورزشگاه برگزار می شود. خارجی های تازه وارد کم کم دارند 
متوجه می شوند ما هواداران فوتبال در این سال ها چه کشیده ایم!

نكته بازی
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میلیاردرهایزاغهنشین!
مجموع هزینه های 2باشگاه استقالل و پرسپولیس، بیش از 600میلیارد تومان است

فاش شدن رقم هزینه های 2باشــگاه استقالل و پرسپولیس برای 
فصل جاری، مطابق انتظار موجــی از واکنش های منفی را علیه 
2باشگاه به وجود آورده اســت. در اینکه نحوه هزینه ها در این دو 
تیم چندان منطقی نیست و مدیرانی که در این سال  ها مسئولیت 
مدیریــت را در تیم های ســرخابی پایتخت برعهده داشــته اند، 

نتوانسته اند مسیری درست و معقول برای این هزینه ها 
تعریف کنند، تردیدی وجــود ندارد اما قبل از هر 

چیز، باید به این سؤال بزرگ برسیم که اساسا 
چرا همیشــه چنین شفاف سازی هایی فقط 
برای 2باشــگاه پرطرفــدار پایتخت صورت 
می گیرد؟ آیا واقعا پرســپولیس و استقالل 
پرهزینه ترین تیم های فوتبال ایران هستند؟ 

طبیعتا باشگاهی مثل سپاهان که یک نیمکت 
کهکشانی برای خودش ساخته و در یک پنجره 

نقل و انتقاالت 4بازیکن خارجی را به صورت همزمان 
جذب کرده، هزینه های یک ســاله سرســام آوری دارد. 

باشگاه هایی مثل گل گهر و فوالد نیز باشــگاه هایی با هزینه های 
نجومی هستند اما نوک پیکان افشاگری و انتقاد، همچنان سهم این 
دو باشگاه می شود. از یک سو این ادعا وجود دارد که باشگاه هایی 
مثل ســپاهان با فاصله گرفتن از دولت به سمت خصوصی شدن 
رفته اند اما از سوی دیگر این باشگاه ها همواره از حسابرسی مصون 
هستند و کمتر به هزینه های شــان پرداخته می شود. قرار دادن 

استقالل و پرسپولیس در مرکز سیبل هزینه های نجومی، موجب 
می شود که هر تیمی قبل و بعد از رویارویي با آنها این ارقام را معیار 
قضاوت قرار بدهد و این دو باشگاه را کهکشانی بداند اما حقیقت 
آن اســت که فوتبال ایران، تیم های کهکشانی و پرهزینه دیگری 
هم دارد که هیچ نوری به طرف شان تابانده نمی شود و هیچ تالشی 

برای بررسی شرایط مالی شان صورت نمی گیرد.
مجموع هزینه های 2باشگاه استقالل و پرسپولیس، 
بیــش از 600میلیارد تومان اســت. از این رقم 
420میلیارد برای اســتقالل هزینه شــده و 
پرسپولیســی ها نیــز هزینــه ای معــادل 
250میلیارد تومان انجام داده اند. اینکه هزینه 
بسته شدن استقالل تا این حد بیشتر از رقیب 
همیشگی بوده، در نوع خودش سؤال برانگیز 
به نظر می رســد و این تصــور را ایجاد می کند 
که همه حقایق در مورد قراردادهای پرســپولیس 
شفاف ســازی نشــده اند. در واقع هزینه هایی که برای 
بازیکنان پرسپولیس درج شده حدودا نیمی از هزینه ای است که 
در استقالل برای بازیکنان نوشته شده است. اگر همه  چیز دقیق و 
کامال بر مبنای راستی آزمایی باشد، این شلختگی ترکیب استقالل 
و تعدد خریدهای ایــن تیم در این چند فصل اســت که احتماال 
این رقیب را تا این اندازه باال برده اســت. مدیرانی که در این چند 
سال دائما در حال رفت وآمد در باشــگاه استقالل بوده اند، گاهی 

قراردادهایی با ارقام باورنکردنی را در مقابل بازیکن ها گذاشته اند؛ 
قراردادهایی که حتی از خواســته اولیه این بازیکنان هم بیشتر 
بوده است. نتیجه این وضعیت، شکستن همه سقف های قبلی در 
پرداخت به بازیکنان است. هزینه ساالنه استقالل نسبت به فصل 
گذشته »دوبرابر« شــده و این میزان افزایش اصال منطقی به نظر 

نمی رسد. ظاهرا ورود سرخابی ها به بورس، تورم عجیبی 
در هزینه های آنها به وجود آورده است.

شــاید این هزینه به نســبت گذشــته و یا در 
قیاس با هزینه های معمــول در ایران، به طرز 
وحشــتناکی زیاد به نظر برسد اما در مقیاس 
جهانــی و حتی آســیایی، این پــول آنقدر 
هم سرسام آور نیســت. مجموع هزینه های 

استقالل و پرســپولیس برای این فصل رقمی 
حدود 20میلیون دالر است که با دستمزد ساالنه 

یک یا 2ستاره در لیگ عربستان برابری می کند. در 
نتیجه نمی توان باشگاه ها را برای انجام چنین هزینه ای 

سرزنش کرد. طبیعتا اگر باشگاه این رقم ها را نپردازد، بازیکنان نیز 
ترجیح می دهند به لیگ های خارجی بروند. شکل اعالم هزینه ها 
اما چندان درســت و منطقی نیســت. اگر قرار به شفاف سازی و 
روشــن کردن افکار عمومی بود، باید همــه قراردادها به صورت 
جداگانه اعالم می شدند تا مشخص شود باشگاه برای هر بازیکن 
چقدر هزینه کرده است. در این صورت هم اعتماد به نتایج نهایی 

کار بیشتر می شد و هم فرصت یک تحلیل و بررسی منطقی تر در 
مورد هزینه های ساالنه 2تیم شکل می گرفت.

هزینه های اعالم شده 2باشگاه پرسپولیس و استقالل برای فصل 
جاری، تمام خرج های آنها برای این فصل نیست. باشگاه ها طبیعتا 
هزینه های جاری زیادی هم دارند و معموال در قرارداد بازیکنان و 
مربیان نیز بندهای تشــویقی زیادی گنجانده اند. پس 
هزینه های واقعی حتی بیشتر از این هم خواهد شد. 
در اینکه نحوه امضای قرارداد در این دو تیم اصال 
حرفه ای نیست، شکی وجود ندارد اما به جای 
تاختن به این هزینه ها، باید به این مســئله 
پرداخته شود که چرا این دو باشگاه نمی توانند 
به اندازه هزینه های دلخواه شان درآمد کسب 
کنند؟ چرا چنین برندهای ارزشمندی حتی 
قدرت الزم برای دریافت حق پخش قانونی شان 
را هم ندارند؟ دست های بســته در درآمدزایی از 
یک سمت و فشار هوادارها برای ستاره خریدن از سوی 
دیگر، باشگاه ها را به وضعیت امروزشان دچار کرده است. قوانین 
خلق الساعه  ای مثل سقف قرارداد نیز هرگز نمی توانند پاسخگوی 
فوتبال ایران باشند. مهم تر از پذیرفتن این تعهدها اما عمل کردن به 
آنها خواهد بود. این هزینه های نجومی اگر با داشته های باشگاه ها 
همخوانی نداشته باشد، زلزله ای از شکایت، محرومیت و پنجره های 

بسته را با خودش به همراه خواهد آورد.
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پرسپولیس

امیرحسین اعظمی | محمدمهدی احمدی مدافع چپ 
جدید سرخپوشان، نخستین بازی رسمی اش با پیراهن 
پرســپولیس را برابر ذوب آهن انجام داد. او مثل اکثر 
بازیکنان این تیم بر این عقیده است که پرسپولیس در 
هفته اول با بدشانسی برابر ذوب آهن 2امتیاز از دست 
داده و البته تأکید می کند که آنها این مساوی را در بازی 
با فوالد جبران خواهند کرد. احمدی در مورد وضعیت 
پرسپولیس به سؤاالت همشهری ورزشی پاسخ می دهد.

   از بازی بــا ذوب آهن شــروع کنیم، فکر 
می کردی در شروع لیگ 2امتیاز از دست بدهید؟

ما فقط برای برد به اصفهان رفته بودیم و ذهنیت بازیکنان و کادر 
فنی این است که در خانه و بیرون از خانه فقط دنبال برد باشیم. 
متأسفانه در این بازی بدشانسی آوردیم، ذوب آهن دنبال دفاع 
کردن بود، خصوصا از زمانی که 10نفره شد کامال در الک دفاعی 
فرو رفت و این کار ما را ســخت کرد. با این حال چند موقعیت 
خوب داشتیم و 2بار هم توپ را به تیر دروازه زدیم ولی بدشانس 

بودیم. ما مستحق برد بودیم ولی به حقمان نرسیدیم.

   قبول داری از دست دادن امتیاز در هفته های 
ابتدایی برای شما گران تمام می شود؟

بله، شما درست می گویید و امتیازهای چند بازی ابتدایی برای 
ما مهم اســت. در بازی اول واقعا بدشانس بودیم ولی در بازی با 

فوالد جبران خواهیم کرد. ما تیم خوبی داریم و مطمئنا نتایج 
خوبی خواهیم گرفت.

   در مورد بازی با فوالد چه صحبتی داری؟
فوالد تیم باکیفیتی است و امسال چند بازیکن جدید هم اضافه 
کرده است. قطعا بازی سختی داریم ولی ما میزبان هستیم و باید 
3امتیاز را بگیریم. قطعا آنها می دانند که برابر پرســپولیس روز 

سختی خواهند داشت.

   بازی تدافعی فوالد کار شما را سخت نمی کند؟
فوالد مثل تیم های کی روش فوتبال بازی می کند و سخت گل 
می خورد. با این حال ما هم پرســپولیس هستیم و می خواهیم 
قدرت خودمــان را به حریــف دیکته کنیم. امیــدوارم این بار 

بدشانسی نیاوریم و برنده از زمین بیرون بیاییم.

   فکر می کنی پرســپولیس امسال قهرمان 
لیگ شود؟

امسال همه تیم ها خوب بسته شدند و همه بازی ها هم سخت 
است ولی هدف ما چیزی جز قهرمانی نیست.

   در مورد اضافه شــدن یورگــن لوکادیا به 
پرسپولیس چه صحبتی داری؟

لوکادیا مهاجم توانمندی است و در لیگ های معتبر اروپایی بازی 

کرده است. او می تواند به تیم ما کمک کند و امیدوارم بهترین 
عملکرد را در خط حمله پرسپولیس داشته باشد.

   شرایط خودت را بعد از حضور در پرسپولیس 
چطور ارزیابی می کنی؟

بازی در پرسپولیس برای هر بازیکنی سخت است. رقابت بین 
بازیکنان برای قرار گرفتن در ترکیب ثابت سخت است و بازیکن 
همیشه باید در تمرین بهترین عملکرد را داشته باشد. از طرفی 
بازی در کنار بازیکنان باکیفیت می تواند سطح فنی و تجربه مرا 
بیشتر کند. می توانم اینطور بگویم که بازی در پرسپولیس مثل 

شمشیر دولبه است!

   در بازی های دوستانه در ترکیب ثابت حضور 
داشتی. چرا برابر ذوب آهن در ترکیب ثابت نبودی؟

من بازیکن هستم و باید تابع تصمیم کادر فنی باشم. این تصمیم 
آقایحیی بود ولی قطعا بیشتر تالش می کنم تا فیکس بازی کنم.

   در مورد عدم حضور هواداران در ورزشگاه ها 
چه صحبتی داری؟

این موضــوع هیجان بازی هــا را کم می کند و بایــد بگویم که 
بازی های لیگ ایران روح و جذابیــت ندارد. جو بازی ها کمی از 
بازی های دوستانه فاصله دارد و این اصال خوب نیست. امیدوارم 

هر چه زودتر هواداران به ورزشگاه ها بیایند.

بعد از کلی حرف و حدیث و کشــمکش، باالخره پرسپولیس لوکادیا 
هلندی را به عنوان مهاجم نوک خرید تا به نوعی تیمش را برای فصل 
جدید کامل کرده باشد. جذب این بازیکن با استقبال نسبی هواداران 
همراه شده، چرا که او در تیم  های بزرگی همچون آیندهوون، فاینورد، 
برایتون و بوخوم بازی کرده است. حتی مرور برخی از گل  های به ثمر 
رسیده از سوی این بازیکن، مثال گلی که او پارسال در بوندس لیگا به 
دورتموند زد، نشان می دهد این بازیکن توانایی های قابل توجهی دارد 
و قادر است برای خودش موقعیت بسازد. همه  چیز هم اما همین  قدر 

روشن و شورانگیز نیست.

  آماری که لوکادیا را به ایران کشاند
لوکادیا با توجه به ســوابقش مهاجم ارزانی نیســت و اگر گذرش به 
ایران افتاده، یک دلیــل مهم دارد؛ اینکه این اواخــر آمار گلزنی اش 
با افت قابل توجهی همراه شده اســت. از بهترین آمار گلزنی لوکادیا 
که ســال 2017 در فاینورد ثبت شــده و او طی 15بازی 9گل زده، 
مدت ها می گذرد. او 2ســال قبل از آن هم توانسته بود طی 29بازی 
8گل بزند و 10پاس گل بدهد که آمار بسیار درخشانی است. با این 
حال، مهاجم هلندی طی سال  های اخیر به ندرت عملکرد قابل قبولی 
داشته و تعداد گل هایش در تیم های مختلف به تعداد انگشتان یک 
دست هم نرسیده است. هواداران پرسپولیس امیدوارند او در تیم شان 
احیا شــود و مخصوصا با توجه به خط هافبک پر و پیمانی که سرخ ها 
در اختیار دارند، لوکادیا به مــدار گلزنی برگردد. در این میان اما یک 
نکته نگران کننده وجود دارد؛ اینکه تجربه دو ســال ونیم اخیر نشان 
می دهد به ندرت بازیکنی در سیستم یحیی گل محمدی احیا شده و 
به دوران اوجش بازگشته است. در حقیقت این همیشه به عنوان یکی 

از ضعف های کارنامه گل محمدی تلقی شده است.

  ستاره هایی در سراشیبی
شــمار زیادی از بازیکنان وجود دارند که یا قبال خــوب بودند و در 
پرسپولیس یحیی رو به افول گذاشــتند یا بعد از جدایی از این تیم 
روند بهتری یافتند. مثال به مهدی عبدی نگاه کنید؛ او امروز در حالی 
به سیبل انتقادات تبدیل شــده که بین دو نیم فصل لیگ نوزدهم در 

قامت یک پدیده نوظهور تحویل یحیی شد، اما فوتبالش روزبه روز رو 
به ضعف و افول گذاشت. حامد لک یک مثال دیگر است؛ دروازه بانی که 
کارش در پرسپولیس را با فرمی درخشان و غافلگیرکننده آغاز کرد، 
اما هر چه گذشت، ضعیف تر شــد و سرانجام در بدترین سطح ممکن 
از این تیم رفت. مهدی شیری هرگز بازیکن فوق العاده ای نبود، اما در 
تیم یحیی از همان سطح متوســط هم نزول کرد و سرانجام ناچار به 
جدایی شد. به جرأت می توان گفت شــیری بعد از پیوستن به فوالد 
شرایط بهتری پیدا کرده است. او هم در نیم فصل دوم فصل گذشته 
خوب بود و هم در بازی اول امســال برابر نفت آبادان از بهترین های 
فوالد لقب گرفت. شاید احسان پهلوان و سعید آقایی هم در تیم نکونام 
روند بهتری پیدا کنند؛ 2بازیکنی که در بدو حضور در پرســپولیس 
کیفیت خوبی داشــتند، اما آنها هم مدام ضعیف و ضعیف تر شدند. 
یک مثال دیگر هم آرمان رمضانی اســت؛ مهاجمی که خود یحیی 
خرید و همکاری بسیار ناموفقی را با او تجربه کرد، اما بعد از پیوستن 
به اســتقالل تبدیل به یک مهاجم خیلی بهتر شــد. البته که آرمان 
آبی هم »زالتان« نیست، اما دســت کم چند گل مهم زد که تیمش 
را به قهرمانــی نزدیک کرد. برخی حتی مهــدی ترابی تیم یحیی را 
هم با نسخه تیم کالدرون متفاوت می بینند، اما ترابی هنوز هم جزو 
خوب های پرسپولیس است. تحلیل اینکه آیا همه این موارد تصادفی 
است یا نه، کمی دشوار به نظر می رسد، اما به هر حال این مثال های 
پرشمار دست منتقدان را برای به چالش کشیدن یحیی باز گذاشته 

است.

  لوکادیا؛ مهره سرنوشت
با  این اوصاف شاید بیراه نباشــد اگر لوکادیا را مهره سرنوشت یحیی 
بخوانیم؛ بازیکنی که اگر احیا شود و خوب گل بزند، هم گل محمدی 
را از اتهام تنزل دادن ســتاره ها می رهاند و هم در فوتبال »کم گل« 
ایران تیمش را به سمت قهرمانی می برد. به هر حال، ناامید هم نباید 
بود، چون پرسپولیس هافبک های خوبی دارد و سطح لیگ برتر هم با 
فوتبال انگلستان و آلمان قابل مقایسه نیست. در نقطه مقابل اما اگر 
آبی از لوکادیا گرم نشود، شاید حتی موقعیت شغلی گل محمدی به 

خطر بیفتد.

محمدمهدی احمدی، مدافع جدید 
پرسپولیس ضمن انتقاد از بدون تماشاگر 

بودن بازی ها می گوید خالی بودن ورزشگاه 
هیجان بازی ها را کم می کند

لیگایران
روحوجذابیتندارد

 آیا لوکادیا در پرسپولیس به دوران اوج برمی گردد؟ 
کارنامه یحیی کمی نگران مان می کند

متريكا
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جام طالیی
آرســنال تنها تیمی است که یک 

فصل کامل را بدون شکســت به پایان برد 
و جامی که دریافت کرد رنــگ طال روی آن 
داشت. آرسنال از تاریخ 7مه 2003تا 24اکتبر 
2004هیچ شکستی نداشت و در نهایت در یک 

دیدار جنجالی مقابل منچستریونایتد و با 
ناداوری طعم شکست را چشید.

خشن ترین ها
رکــورد تعــداد کارت زرد در 

اختیار بازیکنان چلسی است که تاکنون 
1800کارت از داوران دریافــت کرده انــد. 
اورتــون بــا 104کارت قرمز از ایــن لحاظ 
خشــن ترین تیم تاریخ لیگ است. لیدزی ها 

فصل پیش 101بــار کارت زرد گرفتند 
که این هم یک رکورد اســت. 

به منچستر چند سال اخیر نگاه نکنید. من یونایتد به خاطر دوران باشکوه 
فرگوسن همچنان با فاصله دارای بیشترین امتیازات تاریخ لیگ برتر 
است. اگر آرسنال در هر فصل 10 امتیاز هم از منچستر بیشتر بگیرد، 

22فصل دیگر طول می کشد تا از رکورد امتیازات این تیم عبور کند.
1- منچستریونایتد...................................................   23۶۶ امتیاز
2- آرسنال.................................................................. 2147 امتیاز

.................................................................. 2142 امتیاز  3 - چلسی
................................................................ 2110 امتیاز 4 - لیورپول

.................................................................. 17۹1 امتیاز  5 - تاتنهام
۶ - منچسترسیتی.....................................................  1۶35 امتیاز
7 - اورتون................................................................... 1574 امتیاز
8 - نیوکاسل............................................................... 1414 امتیاز
...........................................................  13۶1 امتیاز ۹ - آستون ویال
10 - وستهم............................................................... 1258 امتیاز

جدول کلی 
لیورپــول در فصل 20-201۹زودهنگام تریــن قهرمانی تاریخ 
لیگ را به دست آورد. قرمزها در فاصله 7هفته مانده به پایان لیگ 

قهرمانی خود را قطعی کردند.

زودترین جام

4 تیم مختلف در 4 مقطع توانستند در یک فصل بیشترین امتیاز بازی های خانگی را 
کسب کنند؛ چلسی )0۶-2005(، من یونایتد )11-2010(، من سیتی )2011-12( 
و لیورپول )20-201۹(. بهترین تیم خارج از خانه در طول یک فصل منچسترسیتی 

در فصل 17-201۶ بود که 50امتیاز در خانه رقبا به دست آورد.

خانه و میهمانی

منچسترسیتی در فصل 18-2017با 10۶گل بهترین خط حمله تاریخ لیگ را در 
اختیار داشت. داربی )08-2007( و شفیلد)21-2020( تنها 20گل در یک فصل 

کامل زدند و بدترین خط حمله را ثبت کردند.

بهترین خط حمله

افتخار کمترین امتیاز کسب شده در طول یک فصل می رسد به داربی کاونتی که در فصل 
08-2007تنها 11امتیاز از 38مسابقه کسب کرد.

کمترین امتیاز

یونایتد در فصل ۹7-1۹۹۶ضعیف ترین قهرمان تاریخ لیگ بود و تنها 75امتیاز کسب 
کرد. منچستر با این امتیاز در فصل گذشته سوم می شد.

قهرمانی اقتصادی

در لیگ 24تیمی و با 42مسابقه، تیم سوییندون تاون در فصل ۹4-1۹۹3با 100گل و داربی کاونتی 
08-2007در لیگ 20تیمی بــا 8۹گل خورده بدترین خط دفاعی را در اختیار داشــتند. بهترین 

خط دفاعی در یک فصل هم متعلق به چلسی 05-2004بود که تنها 15گل در 38مسابقه خورد.

بدترین خط دفاع

بازیکنان لسترسیتی در فصل 04-2003موفق شدند 8بار دروازه خودی را باز کنند و به تیم 
خودشان هم رحم نکردند. این بدترین خیانت بازیکنان یک تیم در یک فصل به تیم خودی بود.

خائن ترین ها

نیوکاســل در ۹4-1۹۹3که در لیگ 24تیمی 77امتیاز 
کسب کرد و همچنین ناتینگهام فارست در ۹5-1۹۹4با 
همین امتیاز بهترین تیم های تازه راه یافته به لیگ از لحاظ 
کسب امتیاز بودند. در لیگ های 20تیمه هم وستهم در 

فصل 01-2000در 38مسابقه ۶۶امتیاز جمع کرد.

بهترین تازه وارد

    بیشترین برد: من یونایتد )703(
    بیشترین برد در یک فصل: 32برد توسط من سیتی 18-2017و 

1۹-2018و لیورپول 201۹-20
    کمترین برد در یک فصل: داربی کاونتی 2007-08

    بیشترین برد پیاپی: من سیتی از 2۶آگوست تا 27دسامبر 2017با 
18 برد و لیورپول از 27اکتبر 201۹تا 24فوریه 2020با 18برد پیاپی

    بیشترین برد از شروع فصل: چلسی 0۶-2005با ۹ برد
    بیشترین برد در انتهای فصل: منچسترسیتی 17-201۶با 14برد

    بیشترین بازی متوالی بدون برد در یک فصل: داربی 2007-08 
با 32 مسابقه

    طوالنی ترین رونــد بدون برد از آغاز یک فصل: شــفیلدیونایتد 
21-2020تا هفته17

چند رکورد

منچستریونایتد همچنان پرافتخارترین باشگاه لیگ برتر است با 
13جام. همچنین من یونایتد با 3 عنوان پی درپی از این لحاظ هم 
رکورددار است. تیم فرگوسن در 2 نوبت )1۹۹۹، 2000، 2001و 

2007، 2008، 200۹( این رکورد را ثبت کرد.

پرافتخارها

منچسترسیتی قاطع ترین قهرمانی را به نام خود ثبت 
کرده. این تیم در فصل 18-2017 که 100 امتیاز با 
گواردیوال جمع کرد، با تیم دوم یعنی منچستریونایتد 
1۹امتیاز اختالف داشت. این بیشترین امتیاز کسب 

شده توسط یک تیم در طول یک فصل بود.

قاطع ترین قهرمانی

شــکننده ترین برتــری در پایــان فصل هــم بیــن همین 2 تیــم بــود و در فصل 
12-2011من سیتی با امتیاز برابر با من یونایتد )8۹( با تفاضل گل برتر +۶4 نسبت به 

+ 5۶ و تنها با 8گل اختالف قهرمان شد.

سخت ترین قهرمانی

4 تیم بودند که در طول یک فصل موفق شدند همه تیم های حاضر در لیگ را دست کم 
یک بار شکست دهند؛ چلسی 0۶-2005، من یونایتد 11-2010و 18-2017، من سیتی 

18-2017و 1۹-2018و لیورپول 201۹-20.

برنده همه تیم ها

  باسابقه ترین بازیکن: گرت بری با ۶53بازی. رایان گیگز با ۶32، لمپارد ۶0۹ و جیمز 
میلنر 588در رده های بعدی جای دارند. میلنر اگر در لیورپول نبود شانس آن را داشت 

تا این لحظه رکورددار شود.
  تنوع طلب ترین بازیکــن: مارکوس بنت که برای 8تیم کریســتال پاالس، بلکبرن، 

ایپسوییچ، لستر، اورتون، چارلتون، ویگان و ولوز بازی کرد.
  پیرترین بازیکن: جان باریج با 43سال و 1۶2روز در ترکیب من سیتی مقابل کویینز 

پارک رنجرز.
  جوان ترین بازیکن: هاروی الیوت با 1۶سال و 30روز ســن در ترکیب فوالم مقابل 

ولورهمپتون.
  رکورددار بیشترین تعداد بازی پیاپی در لیگ برتر: برد فریدل با 310بازی پیاپی.

  آلن شیرر با 2۶0گل زده باالتر از وین رونی )208(، اندی کول )187(، آگوئرو و هری 
کین )184( به عنوان بهترین گلزن تاریخ لیگ برتر شناخته می شود.

  رایان گیگز بــا 1۶2پاس گل باالتر از فابرگاس )111( ، ویــن رونی )103( و لمپارد 
)102( تنها بازیکنانی هستند که باالی 100گل برای همبازیان خود ساخته اند.

  رکورد بیشترین کلین شیت در اختیار پتر چک است که 202بار دروازه اش را بسته 
نگه داشت. دیوید جیمز با 1۶۹کلین شیت در رده بعدی قرار دارد.

رکورد بازیکنان
بدشانس ترین تیم های ســقوط کننده به لیگ برتر در یک فصل کریستال پاالس در فصل 
۹3-1۹۹2بود که در 42مسابقه 4۹امتیاز کسب کرد و وستهم در فصل 03-2002که در 
38مســابقه 42امتیاز جمع آوری کرده بود. در عین حال وست بروم در فصل 05-2004با 

34امتیاز خوش شانس ترین تیم تاریخ لیگ برتر بود که با چنین امتیاز کمی سقوط نکرد.

حذف شده بدشانس

2 تیم در تاریخ این رقابت ها طوالنی ترین صدرنشینی را در لیگ تجربه کردند؛ چلسی در 
فصل 15-2014و لیورپول 20-201۹که هر کدام 274روز صدرنشین بودند.

طوالنی ترین حکومت

رکورد بیشترین تعداد تماشاگر برای یک مسابقه در اختیار هواداران آرسنال و تاتنهام است که 
در 10فوریه 2018ورزشــگاه ومبلی را با 83 هزار و 222نفر برای دربی شمال لندن پر کردند. 
کمترین تماشاچی ثبت شده در یک مسابقه لیگ برتری در بازی ویمبلدون با اورتون ثبت شد 
که در سلهرست پارک تنها 3هزارو3۹نفر حاضر بودند. ویمبلدون در فصل ۹3-1۹۹2 با میانگین 
8هزارو353نفر در ورزشگاه سلهرست پارک کمترین میانگین یک فصل را ثبت کردند. هواداران 
من یونایتد در فصل 07-200۶رکورد میانگین تماشاگر در یک فصل را با 75هزارو821نفر زدند.

رکورد تماشاگر

بحران در 
اردوی قرمزها

به نظر می رســد با توقف چلسی و لیورپول در 
هفته های ابتدایی از همیــن حاال باید جام 
را به نام منچسترســیتی بزنیم. چلسی با 
تاتنهام مساوی کرد و لیورپول در 2 هفته 
متوالی با فوالم و کریستال پاالس تن 
به تساوی داد. با 4امتیازی که یورگن 
کلوپ در ابتدای فصل از دست داده و از 
من سیتی عقب افتاده و از همه مهم تر 
با ترکیب ترسناکی که آبی های شهر 
منچستر دارند، می توان پیش بینی 
کرد که گواردیوال یک قهرمانی دیگر 
هم در ورزشگاه اتحاد برای تیم دوم 

شهر منچستر بیاورد.
   دوشــنبه هفته آینده لیورپول در حالی در 
اولدترافورد به مصاف منچستریونایتد بحران زده 
می رود که خودش هم دچار بحران است. منچستر 
در رده بیســتم و لیورپول در رده12لیگ جای 

دارند.
   داروین نونیس درحالی که تیمش با گل ویلفرد 
زاها از حریف عقب بود، بچگی کرد و با اندرسون، 
همبازی ســابقش در بنفیکا درگیر شد. مهاجم 
اروگوئه ای پس از دریافــت کارت قرمز از زمین 
بیرون نمی رفت و با پادرمیانی دیگران راضی به 
ترک زمین شــد. او به خاطر دریافت کارت قرمز 
مستقیم طبق قانون 3 بازی محروم خواهد شد؛ 
مقابل منچستریونایتد، بورنموث و نیوکاسل. البته 
اگر محرومیتش به دلیــل رفتارش پس از اخراج 

بیشتر نشود.
   کارت قرمز نونیس در مجموع نهمین اخراج و 
نخستین کارت قرمز ناشی از رفتار خشونت آمیز 

بود که طی ۷ ســال هدایت یورگن کلوپ اتفاق 
افتاد. داروین از ابتدا مثل بقیه بازیکنان اروگوئه ای 
خشن بازی کرد و حتی می توانست در ثانیه 42 از 

زمین اخراج شود.
   داروین نخستین بازیکن لیورپول از سال 2۰1۰ 

است که در نخستین بازی خود در آنفیلد اخراج 
می شود. در آن سال نیز دقیقا در همین روز جو 

کول برابر آرسنال اخراج شد.
   لوئیس دیاس که تک گل قرمزهــا را زد، در 
لیگ برتر شکست ناپذیر است؛ 1۵ بازی، 11 برد، 

4 مساوی، ۵ گل و 3 پاس گل.
   برای اولین بار است که لیورپوِل یورگن کلوپ 
2 بازی اول خود در لیگ را بدون برد پشــت سر 

می گذارد.
   لیورپول 1۷ شوت در 4۵ دقیقه ابتدایی برابر 
کریستال پاالس داشت که بیشترین تعداد برای 

آنها در لیگ از حداقل فصل 18-2۰1۷ است.
   لیورپول تا اینجای فصــل، 2بار از حریف خود 
در پایان نیمه اول عقب بوده است. آنها در تمامی 
بازی های فصل گذشته خود فقط یک بار بازنده به 

رختکن رفتند.
   این ششمین بازی متوالی لیگ برتری بود که 

لیورپول گل اول را دریافت می کرد.

دوشنبه این هفته سی امین سالگرد آغاز لیگ برتر بود. مارکو رویس در مصاحبه ای ابراز ناراحتی کرده که 
چرا دورتموند این همه بازیکن جوان را پرورش می دهد اما آنها در آرزوی این به سرمی برند که 3-2 فصل 
بدرخشند و به لیگ برتر بروند. لیگ برتر که هم اکنون تماشایی ترین رقابت های باشگاهی جهانی محسوب 
می شود تا 3۰سال پیش چنین وضعیتی نداشت. در همان یک دهه اولیه هم هنوز سبک تیم ها ارسال توپ های 
بلند روی دروازه حریفان و ارائه بازی مســتقیم بود. این خارجی ها بودند که لیگ را از آن شکل درآوردند. 
مربیان بزرگی مثل فرگوســن، ونگر، هیدینک، مورینیو، گواردیوال، پیگرینی، مانچینی، آنچلوتی و حتی 
کونته که یا بزرگ بودند به این لیگ رفتند یا در این لیگ بزرگ شدند، به بهبود کیفیت فنی آن کمک کردند 
اما لیگ از زمانی شروع به بهبود کرد که ستاره های خارجی زیادی جذب آن شدند. کانتونا، ژینوال، آنری، 
کلینزمان، زوال، گولیتویرا و بسیاری دیگر ازجمله پیشتازان این ماجرا بودند. آنها مثل مهاجران اروپایی که 
راهی استرالیا و آمریکا شدند و با خود مدرنیته را به آن سرزمین ها بردند عمل کردند. فوتبال بومی انگلیس 

زیر سم اسبان آنها از اصالت خود فاصله گرفت و بین المللی شد.
فوتبال در انگلیس فرهنگ خاص و عجیبی دارد. در هیچ لیگ دیگری بازیکنان رنگین پوست این قدر امنیت 
ندارند؛ هر چند که در پاره ای موارد نژادپرســتی هم در ورزشگاه های انگلیس نمایان می شود. هیچ کشور 
دیگری فاصله تماشاگرانش با زمین این اندازه کم نیست، طوری که بازیکنان صدای نفس تماشاگران را هم 
بشنوند. در هر محله یا شهر کوچکی هر تیمی هواداران متعصب و حمایتگر خاص خودش را دارد. باشگاه های 
انگلیسی نسبت به خارجی ها خیلی میهمان نواز هستند. بد نیست به مناسبت 3۰سالگی لیگ برتر نگاهی 

آماری به تاریخ این رقابت ها داشته باشیم.

همه عددهای مهم لیگ برتر 
در چهارمین دهه عمرش

3۰ سالگی
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افقی:
1- شب پیش رو- ارزشمند- 

شروع، آغاز
2- بازیگر نقــش اصلی فیلم 
دیوانه از قفــس پرید- غذای 

مخصوص تالش و آستارا
3- دوســتی خالص- برتر- از 

مرکبات
4- کمان- بی ریا- بی نظیر

5- مخفف گاه- حواله- کنایه از 
فقیر و بی چیز است

6- نشانه و اثر- مخلوطی از دو 
یا چند عنصر با خواص فلزی- 

نام آذری
7- جانــدار- از صنایع مادر- 

شوهر
8- واحــد پــول مراکــش- 

با اهمیت- تازه و جدید
9- زمان- کانی بسیار سخت 
برای صیقل دادن فلزات- غالم

 10- طــــرف- آکــــنده- 
دربازکن برقی

11- بازیابی قوای تحلیل رفته- 
خمیرمایه- من و شما

 12- آســوده خــاطــــر- 
رهگذرپـیاده- مـقابل حاشیه

13- از جنس آهــن- دوزخ- 
بسیار بی رحم

14- نوعــی تــوپ فوتبال- 
قدیمی تریــن بنای خشــتی 
جهان که در میبد بنا شده است

15- شتاب و تعجیل- نوعی 
ماهی کنسروی- عبوس

  
عمودی:

1- در آشــپزخانه بجویید- 
آخرین رهبر شوروی سابق

 2- حکــم خوانــدن قرآن 
 در ســـجده- بــی چیزی- 

میوه تابستانی
3- آشــنا- نــام درختی در 
آسمان هفتم- باجه فرودگاه 

برای انجام تشریفات
4- درخت مجنون- قسمتی 

از زمان- غیرمذهبی
5- شیره خشــکیده گون- 
زهرخــورده- از چهره های 

مؤثر حزب نازی
6- آبکی- محصولی از چوب 

درخت- از مرکبات
7- بردگی- ورزشگاه مشهور 

انگلستان- کار برجسته
8- واحد پول اتحادیه ارزی 
اروپــا- پوشــیده گویــی- 

ستیزگی
9- دفینه- باب روز- جادوگر 

قوم بنی اسرائیل
10- شــعری که در زندان 
 ســروده شــود- گریزان- 

پــول ژاپن
11- دختــر کارتونی که 
بــا پدربزرگــش به دنبال 

مادرش بود- منسوب به یمن- 
فشاردادن

12- اختالف پتانسیل الکتریکی- 
گــیاه- دیـدار

13- شــالوده، اساس- عجیب- 
قــتلگاه

14- مــــتعصب غیرمنطقی- 
پایدار- برخوردار از نعمت

15- کــــشیش مو قرمز لقب 
 این آهنگســاز ایتالیایی است- 

15رود مهم چـین

تاساسحارارطدس
صلاخشوماخلگوگ
وبتاراهبداماد
يرسرخايعبررتو

رزورتبايمتا
گيناروشنيهاد
رهاوجيهلاكيشك
اجتيداهمستنت
يدنبونازرادار
يهاوشيوروكاژ
يكديهدرنيدي
حولانمايافياو
راكرسشيامزردا

يكسايعوسياماگ
قسشمارهاگشزرو

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4277
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

897423165
643715892
512869347
261987534
485236719
739154628
376542981
928371456
154698273

متوسط

  4   9  8 2
2    4   7  
 6 5    1   
   3   2  1
         
9  6   2    
  8    5 1  
 7   3    6
4 1  5   9   823594617

654817329
179362584
498123765
765948231
312675948
241739856
986251473
537486192

ساده

متوسط

134759682
289146375
765823194
847395261
321687459
956412738
698274513
572931846
413568927

سخت

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

ساده

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

شیرزاد بهشتی طال در وزن 63کیلوگرم کشتی فرنگی در 
بازی های کشورهای اسالمی فراتر از انتظار ظاهر شد. او با 
کشتی های حساب شده و منطقی تمام رقبایش را شکست 
داد و به مدال طالی این مسابقات رسید. شیرزاد در بهترین 
شرایط یکی از شانس های مدال برای کشتی فرنگی به شمار 
می  رفت ولی اینکه او در حضور کشتی گیران قرقیزستان، 
ازبکستان، قزاقستان و ترکیه به مدال طال برسد دور از تصور 
بود. این کشتی گیر اهل شهریار تهران به یک مدال طالی 
غیرمنتظره رسید تا محمد بنا پس از فینال در تماسی تلفنی 
او را »دالور« خطاب کند. بهشتی طال در گفت وگو با روزنامه 
همشهری از رقابت های قونیه و طالی ارزشمندش می گوید.

  از مســابقات کشــتی در بازی هــای 
کشورهای اسالمی برایمان بگو. سطح مسابقات را 

چطور دیدی؟
با حضور کشورهای ازبکستان، قرقیزســتان، قزاقستان و 
کشتی گیران کشور میزبان، مسابقات در سطح قابل قبولی 
برگزار شد و خیلی از کشــتی گیران قبل از جهانی ترجیح 
داده بودند خودشــان را در این رقابت ها محک بزنند. برای 
همین سطح مسابقات باال رفته بود. من هم 3کشتی گرفتم 
که خدا را شکر در همه آنها عملکرد خوبی داشتم و در نهایت 

به مدال طال رسیدم.

  مدتی از کشتی دور بودی. قصد ادامه کار 
را نداشتی یا دلیل دوری ات مصدومیت بود؟

حدود 2سال از میادین دور بودم و دلیل آن هم مصدومیت 
بود که خدا را شــکر حاال شــرایط بهتری دارم و به کشتی 

برگشــته ام. از آقای دبیر رئیس فدراســیون کشتی تشکر 
می کنم که تمام دغدغه اش راحتی کشتی گیران در اردوی 
تیم ملی است. هر امکاناتی که شــما فکرش را بکنید برای 
راحتی کشتی گیران مهیا کرده تا کشتی گیر فقط دغدغه 
تمرین کردن و کسب مدال داشته باشــد. از کادر فنی هم 
ممنونم که این فرصت را به من داد تا خودم را نشان بدهم و 

خوشحالم که توانستم جواب اعتماد آنها را بدهم.

  فیلمی از تو بعد از مسابقه فینالت منتشر 
شــده که با آقای بنا به صــورت تصویری صحبت 
می کردی. به نظر محمد بنا خیلی از کشــتی هایت 

راضی بود؟
آقای بنا خودشان به این مسابقات نیامده بودند ولی کشتی ها 
را لحظه ای رصد می کردند و دغدغه موفقیت همه بچه ها و 
تیم را داشتند. خدا را شکر از کشتی هایم به خصوص رقابت 
فینالم خیلی راضی بودند و به من گفتند: »حساب شــده 

کشتی گرفتی. از کشتی هایت لذت بردم و زنده شدم.«

  گویا عادل بالی تبار مربی تیم ملی هم آنجا 
برایت قول شغل گرفت تا مشکل بیکاری ات حل شود. 

توضیح می دهی؟
بله، مدتی اســت که متاهل شــده ام و شــرایط زندگی ام 
تغییر کرده. واقعیت این است که بیکار هستم و هیچ وقت 
نامه نگاری هایی که برایم شده به نتیجه نرسیده است. آقای 
بالی تبار هم شــرایط من را می دانســت و در همان تماس 
تصویری از آقای بنا خواست که با کمک رئیس فدراسیون 

پیگیری کنند تا اگر خدا بخواهد جایی مشغول به کار شوم.

شیرزاد بهشتی طال که بعد از 2سال دوری از کشتی، طالی بازی های کشورهای 
همه بازیکنان خوشــحالند؛ از حس و حال خوبشان می  گویند و اسالمی را گرفت از حمایت های فدراسیون و سرمربی تیم ملی فرنگی می گوید

از هیجانی که دارند. حق دارند تا این حد خوشحال باشند، چون 
تا پیش از این در هر مســابقه ای که شــرکت کرده اند، یا هفتم 
بوده اند یا هشتم اما حاال روی سکو رفته اند، سکوی دوم بازی های 

کشورهای اسالمی.
تیم ملی والیبال زنان ایران دوشنبه  شب در فینال بازی ها مقابل 
ترکیه قرار گرفت، در 3 ست باخت و دوم شد، ولی این شکست هم 
هیجان گرفتن مدال را کم نکرد. بازیکنان بعد از این بازی از حال 
خوبشان گفتند. مهسا صابری از جای خالی همه دوستانش گفت: 
»جای همه دوستان و همه کسانی که برای تیم زحمت کشیده اند، 
خالی است.« محدثه مشتاقی از احساسش گفت: »حس زیبا و 
غیرقابل توصیفی دارم« و آرزو کرد: »امیدوارم زنان سایر رشته ها 
هم این حس زیبا را تجربه کنند.« مائده برهانی دوســت داشته 
رنگ مدال خوش رنگ تر باشــد ولی امان از بی بضاعتی: »آمده 
بودیم تــا خوش رنگ ترین مــدال را بگیریم امــا حریف ترکیه 
 بود، ترکیه تیم کمی نیســت. زور ما به آنها نرســید ولی در حد
بضاعت مان جنگیدیم و این مسابقات تجربه خوبی برایمان شد.«

والیبالی ها از مدال نقره قونیه سر کیف آمده اند ولی کارشناسان 
والیبال با اینکه در این خوشحالی بازیکنان را همراهی کرده اند، ته 
دلشان نگرانند. آنها از کیفیت بازی تیم خیلی راضی نیستند. تیم 
ملی برای رسیدن به فینال کار سختی نداشت؛ ازبکستان را برد، به 
ترکیه باخت و در نیمه نهایی با پیروزی مقابل آذربایجان به فینال 
رســید اما در فینال باز هم به ترکیه باخت. از روز اول با توجه به 

سابقه تیم ها مشخص بود که تنها حریف جدی ایران، ترکیه است. 
ایران در بازی اول در 3ست )25-20، 25-15 و 25-17( به این 
تیم باخت. در فینال، برخالف انتظار نتیجه ضعیف تر بود. بازی باز 
هم 3سته به پایان رسید ولی این بار 25-16، 25-14 و 15-25.

میترا شعبانیان از مربیان ملی والیبال از اینکه تیم ملی مدال نقره 
بازی ها را به دست آورده، راضی است: »این که بعد از سال ها تیم 
ملی مقام آورد و مدال نقره گرفت، بسیار ارزشمند است. این مدال، 
هم به جامعه والیبال انگیزه می دهد و هم به بازیکنانی که قرار است 
روزهای آینده در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کنند. اتفاقی که 
در قونیه افتاد، اتفاق مهمی برای والیبال است.« اما در تحلیل فنی 

بازی تیم، شعبانیان رضایت چندانی از تیم ندارد.
فدراسیون والیبال از روزهای اول زمســتان سال پیش با الساندرا 

کمپدلی قرارداد بســت. اله مربی ایتالیایی بود و با کارنامه پرباری 
وارد ایران شد. به خاطر همین انتظار می رفت که او بتواند تیم زنان را 
متحول کند. اما نه در آخرین تمرینی که تیم در تهران انجام داد و نه 
در بازی هایی که تیم ملی در قونیه به نمایش گذاشت، تغییر چندانی 
در کیفیت بازی بازیکنان دیده نمی شود. شعبانیان می گوید: »در این 
بازی ها بازیکنان با غیرت و تالش زیادی بازی کردند اما تحولی را که 
انتظار داشتیم با حضور مربی ایتالیایی در تیم ایجاد شود، ندیدیم. نه 
سیستم دفاعی تیم تغییری کرده بود، نه تاکتیک حمله. در دریافت 
هم بازیکنان همانی هستند که بودند. حتی می توانم بگویم در این 

مسابقات تیم، شادابی و انگیزه ای را که قبال داشت، نداشت.«
شعبانیان انتظار داشــت، تیم در بازی دوم با ترکیه بهتر از بازی 
اول باشد اما اینطور نبود. شاید گفته شود تیم ایران همین که در 
مقابل تیم ترکیه 15-14 امتیاز گرفته، کار بزرگی کرده است. این 
تیم رنک6 جهان را دارد، 3دوره بازی های المپیک را تجربه کرده، 
مدال نقره و برنز لیگ ملت هــا را دارد و... اما ترکیه با تیم دوم در 
بازی های قونیه حاضر شده بود. شعبانیان می گوید: »من بازیکنان 
اصلی ترکیه را در لیگ ملت ها دیدم، آنها در قونیه بازی نکردند. 
درست است والیبال زنان ترکیه در سطح جهانی جزو تیم های 
مطرح است ولی وقتی ســرمربی تیم ملی می گوید خوشحالم 
تیم برای بار دوم مقابل ترکیه قرار گرفته، انتظار این اســت که 
برای بازی دوم برنامه بهتری داشته باشد، حریف آنالیز شود و اگر 
ست نمی  گیرد، با فاصله امتیاز کمتری ببازد. ولی دیدید که نتایج 

ست ها در بازی دوم ضعیف تر از بازی اول بود.«

نقـره نـوبرانه
تیم ملی والیبال زنان، مدال نقره بازی های کشورهای اسالمی را گرفت اما کیفیت بازی تیم،  کارشناسان را راضی نکرده است

تیــم 
ملــی از آخر مــرداد باید در 

مســابقات قهرمانی آســیا بازی کند. 
شعبانیان نگران وضعیت تیم برای این مسابقات 

است: »تیم های آسیایی را نمی شود دست کم گرفت. 
در لیگ ملت های آسیا تیم اول ترکیه به زحمت تایلند 
را در 5ست شکســت داد. ما حریفان َقدری داریم. اگر 
االن از تیم ملی تعریف و تمجیدی می شــود، به خاطر 

این اســت که برای این مســابقات انگیزه اش را از 
دســت ندهد.« ایران در این مســابقات با 

کره جنوبی، فیلیپین، چین و ویتنام 
هم گروه است.

بناگفتباکشتیهایت
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 سمبولیسم را 
نادیده بگیرید

 بزرگداشت
  نادر طالب زاده

در سینما حقیقت

»تن داده« عنوان نمایشــی از منصور صلواتی است 
که این شــب ها در تماشــاخانه دیوار چهارم اجرا 
می شــود. نویســنده و طراحی صحنه این کار هم 
بر عهده خود کارگردان اســت. چــراغ قرمزی که 
هیچ وقت سبز نمی شود و رفتار مردمی که به تدریج 
پشت چراغ حاضر می شــوند و کارهای متفاوتی را 
پیش می گیرند، دستمایه بازنمایی منصور صلواتی 
در این نمایش است. یک چراغ قرمز و دسته بندی 
اجتماعی به ســادگی تعبیری از سمبولیسم را به 
جان این کار می اندازد اما تئاتر شامل تقلید از افراد 
درگیر در فعالیت های خاص اســت و این شــامل 
بازتولید فعالیت ها می شود، درحالی که اساساً هدف 
سمبولیسم بازتولید کنش ها و فعالیت ها نبوده است. 
پس سمبولیسم را نادیده بگیرید و به تماشای اثری 
پر از کاراکتر بروید که فــارغ از دیالوگ ها، گریم و 
طراحی لباس ها هم کمک شــایانی بــه یک تنوع 

ریتمیک کرده است.

منصور صلواتی به خوبی بی دلیلی و شلختگی هنر 
پست مدرن را می شناسد و براساس همین دیدگاه 
این نوع سبک را به خوبی اجرا می کند و پایه اندیشه و 

اجرایش ریشه در همین فهم و دیدگاه دارد.
یکی دیگر از وجه های تئاتر منصور صلواتی کاربرد 
زبان در آن اســت. زبانی که از جهان پســت مدرن 
و نوعــی زبــان اســکیزوفرنی و بازی هــای زبانی 
پیچیده تشکیل شــده که این موضوع نشات گرفته 
از جامعه ای  اســت که در آن زندگــی می کنیم که 
جامعه ای اسکیزوفرن و چندوجهی  است. براساس 
همین دیدگاه اســت که بازیگر در اجرای او بیشتر 
ارائه دهنده جهان نمایش است تا کسی که درام در 
او تعریف می شود. منصور صلواتی در کارهای قبلی 
خود ازجمله شمار اندکی از نمایشنامه نویسان وطنی 
بود که بازی های زبانی را بــه خورد دیالوگ هایش 
مــی داد و از این جهت برای من دلچســب بود. آن 
قدرت دیالوگ نویســی همچنان در اینجا به چشم 
می آید.گرچه وجه عطفی آن و آن پیوســتاری که 
درام را پیش می برد از قدرت آن کاســته است اما 
آیرونی و طنز پرجان و متفــاوت منصور همچنان 
زینت بخش متن درام است. وجود بازیگران متعدد 
انرژی بسیاری از منصور گرفته اما ماحصل کار یک 

درام جان دار و دوست داشتنی است.

بزرگداشــت زنده یاد نادر طالب زاده در جشنواره 
بین المللی سینما حقیقت برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار همشهری، در شانزدهمین دوره 
جشنواره بین المللی سینما حقیقت ، بزرگداشتی 
برای نادر طالب زاده برپا خواهد شــد. قرار است در 
بخش ویــژه ای که به طالــب زاده اختصاص یافته، 
آثار این سینماگر به نمایش درآید. نادر طالب زاده 
مستند ســاز، تهیه کننــده، مجــری تلویزیونی، 
کارگردان ایرانی و دبیــر کنفرانس بین المللی افق 
نو، دبیر جشنواره فیلم عمار و از مؤسسان شبکه افق 
بود که مدرک تحصیلی کارشناسی ادبیات انگلیسی 
خود را از دانشگاه راندولف میکن و کارشناسی ارشد 
کارگردانی سینمای خود را از دانشگاه کلمبیا گرفت. 
طالــب زاده در دوران انقاب اســامی در آمریکا 
مشغول تحصیل بود اما در بحبوحه انقاب به ایران 
بازگشته و فیلمی ۳۵دقیقه  در مورد گروگانگیری 
در سفارت آمریکا ساخت. در واقع طالب زاده فعالیت 
هنــری را از ۱۳۵۹ در صدا و ســیمای جمهوری 
اسامی ایران با ســاخت فیلم های مســتند آغاز 
کرد. در ســال۱۳60 به عنوان خبرنگار صدا و سیما 
راهی جبهه های دفاع مقدس شــد. در آنجا مستند 
شوش، شهر شهیدان گمنام را تولید کرد و به تهران 
بازگشت.  پس از آن تا پایان جنگ به عنوان فیلمساز 

در مرکز تولید فیلم در تهران مشغول فعالیت شد.
پس از پایــان جنگ مدیر مرکز اســامی آموزش 
فیلمسازی شــد. ســپس به مرور به عنوان منتقد 
سیاست های رســانه ای آمریکا در تلویزیون مطرح 
شــد. از دیگر فعالیت های او می توان به تدریس در 
مرکز اسامی آموزش فیلمسازی و مدیریت مرکز 
تحقیقات و مطالعات سینمایی در معاونت سینمایی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی اشــاره کرد. وی 
در جنگ بوسنی شرکت داشــت. او همچنین پس 
از پایان جنگ تحمیلی ســابقه همکاری با شهید 
مرتضی آوینی را نیز داشته اســت. نادر طالب زاده، 
عصر ۹اردیبهشــت۱۴0۱ به دلیل عوارض ناشی از 
عارضه قلبی و لختگی خون در بخش مراقبت های 

ویژه بیمارستان درگذشت.

علی قنبرییادداشت
روزنامه نگار
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 تلخی های اسارات
یک دانشجوی پزشکی
 دکتر محمدباقر علیئی، آزاده ای که 

تحصیل در آمریکا را رها کرد و به جبهه رفت

 بحث علمی آزاد
 اما وهن و تمسخر ممنوع

 نگاهی به حکم ارتداد، 
فلسفه و پیشینه تاریخی آن در اسام

 اطالع رسانی دیرهنگام
درباره اختالل اینستاگرام

پس از اختال های شدید در اینستاگرام، شرکت ارتباطات 
زیرساخت دیروز از رفع اختال این پلتفرم خبر داد

علمدار به تاالر 
وحدت بازگشت

موسیقی- نمایش عاشورایی 
»علمدار« با روایتگری پرویز 
پرســتویی پس از 2سال با 
باز آفرینی جدیــد در تاالر 
وحدت به مدت 5شــب اجرا 
می شود. به گزارش همشهری، 
»علمدار« با همراهی ارکستر 
ســمفونیک تهران در ایام 
منتهی به اربعین حسینی از 
14تا 18شهریور ماه به همت 
بنیاد رودکــی و با همکاری 
مؤسسه خیریه »خادمین امام 
علی بن ابی طالب)ع(« اجرا 
می شود. موسیقی- نمایش 
»علمدار« بــه کارگردانی 
حسین پارســایی و نوشته 
محمدرضا کوهستانی است. 
موسیقی این رویداد در قالب 
پوئم ســمفونی »علمدار« 
توســط پوریا خادم نوشته 
شــده که توســط ارکستر 
سمفونیک تهران به همراه 
گروه آوازی، به رهبری بردیا 
کیارس اجرا می شود؛ پوریا 
 اخواص تکخوان این موسیقی

- نمایــش خواهــد بود. 
موسیقی- نمایش علمدار، 
در رثای ســردار آب و ادب، 
روایتگــر دالوری و وفاداری 
حضرت ابوالفضل عباس)ع(، 

علمدار کربالست.

معموال آنچه مربوط به کودک و ایام کودکی اســت، یادآور 
شــیطنت های کودکانه و سرزندگی و شــادابی این دوران 
است؛ اما در این میان سینمای کودک یک استثنا به شمار 
می رود. سینمای کودک ما تداعی گر خمودگی و بی رونقی 

و رکود و جمود است. 
تولیــدات این ســینما معمــوال دخل و خرج شــان با هم 
نمی خواند و مخاطب هم ندارند. بخش خصوصی بی تمایل 
به سرمایه گذاری در این ژانر است و اغلب تولیدات سینماي 
کودک با سرمایه دولتی امکان ساخت پیدا می کنند، هرچند 
در اکران عمومی با اقبال مواجه نمی شــوند و فقط پولی از 
بودجه عمومی صرف فیلمی می شود که به کاری جز ارائه 

بیان کاری نمی آید. 
همه اینها باعث شده که تولید فیلم های کودک در سال های 
اخیر، علی الخصوص بعد از شیوع کرونا، کاهش یابد و عما 
این ژانر با تنفس مصنوعــی و تزریق حمایت های دولتی به 
حیات خود ادامه می دهد. به رغم وجود همه این مسائل، اما  
جشنواره فیلم کودک هر ســال برگزار می شود. انگار بود و 
نبود تعدادی فیلم کودک جذاب و دیدنی تأثیری در برگزاری 

این جشنواره ندارد. جشــنواره فیلم کودک فارغ از جریان 
سینمای کودک حتی در زمان کرونا هم که تجمعات عمومی 
قدغن بود، برگزار شد. حاال که باز به روزهای برگزاری این 
جشنواره نزدیک می شویم، این سؤال مکرر اما ضروری پیش 
می آید که آیا جشــنواره کودک بی توجه به وضعیت کلی 

تولیدات این ژانر امسال هم برگزار می شود؟
مهدی جوادی، مدیرعامل فارابی، روز هفتم تیرماه به عنوان 
دبیر سی وپنجمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانان معرفی شد و یک هفته بعد، یک نشست هم اندیشی 
با فعاالن، ســینماگران و پیشکسوتان ســینمای کودک 
و نوجوان تشــکیل داد ولی بعد از آن دیگــر خبری از این 
جشــنواره و حتی وضعیت تولید فیلم ها نشده است. البته 
اظهارات اخیر مدیرعامل فارابــی مبنی بر اینکه »مصمم تر 
شــدیم تا به هیچ عنوان، کیفیت آثار تولیدی حوزه کودک 
را فــدای زمان بندی جشــنواره ای نکنیم« ایــن احتمال 
را مطرح می کند که جشــنواره با تأخیر بیشــتری نسبت 
به گذشته برگزار شــود. برگزاری جشــنواره فیلم کودک 
به صورت دوســاالنه یکی از راهکارهایی است که می تواند 
باعث افزایش کمیت و احتماال کیفیت آثار شــرکت کننده 
در این جشنواره شود. سیدجواد هاشمی که در این نشست 
هم اندیشی حضور داشــته در این باره به ایسنا گفته است: 
»در نشست هم اندیشــی به نظرم رســید آقای جوادی با 

2ساله بودن جشنواره موافق نیست ضمن اینکه ۹0 درصد 
سینماگران این حوزه هم مخالف هستند، چون به هر حال 
جشــنواره فیلم کودک و نوجوان یک آب باریکه اســت و 
سینمای کودک باید در یک جایی معرفی شود و این فرصتی 
بوده کــه تولیدکننده ها از آن اســتفاده می کردند. اگرچه 
این معرفی خیلــی ضعیف صورت می گیرد اما دســت کم 
جایی وجود داشــته که مثل یک ویترین برای ســینمای 
کودک باشــد. البته شــنیده ام آنقدر تولیدات امســال در 
این بخش اندک اســت که حتی به تعداد انگشتان 2دست 
هم نمی رســد، اما اگر قرار باشد ســال دیگر برگزار شود، 
قطعا می گویم هیچ فیلمــی تولید نخواهد شــد، مگر در 
مراکز دولتی و غیرخصوصی چــون ما در بخش خصوصی 
به اندازه کافی ســرمایه خود را از دست داده ایم و شکست 
خورده ایــم. خود من دیگر بــا تولیــد خداحافظی کردم، 
 مگر اینکه بخواهم برای نخســتین بار چشم به بودجه های 

دولتی داشته باشم.« 
جز زمان برگزاری جشنواره، محل برگزاری آن هم از دیگر 
مواردی است که هرساله درباره آن بحث می شود. جشنواره 
کودک در چند ســال اخیر در اصفهان و سال گذشته نیز 
به صورت مشترک در تهران و اصفهان برگزار شد. هاشمی 
در پاســخ به این که آیا جمع بندی نظرها بــر تغییر محل 
برگزاری جشنواره است و آیا ضعف های اخیر به شیوع کرونا 

برنمی گردد؟ بیان کرد:  »فعا نمی تــوان با قطعیت در این 
مورد نظر داد ولی به نظر می رسد مسئوالن اصفهان ضرورتی 
براي برگزاری جشنواره همانند سال های گذشته نمی بینند، 
مگر اینکه توجیه شده باشــند و بدانند بودجه ای که صرف 
می کنند برای یک رویداد مهم است؛ شاید آن وقت دل شان 
برای آن)بودجه( بســوزد. بنابراین در شرایط فعلی به نظرم 
جشنواره در تهران باشد بهتر اســت تا بعدا برای برگزاری 

جشنواره در یک شهر دیگر تعیین تکلیف شود.«
هاشمی معتقد است که جشــنواره فیلم کودک می تواند 
همراه جشنواره فیلم فجر برگزار شود. او در این باره گفت: 
»در این مورد شــاید بعضی ها بگویند اگر این اتفاق بیفتد 
جشنواره کودک له می شود ولی من فکر می کنم این بخش 
می تواند با ماحظاتی به جشنواره فجر الصاق شود. جشنواره 
کودک مثل یک بچه یتیم گوشــه ای افتاده و کسی به آن 
توجه نمی کند. ما تجربــه کرده ایم که خیلی از بچه ها اصا 
متوجه نمی شوند، جشنواره فیلم کودک چه زمانی برگزار 
می شود، آن وقت می گویند چرا فیلم های سینمای کودک 
فروش نمی کند؟ فیلم آخر من حدود 6میلیارد فروخت فقط 
به این دلیل که »پیشونی سفید« یک بِرند شده ولی جای 

تأسف اســت که فروش فیلم خوبی مثل 
»بازیوو« تازه به یک ونیــم میلیارد تومان 

رسیده است.« 

 رئیس سازمان سینمایی گفت: اسامی هنرمندانی 
که احتماال دچار ممنوع الکاری می شوند هفته سینما

آینده اعام خواهد شــد؛ به طور مثال مشخص 
می شود که تدوینگر فیلم »عنبکوت مقدس«، )هایده صفی یاری( 
چه سرنوشتی خواهد داشت. همچنین وضعیت سینماگرانی که در 
ماجرای بیانیه مربوط به خوزستان و حاشیه های جشنواره کن دچار 

مشکل شدند، مشخص می شود.
به گزارش همشــهری، محمد خزاعی، رئیس سازمان سینمایی 
درباره وضعیت برخی فیلم های توقیفی و نیز فعالیت سینماگرانی 
که گفتــه می شــود ممنوع الــکار شــده اند و در صحبت اخیر 
محمدمهدی اسماعیلی - وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی - هم به 
آن اشاره شده بود؛ توضیح می دهد:» آقای وزیر در صحبت های 
خود شخص خاصی را نام نبردند و گفتند اگر کسی ممنوع الکار 
شده باشــد عطف به ماسبق نمی شــود، یعنی فیلم هایی که در 
گذشته بازی کرده اند دچار مشکل نمی شوند. اینکه رسانه ها این 
حرف ها را به سمت و سوی یک بازیگر یا کارگردانی ببرند و تحلیلی 
داشته باشند، مسئله دیگری اســت. با این حال برای یکسری از 
دوســتان در ارتباط با بیانیه ۱۷0 نفر )در حوادث خوزســتان( 
و برای یکســری دیگر هم در ارتباط با جشــنواره کن مشکاتی 
به وجود آمده که ما درباره بیانیــه ۱۷0 نفر گفتیم این جریان به 
سازمان سینمایی مربوط نیســت. از ما درخواست کردند، ما هم 
از دوستان )امضاکنندگان( درخواســت کردیم که اگر بیانیه را 
نخوانده بودند یا اطاعی نداشــتند به طور رسمی اعام کنند که 
دچار مشکات عدیده نشــوند ولی اینکه از میان سایر دوستان 
چه کسانی ممنوع الکارند یا دچار مشکاتی هستند تا آخر هفته 
آینده به صورت شفاف اعام می شود.« وی در ادامه با عنوان اینکه 
در این مورد یک لیستی وجود داشت که خیلی از آنها در جلسات 

متعدد کم و زیاد شدند و قرار شده آخرین لیست را هفته آینده به 
ما بدهند؛ عنوان می کند:»تاش کردیم بعضی دوستان که اسامی 
آنها مطرح بود از این لیست کنار گذاشته شوند. مجموع این افراد به 
۵، 6نفر می رسد که البته چند نفر کم شده  ولی به طور کامل هفته 
آینده مشخص می شود که مثا تدوینگر فیلم »عنکبوت مقدس« 
)هایده صفی یاری( چه وضعیتی خواهد داشت، چون یکی از افراد 
مورد بحث است. جمع بندی تمام اینها به زودی مشخص می شود و 
طبق گفته دکتر اسماعیلی اگر هنرمندانی ممنوع الکار شوند قطعاً 
این را مدنظر خواهیم داشت که عطف به ماسبق نشود و سرمایه و 
تهیه کننده و کارگردان و نتیجه زحمت گروه تولیدی که مربوط به 
قبل از این جریان هاست، دچار مشکل نشوند. ما قصد جلوگیری از 
آثار را نداریم بلکه برای اکران آنها حمایت نیز خواهیم کرد تا شرایط 
طبیعی خود را طی کنند و این، خیلی با آثار جدید فرق دارد.« از 
دیگر صحبت هایی که خزاعی دارد، سرنوشت ممنوع الکاری عوامل 
اصلی »برادران لیا« بــود. وی در گفت وگویی که با خبرنگاران 
داشت؛ در این باره می گوید:»هفته آینده وضعیت همه افرادی که 
مطرح هستند مشخص می شود، اما برای »برادران لیا« سازمان 
سینمایی همه گونه همکاری و مشارکت را با دوستان - حتی قبل 
از اعزام )به جشنواره کن( - داشته است. مواردی را گفتیم اصاح 
کنند که دوستان ابتدا قبول کردند، بعد نپذیرفتند و در رسانه ها 
نیز اعام کردند که »هیــچ پان را حذف و سانســور و ممیزی 
نمی کنیم«. در حقیقت آنها بــدون پروانه نمایش بین المللی در 
جشنواره کن حضور پیدا کردند. این قوانین را هم که ما االن اعمال 
می کنیم مربوط به دوره ما نیست و از قبل در سازمان سینمایی 

وجود داشــت و هر کســی که می خواست در 
جشــنواره های خارجی حضور داشته باشد، 

پروانه نمایش بین المللی گرفته است.«

 نشست مدیران ساترا با اهالی رسانه برگزار شد؛ 
نشستی که بیشتر خبرنگاران از عدم شفافیت رسانه

مدیران ساترا گله مند بودند و عمده مطالبی که 
در این نشست مطرح شد مبهم بودن عملکرد ساترا بود؛ موضوعی 
که سعید مقیسه، رئیس ساترا ترجیح داد تا در نشست های دیگر 
پاسخگوی ســؤاالت خبرنگاران درباره آن باشد. در این نشست 
پژمان کریمی به عنوان نماینده از ســوی صدا و سیما در جلسه 
حاضر بود. این جلسه در حالی برگزار شد که وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسامی پیگیر وضعیت شبکه نمایش خانگی است. در چند روز 
اخیر او عنوان کرده بود که توافقاتی درباره این شــبکه صورت 
گرفته است. البته رئیس ســاترا معتقد است که اختافات میان 
دســتگاه ها نباید میان مردم مطرح و حل شــود چرا که باعث 
ناامیدی و یأس مردم می شود. رئیس ســازمان تنظیم مقررات 
صوت و تصویر فراگیر با اشاره به مناقشــاتی که پیرامون شبکه 
خانگی وجود دارد بیان کرد که نگاه صداوسیما و ساترا نسبت به 
آثار و پلتفرم ها حمایتی است نه رقابتی. وی در بخش دیگری از 
صحبت هایش با اشــاره به همکاری با دانشــگاه صداوسیما در 
برگزاری دوره های رسانه ای و رویکرد پژوهشکده فضای مجازی 
در تعامل با ساترا، فضای مجازی صداوسیما و دانشگاه صداوسیما 
گفت: این پژوهشــکده خدماتی را در راســتای ماموریت های 
دوطرفه ساترا و خبرنگاران می تواند انجام دهد و به پژوهش های 

خبری کمک کند.«
وی ادامه داد: »چند مدل انتشــار در صداوسیما داریم مدل اول   
ای پی تی وی هاست مثل تلوبیون یا شبکه سپهر که داخل خود 
سازمان هستند. شرکت های دیگری هم هستند مثل تی وی نت، 
لنز، آیو و تی وا که نیمی از برندشــان از سازمان است. اینها حق 
پخش زنده و شــبکه داری هم دارند. باقی این شــرکت ها مثل 

وی او دی ها بیرون از سازمان هستند. تاکنون حدود ۳00رسانه 
برای ســرویس ها و پلتفرم ها مجوز گرفته اند. مجوزی هم برای 
تولید یک اثر و مجوزی هم برای انتشار داریم که این مجوز سوم 
هم برای آثار تامینی مثل فیلم و ســریال های خارجی و هم آثار 

تولیدی است.«
وی همچنین توضیح داد: »بســیاری از ضوابــط و فرایندهایی 
که عده ای اعام بی خبری می کنند روی ســایت ساترا قرار داده 
شده اســت و حتی این ضوابط تدریس هم می شود. ممیزی که 
قبا بیرون انجام می شــد االن رایگان انجام می شــود. مسائل 
زیرســاختی وجود دارد که در آینده اعام می کنیم. قرار است 
خدمات مشــاوره ای و تبلیغی در صداوســیما بــرای پلتفرم ها 
داشته باشیم. به ما قانونی داده شــده و موظفیم انجامش دهیم 
و صراحتا از نقاط مختلف ســازمان از ما مطالبه می شــود. االن 
اینگونه نیست که هر چه روی پلتفرم ها هست ممیزی ساترا را رد 
 کرده است اما مهلتی داده شده تا با نوعی اولویت، برخی از اینها 

تغییراتی داشته باشد.«
مقیسه همچنین عنوان کرد: »ما نخستین وی اودی و نخستین 
و بزرگ ترین اي پی تی وی کشور را داشته ایم و می توانیم نیازها 
را تشــخیص دهیم. اگر به نهاد بیرونی که ربطی به محتوا ندارد 
حمایت را بسپرید چگونه می تواند حمایت کند؟ در رسانه سیستم 
و فرایند باید به گونه ای چیده شــود که هم افزایی صورت بگیرد. 
صداوسیما رســما وی او دی ها را مکمل فعالیت خود در فضای 
مجازی می داند و نه رقیب. اینکه سازمان برای آثار می گوید من 
رایت آن را می خرم، نشان دهنده حمایت است نه رقابت. یا اینکه 

اگر کسی در برودکست اثری نگاه نکرد و سراغ 
وی اودی رفت تا پــول هم پرداخت کند، اینها 

همان حمایت سازمان است.«

ناهیدپیشورجشنواره
روزنامه نگار

جشنواره ای بدون فیلم
برگزاری جشنواره فیلم کودک در غیاب تولیدات جذاب

نگاهی به نمایش »تن داده«

رئیس سازمان سینمایی:

ممنوعالکارهامعرفیمیشوند
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی:

حمایتمیکنیمامارقابتنه

»بابک برزویه« 
درگذشت

بابک برزویه، هنرمند عکاس 
در حوزه عکاسی مطبوعاتی 
و سینما  دیروز - سه شنبه - 

25مرداد ماه از دنیا رفت.
بابک برزویه از عکاســانی 
اســت که نه تنها در حوزه 
سینما بلکه در حوزه عکاسی 
مطبوعاتــی و همکاری با 
رسانه های مختلف ازجمله 
خبرگزاری ها کارنامه پُر باری 
دارد. خبر به کما رفتن این 
هنرمند در تاریخ هشتم دی 

ماه منتشر شد.
کمال الدین شاهرخ، عضو 
هیأت مدیره انجمن صنفی 
سراســری عکاسان ایران 
در متنی پیش تر جزئیاتی 
از آخرین وضعیت جسمی 
این هنرمند را چنین بیان 
کرده بــود: »خونریزی در 
ناحیه مرکــزی مغز بخش 
هیپوتاالموس باعث شده 
هوشــیاری در ایشان از 
بین بــرود، امکان جراحی 
با ریســک فراوانی همراه 
باشد و موجب بروز صدمات 
بیشتری شــود.« امروز 
اما مهدی نورعلیشــاهی، 
روابط عمومی وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســالمی با انتشار 
متنی در اینســتاگرام از 
درگذشت این هنرمند خبر 
داد. همچنین حیدر رضایی 
که عکاس و از دوستان این 
هنرمند محسوب می شود، 
خبر درگذشت او را تأیید 
کرده اســت. این هنرمند 
در گفت وگویی با ایســنا 
می گوید: »بابــک برزویه 
امروز ظهر از دنیا رفتند و 
خانواده شان هنوز در شوک 

هستند.«

درگذشت 
هنرمند 

مجسمه ساز   

 میرحســن ارژنگ نــژاد 
- هنرمند پیشکســوت 
مجسمه ســازی - در سن 
1۰1ســالگی در پی ابتال به 

کرونا درگذشت.
به گزارش همشهری، ظهر 
دیروز اســتاد میرحسن 
ارژنگ نژاد کــه از چندی 
پیش در پــی ابتال به کرونا 
در بیمارستان بستری بود، 
در 1۰1ســالگی درگذشت. 
ســیدعباس عظیمــی، 
مؤسســه  مدیرعامــل 
هنرمندان پیشکســوت 
در پیامــی، فقــدان این 
مؤسسه  گرانسنگ  عضو 
و میــراث دار فرهنــگ و 
هنر ایرانی اســالمی را که 
با رفتنش کام دوستداران 
هنر را تلخ کرد به خانواده 
وی، هنرمندان پیشکسوت 
 و  اهالــی هنر تســلیت

 گفت.



چهارشنبه 26  مرداد 221401
شماره  8568

دانشجوی ممتاز دانشگاه اوکالهما استیل واتر 
آمریکا بود. رشته پزشکی می خواند. در بحبوحه 
انقالب ماندن در آمریکا را جایز ندانســت و به 
همه امکاناتی که در آنجا داشــت پشت پا زد و 
به ایران برگشت. دیگر دوست نداشت در بالد 
بیگانه درس بخواند. برای همین تصمیم گرفت 
راه باقی مانده را در کشــور خود طی کند. اما 
مدت زمانی نگذشته بود که جنگ شروع شد و 
محمدباقر وظیفه خودش دید که برای خدمت به 
رزمندگان به جبهه برود. 13ماهی هم در مناطق 
عملیاتی حضور داشــت. تا اینکه سال 61در 
عملیات رمضان، مجروح و به اسارت نیروهای 
عراقی درآمد. محمدباقر علیئی بعد از گذشت 
8ســال به آغوش وطن بازگشت و تحصیالت 
خود را ادامه داد. او حاال به عنوان یکی از بهترین 
پزشکان شهر در جبهه دیگری فعالیت می کند 
و خود را وقف خدمت به مردم کم درآمد جامعه 
کرده است. به مناسبت روز بازگشت آزادگان 

به میهن با این پزشک آزاده گفت وگو کرده ایم.

سال 54؛ دانشگاه استیل واتر
سن و سالی از دکتر گذشته است. اهل تویسرکان 
است. اما از بعد از دوران اســارت در تهران زندگی 
می کند. مطبش در خیابان شوش است. برای اینکه 
بتواند خدمتی به مردم کم درآمد کند محل کارش 
را آنجا انتخاب کرده است و می گوید: »زمان جنگ 
هدفم خدمت به رزمندگان بود و حاال وظیفه خود 
را خدمت به قشر کم درآمد جامعه می دانم.« دکتر 
به گفته خودش مثل روزهــای جوانی اش پرانرژی 
است. او تا چند سال پیش عالوه بر طبابت، کلینیک 
ترک اعتیادی راه اندازی کــرده بود تا بتواند قدمی 
برای درمان افراد معتاد بردارد اما حاال فقط کارش 
درمان است. علیئی به ســال های دور برمی گردد. 
یعنی زمانی که به خدمت ســربازی رفت. کارنامه 
تحصیلی درخشانش باعث شد وارد نیروی هوایی 
شده و در قســمت مرکز آموزش ها ویژه خلبان ها 

مشــغول فعالیت شــود. او که جوان کوشایی بود 
همپای خلبان ها زبان انگلیســی یــاد گرفت. بعد 
از خدمت ســربازی هم در آزمون شــرکت کرد و 
رشته پزشکی دانشگاه اوکالهمای شهر استیل واتر 
آمریکا قبول شد. دکتر تعریف می کند: »سال 54 
بود که بورسیه تحصیلی گرفتم. اما از آن استفاده 
نکردم چون تعهــدات خودش را داشــت. هزینه 
دانشگاه را خودم دادم. هم کار می کردم و هم درس 
می خواندم.« مدتی از حضور دکتر جوان در آمریکا 
نمی گذشت که متوجه مبارزات سیاسی در ایران 
شد. هر روز نظاره گر تظاهرات و درگیری در کشورش 
بود. برای همین ماندن در آمریکا را بیش از این جایز 
ندانست و به ایران بازگشت. در بدو ورودش به کشور 
نخستین کاری که کرد به تویسرکان رفت تا در آنجا 
به مردمش خدمت کند. در کنار طباطبت مسئولیت 

اداره بهزیستی را هم به او دادند.

روز اول اسارت؛ غم انگیزترین غروب زندگی
با شــروع جنگ داوطلبانه برای یاری رزمندگان 
به جبهه رفت. این را وظیفه خودش می دانســت. 
13ماهی هم در جبهــه بود تا اینکــه در تیرماه 
سال61، عملیات رمضان پیش آمد. حین درگیری 
در منطقه کوشک حســینی پای راســتش مورد 
اصابت ترکش قرار گرفت و استخوان آن خرد شد. 
خود را به کناری کشــید. درد امانش را بریده بود. 
به خود می پیچید. ناگهان سایه ای را حس کرد. یک 
سرباز عراقی با اســلحه باالی سرش ایستاده بود. 
گلنگدن را کشید و خواست شلیک کند که سرباز 
دیگری با اشاره دست او را متوقف کرد. باقی ماجرا 
را از زبان خودش می شــنویم: »گرمای هوا بیداد 
می کرد. فصل خرماپزان بــود. عطش را به معنای 
واقعی حس می کردم. از سوی دیگر درد بی حالم 
کرده بود. 2سرباز دست و پاهایم را گرفتند و داخل 
ماشین انداختند. وقتی به بصره رسیدیم ما را به 
ســالن بزرگی بردند. انگار آخر دنیا شده بود. اگر 
به من بگویند که غم انگیزترین غروب زندگی ات 
چه زمانی هست؟ می گویم روز اول اسارتم. وقتی 
حال و هوای بچه ها را در آن سالن دیدم دلم خیلی 
گرفت ناخودآگاه یــاد غریبی حضرت زینب)س( 

افتادم و گریه کردم.« 

تلخی های اسارات یک دانشجوی پزشکی
دکتر محمدباقر علیئی، آزاده ای که تحصیل در آمریکا را رها کرد و به جبهه رفت

به یاد بازگشت سرافرازانه آزادگان به میهن

روزی که عباس آمد...

ضربان قلب ســریع تر می زد و انگار در نفس 
کشــیدن هیچ صدایی نباید بیــرون بیاید. 
غباری که ســنگر را پُر کرده بود تو را به یاد 
ارتفاعات مه گرفته خلخال می انداخت و در 
دم و بازدم غبار را به حرکت درمی آورد و تو، تالش می کردی، تا 

هیچ حرکتی نداشته باشی.
ابراهیم و حجت بی حرکت انگار در زیباترین ساحل به آرامش 
خفته اند و نگاهشان بر آسمان است و لبخند رضایت بر لبانشان 

نشسته و اینها داغ حسرت را بر سینه ات می نشانند.
صدای بیرون قطع شده و تصور می کنی آتش بس دائمی برقرار 
است و دیگر حتی یک تیر کالش هم شلیک نمی شود، اما قلبت 
کماکان پُرتپــش می زند و نفس هایت به ســرعت باال و پایین 

می شود.
خوشحالی که سنگر کمین را فتح کردی و ضربه کاری را زدی، 
حتی به قیمت شــهادت دوســتانت، ولی خودت با زخم های 

ترکش ها در این سنگر غبارآلود جشن حنابندان گرفته ای.
صدایی که در بیرون می شنوی با لهجه عربی بصره ای که در طول 
سال های اطالعات و عملیات بارها با آنها صحبت کرده ایـ  به 
خوبی لهجه را و حتی روستای مرتبط با لهجه را نیز می شناسی 
ـ فرمان می دهد؛ فقط ســالم ها را بیرون بیاوریــد و مابقی را 

خالص کنید.
تصمیم سختی است؛ شهید شــده ای یا مجروحی که خالصت 

کنند و یا سالم هستی که اسیر شوی؟

خودش به من گفت که تو راهه 
حاج سلمان را با ویلچر آوردند بســیج مسجد. پیرمرد انگار مشغول 
جویدن چیزی است نگاهی به بچه ها کرد و سرش را پایین انداخت. 
چندماه پس از اسارت عباس به مرور سیاهی محاسنش به سفیدی زد و 
االن که 8سال از اسارت پسرش می گذرد دیگر با ذره بین هم نمی توانی 
یک تارموی سیاه درصورتش ببینی، اما ابروی پُرپُشتش سیاه بود و 

مدام جویدن را نیز یکی دو سال بعد از اسارت پسرش پیدا کرد.
حاج سلمان قد بلندی داشــت ولی از 2سال قبل که یک دفعه دیگر 
نتوانست حرکت کند، با ویلچر تردد می کند و بلندی قدش را نشان 
نمی دهد اگر دقت کنی متوجه می شوی که قدش بلند است. همیشه 
نیم تنه اش از پشتی ویلچر بلندتر و پاهایش نیز از دسته ویلچر بلندتر 

نشان می دهد.
پدرم می گفت در تعزیه های محرم همیشه نقش حضرت عباس)ع( را 
به خاطر قد بلندش به او می دادند و بعدها هم که صاحب فرزند پسر شد 

نامش را »عباس« گذاشت.
حاج رضا سریع از پشت میز بسیج بلندشد و آمد به استقبال حاج سلمان 
و در همین حین بچه هایی که نشسته بودند همگی تمام قد ایستادند 
و درحالی که تمرکز روی حاج سلمان بود، اما او مثل آدم های خونسرد 
انگار نه انگار که اتفاقی افتاده و کسی در این اتاق است. پس از اسارت 
عباس تقریباً حاج سلمان دیگر خیلی جنب و جوشی نداشت و بیشتر 
به نقطه ای خیره می شد و کمتر حرف می زد ولی انگار همه اش لب ها 
در حال ذکر گفتن اســت ولی ما که می دانستیم موضوع از چه قراره 
خیلی دلمان می سوخت که این همه سال، پیِرمرد لرزش لب هایش 

حکایت از فشار عصبی داره.
حاج رضا درحالی که کنار حاج سلمان نشسته بود و سعی می کرد با 
بذله گویی یک جورهایی خنده به لب های او بنشاند، با دست اشاره کرد 
که بچه ها چایی بیاورند و لحظاتی بعد مشد اسماعیل، خادم مسجد 

درحالی که دندان های مصنوعی اش مثل صدف می درخشید و همیشه 
خنده به لب داشت وارد شد و یکسره چایی سینی را با سرعت برد سمت 
حاج سلمان جوری که حاج سلمان از جا پرید و همین باعث شد فضا 
عوض شود. هنوز مشد اسماعیل به ازای خنده جمع در جای خودش 
میخکوب شده بود که حاج سلمان روکرد به او و گفت به جای چایی 

باید شربت بیاری مگه نمی دونی عباس داره برمی گرده؟!
نفس ها درسینه حبس شــد. هیچ صدایی به جز صدای قمری های 
شبستان مسجد شــنیده نمی شد و حتی شــاید پرزدن مگس هم 

شنیده می شد. 
حاج سلمان رو کرد به حاج رضا و گفت: »این خبر که اینقدر بگیر و 
ببند نداره. دیشب عباس خودش به من گفت که تو راهه و داره میاد.«

مأمور به وظیفه ایم نه نتیجه 
فرمانده اردوگاه بی محابا داخل شد و گفت: »هر کس می خواد بره ایران 

آماده بشه! و رو به عباس کرد و گفت ولی به استثنا تو و رفیقت.؟!«
ای بابا چی خیال کرده، فکر می کنه که ما الکی آمدیم که الکی هم 
بریم. ما باید زمینه ها را بسازیم و بریم. بنده خدا چقدر ساده است! 
تصور می کنه که عالم به فرمان او و فرمانده شان می چرخد و غافل 
از اینکه آنکه ما را اینجا آورد صالح بداند خودش هم می برد. ولی 
مهم این است که ما مأمور به وظیفه ایم نه نتیجه و این غفلتی است 

که می کنند.

ماجرای دندان پر کردن در اسارت
او مدت زمان اسارتش را خوب به یاد دارد. 8ســال و یک ماه و 15روز. می گوید: »در اسارت 
خیلی چیزها یاد گرفتم نه تنها من بلکه همه اسرا. 40هزار آزاده به میهن برگشتند و 11هزار نفر 
آنها تحصیالت خود را ادامه دادند. در آنجا زبان انگلیسی درس می دادم. هر کس هر حرفه و 
هنری بلد بود به دیگران یاد می داد. اردوگاه ها را به دانشگاه تبدیل کرده بودیم. البته این شیوه 
مرحوم حاج آقا ابوترابی بود. خودساخته شدیم. مثال در دوران اسارت وقتی اسرا دچار دندان درد 
می شدند، به ناچار به دلیل کمبود امکانات با سیم داغ شده قسمت سیاه دندان را خالی می کردم و 
قطرات نایلون دسته مسواک را داخل حفره خالی دندان می گذاشتم و حفره دندان پر می شد.«
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محمدرضا رزاقییاد
مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش

 آزادگان، مظلومیت ما در جنگ را 
به جهان نشان دادند 

گفت وگو با فرزانه قلعه قوند 
معاون پژوهش و نشر مؤسسه پیام آزادگان

حضور در اردوگاه های عراق با سختی هایی بسیاری برای 
آزادگان همراه بود. شــکنجه روحی و جسمی، شرایط 
نامساعد اردوگاه ها، گمنامی و بی اطالعی برخی خانواده ها 
از زنده بودن اسرا و... از شرایط سختی بود که آنها در طول 
مدت اسارت تحمل کردند. درس صبر و صالبت، ایثار و 
گذشــت، ابتکار و خالقیت در تحریم و تنگنا، دستاورد 
افتخارآمیز سال ها دفاع مقدس است. پژوهش و تدوین 
خاطرات آزادگان، رسالتی اســت که از سوی انتشارات 
پیام آزادگان به صورت تخصصی دنبال می شود. فرزانه 
قلعه قوند، معاون پژوهش و نشر مؤسسه پیام آزادگان 
است. او از ســال 1386و بعد از بازنشستگی از آموزش 
و پرورش با درخواســت اداره کل امور بانوان شهرداری 
تهران، به معاونت فرهنگی شهرداری رفت و سال 1392کار 
خود را در مؤسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان شروع 
کرد. قلعه قوند، عالوه بر ویرایش و بازنویســی بیش از 
60عنوان کتاب مرتبط بــا آزادگان، پژوهش و نگارش 
چندین کتاب را هم انجام داده است. »آبی تر از آسمان« 
)نگاهی اجمالی به زندگی شــهید حسن حسین زاده 
موحد(، »زمان ایســتاده بود« )بازگویی لحظات اسارت 
61آزاده در عملیات مختلف(، »هفت خوان« )خاطرات 
آزاده رمادی 13، علی اکبر فندرسکی(، »بوسه بر دست 
استاد« )خاطرات کوتاه آزادگان از مرحوم دکتر سیدعلی 
خالقی( و »گل کاشتی عباس« )خاطرات آزاده مفقوداالثر 
تکریت 11، عباس حسین زاده خالدی( از نوشته های فرزانه 
قلعه قوند، نویسنده و پژوهشگر حوزه دفاع مقدس است. 
با فرزانه قلعه قوند، درباره اهمیت تحقیق و پژوهش در 
حوزه دفاع مقدس و چالش های پیش رو گفت وگو کرده ایم.

ادبیات اردوگاهی به چه ادبیاتی گفته می شود و 
چه ویژگی هایی دارد؟

آنچه اهالی دفاع مقــدس از آن به عنوان ادبیــات اردوگاهی نام 
می برند، ما در مؤسسه پیام آزادگان به آن ادبیات آزادگی اطالق 
می کنیم. اردوگاه معنای زیادی دارد که یکی از آنها مکان نگهداری 
اسیران جنگی است. در واقع به مکان گردهمایی های کوتاه مدت و 
بیتوته های موقتی مانند شکارگاه و مکان اسکان تیم های ورزشی 
هم اردوگاه می گویند و این با بخش اسارت آزادگان جنگ عراق با 
ایران و دستاوردهای آن فرسنگ ها فاصله دارد. همانطور که اگر 
زینب)س( نبود، کربال در کربال می ماند، اگر آزادگان هم نبودند، 
پیام دفاع مقدس و انقالب و مظلومیت ما در جنگ به گوش جهان 
نمی رسید. هدف ما در این مؤسسه، انتقال درس های آزادگی از 

جنگ نابرابر عراق با ایران برای ثبت در تاریخ است.

وجه تمایز ادبیات آزادگی با ســایر بخش های 
ادبیات پایداری چیست؟

آنچه ادبیات آزادگی را از بخش های دیگر ادبیات پایداری متمایز 
می کند این است که خاطرات آزادگان، خاطراتی فردی نیست یا 
از منظر یک فرد بازگو نمی شود. خودشان مستقیم و بی واسطه 
راوی هستند و کســی آنها را نقل قول نکرده است، درست است 
که ما از دوران اسارت سند خاصی نداریم اما تا وقتی آخرین آزاده 
حیات دارد، خودشان سند محکمی هستند. آنها خاطرات هم را 
می بینند، به نقد می پردازند و اشتباهات را گوشزد می کنند. در 
واقع خاطرات آزادگی در این انتشارات، خاطراتی سالم، درست 

و بدون غلو هستند.

در رونمایی آخرین کتاب شما »ُگل کاشتی عباس« 
به مشکالتی که در تهیه این کتاب بود اشاره کردید. در زمینه 
ادبیات آزادگی و حوزه آزادگان و اسارت با چه چالش هایی 

روبه رو هستید؟ 
کارکردن در حوزه دفاع مقدس کار ساده ای نیست، چون قرار است 
ما تاریخ را بنویسیم. کســی که رمان و داستان با شخصیت های 
خیالی می نویســد، شــاید دغدغه کمتری دارد، چون به تاریخ 
بدهکار نیست. به لحاظ آنکه مجبور نیست همه  چیز و همه کس 
را سر جای خود بچیند، تکلیفش مشــخص است، اما نویسنده 
آثار دفاع مقــدس به خصوص مســتندنگاری ماننــد خاطره، 
زندگی نامه، تاریخ شفاهی، نویسنده نمی تواند از اسناد دور باشد و 

از راست آزمایی عبور کند، چون از اتفاقات خیالی حرف نمی زند.
یکی از چالش های ما در ادبیات آزادگی و حــوزه آزادگان و 
اسارت، نداشــتن اسناد یا بســیار قلیل بودن آنهاست. ما در 
اردوگاه هایی که آزادگانش ثبت نام صلیب سرخ شده  بودند و 
همگی شماره ثبت دارند هم ســند نداریم. فقط نامه داریم و 
چند عکس یادگاری که اســرا باید کنار هم می ایستادند و به 
دوربین نگاه می کردند. آنجا هرگز دوربینی نبود که لحظات 
واقعی را ثبت کند چه برســد به اردوگاه هــای مفقودان که 
قهرمان کتاب ُگل کاشتی عباس یکی از آنهاست، نه عکسی و 
نه نامه ای و نه هیچ سند دیگری! در چنین مواقعی پژوهشگر و 
نگارنده دستش بسته است. واقعیت این است که راوی خودش 
به تنهایی مرتکب آن خاطره ای که بازگو می کند نشده است. 

پس باید برای تکمیل و تأیید سراغ همبندی هایش رفت.

 ویژگی مشترک آزادگان چیست و آیا می توان 
آنها را دسته بندی کرد؟

ویژگی مشــترک آزادگان در ســبک زندگی آنها خالصه 
می شــود. در دوران اســارت بی نماز، نمازخوان شد، اسیر 
معمولی و غیرانقالبی که رزمنده نبود، انقالبی شد، مهربانی 
با دســت های خالی به هم تعارف می شــد، ایثار و گذشت 
و خالقیت و ابتکار شــکوفا شد، بخشی از اســرای نوجوان 
که تحصیالت مقطع دبیرســتان را هم طی نکــرده بودند، 
تحصیل کرده به وطن بازگشتند، اسرای 
بی سواد، باسواد شــدند و عالوه بر 
سوادآموزی معمولی، به فراگیری 
چند زبان خارجی پرداختند. با 
وجود تفاوت سن، تحصیالت، 
نــوع اردوگاه و... ســبک 
زندگی آنهــا ویژگی 
مشــترک همــه 

آزادگان است.

 طاهر موهبتی
معاون توسعه مدیریت منابع و 

برنامه ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران
قانــون جامــع خدمات رســانی ایثارگــران 
حدود ۱۰ سال است که به تصویب رسیده 
و این در حالی است که بخش قابل توجهی 
از آن یا عملیاتی نشده یا ناقص عملیاتی 
شده اســت. صرف تصویب بودجه کافی 
نیســت و رکــن اصلــی تخصیــص اســت. 
 ســال گذشــته مســتمری والدیــن شــهدا 
۳میلیون و ۳۰۰ هزارتومان بود و امسال به 
۵میلیــون و ۶۰۰ هزار  تومان رســیده و این 
در حالی است که سازمان برنامه و بودجه 
برای این امر ۵ میلیون تومان بیشتر به ما 

اختصاص نمی دهد. میزان

 سردار حسین اشتری
فرمانده انتظامی فراجا کشور

شــهدا در جوار ائمــه بزرگــوار)ع( منزلگاه 
دارند و بر سر سفره اهل بیت نشسته اند، 
شــهدا به ما نیازی ندارند، این ما هستیم 
کــه بــه شــهدا نیازمندیم و هــر قــدر که به 
فرهنگ شــهدا، مراســمات و یادواره های 
شــهدا توجــه کنیــم و وقتی مســیر شــهدا 
کــه مســیر الهــی اســت را انتخــاب کنیــم 
شــهدای  می شــود.  کمتــر  آســیب ها 
۱۵خــرداد، دفاع مقدس، مدافعــان حرم 
و شــهدای فراجــا و شــهید حــاج قاســم 
ســلیمانی نامشــان تــا ابــد زنــده اســت و 
کســی نمی توانــد نــور شــهدا را خامــوش 
کنــد و امیدواریــم قــدردان خــون شــهدا 

باشیم. ایسنا

ایجاد سامانه جامع ایثارگران
دبیر شــورای عالی ترویج و توســعه فرهنگ ایثار و 
شهادت گفت: »برای ســاماندهی در ابعاد مختلف 
و شناســایی نیازهای ایثارگران سامانه جامعی باید 
تشکیل شــود تا همه دســتگاه ها از آن بهره برداری 
کنند.« سیدامیرحســین قاضی زاده هاشمی گفت: 
»شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت 
می تواند با ایجاد این ســامانه فعالیت دســتگاه ها را 
در یک جهت هدایت کنــد و مجموعه ریز فعالیت ها 
به اتفاق بزرگ در کشور منجر شــود و این موضوع 
دستگاهی است و اعتبار آن داخل دستگاه ها و برای 

برنامه های همان دستگاه ها باید هزینه شود.«

توان افزایی استادان درس آشنایی 
با علوم و معارف دفاع مقدس

مراسم افتتاحیه دوره های توان افزایی استادان درس 
آشــنایی با علوم و معــارف دفاع مقــدس، با حضور 
برخی مســئوالن حوزه حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس، در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز 
برگزار شد. سیدمحمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه 
آزاد اسالمی استان تهران، در این مراسم ضمن بیان 
خاطراتی از دوران دفاع مقدس، بــر ضرورت انتقال 
ارزش های دفاع مقدس به نســل جوان با روش های 
جدیــد تأکید کرد.آقامیــری با بیان اینکــه راویان 
دفاع مقدس دارنــد از بین ما می رونــد، افزود:»تنها 
3درصد از کسانی که در جنگ بودند کتاب های آنها 
منتشر شده است و ۹۷ درصد از تجربیات دفاع مقدس 

دارد از بین می رود.«

برگزاری نخستین جشنواره ملی 
فرهنگی، هنری و ادبی »عبداهلل«

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس گفت: »نخستین 
جشنواره ملی فرهنگی، هنری و ادبی »عبداهلل« به مناسبت 
بازگشت پیکر مطهر سردار شــهید حاج عبداهلل اسکندری 
از شهدای مدافع حرم و مدیرکل اسبق بنیاد استان برگزار 

خواهد شد.« 
ابراهیم بیانی با اشــاره به نخستین جشنواره ملی فرهنگی، 
هنری و ادبی با عنوان عبداهلل به همت بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران فارس برگزار می شود، توضیح داد: »این جشنواره 
در بخش های دلنوشته، شعر، عکاسی و نقاشی برگزار شده و 
عالقه مندان در تمام رده های سنی می توانند در آن شرکت 
کنند. شرکت در این جشــنواره برای عموم مردم آزاد است 
و عالقه مندان تــا 3۰ مرداد می توانند بــا مراجعه به پایگاه 
اطالع رسانی فرهنگ ایثار و شهادت »نوید شاهد« نسبت به 

ارسال آثار خود اقدام کنند.«
همچنین سیدعلی محمدی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد 
شهید و امور ایثارگران استان فارس افزود: »در بخش نقاشی 
این جشنواره، جوایز ویژه ای برای شرکت کنندگان کودک 
و نوجوان درنظر گرفته شــده است. این جشنواره در بخش 
دلنوشته و شعر با موضوع ســردار شهید عبداهلل اسکندری 
برگزار شــده و آثار ارســالی در این بخش باید تایپ شده و 
 به صورت فایل ورد WORD یا پــی دی اف و ترجیحاً با قلم

 B Nazanin سایز 14 باشد.«
محمدی عنوان کرد: »بخش عکاســی با موضوع استقبال، 
وداع و تشــییع پیکــر مطهر ســردار شــهیدحاج عبداهلل 
اسکندری و بخش نقاشی نیز در قالب رنگ روغن، آبرنگ، 
مدادرنگی و سیاه قلم: سردار شهید عبداهلل اسکندری، من 

سرباز وطنم و ایران سربلند برگزار شده است.«

نقل قول خبر

 خبر

 خبر

شهره کیانوش راد؛ روزنامه نگارگفت وگو

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

ممنوعیت عزاداری بدترین شکنجه بود
بدرفتاری عراقی ها مرتب صحنه اســارت اهل بیت 
امام حسین)ع( را پیش چشم اسرا تداعی می کرد. دکتر 
که صدای خوبی داشت شروع کرد به نوحه خوانی. باقی 
هم زمزمه می کردند و به سینه می زدن. انگار منتظر 
تلنگری بودند که اردوگاه را به مجلس روضه تبدیل 
کنند. ساعت ها گریستند تا اینکه سربازی عراقی وارد 
سالن شد و پرسید: »چه کسی انگلیسی بلد است؟« 
علیئی دستش را باال گرفت و گفت: »من!« فرمانده 
گفت: »به اینها بگو مگر اینجا حسینیه است؟« او هم 
همین را ترجمه کرد. یک لحظه اسرا خنده شان گرفت 
که خود دکتر نوحه خوانی کــرده بعد هم جدی پیام 
سرباز عراقی را به آنها بازگو می کند. دکتر ادامه ماجرا را 
تعریف می کند: »یک ساعت بعد افسری برای بازجویی 
آمد. فکر می کرد چون زبان انگلیســی بلد هســتم 
فرمانده ای هستم یا ســمتی دارم. هر چه می پرسید 
من مبهم جواب می دادم. می خواست بداند کجا دوره 
نظامی را یاد گرفته ام. وقتی به نتیجه نرسید سربازی 
را صدا زد. او هم با میخ و چکش آمد. 2نفر او را گرفتند 
و یک نفر هم با میخ از یک طرف زانو زدند تا از طرف 
دیگر بیرون آمد. بعد چند تا آجر داخل رو بالشــتی 
کرده و به پای من آویزان کردند. بسیار دردناک بود.« 
اما علیئی بدترین شکنجه دوران اسارت را ممنوعیت 
عزاداری برای امام حســین)ع( می داند. اینکه اسرا 
اجازه سوگواری نداشــتند: »در ماه محرم پتوها را 
که رنگ تیره داشــت به هم می دوختیم. با صابون 
روی آنها »هیهات منا الذله« می نوشتیم و به دیوار 
نصب می کردیم. نوحه می خواندیم. امان از زمانی که 
عراقی ها می فهمیدند نخستین کاری که می کردند 

آب را به روی مان می بستند.« 

خاطرات تلخ از اردوگاه صالح الدین
یک ماه بعد از این اتفاق علیئی و دیگر اسرا را از بصره 
به اردوگاه موصل بردند. اردوگاهی که بیشتر شبیه 
قلعه بود. در بدو ورود می خواســتند نیروی های 
بســیجی را از دیگران جدا کنند. اما وقتی اســرا 
مخالفت کردند آنها را به باد کتک گرفتند. علیئی 
از روزهای تلخ اردوگاه موصــل می گوید:»در هر 
اتاق 11۰نفر را جا داده بودنــد. چند روزی آب را 
به روی مان بســتند. بعد از چند روز با کمک هم 
در را شکستیم و وارد محوطه شدیم. هیچ وقت از 
یادم نمی رود با چه شوری نماز ظهر را به جماعت 
خواندیم. بعد از نماز تعداد زیادی کماندوی عراقی 
وارد اردوگاه شــدند و تا می توانســتند ما را به باد 
کتک گرفتند. آنها ما را می زدند و ما هم می گفتیم 
الموت صدام. ســربازها بدجور ترسیده بودند. در 
آن درگیری 3نفر شهید و 24۰مجروح داشتیم.« 
دکتر علیئی تجربه زندگی در 11اردوگاه عراقی را 
دارد. اما بدترین روزهای خود را مربوط به اسارتش 
در اردوگاه صالح الدین می داند. زمانی که نیروهای 
صلیب سرخ برای بررسی شــرایط آمده بودند. او 
تعریف می کند: »من دربــاره وضعیت اردوگاه به 
نیروهای صلیب سرخ توضیح دادم و همین باعث 
شد عراقی ها من و یکی دیگر از بچه ها که اسمش 
قاسم بود را زندانی کنند. ما را به سلولی فرستادند 
که شیشه پنجره اش شکسته بود. چون زمستان 
بود سوز سرما تا استخوان مان نفوذ می کرد. 28روز 
آنجا بودیم بی هیچ امکاناتی. هر لحظه فکر می کردم 
کارم تمام می شــود. در شــبانه روز یک وعده غذا 
داشتیم. هر 24ساعت یک بار هم اجازه می دادند به 

دستشویی برویم.« 



23 چهارشنبه 26 مرداد 1401
شماره  8568

نقدی بر توطئه آیات شیطانی
کتاب »نقدی بــر توطئه آیــات شــیطانی« اثری از 
عطاءاهلل مهاجرانی است در 6فصل. فصل اول به جایگاه 
آیات شــیطانی در درگیری غرب و اســام در روزگار 
کنونی اشاره کرده است. فصل دوم، به شخصیت سلمان 
رشدی و آثاری که از او چاپ شده پرداخته شده و فصل 
سوم تفصیل نقد و تفسیر آیات شیطانی را در دستور کار 
خود قرار داده اســت. در فصل چهارم فتوای تاریخی و 
مهم امام خمینی)ره( مورد کنکاش قرار گرفته و فصل 
پنجم به واکنش غرب و مسلمانان نسبت به فتوای امام 
اختصاص یافته است. در نهایت در فصل ششم به جنگ 
صلیبی غرب، در وجه فرهنگی آن پرداخته شده است. 
مهاجرانی ســعی کرده از منظر تاریخی، قرآنی و عقلی 
به نقد و تحلیل افسانه غرانیق که آیات شیطانی اشاره 
به آن دارد، بپردازد. او همچنین با طرح پرســش هایی 
تاش می کند مخاطب را با خــود همراه کند؛ به عنوان 
مثال می گوید: »در پشــت جلد کتاب، در میانه جلد، 
تصویر رزم رستم با دیو ســپید چاپ شده است. چهره  
آرام و شرقی رستم که با دســت چپ گلوی دیو سپید 
را می فشــارد و با خنجر ســینه او را دریده است و دیو 
سپید که پای چپش قطع شده و گرزش شکسته است، 
آخرین نفس هایش را می زند. حال چگونه این تصویر را 
که پیروزی راستی و آزادی و بندگی ست و شکست دیو 
شیطانی، سلمان رشدی برای کتابی انتخاب کرده که 
در آن شیطان پیروز می شود؟ اما نام کتاب؟ چرا سلمان 
رشدی عنوان آیات شیطانی را به کتاب خود داده است؟ 
این نام چه پیامی به همراه دارد؟« کتاب مزبور توسط 

انتشارات امیدایرانیان چاپ و منتشر شده است.

تنافی فتوا با دیپلماسی
موضوع احکام اسامی آنجا که در تنافی با برخی رفتارهای دیپلماتیک 
قرار می گیرد، ما شــاهد نوعی از نزاع میان دین و دنیا خواهیم بود که 
میدان وسیعی از اظهارنظرهای علمی و شبه علمی را می گشاید. در این 
میدان که تجلی آن را می توان در ماجرای فتوای اعدام سلمان رشدی 
مشاهده کرد، برخی معتقدند باید بر سر اصول اساسی اسام ایستاد ولو 
برخی کشورها و قدرت های دنیا مخالفت و دشمنی ورزند. رهبرمعظم 
انقاب در همین راســتا در موارد متعدد مطالب مهمی را بیان کرده اند 
که بر جریده تاریخ ثبت است. از جمله این موارد، بیانات ایشان در دیدار 
مسئوالن وزارت امور خارجه، سفرا و کارداران جمهوری اسامی است. 
ایشان می فرمایند: »اصولی را که جمهوری اسامی با آنها معروف شده، 
با سربلندی نگه دارید، نه با خجالت. با سربلندی! و این است که کوبنده 
است. ببینید! امام، سلمان رشدی را مهدورالدم کردند. در دنیا غوغا شد. 
یادتان هست؟ اروپایی ها یکسره سفیرهایشــان را از تهران خواستند. 
بنده، همان وقت ها سفری به یکی دو کشــور اروپایی داشتم؛ به همین 
یوگساوی و رومانی و اینها. خبرنگارها ریختند سر ما که »آقا؛ این قضیه 
سلمان رشدی چیست؟« گفتیم: »بله؛ این قضیه بسیار مهمی است که 
امام فرمودند. این کار هم خواهد شد.« بنا کردند از اطراف خدشه کردن: 
»چطور شما چنین حکمی کردید؟! چطور شما دخالت می کنید؟!« قرص 
و محکم ایستادم و گفتم امام تیری شلیک کرده اند و این تیر همینطور 
می رود. خوب هم هدف گیری کرده اند و تا به هدف نخورد، نمی افتد. االن 
هم همین را می گویم. معتقدم این تیر، روزی به هدف خواهد خورد. شاید 
بعضی، آن روز خیال می کردند که »حاال به این شدت و وضوح هم الزم 
نیست.« نه آقا! الحمدهلل، چند صباحی بیشتر نگذشت که همانهایی که با 
اخم، سفیرها را برده بودند، یکی یکی به در خانه آقای دکتر والیتی آمدند 
و گفتند »آقا، ببخشید! اشتباه شده است.« آن وقت یکی یکی، سفیرها 
را برگرداندند. ایشان هم بحمداهلل، با عزت، یکی یکی اینها را قبول کرد و 

آمدند سرجایشان. قضیه چنین است. اصول ما اینهاست.«
 پ.ن: بیانــات مقام معظــم رهبــری در دیدار مســئوالن 
وزارت امورخارجه، سفرا و کارداران جمهوری اسالمی ۱۳۷۱/۵/۱۹

اندیشه اسام

کتاب اندیشه

626( همچنین در سیره ائمه نیز چنین دستوراتی 
وجود دارد؛ به عنوان نمونــه می توان به حکم فارس 
بن حاتم بن ماهویه قزوینی در دوران امامت حضرت 
امام هادی)ع(  اشــاره کرد. در این دوران شخصی 
از شــیعیان و از وکای امام هادی در منطقه جبال 
ایران زندگی می کرد بــه نام فارس بن حاتم که پس 
از مدتی دچار انحراف شد و با تحریق و کذب گویی و 
فتنه انگیزی و بدعت گذاری، مردم را نسبت به اسام 
و تشــیع بدبین کرده و آنها را فریب می داد و اسباب 
سســتی دین مردم را فراهم می کــرد. این اخبار به 
گوش حضرت امام هادی)ع( رســید. حضرت برای 
دوستان خود پیام فرستاد که شدیدا در برابر فارس 
بایستند و از او اعام برائت جسته و وی را لعنت کنند. 
همچنین امام دستور داد که از فتنه گری او جلوگیری 
کرده و سپس فرمود: خون او هدر است و هرکس او را 
بکشد من برای او بهشت را ضمانت می کنم. در ادامه 
حضرت امام هــادی)ع(  به فردی از دوســتان خود 
به نام ابوجنید پولی داد و فرمود: با این پول اســلحه 
خریداری کن و آن را به من نشان بده. داستان تفصیل 
دارد اما درنهایت آنچه نقل شده این است که ابوجنید 
توانست با ضربه ای حکم امام را نسبت به فارس اجرا 

نماید. )کافی ج1، ص524، ح24(
عاوه بر موارد فوق، در روایت دیگری آمده که اسحاق 
انباری می گوید: امام جواد)ع( به من فرمود: این چه 
کاری است که ابوالســمهری که خدا لعنتش کند، 
انجام می دهد و ما را تکذیب می کند؟ او ادعا می کند 
که خودش و ابن ابی زرقاء بــرای ما تبلیغ می کنند، 
من شــما را شــاهد می گیرم که من از آنها به سوی 
خدا تبری می جویم. آن دو فریبکار و ملعون اند.  ای 
اسحاق ما را از شر آنها راحت کن! خدای عزوجل با 
بردن تو به بهشــت به تو آرامش دهد. عرض کردم: 
فدایت شوم کشتن آنها بر من حال است؟ فرمود: 
آن دو فریبکارند و مردم را فریب می دهند لذا خون 
آنها بر مسلمانان حال است. )علی دعموش عاملی، 
دایره المعــارف اطاعات و امنیــت در آثار و متون 

اسامی، ص 296(

تفاوت »حکم اعدام« با »دستور بر ترور« چیست 
برای شناخت این موارد باید هر یک از واژگان را به 

دقت شــناخت تا بار فقهی هرکدام روشن شود. از 
این رو بایستی نگاهی به واژگان انداخت تا دچار خلط 

در مفاهیم نشویم: 
در تعریــف تــرور گفته انــد هرگونــه اقــدام 
خشونت آمیزی که موجبات ترس میان مردم شود. 
ترور در واقع 2مولفه مهم دارد: الف( اقدام به ترور 
غیرقانونی و غیرشرعی اســت. ب(هدف از ترور در 
اکثر موارد سیاسی است. امام)ره( در سخنان شان 
پیرامون ترور شهید مطهری می فرمایند: »بکشید 
ما را ملت ما بیدارتر می شود. ما از مرگ نمی ترسیم. 
منطق شما ترور اســت. منطق اسام ترور را باطل 
می داند.« این سخن یعنی در اسام ترور با تعریف و 

مولفه های گفته شده وجود ندارد.
در اســام، اصل بر حرمت قتل نفوس هر یک از 
انسان هاست به طور مطلق مگر مواردی که استثناء 
شده اســت. خداوند متعال در آیه 33سوره اسراء 
مَ اهلل إاَِلّ  می فرمایــد: »َواَل تَْقُتُلوا الَنّْفَس الَِّتــی َحَرّ
بِالَْحِقّ ۗ َوَمْن ُقِتَل َمْظُلوًما َفَقْد َجَعلَْنا لَِولِیِه ُســلَْطانًا 
َفَا یْسِرْف فِی الَْقْتِلۖ  إِنَُّه کاَن َمْنُصوًرا.« تعبیر »اال 
بالحق« در این آیه استثناء کردن چند مورد است 
که علمای اسام و فقها مطابق روایات آنها را ذکر 
کرده اند. ازجمله اســتثنائات، حکم مرتد، ســاب 
النبی، مفســد فی االرض، توطئه علیه اســام و 

قصاص نفس است.
با توجه به نــکات پیش گفته حکم فردی همچون 
سلمان رشــدی که در رمان آیات شیطانی نه در 
پی بحثی علمی و تحقیقاتی بلکه به دنبال  تدوین 
رمانی جهــت وهن پیامبر اکــرم)ص( و توهین و 
استهزاء مقدسات مسلمانان پرداخته، اعدام است 
و نه ترور. قابل ذکر است که در همان ایام حضرت 
امام خمینــی)ره( به انتقادات تنــد افرادی چون 
کسروی در کتاب کشف االســرار پاسخ دادند اما 
حکم ارتداد سلمان رشدی در پی رمان تمسخرآمیز 
او، از سوی حاکم شــرع صادر می شود و این یعنی 
حکم، ناظر بر مجرمیت فرد است، نه آنکه مثل ترور 
کشتن خائنانه را مدنظر داشــته باشد. همچنین 
حکم اعدام امری مخفی و فریبکارانه نیست بلکه 
 همــه می دانند که »چه کســی« و »چــرا« باید 

کشته شود.

بحث علمی آزاد، اما وهن و تمسخر ممنوع
نگاهی به حکم ارتداد، فلسفه و پیشینه تاریخی آن در اسام

سلمان رشدی و یک فتوای تاریخی
سال ها پیش در تاریخ 4مهرماه 1367مطابق با 26سپتامبر 
1988، فردی به نام سلمان رشدی کتاب رمانی را با عنوان 
»آیات شیطانی« نوشت. این کتاب توسط انتشارات پنگوئن 
انگلستان و به زبان انگلیســی در 547 صفحه منتشر شد و 
مطابق برخی آمار، تاکنون بیش از 14۰ بار در نقاط مختلف 
جهان و به زبان هــای مختلفی ازجمله عربی، اســپانیایی، 
آلمانی، چینی، روسی و فارســی انتشار یافته است. از نکات 
حائز اهمیت آنکه کتاب »آیات شیطانی« در همان سال برنده 

جایزه ادبی کاستا شد. 
جایزه ادبی کاستا )Cos ta Book Awards( یک جایزه ادبی 
است که هر ساله به بهترین )لذت بخش ترین( کتاب انگلیسی 
زبانی اهدا می شود که نویسنده آن ساکن بریتانیا یا جمهوری 
ایرلند باشد. این رمان همچنین یکی از 5 نامزد جایزه ادبی 
معتبر بوکر در سال 1988م بود که موفق به دریافت جایزه 

نهایی نشد. 
جایزه ادبی َمن بوکر )The Man Booker Prize(، که به نام 
جایزه بوکر هم شناخته می شود، یکی از مهم ترین جوایز ادبی 
دنیاست که هر ســال به بهترین رمان جدید انگلیسی زبان 
اعطا می شــود. این جایزه تا سال 2۰14 تنها به نویسندگان 
کشورهای مشترک المنافع، انگلیسی ها و ایرلندی ها تعلق 
می گرفت. همچنین خوب اســت بدانیم نویســنده کتاب 
یعنی سلمان رشدی، لقب شوالیه از سوی ملکه انگلیس نیز 

دریافت کرد.
بنابر نقل صحبتی از مجله اشــپیگل، نویسنده کتاب آیات 
شیطانی پیش از چاپ و انتشار کتاب خود، حدود 1.5 میلیون 
مارک به عنوان پیش پرداخت از ناشر کتاب خود دریافت کرده 
که بنا بر نظر کارشناسان، این مبلغ تا آن روز بی سابقه بوده 
است. این همه نشانه ای است بر اینکه پروژه ای مهم درحال 
طراحی بوده که بتواند با تاش همه جانبه به ویژه در عرصه 

فرهنگ، کارهایی را علیه اسام سامان دهد.
اما کتاب بــه لحــاظ ماهیــت توهین آمیزی که نســبت 
به مقدســات دارد، مورد نقد و اعتراض جدی بســیاری از 
شخصیت های اســامی قرار گرفت تا آنکه در روز سه شنبه 
25 بهمن ماه فتوایی از امام خمینی)ره( درباره ارتداد سلمان 
رشدی و واجب القتل بودن او منتشر می شود. متن این فتوای 

مهم و تاریخی اینگونه است:

إنا هلل و إنا إلیه راجعون 
به اطاع مسلمانان غیور سراسر جهان می رسانم مؤلف کتاب 
»آیات شیطانی« که علیه اســام و پیامبر و قرآن، تنظیم و 
چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای 
آن، محکوم به اعدام هستند. از مسلمانان غیور می خواهم تا 
در هر نقطه که آنان را یافتند، ســریعاً آنها را اعدام نمایند تا 
دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و 

هر کس در این راه کشته شود، شهید است ان شاء اهلل.
ضمناً اگر کســی دسترســی به مؤلف کتاب دارد ولی خود 
قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای 

اعمالش برسد. و السام علیکم و رحمه اهلل و برکاته. 
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بعد از حکم حضرت امــام)ره( و اعام عزای عمومی، حرف 
و حدیث های شیطنت آمیز بســیاری در محافل مطرح شد 
و حتی برخی خطبه های نمازجمعــه رئیس جمهور وقت 
را تقطیع کرده و اعام کردند که درصورت توبه بخشــیده 
می شــود. 4روز بعد دفتر امام خمینــی)ره( اطاعیه ای را 
خطاب به مســلمانان ایران و جهان در این زمینه منتشــر 
می کند و شــایعات را در مورد عفو ســلمان رشدی پس از 
توبه، تکذیب می کند و بنابر گفته حضرت امام)ره( قتل وی 

را واجب می داند. متن این اطاعیه را در ادامه می خوانید:
 رسانه های گروهی استعماری خارجی به دروغ به مسئولین 
نظام جمهوری اسامی نســبت می دهند که اگر نویسنده 
کتاب آیات شــیطانی توبه کند حکم اعدام دربــاره او لغو 
می گردد. امام خمینــی- مدظلّه- فرمودنــد: این موضوع 
صد درصد تکذیب می شود. سلمان رشــدی اگر توبه کند 
و زاهد زمان هم گردد، بر هر مســلمان واجب است با جان 
و مال تمامی هّم خود را به کار گیرد تــا او را به َدرک واصل 
گرداند. حضرت امام)ره( اضافه کردند: اگر غیرمسلمانی از 
مکان او مطلع گردد و قدرت این را داشته باشد تا سریع تر از 
مسلمانان او را اعدام کند، بر مسلمانان واجب است آنچه را 
که در قبال این عمل می خواهد به عنوان جایزه و یا مزد عمل 

به او بپردازند. 67/11/29
موضوع چنان از منظر امام خمینی)ره( حساس بود که در 
فروردین 68 نشریه پاسدار اسام می نویسد: »حضرت امام 
وقتی از مضمون این کتاب کفرآمیز مطلع شدند از خشم بر 
خود لرزیدند و فرمودند: و اهلل اگر جوان بودم و قدرت حرکت 

داشتم شخصاً می رفتم و او را می کشتم.«
سپس بعد از حوادث بسیار متعددی که در فضای دیپلماسی 
جهانی علیه جمهوری اســامی ایران به راه افتاد، برخی به 
ســبب ماحظات منطبق بر قواعد دیپلماتیک انتقاداتی را 
در گوشــه و کنار مطرح کردند. امام خمینی)ره( در پاسخ 
به اینگونه اظهارنظرها فرمودنــد: »روحانیون و مردم عزیز 
حزب اهلل  و خانواده های محترم شــهدا حواس شان را جمع 
کنند که با این تحلیل ها و افکار نادرســت خون عزیزانشان 
پایمال نشود. ترس من این است که تحلیل گران امروز، ده 
سال دیگر بر کرسی قضاوت بنشینند و بگویند که باید دید 
فتوای اسامی و حکم اعدام سلمان رشدی مطابق اصول و 
قوانین دیپلماسی بوده اســت یا خیر؟ و نتیجه گیری کنند 
که چون بیان حکم خدا آثار و تبعاتی داشــته است و بازار 
مشترک و کشــورهای غربی علیه ما موضع گرفته اند، پس 
باید خامی نکنیم و از کنــار اهانت کنندگان به مقام مقدس 

پیامبر و اسام و مکتب بگذریم«.

اندیشه تاریخ

فتک و اغتیال
حجت االســام قنبریــان، از مدرســان حــوزه علمیــه قم به 
مناســبت بحثی تاریخی پیرامون حوادث کوفه و ماجرای رفتار 
مسلم بن عقیل و تصمیم وی مبنی بر عدم قتل ابن زیاد که فرصت 
آن را داشت، با طرح مباحثی فقهی و دقیق، میان فتک و اغتیال 
که 2مفهوم فقهی است فرق گذاشته و مباحثی را ارائه می کند. در 
روزهای اخیر با توجه به حمله یک فرد مسلمان به سلمان رشدی، 
گفت وگوی بر سر این دست مسائل بسیار صورت گرفته که مبنای 
طرح شده در سخنان استاد قنبریان برای اهل اندیشه می تواند 
راهگشا و گره گشا باشد. مضمون ســخنان ایشان که به صورت 
عمومی منتشر شده بدین شرح است: اسام علوی بخاف اسام 
اموی، َفتک ندارد! مسلم)ع( به همین دلیل عبیداهلل بن زیاد را در 
خانه هانی غافلگیرانه نزد. چرا که »فتک« غیر از »اغتیال« است. 
هردو مورد نوعی مرگ غافلگیرانه است لکن در فتک نوعی امان 
و تامین هســت، بعکس اغتیال که در حالت جنگی و رفع امان 
است. در روایات تاریخی آمده: »الفتک هو القتل بعد االمان غدراً« 
)مکاتیب الرسول، ج3،ص4۰( یعنی فتک کشتن و قتل است آن 
هم بعد از آنکه به مقتول امان داده شده ولی به صورت فریبکارانه به 
قتل رسیده است. به عنوان مثال کشتن فرمانده جوخه ترور سردار 
دل ها فتک نیست، همچنان که زدن سلمان رشدی پس از اعام 
عمومی و زیر تامین دشــمن بودنش، فتک نیست. اما خفت گیر 
کردن یک اهل ذمه، یک دگر اندیش زیر چتر تامین نظام و... فتک 
است و »االسام قیَد الفتک« اســام فتک را در بند کرده است. 
عبیداهلل مهمان هانی بود و مهمانی به مثابه تامین دادن اســت 
و غافلگیرانه کشــتن وی فتک ممنوع در اسام است. همچنین 
در حاشــیه بحار االنوار در معنای »االیمان قیــد الفتک« آمده: 
»االیمان یمنع من الفتک الذی هو القتل بعد االمان غدراً«)بحار، 
ج44،ص344( بدین معنا که ایمان مانع از فتک است و فتک قتل 

فریبکارانه بعد از امان دادن است.
پ.ن: برگرفته از برنامه سوره، ۱40۱/۵/۱۹

اندیشه فقاهت

طی سالیانی چند، به دنبال موضوع حکم ارتداد سلمان  
رشدی که توسط امام خمینی)ره( صادر شد، نظریات 
مختلفی در عرصه های علمی ردوبدل شد که در جای 
خود قابل تامل و بررسی است اما طی چند سال اخیر تعداد معدودی با طرح مباحثی شبه علمی به مقابله 
با اصل حکم و ســپس تخطئه اجراکنندگان حکم پرداختند. در این نوشتار سعی شده با ارائه اجمالی 

مباحثی پیرامون ارتداد و زمینه های فقهی و تاریخی آن، به روشن شدن افکار عمومی کمک شود.

چیستی ارتداد
ارتداد عبارت اســت از خارج شــدن مســلمان از 
شریعت اسام و گراییدن وی به کفر. )امام خمینی، 
تحریر الوسیله، ج 2، ص 329( براساس نظر فقیهان 
اسامی ارتداد 2گونه است: الف( فطری، ب( ملی. 
مرتد فطری کسی اســت که یکی از پدر یا مادرش 
مسلمان باشند و این شــخص بعد از بلوغش اظهار 
اسام کند و سپس از اســام خارج شود. مرتد ملی 
کسی است که پدر و مادرش کافر باشند و این شخص 
بعد از بلوغش اظهار کفر کند و بعد اســام بیاورد و 
سپس از اســام برگردد و اظهار کفر کند. شخص 
مرتد اگر مرد باشــد، درصورتی کــه مرتد فطری 
باشد، اعدام می شــود اما اگر مرتد ملی باشد 3روز 
به او فرصت توبه داده می شود و اگر توبه نکرد اعدام 
می شود. اگر شخص مرتد زن باشد، چه از نوع فطری 
و چه از نوع ملی، اعدام نمی شود، بلکه زندانی می شود 
تا زمانی که توبه کند. انکار، رد و تمسخر و توهین به 
دین یا یکی از اصول دین و مقدسات ازجمله اسباب 

ارتداد در فقه جعفری به شمار می رود.

فلسفه مجازات مرتد
در کتاب تفسیر آیات برگزیده اثر علیرضا مستشاری 
در باب فلســفه حکم ارتداد می خوانیم:  حکم اعدام 
مرتد در واقع یک حکم بازدارنده است. اشخاص از 
ابتدا می توانستند مســلمان نشوند؛ ولی بعد ازآنکه 
مسلمان شــدند، دیگر حق برگشت علنی که حکم 
تبلیغ بر ضد دین را دارد، ندارند. فلســفه این حکم 
بدان جا بازمی گــردد که در صدر اســام، گروهی 
نقشه کشیدند که دل تازه مســلمان ها را نسبت به 
دین سست کنند؛ نقشه این بود که تک تک بیایند 
و به زبان ایمان بیاورند و چندی بعد از دین اســام 
بازگردند تا چنیــن القاء کنند که اگر اســام دین 

خوبی است، چرا گروه گروه از آن برمی گردند؟ آیه 72 
سوره آل عمران، این مطلب را بیان می کند. خداوند 
یک قانون محکم و شــدید جلوی پایشان گذاشت 
و این نقشــه را نقش بر آب کرد واال اگر کسی مرتد 
شــود و اعام نکند، حکم اعدام   ندارد. حکم ارتداد، 
حکم حکومتی حاکم است و او باید تشخیص دهد 
که آن قضیه، مسخره کردن دین و خالی کردن دل 

مسلمانان هست یا نه؟
بنابراین حاکم اســامی همانطور که باید مواظب 
باشد که گوشت مســموم در جامعه، توزیع نشود، 
باید مراقب باشد تبلیغاتی که در حد استهزای دین و 
توطئه برای سست کردن دین مردم است، در جامعه 
رواج نیابد و درصورت لزوم، شدید ترین مجازات ها را 
جاری سازد. جالب این است که در فرهنگ اسامی 
و در سابقه تاریخی جوامع اسامی، مناظرات علمی 
با منکران خدا و سران ادیان مختلف، با آزادی کامل 
و اســتقبال خوب عالمان و حاکمان اسامی انجام 
می گرفت و این نشــان از ظرفیت علمی و فرهنگ 
غنی اسام اســت؛ اما آنچه از آن جلوگیری شده، 
فعالیت های تبلیغاتی و مسموم در میان عموم مردم 
و سست کردن ایمان مردم عامی و عادی بوده است. 
درحقیقت بحث آزادی اندیشه و تحقیق نیست بلکه 

بحث نیروسازی و تضعیف جامعه مسلمانان است.

پیشینه تاریخی ارتداد در اسالم
آیا در ســیره پیامبراکرم)ص( و سایر ائمه دستور بر 
قتل و اعدام فردی مرتد وجود دارد؟ دکتر رســول 
جعفریان، مورخ نام آشنا در کتاب تاریخ اسام خود 
می نویسد: »رسول خدا ]پس از فتح مکه[ تنها خون 
چند زن و مرد مشرک را هدر اعام کرد و از مسلمانان 
خواست که هرکجا آنان را دیدند – ولو چسبیده به 
پرده کعبه بود- بکشــند.« )تاریخ اســام، ج1، ص 

واکاوی مفهوم ترور در فرهنگ سیاسی و سنت نبوی
حمله به سلمان رشدی، 
نویســنده مرتــد کتاب 
آیــات شــیطانی زمینه 
بحث های مختلفی حول 
محور ترور در فرهنگ سیاســی و دینی و ایجاد شائبه تروریسم 
مذهبی شده اســت. با واکاوی معنای دقیق ترور قصد داریم بر 

صحت این امر از دیدگاه فقهی و حقوقی تأکید کنیم.
تروریسم پدیده ای سیاسی اســت که با ایجاد رعب و ترس در 
جامعه به دنبال اهداف سیاسی خود است. به دلیل دیدگاه های 
مختلفی که وجود دارد تعریف جامعی از تروریسم وجود ندارد. 
گرانت وارد الو می نویسد: »همه ما مدخل های متفاوتی از ترس 
و پیشینه های فرهنگی و شخصی مان داریم که تصاویر، تجارب 
یا ترس های مشــخصی را برای هر یک از ما بیــش از دیگران 
وحشتناک می ســازد.« اما همه صاحب نظران بر تلفیق ترور و 
خشونت با هم توافق نظر دارند. در ذیل ابتدا مفهوم شناسی ترور 
و تروریسم را در فرهنگ سیاسی و دین اسام بررسی کرده سپس 

به تفاوت ترور و اعدام فقهی می پردازیم.

مفهوم شناسی تروریسم
الف(تروریسم در فرهنگ سیاسی:

مفهوم سیاسی: به معنی قتل سیاسی به وسیله اسلحه در فارسی 
متداول شده است. )لغتنامه، دهخدا، ج15، ص636(تروریسم 
اصطاحی است گویای دخالت دولت یا دولت هایی در کارهای 
داخلی یا خارجی دولتی دیگر، با هدف هراس افکنی از راه اجرا یا 
مشارکت در کارهای تروریستی یا پشتیبانی از عملیات نظامی 
به منظور از میان برداشــتن، تضعیف و براندازی دولت دیگر یا 

دستگاه رهبری آن.

ب(ترور از دیدگاه اسالم
معادل عربی آن »ارهاب« اســت که بر خشونت هایی با اهداف 

سیاسی اطاق شده است. )مجمع اللغه العربیه، المعجم الوجیز، 
ص279(. در فرهنگ اســامی به واژه های فتک و اغتیال حول 
موضوع ترور اشاره شده است اما هر کدام در سنت نبوی دارای 
تمایزاتی هســتند. که بر بحث اهل ذمه و مسئله امان می توان 

تفاوت دو واژه را بررسی کرد.
فتک:

معادل واژه ی ترور در فرهنگ اســامی »فتک« است. در قرآن 
کریم نیز از ماجرای 9تن یادشــده که قصد داشــتند، شبانه به 
خانه صالح )پیامبر قوم ثمود( وارد شده و او و خانواده اش را ترور 
کنند و خداوند عمل آنان راـ  که رنگ دینی بدان زده بودند و در 
کارشان به خدا سوگند یاد می کردندـ  مکر و نیرنگ شمرده و آن 
را به شدت تقبیح کرده است. در سوره نمل آیات 48تا 5۰آمده 
اســت: »و کان فی المدینه تسعه َرْهٍط یفســدون فی االرض و 
الیصلحون قالوا تقاسموا باهلل لنبیتّنه و أْهلَُه ثُْم لنقولّن لِولیِه ما 
شهدنا َمهلِک أهلِِه و إِنّا لصادقون و مکروا مکرا و مکرنا مکرا و هم 

الیشعرون«.
 الغول )االغتیال(:

اغتیال در عربی از ریشــه غول گرفته شده است و در لغت عرب 
به معنای هاک کردن و کشــتن همراه با خدعه و نیرنگ است، 
بدون اینکه مقتول بفهمد. به ادعای صاحب قواعد االحکام واژه 

اغتیال بیشتر برای کشــتن اهل ذمه درصورت نقض عهد آنان 
به کار رفته است و کشتن آنها در این فرض جایز است.

صاحب اقرب الموارد، اغتیال را کشتن با فریب و کشاندن شخص 
به محل خلوت و کشتن او در آن مکان، یا قتل پنهانی کسی معنا 

کرده است.

تحلیل و بررسی
آنچه که از تعاریف موجود دریافت می شود شارع مقدس با ترور 
مخالف بوده و در قرآن کریم نیز با بدترین تعابیر یعنی فســاد، 
فتنه، محاربه، بغــی، تخویف و قتل یاد کرده و عمل مشــترک 
منافقین، مشرکان و کفار معرفی شده است. بنابراین آنچه امروز 
در جهت تحلیل منفی اعدام فقهی نویسنده مرتد ایراد می شود، 
تنها تشبیه اشتباه به ترور بوده و اصا به مفهوم ترویج تروریسم 
مذهبی نیســت. نمونه هایی که از تاریخ اسام برخی در جهت 
مترود دانستن ترور لحاظ می کنند، نیز به دلیل آن است که هنوز 
فهم دقیقی از تفاوت فتک و اغتیال ندارند. مبرهم است که هر دو 
واژه در تعریف خود محتمل بر اصل غافلگیری هستند اما در فتک 
مسئله ترور فردی است که در ذمه اسام بوده ولی در اغتیال ترور 

فردی صورت می گیرد که در ذمه اسام نبوده و محارب است.
همچنین حکم امام راحل نیز از سوی یک مرجع تقلید در دفاع 
از اســام صادر شــده و هنگامی تعارض با اصول حقوق جزای 
بین الملل ایجاد می شــود که ایشــان به عنوان رئیس حکومت 
اسامی نه یک مفتی و با استناد به قوانین جزایی ایران دستور به 
اعدام سلمان رشدی می دانند و تمام شبهات وارد شده به دلیل 
عدم آشنایی با مســئله فقهی فتوا بوده است. بنابراین طبق ادله 
قانونی و فقهی امام مسلمین، سلمان رشدی به دلیل مهدورالدم 
بودن و توهین به پیامبر اکرم)ص( خارج از دین و مرتد محسوب 
شده و فرار وی از داراالسام به درالحرب نیز سبب ساقط شدن 

موازین شرع مقدس نمی شود.
* دکترای روابط بین الملل، پژوهشگر و مدرس دانشگاه

مهدیه شادمانی*  اندیشه 
سیاسی

حجت االسالم حسن شفیعی
دکترای تاریخ و تمدن

اندیشه 
فقهی
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 اطالع رسانی دیرهنگام
درباره اختالل اینستاگرام

پس از اختالل های شدید در اینستاگرام، شرکت ارتباطات زیرساخت 
دیروز از رفع اختالل این پلتفرم خبر داد

واکسن 100ساله ای که از ابتال به 
کرونا پیشگیری می کند

محققان بیمارستان عمومی ماساچوست در مطالعه ای کوچک 
نشان دادند که یک واکسن 100ساله که به طور گسترده برای 
پیشگیری از سل مورد اســتفاده قرار می گیرد ممکن است از 
کووید-19 محافظت کند. بــه گزارش بوســتون گلوب، این 
 Cell Reports Medicine یافته ها که روز دوشنبه در مجله
منتشر و در داوطلبان مبتال به دیابت نوع یک انجام شد، نشان 
داد که واکسن ب، ث، ژ )BCG( 92درصد در مقابل یک دارونما 
در محافظت در برابــر عفونت ها مؤثر اســت. زمانی که کووید 
در اوایل سال2020 شــایع شــد، بیماران قبال در مطالعه ای 
ثبت نام کرده بودند که تأثیر واکســن BCG را در دیابت نوع 
یک بررسی می کرد. محققان به ســرعت یک آزمایش موازی 
را با همــان بیماران راه انــدازی کردند تا ببینند این واکســن 
چقدر در محافظــت در برابر ویروس جدید مؤثر اســت. همه 
144شرکت  کننده کارآزمایی بالینی مطالعه دیابت در کارآزمایی 
موازی که از ژانویه2020 تا آوریل2021 انجام شد، قبل از اینکه 
هر یک از شرکت کنندگان در برابر کووید واکسینه شوند، حاضر 
شــدند. 96نفر از این بیماران این واکســن را دریافت کردند، 

درحالی که 48بیمار با دارونما درمان شدند. 

اندرو دی ناردو، اســتادیار بیماری های عفونی در کالج پزشکی 
بیلور در هیوستون: نتایج نشان می دهد که BCG بیش از حد 
انتظار در برابر کووید مؤثر اســت. او همچنیــن در حال انجام 
تحقیقاتی است که نشان می دهد آیا BCG می تواند از کارکنان 
مراقبت های بهداشــتی در برابر ویروس محافظت کند یا خیر. 
اگرچه تاکنون واکســن های زیادی برای پیشگیری از بیماری 
ســخت و مرگ ومیر بر اثر کووید ســاخته و توزیع شده است 
اما دی ناردو گفت که این واکســن  ها آنطور که دانشمندان در 
ابتدا امیدوار بودند، بادوام یا محافظ در برابر ســویه های جدید 
نبوده اند. به گفته او این احتمال زیاد اســت که BCG می تواند 
همراه با واکسن های کووید برای تقویت ایمنی استفاده شود. او 
گفت: شاید شما به دفعات به دوزهای تقویت کننده نیاز نداشته 
باشید. دنیس فاستمن، دانشــیار دانشکده پزشکی هاروارد که 
این مطالعه را رهبری کرد، گفت که قصد دارد مجوز اســتفاده 
اضطراری را از سازمان غذا و دارو برای استفاده از BCG در افراد 

مبتال به دیابت نوع یک دریافت کند.

دانش

پــس از چنــد روز اختــالل در 
اینستاگرام، باالخره صبح روز گذشته 
شــرکت ارتباطات زیرســاخت طی 
یک اطالعیه 3جملــه ای خبر از رفع 
اختــالل در این پلتفــرم پرکاربر در 
ایران خبر داد. در اطالعیه شــرکت 
ارتباطات زیرســاخت آمده اســت: 
»روز گذشته)دوشــنبه( برخــی از 
لینک های ارتباطی شمالی کشور از 
مبدأ کشورهای همسایه برای ساعاتی 
دچار اختالل شــد که ایــن اختالل 
باعث ایجاد مشکل در تامین ترافیک 
برخی پلتفرم های خارجی شده بود. 
این مسئله با جایگزینی ظرفیت های 
پشــتیبان در ســاعات پایانی شب 

گذشته مرتفع شد.
 براســاس این گــزارش این اختالل 
بیشــتر ارتباطــات ثابت کشــور را 
تحت تأثیــر قــرار داده بــود.« این 
اطالعیــه در حالی اختــالل اخیر را 
مربوط به »روز دوشنبه، برای ساعاتی 
و در ارتباطات ثابــت« عنوان کرده 
که بخــش قابل توجهــی از کاربران 
اینترنت ســیار و ثابت آغاز اختالل 
در اینســتاگرام را از روز یکشــنبه و 
بیش از چند ساعت گزارش می کنند. 
همچنین مســئله عدم اطالع رسانی 
به هنــگام در شــرکت ارتباطــات 
زیرساخت همچنان به قوت خود باقی 
است. بررســی عملکرد این شرکت 
در زمــان اختالل هــای اینترنتی، 
نشــان می دهد که عموما در لحظه 
بروز اختالل ها اطالع رسانی به موقع 
صورت نمی گیرد و همین مســئله، 
بــه شــائبه ها، حــرف و حدیث ها و 

گمانه زنی های مختلفی دامن می زند. 
با نگاهی اجمالــی به نظرات کاربران 
در زمان اختالل ها، ذهن کاربران به 
ســمت موضوعاتی چون فیلترینگ 
خاموش، اجرای پشــت پرده طرح 
صیانت و مسائلی از این دست سوق 

می یابد.

اختالل های پی درپی
مسئله اختالل و قطع شدن اینترنت 
موضوعی عجیب و غیرعادی نیست. 
در همــه جای دنیا کاربــران گاهی 
با این مشــکل روبه رو می شوند، اما 
آنچه غیرعادی است، طوالنی شدن 
اختــالل و قطعی اســت. به عبارت 
دیگــر، پیش بینــی مســیرهای 
جایگزیــن و تســریع در برطــرف 
کردن اختالل و قطعی یک موضوع 

مدیریتی است.
به عنوان مثال، حدود 2هفته پیش، 
آتش سوزی در یکی از حوضچه های 
مرکــز انقالب اســالمی شــرکت 
ارتباطات زیرساخت باعث سوختن 
فیبرهای مستقر در این حوضچه شد 
و کاربران اختالل گســترده و تقریبا 
طوالنی را تجربه کرده اند. حدود یک 
هفته قبل از آن هــم، قطعی برق در 
همین مرکز اینترنت را دچار اختالل 
کرد. با این حال، پس از آتش سوزی 

در این حوضچه دبیر شــورای عالی 
فضای مجــازی وزارت ارتباطات را 
مکلف کرد که عوامــل بروز حادثه را 
شناســایی و به قوه قضاییه معرفی 

کند.

اینستاگرام در صدر اختالالت1400
شرکت ابرآروان اخیرا در گزارشی به 
قطعی ها و اختالل های سال گذشته 
پرداختــه و اعالم کرده »براســاس 
داده های ســامانه رادار ابــر آروان 
اینترنت دیتاســنترهای داخلی در 
سال1400 با 4ســاعت و48دقیقه 
قطعی، 8ســاعت و34دقیقه اختالل 
پراکنده، 2ساعت و20دقیقه اختالل 
همزمــان و بیش  از 4096ســاعت 

اختالل جزئی رو به رو بوده است.«
درواقــع »171روز و 3ســاعت  
و42دقیقــه معــادل 47درصــد 
ســال1400 در ارتباطات اینترنتی 
دیتاسنترهای داخلی اختالل وجود 
داشته است« که به معنی این است 
که نیمی از ســال گذشــته اختالل 

اینترنتی داشته ایم.
این شــرکت همچنیــن 89درصد 
اختالالت اینترنت دیتاســنترها را 
مربوط به وب سایت های بین المللی 
و 67درصــد اختــالالت را مربوط 
به ارتباطات اینترنتی اینســتاگرام 

گــزارش کــرده اســت. همچنین 
3 وب ســایتی که در ســال1400 
بیشــترین میزان اختالالت را تجربه 

کرده اند هر سه خارجی بوده اند.
این در حالی است که در سال گذشته 

»ارتباطات دیتاســنترهای کشــور 
288دقیقه معادل 4ساعت و48دقیقه 

به شکل کامل قطع بوده است.«
گــزارش اردیبهشــت1401 رادار 
نشــان می دهد، وب ســایت های 
خارجی کــه رادار آنها را به شــکل 
در  می کنــد،  پایــش  مســتمر 
دیتاســنترهای ایــران 25برابــر 
دیتاســنترهای خارجی با اختالل 
ارتباطات اینترنتی روبه رو بوده اند؛ 
بــر ایــن اســاس می تــوان گفت 
اختالالت اینترنت در دیتاسنترهای 
ایران )برپایه وب سایت های جهانی( 
25برابر میانگین اختالل اینترنت در 
دیتاسنترهای بین المللی بوده است.
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استارت آپ یک میلیارد دالری 
برای اجاره خانه 

بنیانگذار و مدیرعامل سابق اســتارت آپ فضای کار اشتراکی 
وی  ورک )WeWork( به زودی  کسب وکاری  جدید در زمینه 
اجاره خانه به ارزش یک میلیــارد دالری  راه اندازی می کند. به 
گزارش نیویورک تایمز، آدام نیومن، در حــال کار روی نوعی 
کسب وکار اجار ه مسکن با نام Flow است. برای این کار بودجه   
جسورانه 350میلیون دالری از شرکت سرمایه گذاری اندریسن 
هوروویتز دریافت کرده اســت. البته این شــرکت هنوز به طور 
رسمی راه اندازی نشده است. این بزرگ ترین چک بانکی فردی 
اندریسن هوروویتز اســت که تاکنون برای یک شرکت نوشته 
است. نیومن 3هزار واحد آپارتمان در ایالت  های مختلف آمریکا 
خریده است تا آپارتمان های خود را با برند Flow بسازد و کسب  
وکار جدیدش را تا سال 2023راه اندازی کند. مارک اندریسن  
از بنیانگذاران اندرسن هوروویتز در پست وبالگ شرکت توضیح 
داد: ما فکر می  کنیم این طبیعی است که نیومن برای نخستین 
ســرمایه گذاری خود پس از وی ورک، به موضــوع اجاره خانه 
بپردازد.  به نظر می رسد که Flow از نظر مالی با هیچ شرکت رمز 

ارزی Flowcarbon ارتباطی نخواهد داشت. 

استارت آپ

عدد خبر

نسخه نهایی سیستم عامل اندروید۱۳ 
سرانجام آماده شد. این سیستم عامل 
موبایل از روز گذشته در اختیار کاربران 
گوشــی های پیکســل شــرکت گــوگل 
قــرار گرفــت. انتظــار مــی رود برخــی 
شــرکت های  تولیــدی  گوشــی های 
نوکیــا،  ایســوس،  سامســونگ، 
موتــوروال، وان پــاس، اوپــو، ســونی، 
شــیائومی و غیره هم از اواخر امســال 

این به روزرسانی را دریافت کنند.

 ۱۳

قاضــی دادگاهــی فــدرال در کالیفرنیــا 
اسناد تسویه یک شــکایت علیه اپل به 
مبلــغ ۳۰میلیــون دالر را امضــا کرد.این 
شــکایت مربوط به نپرداختن دســتمزد 
مربوط به معطل شــدن ۱۵هــزار کارمند 
خرده فروشــی این شــرکت بــود. دادگاه 
عالی کالیفرنیا در ســال۲۰۲۰ میادی با 
اتکا بر این پرونده اعام کرد طبق قانون 
ایالتی، کارمندان بایــد برای مدت زمانی 
که تحت بررسی های امنیتی اجباری قرار 

می گیرند، دستمزد دریافت کنند.

  ۳۰ 
میلیون دالر 

اینترنت رایگان سرپرستان خانوار
آنگونه که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعالم کرده، تاکنون بسته های اینترنت رایگان ۹44هزار نفر 
از سرپرستان خانوار فعال شده اســت. مجید حقی، معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطالعات سازمان تنظیم 
مقررات، با اشاره به اینکه این بسته ها صرفاً به سرپرست های خانوار سه دهک کم درآمد تعلق می گیرد، می گوید: »کد 
ملی و شماره تلفن همراه اعالم شده حدود ۹44هزار نفر از سرپرست های خانوارها که مشترک اپراتورهای همراه اول، 
ایرانسل، رایتل و اپراتورهای مجازی تلفن همراه شاتل موبایل، های وب، آپتل، سامان تل و منطقه آزاد کیش هستند 
به این اپراتورها اعالم شده است.« به گفته حقی »بسته اینترنت سیم کارت این دسته از مشموالن که مشکلی برای 
فعال سازی بسته نداشته اند، فعال و پیامک فعال سازی برای آنها ارسال شده است.«  او حجم این بسته های ساالنه 
را 40گیگابایت اعالم کرده که ۳0گیگابایت آن برای استفاده از سایت های منتخب و 10گیگابایت آن برای استفاده از 

اینترنت درنظر گرفته شده است.

مکث
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