
سرمقاله
عبدا...گنجی؛ مدیرمسئول

بدون تردید شــروع برجام كه متأثــر از رأي ملت در 
سال1392 بود یك هدف اساسي داشت و آن كم كردن 
آالم اقتصادي مردم درقبال كند كردن توسعه هسته اي 
ایران بود. هــدف نظام جمهوري اســامي از برجام، 
گشایش اقتصادي از طریق مذاكره بود والغير. در خارج از پوسته قدرت و قدري هم 

در داخل حكومت 3نگاه به برجام شكل گرفت.
دسته اي مي گفتند تاش نمایيم با برجام فشــار اقتصادي دشمن را كم 

كنيم این دسته معتقد بودند كه مشكل غرب با ما بر سر وجود )ماهيت( 1
انقاب اسامي نيست بلكه ســر حدود اســت بنابراین چيزي مي دهيم و چيزي 

مي گيریم و مشكل حل مي شود.
 دسته دوم معتقد بودند با مذاكره مخالف نيستيم اما مشكل غرب با ما بر سر 

اساس و ماهيت جمهوري اسامي است و هســته اي و موشكي و غيره بهانه 2
است. مگر زمان امام كه همين فشارها بود هسته اي و موشكي و منطقه اي داشتيم؟ و 
مگر غرب احمق است اجازه دهد كشوري كه سلطه فرهنگي- سياسي جریان هژمون را 
نمي پذیرد تقویت شود؟ هنوز فضاي رسانه اي و اجتماعي-سياسي كشور به ظاهر در این 
دو نگاه متمركز اســت و نگاه بدبينانه این اســت كــه پس از توافق هم بســياري از 
محدودیت هاي خرید و فروش و ســرمایه گذاري باقي خواهد ماند. اما اثر رواني توافق 
ممكن است به تثبيت قيمت ها بينجامد كه برخي آن را »ارزش جنازه برجام« مي گویند. 
اما از سال دوم دولت روحاني دسته سومي بوده اند كه تاكنون، بدون توجه 

به محتوا و داده ها و ستانده هاي برجام بر توافق اصرار داشته اند تا حدي كه 3
اصطاح »بده بره« هشتگ انتقاد نسبت به آنان شــد. برخي تا همين اخيرا صریح 
مي گفتند كه مسئوليت عدم توافق به عهده رهبري اســت و معيشت مردم را یا به 
رهبري یا سپاه ارجاع مي دادند تا هر طور شده توافق امضا شود. این جماعت عمدتا 
كساني بودند كه در 25سال گذشته هيچ گاه حرف و مطالبه شان اقتصادي و معيشت 
نبوده است و گفتمان معيشت هميشــه از محفظه گفتماني آنان خارج بوده است. 
دمكراسي خواهي، توسعه سياسي، انتخابات آزاد، كوتاه آمدن در سياست خارجي، 
كاهش سهم دین و نهادهاي دیني در نظام، حرف اساسي و ثابت آنان بوده است. این 
دسته هدف از برجام را »تبدیل ایران از یك كشور انقابي به كشوري عادي« اعام 
كردند. نام این عمل را نرماليزاسيون گذاشتند و به روحاني نوشتند كه وظيفه داري 
ایران را از حالت اســتثنایي به حالت عــادي تبدیل كني. از نيكــوس پوالتزاس 
جامعه شناس یوناني-فرانسوي براي تئوریزه كردن موضوع الهام گرفتند و نوشتند 
كه او مي گوید: 2نوع دولت داریم. دولت استثنایي و دولت نرمال. دولت نرمال دولت 
سرمایه داري پيشــرفته را معرفي و دولت اســتثنایي را دولت اقتدارگرا، توتاليتر، 
بناپارتي، اليگارشي نظامي و بيسماركي معرفي كردند و از روحاني مي خواستند كه 
در ذیل شعار اعتدال، ایران را از حالت انقابي خارج و به كشوري عادي تبدیل كند. 
روحاني گرچه گرایش اقتصادي را در برجام مد نظر داشت اما حكم 90 به 100 بود 
و از بازتوليد ادبيات براي فراسوي برجام فروگذار نكرد. روحاني هنوز برجام امضا و 
اجرا نشده بود از برجام 2 و 3 سخن مي گفت و از »ایران جدید« نام مي برد. در روز 
12بهمن در حرم امام به انقابي بودن حمله كرد كه یك سال، 2سال ، 3سال تمامش 
كنيد و به رغم اینكه امام مهم ترین دســتاورد دفاع مقدس را »استمرار روح اسام 
انقابي در پرتو جنگ« مي دانســت صریح اعام كرد كه »اســام انقابي« حرف 
منافقين اســت. در آن ســوي ماجرا پمپئو وزیــر خارجه وقت آمریــكا در جمع 
سلطنت طلبان در شهر لس آنجلس اعام كرد: هدف از فشارهاي اقتصادي بر ایران 
تبدیل ایران از یك كشور انقابي به یك كشور عادي است و پيش از آن اوباما اعام 

كرد: »ایرانيان باید بدانند شــعار مرگ بر آمریكا براي آنان 
اشتغال ایجاد نمي كند.« و اینچنين دوگانه انقاب- معيشت 

را مقابل ملت به تصویر مي كشــيدند كه یكي از ایــن دو راه را باید انتخاب كنيد یا 
انقاب یا معيشت، و این دو با هم جمع نمي شود. 

اقتصادي از برجام! خوانش فرا
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خوانش فرااقتصادی 
از برجام!
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ادامه در 
صفحه2

داده نما
همشهری آناین / گرافيك: مهدی سامی

همه چيز درباره مترو فرودگاه امام خمينی)ره(
خط مترو فرودگاه امام خمینی، در انشعاب خط یک مترو تهران واقع شده که در 
مرداد  ۱۳9۶به بهره برداری رسيد و سرفاصله حركت قطارهايش 95دقيقه است.

 30 کیلومتر 
طول خط 

 4 ایستگاه 
فعال در این خط 

 3 رام 
قطار ویژه با  

طراحی بار

 2 ایستگاه شاهد-باقرشهر
و شهرآفتاب فعال 

 2 ایستگاه واوان و پرند
  هنوز افتتاح 

نشده اند.

 95 دقیقه 
سرفاصله حرکت 
قطارها یا مدت 
زمان انتظار در 
ایستگاه برای 

رسیدن قطار بعدی 

ساعت کار این 
خط از 

ايستگاه فرودگاه 
امام خمينی:

   08:05 صبح 
و آخرین حرکت 

 ۱9:۱0

فیلم هجوم حشرات  به آثار موزه را  با اسكن این كيو آركد  ببينيد.

اتوبوسومترونفستازهمیکنند
200 دستگاه اتوبوس ماهانه به تهران تحویل داده می شود12 ایستگاه جدید مترو تا پایان سال به بهره برداری می رسد

بازنشستگان به حق و حقوق خود رسیدندتهديد دارويی با مالیات بر ارزش افزوده 
حقوق جدید بازنشستگان  در احكام شهریورماه اعمال و پرداخت می شودكاهش نيافتن ماليات دارو  می تواند منجر به شكست در طرح دارویار شود

 توافق عادالنه
همچنان معطل آمریکا

 فشارصهيونيست ها، اختاف با 
كنگره و مشكات داخلی، از دالیل 

بی تصميمی دولت بایدن  است

روایتی از جزئیات 
پیشنهاد اروپا 

جاماندن  دختر 
2.5ساله  در جنگل

دانشمندان به مدلی از هوش 
مصنوعی رسيده اند كه وقوع جرم را 

یك هفته قبل پيش بينی می كند

مأموران كانتری چالوس 
دختربچه گمشده را پيدا كرده و به 

خانواده اش رساندند

صفحه2 صفحه  12

صفحه11

 چرخش اردوغان 
به سمت دمشق

تركيه دردهه گذشته به دنبال 
سرنگونی سوریه بوده، اما حاال 
به دنبال مصالحه با اسد است

صفحه6

صفحه4 صفحه5

 پیش بینی جرم 
با هوش مصنوعی

 هجوم کاغذخواران
به موزه هنرهای معاصر

 حشراتی به نام »بیدکاغذ« به جان آثار موزه افتاده
و این مرکز را در 2روز گذشته برای سمپاشی تعطیل کرده اند

دل
ا عا

 من
ي/

هر
مش

س: ه
عك

21

خاصه و صحنه های جذاب بازی 
پرسپولیس با فوالد خوزستان 

را با اسكن این كيو آركد ببينيد.

متن کامل را  در همین صفحه بخوانید.

صفحه7

 133 شهر  
آسیب دیده

 1433 روستا   
آسیب دیده

 3000 کیلومتر راه    
آسیب دیده

 9000 میلیارد
  تومان آسیب     

به کشاورزی

 3500 میلیارد 
 تومان آسیب     

به عشایر

فيلم  گفته های رئيس پژوهشكده 
زیست پذیری شــهری درباره 
دالیل سیل مهیب را با اسكن 

صفحه15این كيو آركد  ببينيد.

 تاوان
سیل مرداد

همشهری درباره برآورد اوليه 
خسارت های بارندگی و سياب 

مرداد در 24 استان گزارش می دهد



شنبه 29 مرداد 21401
 شماره  8570

 رئیس جمهور شــهدا، جانبازان و 

دولت
آزادگان سرافراز کشــورمان را از 
مهم ترین عوامل اقتدار جمهوری 
اسالمی دانست و گفت: دولت مردمی با الگو گرفتن 
از راه و مرام شــهدا، جانبازان و آزادگان و تکیه به 
توانمندی های داخلی با قدرت و شــتاب در مسیر 

تحقق پیشرفت و عدالت گام برخواهد داشت.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری، 
ســیدابراهیم رئیســی در دیدار جمعی از آزادگان 
سرافراز انقالب اسالمی، آزادگان را نماد ایستادگی، 
بصیرت، توکل، صبر، سپاســگزاری به درگاه حق، 
انقالبی بودن و انقالبی ماندن دانست و گفت: آزادگان 
حقیقتا پرچم برافراشته عزت و شکوه در هر کوی و 

برزن کشورمان هستند.
وی با بیان اینکه این پرچم برافراشــته، نماد همه 
ارزش ها و آرمان های بلند انقالب اســالمی است، 
افزود: آزادگان سرافراز کشــورمان، چه در دوران 
اسارت که دشمن را خوار و زبون کرده و به استیصال 
کشــاندند و چه پس از آن، در عرصه های مختلف 
همواره پرچم ایثار، فداکاری و از خودگذشتگی را 
در اهتزاز نگاه داشــتند و مایه عزت کشــور و ذلت 

دشمنان شدند.
رئیســی با بیان اینکه تحمل اســارت در چنگال 
ســفاکان بعثــی کار آســانی نبود، بــر ضرورت 
گرامیداشــت آزادگان تأکید کرد و گفت: آنچه از 
رخدادها و وقایــع دوران دفاع مقــدس و ازجمله 
اسارت آزادگان سرافراز کشــورمان در بند دشمن 
بعثی ثبت و ضبط شده اســت، تنها بخش اندکی 
از حماســه های قهرمانان دفاع از دین و وطن بوده 
و ضرورت دارد جانفشانی  های این چهره های مقاوم 
و قهرمان به شایســتگی به تصویر کشیده شود تا 

برای عصرها و نسل های آینده به عنوان الگو و اسوه 
باقی بماند.

فرصتی مهم برای پیشرفت کشور 
رئیس جمهور در بخــش دیگری از ســخنانش از 
مسئوالن بنیاد شهید و امور ایثارگران خواست، در 
آینده بازهم زمینه برگزاری نشست هایی با حضور 
آزادگان صاحب نظر و دغدغه منــد را فراهم کنند، 

تا از نظــرات و ایده هــای آزادگان به عنوان یکی از 
دغدغه مندترین و دلسوزترین قشرهای جامعه، بهره 
گرفته شود. رئیسی با بیان اینکه امروز دولت مردمی 
فرصتی مهم برای رشد و پیشرفت کشور در اختیار 
دارد، تصریح کــرد: این فرصت برآمــده از اعتماد 
مــردم و رهبرمعظم انقالب، دیدگاه های ســازنده 
شــما و توجه و دعای خیر خانواده شهدا نسبت به 
این دولت اســت. وی همچنین با بیان اینکه امروز 

دشمن نیز این پیام را دریافت کرده است که دولت 
مردمی مصمم به اجرای منویات رهبرمعظم انقالب 
اسالمی و جبران عقب ماندگی های سال های گذشته 
است، عنوان کرد: برخالف کسانی که به اشتباه تصور 
می کردند گره ها با مدد دست بیگانگان باز می شود، 
اما دولت مردمی عمیقا بــاور دارد که اگر منظومه 
فکری امام و رهبری در کشــور اجرایی و عملیاتی 
شــود، حتما کشور را به ســمت قله های پیشرفت 
رهنمون خواهد شد. رئیسی در ادامه با بیان اینکه 
شما ایثارگران و خانواده شــهدا و جانبازان در ابتال 
و امتحان خود پیروز و ســربلند شدید، افزود: شما 
آزادگان در دورانی که حتی تصور نمی کردید شاید 
روزی آزاد شوید، با اراده های پوالدین، مقتدرانه در 
برابر دشمن ایســتادگی کردید و او را خوار و زبون 

کرده و به استیصال کشاندید.

دشمن ضعیف تر شده است
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز نسبت به روزگاری 
که شما در بند دشــمن قهرمانانه مقاومت کردید، 
دشــمن به مراتب ضعیف تر و جمهوری اســالمی 
به مراتب قدرتمندتر اســت، گفت: قــدرت امروز 
جمهوری اسالمی به برکت ایســتادگی و مقاومت 
قهرمانانه شــما و خون های شهدا و جانبازان است. 
امروز دنیا متوجه این مســئله شــده و نگاهش به 
جمهوری اســالمی ایران، نگاه به یک نظام مقتدر 
و منسجم است. رئیســی افزود: علم، اقتصاد، کار و 
تالش و تجهیزات و تسلیحات نیز برای هر کشوری 
قدرت می آفرینند، اما مهم ترین عناصر خلق قدرت 
در جمهوری اسالمی، شــهدا، جانبازان و آزادگان 
سرافراز کشورمان هســتند که رهبرمعظم انقالب 

اسالمی نیز همواره بر آن تأکید داشته اند. 

رئیس جمهور در دیدار جمعی از آزادگان:

دولتمصممبهجبرانعقبماندگیهاست

توافق عادالنه؛  همچنان معطل آمریکا
 فشارهای رژیم صهیونیستی، اختالف با کنگره و مشکالت داخلی، از مهم ترین دالیل بی تصمیمی دولت بایدن برای بازگشت به برجام است

 درحالی کــه ایران پاســخ مکتوب خــود به متن 

برجام
پیشــنهادی اتحادیه اروپا را در روزهای گذشته به 
بروکسل ارســال کرده و همه  چیز در انتظار پاسخ 
طرف مقابل و به ویژه آمریکایی هاست، اما واشنگتن همچنان درحال 
اتالف وقت است و مقام های کاخ سفید به جای پاسخگویی به مطالبات 
قانونی تهران، به فضاســازی پیرامون پاســخ ایران روی آورده  اند؛ 
رویکردی که به نظر می رسد از ناتوانی دولت در تصمیم گیری در این 
زمینه ناشی می شود.به  گزارش همشهری، پس  از اینکه در روزهای 
اخیر بعضی منابــع، ادعاهایی درباره افشــای برخی بندهای متن 
پیشنهادی و امتیازات ارائه شده به تهران از سوی واشنگتن مطرح 
کردند، مقام هایی آمریکایی همچنان اصرار دارند که امتیازی به ایران 
ندهند و همچنان درحال بررسی متن ارائه شده از سوی اتحادیه اروپا 
و پاسخ مکتوب جمهوری  اسالمی هستند.این در شرایطی است که 
برخی منابــع غربی به نقــل از مقام های اروپایی گــزارش داده اند 
بروکسل همچنان منتظر پاسخ آمریکا به  نظرات ایران درباره متن 

پیشنهادی اتحادیه اروپاست. 

پشت  پرده تناقض گویی ها
پس  از آنکه اعالم شد آمریکا به صورت شــفاهی با برخی مطالبات 
ایران موافقت کرده  است، تناقض گویی ها در این زمینه در کاخ  سفید 
افزایش یافت؛ رویکردی که تحلیلگــران معتقدند بیش از هر چیز 
ناشی از افزایش فشــار البی های مخالف برجام در ساختار سیاسی 
آمریکا و همچنین صهیونیست هاســت. بر این اساس نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی در نامه ای به رئیس جمهور آمریکا، ضمن اعتراض 
به پیش نویس توافق هسته ای، اذعان کرد پیشــنهاد اروپایی ها، با 
خطوط قرمز واشــنگتن مطابقت ندارد. یائیر الپید در این نامه بار 
دیگر به تالش های تل آویو برای اثرگــذاری در روند گفت وگوهای 
هســته ای ایران اذعان و تأکید کرده  اســت که اســرائیل با انتقال 
پیام از طریق کانال های پنهان و آشــکار خود بــه آمریکایی ها، در 
تالش است بر مباحث حساسی که این روزها در کاخ سفید درباره 

 احتمال بازگشت به توافق هســته ای در جریان است، تأثیر بگذارد.

واشنگتن - تل آویو؛ اختالف در تاکتیک، همسانی در اهداف
این در حالی است که سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا در نشست 
 خبری اخیر خود تأکید کرد که واشنگتن و تل آویو از نظر تاکتیکی 
درباره برنامه هسته ای ایران اختالف دارند، اما هدف ما یکی است. 
ند پرایس با اشاره به اینکه موضع رسمی رژیم صهیونیستی در قبال 
ایران تغییر نکرده  است، گفت: »واشنگتن و تل آویو در هدف راهبردی 

ممانعت از دستیابی ایران به سالح هسته ای، اشتراک نظر دارند.«
وی به این موضوع هم اشاره کرد که بررسی پاسخ ایران به پیشنهاد 
اتحادیه اروپا، از سوی کاخ سفید همچنان ادامه دارد؛ »ما پاسخ خود 
را به صورت مستقیم و به شــکل خصوصی به اتحادیه اروپا منتقل 
خواهیم کرد.« پرایس به گفت وگوی اخیر حسین امیرعبداللهیان، 
وزیر امور خارجه کشورمان با همتای عمانی خود نیز واکنش نشان 
داد و تأکید کرد که عمان نقش مهمی در احیای برجام و همچنین 

موضوع تبادل زندانیان ایران و آمریکا ایفا کرده  است.

پرونده آزادی زندانیان
با توجه به موضع گیری سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، به  نظر 

می رسد عالو ه بر رایزنی های برجامی، پرونده تبادل زندانیان میان 
تهران و واشنگتن یکی از محورهای گفت وگوی امیرعبداللهیان با 
همتای عمانی خود بوده  است. مقام های تهران تأکید دارند جمهوری 
 اســالمی خارج از کانال برجام، بارها آمادگی خود را برای پرداختن 
به موضوع »آزادی زندانیان« به آمریکایی ها اعالم کرده  اســت. بر 
همین اساس هم بود که ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امورخارجه 
کشــورمان در روزهای اخیر تأکید کرد که ایران برای اجرای فوری 

توافق با آمریکا درباره زندانیان آماده است.
 

افزایش فشار صهیونیست ها
دراین میان کارشناســان معتقدند برخی عوامل مانند فشارهای 
رژیم صهیونیستی، اختالف با کنگره و مشکالت داخلی در آمریکا، 
از مهم ترین دالیل بی تصمیمی و تعلل دولت بایدن برای بازگشت 

به برجام است. 
در همین چارچوب هم بود که شــورای امنیت ملی آمریکا اعالم 
کرد دولت بایدن به جمهوری اسالمی در زمینه توقف تحقیقات 
آژانس بین المللی انرژی اتمی و معافیت تحریمی شــرکت های 
غربی فعال در ایران بــا هدف احیای برجــام »هیچ تضمینی« 

نداده  است.

 تنوع اقوام و مذاهب؛ مزیتی برای ایران
رئیس جمهور در دیدار اعضای فراکسیون اهل سنت مجلس تنوع اقوام و مذاهب در کشور را 
یک مزیت و فرصت برای جمهوری اسالمی دانست و گفت: پیشرفت کشور در گرو همراهی و 
همدلی است و توجه به این فرصت و مزیت ارزشمند قطعا موجب رشد و ارتقای کشور خواهد 
شد. سید ابراهیم رئیسی افزود: تقدیم ۱۱هزار شهید اهل سنت در دوران دفاع مقدس نشان 
می دهد اهل سنت ما متدین و دلداده به انقالب اسالمی هستند و همه ما نسبت به رفع دغدغه ها 
و مشکالت آنها وظیفه داریم و احساس مسئولیت می کنیم. وی رفع محرومیت از همه نقاط 
کشور را وظیفه دولت و مجلس عنوان کرد و گفت: تفاوتی نمی کند که این محرومیت در کدام 
نقطه از کشور و با چه ترکیب قومیتی و مذهبی باشد. دولت مردمی محرومیت را نمی پسندد و 
برای اجرای عدالت و رفع محرومیت از همه مناطق محروم کشور تالش می کند. رئیس جمهور 
در ادامه با اشاره به مطالب مطرح شده از سوی بعضی نمایندگان درباره مشکل بیکاری و مسکن 
برخی مناطق کشور، گفت: رفع بیکاری و ایجاد اشتغال برای دولت اولویت است. در این راستا 
ضروری است همه تالش ما معطوف به امیدوار کردن مردم به داشته های بسیار ارزشمند کشور 
و بهره برداری از آنها باشد. رئیسی گفت: رفع مشکالت مردم در حوزه مسکن، به ویژه مسکن 
روستایی، در دستورکار دولت است و به مسئوالن مربوطه تأکید کرده ایم ارائه تسهیالت در 
این زمینه انجام شود. وی درباره ابالغ و اجرای مصوبات سفرهای استانی که ازسوی یکی از 
نمایندگان مطرح شد نیز تصریح کرد: اجرای مصوبات سفرهای استانی حتمی است و دور دوم 
این ســفرها با قید پیگیری اجرای این مصوبات آغاز خواهد شد. عالوه بر وزرا، استانداران و 
معاون اجرایی رئیس جمهور نیز موظف شده اند بر اجرای مصوبات سفرهای استانی پیگیری 
و نظارت جدی داشته باشند. رئیسی در ادامه سخنانش به باور دولت مردمی برای بهره گیری 
از ظرفیت نیروهای کارآمد فارغ از قومیت و مذهب اشاره کرد و افزود: مکرر اعالم کرده ایم 
که به کارگیری نیروهــای بومی و کارآمد، از اولویت های اصلی دولت ســیزدهم در گزینش 
نیروهاست، چراکه زمینه ساز افزایش انگیزه در بدنه اجرایی کشور می شود. وی تأکید کرد: 
پیشرفت کشور در گرو همراهی و همدلی است و صف بندی و خط کشی های سیاسی مشکلی 
از کشور حل نخواهد کرد. به لطف خدای متعال با همکاری و هم افزایی شکل گرفته در داخل 

کشور گره های مردم باز و مشکالت شان کاسته خواهد شد.

مکث

 روایتی از جزئیات پیشنهاد اروپا 
شبکه خبری الجزیره به نقل از »منابع آگاه« ادعا کرد پیشنهاد اتحادیه اروپا برای احیای برجام 4 مرحله و 2دوره زمانی را شامل می شود که 
هرکدام ۶۰روزه است. این منابع مدعی شده اند که در روز اول امضای توافق ۱۷بانک و ۱۵۰نهاد اقتصادی رفع تحریم می شوند و از همان روز 
اول اجرای توافق، تهران به طورتدریجی کاهش گام های هسته ای خود را آغاز می کند. آنها همچنین تأکید کرده اند که همزمان با اجرای توافق، 
۷میلیارد دالر از اموال بلوکه شده ایران در کره جنوبی آزادسازی خواهد شد. این منابع می گویند ازجمله سازوکار این توافق این است که 
ایران طی ۱2۰روز بعد از امضای توافق ۵۰میلیون بشکه نفت صادر خواهد کرد و صادرات نفت ایران پس از این دوره روزانه 2/۵میلیون بشکه 
خواهد بود. دراین گزارش همچنین عنوان شده است که در متن پیشنهادی آمده اگر واشنگتن بار دیگر از توافق خارج شد، باید غرامت مالی 
پرداخت کند. از سوی دیگر نماینده روسیه در مذاکرات وین نیز در گفت وگو با رسانه ها با اشاره به وجود برخی مسائل پیچیده برای احیای 
برجام، گفت: موارد زیادی برای احیای توافق هسته ای حاصل شده است. امیدواریم تا قبل از اول سپتامبر)۱۰شهریور(، اجماعی برای احیای 
توافق هسته ای داشته باشیم.  میخائیل اولیانوف افزود: ۳متن برای احیای توافق وجود دارد و اتحادیه اروپا در تالش است بین دیدگاه های 
طرف ها ارتباط برقرار کند. ما این تصور را داریم که واشنگتن خواهان حل وفصل مسائل باقیمانده غیرمرتبط با توافق هسته ای ایران است. 

مکث

 2جنگ همزمان دشمنان
 علیه ایران

 رئیس مجلس: پس  از جنگ تحمیلی، دشمنان 
نظام 2جنگ »اقتصادی« و »شــناختی« را به 

کشورمان تحمیل کردند
رئیس مجلس در دومین یادواره شــهدای عملیات رمضان 
که در همدان برگزار شــد، تأکید کرد: اگر طرف های مقابل 
به برجام و توافق مورد تأیید سازمان ملل عمل نکنند، اجازه 

زیاده خواهی نمی دهیم.
به گزارش همشهری، محمدباقر قالیباف افزود: پس از امضای 
برجــام در دولت گذشــته، رئیس جمهور وقــت آمریکا به 
تعهدهای خود عمل نکرد و برخالف تأیید ســازمان ملل، با 
زیرپا گذاشتن قطعنامه این سازمان، تحریم ایران را نیز بیشتر 
کرد. وی با بیان اینکه آمریــکا قلدری می کند، افزود: اگر در 
برابر این کشور ایســتادگی نکنیم، آنها نیز کوتاه نمی آیند، 
بنابراین در این زمینه باید رویکرد »تولید قدرت« را با قدرت 

پیش برد.
قالیباف با بیان اینکه امروز در جنگ اقتصادی، نخســتین و 
مهم ترین قانون مصوب مجلس، قانون رفع تحریم بود، چراکه 
معتقد به پایان دادن به این جنگ ظالمانه هستیم، تأکید کرد: 
چنانچه آنها به تعهدات خود عمل نکنند، دلیلی ندارد ما نیز 

به تعهدهای خود در حوزه هسته ای عمل کنیم.
وی گفت: وقتی آنها به دنبال ادامه تحریم ظالمانه هستند، 
چرا ما  نباید به حق قانونی خــود در چارچوب آژانس عمل 
کنیم؟ برخی عنوان می کردند که با اجرای این قانون اتفاقاتی 
می افتد، اما وقتی با قدرت ایســتادیم، بــا قطع دوربین هم 
اتفاقی نیفتــاد و در نتیجه آمریکا دوباره بــه میز مذاکرات 
بازگشت. امروز هم درحال ادامه مذاکرات تا تن دادن آنها به 

اشکاالتی که در گذشته بود، هستیم.

جنگ شناختی و اقتصادی؛ ترفندهای جدید دشمن
قالیباف همچنین با تأکید بر اینکه مشــکالت کشور با رفع 
تحریم کاهــش می یابد، اما مرتفع نمی شــود، گفت: باید با 
قوی کردن خود در حوزه اقتصادی، نسبت به خنثی سازی 
تحریم ها اقدام کرد.وی افزود: پس از جنگ تحمیلی، دشمنان 
این نظام 2جنگ دیگر را به کشورمان تحمیل کردند، چراکه 
نظام استکباری به دلیل داشــتن خوی استکباری، اساس و 
مبنای نظام جمهوری اسالمی را همســو با خود نمی داند. 
در جنگ شناختی مبتنی بر رسانه، دشمنان با ایجاد شک و 
تردید در مردم به دنبال ایجاد سستی در جبهه اسالم هستند. 
امروز روایت های مختلف و دروغ در بنگاه های خبرپراکنی 
دشمن تولید شده و آنها اشکال های کوچک را آنقدر بزرگ 

جلوه می دهند تا به باورهای مردم لطمه بزنند.
وی تنها راه مقابله با جنگ شناختی را درپیش گرفتن و عمل 
به منویات رهبرمعظم انقالب مبنی بر جهاد تبیین دانست و 
افزود: باید در تبیین صحیح روایات پیشگام بود، نه اینکه فضا 

را برای ورود و خبرپراکنی دشمن مهیاکرد.

خوانش فرااقتصادي از برجام!
این نگاه در کشور طرفداراني داشت که از  ادامه از 

هجمــه بــه برنامه هــاي فرهنگــي و صفحه اول
بودجه هــاي آن تــا روابط عاطفــي در حیــن مذاکرات را 
دربرداشت. این جماعت به بازي سه سر برد فکر مي کردند. 
معتقد بودند اگر فشار دشمن موجب تقابل مردم و حاکمیت 
شود، چه حاکمیت مستقر برود و چه تغییر رفتار دهد در هر 
صورت آنچه ما مي خواهیم در سقف و کف آن محقق مي شود 
و اگر به مذاکره تن بدهد عادي شــدن رابطه با غرب موجب 
فروپاشــي عصبیت انقالبــي )منظور عصبیــت در ادبیات 
ابن خلدون( فرومي پاشــد و باز مــا با ایران عــادي مواجه 
مي شویم. عادي شدن رابطه با غرب و برجام 2 و 3 )موشکي، 
منطقه اي( را زمینه هایي براي تهي کــردن روح انقالبي از 
کشور مي دانستند و هنوز هم به این فکر مي کنند. در همه این 
ســال ها رهبري بر گفتمان انقالبي گري تأکید مي کردند و 
هوشــمندانه متوجه صحنه بودند. تعابیــري مانند »دولت 
انقالبي«، »مجلس انقالبي«، »حوزه انقالبي« و حتي استاد و 
معلم و کارگر انقالبي را گوشزد مي کردند و قواعد انقالبي گري 
را یادآور مي شــدند و هشــدار مي دادند: جوانان انقالبي را 
افراطي معرفي نکنید و... حال در آستانه توافق احتمالي باید 
یادمان باشد هدف مذاکره گشایش اقتصادي براي ملتي است 
که تحمل کرد و تسلیم نشد. برجام ربطي به ماهیت حقیقي 
نظام جمهوري اسالمي ندارد. این دولت برجام را فقط براي 
معیشــت مي خواهد امــا آن دولــت براي معیشــت هم 
مي خواست. ممکن است ما با غرب به زیست مسالمت آمیز 
راضي شــویم. اما آنان هضم شــدن ما در هاضمــه خود را 
مي خواهند که طبیعي اســت ما بر هویت تمدني و ماهیت 

نظام خود اصرار داریم و خواهیم داشت.

سیداسماعیل خطیب
وزیر اطالعات

بــرای  دشــمنان  ترفندهــای  همــه 
توطئه چینــی علیــه نظــام بــا حضــور 
مردم و دســتگاه های  امنیتی، نظامی 
و قضایــی در صحنــه نــاکام مانــده 
 اســت. امید آنها به برخــی فتنه گران و 
بیانیه نویســان داخلی نیز بــا همراهی 

ملت راه به  جایی نخواهد برد. / ایسنا

ناصر کنعانی
سخنگوی وزارت امور خارجه

دولــت آمریــکا رکــورددار مداخلــه و 
حمله نظامی و کودتا علیه کشــورهای 
مستقل است. کودتای ۲۸مرداد۱۳۳۲ 
علیه دولت ملی ایران، نمونه بارزی از 
این تاریخ سیاه است. آیا دولت آمریکا 
سیاست شکست خورده خود در قبال 
ایران را اصالح و به حقوق مشروع ملت 

ایران احترام خواهد گذاشت؟ / ایرنا

سیدمحمد حسینی
معاون امور مجلس رئیس جمهور

دولــت ســیزدهم بالفاصلــه پــس  از آغاز 
به  کار، ســفرهای استانی را شــروع کرد. 
دولت هــای گذشــته بعضــا بعــد از ۶مــاه 
از آغاز فعالیت شــان، ســفرهای استانی 
خود را آغاز کردند و پس  از حداقل ۲سال 
موفق به سفر به همه اســتان ها شدند، 
اما دولت مردمی در کمتر از یک سال به 

تمام استان ها سفر کرد. / فارس

کشف رانت ۹۱هزار میلیارد تومانی 
در تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه

در گزارش تحقیــق و تفحص مجلس از فــوالد مبارکه 
اصفهان ۹۰عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خســارت و 
توزیع رانت بیش  از ۹۱هزار میلیــارد تومان و همچنین 
ضعف های ســاختاری و نواقص قانونی مورد شناســایی 
قرار گرفته اســت. به گزارش تســنیم، در نشست علنی 
سه شنبه گذشته مجلس شــورای اسالمی گزارش نهایی 
کمیســیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از 
عملکرد شــرکت فوالد مبارکه اصفهان مورد بررسی قرار 
گرفت و نمایندگان با ۱68رأی موافق، ۱3رأی مخالف و 
4رأی ممتنع ازمجموع 2۱2آرای ماخوذه با ارجاع گزارش 
تحقیق و تفحص از فوالد مبارکــه اصفهان به قوه قضاییه 
موافقت کردند. پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از 
فوالد مبارکه در مجلس، این شرکت در بیانیه ای آمادگی 
خود را برای همکاری در راســتای رفع ابهامات و برخورد 

قاطع با متخلفان اعالم کرد.

 رایزنی درباره 
دارایی های مسدود شده ایران

براســاس اعالم مقام های کره  جنوبی، معــاون وزیر امور 
خارجه این کشور با مذاکره کنندگان آمریکا و اتحادیه اروپا 
درباره آخرین تحــوالت گفت وگوهای برجامی گفت وگو 
کرده  اســت؛ رایزنی هایی کــه گفته می شــود موضوع 
آزادسازی دارایی های مسدودشده ایران در سئول، یکی از 

محورهای آن بوده  است.

 آخرین وضعیت
 الیحه جامع انتخابات 

وزیر کشور با اشــاره به اقدام هایی که وزارت کشور 
برای تهیه الیحه جامع انتخابات انجام داده اســت، 
گفت: دولت سابق الیحه ای را تهیه کرد، اما با توجه 
به اشکال هایی که داشت، پیگیر تهیه الیحه جدیدی 
هستیم و الیحه را قطعا پیش از پایان دوره یازدهم به 
مجلس می فرســتیم. احمد وحیدی در گفت وگو با 
خانه ملت افــزود: در مرحله فعلی کارهای مرتبط با 
الیحه جامع انتخابات در وزارت کشور انجام می شود 
و ســپس به دولت ارائه خواهد شد. برهمین اساس 
طبیعی است که برای تصویب الیحه در دولت و ارسال 
به مجلس زمانی الزم است. ما در تالشیم هرچه زودتر 
کار را در وزارت کشور به پایان برسانیم و الیحه را به 
دولت بفرستیم. وی ادامه داد: الیحه جامع انتخابات 
شــامل موضوع های متعددی اســت. اگر بخواهیم 
الیحه جامعی برای اصالح قانون که انتخابات مجلس، 
ریاست جمهوری و شوراها را پوشش دهد تهیه کنیم، 
زمان بسیاری الزم دارد. اگر بتوانیم، همه انتخابات 
را در جریــان اصالح قانون پوشــش خواهیم داد و 
الیحه جامع انتخابات را تهیه و به دولت می فرستیم. 
وحیدی با بیان اینکه سیاست های کلی مقام معظم 
رهبری هر سه انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و 
شوراها را شامل می شود، گفت: اگر بتوانیم الیحه ای 
را متناسب با سیاست های کلی تهیه خواهیم کرد، 
اما اگر زمان کافی نداشــته باشــیم، پیشنهادهای 
هرکدام از انتخابات را مجــزا از یکدیگر به مجلس 

ارسال می کنیم.

نقل قول خبر

خبرهای کوتاه

 خبر

مجلس

ضرورت کاهش حجم اقتصاد دولتی 
رئیس مجلس همچنین در همایش سراسری آزادگان 
موصل2 )عملیات خیبر( که صبــح دیروز )جمعه( در 
دانشــگاه جامع امام حســین)ع( برگزار شد، گفت: 
یکی از راه های مبارزه با فســاد این است که اقتصاد 
دولتی را تا می توانیم کاهش دهیم. معتقدم در کشور 
از امکانات مناسب و نیروی انسانی متخصص به اندازه 
کافی برخورداریم و می توانیم اقتصادی باثبات همراه 
با رشد مشخص و مداوم داشته باشیم، اما یا نمی توانیم 
یا نمی خواهیم از آن درست اســتفاده کنیم. قالیباف 
همچنین افزود: معتقدم در برنامه هفتم توسعه که در 
سال جاری در پیش داریم، نباید مانند ۶برنامه گذشته 
برنامه ریزی کنیم، چراکه در برنامه های گذشته باوجود 
همه زحمات کشیده شده، هم در تنظیم و هم در اجرا 
مشکالت جدی وجود داشــت و نتیجه آن هم این بود 
که برنامه ها بیش از ۳۰درصد تحقق نداشته است. وی 
ادامه داد: وضعیت اقتصادی کشور چه در زمانی که ما 
۱۱۰میلیارد دالر در سال درآمد داشتیم و چه در سالی 
که تنها 2۰میلیارد دالر درآمد داشتیم، تفاوت چندانی 
نداشت؛ این موضوع حاکی از ضعف برنامه ریزی و نحوه 

اجرای برنامه توسعه است.
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موضوع مدیریت یکپارچه شهری باید پیگیری شود
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی

مقوله مدیریت یکپارچه شــهری را باید پیگیری کنیم. وقتی حرف از مدیریت یکپارچه 
شهری می زنیم باید به مدیریت شهری باور داشته باشــیم. زمانی که گزارش تأسف آمیز 
حادثه ریزش ساختمان متروپل در صحن علنی مجلس قرائت شد، اعالم کردم این موضوع 
ریشه در درآمدهای ناپایدار شهری و ضعف در سازمان نظام مهندسی کشور دارد. تفکیک 
کارهای تولی گری و تصدی گری و هویت بخشــی و قدرت دادن به شوراها، مردمی کردن و 
اداره کشور به معنای واقعی خود ازجمله اقدامات جدی است که در این حوزه باید انجام شود. 
چه شهرداری ها به عنوان مدیران حکمرانی محلی و چه دولت ها در حوزه مرکز، باید به فکر 
سامان بخشی باشند و مشخص کنند به دنبال تولید خدمات هستند یا خرید خدمات. خرید 
خدمات به مراتب ارزان تر از تولید خدمات اســت اما متأسفانه شهرداری ها اصرار به تولید 

خدمات دارند.

مکث

 شــورای عالی اســتان ها روزهای 

شلوغی را پُشت ســر گذاشت. ابتدا گزارش
نشســت هم اندیشــی در مجلس 
شورای اسالمی با حضور اعضای شورای عالی و رئیس 
مجلس برگزار شد. در این نشست رئیس مجلس از قرار 
گرفتن طرح جامع مدیریت شهری در مراحل پایانی 
بررسی در مجلس خبر داد و همچنین بحث تغییر نحوه 
انتخاب شــهرداران مطرح شــد. رئیس فراکسیون 
مدیریت شهری مجلس شورای اسالمی از پیش نویس 
طرحی برای تغییر نحوه انتخاب شــهرداران توسط 
شوراهای شهر و روستا خبر داد. به گزارش همشهری، 
محســن پیرهادی گفت:  »در طرح جدید مردم در 
انتخاب شهردار مشــارکت خواهند داشت.« این در 
حالی است که برخی از اعضای شورای عالی استان ها 
نسبت به تغییر در شیوه انتخاب شهرداران مخالفت 
کردند. رئیس شورای عالی استان ها معتقد است که 
طرح انتخاب شــهردار با رأی مســتقیم مردم برای 
مدیریت شهری خطرناک است. پرویز سروری گفت: 
»ما در رابطه با موضوعات مطرح شــده به ویژه طرح 
انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم نگرانی جدی 
داریم. چراکه از این نظر که یک پیوستگی جدی بین 

شــورا و شــهرداری وجود دارد.« همچنین رئیس 
کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و ورزشی 
شورای عالی استان ها مخالفت خود را با کلیت انتخاب 
شهردار با رأی مســتقیم مردم اعالم کرد. شمس اهلل 
غالمی گفت: »اعضای کمیسیون با کلیت طرح یعنی 
انتخاب شهردار با رأی مستقیم مردم مخالف بودند و 
دالیل درستی را در این زمینه مطرح کردند. چراکه اگر 
شهردار بخواهد از سوی مردم انتخاب شود مشکالتی 

را ایجاد   می کند.«
 موضوع نحوه تغییر انتخابات شهرداران  نیزدر جلسه 
کمسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان ها مورد 
بررسی قرار گرفت. سیدمحمد حسینی، سخنگوی 
این کمیسیون گفت:  » اعضای محترم به این نتیجه 
رســیدند که در یک بیانه ای خطــاب به نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی از آنها بخواهیم با استفاده از 
نظرات کمیسیون  های تخصصی تصمیم درستی اتخاذ 

شده و در صحن مجلس مطرح شود.« 
همچنین سخنگوی کمیسیون امور اقتصادی و برنامه 
و بودجه شورای عالی اســتان ها از تشکیل کارگروه 
مشترک میان اعضای شورای عالی استان ها و مجلس 
درخصوص طرح انتخاب شــهردار توسط مردم خبر 

داد. حمداهلل  بیگی گفت: »درخصوص طرح انتخاب 
شهردار توسط مردم نیز مقرر شد کارگروه مشترک 
میان نمایندگان شــورای عالی اســتان ها و مجلس 
شورای اسالمی و فراکسیون مدیریت شهری عالوه بر 

دو کمیته بررسی این طرح تشکیل شود.« 
یک روز بعد از برگزاری نشســت هم اندیشــی 
اعضای شورای عالی اســتان ها با رئیس مجلس، 
نشست هم اندیشــی اعضای این شــورا با وزیر 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
برگزار شد. رئیس شــورای عالی اســتان ها در 
این نشســت گفت: »ما فکر می کنیــم وزارت 
میراث فرهنگــی یکی از وزارتخانه هایی اســت 
که بیشــترین اشــتراک و زمینه همکاری را با 
مدیریت شهری به ویژه شهرداری   ها دارد. نشاط 
اجتماعی و تحرک در شهرها به ویژه در شهرهای 
دارای بافت تاریخــی    می تواند زمینه همکاری و 
هماهنگی میان ما و وزارت میــراث فرهنگی را 
فراهم کند.« پرویز ســروری تأکید کرد: »بعد از 
نفت، گردشــگری از ظرفیت های بزرگ کشور 
است و با کار جهادی و نگاه نوآورانه می شود این 

ظرفیت را از وضعیت فعلی خارج کرد« 
رئیس شــورای عالی اســتان ها گفت: »شوراها یک 
خانواده بزرگ ۱۲۶هزارنفری از دل مردم هســتند 
که نشــان دهنده ظرفیت بی بدیل این نهاد است و 
نزدیک ترین ارتباطات در موضوعات گردشــگری 
و بافــت تاریخی را در مجموعه مدیریت شــهری با 
وزارتخانه میراث فرهنگی داریم.« سروری اضافه کرد: 
»مدیریت شهری در بافت تاریخی به علت نگاه بسته 
و منجمد در گذشته با مشــکل روبه رو است و بافت 
تاریخی  از فرصت به تهدید تبدیل شده.  امیدواریم با 
نگاه مثبت مهندس ضرغامی شاهد گشایش در این 

حوزه نیز باشیم.« 

  شهرداران به موضوع گردشگری بپردازند
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
وصنایع دســتی در این نشست 
گفت:  »نگاه سنتی شهرداری ها، 
محدودیت ها و معضالتی را برای 
گردشگری و بافت های تاریخی 
به وجود آورده اســت. بافت تاریخی باید شهردار خاص 
خود را داشته باشد. حوزه گردشگری و میراث فرهنگی در 
زمینه بافت تاریخی و صنایع دستی به عنوان مصداق بارز 
اقتصاد مقاومتی با شوراها در ارتباط هستند«.  عزت اهلل 
ضرغامی افزود:»حوزه میراث فرهنگی بسیار گسترده 
است و از سوی دیگر، یکی از گرفتاری های کشور، نظام 
ناکارآمد و پوسیده ای اســت که همچون بختک روی 
کشور سایه انداخته است. هر کاری که می خواهیم پیش 
ببریم در سایه این موضوع محقق نمی شود. برای حوزه 
شهرداری ها نیز همین مسئله حکمفرماست. درست 
است که در باالی سازمان نگاه تحولی وجود دارد اما در 
بدنه اتفاقی نمی افتد و شکست می خوریم؛ پس در گام 
اول، باید نگاه هایمان همســو شود. درخواست من این 
است که شهرداران و شــوراها به صورت ویژه به مسئله 
گردشــگری بپردازند. در گردشگری داخلی متأسفانه 
به صورت سنتی فقط چند استان جذب گردشگر دارد«. 

مخالف
انتخاب شهردار توســط مردم خطری برای 

مدیریت شهری 
پرویز سروری، رئیس شورای عالی استان ها

 باتوجه به موضوعات مهمــی که در مجلس در مورد 
الیحه درآمدهــای پایدار و طرح انتخاب مســتقیم 
شــهردار توســط مردم مطرح بود، نیاز بود اعضای 
شورای عالی استان ها در جریان امور جاری در مجلس 
قرار بگیرند. البته اگر شورا را از فرایند انتخاب شهردار 
حذف کنیم، عمال شوراها بی خاصیت می شوند. یعنی 
شورا وقتی نتواند شهردار را انتخاب کند به طور طبیعی 
نمی تواند منتخب مردم را عزل کند. بنابراین اتفاقی 
که می افتد این است که عمال شهردار از شورا تبعیت 
نمی کند. از این رو پیشنهاد ما این است که با برگزاری 
نشست های مشترک و مطالعه دقیق تر در این مسئله 
کارهای علمی تری انجام شــود و ما به سمت مدلی 
برویم که بتواند هم شهردار را قدرتمند کند و هم شورا 
را از قدرت ساقط نکند. ما این موضوع را برای مدیریت 
شهری خطرناک می دانیم و معتقدیم این مسئله حتما 

باید با حفظ اقتدار مدیریت شهری همراه باشد.

موافق
تدوین طرحی بــرای تغییر نحــوه انتخاب 

شهرداران 
محســن پیرهادی، نماینده مردم تهران در مجلس 

شورای اسالمی
 مجلس شورای اسالمی پیش نویسی برای تغییر قانون 
در کمیته و کارگروه های تخصصی تدوین کرده است. 
موضوعی که اهمیت دارد این است که بتوانیم براساس 
الگوهای دیگر پیاده شده در سایر کشورها مردم را در 
انتخاب شهردار مشارکت دهیم. در مدل پیش بینی شده 
این نکته قید شده که انتخاب شهردار به پیش از زمان 
انتخابات اعضای شورای شهر و روستا بازگردد؛ به این 
معنا که اعضای شورای شهر و روستا پیش از انتخابات 
اعالم کنند، درصورتی که رأی از مردم کسب کنند و 
شهردار آینده آنها فرد مورد نظر است. چنانچه نظرات 
نیز برای انتخاب شهردار متفاوت باشد پیش بینی های 
الزم صورت گرفته تا کار انتخاب شهردار قفل نشود، 
حتی این موضوع پیش بینی شده اگر با شهردار انتخابی 
ادامه کار انجام نگیرد انتخاب های بعدی نیز براساس 
اولویت هایی که از کاندیداهای شورا پیش از انتخابات 
اعالم کرده اند برگزیده شــود. درصورتی که اعضای 
شورای شهر با یکدیگر هم نظر نباشند شهردار توسط 
گروهی انتخاب خواهد شد که بیشترین کرسی را در 

شورا به خود اختصاص داده باشد.

 توسعه گردشگری 
در شهرها از مدار شوراها

 نشست هم اندیشی اعضای شورای عالی استان ها با رئیس مجلس 
 و وزیر میراث فرهنگی برگزار شد

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ خبر داد

یک ماه توقیف در انتظار وانتی های متخلف
 به  غیر از وانتی هایی که برای خرید اجناس 

گزارش۲
دســت دوم در خیابان ها و کوچه های شهر 
پرســه می زنند، وانتی های فروش میوه و 
سبزیجات و وانتی هایی که در حاشیه خیابان ها می ایستند 
هم در فهرست درخواســت های مردمی برای ساماندهی و 
جلوگیری از فعالیت بی قاعده شــان قرار دارد. در برخی از 
خیابان ها مانند فداییان اسالم که حضور ردیفی وانتی ها و 
گرفتن چند الین خیابان به یک  معضل دیرینه تبدیل شده، 
اگرچه پلیس راهور و نیروی انتظامی هر از چند گاهی جلوی 
فعالیت شــان را می  گیرند، اما باز پس از مدتی به محل باز 
می گردند. به همین خاطر رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، 
خبر از برخورد جدی با وانتی هایی می دهد که قانون را زیر پا 
می گذارند و در عبور و مرور و آســایش شهروندان اختالل 

ایجاد می کنند.
اگرچه شــهرداری تهران سال هاست که برای ساماندهی و 
برخورد با این متخلفان خیابانی تالش می کند، اما با توجه 
به اینکه مجوز و پشتوانه قانونی محکم و کافی در این زمینه 
وجود ندارد، این برخورد ها حداکثر می تواند در حد اخطار و 
هشدار و تذکر باشد. براساس قانون، شهرداری اجازه جریمه 

و توقیف وسایل نقلیه یا افراد متخلف را ندارد.
حاال ســردار محمدحســین حمیدی، رئیس پلیس راهور 
تهران بزرگ از تشدید برخورد با وسایل نقلیه و وانتی هایی 
که در حاشیه معابر توقف می کنند با همکاری مراجع قضایی 
خبر می دهد و به همشــهری می گوید: »یکی از اشکاالتی 
که می تواند باعث کندی حرکت خودروها در معابر شــود، 
حضور وانت ها و گاری هایی اســت که در حاشیه سواره رو 
توقف می کنند و اقــدام به فروش میوه کــرده یا خدمات 
دیگری ارائه می کنند. این موضوع می تواند حتی باعث بروز 
حادثه و تصادف شــود چرا که برخی از آنها خدماتی مانند 
صافکاری ارائه می کنند. همکاران ما بــا این افراد برخورد 
قانونی می کنند، در برخی موارد با جریمه کردن و در برخی 

از مقاطع نیز نســبت به تشــکیل پرونده قضایی و انتقال 
وسیله نقلیه آنها به پارکینگ اقدام می شود.« به گفته سردار 
حمیدی تعدادی از این وســایل نقلیه فاقد پالک هستند و 
در چنین شرایطی قطعا وسیله نقلیه متخلف با جرثقیل به 

پارکینگ انتقال داده می شود.
او از شــهروندان می خواهد تا توقف و فعالیت خطرآفرین 
وانتی های متخلف را گزارش کنند: »هرچند ما برخوردهای 
الزم و قانونی را انجام می دهیم، اما متأسفانه این معضل در 
نقاط و معابری که پلیس تردد کمتری دارد، همچنان دیده 

می شود.«

جریمه 50هزار تومانی بازدارنده نیست
رئیس پلیس راهور تهران، بازدارنده نبودن جریمه در نظر 

گرفته شــده برای این قبیل وسایل نقلیه متخلف را یکی از 
مشکالت و ضعف های اصلی می داند که به این موضوع دامن 
زده است: »اگر یک وانت در ســطح سواره رو پارک و   اقدام 
به فروش محصول می کند، جریمــه راهنمایی و رانندگی 
تنها 50هزار تومان است! در نتیجه برای اینکه بتوانیم این 
وضعیت را کنترل کنیم، در طرحی جدید با هماهنگی مراجع 
قضایی خودروهای متخلف به پارکینگ منتقل می شــوند. 
بدون دستور مرجع قضایی این امکان برای ما وجود نداشت 
و برخالف قانون بود، اما با حمایت مرجع قضایی توانسته ایم 
این جریمه 50هزار تومانی را به یک ماه توقیف در پارکینگ 
تبدیل کنیم. در ادامه هم با خودروهای متخلفی که توقیف 
شده و به پارکینگ منتقل می شوند، برخورد جدی و قانونی 

صورت می گیرد.«

در دومین جلسه ستاد اربعین شهرداری بررسی شد
پیش بینی سازوکار حمل ونقل 

زائران در اربعین
بخشی از جابجایی زائران مراسم اربعین بر عهده شهرداری 
تهران است که آن را با اســتفاده از اتوبوس های خود انجام 
می دهد. جزئیات این کار در دومین جلســه ســتاد اربعین 
شــهرداری تهران با حضور شــهردار تهران بررسی شد. به 
گزارش پایگاه خبری شــهر، علیرضا زاکانی در این جلسه با 
تأکید بر این موضوع که خدمت به زائران حسینی در اربعین 
برای شهرداری تهران نعمت اســت، گفت: آنچه مهم است 
تقدس ماموریت ما در اربعین حســینی است و باید تالش 
کنیم ایــن ماموریت را باکیفیت انجام دهیــم و در کنار آن 
نیز برنامه ریزی ها باید به گونه ای باشــد تا در تهران کارها بر 

زمین نماند.
او افزود: نکته دیگر این است که بتوانیم در دل این خدمت، 
ســازمانی مردم نهاد ایجاد کنیم. این اقدام، عملیات بزرگی 
اســت که چند هزار نیروی جوان با پوشــش های یکدست 
به مراسم اربعین اعزام شوند تا در اربعین حسینی خدمتی 

آبرومند داشته باشیم.
در ادامه این جلســه محمدامین توکلی زاده، رئیس ســتاد 
اربعین شهرداری تهران گزارشی از آخرین اقدام های انجام 
شــده تا به امروز برای برگزاری هرچه بهتر مراســم اربعین 
حســینی ارائه کرد و پس از آن مدیران مربوطه کمیته های 
ستاد از جمله حمل ونقل و خدمات شهری به بیان نظرات، 

برنامه ها و پیشنهادات خود پرداختند.
پیش بینی ســازوکار حمل ونقل زائران حسینی در مرزهای 
ایران و عــراق، نصب و جانمایی عالئــم ترافیکی، تمرکز بر 
ظرفیت ها برای خدمات پس از مراسم اربعین حسینی، توجه 
به ظرفیت شــهرهای مرزی پس از مراسم اربعین حسینی، 
توجه به ملزومات مورد نیاز جهت پیشگیری از گرمازدگی 
زائران و پیش بینی سرویس بهداشتی سیار از موضوعاتی بود 
که در دومین جلسه ستاد اربعین شهرداری تهران مورد بحث 

و تبادل نظر قرار گرفت.

اقدامات حوزه ایمنی 
دومین جلسه قرارگاه ایمنی کالبدی کالنشهر تهران نیز به 
ریاست شــهردار تهران و با حضور نمایندگان دستگاه های 
مسئول برگزار شد. در ابتدای این جلســه گزارشی درباره 
آخرین وضعیت مصوبات جلســه پیشــین قرارگاه ایمنی 

کالبدی شهر تهران ارائه شد.
مکاتبه با سایر نهادها درباره مشــکالت و معضالت موجود 
با هماهنگی کمیته حقوقــی و قضایــی دبیرخانه قرارگاه 
)سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران( و فرایند 
تدوین برنامه )تدوین برنامــه مخاطره محور و تدوین برنامه 
کمیته ها( از مصوبات جلســه قبلی قرارگاه ایمنی کالبدی 

کالنشهر تهران بود.
وضعیت آماری اقدامات احصا شــده در قرارگاه، موضوعات 
بســیار مخاطره آمیز درون شــهرداری، گزارش ساخت و 
سازهای غیرمجاز و ناایمن جدید، لزوم تعیین و تکلیف ابنیه 
ناایمن شــهر تهران و طراحی و اجرای مستمر انواع تمرین 
و آموزش های الزم از دیگر موضوعات مطرح شــده در این 

جلسه بود.

 تصویب سامانه بانک زمین
 در شورای ششم

 رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی 
شورای پنجم در توییتی گفته اند که ایجاد 
ســامانه بانک زمین در منطقه۲۲ فیلی 
بود که ما هوا کردیم، نه کار شما )شورای 
ششم( و چون بی کارنامه هستید، کارنامه 

ما را به نفع خود مصادره کرده اید.
ادعای اول دقیق و صحیح نیست، چرا که قبال مصاحبه کرده و 
گفته اند که »شورای عالی معماری و شهرسازی« به شهرداری 
تهران تأکید کرد که نظر شورای شهر تهران را درباره »طرح 
تفصیلی ویژه منطقه۲۲« دریافت کند؛ یعنی اگر ایجاد بانک 
زمین را، به آن معنایی که شورای عالی معماری و شهرسازی 
آن زمان فهمیده و مصوب کرده کار قابل دفاعی بدانیم، مصوبه 
آن شوراست و خیلی ربطی به کارنامه و عملکرد شورای پنجم 
ندارد. فرض کنید که این ایده درخشان را آنها طراحی و ابداع 
کرده باشــند و ترجمه ای از تجربه دنیا نباشــد، مگر 4سال 
مدیریت منطقه۲۲ شــهرداری تهران دست آنها نبود؟ چند 
سانتی متر در راستای هدف تعریف شده برای بانک زمین، به 

سرانه های عمومی و خدماتی منطقه افزودند؟ 
نکته دیگر اینکه در سال های  ۹۲ و ۹۳ شورای عالی معماری و 
شهرسازی وقت که عمال تحت سیطره نظری و عملی فردی بود 
که در دوره  شورای پنجم شهردار تهران شد، با تحریک دولت 
وقت و به دلیل رقابت با شهردار آن مقطع تهران، مصوبه ای با 
هدف »ایست« و »توقف« بر تهران و به ویژه بر منطقه۲۲ صادر 
کرد. همان تفکر و اندیشه و آدم ها در سال۹۶ اختیار اداره شهر 
تهران را بر عهده گرفتند و در یک فقره، مربوط به باغات شهر 
تهران ضابطه ای را گذراندند و آنچنان تبلیغاتی درباره مصوبه به 
راه انداختند که گویی مسئله باغات و فضای سبز در شهر تهران 
برای همیشه حل خواهد شد! تهرانی را به شورای ششم تحویل 
دادند که نه تنها، روند توسعه زیرساخت ها و ایجاد سرانه های 
عمومی و حیاتی آن صفر و کامال تعطیل شده بود، بلکه در حد 
استهالک زیرساخت های تحویل گرفته شده در سال۹۶ هم به 
آن نیفزودند و حداقل کاری نکردند که به مانند سال۹۶ شهر 
را تحویل بدهند! مثال روشــن و واضــح آن، وضعیت مترو و 

فرسودگی اتوبوس های شهر تهران است.
اکنون نه فقط در منطقه۲۲ بلکه در کل شــهر تهران  مقوله 
»بانک زمین تهران« پیگیری و عملیاتی خواهد شد. شورای 
انقالبی و مردمی براساس درک و فهمی متفاوت مسائل تهران 
را حل خواهد کرد و به مردم کارنامه خواهد داد، مردم را امیدوار 

خواهد کرد  و این را در انتخابات بعدی خواهیم دید.

 حسن محتشم 
 عضو هیأت مدیره انجمن انبوه سازان 

استان تهران
ســاخت مســکن در ســال های گذشــته 
در تهــران ســاالنه ۱۵۰هــزار واحد بــود اما 
ایــن رونــد در ســال های اخیر به متوســط 
ســاالنه ۵۰هــزار واحــد کاهــش یافتــه 
است. شــهرداری تهران برنامه دستیابی 
بــه ســاخت ســالی ۱۷۰ هــزار مســکن را 
هدف گذاری کــرده که بخشــی از نهضت 
ملــی مســکن اســت. در همیــن راســتا 
تفاهمنامه ای بین انبوه سازان و شهرداری 
تهــران بــرای   ســاخت ۳۰ هــزار واحــد 

مسکونی ارزان قیمت امضا شده است.

 مهرشاد کاظمی 
 رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران

ســتاد  مدیریــت  از  دوره  ایــن  در 
گردشــگری شــهر تهــران تالش کردیــم 
تــا پژوهش محــور باشــیم و داده هــای 
این شــهر تاریخــی و جــذاب را گــردآوری 
ســایت در  آن  نتیجــه  کــه   کنیــم 
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است. هم اکنون ۱۲۰۰مکان گردشگری 
شــهر در این ســایت ثبت شــده اســت. 
همین نشانه کافی اســت تا بدانیم این 
شــهر تا چه اندازه ظرفیت ناشناخته در 
حوزه گردشگری دارد.نشست تخصصی 
محله های تهران در عصر قجر نیز که در 
موزه نقشه تهران برگزار شد مخاطبان را 

بیشتر با فضای این موزه آشنا کرد.

راه اندازی مجدد پروژه های 
راکد نوسازی

سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران در بازدید 
از پروژه های متوقف و رها شــده این سازمان، بر 
ازســرگیری عملیات عمرانی این پروژه ها تأکید 
کرد و گفت: در این دوره مدیریت شــهری هیچ 
پروژه رهاشــده و متوقفی در ســازمان نوسازی 

نخواهیم داشت.
به گزارش همشهری، مهدی هدایت ابتدا از پروژه 
یاس که مجموعه تجاری-اداری این سازمان در 
منطقه۱5 بود، بازدید کرد. این پروژه که قرارداد 
آن از سال ۹۱ منعقد شده از ســال ۹۲ به دلیل 
پاره ای از مشکالت متوقف شــده است که مقرر 
شــد به منظور احقاق حقوق شــهرداری تهران 

فرایندهای حقوقی انجام کار تسریع شود.
هدایت در ادامــه از پروژه های طوبی و ارغوان که 
از پروژه های سازمان نوسازی در سنوات گذشته 
بود و به گودهای پرخطر تبدیل شــده اســت، 

دیدن کرد.
این پروژه ها بــا تدابیر اتخاذ شــده در این دوره 
مدیریت شــهری، با انتخاب شــریک )شرکت 
مهستان( در حال اجراســت. سرپرست سازمان 
نوسازی شهر تهران همچنین از پروژه مسکونی- 
تجاری و اداری »آ.اس.پ« بازدید کرد که در این 
بازدید راهکارهای رفع اختالف با شــریک مورد 

بررسی قرار گرفت.
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شنبه 29 مرداد 41401
 شماره  8570

پس از حــدود 4مــاه چانه زنی و 

گزارش
اعتراض، باالخــره مصوبه تعیین 
حقوق و مستمری بازنشستگان و 
وظیفه  بگیــران تأمین اجتماعی در ســقف مصوبه 
شورای عالی کار و براساس پیشنهاد اولیه هیأت مدیره 
سازمان تأمین اجتماعی افزایش یافت. بر این اساس، 
در احکام شهریورماه بازنشستگان تأمین اجتماعی، 
حقوق دریافتی آنها با افزایش 38درصد نســبت به 
ســال قبل به اضافه ماهانه 515هزارو166تومانی 

پرداخت خواهد شد.
به گــزارش همشــهری، دولت در جریــان تعیین 
حقوق سال1401 بازنشستگان و مستمری بگیران 
تأمین اجتماعــی، پیشــنهاد هیــأت مدیــره 
تأمین اجتماعی را که براســاس ماده96 قانون این 
سازمان ارائه شده بود، به دالیلی نظیر ناتوانی دولت 
در پرداخت مطالبــات تأمین اجتماعی، تغییر داد و 
گرچه در این تغییرات حداقل بگیران تأمین اجتماعی 
همچنان مشــمول افزایش 57.4درصدی حقوق 
بودند، اما در سایر سطوح مزدی، افزایش 10درصدی 
به اضافه رقم ثابت ماهانه 650هزار تومان برای حقوق 
زیر 10میلیون تومــان مدنظر قــرار گرفته بود که 
واکنش کارشناسان و اعتراض ذینفعان را به دنبال 
داشــت. در ادامه، ضمن اینکه مجلــس نیز مصوبه 
دولت را مغایر با قانون اعالم کرد، دولت رویه خود را 
تغییر داد و طی مأموریت رئیس جمهور برای 3عضو 
دولتی هیأت امنای تأمین اجتماعی، فرایند اصالح 
مصوبه تعیین حقوق بازنشستگان در دستور کار قرار 
گرفته که نتیجه آن بازگشت به قانون و اجرای همان 
پیشنهاد اولیه هیأت مدیره تأمین اجتماعی مبنی بر 

افزایش حقوق این قشر طبق سقف مصوبه شورای 
پول و اعتبار بود.

پرداخت حقوق جدید از شهریور
طبق مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی 
که در زمان حجت اهلل عبدالملکی، وزیر مســتعفی 
تعاون، کار و رفــاه اجتماعی به دولت ارائه شــده و 
موردقبول قــرار نگرفته بود، حقوق و مســتمری 
پرداختی به بازنشســتگان و وظیفه بگیران سازمان 
تأمین اجتماعی در سال1401 باید در سایر سطوح 
مزدی به میزان 38درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه 
515هزارو166تومان افزایش می یافت. پنجشنبه 
گذشــته، باالخره سرپرســت وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی جزئیات تصمیم دولت برای بازنگری 
در میزان افزایش حقوق بازنشســتگان ســازمان 
تأمین اجتماعی در ســال1401 را اعــالم کرد و از 
اجرای همان مصوبه پیشنهادی هیأت مدیره سازمان 
تأمین اجتماعی خبر داد.  محمدهادی زاهدی وفا  در 
نشســت کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی 
در بندر انزلی این نکته را نیز یادآور شد که افزایش 
حقوق و احکام اصالح شده بازنشستگان از شهریورماه 
اعمال و پرداخت خواهد شــد. پیش ازاین سازمان 
تأمین اجتماعی اعالم کرده بود که به واسطه صدور 
احکام بازنشستگان در 10روز پایانی هرماه، امکان 
اعمال مصوبه جدید در احکام مردادماه بازنشستگان 
وجود ندارد؛ ازاین رو حقوق جدید در احکام شهریور 
اعمال می شود و مطالبات بازنشستگان بابت افزایش 
حقوق 5ماه گذشته نیز در چند نوبت به حساب آنها 

واریز خواهد شد.

وعده های جدید برای بازنشستگان
سرپرســت وزارت کار نیز با اشاره به برنامه های این 
وزارتخانه برای ارتقای منزلت و معیشت بازنشستگان، 
گفته اســت: عالوه بر اصالح حقوق بازنشســتگان 
تأمین اجتماعی، از آنها کمک می خواهیم تا در هر 
استانی یک شرکت ســرمایه گذاری برای پیشرفت 
کشور تأســیس کنند که اولویت پذیره نویسی در 
آن شرکت ســرمایه گذاری، بازنشستگان و سپس 
کارگران هستند. به گفته زاهدی وفا، پیش بینی شده 
تا بانک رفاه آورده اولیه برای هسته های این شرکت 
را فراهم کند و بازنشستگان و کارگران و کارمندان 
ما می توانند به صورت یکجا و قســطی سهام آن را 
تهیه کنند. او با بیان اینکه تکلیف جدی ما این است 
که حتما بازنشستگان و کارگران تا پایان این دولت 
واجد خانه ملکی باشند، افزود: در هر استان پیگیر آن 
هستیم که صندوق های زمین و ساختمان را طبق 
ماده 5 قانون جهش تولید مســکن تأسیس کنیم 
و بازنشستگان می توانند ســهام آن صندوق ها را با 
روش های تسهیل شــده خریداری کرده و در ادامه 
با افزایش سرمایه می توانند سهام خود را به مسکن 
تبدیل کنند و این کمکی به پروژه ملی مسکن است 
که براســاس تفاهمنامه وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی با وزارت راه و شهرسازی است.  سرپرست 
وزارت کار همچنین با بیان اینکه دولت اگر بخواهد 
سهامی را از فروش امالک و اموال خود عرضه کند، 
اولویتش بازنشســتگان و کارگران هستند، تصریح 
کرد: این دارایی ها قطعا حکم دارایی بین نســلی را 
خواهد داشــت و برای فرزندان بازنشســتگان باید 
بماند و به همین دلیل بــرای حفظ این دارایی ها در 

صندوق های مشارکتی، الزم اســت همه دوستان 
بازنشســته مشــارکت کنند. ازاین رو در مدیریت 
تعاونی ها و صندوق ها قرار نیست که دولت یک طرف 
میز باشد و بازنشستگان یک طرف دیگر، بلکه همه 
باید دور یــک میز به مشــارکت در زمینه مدیریت 

برنامه های توسعه ای و سرمایه گذاری بپردازیم.
 

برنامه دولت برای معیشت سایر اقشار
همزمان با اصالح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان 
تأمین اجتماعی، دولت با پیشنهاد سازمان امور اداری 
و اســتخدامی برای افزایش مستمری صندوق های 
بازنشستگی لشکری و کشوری و همچنین کارمندان 
موافقت کرده و ایــن طرح نیز قرار اســت تا پایان 
شهریور نهایی شــود. عادالنه ســازی پرداخت ها، 
افزایش قــدرت خرید و همچنیــن کمک به حفظ 
بنیان خانواده در راســتای قانــون جوانی جمعیت 
کشــور، از اهداف این پیشــنهاد عنوان شده است. 
به گزارش همشــهری، الگوی جدید پیشــنهادی، 
اینگونه اســت که معادل ریالی امتیازاتی که برای 
کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری 
و قانون نظــام هماهنگ پرداخــت کارکنان دولت 
با عنوان متناسب ســازی حقوق به صورت ثابت در 
احکام کارگزینی درنظر گرفته می شــود، به حقوق 
افزوده خواهد شد. طبق اعالم دولت، بازنشستگان، 
وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی 
کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی 
وابسته به دستگاه های اجرایی مطابق با جزء ۲ بند 
»الف« تبصره1۲ قانون بودجه ســال1401 کشور، 

مشمول این افزایش حقوق خواهند بود.

بازنشستگان به حقوق خود رسیدند
حقوق جدید در احکام شهریورماه اعمال و پرداخت می شود

اولین نشانه حذف ارز4۲00 بر مرغداری ها نمایان شد

کاهش 17درصدی تولید گوشت پرندگان

مرکز آمار ایران می گوید: مقدار تولید گوشت 

بازار
انواع طیور در کشتارگاه های رسمی ایران در 
تیرماه امسال نسبت به خردادماه 17درصد کم 
شده ولیکن در مقایسه با تیر سال گذشته، میزان تولید تغییر 
چندانی نداشته است. تازه ترین گزارش این نهاد آماری نشان 
می دهد که مقدار عرضه گوشت طیور در تیر امسال نسبت به 
تیر سال گذشــته برای گوشــت مرغ و خروس یک درصد، 
بلدرچین 34درصد کاهش، بوقلمون ۲۲درصد و برای ســایر 

پرندگان 191درصد افزایش یافته است.
به گزارش همشــهری میزان تولید گوشــت انــواع طیور در 

کشتارگاه های کشــور در تیرماه امســال براساس وزن الشه 
قابل مصرف ذبح شــده 168هزارو977تن بوده، این در حالی 
اســت که تعداد انواع طیور زنده وارد شــده به کشتارگاه ها 
89میلیون و767هزار قطعه بــه وزن ۲19هزارو515تن بوده 
که از این تعداد در حدود 88میلیون و968هزار قطعه الشــه 
قابل مصرف به وزن 168هزارو977تن به بازار مصرف عرضه 
شده اســت. نکته مهم اینکه تعداد الشــه های قابل مصرف 
ماکیان شامل مرغ و خروس ذبح شــده در تیر امسال بالغ بر 
86میلیون و693هزار قطعه بــه وزن 164هزارو۲63تن بوده 
درحالی که در تیر سال گذشــته بالغ بر 88میلیون و۲5۲هزار 

سایت درخواست بازبینی دهک بندی خانوارها فعال شد
سامانه جدید برای اعتراضات یارانه

وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی با صدور اطالعیه ای از فعال 
شدن سامانه جدید درخواست بازبینی دهک بندی خانوارها با 
قابلیت اطالع از همه ارکان مؤثر در آزمون وسع و امکان اعتراض 

مجزا به هر یک از این موارد خبر داد.
به گزارش همشهری، طرح مردمی سازی  یارانه ها به مدد بانک 
اطالعات رفاه ایرانیان اجرا شد و از همان ابتدا با اتکا به داده های 
این بانک اطالعاتی، امکان اعتراض شــهروندان به دهک بندی 
خانوار و واریز نشــدن یارانه جدید در سامانه حمایت به نشانی 
http://hemayat.mcls.gov.ir فراهم آمد. حاال این سامانه 
با ظاهر و امکاناتی جدید آغاز به کار کــرده و ضمن ارائه جواب 
اعتراضات قبلی خانوارها، امکان ثبت درخواســت بازبینی آنها 
برای هریک از زیربخش های استناد شده در آزمون وسع نیز مهیا 
شده است؛ درحالی  که در سامانه قبلی، فقط یک بار امکان ثبت 

اعتراض به  کل فرایند دهک بندی وجود داشت.

نتایج اعتراضات یارانه بارگذاری شد
طبق اطالعیه وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، هموطنانی 
که قبال درخواســت بررســی مجدد دهک بندی خانوار خود 
را ثبت کرده اند، اکنون می توانند با ثبت نام و ورود به ســامانه 
جدید حمایت، ضمن مشاهده نتایج رسیدگی به اعتراض خود، 
درخواست بررسی مجدد اطالعات هرکدام از زیربخش ها را نیز 
ثبت کنند. این سامانه با همان نشــانی اینترنتی قبلی، یعنی 
http://hemayat.mcls.gov.ir فعال است و سرپرست هر 
خانوار می تواند دهک اقتصادی خانوار و توضیحات درخصوص 
علت دریافت یا عدم دریافت یارانه را به همراه اســامی اعضای 
خانوار خود مشــاهده کند. همچنین امکان مشاهده اطالعات 
شناسنامه اقتصادی خانوار در 3بخش اطالعات خرید از کارت 
 بانکی، اطالعات خودرو و اطالعات درآمد به صورت تفکیک شده 
و مجزا فراهم شده و کاربرانی که درخواست بررسی مجدد این 
اطالعات را دارند می توانند درخواست خود را در مراحل مجزا و 
به صورت تفکیک شده ثبت کنند. از دیگر امکانات این سامانه ارائه 
توضیحات شفاف و تکمیلی در مراحل مختلف درخصوص مأخذ 
داده ها و علت ایرادات احتمالی از دید کاربر، پیش بینی امکان 
ثبت وضعیت های خاص نظیر بیماران خاص یا معلوالن گرامی در 
بخش ثبت درخواست بررسی است و البته استانداردهای امنیتی 
برای حفظ حریم شخصی و محرمانه ماندن اطالعات کاربران نیز 

به طور کامل رعایت شده است.

ورود براساس کد ملی زوج و فرد
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، در ادامــه این اطالعیه، از 
هموطنانی که قبال درخواســت بررســی مجدد دهک بندی 
خانوار خود را ثبت نموده اند، دعوت کرده اســت برای مشاهده 
نتایج بررسی ها براساس اطالعات به روزرسانی شده شناسنامه 
اقتصادی خانوار به سامانه حمایت مراجعه کنند؛ اما فعال برای 
خدمت رسانی بهتر و مدیریت ترافیک کاربران، ثبت نام و ورود به 
این سامانه نوبت بندی شده و سرپرستان خانواری که رقم آخر 
کد ملی آنها عدد زوج است در روزهای زوج و سرپرستان خانواری 
که رقم آخر کد ملی آنها عدد فرد است، در روزهای فرد می توانند 
به این وبگاه مراجعه کنند. از روز شنبه، پنجم شهریور نیز همه 
شهروندان می توانند بدون محدودیت زمانی و زوج یا فرد بودن 
آخرین رقم کد ملی، برای مشاهده اطالعات دهک، شناسنامه 
اقتصادی و ثبت درخواست بررسی به سامانه حمایت، مراجعه 
کنند. نکته قابل  توجه این است که سامانه قبلی، صرفا قابلیت 
دریافت یک درخواســت بازبینی کلی به شناسنامه اقتصادی 
خانوار بدون ارجاع به زیربخش موردنظر را داشت؛ درحالی که 
در ســامانه جدید حمایت، افراد می توانند اعتراض خود را در 
تک تک زیربخش های داده ای مانند اطالعات خودرو، اطالعات 
تراکنش های بانکی و... به صورت مجزا ثبت کنند و درخواست 
بازبینی دهند که این مهم کمک خواهد کرد تا فرایند رسیدگی 

و تصمیم گیری دقیق تر انجام شود.

دهک دهمی های خاص
گرچه طبق قانون، دهک دهم درآمدی مشمول دریافت یارانه 
نقدی نیست، اما در سامانه حمایت تمهیداتی اندیشیده شده تا 
خانوارهایی که از نظر مالی در دهک 10 درآمدی قرار می گیرند 
اما همزمان دارای عضو معلول یا بیمار خاص هستند، با همکاری 
وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی با لحاظ شدن این شرایط 
ارزیابی شده و در فهرست مشموالن دریافت یارانه قرار گیرند. 
البته، همانگونه که پیش تر نیز در اظهارات مســئوالن سازمان 
هدفمندی و وزارت کار اشاره شده، فقط اطالعات خانوارهایی 
در سامانه حمایت وجود دارد که از قبل در فهرست مشموالن 
یا حذف شــدگان دریافــت یارانــه 45هزارو500تومانی قرار 
داشته اند یا در دور جدید ثبت نام خانوارها نسبت به ثبت نام در 
دفاتر پلیس+10 ثبت نام کرده باشــند. بر این اساس اطالعات 
خانوارهایی که نه در دوره قبل و نه در دوره جدید برای دریافت 
یارانه ثبت نام نکرده اند، در این ســامانه وجود ندارد. نکته دیگر 
اینکه در مورد برخی از اعتراضات یارانه، نظیر مغایرت در اعضای 
خانوار یا خودروهای فروخته شده، فرد معترض باید برای ارائه 
اســناد و اصالح مغایرت به دفاتر پلیس+10 و مراکز فک پالک 
راهنمایی و رانندگی مراجعه کند، اما در مورد اطالعات درآمد، 
با توجه به اینکه این مبالغ به طور مســتقیم از پایگاه داده ثبتی 

دریافت می شود امکان اعتراض وجود ندارد.

بیمه گریزی و انفعال ملی
مهــدی قمصریان، مدیرعامــل صندوق 
تأمین خســارت های بدنی با اعالم تردد 
بیش از 1۲میلیون وسیله نقلیه بدون بیمه 
شخص ثالث در سطح کشور، تصریح کرد: 
جای تأسف است که با وجود اجباری بودن قانون بیمه شخص 
ثالث، تعداد وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه، در سال1400 نسبت به 

سال95 حدود 18درصد افزایش یافته است.
به نظر می رسد بیمه گریزی به یک فرهنگ تبدیل شده است؛ 
چرا که در اساسنامه صندوق تامین خسارت بدنی، این صندوق 
وظیفه جبران خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث ناشی از 
فقدان یا انقضای بیمه نامه،  بطالن قرارداد بیمه، شناخته نشدن 
وسیله نقلیه مسبب حادثه، کســری پوشش بیمه نامه ناشی از 
افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه 
یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر را دارد. به واقع این 
حکم قانونی در ذات خود دارای تناقض است؛ چرا که صندوق را 
متعهد به پرداخت خسارت ناشی از بیمه گریزی می کند. هرچند 
این صندوق وظیفه پیگیری خســارات  و وصول آنها را دارد اما 
وصول این مطالبات آسان نخواهد بود. ســؤال مهم این است 
که چرا الزامات قانونی رعایت نمی شــود؟ ازجمله اینکه ستاد 
مدیریت حمل ونقل و سوخت و شرکت پاالیش و پخش باید از 
صدور کارت سوخت و تمدید آن برای خودروها و وسایل نقلیه 
موتوری فاقد بیمه نامه شخص ثالث خودداری کند. انفعال در 
بیمه گریزی هزینه زیادی بر کشور تحمیل می کند و پرداخت 

خسارت بیمه گریزان باید آخرین راهکار باشد نه نخستین آن.

صدای بانکداران را بشنوید
  خبر: روســای ســابق بانک مرکزی به همراه 
جمعی از مدیران صاحب نظران شــبکه بانکی در 
نامه ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، آشکارا 
درخواست کرده اند تا طرح در دستور کار نمایندگان 

موسوم به طرح بانکداری را متوقف کند.
  نقد: در نامه انتقادی بانکداران از مجلس خواسته 
شــده به جای تصویب طرح بانکــداری، دولت را 
موظف ســازد با محوریت بانک مرکزی یک الیحه 
را ظرف 18ماه آماده و تقدیم مجلس کند. بازنگری 
و اصالح قوانین بانکی و پولی از حساســیت باالیی 
برخودار اســت و هرگونه انحراف در وظایف بانک 
مرکزی، آثار مخربی بر کل اقتصاد خواهد داشــت. 
آنچه این کارشناســان بر آن تأکید دارند، این است 
که طرح مجلس نه تنها مشکالت نظام بانکی را حل 
نمی کند، بلکه مشکالت جدیدی را به همراه خواهد 
داشت. شاه بیت انتقاد مطرح شده درخصوص طرح 
مجلس این است که باعث ســلطه مالی دولت ها بر 
سیاست های پولی می شــود و عمال استقالل بانک 
مرکزی را در مســئولیت حفظ ارزش پول و کنترل 
تورم زیر ســؤال می برد. بهتر است مجلس انتقادها 
را بشنود و به دولت و بانک مرکزی اجازه دهد تا در 
یک فضای کارشناسی الیحه ای جامع تدوین کنند.

چهره روز

نقد  خبر

یارانه

قطعه مرغ و خــروس به وزن 165هزارو735تن ذبح شــده و 
استان گلســتان بیشــترین تعداد و وزن را در تیرماه امسال 
به خود اختصاص داده است. این وضعیت بیانگر این است که 
بازار گوشــت پرندگان در ایران وابستگی زیادی به تولید مرغ 
دارد و مصرف گوشت سایر پرندگان شامل بوقلمون، بلدرچین 
و دیگر طیور بسیار پایین است. این در حالی است که با افزایش 
قیمت گوشــت قرمز و کاهش توان خانواده هــا برای خرید و 
مصرف این مواد پروتئینی، میزان مصرف گوشــت پرندگان 
افزایش یافته اســت. طبق این گزارش، در کل کشور طی ماه 
گذشــته 507هزار قطعه به وزن 115تن بلدرچین کشــتار 
شده درحالی که در تیرماه ســال1401 تعداد بلدرچین های 
کشتارشده 865هزار قطعه بوده و گوشتی که با این کشتار به 
بازار عرضه شده هم 174تن برآورد شده است. مرکز آمار ایران 
میانگین وزن الشه های قابل مصرف مرغ و خروس در تیرماه 
امسال را 1.89کیلوگرم، بوقلمون را 9.46کیلوگرم، بلدرچین 
را ۲30کیلوگرم و سایر انواع پرندگان را 1.64کیلوگرم برآورد 
کرده است. این گزارش می افزاید: تعداد الشه های قابل مصرف 
مرغ و خروس در تیر امسال نسبت به خرداد گذشته 18درصد، 
بوقلمــون 15درصد، بلدرچین 14درصد و ســایر انواع طیور 
47درصد کم شده و از حیث وزنی هم میزان تولید گوشت مرغ 
و خروس 16درصد، بوقلمون 15درصد، بلدرچین 13درصد 
و ســایر انواع طیور 45درصد افت کرده اســت. به این ترتیب 
به طور میانگین تعداد الشــه های قابل مصرف انواع طیور در 
کشتارگاه ها در تیر نسبت به خرداد امسال 19درصد و از حیث 

وزن 17درصد کاهش پیدا کرده است.

روند تغییرات ماهانه عرضه گوشت انواع طیور در یک سال اخیر / هزارتن
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 طرح دارویار اجرا شد تا هم سیاست های اختصاص 
ارز ترجیحی اصالح شــود هم با افزایش قیمت دارو 
و پوشــش بیمه  ای، حمایت از تولید داخل و صنعت 
داروســازی صورت بگیرد، اما با وجــود اینکه همه 
کارشناســان اجرای این طرح را مناسب می دانند، 
پاشنه آشــیل آن را تغییر نکردن قانونی می دانند که 
همچنان میان هیأت دولت، وزارت بهداشت و اقتصاد 
معطل مانده. سال گذشــته براساس تصمیم سران 
قوا، دولت تصمیم گرفت برای افزایش نیافتن قیمت 
کاالهای اساســی، ارزش افزوده ۹درصدی را  هنگام 
ترخیص کاال از گمرک بــه یک درصد کاهش دهد 
که این تصمیم شامل دارو نشد . حاال با اجرای طرح 
دارویــار، ارز ترجیحی 4200تومانی حذف شــده و 
خرید با ارز نیمایی 26هزار تومانی انجام می شــود 
که مالیات ارزش افزوده آن هزینه گزافی روی دست 
تولیدکنندگان دارو گذاشته است. این در حالی است 
که حدود 3ماه پیش و قبل از اجــرای طرح دارویار، 
بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت در نامه ای به معاون اول 
رئیس جمهوری درخواست اصالح این قانون درباره 
دارو را داد . همان زمان محمد مخبر دستورات الزم 
را در این زمینه صادر کرد، اما با وجود اینکه متولیان 
این حوزه اعالم می کنند  هیچ مخالفتی برای کاهش 
این مالیات وجود ندارد، تاکنــون هیچ مجوز قانونی 
در این باره صادر نشــده و حاال این گرانی ها منجر به 
بی رغبتی تولیدکنندگان برای ترخیص کاالی خود از 
گمرک یا ثبت سفارش جدید شده است؛ بی رغبتی ای 
که می تواند منجر به محقق نشدن وعده مسئوالن برای 
رفع کمبودها 2ماه پس از اجرای طرح باشد. همشهری 
در گفت وگو با کارشناسان و مســئوالن حوزه دارو، 
وزارت بهداشت و ســازمان امور مالیاتی چالش  های 
کاهش نیافتن این مالیات را بررسی کرده است. شواهد 
حاکی از آن اســت که این مسئله نه تنها کمبودهای 
دارویی را برطرف نمی کند، بلکه اجرای طرح دارویار را 
هم در معرض خطر قرار خواهد داد؛ چرا که این مالیات 

در سیاستگذاری های طرح دیده نشده است.

آسیب های تأخیر در تغییر قانون مالیات دارو 
قرار بود مالیات ارزش افزوده ترخیص مواداولیه دارو 
از گمرک از ۹درصد به یــک درصد کاهش پیدا کند، 
اما نه تنها این اتفاق تاکنون رخ نداده، بلکه هیچ زمان 
مشخصی هم درباره آن اعالم نمی شود؛ 2عاملی که 
به گفته مهدی پیرصالحی، نایب رئیس هیأت مدیره 
 ســندیکای صاحبان صنایع دارویــی، می تواند رفع 
کمبودهای دارویی در کشور را با چالش  و تأخیر مواجه 
کند یا این کمبودها را افزایش دهد. او به همشــهری 
می گوید: »سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت پیگیر 
این مسئله هستند اما همچنان تأخیر و نبود قطعیت 
در اجرای آن وجود دارد. این شــرایط باعث شده که 
شرکت ها در بحث ترخیص مواداولیه از گمرک مشکل 
داشته باشند.« به گفته پیرصالحی، هم اکنون شرکت ها 
حتی اگر با حداقل اســناد و تضامین بخواهند کاالی 
خود را از گمرک ترخیص کنند، ملــزم به پرداخت 
نقدی و کامل مالیات ارزش افزوده هستند:  »برای این 
مالیات فعال هیچ تسهیالتی درنظر گرفته نشده و در 
برخی موارد رقم آن به قدری بزرگ است که شرکت ها 
نمی توانند آن را پرداخت کنند. همین ترخیص نشدن 
هم هزینه های بیشــتری را به آنها تحمیل می کند و 
حتی ممکن اســت جنس متروکه شود.« او در پاسخ 
به این ســؤال که این عدد برای شرکت ها با حذف ارز 
ترجیحی و پرداخت مالیات براساس ارز نیمایی تا چه 
میزان افزایش پیدا کرده، بیان می کند: »نمی توان عدد 
دقیقی اعالم کرد، چون محاسبه آن براساس میزان 
خرید شرکت هاســت. اما اینطور می توان محاسبه 
کرد که در گذشته یک دالر 4200تومانی 400تومان 
ارزش افزوده داشــت و اکنون این دالر به صورت ارز 
نیمایی 26 تــا 27هزار تومان اســت و چیزی حدود 

2500تومان ارزش افــزوده دارد.« او تأکید می کند:  
»دارو هم همیشــه وضعیتی مشــابه دیگر کاالهای 
اساسی داشــته اما اکنون مشمول مالیات ۹درصدی 
است که اشــتباه بزرگی به شمار می رود و باید هر چه 
سریع تر اصالح شــود. ضمن اینکه وزیر بهداشت هم 
نامه نگاری های زیادی در این باره انجام داده اســت. 
حدود 2 تا 3ماه هم از زمان این نامه نگاری ها می گذرد 
اما هیچ اتفاقی رخ نداده.« این فعال حوزه دارو با بیان 
اینکه ارزش افزوده هزینه اضافه تری را به بیمار تحمیل 
می کند، ادامه می دهد: »برای قیمت نهایی دارو عالوه 
بر این ارزش افزوده با محاسبه مارژین )حاشیه سود( 
شرکت تولیدکننده، شرکت توزیع و داروخانه تقریبا 
به ازای هر دالر 16درصد یعنی بیش از 3هزار تومان 
باید به قیمت مصرف کننده اضافه شــود و این هزینه 
در طرح دارویار دیده نشده است. اگر هم حذف نشود 
دوباره باید اصالح قیمت دارو صــورت بگیرد که هم 
برای دولت رقم سنگینی خواهد بود و هم برای مردم 
افزایش قیمت دارو و کمبود را به همراه خواهد داشت.« 
به گفته پیرصالحی، زمانی که قرار شد دارویار اجرایی 
شود، همه مطمئن بودند که این ۹درصد به یک درصد 
کاهش خواهد یافت و محاســبات هم براساس یک 
درصد انجام شــد، به همین دلیل الزام به کاهش این 
مالیات وجود دارد و همه با آن موافق هستند، اما نکته 
اینجاست که زمان در حال از دست رفتن است: »همه 
اقالم دارویی، مواداولیه و جانبی شامل ۹درصد ارزش 
 افزوده شــده اند، به جز داروهایی که به صورت کامل
 )Finished product( وارد می شــوند. درباره اقالم 
دارویی که مواداولیه آنها نسبتا ارزان تر است، پرداخت 
مالیات و ترخیص راحت تر صورت می گیرد و خط تولید 
متوقف نمی شود اما درباره سایر مواداولیه گران قیمت، 
این ۹درصد عدد قابل توجهی است و منجر به تأخیر در 

ترخیص کاال و اختالل در روند تولید دارو می شود.« 

بالتکلیفی شرکت های تولیدکننده 
مالیات ماده اولیــه وارداتی دارو پیــش از این با ارز 
دولتی یعنی 4200تومان محاسبه می شد اما زمانی 

که مشمول ارز نیمایی شد، باید ارزش افزوده آن هم 
کاهش پیدا می کرد تا منجر بــه تحمیل هزینه باال 
برای واردکننده نشود اما تاکنون این مسئله محقق 
نشده است. این نکته را دکتر حیدر محمدی، مدیر 
قرارگاه اصالح سیاســت های ارزی دارو و مشــاور 
رئیس سازمان و غذا مطرح می کند و درباره جزئیات 
بیشتر از پیگیری کاهش مالیات ارزش افزوده دارو به 
همشــهری می گوید: »همان زمانی که قرار شد ارز 
دارو، نیمایی شــود، ما این مسئله را مطرح کردیم و 
به ما اعالم کردند که مکاتبات الزم در این باره را انجام 
دهیم. وزیر بهداشــت همان زمان در نامه به معاون 
اول رئیس جمهوری درخواســت صفر شدن یا یک 
درصدی شدن مالیات ارزش افزوده را داشت. دستور 
هم از سوی معاون اول برای وزیر اقتصاد صادر شد، 
اما تاکنون وزارت اقتصاد ایــن کاهش را انجام نداده 
اســت.« به گفته محمدی، آنها قول داده بودند که 
کاهش مالیات ارزش افزوده دارو به زودی محقق شود 
اما هنوز چنین چیزی رخ نداده و این مسئله می تواند 
منجر به بروز مشکالتی برای تولیدکنندگان و تامین 
دارو باشــد: »البته پروســه اقدامات قانونی معموال 
زمان بر اســت اما وزارت بهداشــت دائم پیگیر این 
وضعیت است تا هرچه سریع تر این قانون تغییر کند. 
با وجود اینکه این مسئله چندین بار در هیأت دولت 
هم مطرح شــده، دلیل تأخیر در انجام آن را ما هم 
نمی دانیم.« او درباره اینکه چه زمانی می توان انتظار 
محقق شدن این وعده را داشت، می گوید: »کسی با 
این قانون مخالف نیســت و اگر مخالفتی در این باره 
مطرح شــده بود، قیمت گذاری ها در طرح دارویار 
می توانست براساس ۹درصد انجام شود. هم اکنون 
برخی شــرکت ها ماده اولیه در اختیار دارند و تولید 
آنها ادامه دارد اما برخی شرکت ها که قرار است ماده 
اولیه جدید ترخیص کنند بیشتر درگیر این مشکالت 
هستند. فقط باید منتظر ماند و دید که وزارت اقتصاد 
در این باره چه تصمیمی خواهد گرفت.« البته به گفته 
محمدی به شــرکت  ها اعالم شده که برای ترخیص 
ماده اولیه، می توانند مبلغی را به عنوان علی الحساب 
پرداخت کنند تا وضعیت مالیات بــر ارزش افزوده 
تعیین تکلیف شــود، اما همین مسئله هم چاره ساز 
نیســت؛ چرا که قیمت گذاری دارو در این وضعیت 
نامعلوم نمی تواند به درستی انجام  شود و قیمت نهایی 
براســاس یک یا ۹درصد مالیات ارزش افزوده کامال 
متفاوت است، به همین دلیل این وضعیت منجر به 

بالتکلیفی شرکت های تولیدکننده شده است.

 2عامل تهدیدکننده طرح دارویار
طرح دارویار به عنوان یکــی از طرح های خوب در 
حوزه صنعت دارو مطرح است اما به 2دلیل می تواند 
به مشکل بخورد و به درستی اجرا نشود؛ تامین نشدن 
نقدینگــی و تصمیمــات متناقــض در بال های 
مختلف دولت. مجتبی بوربور، نایب رئیس اتحادیه 
واردکنندگان دارو با بیان این مطلب به همشهری، 
درباره مشــکالت مالیات ۹درصدی ارزش افزوده 
برای دارو می گوید:  »خواسته اولیه وزارت بهداشت 
صفر شدن این مالیات بود، هر چند که نه این خواسته 
و نه کاهش ۹درصد به یک درصد هنوز محقق نشده 

است.« به گفته بوربور، برنامه ریزی انجام شده برای 
طرح دارویار و بهای تمام شــده برای دارو به گونه ای 
بود که بر مبنای ارز نیمایی کمترین حاشــیه  سود 
برای تولیدکنندگان درنظر گرفته شده است: »در 
این متغیر چیزی به نام مالیــات ارزش افزوده با این 
مکانیسمی که در قانون وجود دارد، قید نشده و فرض 
بر این بود که مالیات همان یک درصدی باشــد که 
اکنون وزارت بهداشت و تولیدکنندگان دارو خواستار 
آن هستند، اما تاکنون محقق نشده است.«  به گفته 
بوربور، با این قانون مالیاتی ۹درصــدی باید 16 تا 
25درصد به قیمت مصرف کننده پس از تغییراتی 
هم که در طــرح دارویار اعمال شــده، اضافه کرد. 
بوربور درباره اینکه اگر این مشــکل برطرف نشود و 
تولیدکنندگان دارو مجبور به پرداخت همین مالیات 
۹درصدی باشند  هم می گوید: »دارویار طرح خوبی 
است اما به خاطر همین مسئله می تواند زیر سؤال برود. 
واقعی سازی قیمت با اجرای این طرح اتفاق افتاده اما 
اگر این مالیات اصالح نشود، دوباره از واقعی سازی 
قیمت دارو یک پله عقب می  افتیم. عواقب این مسئله 
تکرار مشکالت گذشــته برای شرکت های دارویی 
است.« او ادامه می دهد:  »حاشیه سود شرکت ها در 
طرح دارویار حداقلی اســت و با وجود رشد تورم در 
کشور، تولید دارو با قیمت فعلی متناسب با 6ماه آینده 
هم نیست و برای شرکت صرفه نخواهد داشت، پس 
ضرورت دارد این مشکل حذف شود تا بحران تامین 
دارو نداشته باشیم. از ســوی دیگر در طرح دارویار 
قیمت همه داروها به یک نسبت افزایش پیدا نکرد 
و این اتفاق تنها برای برخی شــرکت ها خوب بود، 
اما عمده شــرکت ها با افزایش کمتر و قطره چکانی 
مواجه بودند و  اصالح نشــدن قانــون مالیات باعث 
می شود در ریسک تامین نامتوازن دارو قرار بگیریم. 
عالوه بر اینکه انگیزه و امکان تولید هم کم می شود 
و کمبودهایی که اکنون وجود دارد برطرف نخواهد 
شد.« این فعال حوزه دارو با تأکید بر اینکه ضرورت 
دارد دولت به عنوان بزرگ ترین خریدار، سیاستگذار 
و تامین کننده دارو در این حوزه متوازن تر و کامل تر 
تصمیم  بگیرد، می گوید: »طرح خوب با رعایت نشدن 
الزاماتش به راحتی خراب می شود و 2عامل ازجمله 
تامین نشدن نقدینگی و تصمیمات متناقض می تواند 
اجرای آن را با مشکل مواجه کند. هزینه های طرح 
از طریق بیمه پوشش داده می شود و با وجود اینکه 
بودجه فاز اول آن پرداخت شــده امــا همه نگران 
استمرار نداشتن آن هستند. از سوی دیگر ممکن 
اســت در بال های مختلف دولت و در قسمت های 
مختلف سیاستگذاری تصمیمات متناقض گرفته 
شود که درست پیاده نشدن پیش بینی ها در اجرای 
طرح را به دنبال دارد. مانند همین مســئله مالیات 
ارزش افزوده که با دستور هیأت دولت قابل حل شدن 
اســت اما تا زمانی که قانونی اعالم نشود، گمرک 
نمی تواند حتی به خاطر دارویار تکلیف قانونی خود 

را انجام ندهد.« 

تهديد دارویی با ماليات بر ارزش افزوده
همشهری در گفت وگو با کارشناسان و مسئوالن حوزه دارو، وزارت بهداشت و سازمان امور مالیاتی چالش های کاهش نیافتن 

مالیات ارزش افزوده دارو را بررسی کرد که می تواند منجر به شکست در طرح دارویار و بحران تأمین و گرانی دارو شود 

مریم سرخوشگزارش
روزنامه نگار

کسی مخالف کاهش ارزش افزوده نیست 
هیچ نهادی مخالف   کاهش مالیات ارزش افزوده دارو نیست و فقط باید مصوبه قانونی آن ابالغ 
شود. این نکته ای است که داوود منظور، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی 
در پاسخ به سؤال همشهری درباره تأخیر درخصوص کاهش ارزش افزوده ۹درصدی دارو بیان 
می کند. او در توضیح بیشتر می گوید: »از 13تیر1400 که قانون ارزش افزوده دائمی در حال 
اجراست، دارو هم مشمول این قانون شده و معافیتی برای آن قید نشده است. ما هم موافق 
کاهش مالیات ارزش افزوده دارو هستیم اما این مسئله نیاز به اصل مجوز قانونی دارد. البته از 
سوی وزارت بهداشت درخواست این مجوز قانونی داده شده و احتماال با طی کردن فرایندی که 
بعید است چندان هم طوالنی باشد، این مجوز صادر خواهد شد.« او در پاسخ به این سؤال که با 
وجود کمبودهای دارویی و مشکالتی که بیماران با آن مواجه هستند، آیا نمی توان این روند را 
در جهت ترخیص مواداولیه و افزایش تولید دارو شتاب بخشید، بیان می کند: »تمام متولیان این 
حوزه موافق قانونی شدن این روند هستند و از سوی سازمان امور مالیاتی هم پیگیری های الزم 
برای محقق شدن آن در حال انجام است تا صدور مجوز و ابالغ آن در کوتاه ترین زمان صورت 
بگیرد، اما متولی این حوزه ما نیستیم و اختیاری هم در این باره نداریم. ما براساس آن چیزی 
که به صورت قانونی اعالم شود، اقدام می کنیم. خود وزارت بهداشت در حال پیگیری این روند 

است و همراهی ما را هم در این زمینه دارد. به زودی این اتفاق محقق خواهد شد.« 

نکته

مدیر قرارگاه اصالح سیاست های ارزی 
دارو: بــا وجــود اینکــه مبحــث کاهــش 
مالیــات ارزش افــزوده دارو چندین بار 
در هیأت دولت هم مطرح شــده، دلیل 

تأخیر در انجام آن را نمی دانیم

رئیس کل ســازمان امور مالیاتــی: برای 
دارو معافیت مالیاتی درنظر گرفته نشده 
اما ما هــم موافــق کاهش آن هســتیم و 

به زودی این اتفاق محقق می شود

نایب رئیــس هیــأت مدیــره  ســندیکای 
صاحبــان صنایــع دارویی: اگــر مالیات 
دارو حــذف نشــود، هزینه گزافــی برای 
دولــت و  افزایش قیمــت و کمبــود دارو 

برای مردم را در پی خواهد داشت 

نایب رئیــس اتحادیــه واردکننــدگان 
دارو: مســئله مالیــات دارو می توانــد 
اجرای طــرح دارویــار را با خطــر مواجه 

کند و منجر به رفع کمبودها نشود

 طرح مجلس درباره اعطای
 مجوز مشاوره به حوزه علمیه 

موازی کاری است
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشــاوره با بیان اینکه طرح 
مجلس درباره اعطای مجوز مشاوره به حوزه علمیه موازی کاری 
اســت و ضرورتی ندارد گفت: به زودی لیست دیگری از افراد و 

صفحات جعلی روانشناس نماها منتشر خواهد شد.
»محمد حاتمی« رئیس ســازمان نظام روانشناسی و مشاوره 
در گفت وگو با ایلنا درباره طرح پیشــنهادی مجلس مبنی بر 
»اصالح ماده یک قانون تشکیل ســازمان نظام روانشناسی و 
مشاوره کشور« که براساس آن »صالحیت اعطای مجوز مشاوره 
با رویکرد دینی و اسالمی به صورت مســتقل در اختیار مرکز 
مدیریت حوزه های علمیه کشور قرار گیرد« گفت: کسانی که 
تحصیالت روانشناسی و مشاوره داشته باشند اعم از روحانیون، 
مهندسان، پزشکان و... می توانند از سازمان نظام روانشناسی و 

مشاوره نیز مجوز دریافت کنند.
او ادامه داد: چه بسا بسیاری از روحانیون که تخصص روانشناسی 
و مشاوره داشته اند و مدارک شان مورد تأیید وزارت علوم بوده 

است از سازمان مجوز دریافت کرده و مشغول فعالیت هستند.
رئیس ســازمان نظام روانشناسی و مشــاوره با اشاره به طرح 
مجلس گفت: این طرح اخیر مجلس از سوی برخی نمایندگان 
مجلس مطرح و به مرکز پژوهش های مجلس نیز ارائه شــده 
است و سازمان نظام روانشناسی با این طرح مخالف است و آن را 

موازی کاری می داند و ضرورتی ندارد چنین طرحی ارائه شود.
حاتمی تأکید کرد: خوشــبختانه حوزه علمیه نیز در این طرح 
ورودی ندارد و همانطور که گفته شد این طرح از سوی تعدادی از 

نمایندگان مجلس ارائه شده که باید پس گرفته شود.
او در پاسخ به این سؤال که آیا مرکز پژوهش های مجلس از 
سازمان نظام روانشناسی و مشــاوره در این باره نظرخواهی 
کرده، گفت: مرکز پژوهش های مجلس نیــز در این زمینه 
از ما طی نامه ای نظرخواهی کرده اســت. بــا رئیس مرکز 
پژوهش های مجلس هم جلســه ای در این خصوص برگزار 
کردیم. همچنین ما یک نامه مبسوط به دفتر آقای قالیباف 
ارائه و  نظرات مان را در ایــن خصوص اعالم کردیم و منتظر 

هستیم تا پاسخ دهند.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره تصریح کرد: این کار 
صحیح و درست نیست و با روح فرمان حضرت امام)ره( که پیوند 
دانشــگاه و حوزه را مطرح کرده بودند مغایــرت دارد. در هیچ 
کشوری نیز چنین چیزی سابقه ندارد که مسئولیت های یک 

سازمانی را به سازمان دیگر  بدهند.
حاتمی گفت: سازمان هم در این زمینه با همه نهادها و سازمان ها 
ازجمله حوزه علمیه تعامل دارد و تفاهمنامــه ای نیز بین ما و 
حوزه منعقد شده اســت و ارتباط خوبی با آنها داریم همانطور 
که با دانشگاه هم در ارتباط هستیم و از این ظرفیت ها استفاده 
می کنیم. همه باید کمک کنند که سازمان مستقل و مقتدر باشد 

و به وظایف خود عمل کند.
او همچنین در بخش دیگری از صحبت هایش درباره انتشــار 
لیست دیگری از روانشناس نماها گفت: لیست سوم که حدود 
150 اسم است نیز در این زمینه در راه است و به زودی منتشر 

می شود.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشــاوره گفت: این لیست 
ترکیبی از صفحات جعلی است که در فضای مجازی در حوزه 
روانشناسی و مشاوره فعالیت می کنند، همچنین اسامی افرادی 
که تحت عنوان روانشناس در حال فعالیت هستند اما هیچ گونه 

تحصیالت روانشناسی ندارند، در این لیست آمده است.
حاتمی درباره رسیدگی به تخلفات صنفی گفت: درصورت بروز 
تخلفات صنفی نیز این موارد در هیأت های رسیدگی به تخلفات 
بررسی و احکامی نیز درخصوص متخلفان صادر می شود. این 
احکام از تذکر تا محرومیت دائم از ارائه خدمات روانشناســی و 

مشاوره را شامل می شود.. / ایلنا

زندانیان جرایم خشن از ارفاقات و 
تسهیالت قانونی محرومند

دادستان تهران در جریان بازدید از زندان قزل حصار از محرومیت 
مرتکبان جرایم خشن از ارفاقات و تسهیالت قانونی خبر داد.

علی صالحی با بیان اینکه ارفاقات و تسهیالت قانونی که برای 
زندانیان اعمال می شود مختص جرایم کم اهمیت است، گفت: 
ارفاقات و تسهیالتی که به زندانیان ارائه می دهیم به هیچ عنوان 
برای جرایم خاص ازجمله جرایم خشن، سارقان مسلح، سارقان 
سابقه دار، سارقان به عنف، زورگیرها، آدم ربایان و اراذل و اوباش 

درنظر گرفته نخواهد شد.
او افزود: امنیت مردم برای ما اهمیت ویژه ای دارد و به هیچ عنوان 
برای مجرمانی که امنیت جامعه را خدشه دار می کنند، ارفاق و 
تسهیالتی قائل نخواهیم شــد بلکه دستگاه قضایی با این افراد 

قاطع تر و به صورت ویژه برخورد خواهد کرد.
دادستان تهران بیان کرد: برخورد قاطع با برهم زنندگان امنیت، 
هم در زمان صدور حکم در دادگاه ها و هم در زمان اجرای حکم 

توسط همکارانم در دادسراها در حال انجام است.
صالحی با اشاره به دستورالعمل و سیاست های رئیس قوه قضاییه 
مبنی بر کاهش جمعیت کیفری، گفت: در راستای این سیاست، 
در جلساتی با عنوان کاهش جمعیت کیفری و با حضور معاون 
دادستان کل کشور تمام شاخصه های مربوط به کاهش جمعیت 
کیفری اعــم از نحوه صدور قرارها، ارفاقــات قانونی و … مورد 
بررسی قرار می گیرد و در ادامه نیز مصوبات مطلوبی برای اجرای 

این سیاست نهایی می شود. / مهر

 مجید نصیرایی 
 نماینده مردم فردوس در مجلس 

وزارت بهداشــت و درمــان در موضــوع 
افزایش سهمیه ها و رفع مشکالت حوزه 
سالمت به قانون تمکین کند تا مجلس 
ناچار نباشد از اهرم استیضاح استفاده 
کنــد. تامیــن پزشــک، وظیفــه وزارت 
بهداشــت و درمــان اســت. عامــل ایــن 
کمبودها نیز به سیاست های غلط حوزه 

بهداشت و درمان بازمی گردد. /فارس

 بهرام عین اللهی
 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
ســقف کارانه پزشــکان مناطق محروم 
برداشــته شــد. ایــن مصوبــه بــرای 
مانــدگاری بیشــتر نیروهــای پزشــکی 
و تخصصــی اســت. بــا ایــن مصوبــه 
نیروهای پزشکی در مناطق محروم، هر 
قدر فعالیت کنند، می توانند دریافتی 
داشته باشند و این دریافتی در مناطق 
محروم فاقد سقف خواهد بود./ فارس

 عباس شیراوژن
سخنگوی ستاد ملی مقابله با كرونا

بــرای ســفر اربعیــن تزریــق یــک نوبــت دز 
یادآور واکســن کرونا در ۶ ماه گذشته نیاز 
است. یعنی افراد با هر تعداد واکسنی که 
قبال تزریق کرده اند در این فاصله زمانی ۶ 
ماهه باید یک نوبت تزریق واکســن کرونا 
انجــام داده باشــند. مســافران اربعین اگر 
تزریق واکسن داشته باشند کافی است و 

احتیاجی به تست کرونا ندارند .

پروژه بهداشــت و درمان تا پایان سال 
در کشــور افتتــاح می شــود و مــورد 
بهره بــرداری قــرار می گیــرد. به گفتــه 
معاون توســعه مدیریــت و منابع وزیر 
بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی 
از زمــان تشــکیل دولــت ســیزدهم 
۱۱۰۷پروژه در حوزه بهداشــت و درمان 
افتتاح شده است و تا پایان سال۱۹۴۲ 

پروژه نیز افتتاح خواهد شد./ ایسنا

پرســتار تــا پایــان ســال جاری در مراکز 
درمانی استخدام می شوند بنا بر اعالم 
ســخنگوی وزارت بهداشــت، درمــان 
و آمــوزش پزشــکی پرســتارانی کــه در 
دوران کرونا مجاهدت کردند مشمول 
اولویــت در اســتخدام قــرار می گیرند. 
ســازمانی  پســت های  ۷۰درصــد 
پرستاری خالی اســت و کمبود پرستار 
در مراکــز درمانــی بــه ســالمت مــردم 

آسیب می زند. /ایرنا

آبلــه میمیونــی در کشــور انجام شــده 
اســت. بنابراعــالم سرپرســت مرکــز 
مدیریــت بیماری هــای واگیــر وزارت 
بهداشــت از ۲۹۱ مــورد مشــکوک یک 
مورد مثبت شــده اســت. تســت آبله 
میمونی با روش های مختلفی بوده که 
یکی از آنها تست PCR ویروس است. 
البتــه نهایتــا بــرای اینکــه تأیید شــود، 
سکوئنســینگ و توالی یابــی ژنتیــک 
هــم انجــام می شــود تــا نتیجــه قطعی 

باشد. /ایسنا

1942
پروژه

22
هزار

291
تست

 هم افزایی در ارتقای سطح 
کیفی خدمات بهزیستی

مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان 
بهزیستی کشــور گفت: هم افزایی در ارتقای سطح 
کیفی خدمات با هدف کاهش آسیب های اجتماعی 
بیش از پیش تداوم یابد. محمود علی گو در دیدار با 
مسئوالن استان اردبیل با بیان اینکه خانه های امن 
می تواند در کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه 
مؤثر واقع شــود، گفت: انجام مداخــالت مرتبط با 
فرزندان از طریق ســاختارهای قضایی امری بسیار 
حائز اهمیت اســت. بایــد برای رســیدن به نقطه 
مطلوب حمایت های الزم را با این ســازمان انجام 
دهند. محمود علی گو ادامه داد: اســتفاده از نظرات 
تخصصی و حرفــه ای مــددکاران در مطالبه گری 
حقوق افراد آسیب دیده و اهمیت به نظرات و ایده های 
خالقانه مشاوران و مددکاران از سوی مراجع قضایی 
می تواند این سازمان را در پیشبرد اهداف، برنامه ها، 
سیاست های تعیین شده یاری رساند. او  بیان کرد: 
امیدواریم با تالش ها و پیگیری های صورت گرفته 
الیحه صیانت از حقوق زنان و دختران آسیب دیده 
تا پایان امسال در مجلس شورای اسالمی به تصویب 
برسد. علی گو در بحث مربوط به اورژانس اجتماعی و 
ارائه خدمات مؤثر به افراد جامعه تصریح کرد: خدماتی 
که از طریق اورژانس اجتماعی ارائه می شود اغلب با 
مداخالت اولیه شروع شده و با سازش و بازگشت فرد 
آسیب دیده به آغوش خانواده بدون مراجعه و حضور 

در مراجع قضایی خاتمه می یابد. / مهر
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زورگیری در ترافیک

سند مالکیت عرصه مسکن های مهر پرند صادر نشد
به رغم واریز وجوه اعالم شــده توسط سازندگان مسکن مهر برای 
خرید عرصه خانه های مسکن مهر پرند، هنوز سند مالکیتی به دست 
مالکانی که پول ریخته اند نرسیده و کسی هم پاسخگو نیست و برای 

هیچ کدام از واحدها تاکنون سند مالکیتی صادر نشده است.
لطفی از تهران

احداث جاده بشرویه به بجســتان به رغم مخالفت ها از سر 
گرفته شد

اداره کل راه  و شهرسازی اســتان خراسان جنوبی، درصدد است 
جاده ای احداث کند که برای اتصال جاده بشــرویه به بجستان 
از قلب مناطق حفاظت شده مظفری افتخاری عبور خواهد کرد. 
این در حالی است که مسئوالن اذعان داشته اند مسیر این جاده  از 
2کریدور حفاظتی یوزپلنگ آسیایی عبور مي کند که  باید متوقف 
شود. بعد از چندبار اعتراض ادامه کار متوقف شد اما اخیرا احداث 
این جاده دوباره به جریان افتاده است. از مسئوالن تقاضا می کنیم 
با بررسی های بیشتر مســیر دیگری برای این جاده پیدا کنند تا 

محیط زیست و منابع طبیعی بیشتر از این آسیب نبیند.
جوادی از بشرویه خراسان جنوبی

زنجان نیازمند مترو است 
ترافیک های سنگین در محورهای استان زنجان باعث مشکالتی 
شده که می توان به ساخت چندین شــهرک جدید که منجر به 
ترافیک سنگین تر در محورهای شــهری شده است، اشاره کرد. 
از این رو شهر زنجان با داشــتن جمعیتی بیش از 700هزار نفر 
نیازمند اجرای طرح مترو در اســتان اســت. چرا که ایجاد مترو 
در زنجان باعث کاهش ترافیک سنگین استانی و آلودگی هوا و 
سریع تر رسیدن مردم به محل کار یا مدرسه می شود.از شما تقاضا 
می کنیم که در شهر زنجان مترو ایجاد کنید، شهر زنجان نیازمند 

حداقل 3 خط مترو است.
مقدمی از زنجان

آبنمای باغ ملی اراک نیازمند پاکسازی است
لجن و انواع خزه کف استخرهای بزرگ آبنمای باغ ملی اراک را 
گرفته است. مدت  زیادی است که این استخرها تمیز نشده اند. با 
توجه به اینکه میدان باغ ملی اراک در مرکز شهر قرار دارد تقاضا 
می شود مسئوالن شهری اراک نسبت به پاکسازی این استخرها 

اقدام کنند.
نوریان از اراک

تمدید خودکار قرارداد مستأجران عملی نشد
3ماه پیش مســئوالن اعالم کردند قرارداد مســتأجران به طور 
خودکار تمدید می شود و افزایش 25،  20 و 15درصدی متناسب با 
جمعیت شهرها اعمال خواهد شد اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد 
و اصال ضمانت اجرایی برای این مطلب وجود نداشــت و ندارد. 
صاحبخانه بنده بعد از اشاره ما به این قانون به شورای حل اختالف 

رفت و شکایت کرد و حکم تخلیه هم گرفت!
احمدی از تهران

نان گران شد از کیفیت خبری نیست
با وجود گران تر شدن قیمت نان در ماه های اخیر، وزن، اندازه و قطر و 
کیفیت نان در بعضی از نانوایی های سطح شهر و حومه اصفهان، حتی 
نانوایی هایی که آرد یارانه اي می گیرند، به تدریج کاهش پیدا کرده 
است که البته قابل رسیدگی است و کافی است نظارت با بازرسی های 

بیشتر وسرزده و مکرر و به طور نامحسوس صورت گیرد.
محمود بلیغیان از اصفهان

زمین ورودی فاز3 اندیشه تعیین تکلیف و ایمن سازی  شود
زمینی در ورودی فاز3 اندیشه شهریار وجود دارد که از 2سال قبل 
به بهانه ساخت ایستگاه تاکسی خراب و گودبرداری شده است. 
از آن زمان تاکنون شهرداری منطقه هیچ اقدامی برای این زمین 
نکرده و زمین حالت متروکه، محل اســتقرار افراد بی خانمان و 
معتاد پیدا کرده ضمن اینکه بــرای رهگذران نیز می تواند خطر 

سقوط و آسیب جبران ناپذیر در پی داشته باشد.
خرامان از شهر اندیشه شهریار

قطع برق روزانه شهرک های صنعتی کارها را فلج کرده است
براساس برنامه اعالمی روزانه در شهرک های صنعتی به تناوب برق 
قطع می شود. اما کجای دنیا برق یک شهرک صنعتی را در بهترین 
روزهای کاری هفته آن هم به مدت 12ساعت قطع می کنند. هر 
هفته یک روز کاری از 11ظهر تا 11شــب برق شهرک ثامن در 
جاده خاوران قطع می شــود و چون آخر هفته است عمال 3روز 
شهرک تعطیل می شود. لطفا این روند متوقف شود و به جای آن 

شب ها برق واحدهای صنعتی و شهرک ها را قطع کنند.
گودرزی از تهران 

قانون عفاف و حجاب در دستگاه های دولتی اجرایی شود
اجرای قانون عفاف و حجاب قبل از هر نقطه ای باید از دستگاه های 
دولتی آغاز شود زیرا پوشش و رفتار بعضی شاغالن محترم اماکن 

دولتی منطبق با موازین شرعی و عرفی نیست.
نیازی از تهران 

دهک بندی ها همچنان غیرعادالنه است
با گذشــت چند ماه از اعالم زمان اعتراض به دهک بندی ها و پر 
کردن فرم ثبت نام همچنان دهک بندی ها به روز نشده و عادالنه 
نیست. چطور است که صاحبخانه ما با ده ها خانه و باغ و آپارتمان 
و مغازه و ملک در خارج از کشور و ...یارانه دریافت می کند،  اما من 
و همسرم که روی هم 15میلیون دریافتی با 7میلیون اجاره خانه 

و 3 فرزند داریم یارانه نداریم؟
سمایی از کرمان 

تشدید نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها ضروری است
اگر نظارت بانک مرکزی با بانک ها تشدید شود هم جلوی اختالس 
از درون بانک ها گرفته می شود و هم مچ مشــتریان دروغین را 
می گیرند که اینها می تواند ایمنی سرمایه گذاران بانک ها را بیشتر 
تامین کند و در آینده شــاهد تصرفات کمتری در اموال کشور و 

بانک ها توسط افراد اختالس گر باشیم.
قاعدی از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

مادر، دختر 2/5ساله اش را 
در جنگل جا گذاشت

زن جوان که همراه دختر 2.5 ساله  و بستگانش برای تفریح راهی 
شمال کشور شده بودند، هنگام برگشــت دختربچه خود را در  

جنگل جا گذاشت.
به گزارش همشــهری، این اتفاق عجیب اواخر هفته گذشته در 
شهرســتان چالوس رقم خورد. ماجرا از این قرار بود که چند روز 
پیش زن جوانی تصمیم گرفت همراه دختر2/5   ساله و بستگانش 
برای تفریح به شمال کشور سفر کند. او و اعضای خانواده اش بار و 
بندیل سفر را بستند و درحالی که پدر دختربچه در این سفر حضور 
نداشت، سوار بر دو خودروی ســواری راهی چالوس شدند. روز 
چهارشنبه هفته گذشته بود که اعضای این خانواده که در چالوس 
به سر می بردند راهی جنگل های اطرف شــهر شدند. آنها چند 
ساعتی را در جنگل گذراندند و در نهایت سوار بر خودروهای خود 
شده و به سمت شهرستان تنکابن حرکت کردند. این در حالی بود 
که هیچ کدام از آنها خبر نداشتند دختربچه  2/5ساله را در جنگل 

جا گذاشته اند.

دختری با چشمان گریان 
ساعتی از رفتن اعضای این خانواده گذشته بود که یکی از نگهبانان 
پارک جنگلی چالوس در داخل جنگل صدای گریه دختربچه ای 
را شنید. لحظاتی بعد او دختر خردسالی را دید که تک و تنها در 
جنگل به این طرف و آن  طرف می رود و گریه می کند. مرد نگهبان 
خودش را به دختربچه رساند و از او درباره خانواده اش پرسید. اما 
جوابی نگرفت. دختربچه ترسیده بود و گریه می کرد.نگهبان جوان 
چند دقیقه ای به دنبال خانواده  وی گشت اما وقتی نتوانست ردی 
از آنها پیدا کند، پلیس را خبر کرد و با حضور ماموران، دختربچه 
خردسال به کالنتری منتقل شد.    دختربچه از بس گریه کرده بود 
به محض رسیدن به کالنتری، به خواب رفت و همین باعث شد که 

مأموران نتوانند از او چیزی درباره خانواده اش بپرسند.

در تنکابن 
زن جوان و اعضای خانواده اش که ســوار بر 2 خودروی سواری 
بودند بعد از حدود 2ساعت رانندگی به تنکابن رسیدند. آنها برای 
رفع خستگی از ماشین پیاده شدند و همان لحظه بود که معلوم 
شد دختربچه نیســت. در حقیقت مادر تصور می  کرد که هنگام 
خروج از جنگل های چالوس، دختر کوچکش سوار خودروی دیگر 
شــده و در آنجا حضور دارد و از طرفی سرنشینان آن خودرو نیز 
تصور می کردند که دختر خردسال نزد مادرش در خودروی دوم 
است. آنها وقتی پی به اشتباه هولناک خود بردند و فهمیدند که 
دختربچه را در جنگل جا گذاشته اند با پلیس 110تماس گرفتند 
و سراسیمه درخواست کمک کردند. آنها به اپراتور 110گفتند که 
دخترشان آخرین بار در جنگل های چالوس بوده و مشخصات وی 
را اعالم کردند. وقتی تماس قطع شد، ماجرای گم شدن دختربچه   
به تمامی کالنتری های استان مازندران مخابره شد و به این ترتیب 
مأموران کالنتری چالوس که دختربچه گمشــده نزد آنها بود در 
جریان ماجرا قرار گرفتند و در تماس با خانواده دختربچه  از آنها 
خواستند برای تحویل گرفتن فرزندشان به کالنتری بیایند. چند 
ساعت بعد درحالی که دختربچه خردسال هنوز در کالنتری در 
خواب بود، خانواده اش رســیدند و پس از انجام مراحل قانونی، 
فرزندشان صحیح و سالم به آنها تحویل داده شد. به گفته سرهنگ 
سیدجعفر ساداتی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس مازندران، 
غفلت والدین گاهی باعث بروز حوادث غیرقابل جبران می شود 
و والدین باید مخصوصا در پارک ها و تفرجگاه ها بیشــتر مراقب 

فرزندانشان باشند.

بخشش قاتل پس از 24سال 
قاتل افغان که از 24ســال پیش به اتهام قتل مردی در اســتان 
فارس به قصاص محکوم شــده و در زندان بود، با گذشت اولیای 

دم آزاد شد.
به گزارش همشهری، در ســال77 درگیری مرگباری میان یک 
جوان افغان و مردی 60ساله در یکی از روستاهای شهرستان خفر 
استان فارس رخ داد که در جریان این درگیری، مرد 60ساله به قتل 
رسید. با دستگیری جوان افغان، وی به ارتکاب جنایت اعتراف کرد 
و پس از بازسازی صحنه قتل به زندان افتاد. مدتی بعد در دادگاه 
محاکمه و با اصرار خانواده مقتول به قصاص محکوم شــد. حکم 
قصاص مرد جوان پس از مدتی در دیوان عالی کشور نیز تأیید شد 
و به مرحله اجرا رسید اما در همه این سال ها خانواده مقتول برای 
اجرای حکم به دادگســتری مراجعه نکردند. به این ترتیب قاتل 
افغان در زندان ماند و سال ها از این ماجرا گذشت تا اینکه از مدتی 
قبل تالش های اعضای شعبه42 شورای حل اختالف ویژه زندان 
عادل آباد شیراز برای گرفتن رضایت خانواده مقتول و فراهم کردن 
مقدمات آزادی این زندانی آغاز شد. رئیس کل دادگستری استان 
فارس با بیان این خبر گفت: حکم این پرونده سال ها پیش پس از 
طی شدن مراحل رسیدگی قضایی صادر و آماده اجرا شده بود اما 
به لحاظ عدم پیگیری و تقاضای اولیای دم، محکوم پرونده 23سال 
را در زندان سپری کرد. حجت االســالم و المسلمین سیدکاظم 
موسوی ادامه داد:  اعضای شعبه42 شورای حل اختالف ویژه زندان 
عادل آباد شیراز به عنوان یکی از فعال ترین شعب صلحی شورا در 
کشور، تالش در خور توجهی را برای مصالحه در این پرونده انجام 
دادند که این تالش ها به ثمر نشست و با گذشت خانواده مقتول 
یک محکوم به قصاص دیگر در استان فارس از قصاص نفس رهایی 

یافت و با دستور قضایی از زندان آزاد شد.

بازگرداندن کیف پر از دینار به صاحبش
مامور پلیس گذرنامه که در مرز مهران یک کیف پر از دینار پیدا 

کرده بود، آن را به صاحبش که جوانی عراقی بود، بازگرداند.
به گزارش همشــهری، این مأمور وظیفه شناس پلیس گذرنامه 
مرز زمینی مهران در حال انجام وظیفه بود که یک کیف دستی  
را که در سالن مسافربری روی زمین افتاده بود، پیدا کرد. او کیف 
را به مدیریت گذرنامه منتقل کرد و در آنجا پس از باز کردن کیف 
معلوم شد که داخل آن 10هزار دینار عراق و 2میلیون و 150هزار 
تومان پول ایرانی و تعدادی مدارک هویتی صاحب کیف قرار دارد. 
در این شرایط تالش ها برای یافتن صاحب کیف آغاز شد. سرهنگ 
سروش اصل، فرمانده انتظامی شهرستان مهران در این باره گفت: 
با شروع بررسی ها همکارانم توانستند صاحب کیف را پیدا کنند و 

آن را به وی تحویل دهند.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

گزارش

عامل زورگیری جنجالی در بزرگراه نیایش دستگیر شد

در جریان حوادث مختلف در مازندران و سیستان و بلوچستان 9نفر غرق شدند

آب  تنی مرگبار
در تابســتان و با گرم شــدن هوا در اغلب نقاط کشور، 
قربانیان شنا در دریا، رودخانه ها و آبگیرها نیز روزبه روز 
افزایش پیدا می کنــد. طوری که فقــط در یک روز در 
مازندران و سیستان و بلوچستان 9نفر که قصد آب تنی در دریا و دریاچه 

پشت سد را داشتند غرق شدند.
به گزارش همشهری، وقتی هوا گرم باشد و کنار دریا یا دریاچه و رودخانه 
باشی، چه چیزی دلچسب تر از شــنا کردن. شنا کردن هم تفریح است و 
هم روح آدم را جال می دهد. اما همیشه همه  چیز به همین خوبی و لطافت 
نیســت و گاهی بی احتیاطی ها موجب حوادث تلــخ و جبران ناپذیری 
می شود. درســت مثل حادثه غرق شــدن 2عضو تیم فوتبال نونهاالن 
باشگاه راه آهن تهران در بابلســر. این دو فوتبالیست 14ساله به نام های 
امیر رضا فالح از بابل و امیر حسین فرهادی از ســبزوار که همراه سایر 
هم تیمی های شان برای برگزاری اردوی آماده سازی  به بابلسر رفته بودند 
روز چهارشنبه، پس از پایان تمرینات شان برای شنا به دریا رفتند؛ غافل 
از اینکه گرفتار امواج شکافنده می شوند و دریا همه رویاهای شان را از بین 
می برد. این دو فوتبالیست در حالی در دریا غرق شدند که از ساحل فاصله 
گرفته بودند و محلی که حادثه در آنجا اتفــاق افتاد در خارج از محدوده 
ایمن طرح سالم سازی  دریا قرار داشت. به دنبال این حادثه تالش ها برای 
یافتن پیکر 2فوتبالیست جان باخته آغاز شد تا اینکه روز جمعه با گذشت 
2روز از حادثه سرانجام پیکرهای قربانیان کشف و به پزشکی قانونی منتقل 
شد. نقی کریمیان، رئیس هیأت نجات غریق مازندران با اعالم خبر کشف 
اجساد 2نوجوان در آب های ساحلی گفت: پیکرهای این دو نوجوان که 
سبزواری و بابلی بودند با کمک ناجیان غریق و نیروهای دریابانی جویبار 
کشف و به پزشکی قانونی تحویل داده شــد. او ادامه داد: در مناطق شنا 
ممنوع، ناجیان غریق حضور ندارند و شــنا کردن مــردم در این مناطق 

خطرات زیادی به همراه خواهد داشت.

امواج مرگبار 
2فوتبالیستی که در ســواحل بابلسر جان خود را از دســت دادند تنها 
قربانیان دریا در مازندران نبودند و 3نفر دیگر نیز در ســواحل رامســر، 
نشتارود و نوشهر در دریا غرق شدند. ندا باقری، نایب رئیس هیأت نجات 
غریق اســتان مازندران در این باره گفت: غرق شــدن 5 نفر در آب های 
ساحلی استان مازندران در یک روز کم سابقه بود. 3غرق شده دیگر مربوط 
به نشتارود و نوشهر هستند. یک نفر هم یکی از افراد تبعه افغانستان بود 
که در محدوده خارج از طرح دریا در رامســر مشغول شنا بود که به علت 
ناآشنا بودن با فن شنا، جان خود را از دست داد. با وجود غرق شدن شماری 
از گردشگران در سواحل مازندران، اما آنطور که باقری می گوید ناجیان 

»مردی در ترافیک بزرگراه نیایش 
و مقابل چشــم مردم، به ســراغ 
یک خودروی 206 که راننده اش 
دختری جوان اســت می رود، در را باز می کند و با 
تهدید قمه قصد سرقت از راننده را دارد، او درنهایت 
موفق می شود و بعد از ســرقت گوشی به آنطرف 
اتوبان فرار می کند و ناپدید می شود«  این جزئیات 
فیلم کوتاهی است که از چند روز پیش در فضای 
مجازی منتشر شــد و جنجال زیادی به پا کرد تا 
اینکه پلیس توانســت عامل این سرقت جنجالی 

را دستگیر کند.
به گــزارش همشــهری، ایــن اتفاق عصــر روز 
چهارشنبه گذشته و زمانی رخ داد که خودروهای 
زیادی در ترافیک پشت چراغ قرمز بزرگراه نیایش 
تهران توقف کرده بودند و تنها چند ســاعت بعد، 
فیلمی که یکی از راننده ها از صحنه سرقت گرفته 
بود، شبکه های اجتماعی را پر کرد. سارق که تیغه 
قمه او در فیلم کامال مشخص اســت پس از این 
سرقت به آن سوی بزرگراه، جایی که همدستش 
انتظارش را می کشید دوید و ترک موتور او نشست 
و هر دو فرار کردند. با گزارش ماجرا به پلیس، شاکی 
پرونده در توضیح ماجرا به مأموران گفت: من در 
ترافیک اتوبان نیایش توقف کرده بودم. شیشه های 
ماشینم باال بود که ناگهان سارقی با قمه به سراغم 
آمد. در ماشین را باز کرد. من فراموش کرده بودم 
در ماشــینم را قفل کنم. چند دقیقه قمه را روی 
سرم گذاشته بود و می گفت اگر گوشی ات را ندهی، 
نصفت می کنم. با او درگیر شدم که گوشی ام پرت 

شد روی صندلی عقب خودرو. می گفت گوشی ات 
را از صندلی بردار و به من بده. من این کار را نکردم 
و در آخر سوئیچ خودرو را برداشت و بعد در عقب را 

باز کرد و گوشی را با خودش برد و فرار کرد.
 

دستگیری 
 با شــروع تحقیقات، کارآگاهــان اداره هجدهم 
در گام نخست، به بررســی تصاویر دوربین های 
مداربسته پرداختند و موفق شدند چهره سارق 
را به دســت آورند. آنها با بررسی بانک اطالعات 
مجرمان ســابقه دار موفق شدند سارق خشن را 
شناســایی کنند، چرا که او یک مجرم سابقه دار 
بود. متهم که تبعه افغان بود، به تازگی از زندان 
آزاد شده بود. با این سرنخ، کارگاهان موفق شدند 
ظرف 24 ساعت مخفیگاه وی را در جنوب تهران 
شناسایی و او را دســتگیر کنند.  سرهنگ علی 
ولی پور گودرزی رئیس پلیــس آگاهی تهران با 
بیان جزئیات این خبر به همشــهری گفت :  در 
تحقیقات صورت گرفته از سارق جوان مشخص 
شد که او با همدستش به صورت سریالی دست به 
زورگیری می زدند که فیلم یکی از زورگیری های 
بی رحمانه او جنجالی شد. وی افزود: متهم پس 
از اعتراف بــه زورگیری با صدور قــرار قانونی از 
سوی مرجع قضایی برای کشف جرائم احتمالی و 
شناسایی همدست وی در اختیار کارآگاهان اداره 
هجدهم پلیس آگاهی قــرار گرفت. این درحالی  
است که سرنخی از همدســت فراری او به دست 

آمده و وی به زودی دستگیر خواهد شد. 

اقرار به ١٠٠ فقره زورگیری
دزد افغان نخستین بارش نیست 
که به جرم زورگیری دستگیر شده 
است. او تاکنون به ١٠٠ فقره سرقت 

اقرارکرده است.

از شگرد سرقت هایت بگو؟
 من و همدستم سوار بر موتور می شدیم و به مناطق 
شمال پایتخت می رفتیم. از صبح تا شب در خیابان ها 
پرسه می زدیم تا سوژه ای پیدا کنیم. بعد به سمتش 
می رفتیم و با تهدید قمه اموالش را سرقت می کردیم.

 
چه شــد که تصمیم گرفتید در شلوغی 

بزرگراه از راننده 2٠٦ سرقت کنید؟
 در باالی شهر گشت می زدیم و به دنبال سوژه مناسب 
بودیم که آن خودرو را دیدیم. دوستم گفت برو و از 
راننده اش سرقت کن. من هم رفتم. راستش گفتم 
ترافیک است و هر کس قمه را ببیند جرأت نمی کند 
جلو بیاید.آن روز با تهدید قمه گوشی دخترجوان را 
سرقت کردم و برگشتم. یادم نمی آید که دقیقا به آن 
دختر چه گفتم، ولی یادم می آید که تهدید کردم. او 
هم خیلی ترســیده بود. بعد بالفاصله رفتم آنطرف 

اتوبان و با دوستم فرار کردیم.

هیچ کس جلو نیامد تا مانعت شود؟
نه. فکر کنم در حال فیلمبرداری بودند! در این شرایط 

کسی جرأت نمی کند دخالت کند.
 

چند مورد با این شــگرد سرقت انجام 
دادید؟

حدود ١٠٠ مورد. ما بیشتر سراغ کسانی می رفتیم که 
طال داشتند یا گوشی گران قیمت. گاهی هم پشت 
چراغ قرمز از راننده ها ســرقت می کردیم. در کل 

هدفمان سرقت گوشی و طال بود.

هر روز کارتان سرقت بود؟
هر روز برای سرقت می رفتیم اما فکر نمی کردیم که 
فیلم زورگیری پشت چراغ نیایش اینطور جنجال به 
پا کند. من خیلی پشیمانم و از آن دختر عذرخواهی 
می کنم. اصال قصدمان آسیب رساندن به کسی نبود. 
همیشــه قمه را برای تهدید با خودمان می بردیم 
اما هیچ وقت به کســی آسیب نرســاندیم. همین 
دختر)راننده 2٠٦( را هم چند دقیقه با قمه تهدید 
کردم ولی اصال به او آسیب نرساندم. با این حال خیلی 

پشیمانم و فکر نمی کردم دستگیر شویم.

گفت و گو

داخلی

تالش کردند آنها را از مرگ نجات دهند. یکی از ناجیان در کوتاه ترین زمان 
ممکن خودش را به 3پسر نوجوان رساند و تالش کرد آنها را از غرق شدن 
نجات دهد اما فقط توانســت 2نفر از آنها را از آب بیرون بکشد و سومین 
نوجوان که آن روز تولدش بود در دریا جانش را از دست داد. به دنبال این 
حادثه تلخ بومیان منطقه به طور خودجوش تــالش کردند تا پیکر این 
نوجوان را که اهل منطقه ازباران شهرستان فریدونکنار بود از آب بیرون 
بکشند. سرانجام تالش های آنها بعد از ساعت ها به نتیجه رسید و صبح 

جمعه پیکر او در حوالی هتل همیاران کشف و از آب بیرون کشیده شد.

شنای مرگبار در دریاچه سد
جان باختن دست کم 6نفر در سواحل مازندران در شرایطی اتفاق افتاد که 
فرسنگها دورتر، در دریاچه سد کورین زاهدان، واقع در استان سیستان و 
بلوچستان نیز 3زن که برای شنا کردن وارد دریاچه شده بودند جان خود 
را از دست دادند. بارندگی های اخیر در مناطق شرقی و جنوبی کشور باعث 
پر آب شدن دریاچه سدها شده است. در زاهدان نیز این روزها دریاچه سد 
کورین پرآب تر از سایر اوقات اســت. در این شرایط است که افراد زیادی 
برای شــنا و آب تنی به اطراف این دریاچه می روند. ظهر روز پنجشنبه 
نیز 3زن از یک خانواده که برای تفریح به نزدیکی این دریاچه رفته بودند 
تصمیم گرفتند برای شنا کردن وارد آب شوند. هنوز زمان زیادی از ورود 
این 3نفر به دریاچه نگذشته بود که نزدیکان شان متوجه شدند آنها زیر 
آب رفته اند و باال نیامده اند. در این شرایط بود که از آتش نشانی درخواست 
کمک کردند و با حضور نجاتگران جســت وجو برای یافتن آنها آغاز شد. 
ابراهیم شهریاری، رئیس آتش نشــانی زاهدان در این باره گفت: ساعت 
15:36 پنجشنبه با دریافت خبر غرق شــدن 3زن جوان در سد گلوگاه 
کورین، ستاد فرماندهی و مرکز کنترل عملیات، بی درنگ تیم تخصصی 
غواصی خود را به محل حادثه اعزام کرد. به گفته شاهدان این 3زن جوان 
داخل سد رفته و پس از دقایقی خبری از بیرون آمدن آنان از زیر آب نشد. 
با توجه به اینکه محل حادثه خارج از محدوده شهری بود پس از هماهنگی 
با فرمانداری زاهدان، تیم غواصی آتش نشانان اعزام و پس از تالش فراوان 
در ساعت 1۸پیکر بی جان 2زن جوان از آب بیرون کشیده و برای انجام 
مراحل قانونی تحویل عوامل انتظامی دادند. پیکر یکی از غرق شدگان نیز 

قبل از رسیدن آتش نشانان توسط شاهدان از آب بیرون آورده شده بود.

بیشترین قربانی غرق شدگی در خوزستان
آمار منتشر شده از سوی سازمان پزشــکی قانونی کشور نشان می دهد 
در 3ماه نخست امسال بیشترین قربانی مربوط به غرق شدگی در استان 
خوزستان ثبت شده است. طبق این آمار در 3ماه اول امسال در مجموع 
255نفر بر اثر غرق شــدگی در کشــور جان خود را از دست داده اند که 
255نفر آنها مرد و 214نفر نیز زن بودند. همچنین استان های خوزستان، 
مازندران، فارس و گیالن بیشترین قربانی را در این مدت داشته اند. طوری 
که خوزســتان با 37نفر، مازندران با 25نفر، و استان های فارس و گیالن 

هرکدام با 24قربانی در صدر آمار قربانیان غرق شدگی قرار دارند.
در همین حال در 3ماه ابتدایی سال1401 در استان های خراسان شمالی، 

زنجان، سمنان و قم هیچ مورد غرق شدگی گزارش نشده است.

زنی 45ساله که برای عمل جراحی لیپو ساکشن 
به یکی از کلینیک های تهران رفته بود، در جریان 

عمل به کام مرگ رفت.
به گزارش همشهری، چند روز قبل به قاضی محمد 
جواد شفیعی، بازپرس جنایی تهران خبر رسید که 

زنی جوان در یکــی از کلینیک های تهران جانش 
را از دست داده اســت. پس از اعالم این گزارش، 
تحقیقات آغازشد و گروهی از مأموران راهی محل 
حادثه شدند. آنطور که بررســی های اولیه نشان 
می داد زن جــوان در اتاق عمــل، قلبش از تپش 
ایستاده و به کام مرگ رفته بود. در ادامه خانواده وی 
با شکایت از کادر پزشکی، مدعی شدند که قصور 

آنها باعث مرگ این زن شده  است. بررسی اظهارات 
خانواده زن جوان نشان می داد که او از مدتی قبل 
از اضافه وزن رنج می برد. از این رو تصمیم گرفته 
بود برای الغری خودش را به تیغ جراحی بسپارد. 
به همین دلیل بعد از تحقیقات فراوان کلینیک مورد 
نظر را برای انجام عمل لیپوساکشن انتخاب کرده و 
روز حادثه به آنجا رفته و متأسفانه در جریان عمل 

جراحی جانش را از دست داده بود.
از سویی پزشکان می گفتند که این زن هنگام عمل 
جراحی قلبش از کار ایســتاده و جان باخته است. 
در چنین شرایطی، جسد قربانی برای تعیین علت 
اصلی مرگ به پزشــکی قانونی فرستاده و پرونده 
برای رسیدگی بیشتر به دادسرای جرایم پزشکی 

ارجاع شد.

استان های بدون تلفاتبیشترین قربانیان در استان هاآمار غرق شدگی در 3ماه اول 1401

250

214

41
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مرد

زن

نفر

نفر

نفر

37
نفر

نفر25

فارس

گیالن

24
نفر

24
نفر

محل غرق شدن 3 زن در زاهدان 

دو نوجوان فوتبالیست که در دریا غرق شدند

الغری به قیمت  جان

خوزستان

غرق تاکنون صدها نفر را نیز از مرگ نجات داده اند. او در این باره گفت:  از 
ابتدای اجرای طرح دریا در مازندران از اول خرداد1401 تاکنون 751نفر 
در آب های ساحلی استان از خطر غرق شدن نجات یافتند که از این تعداد 
56۸نفر آقا و 1۸3نفر خانم بودند. او به گردشگران توصیه کرد که حتما 
در مکان های مربوط به طرح دریا شنا کنند و به توصیه های ناجیان غریق 
و مأموران نیروی انتظامی توجه کنند تا شاهد صحنه های دلخراش غرق 

شدن در دریا و آب های دیگر نباشیم.

غرق شدن در روز تولد
غرق شدن در دریا تلخ و ناگوار اســت اما یکی از تلخ ترین این حوادث در 
ساحل فریدونکنار اتفاق افتاد و در جریان آن پسری 16ساله درست در 
روز تولدش و درحالی که دوســتانش برایش جشن تولد گرفته بودند در 
دریا جانش را از دست داد. این حادثه تلخ عصر روز پنجشنبه اتفاق افتاد. 
آن روز جشن تولد 16سالگی پسری نوجوان بود. او و 2نفر از دوستانش 
برای برپایی جشنی 3نفره به ساحل رفته بودند. دوستانش برای خوشحال 
کردن او کیک تولد سفارش داده بودند و وقتی کیک به دست شان نرسید، 
تصمیم گرفتند تا رسیدن آن برای شنا وارد دریا شوند. آنها ابتدا در همان 
نزدیک ساحل شنا می کردند اما به تدریج از ساحل دور شدند و دیگر سوت و 
اخطار ناجیان غریق را هم نمی شنیدند. آنها در حال شنا و بازی کردن بودند 
که ناگهان هر سه نفر دچار حادثه شــدند. آنها در فاصله ای دور از ساحل 
دست و پا می زدند و کمک می خواستند که در این شرایط ناجیان غریق 

سمنانقم

خراسان
زنجان شمالی
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روزنامه وال استریت ژورنال ]آمريكا[

اقرار مدیر سابق شرکت ترامپ به تخلفات مالیاتی
وال استریت ژورنال نوشته که آلن وایِزلِبرگ در دادگاه به 
کالهبرداری و فرار مالیاتی اقرار کرده است. او که چندین 
سال مدیر امور مالی سازمان ترامپ بوده متهم شده بود که 
در طول خدمت خود بیش از ۱.۷ میلیون دالر از ســازمان 
ترامپ دریافت کرده اما آنها را برای پرداخت مالیات ثبت 
نکرده اســت. او احتماال به5 ماه حبس در زندان جزیره 
رایکرز و بازپرداخت این پول محکوم خواهد شد. به گفته 
دادستان ها، وایزلبرگ به شــرکت ترامپ کمک کرده تا از 
پرداخت مالیات هایی چون مالیات اجاره، پرداخت قسط 
خودروهای مجلل و شــهریه مدرسه خصوصی خودداری 

کند.

از سه شنبه گذشته که بخش هایی 
از شمال ســوریه هدف حمالت 
توپخانه ای نیروهای نظامی ترکیه 
قرار گرفت، ترکش های این عملیات نظامی هنوز 
داغ اســت. وقتی خبر بمبــاران اهدافی در خاک 
سوریه از ســوی ارتش ترکیه اعالم شــد، منابع 
مختلف خبری در دو طرف آمار متناقضی از تلفات 
ایــن عملیات اعــالم کردند؛ به گونــه ای که آمار 
قربانیان بین 3 تا 17نفر اعالم شــد. ساعاتی بعد 
مشخص شد که نیروهای  ترکیه 3منطقه مختلف 
شمال سوریه را هدف قرار داده اند و از این رو آمار 
این عملیات ها متفاوت است. اکنون حتی مشخص 
شــده که حمله نظامی اخیر ترکیه علیه شــمال 
سوریه بسیار فراتر از یک بمباران بوده است. روزنامه 
العربی جدید در گزارشی نوشته که همزمان با این 
عملیات، بخشــی از نظامیان ترکیه وارد مناطقی 
از شمال سوریه شــده اند؛ مناطقی که گفته شده 
تحت کنترل نیروهای مخالف بشــار اســد مورد 
حمایت ترکیه قرار دارند. چشم امید این نیروها به 
رجب طیب اردوغان است اما او این روزها در کاخ 
ریاست جمهوری »آک سارای«، مواضعی متفاوت از 
گذشته را در ارتباط با دولت سوریه دنبال می کند.

شوک اردوغان به معارضان
اردوغــان تاکنــون مهم ترین متحــد نیروهای 
معارض ســوریه در برابر بشار اســد بوده و از آغاز 
جنگ در سال 2011این نیروها را مورد بیشترین 
حمایت های سیاســی و فراتر از آن حمایت های 
لجستیکی-تســلیحاتی قرار داده اســت. اما طی 
چند ماه گذشــته اردوغــان و اعضــای دولت او 
سخنان متفاوتی را درباره سوریه بر زبان می آورند. 
درحالی که ترکیه تا کنــون به ندرت درباره حضور 
نیروهای آمریکایی در شمال سوریه موضع گیری 
کرده، اما برای نخســتین بار اردوغان ماه گذشته 
خواستار آن شد که نظامیان آمریکایی از این کشور 
خارج شوند. این در حالی است که اردوغان پیش تر 
حضور نیروهای آمریکایی در شمال شرق سوریه را 
با هدف مبارزه با داعش ضروری عنوان کرده بود. 
برای مخالفان بشار اسد که یک چشم شان به ترکیه 
و چشم دیگرشان به حضور نظامیان آمریکایی با 

هدف یکسره کردن کار دولت بشار اسد در دمشق 
است، درخواست اردوغان عجیب به نظر می رسد. 
معارضان سوریه ای به ویژه آنجا بیشتر حیرت زده 
شدند که مولود چاووش اوغلو، وزیرخارجه ترکیه، 
هفته گذشته از دیدارش با وزیر امور خارجه سوریه 
و اعالم حمایت ترکیه از آشتی در سوریه خبر داد و 
گفت: »ما باید به نوعی، بین معارضان و نظام سوریه 

مصالحه برقرار کنیم.«
برای معارضانی که از حدود 10سال پیش از دولت 
اردوغان چیزی جز لزوم سرنگونی دولت بشار اسد 
در دمشق نشنیده بودند، ســخنان چاووش اوغلو 
مبنی بر مصالحه با دولت اســد، بزرگ ترین ضربه 
به شــمار می رود. حتی این ســخنان با موجی از 
اعتراضات علیه ترکیه در میان معارضان منجر شد.

مصالحه به جای سرنگونی
همه نشانه ها حکایت از آن دارد که دولت اردوغان 
درباره سوریه تصمیم خود را گرفته است. نه فقط 
ســخنان اردوغان و چاووش اوغلو بلکه حتی در 
داخل ترکیه نیز »دولــت باغچه لی« رئیس حزب 
حرکت ملی، که مهم ترین متحد سیاسی اردوغان 
به شــمار می رود از گفت وگوی آنکارا با دمشــق 
استقبال کرده و اظهارات چاووش اوغلو را سیاست 

درست ترکیه در قبال سوریه توصیف کرده است.
مجموع این شــواهد همگی حاکی از آن اســت 
که حداقل در مقطع فعلی آنــکارا دیگر به دنبال 
ســرنگونی بی چون وچرای بشــار اسد در دمشق 
نیست. اگرچه ارتش ترکیه هفته گذشته اهدافی 
را در خاک ســوریه هدف قرار داد، اما آن حمالت 
به صورت جــدی ادامه نیافتــه و برخالف برخی 
پیش بینی ها، حمالت ترکیه علیه اهدافی در سوریه 
تا کنون به همان شب اول محدود باقی مانده است. 

البته حمالت هفته گذشته بارقه امیدی را در میان 
معارضان سوریه  که مدت ها اردوغان را پدرخوانده 
خود می دانستند، ایجاد کرد که شاید این حمالت 
مقدمه یک عملیات بزرگ تر در سوریه باشد. ارتش 
ترکیه نیز در ابتدای عملیــات از طریق بلندگوها 
در مساجد شهرهای مرزی اطراف شهر جرابلس 
در ریف حلب به شــهروندان اعالم کرد که جهت 
آمادگی برای حمله به اراضی سوریه، در منازل خود 
باقی بمانند، اما از ادامه آن عملیات همچنان پس از 

2 روز خبری نیست.
اردوغان همواره نشان داده که در سیاست خارجی 
خود به صورت چندوجهی عمــل می کند. بر این 
اســاس دور از انتظار نیســت که مقامــات آنکارا 
همزمان که در مســیر مصالحه با دمشق حرکت 
می کنند، نیروهای نظامی خــود را برای آغاز یک 
عملیات تــازه همچنان در میــدان حفظ کنند تا 
به زعم خود در مذاکرات احتمالی با دمشق، اهرم 
فشار عملیات نظامی را نیز در دست داشته باشند. 
در این صورت، دور از انتظار نیست که ترکیه حتی 
با وجود تأکیدی که بر ضرورت مصالحه معارضان 
با دولت دمشق دارد، همچنان عملیات های نظامی 

را نیز به صورت محدود دنبال کند.

استانبول ناراضی
ریشه تغییر در سیاست های فعلی ترکیه درمقابل 
ســوریه را بیش از هرجای دیگــری می توان در 
کالنشهر استانبول ردیابی کرد که میزبان جمعیت 
زیادی از پناهجویان سوریه ای است. سوریه ای ها 
به تدریج در حال ریشه دواندن در ترکیه هستند و 
استانبول میزبان بیشترین تعداد از این پناهجویان 
اســت. بی بی ســی در گزارشــی درباره وضعیت 
آوارگان سوریه در ترکیه به نتایج یک نظرسنجی 

استناد کرده که براســاس آن، نارضایتی شدیدی 
از سیاســت های دولت اردوغان دربــاره مداخله 
در ســوریه و بازکردن درهای این کشور به روی 
پناهجویان وجود دارد. شاید شکست بزرگ حزب 
اردوغان یا همان حزب عدالت توسعه در انتخابات 
2019اســتانبول و واگذاری این شهر کلیدی به 
اپوزیسیون ترکیه پس از 2۵ سال، بارزترین نمود 
نارضایتی ها از اردوغان در بزرگ ترین شهر ترکیه 
است. بی تردید یکی از دالیل این نارضایتی به تقابل 
شهروندان ترکیه با پناهجویان سوریه در استانبول 
بازمی گردد. اردوغان این نارضایتی را درک کرده 
و می داند که برای انتخابات ریاست جمهوری که 
کمتر از یک ســال دیگر برگزار خواهد شد، ناچار 
است تدبیری برای 3.6میلیون پناهجوی سوریه  ای 
بیندیشد. اکنون با گذشــت بیش از 10سال، نه 
جنگ توانســته کاری را در سوریه پیش ببرد و نه 
دیگر مانند سال های گذشــته معارضان وزنی در 
معادالت سوریه دارند. در این شــرایط، اردوغان 
راهی را در پیش گرفته که آن را مصالحه معارضان 
و دولت اســد می نامد و از این طریق امیدوار است 
که حداقل در زمان کوتاه باقی مانده تا انتخابات، 
بتواند شــعار حل بحران ســوریه و لزوم بازگشت 
آوارگان ســر دهد؛ به این امید که نارضایتی ها را 
درباره وضعیت بی سرانجام پناهجویان در ترکیه 
کاهش دهد و بتواند پایگاه رأی خود را در انتخابات 

آتی حفظ کند.
از سوی دیگر طی چند ســال گذشته کشورهای 
عربی متعــددی ازجمله امــارات، بحرین و حتی 
اردن به سمت ازسرگیری روابط کامل خود با بشار 
اسد حرکت کرده اند و دیگر کشورهای عربی مانند 
الجزایر و عراق بر لزوم بازگشــت دولت دمشق به 
اتحادیه عرب ســخن می گویند. همزمان روس ها 
به عنوان یکــی از نزدیک ترین متحدان دمشــق، 
هیچ گاه از عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه 
حمایــت نکرده اند و در این شــرایط که موقعیت 
دیپلماتیک دمشــق در حال تقویت است، شاید 
اردوغان منافع خود را در تغییر سیاست خارجی 
ترکیه در قبال ســوریه دیده باشــد؛ تغییری که 
نمونه های آن در سیاســت عملگــرای خارجی 

اردوغان فراوان است.

چرخش اردوغان به سمت دمشق
 ترکیه طی یک دهه گذشته به دنبال سرنگونی دولت سوریه بوده، اما اخیرا در تغییری بزرگ

به سمت مصالحه با بشار اسد گام برداشته است

در شرایطی که قحطی زندگی 49میلیون انسان را تهدید می کند، دولت های ثروتمند فقط نظاره گر این فاجعه انسانی هستند
سایه قحطی بر سر جهان

جهان با بحران گرسنگی روبه روست. بنا بر آمارهای 
سازمان ملل متحد، روزانه از هر 9ساکن کره زمین 
یک نفر به شمار گرســنگان جهان اضافه می شود. 
جنگ ها و درگیری های داخلی و بین المللی نه تنها باعث تشــدید 
خشونت ها و ناامنی ها شده بلکه دسترسی افراد به غذا و آب سالم را 

نیز شدیدا تحت تأثیر قرار داده است.
ماه پیش که یک دســتفروش نیجریه ای در روز روشن و در خیابانی 
پرجمعیت مقابل دید مردم در شــهر ســیویتانوا مارچ ایتالیا مورد 
ضرب و شتم قرار گرفت و جان داد، بی تفاوتی مردم حاضر در محل، 
جامعه ایتالیا را برآشفت تا جایی که روزنامه ایتالیایی ال استامپا در 
ســرمقاله ای با عنوان »افول تمدن« از بی تفاوتی شاهدان به شدت 
انتقاد کرد. اما این دقیقا همان رفتاری اســت که امروز بســیاری از 
دولت ها در برابر خطر قحطی که زندگی حداقل 49میلیون انسان را 

تهدید می کند در پیش گرفته اند.
ســازمان خواربار و کشاورزی ســازمان ملل و برنامه جهانی غذا در 
گزارش اخیر هشــدار داده اند که قحطی تا ســپتامبر )ماه آینده( 
49میلیون انسان در 46کشور جهان را درگیر خواهد کرد. افغانستان، 
اتیوپی، نیجریه، سومالی، ســودان جنوبی و یمن جزو کشورهایی 

هستند که بیشترین خطر متوجه آنان است.
وب سایت تحلیلی »پراجکت سندیکت« با اشــاره به اتفاقی که در 
ایتالیا رخ داد، آن را ناشی از پدیده روانشناسانه »اثر تماشاگر« دانسته 
که در آن افراد از کمک کردن به دیگران در شرایط اضطراری اجتناب 
می کنند. این وب سایت نوشته: گزارش سازمان ملل نشان می دهد 
قحطی جهانی ناشی از عوامل مهمی ازجمله جنگ  و درگیری  های 
کوچک و بزرگ و همچنین رویدادهای آب و هوایی ازجمله توفان ها، 

سیل و خشکســالی اســت. افزایش قیمت موادغذایی بر اثر جنگ 
اوکراین هم یکی از عوامل اصلی بوده است. اما آمارهای نگران کننده 
دیگری هم وجود دارد: کاهش کمک های خارجی کشورهای ثروتمند 
که یک نمونه بارز آن انگلیس اســت؛ کشــوری که با توافق احزاب 
سیاسی چپ و راست تا سال 2020میالدی ساالنه حدود 0.7درصد 
از تولید ناخالص داخلی خود را صرف کمک های خارجی می کرد اما 
این رقم در سال 2021به 0.۵درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش 

یافته است. این روند در سال جاری نیز احتماال ادامه خواهد یافت.
مارک لوکاک، دبیر سابق وزارت توسعه بین الملل انگلیس، با تأیید 
کاهش کمک های خارجی به کشــورهای فقیری که سرانه درآمد 
ســاکنان آن کمتر از 1.90دالر در روز اســت، می گوید: »کاهش 
کمک های خارجی آمار مرگ ومیر را در این کشــورها افزایش داده 

اســت. این در حالی اســت که اغلب کمک های خارجی این روزها 
به دالیل سیاســی به کشورهایی سرازیر می شــود که در مقایسه با 

کشورهای بسیار فقیر، سطح درآمدی بهتری دارند.« 
نشــریه پولیتیکو نیز در این باره نوشته، بســیاری از نقاط جهان با 
بحران های آب و هوایی روبه رو هســتند. گرمای شدید در ماه های 
گذشــته از آســیای جنوبی گرفته تا آمریکا باعث خشکســالی در 
بخش های وسیعی از اروپا، شرق آفریقا و چین و از سوی دیگر جاری 
شدن سیل در برخی نقاط دیگر ازجمله کره شــده است. این بدان 
معناست که مزارع بسیاری از میان رفته اند و به همین دلیل قیمت 
مواد غذایی به شدت در حال افزایش است. رابین اندرسون، نماینده 
صنعت کشــاورزی در کمیته امنیت غذایی ســازمان ملل متحد، 
می گوید: »ذخایر جهانی غالت و دانه های روغنی محدود است و این 
یکی از دالیل تورم قیمت مواد غذایی است. ما باید با تمام توان تولید 
محصوالت کشــاورزی را افزایش دهیم چــون در میانه یک مبارزه 

جدی هستیم.« 
این در حالی است که پیش بینی شــده تولید غالت در سال جاری 
میالدی برای نخســتین بار در 4سال گذشــته کاهش مي یابد. به 
گزارش پولیتیکو، برنامه جهانی غذا تاکنــون 8میلیارد دالر کمک 
مالی دریافت کرده اما در مجموع به 22میلیارد دالر نیاز دارد. شاید 
با کمک های فوری بتوان از بدتر شدن آســیب های ناشی از بحران 
گرسنگی در سال جاری جلوگیری کرد اما کارشناسان بر این باورند 
که با تحوالت برگشت ناپذیر سال های اخیر در زمینه تغییرات آب و 
هوایی، جهان نیازمند تغییرات بنیادین سیســتمی است؛ امری که 
به نظر نمی رسد با توجه به کاهش روند کمک های کشورهای ثروتمند 

به کشورهای فقیر، در آینده ای نزدیک محقق شود. 

گزارش 2

گزارش 1

قیام مولوی مهدی؛ از دل طالبان، 
علیه طالبان

فرمانده نیروهای مقاومت هزاره که در منطقه سرپل 
علیه طالبان شورش کرده بود، کشته شد

مولوی مهدی مجاهد، یکی از معدود فرماندهان شیعه در میان 
طالبان، طی ماه های گذشته از حضور در حکومت جدید طالبان 
انصراف داد و با بازگشت به والیت سرپل در شمال افغانستان، 
قیامی مسلحانه علیه این گروه ترتیب داد؛ قیامی که در نهایت 
همزمان با نخستین سالگرد به قدرت رسیدن طالبان، سرکوب 

شد.
طالبان ماه ها تالش کرده بود تــا مجاهد را به زیر چتر حکومت 
خود بازگرداند زیرا نگران نفوذ او در میان شیعیان هزاره  ای بود 
که مشــتاق شــورش علیه طالبان بودند؛ جنبشی که سال ها 
شیعیان را تعقیب، سرکوب و به قتل رسانده است. مولوی مهدی 
اعالم کرده بود که به دنبال ایجاد حکومتی فراگیر در افغانستان 
است که حق دختران، زنان و شــیعیان را به رسمیت بشناسد. 
قیام والیت سرپل حدود 2.۵ماه پیش آغاز شد و آخرین درگیری 
بود که در آن گروهی کوچک، طالبان تا بن دندان مســلح را به 
چالش می کشــید. این قیام یادآور آن اســت که افغانستان با 
گذشــت حدود 3دهه از آغاز حکومت اول طالبان تا به امروز، 
هنوز نتوانسته از دور باطل خشونت، خونریزی و درگیری های 

مسلحانه رهایی یابد.
مقامات طالبان برای نمایش توانایی خود در تامین امنیت، تالش 
کرده اند هرگونه قیامی را در افغانستان کم اهمیت جلوه دهند. 
نباید فراموش کرد که هیچ یــک از گروه هایي که تاکنون علیه 
طالبان دست به مقاومت زده اند، نتوانسته اند تهدیدی جدی برای 
حکومت طالبان ایجاد کنند زیرا این گروه ها کمبودهای شدید 
تسلیحاتی و مالی دارند و تاکنون نتوانسته اند توجه هیچ دولت 
خارجی اي را برای دریافت کمک به خود جلب کنند. با وجود این، 
طالبان با هدف از بین بردن کوچک ترین آثار مقاومت، واکنشی 

بی رحمانه به این گروه ها نشان می دهد.

 براساس گزارش های دیده بان حقوق بشــر و عفو بین الملل، 
حکومت طالبان طــی این مدت نیروهای اسیرشــده را اعدام 
صحرایی کــرده  و ســاکنان مناطقی که به گفتــه آنها حامی 
نیروهای مخالف هستند را شــکنجه کرده اند. این سرکوب ها 
یکی از نشانه هایی اســت که ثابت می کند این حکومت مانند 
حکومت اول طالبان برای ســرکوب مخالفــان از زور و ارعاب 
استفاده می کند. همزمان اما این تاکتیک های بی رحمانه، خطر 
ضدیت افغان هایی که از اقتصاد فروپاشــیده کشور و بازگشت 
مقررات ســختگیرانه و تندروی های طالبان به شدت ناراضی 

هستند را هم به دنبال دارد.

جرقه های یک قیام
کمی بیــش از 2.۵ماه پیش بود که مهدی مجاهد بخشــی از 
والیت سرپل به نام بلخاب واقع در شــمال افغانستان را تحت 
کنترل خود گرفت و نیروهای طالبــان را وادار کرد برای پس 
گرفتن این منطقه در امتداد مرزهای منطقه تجمع کنند. بیش 
از 40هزار نفر از ســاکنان این منطقه را هزاره های افغانستان 
تشکیل می دهند؛ اقلیتی متشــکل از شیعیان که طالبان طی 
حکومت اول خود هــزاران نفر از آنها را قتل عام کرده اســت. 
مجاهد 33ساله، در زندان حکومت پیشین افغانستان با شماری 
از نیروهای ارشد طالبان آشنا شد و در میان آنها متحدانی علیه 
فســاد دولت یافت. همین موضوع باعث پیوستن او به طالبان 
شد. طالبان همیشــه از مولوی مهدی هزاره به عنوان عنصری 
تبلیغاتی برای نمایش فراگیری جنبــش خود که عمدتا یک 
جنبش پشــتون اســت در میان تمام قومیت های افغانستان 
استفاده می کرد اما پس از آغاز حکومت، اختالفات شروع شد. 
عده ای معتقدند او بر سر درآمد معادن زغال سنگ پرسود بلخ 
از طالبان جدا شد. خود او اما می گفت که اختالفات او با طالبان 
بر سر نوع رفتار طالب ها با هزاره ها بوده است. با این  همه، برای 
بسیاری از طرفداران مجاهد، انگیزه های او اهمیتی نداشت. آنها 
فقط به دنبال مبارزه با طالبان بودند. بیشــتر نیروهای مولوی 
مهدی مردانی بودند که در دهه هاي60 یا 70 زندگی تشکیل 
داده بودند و اعضای سابق پلیس، سربازان و کهنه سربازان سابق 
بودند؛ مردانی که تمام زندگی خود را صرف جنگ با شوروی و 

پس از آن با طالبان کرده بودند.

نبرد بلخاب
حمله نیروهــای طالب بــه مواضع نیروهــای مولوی مهدی 
بیش از 1.۵ماه پیش آغاز شــد. هزاران نفر از نیروهای طالب 
در این یورش بــه نیروهای مجاهد در کوهســتان »ُقم کتل« 
یورش بردند. هلی کوپترهای ارتش افغانســتان هم که اکنون 
در اختیار طالبان هســتند، این نیروها را از آسمان هدف قرار 
دادند. در ابتدا نیروهای مجاهد تصور می کردند شناخت شان 
از منطقه کوهستانی صعب العبور و پیچیده موجب برتری آنها 
نسبت به طالبان خواهد شد اما طالب ها هم بیکار ننشستند و از 
محلی ها برای یافتن مسیرهای کمتر شناخته شده جهت دور 
زدن نیروهای مجاهد استفاده کردند. به این ترتیب، نیروهای 
مولوی مهدی توســط طالب ها محاصره شــدند و نبرد نابرابر 
به مدت 2روز ادامه یافت. طالبان با ارســال خودروهای زرهی 
مناطق تحت کنترل مجاهد را پس گرفت و نیروهای مجاهد در 
نهایت تسلیم شدند تا جدیدترین قیام مسلحانه علیه طالبان با 

شکست به پایان برسد.
اگرچه در ابتدا تصور مخالفان طالبان بر این بود که مولوی مهدی 
که موفق به فرار شــده، بار دیگر بازخواهد گشت و قیامی دیگر 
ترتیب خواهد داد، اما هفته گذشــته، قیام او برای همیشه به 
پایان رسید. عنایت اهلل خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع طالبان 
کشته شدن مهدی مجاهد را تأیید کرده است؛ درحالی که گفته 

می شود همراهان دیگر او همچنان متواری هستند.

کیم یو جونگ
خواهر رهبر کره شمالی 

بهتــر بــود رئیس جمهــوری کره جنوبــی 
به جــای اینکــه مهمــل بگویــد و از کمک 
اقتصادی در ازای خلع ســاح هســته ای 
صحبــت کنــد، دهانــش را می بســت. او 
چیــز بهتــری بــرای گفتــن نداشــت. ایــن 
خیلــی بچگانه اســت کــه او فکــر می کند 
می توانــد بر ســر افتخــارات و تســلیحات 
هســته ای کره شــمالی معامله اقتصادی 

کند. )یورونیوز(

والدیمیر پوتین
رئیس جمهور روسیه 

برخی شــرکت های کشتی ســازی روسیه 
درباره واردات تجهیزات و قطعات خارجی 
مورد استفاده در کشتی های غیرنظامی 
با مشــکل روبه رو شــده اند. علت آن هم 
کاما روشن است. شرکای خارجی صرفا 
به ســبب مســائل سیاســی بــه تعهدات 
خــود عمــل نکرده انــد. بــه رفتار هــای 
غیردوســتانه صادرکننــدگان خارجــی 

واکنش نشان می دهیم. )روسیا الیوم(

تعطیلی کارخانه های چینی 
به دلیل خشکسالی 

شــماری از کارخانه ها در جنوب غرب چین پس از 
بدتر شدن وضعیت خشکسالی و پایان یافتن مخازن 
برای تولید برقابی تعطیل شده اند. همچنین مقامات 
مناطقی در مرکز و شــمال چین دســتور اقدامات 
اضطراری برای اطمینان از تامین آب آشــامیدنی 
را صادر کرده اند. این دســتور پس از آن صادر شد 
که بارش باران های تابستانی به نصف سطح عادی 
رسید. به گزارش خبرگزاری شینهوا، شرکت هایی در 
استان سیچوان ازجمله شرکت های سازنده پنل های 
خورشیدی، سیمان و اوره پس از آنکه به آنها دستور 
جیره بندی برق در ۵ روز آینده ارائه شد، تولید خود 
را تعطیل کردند یا کاهش دادند. این جیره بندی پس 
از کاهش سطح مخزن و افزایش تقاضای برق برای 
دستگاه های تهویه در دمای سوزان تابستان انجام 
می شود. بنابراین گزارش، رشــد تولید کارخانه ها 
و خرده فروشــی ها در چین در ماه گذشته میالدی 
تضعیف شده است. اقتصاد چین در نیمه اول سال 
2022 تنها 2.۵ درصد نسبت به سال قبل رشد کرد 
که کمتر از نصف هدف رسمی ســاالنه با رقم ۵.۵ 
درصد بوده است. به گفته دولت، صدها هزار هکتار از 
محصوالت کشاورزی در مرکز و شمال چین به دلیل 
کمبود آب و دمای باالی هوا از بین رفته اند. این در 
حالی است که بنا بر اعالم سازمان هواشناسی چین، 
دمای هوا در برخی مناطق ممکن است تا 40 درجه 

سانتیگراد هم افزایش یابد.

نقل قول  جهان نما
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ترکیهمیزبان3.6میلیونآوارهسوریهای
هم اکنون بیش از ۳.۶ میلیون آواره سوریه ای تحت »حفاظت موقت« در ترکیه ساکن هستند. 
این وضعیت از سوی دولت ترکیه به آنها داده شده و طبق آن می توانند در این کشور زندگی و 
کار کنند و به خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. این وضعیت البته با پناهندگی که از سوی 
سازمان ملل متحد اعطا می شود، فرق دارد. بخش عمده پناهجویان سوریه ای در مناطق شهری 
ترکیه سکونت دارند و استانبول و پس از آن استان مرزی غازیان تپه میزبان بیشترین تعداد 
از این آوارگان هستند. طبق آمار رسمی، فقط حدود 5۸ هزار آواره سوریه ای در اردوگاه های 

پناهجویان زندگی می کنند.

مکث

رجب طیب اردوغان 
رئیس جمهور ترکیه

آماده ایــم در جنــگ اوکرایــن و روســیه 
نقــش تســهیل کننده یــا میانجــی را ایفــا 
کنیم. در اینجا موضــوع اصلی، تعیین و 
تثبیت کوتاه ترین و عادالنه ترین راه برای 
نشســتن پای میز مذاکره است. جامعه 
بین المللی هم باید مســئولیت بیشتری 

را بر عهده بگیرد. )خبرگزاری آناتولی(



توليد؛ دانش بنيان، اشتغال آفرين روزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي   شــنبه 29 مرداد 1401    سال سی ام     شــماره  8570 

 صاحب امتياز: مؤسسه همشهري
 مدیرمسئول: عبدا... گنجی

 سردبير: دانیال معمار

 دفتر مرکزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، کوچه شهيد سيدکمال قریشی، شماره14
 کدپستي 45956-19666  تهران، صندوق پستي19395/5446

 تلفن :23023000، نمابر :22046067

 w w w . h a m s h a h r i o n l i n e . i r  همشهري: 

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

 چاپ: همشهري  

 تلفن: 48075000

   توزيع و اشتراك:
موسسه نشرگستر امروز نوین

 تلفن:61933000

   پذيرش آگهي :

   تلفن: 84321000

 حضرت امیر المؤمنین علي ع: 
غفلت، از زیان بارترین دشمنان است.

  اذان ظهــر: 13:08   غــروب آفتــاب: 19:48 
  اذان مغرب: 20:07   نیمه شــب شــرعی: 00:23 

  اذان صبح: 4:57   طلوع آفتاب: 6:28

گرینویچ

مجازات کیمونو پوشی در چین

 

سوژو: زنی چينی مدعی شده پليس سوژو او را به جرم 
پوشيدن کيمونوی ژاپنی و عکس گرفتن در خيابان 
 What’s( دستگير کرده است. به گزارش تازه های ویبو
on Weibo(، خبرگزاری مخصوص پوشش روندهای 
رسانه های اجتماعی در چين، ویدئویی در رسانه های 
اجتماعی پليــس را در حال نزدیک شــدن به این 
زن نشــان می دهد که فقط به نام »شدو نات سلف« 
)Shadow not Self( در رســانه های اجتماعــی 
شناخته می شــود. در این ویدئو پليس به او می گوید 
نباید کيمونوی ژاپنی بپوشد زیرا چينی است. در این 
ویدئو صدای مرد پليســی را می شنویم که می گوید: 
»اگر هانفو ]لباس ســنتی چينی[ پوشــيده بودی 
هرگز این را نمی گفتم. اما به عنوان یک چينی کيمونو 

پوشيده ای. تو چينی هستی!«

مادرآیندهزندگیمیکنیم

اويغورها، برده های مدرن

جسدفروشی برای تست انفجار
 

آريزونا: چندین شــرکت در آمریکا با اینکــه به خانواده 
درگذشتگان قول داده بودند با اجساد آنها با احترام برخورد 
خواهد شد، جســد متوفی را برای   آزمایش های انفجار به 
Biological Re�  ارتش فروختند. بــرای نمونه شــرکت

source Center »مرکــز منابع زیســتی« بــه مدیریت 
استفان گر، جسد افراد مختلفی را که اغلب  مسن بودند به 
ارتش فروخته بود. به گزارش واشــنگتن پست، در شرکت 
یادشده که فقط یکی از شرکت های جسدفروش بود ميزی 
پيدا شد که مملو از سرهای انسان بوده و یک باالتنه کشف 
شد که سر فرد دیگری به آن دوخته شده بود. مارک کوینار، 
یک کارمند بازنشســته اف بی آی این صحنــه را با هيوالی 
فرانکشتاین نوشته ماری شلی مقایسه کرد و گفت: بسياری 
از همکاران ما حاضر نشــدند دوباره و برای ادامه بازرسی به 

این شرکت بازگردند.

 باشگاه
نویسندگان

شنبه

از »نفع من« تا »وظیفه ما«

این روزها بحث یک فقره زورگيری 
به شدت داغ است؛ در همين بزرگراه 
نيایش. اینکه درحالی که ماشين ها همين جور ميان ترافيک گره 
خورده توقف کرده اند، یک نفر با خيال راحت می آید و قمه به دست، 
راننده خانمی را تهدید می کند، چيزکی بر می دارد و سریع می پرد 
در الین مخالف و خداحافظ. چيزی که همه را شــگفت زده کرده، 
این است که چطور یک خالفکار با این خيال راحت می تواند دست 
به چنين کاری بزند؛ آن هم وسط روز، در این ترافيک گره خورده 
و ميان این همه آدم و در یک جای خيلــی مرکزی و نه یک جای 
حاشيه ای. اما سؤال مهم تر این است که چرا کسی دخالت نکرده؟ 
در حد یک داد و فریاد، در حد یک پرتاب کردن چيزی و در حد یک 
حرکت کوچک دیگر. واقعا چرا؟ اگر این خالفکار می زد و آن راننده 
را به فرض می کشت، تکليف چه بود؟ اینها سؤال هایی است که افکار 

عمومی را حسابی درگير خودش کرده...
اجازه بدهيد کمــی عقب تر برگردیم و بحث را کمی ریشــه ای تر 
دنبال کنيم. امروزه شاهدیم که رویکرد اخالقی نتيجه گرا و نفع گرا، 
به شدت در حال گسترش و ترویج است. یعنی اساسا آدم ها، دنبال 
این نيســتند که ببينند کار درست چيســت و چطور باید آن را 
درست انجام بدهند.  اساســا »به من چه« یا به نوعی دیگر »به تو 
چه«؟ پرسش هایی از این دست، نشان می دهند که ما در دایره ای 
گير افتاده ایم که مرزهای آن را، نفع خودمان، تشخيص خودمان، 
زندگی خودمان و دنيای شخصی خودمان ایجاد می کند. این بحث 
را اگر همينطور ادامه بدهيد، به یک بحث پایه ای در حوزه فلسفه 
اخالقيات می رســيد: تقابل تکليف گرایی / وظيفه گرایی با نحله، 

تفکری و ایده ای به نام نتيجه گرایی یا نفع گرایی. 
در نقطه مقابل ایده نتيجه گرایی و نفع گرایی، ایده تکليف گرایی و 
وظيفه گرایی را داریم؛ البته بيشتر با رویکرد فلسفی آن و نه رویکرد 
سياســی امروزین آن در ایران. همان چيزی که شاید کنفسيوس 
هم می گوید؛ که اساســا وظایف در زندگی ما، قرار نيست فرصتی 
برای امرار معاش و رسيدن به نتایج دنيای بهتر باشند؛ بلکه خود، 
اهداف زندگی ما هستند. یعنی ما اساسا داریم زندگی می کنيم که 
به وظایفی که برای مان تعيين شــده عمل کنيم. حاال این تعيين 
کردن وظایف را، نقش هایی که در ســاحت خانواده و اجتماع و... 
داریم می تواند تعيين کند؛ یا چيزهایی کــه به آن اعتقاد داریم و 
تحت عنوان یک مکتب و یک ایده فکــری و یک هر چيز دیگری 
تبلور پيدا می کند. مثال یک ایده مذهبی به ما می گوید اگر مظلومی 
را دیدی که یاری رسانی ندارد، وظيفه داری که کمکش کنی. پس 
اینجا اقتضا می کند که به یاری مظلوم بشتابيم. البته قبول دارم که 
ایده هایی از این دست به واسطه مسئوليت بزرگی که بر دوش مان 
می اندازد، کمی ممکن است باعث ترس ما هم بشود. اما این ترس 

از کجا می آید؟
در دنيای اخالق، معموال شجاعت را مهم ترین صفت اخالقی ذکر 
می کنند. شــجاعت بدین معنا که  ابتدا ما باید درک کنيم که امر 
درست کدام اســت و جدا از اینکه اکثریت یا اقليت با آن موافق یا 
مخالف اند، به آن پایبند باشيم. دوم اینکه به سمت اجرایی کردن 
آن برویم، ولو اینکه مخالفت و حتی هزینه زیادی را بابتش متحمل 
شویم.  در واقع اینجا شجاعت، در دو حوزه ذهن، استقالل ذهنی و 
عمل شکل می گيرد؛ یعنی اگر فالن وظيفه را قطعی تصور کردید، 
دیگر تردید و ترسی نداشته باشيد. شجاعت از این منظر است که 
باعث پوشش دیگر صفت های اخالقی می شود؛ چرا که اگر نباشد، 
باقی صفت ها به راحتی با کوچک تریــن هزینه و مخالفتی، دچار 
تردید و ترس شده و از بين خواهند رفت. ... حقيقت امر این است 
که ما امروزه داریم نتيجه های ميدانی و کوچه خيابانی تقابل 2 ایده 
را مشاهده می کنيم  و برای کسانی که عمق این بحث ها را می کاوند 
مشاهده چنين اتفاقاتی شــاید چيز عجيبی نباشد. برای کسانی 
که دارند ميل به اخالق نفع گرا و فردگرا می کنند و شجاعت را به 
واسطه حساب گرایی این دنيایی از دست می دهند، مشاهده چنين 
صحنه هایی باید امری رایج باشد؛ همانطور که برای طرفداران آن 
جنبه دیگر اخالق، یعنی وظيفه گرایی، قصه متفاوت می تواند باشد. 
بله، همه  چيز از ایده های ذهنی و ثابت شدن آن در قلب ، روح و دل 
ما می آید؛ ایده هایی که بر اثر قانون اثر مرکب، بعد از ســال ها در 
درون مان تبدیل به تفاوت های مثبت و منفی بسيار بزرگ مابين 

ما و دیگران می شوند ...

شاعرانه های یک ذهن آشفته

تقويم / سالمرگعدد خبر

رضا خوشنویس

مردی تکیده بود با قدی متوسط و محاسنی کوتاه 
که اندکی به سرخی می زد. بلند نظر، هنردوست 
و خوش محضر بود و از لذايذ دنیا جز هنر خود به 
چیزی عالقه ای نداشت. بعضی از روزها 18ساعت 
را صرف مشــق خط می کرد و اغلب خط های 
خود را چون مناســب طبع بلند خود و دور از 
انتظارش می يافت، محو می کرد و از بین می برد. 
بیشتر آنچه از او مانده رقم )امضا( ندارد. اما برای 
امرار معاش به کتابت چنــد کتاب پرداخته که 

خوشبختانه باقی مانده اند.
میرزا محمدرضا کلهر »يک قلم« می نوشــت. 
يک قلم نوشتن کلمه يا حرف، يعنی تمام کردن 
آن بدون برداشتن دست. اهل فن می دانند که 
کمتر کسی است که در نوشتن، اين قدر قدرت 
داشته باشد. مرحوم موستوفی می گويد: »هیچ 
ما نديديم میرزا کاغذی دست بگیرد و سطری 
بنويسد و به همین علت است که قطعه پاکنويس 
از او به دست نیامده است. میرزا عاشق مشق خط 
بود. تا موقعی که قلم روی کاغذ گردش می کرد، 
نفس را در سینه حبس می ساخت؛ به طوری که 
وقتی مشغول اين مشق می شد، مثل اينکه کار 
بدنی سنگینی انجام داده باشد، بعد از برداشتن 

قلم نفس می زد.«
میرزا ســال1208 متولد شــد. اصالتا از ايل 
کرد کلهر کرمانشــاه بود و به سنت ايلی اش 
ســوارکار و تیرانداز بار آمد. در فقر و قناعت 
روزگار می گذرانــد و ممر معاش اش منحصر به 
حق التعلیمی بود که از شــاگردان معدودش 
می گرفت  که تازه در انتخاب شاگرد هم سخت 

و وسواسی بود.
میرزا رضای خوشنويس سال1271 درگذشت. 
مرگش به خاطر ابتال به بیمــاری وبا اتفاق افتاد 
که در آن سال ها در تهران کشتار می کرد. پیکر 
میرزا را در قبرستان حسن آباد به خاك سپردند. 
اين قبرستان در محل آتش نشانی فعلی میدان 
حسن آباد قرار داشــت. جای قبر او حاال ديگر 
نامعلوم اســت و وقتی درگذشــت - يعنی به 
 روز جمعه 29مرداد1271 شمســی- 65سال

تمام داشت.

حافظ

دال بسوز که سوِز تو کارها بِکَند
نیاِز نیمْ شبی دفِع صد بال بِکَند

زندگی در آینده آرزوی خيلی هاست و همان 
خيلی ها یا به قول ویراســتارها »بسياری« 
نمی دانند که اکنون ما در آینده ای زندگی می کنيم که شاید آرزوی 
گذشــته خودمان یا دیگران بوده و هســت. برای بيان این منظور 
الزم نيســت راه دوری برویم. یک برش از روزنامــه هجدهم آوریل 
سال1963 ميالدی مانسفيلد ایالت اوهایوی آمریکا که چندی پيش 
پيدا شد به خوبی نشان می دهد که ما اکنون در همان آینده مدنظر 
گذشته های دور یا نزدیک زندگی می کنيم. در این برش از روزنامه، 
خانمی را می بينيم که طرحی مفهومی از یک تلفن همراه را در دست 
دارد که برای آن دوره نهایت پيشرفت تلقی می شد. روزنامه یادشده 
در مقاله علمی اش تيتر زده »تــو در آینده می توانی تلفنی همراهت 
داشته باشی که در جيب جا می شود.« مقاله یادشده در ادامه آورده 
است: انتظار نداشته باش همين فردا چنين گوشی اي داشته باشی، 
اما فردریک هانتسمن، مدیر تبليغاتی شرکت تلفن سازی  بر این باور 
است که در آینده ای دور یا نزدیک همه مردم از این گوشی ها خواهند 
داشت. حتی ممکن است تلفن هایی اختراع شود که 2طرف بتوانند 
با هم درحالی صحبت کنند که تصویر یکدیگر را ببينند )آرزویی که 

برای ما خاطره است(.
آینده مدنظر آنها از سال1980 ميالدی پا به عرصه عمل گذاشت، )بله 
سال1980( اما نکته جالب تر اینکه مخترعان از سال1953 ميالدی 

طرح مفهومی آن را ارائه کرده بودند.
از اینها که بگذریم شاید آینده هشدارآميزی که اقليم شناس ها درباره 
خشــکی زمين می دهند به زودی برای آدم ها بدل به خاطره ای تلخ 

شود. بنابراین هشدارهای اقليمی را جدی بگيریم. باید باور کنيم که 
ما در آینده زندگی می کنيم.

نیويورك: تومویــا اوبوکاتا، گزارشــگر ویژه 
شورای حقوق بشــر ســازمان ملل می گوید 
برده داری با شــکل های معاصــر آن همچنان 
به طور گسترده در سراســر جهان وجود دارد. 
به گفته تومویا اوبوکاتا کار اجباری اقليت اویغور 
در چين، کار داليت ها در نظام طبقاتی جنوب 
آسيا و کار کارگران خانگی در کشورهای حاشيه 
خليج فارس، برزیل و کلمبيا مصداق اشــکال 
نوین برده داری محســوب می شود. به گزارش 
یورونيوز، گزارشگر ویژه شــورای حقوق بشر 

ســازمان ملل همچنين گفت که برده داری به 
شکل سنتی آن در موریتانی، مالی  و نيجر در 
منطقه ســاحل آفریقا در جریان است. تومویا 
اوبوکاتا در گــزارش خود بــه مجمع عمومی 
سازمان ملل نوشــته اســت که کار کودکان 
ازجمله به بدترین اشــکال آن در همه مناطق 
جهان وجود دارد. کار کودکان یکی از شکل های 
معاصر برده داری محسوب می شود. در گزارش 
گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل 
آمده است: »بين 4 تا 6درصد کودکان در آسيا، 

اقيانوســيه، خاورميانه، آمریکا و اروپا مشغول 
به کار هستند. درصد آن در آفریقا بسيار باالتر 
است )21.6درصد( و باالترین نرخ آن در منطقه 
جنوب صحرای بزرگ آفریقــا )23.9درصد( 
مشــاهده می شــود.« وزارت خارجه چين از 
گزارش تومویا اوبوکاتــا درباره وضعيت اقليت 
اویغور در استان سين کيانگ این کشور انتقاد 
کرده اســت. وانگ ونبين، ســخنگوی وزارت 
خارجه چيــن تأکيد کرد کــه »کار اجباری« 

هرگز در استان سين کيانگ انجام نشده است.

عیسی محمدی
روزنامه نگار

سیدمحمدرضا واحدی

مهدیا گل محمدی

مهتاب خسروشاهی
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اعتراف
چراغ، قرمز می شــود برای 25ثانيه. 
می ایســتم به ناچار. دیشــب خيلی 
بی خاصيت بود رفيق! همه جا سوت و کور بود و من تنهای تنها. 
هی آمدم و هی سرک کشيدم به کوچه های این شهر شلوغ. هر 
نســيمی که وزید و هر صدای پایی که به گوشم رسيد، به خيال 
صدای آمدن تو از جا پریدم و پنجره را باز کردم، اما هيچ کدام از 
این »هر«ها نشانی از تو نداشت و انگار سر آن نداشت دیشب که 
برآید آفتابی. نفرین بر پایيز که تمام ماه و ســالم را به رنگ خود 
درآورده است. این دوتا فنجان قهوه تلخ روی لبه شومينه هم از 
پایيز گذشته اینجا مانده است. راستی پایيز که هنوز نيامده است، 
پس چرا هوا سرد است؟ هوا سرد است و من تب دارم؟ یا هوا داغ 
است و من می لرزم؟ چه قشــنگ گفت هادی که جو آغوش تو 

برفی است من اما داغم / َس َس سردم شده اما ِچ چرا دا داغم؟ 
نمی دانم از سوز سرماست که دارم ُگر می گيرم یا از ُهرم گرماست 
که دارم می لرزم. می لرزم و دندان قروچــه می کنم. پارادوکس 
سرما و گرما. مثل پارادوکس عقل و عشــق. اصال به من چه که 
خيلی ها تضاد را درک نمی کنند. مهم این است که تو می فهمی 
تضاد را. تو می فهمی عقل کامل بود، فاخر بود، حرف تازه داشت 
/ دل پریشان بود، دل خون بود، دل فرســوده بود. تو می فهمی 
جنونم در عين عاقلی را. همين که تو بفهمی برایم کافی اســت. 
بفهمی که دلگيرم اما افســرده نيســتم. دلتنگم اما سرخورده 
نيســتم. شــادم اما الکی خوش نيســتم. این چراغ لعنتی، این 
ثانيه شمار قرمز عصر تکنولوژی چقدر طوالنی شده است. االن 60 
دقيقه است که این 25ثانيه تمام نشده 
و من همچنان در جایــگاه متهم 
ایستاده ام و دارم اعتراف می کنم. 
این ثانيه ها چــه دیر می گذرند 
برای مــن و چــه زود می گذرند 
برای دخترک گلفروشــی که دارد 

به شيشه ماشينم می زند.

عامــل اصلــی نفــس در قفــس، 
دی اکســيدکربن و دیگر آالینده ها و 
ذرات معلق موجود در هوای تنفسی اســت. بنابراین باید از هر 
طرحی که در راســتای کاهش آالینده دی اکسيدکربن حرکت 
مثبتی انجام می دهد، اســتقبال کرد. کنگــره ایاالت متحده با 
تصویب الیحه عمده مراقبت های بهداشتی و آب و هوا، بزرگ ترین 
ســرمایه گذاری در زمينه انــرژی پاک در تاریخ این کشــور را 
پایه گذاری کرده  اســت. این طرح که قرار است طی 10سال با 
سرمایه گذاری 375ميليارد دالر به اجرا درآید، با هدف مقابله با 
تغييرات آب  و هوایی و با حفظ سالمت شهروندان طراحی شده 
است. طراحان این طرح، آن را گامی در راستای کاهش هزینه های 

دارویی-درمانی مردم که به هزینه زندگی مردم تحميل می شود، 
عنوان می کنند.

در همين راستا، »مک الفلين« و همکاران او از دانشگاه وایومينگ 
در حال مطالعه قابليت جذب گازهای گلخانه ای ایجاد شــده از 
بزرگ ترین نيروگاه زغال ســنگ، واقع در دشــت های سرسبز 
شمال شرقی وایومينگ هستند. مک الفين و همکاران او در تالش 
هستند تا با ایجاد حفره هایی کوچک اما عميق - 3.2کيلومتر- 
که پایين تــر از الیه های زغال ســنگ این منطقه قــرار دارند، 
دی اکسيدکربن ایجاد شده را به این حفره ها هدایت کرده و این 
گازها برای هميشه در این حفره ها حبس شوند. این روش، یکی 
از بهترین روش های حبس گازهای عامل گرمایش زمين، ناشی 

از سوخت های فسيلی است.
یکی از اهداف پروژه مک الفلين، حفظ طول عمر نيروگاه نسبتا 

جدید با سوخت زغال سنگ به نام »Dry Fork Station« است. 
مقامات ایالتی اميدوارند که پس از موفقيت این پروژه بتوانند آن 
را برای کل صنعت زغال سنگ منطقه وایومينگ اجرا کنند. این 
ایالت حدود 40درصد از کل زغال سنگ ایاالت متحده را تامين 
می کند. مک الفلين و همکاران او اميدوارند بتوانند با اجرای این 
طرح، 55ميليون تن )50ميليون تن متریک( دی اکسيدکربن 
را طی 30ســال حبس و نگه داری کرده و به پاکســازی هوای 
تنفسی کمک کنند. این گروه تحقيقاتی برای انجام پروژه خود 
از دکل های حفاری صنعت نفت اســتفاده کرده اند تا 2چاه، به 
عمق تقریبا 3هزار متر را در زمين حفر کنند. این پژوهشــگران 
درحال بررسی چگونگی تزریق در یک چاه با استفاده از آب شور 
به عنوان پایه ای برای دی اکســيدکربن مایع و تأثير آن بر رفتار 

دیگر چاه ها هستند.

پاکسازی با پمپاژ فوق بحرانی
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بیمه رایگان برای 
زوج های نابارور 

با مصوبه هیأت دولت، ســازمان بیمه ســامت 
ایران مکلف است نسبت به پوشش بیمه ای همه 
زوجین نابارور فاقد بیمه پایــه مطابق آیین نامه 
بند »الف« ماده ۷۰  قانون برنامه ششــم توســعه 
اقدام کند. این در حالی اســت که براساس اعام 
محمد مهــدی ناصحی، رئیس بیمه ســامت به 
همشــهری، پیش از این و از ابتدای ســال جاری 
تاکنون هــم 1۷۷میلیارد تومان بــرای ناباروری 
هزینه شده و این رقم افزایش هم خواهد داشت. 
البته حسین رنجبران، معاون سازمان بیمه سامت 
ایران هم قبل از اجرای این طرح اعام کرده بود که 
هزینه درمان ناباروری تحت عنوان عمل زیبایی 
تلقی می شده و تحت پوشش بیمه قرار نداشته اما 
اکنون زوج ها می توانند از خدمات 3دوره ناباروری 
در طول یک سال بهره مند شــوند. علی بهادری 
جهرمی، سخنگو و دبیر هیأت دولت در گفت وگو 
با ایسنا توضیحات بیشتری درباره مصوبه پوشش 
رایگان بیمه برای زوج های نابارور داده و گفته: »در 
اجرای جزء۵ بنــد »ک« از تبصره1۷ ماده واحده 
قانون بودجه ســال1۴۰1، همه مراکز درمانی و 
بیمارستان های ارائه دهنده خدمات درمان ناباروری 
موظف به عقد قرارداد با سازمان های بیمه گر پایه 
هســتند. همچنین تمدید پروانه مراکز درمانی و 
بیمارستان های ارائه دهنده خدمات درمان ناباروری 
منوط به عقد قرارداد با بیمه های پایه است.« بهاری 
ادامه می دهد: »هزینه های خدمات تشــخیصی 
و درمانی نابــاروری و خدمات تخصصی ناباروری 
شــامل )IUI، IVF، ICSI، FET(  براســاس 
ضوابط اباغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی در بخش دولتی، عمومی غیردولتی و 
خیریه و خصوصی طرف قــرارداد با خودپرداخت 
معافیت )فرانشیز( مطابق دستورالعمل مندرج در 
مصوبه شورای عالی بیمه سامت، تحت پوشش 
ســازمان های بیمه گر پایه قرار گرفته است.« او 
تأکید می کند:  »سازمان های بیمه گر هم مکلفند با 
همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
نسبت به پوشش 1۰۰درصد تعرفه زایمان طبیعی 
در مراکــز دولتی و عمومــی غیردولتی و معادل 
1۰۰درصد تعرفه عمومــی غیردولتی در مراکز 
خیریه و خصوصی، معادل تعرفه بخش دولتی اقدام 
کنند.«  سخنگوی دولت با بیان این موضوع که این 
دستاورد بزرگ در آستانه یک سالگی دولت، مکمل 
همگانی شــدن بیمه پایه اســت، عنوان می کند: 
»براساس مصوبه هیأت وزیران، همه افراد صاحب 
صاحیت شامل فلوشیپ نازایی، متخصص زنان و 
زایمان دوره دیده مراکز ناباروری )دارندگان گواهی 
مورد تأیید وزارت بهداشت( و متخصص ارولوژی 
مکلفند مطابق اســتاندارد ارائه خدمات ناباروری 
نسبت به نشان دار کردن زوجین نابارور با رعایت 
محرمانگی اطاعات در سامانه نسخه الکترونیک 
اقدام و ســازمان های بیمه گر پایــه هم مکلفند 
زیرساخت الزم برای این منظور را فراهم کنند.«  
ناصحی، رئیس بیمه سامت در توضیح بیشتر این 
مصوبه به همشــهری می گوید: »پوشش بیمه ای 
زوج های نابارور از ابتدای امســال آغاز و تاکنون 
1۷۷میلیارد تومان هم هزینه شده است. با مصوبه 
جدید دولت هم خدمات و هم میزان پوشــش در 
این حوزه افزایش خواهد داشت.« او درباره نحوه 
ارائه خدمات به زوجین نابارور هم توضیح می دهد: 
»کلیه خدمات تشخیصی و درمانی در مراکز دولتی 
و خصوصی تحت پوشش بیمه خواهند بود. البته در 
مراکز دولتی پوشش بیمه ای بیشتر و مناسب تری 
در ارائه خدمات صورت خواهد گرفت.« ناصحی در 
پاسخ به این سؤال که آیا این افراد حتی با مراجعه 
به مراکز خصوصی از پوشــش کامل ۷۰درصدی 
بیمه برخوردار خواهند بود، بیــان می کند: »اگر 
مراکز خصوصــی طرف قرارداد با بیمه ســامت 
باشند، چنین مسئله ای محقق خواهد شد. البته 
اصل مصوبه هنوز به دست ما نرسیده اما احتماال 
به این صورت اســت که پوشش بیمه ای پرداخت 
9۰درصد تعرفه عمومــی غیردولتی خواهد بود 
نه ۷۰درصــد تعرفه بخش خصوصــی. در بخش 
دولتی همــان پرداخت 9۰درصد اســت و هیچ 
تغییری ندارد.«  این در حالی است که اواخر هفته 
گذشــته براســاس اعام بهرام عین اللهی، وزیر 
بهداشت، یکی دیگر از مصوبات هیأت دولت پوشش 
بیمه ای زنان باردار و فرزندان آنها بود. او در توضیح 
بیشتر این مصوبه در جمع خبرنگاران گفته بود: 
»هر خانمی که بارور شــود، به طور طبیعی تحت 
پوشش بیمه ســامت قرار بگیرد و تا ۲سال پس 
از تولد فرزنــدش هم می توانــد از خدمات بیمه 
سامت به صورت رایگان بهره مند شود.« به گفته 
عین اللهی، فرزندان این زنان هم تا ۵ســال تحت 
پوشــش بیمه قرار می گیرند تــا گامی در جهت 
جوانی جمعیت کشور برداشته شود. رئیس بیمه 
سامت در توضیح بیشــتر این صحبت های وزیر 
بهداشــت هم می گوید:  »این طرح بودجه حدود 
۷۰۰میلیارد تومان دارد و هر مــادر باردار تحت 
پوشش بیمه سامت از این طرح برخوردار خواهد 
شد. بر این اساس کلیه خدمات تشخیصی و درمانی 
در مراکز دولتی به این مادران ارائه خواهد شد.« او 
در پاسخ به این سؤال که نحوه پوشش بیمه ای زنان 
باردار در مراکز خصوصی به چه صورت خواهد بود، 
بیان می کند: »اگر نیاز باشد براساس نظام ارجاع در 
مراکز خصوصی هم این خدمات ارائه خواهد شد، 
اما عمده این خدمات در بخش دولتی خواهد بود. 
همچنین براساس مصوبه دولت، کودکان این زنان 
هم تا ۵سالگی تحت پوشش بیمه سامت خواهند 
بود و پس از آن براساس ارزیابی وسع، بیمه برای 

آنها درنظر گرفته می شود.« 

سامت

نماینده برنامه جهانی غذای سازمان ملل در ایران می گوید 11۰۰پناهنده افغان جدید به آنها معرفی شده و پس از پایان سرشماری، احتمال افزایش این افراد هم 
زیاد است. به گفته او، به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی، ساالنه کمتر از هزار نفر از این مهاجران به کشورشان برمی گردند

براســاس اعالم مســئوالن برنامه جهانی 
غذای ســازمان ملل در ایران، طی چند ماه 
گذشــته، 1100پناهنده جدیــد افغان برای 
حمایت، به آنها معرفی شــده و با پایان طرح 
سرشماری از مهاجران غیررسمی، احتمال 
اضافه شدن تعداد بیشــتری از مهاجران به 
جمع 31هزار نفــری از پناهنده های قانونی 
کشور، وجود دارد. همه اینها در شرایطی است 
که با توجه به شــرایط اقتصادی افغانستان، 
ساالنه کمتر از یک هزار نفر از این مهاجران 
به کشورشــان باز می گردند و شرایط کرونا، 
این گروه را آســیب پذیرتر کرده است. حاال 
در روز جهانی بشردوستی )19آگوست(، نگار 
گرامی، نماینده برنامه جهانی غذای سازمان 
ملل متحــد در ایران توضیحات بیشــتری 
دربــاره وضعیت پناهندگانی کــه در ایران 
زندگی می کنند، می دهد.  براســاس آخرین 
سرشماری ایران که در مهر سال 99انجام شد، 
800هزار پناهنده درکشور زندگی می کنند 
که 780هزار نفرشان افغان و 20هزار نفر هم 
عراقی اند. 96درصد آنها در مناطق شهری و 
روستایی زندگی می کنند و 4درصد دیگر که 
تقریبا 31هزار نفر از آسیب پذیرترین هایشان 
هستند، در 20مهمان شهری که در 13استان 
پراکنده است، قرار دارند. با اینکه در گزارش 
برنامه جهانی غذا اعالم شده که این پروژه، 
به آوارگان جدیدالورود کــه پس از اتفاقات 
افغانستان، به جمع مهاجران در ایران اضافه 
شــدند، هم کمک کرده اما براساس اعالم 
نماینده برنامه جهانی غذای ســازمان ملل 
در ایران، تا زمانی کــه تعداد دقیق این افراد 
مشخص نشود، نمی توان حمایت متمرکزی از 
آنها داشت. او در گفت وگو با همشهری توضیح 

بیشتری می دهد.

در ارتباط با ماجرای برنامه غذایی و 
شرایط تغذیه ای پناهندگان در ایران، وضعیت 
آنها قبل و بعد از پاندمــی چه تغییراتی پیدا 

کرد؟
به طور کلی بایــد گفت که شــرایط کرونا تأثیر 
زیادی روی تمام اقشــار جامعه گذاشت. هر قدر 
افراد از نظــر اقتصادی ضعیف تر باشــند، تأثیر 
هم بیشــتر خواهد بود. به هر حــال پناهندگان 
جزو اقشــار ضعیف جامعه اند، اغلب شغل شان 
کارگری و روزمزد است و در دوران کرونا به دلیل 
محدودیت  حضور فیزیکی در محیط های کاری، 
اغلب درآمدشان را از دســت دادند.پناهندگان 
مورد حمایت برنامــه جهانی غــذا در ایران، در 
۲۰مهمان شهری که در 13استان مستقر است، 
زندگی می کنند. گروهی از این افراد در پروژه های 
معیشتی که از سوی همین بخش از سازمان ملل 
برایشان درنظر گرفته شــده، فعالیت می کنند. 
از ابتــدای پاندمی، ما کمک هایمــان را افزایش 

دادیم . به طور کلی می توان گفت که کرونا تأثیر 
چندان زیاد و عمیقی روی تغذیه و معیشت این 
افراد نداشته است. قطعا شرایط تغییر کرده اما ما 
کمک هایمان را افزایش دادیم و سعی کردیم این 
افراد دسترسی کافی به مواد غذایی داشته باشند 
تا امنیت غذایی شان خدشــه دار نشود. تاکنون 
گزارشــی مبنی بر ســوءتغذیه در میان 31هزار 
نفری که تحت پوشش ما هستند، داده نشده است.

از بین 31هــزار نفر پناهنده تحت 
پوشش شما، چه تعداد افغان اند؟

همه شان تقریبا افغان هستند. تعدادی هم کرد 
عراقی داریم کــه زیر 1۰۰۰ نفرنــد و به ۷۰۰ تا 
8۰۰نفر می رسند. آنها اغلب در مهمان شهرهایی 
در غرب کشور مثل استان کرمانشاه و آذربایجان 

غربی زندگی می کنند.
پناهندگان از کدام بخش ها به شما 

معرفی می شوند؟
ما با اداره امــور اتبــاع وزارت کشــور و آژانس 
کمیســاریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل 
که همکار ما هستند، ارتباط داریم و در قالب این 
مثلث فعالیت می کنیم. تا آمار دقیقی در اختیار 
ما نباشد نمی توانیم بگوییم که این افراد را تحت 

پوشش قرار می دهیم یا خیر.
در این مدت گــروه جدیدی برای 

حمایت ، به شما معرفی نشده اند؟
در چند مــاه اخیر، 11۰۰پناهنــده جدید به ما 
معرفی شــد. این افراد در گروه آسیب پذیر بودند 
که اغلب شان زن سرپرست بودند و در بخشی از 
خراسان رضوی نگهداری می شدند. ما این افراد 
را در تربت جام که یکی از مهمان شهرهای ماست، 
اسکان دادیم و تحت پوشش قرار می دهیم. این 
افراد از مــرز »دوغارون« وارد شــدند و در خود 
اســتان رضوی بودند. آنها پس از تعیین وضعیت 
به تربت جام منتقل شــدند. البته از یک ســال 
پیش تاکنون هم ســایت جدیدی در سیستان 
و بلوچســتان راه اندازی و در فاز اول آن، بیش از 

6۰۰نفر اسکان داده شدند.
در ســال های اخیــر تعــداد 

مهمان شهرها تغییری داشته است؟
چندین سال است که همین تعداد هستند. البته 
یک مهمان شهر جدیدی تا آخر شهریور راه اندازی 
می شود به اسم نیاتک در سیستان و بلوچستان. 
قبا هم آنجا کمپ پناهندگان بود اما از سال۲۰۰۵ 

بسته شد. حاال مرمت و بازسازی شده است. 
به طور متوسط ساالنه چقدر به تعداد مهاجران 

تحت پوشش شما اضافه می شود؟
ما در چند ســال اخیــر، تغییر زیــادی در آمار 
نداشتیم. جمعیت این افراد نسبتا ثابت است. نه 
بازگشت داوطلبانه دارند و نه به تعدادشان اضافه 
می شــود. البته که ظرفیت مهمان شــهرها هم 
محدود است، مگر اینکه بنا بر توسعه آنها باشد و 
خانه های جدیدی ساخته شود. به طور کلی تعداد 
11۰۰نفری که اخیرا اضافه شده، بیشترین آماری 

است که در چند سال اخیر داشتیم.
شما بر این اســاس برنامه ریزی 
می کنید که این پناهندگان دیگر به کشورشان 

برنمی گردند؟

ما امیدواریم که برگردند. آژانس های بین المللی 
در هر جایی کــه پروژه ای راه انــدازی می کنند 
می گویند باید استراتژی خروج داشته باشیم، ما 
هم امیدواریم که این افراد بتوانند به طور داوطلبانه 
و امن به کشورشــان بازگردند. اما با شرایطی که 
هم اکنون وجود دارد، بعیــد می دانم این اتفاق 
بیفتد. ما تا سال۲۰۰3، 8۰هزار پناهنده در کشور 
داشــتیم که نیمی  از آنها عراقی بودند. با سقوط 
صدام، نزدیک به ۴۰هزار نفرشان حتی به صورت 
شبانه و خیلی سریع، به کشورشان بازگشتند. اما 

در ارتباط با افغان ها مسئله متفاوت است.
ســاالنه چه تعداد از پناهندگان 

افغان به کشورشان باز می گردند؟
خیلی کم. قبا اعام شده بود که از سال ۲۰۰1 
تا ۲۰۰۴ و بعد از اتفاقات 11سپتامبر، این افراد 
تشویق زیادی به بازگشــت داوطلبانه می شدند 
و تمایل میان خودشان هم خیلی زیاد بود. آمار 
بازگشت شــان در آن دوره خوب بود. اما هر قدر 
که وضعیت افغانســتان نامطلوب تر شد، میزان 
بازگشت هم کم شــد. حاال به طور ساالنه کمتر 
از 1۰۰۰ نفر به افغانســتان باز می  گردند و اغلب 
مربوط به مهاجران خارج از مهمان شهرها هستند. 
در ســال۲۰1۵ همین مهاجران به کشورهای 
دیگری هم مهاجرت می کردند، خیلی از آنها حتی 
کارت آمایش هم داشــتند، به ترکیه می رفتند و 
از آنجا خودشــان را به یونان و بعدا به یک کشور 
اروپایی مثل آلمان و یا کشورهای اسکاندیناوی 
می رساندند. البته خیلی ها از همان ترکیه دیپورت 

و به افغانستان برگردانده می شدند.
برنامه جهانی غــذا در ایران، مطالعه ویژه ای 
در زمینه وضعیت امنیت غذایی پناهندگان، 
کمبود ویتامین، فقرآهن و... در میان این گروه 

انجام داده است؟
ما به اطاعاتی که از ســوی خانه های بهداشت 
داده می شود اتکا می کنیم. اگر با موردی مواجه 
شویم با رایزنی با وزارت بهداشت از طریق وزارت 
کشور، ممکن است در یکی از این موارد مثل فقر 
آهن، وارد عمل شــویم. هم اکنــون روغن هایی 
که به پناهندگان در قالب بســته های حمایتی 
داده می شود، غنی شــده با ویتامین »آ« و »د« 
هســتند. تمام این خریدها هم در داخل کشور 

انجام می شود.
به بســته های حمایتی و خرید از 
داخل کشور اشــاره کردید، چقدر افزایش 
قیمت اقالم خوراکی، بر میزان کمک ها و نوع 

آن، تأثیر گذاشته است؟
این مسئله تنها محدود به ایران نمی شود و جهانی 
است. هم موضوع کرونا و هم مسئله اوکراین، روی 
قیمت مواد غذایی تأثیر بسیار زیادی گذاشت و 
فشارها را مضاعف کرده است. ما منابع محدودی 
داریم، تمام کمک هایی که از ســوی کشورها به 
ما می شود، داوطلبانه است. اگر قبا با 1۰۰دالر 

می توانستیم ۲ کیلو کاال بخریم، االن شاید یک 
کیلو و یا کمتر شده است.

به ماجرای اوکراین اشــاره 
هرحال  به  کردید، 

تحت تأثیــر این 

اتفاقات، افراد زیادی هم آواره شــدند و باید 
بخشــی از بودجه ها برای این افراد درنظر 
گرفـــته می شد، این مسائل چقدر اجرای 
برنامه های سازمان ملل ازجمله برنامه جهانی 
غذا و کمک رسانی به پناهندگان را سخت تر 

می کند؟
در ماجــرای اوکراین، نزدیک بــه ۴میلیون نفر 
آواره شده اند و به کشورهای اروپایی پناه برده اند، 
کشــورهای مقصد این افراد، همان کشورهای 
حامی مالی ما هستند. این اتفاقات سبب شد این 
کشورها هم با بحران جدیدی دست و پنجه نرم 
کنند. پروژه های ما تحت تأثیر اتفاقاتی است که 
در سراســر دنیا رخ می دهد. مثا ما جنگ یمن، 
سوریه و... را هم داشتیم. به طور کلی رقابت برای 
منابع مالی در زمینه فعالیت های بشردوســتانه 

بسیار زیاد است.
بســته های غذایــی کــه میان 
پناهندگان توزیع می شود، شامل چه کاالهایی 

است و چطور توزیع می شود؟
ما تا ســال۲۰18 منحصرا مــواد غذایی توزیع 
می کردیم. اما از آن تاریخ به بعد، بخشی از اقام 
را به وجه نقد تبدیل کردیم، یعنی این کمک ها 
شامل وجه نقد و اقام غذایی است که به صورت 
ماهانه توزیع می شود. برای هر نفر 1۰۰هزار تومان 
است و برای زنان سرپرست خانواده هم 1۵۰هزار 
تومان درنظر گرفته می شود. البته برای دختران 
محصل هم به طور جداگانــه ۵۰هزار تومان داده 
می شود. در بســته های غذایی، آرد و روغن مایع 
همچنان حفظ شــده و عدس هم بــه آن اضافه 

شده است.
درباره تحصیل دانش آموزان دختر 
قبال برنامه هایی تحت عنوان »روغن تشویقی« 
داشتید که به خانواده ها در ازای اجازه تحصیل 
فرزندان دخترشان، داده می شد. این روغن 

حاال تبدیل به وجه نقد شده است؟
بله. البته هنوز هم مشکل تحصیل دانش آموزان 
دختر در میان این افراد وجــود دارد. این برنامه 
بسیار موثر بوده است.  ما این طرح را از سال1999 
شروع کردیم، آن زمان تعداد دخترانی که در سن 
مدرسه بودند و به مدرســه می رفتند، 3۰درصد 
بود. آخرین آماری که داریم مربوط به چند سال 
پیش است و باالی 8۵درصد شده است. البته قبا 
این برنامه تنها تا مقطع ابتدایی بود اما خانواده ها 

اعام کردند که اگر حمایت شــود، برای مقاطع 
باالتر هم اجازه تحصیل می دهند. هم اکنون ایران 
تنها کشــوری اســت که این حمایت را تا مقطع 

متوسطه دارد.
نکته ای که وجود دارد این اســت 
که پروژه های سازمان ملل، تنها بر مهاجران 
رسمی و قانونی تمرکز دارد، درحالی که هر روز 
به تعداد مهاجران غیرقانونی اضافه می شود 
اما حمایت خاصی از آنها نمی شود. مهاجران 
غیرقانونی چطور می توانند از این حمایت ها 

برخوردار شوند؟
درست یک سال از وقایع افغانستان می گذرد و در 
این مدت، شرایط اقتصادی افغانستان بسیار بد تر 
از قبل شده است. ما می دانیم که تعداد زیادی از 
افغان ها، از مرز عبور کرده و به طور غیررسمی وارد 
کشور شده اند، به هر حال درباره تعداد افرادی که 
به این صورت وارد کشور می شوند، اختاف نظر 
وجود دارد. ما آمار دقیقی از این افراد نداریم. چند 
ماه پیش دولت یک فراخوان برای سرشماری این 
افراد داد که اخیرا تمام شده. در این سرشماری از 
تمام افرادی که در چند سال اخیر، بدون مدرک 
وارد کشور شــدند، درخواست شد مراجعه کنند 
و اطاعاتشــان را بدهند. تا چند سال پیش ایران 
دومین کشور پناهنده پذیر بود، اما پس از اتفاقات 
سوریه و اوکراین، رتبه ما هم اکنون ششم یا هفتم 

است اما باز هم رتبه کمی نیست.
اینکه رتبه مهاجرپذیری ایران به 
6 و 7 رسیده، روی کمک های مالی پناهندگان 

آن، تأثیر نمی گذارد؟
میزان کمک های مالی، با توجه به میزان تحت پوشش 
قرار گرفتن افراد است. به هر حال وضعیت نابسامان 
جهان روی میزان کمک های اهدایی به پناهندگان 
افغان هم تأثیر گذاشته است. اما نکته اینجاست که 
مســئله پناهندگان افغان در ایران، مرگ و زندگی 
نیســت. یعنی وضعیت آنها خیلی نامطلوب نیست 
و آنها از گرســنگی نمی میرند. اولویت بندی برای 
ارســال کمک ها هم با توجه به وضعیت پناهندگان 
آن کشور است. البته باید به این نکته هم توجه کرد 
که وقتی شرایط پناهندگان در یک کشوری باثبات 
نباشــد، احتمال جابه جایی دوباره آنها وجود دارد و 
این برای کشــورهای دیگر تبعات دارد. کشورهای 
اهداکننده، بودجه کمک اضطراری و زیرســاختی 
دارند. ما زیرشــاخه بودجه انسان دوستانه هستیم. 
کشوری مانند آلمان ساالنه 8۰۰میلیون دالر برای 
برنامه های انسان دوستانه اختصاص می دهد. این پول 
کم نشده، اما نیازها افزایش پیدا کرده است. به همین 
دلیل هم ما چاره ای جز اولویت بندی نداریم. البته در 
دوران کرونا، این کمک ها کم نشد. چرا که ایران جزو 
کشورهایی بود که با سختی های زیادی مواجه شد. 
ما کمک بزرگی از سوی ژاپن به مبلغ ۷میلیون 
دالر داشتیم که برای برنامه جهانی غذای ایران، 

بی سابقه بود.
میزان کمک مالی که بــرای برنامه جهانی 

غذای ایران می شود ساالنه چقدر است؟
قبــا 3میلیــون دالر 
بــود و االن به ۵میلیون 
دالر رســیده اســت.
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دایره پناهندگان افغان بزرگ تر می شود

به طور ساالنه كمتر از 
هزار نفر به افغانستان 

باز می  گردند و اغلب 
مربوط به مهاجران 

خارج از مهمان شهرها 
هستند. در سال 2015 

همین مهاجران به 
كشورهای دیگری هم 

مهاجرت می كردند، 
خیلی از آنها حتی كارت 
آمایش هم داشتند، به 
تركیه می رفتند و از آنجا 

خودشان را به یونان 
و بعدا به یك كشور 

اروپایی مثل آلمان و یا 
كشورهای اسكاندیناوی 

می رساندند. 

پناهندگان جزو اقشار 
ضعیف جامعه اند، 

اغلب شغل شان 
كارگری و روزمزد است 

و در دوران كرونا به 
دلیل محدودیت  حضور 
فیزیكی در محیط های 

كاری، اغلب درآمدشان 
را از دست دادند. همین 

موضوع سبب شد تا ما 
كمك هایمان را به این 
گروه، افزایش دهیم. 

یكی از چالش ها، 
اشتغال و نداشتن 

درآمد و دومین مسئله 
حفظ سالمتی آنها 

بود. پناهندگان مورد 
حمایت برنامه جهانی 

غذا در ایران، در 20 
مهمان شهری كه در 13 

استان مستقر است، 
زندگی می كنند

در چند ماه اخیر، 1100 
پناهنده جدید به ما 

معرفی شد. این افراد 
درگروه آسیب پذیر 

بودند كه اغلب شان زن 
سرپرست بودند و در 

 بخشی از 
خراسان رضوی 

نگهداری می شدند. 
ما این افراد را در 

تربت جام كه یكی از 
مهمان شهرهای ماست، 

اسكان دادیم و تحت 
پوشش قرار می دهیم. 

این افراد از مرز 
»دوغارون« وارد شدند 

و در خود استان رضوی 
بودند. آنها پس از تعیین 

وضعیت به تربت جام 
منتقل شدند. البته از 
یك سال پیش تاكنون 
هم سایت جدیدی در 
سیستان و بلوچستان 
هم راه اندازی و در فاز 

اول آن، بیش از 600 نفر 
اسكان داده شدند.

 آژانس های
 بین المللی در هر جایی 

كه پروژه ای راه اندازی 
می كنند، می گویند باید 
استراتژی خروج داشته 
باشیم، امیدواریم این 

افراد بتوانند به طور 
داوطلبانه و امن به 

كشورشان بازگردند. 
اما با شرایطی كه در 

حال حاضر وجود دارد، 
بعید می دانم این اتفاق 
بیفتد. ما تا سال 2003، 

80 هزار پناهنده در 
كشور داشتیم كه نیمی  
از آنها عراقی بودند. با 
سقوط صدام، نزدیك 

به 40 هزار نفرشان 
حتی به صورت شبانه 

و خیلی سریع، به 
كشورشان بازگشتند. 

اما در ارتباط با افغان ها 
مسئله متفاوت است. 

نگار گرامی 
نماینده برنامه 
جهانی غذای 

سازمان ملل در 
ایران:

امسال 1۷۷میلیارد تومان برای پوشش 
بیمه ای زوج های نابارور هزینه شده و این 

رقم افزایش خواهد داشت 

 اعتماد به آمریکا کنیم
 کتکش را می خوریم

 اتوبوس و مترو جنجال پیامک های کد ورود
نفس تازه می کنند

در سال های اخیر روحیه غرب ستیزی و 
بی اعتمادی به آمریکا تقویت شده است

نرسیدن پیامک های کد تأیید ورود پلتفرم های 
خارجی این روزها تبدیل به یک بحث جدی 

شده است
1۲ایستگاه جدید مترو با پیشرفت فیزیکی 

باالی 8۵درصد  تا پایان سال افتتاح می شوند
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در سال های اخیر و پس از ماجرای برجام در دولت گذشته روحیه غرب ستیزی و بی اعتمادی به آمریکا تقویت شده است
وزیر دادگستری مطرح کرد 

لوایح مهم قضایی در انتظار
تصویب مجلس 

وزیر دادگستری موضوع مهم ترین لوایح ارسالی از سوی قوه 
قضاییه برای تصویب در دولت و پس از آن فرستادن این لوایح 

به مجلس را تشریح کرد.
به گزارش همشهری، امین حسین رحیمی با اشاره به اینکه 
مهم ترین کار وزیر دادگســتری ارائه لوایــح قوه قضاییه در 
دولت و پس از تصویب آن فرستادن این لوایح به مجلس برای 
تصویب است، گفت:»به عنوان مثال الیحه مبارزه با راهزنی 
دریایی در قوه قضاییه تهیه و در دولت تصویب و برای تصویب 

نهایی به مجلس ارسال شده است.«

لوایح ارسالی قوه قضاییه به مجلس
وزیر دادگســتری با بیان اینکه الیحه ساماندهی مؤسسات 
حقوقی نیز ازسوی قوه قضاییه تهیه و به مجلس ارسال شده 
است، گفت: بعضا مؤسســات حقوقی  وجود دارند که مجوز 
فعالیت از جایی ندارند و تنها در ســازمان ثبت شــرکت ها، 
اســامی خود را ثبت کرده اند و ممکن اســت مؤسسان این 
شــرکت ها اصال وکیل و حقوقدان هم نباشــند اما، در امور 
وکالت دخالت می کنند که این مسئله سبب بروز آسیب های 
زیادی شده است. برای ساماندهی اینگونه مؤسسه ها، الیحه 
ساماندهی مؤسسات حقوقی تنظیم شده است. رحیمی ادامه 
داد:»قوه قضاییه الیحه دیگری دربــاره معاضدت قضایی به 
دولت فرستاده است چرا که تعدادی موافقتنامه های معاضدت 
قضایی بین دولت ایران و دیگر کشــورها امضا شده است که 
انجام امور قضایی آنها با قوه قضاییه را تســهیل می کند. اما 
الیحه ای که اخیرا قوه قضاییه درخصوص معاضدت قضایی 
تدوین و به دولت ارسال کرده، الیحه ای کلی است و درصورت 
تصویب، در بســیاری از مواردی که موافقتنامه ای با برخی 

کشورها نداریم، از این الیحه استفاده می شود.

الیحه حمایت از ایرانیان مقیم خارج از کشور
وی افزود: الیحه حمایت از ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز 
الیحه مهم دیگری است که قضایی نیســت اما موضوعات 
قضایی نیز در آن گنجانده شده است 
و وزارت دادگستری این الیحه را 
با هدف کمک به قوه قضاییه تهیه 
کرده است و امیدواریم در آینده ای 
نزدیک در مجلس روال 
تصویب نهایی خود را 

بگذراند. 

محسن منصوری
استاندار تهران 

رویکــرد رئیس جمهــور در ســفرهای 
اســتانی تشــریفاتی نیســت بلکــه بــا 
نگاه کارشناسی در این سفرها نسبت 
به گره گشایی از مشــکالت واحدهای 
صنعتی، تولیدی، خدماتی است و نیز 
مسائلی که از سوی نمایندگان مردم 
و شهروندان مطرح و زمان مشخصی 
بــرای برطرف شــدن مشــکالت تعیین 

می شود./ایسنا 

موفقیت های سپاه در 
ماموریت دریایی  

فرمانده کل سپاه گفت: نیروی دریایی سپاه ترکیبی 
از ایمــان، دانش، فنــاوری، ابزار، تدبیر و سرشــت 
پیونددهنده دل های مستحکم مردان به یکدیگر است.
سردار حسین سالمی در همایش دوساالنه فرماندهان 
و مسئوالن نیروی دریایی سپاه در مشهد گفت: این 
یک حقیقت است که نیروی دریایی سپاه شرافتمندانه 
و مقتدرانه در مأموریت ها عمل کرده و به موفقیت  های 
بزرگی دســت یافته اســت. وی با یادآوری موفقیت 
نیروی دریایــی ســپاه در دوران دفاع مقدس گفت: 
نیروی دریایی سپاه از دوران دفاع مقدس تا امروز که 
قطعه قطعه درگیر می شــود توانسته است آن شکل 
و شــمایل قدرت واقعی خود را نشــان  دهد و بگوید 
که در تنگه هرمز و خلیج فــارس و ماورای آن قدرت 
دریایی عظیمی در حال تکامل است. وی با تأکید بر 
اینکه نیروی دریایی سپاه نیروی قدرتمندی است و 
امروز مأموریت گرفته است که در دریاهای دوردست، 
حضور یابد، گفت: شما امروز آبروی ما و نظام هستید 

و به قدرت اعتبار می دهید./فارس

نقل قول خبر

خبر

 دادگستری

در تقویم ما روز 28مرداد، یادآور 
کودتایی آمریکایی است که البته 
ســرآغاز جهش تحوالت سیاسی 
و سیاســت خارجی در ایران بوده است. دولتی به 
رهبری محمد مصدق در یــک تصمیم خارجی و 
با همکاری های سیا ســقوط می کند که مدت ها 
آمریکایی هــا آن را انــکار و اســنادش را مخفی 
نگه می داشتند اما باالخره در سال2۰۱۳ سازمان 
سیا با خارج کردن اسنادی از طبقه  بندی محرمانه 
به نقش خود در کودتا اعتراف کرد. پس از آن وزارت 
امور خارجه آمریکا برای نخستین بار در سال2۰۱۷ 
اســناد مرتبط با کودتای 28مرداد را منتشر کرد 
که در این اسناد به وقایع سال های ۱۳2۹تا۱۳۳2 
شمسی پرداخته شــده و حوادث پیش از کودتا، 
عملیات سرنگون کردن دولت مصدق و وقایع پس 
از آن را دربرمی گیرد. همچنین ۴۷ســال پس از 
وقوع کودتا »مادلین آلبرایت« وزیر امورخارجه وقت 
آمریکا در ضمن یک ســخنرانی دخالت کشورش 
را در کودتا به صورت رســمی تأیید کرد و گفت: 
»در ســال۱۹۵۳ ایاالت متحده نقش برجسته ای 
در براندازی نخســت وزیر مردمی ایــران برعهده 
داشت. دولت آیزنهاور اعتقاد داشت که این اقدام به 
دالیل راهبردی قابل توجیه است اما کودتا آشکارا 
موجب یک عقبگرد در امر توســعه سیاسی ایران 
شد. اکنون درک آن آســان است که چرا بسیاری 
از ایرانیان کماکان از ایــن مداخله آمریکا در امور 
داخلی شان برآشفته اند.« بنابراین می توان گفت 
نخســتین جرقه های نگاه ضد آمریکایی به همراه 
استکبارستیزی و نفی سلطه از بطن کودتا بیرون 
آمد که در فرهنگ سیاســی ایرانیان تحت عنوان 

تنفر و بی اعتمادی به آمریکا نقش بسته است.

درس های 28مرداد
مصدق با حمایت قشــر مذهبی جامعه به رهبری 
آیت اهلل کاشانی توانست قدرت را در دست بگیرد 
ولی پس از عبور از تنگناهای سیاسی به حامیانش 
پشت کرد، چشــمانش را بر توان نیروهای داخلی 
بست و در نهایت دولتش با کودتای 28مرداد که 
به اذعان آمریکایی ها توسط این کشور انجام شده 
بود و با جمله معروف »اینجا لندن اســت و اکنون 
ساعت دقیقا ۱2 نیمه شب است« آغاز و اجرا شد، 
سرنگون شد؛ به تعبیری مصدق گرفتار خوش بینی  
بیش از حد به آمریکایی ها شد؛ نمونه های تاریخی 
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عک محمدحسن ابوترابی فرد
خطیب جمعه تهران 

انقالب اســالمی اگر ماندگار بوده، 
به دلیــل الهــام گرفتــن از اصــول 
عاشورا و اسالم است. بنابراین باید 
معــروف و منکــر را شــناخت و بــرای 
ترویــج معــروف و محو منکــر حرکت 

کرد./ایرنا 

اعتمادبهآمریکاکنیمکتکشرامیخوریم

نشان می دهد توسل به نیروهای خارجی هیچ گاه 
نتوانسته باعث کامیابی ملت ها شود؛ رهبر انقالب 
در بیاناتی فرموده اند: »هر ملتی به آمریکا اعتماد 
کرد، ضربه خورد؛ حتی آن کسانی که دوست آمریکا 
بودند. حاال در کشور ما دکتر مصدق به آمریکایی ها 
اعتماد کرد و برای اینکه بتواند خود را از زیر فشار 
انگلیســي ها نجات بدهد، به آمریکایی ها متوسل 
شــد؛ آمریکایی ها به جای اینکه به دکتر مصدق 
که به آنها ُحســن ظن پیدا کرده بود کمک کنند، 
با انگلیسي ها همدست شدند، مأمور خودشان را 
فرستادند اینجا و کودتای 28مرداد را راه انداختند. 
مصدق اعتماد کرد، کتکش را هــم  خورد؛ حتی 
کسانی که با آمریکا میانه شــان هم خوب بود و به 
آمریکا اعتمــاد کردند، ضربــه اش را خوردند.« از 
این رو ماجرای 28مرداد نخستین مهره از زنجیره 
بی اعتمادی به آمریکا را به حرکت درآورد. هرچند 
در ماجراهای سیاسی بسیاری که بعد از انقالب به 
وقوع پیوست عده ای یادشان رفته بود که آمریکای 
28مرداد چهره اش تغییر نکرده است. نمونه عینی 
آن در ماجرای برجام بود که دیدیم چطور عده ای 
خوش خیال در دولت گذشــته با تسامح و لبخند 
فکر می کردند آمریکا دوســت آنهاست. هرچند 

رهبر انقالب بارها گوشزد کردند به آمریکا اعتماد 
نکنید اما توجه نکردند و باز هم عواقب آن بر همگان 
معلوم شد. این در حالی بود که کودتای آمریکایی 
28مرداد، صادرات دیکتاتوری برای ایران بود و نه 
دمکراسی که برخی دنبال آن بودند! طرفداران این 
تفکر سیاسی به گونه ای از آمریکا و مصدق پشتیبانی 
می کنند که گویی کشورهای شرق آسیا با کودتا 
مصدق را برکنار کرده اند و دولت آمریکا کامال در 
این قضیه بی تقصیر است! این تفکر سیاسی هنوز 
هم در کشــور جوالن می دهد. در ماجرای برجام 
در دولت گذشته دیدیم که اعتماد بیش از حد به 
آمریکا چه تبعاتی در برداشــت که هنوز اثرات آن 
باقی است. مرتضی شکری، تحلیلگر مسائل سیاسی 
در این زمینه به همشهری می گوید: همواره رهبر 
معظم انقالب بر مسئله بی اعتمادی به آمریکا تأکید 
کرده اند. چرا که حوادث گذشته از ابتدای انقالب 
اســالمی یادآور این بی اعتمادی بوده اســت. در 
برجام نیز دیدیم که چگونه آمریکایی ها زیر تعهد 
خود زدند و همه آنچه دولت گذشته به آن افتخار 
و تحت عنوان دستاورد یاد می کرد را به فراموشی 
سپردند. از این رو باید از رویدادهای تاریخی درس 

گرفت و هیچ گاه خوش بین نبود.

یک نقشه راه برای همیشه
آنچه مهم است و رهبر معظم انقالب نیز برآن تأکید 
کرده اند این اســت که آمریکا با اســتقالل کشور ما 
مشــکل دارد و از ابتدا می خواست اســتقالل ما را 
بگیرد. در واقع در کودتای 28مــرداد آمریکایی ها 
اســتقالل ایران را گرفتند. ایشــان فرموده اند: »... 
نهضت ملی که یک حکومت انقالبی نبود؛ فقط دنبال 
استقالل کشور از زیر یوغ انگلیســي ها بود و خیال 
می کرد آمریکایی ها کمکش می کنند...« به همین 
دلیل بود که آمریکایی ها از 28مــرداد به بعد پروژه 
تغییر رژیم را اعمال کردند. براســاس نوشــته های 
اسپوتنیک، کودتای ایران نخستین تجربه موفق سیا 
در سرنگونی حاکمان برای واشنگتن بود و در قرن2۱ 
هم از همین شــیوه برای برکناری رهبران کشورها 
استفاده و چنان صحنه سازی می شود که گویا مردم 
خشمگین در خیابان ها خواهان برکناری حکومت 
شده اند. این راهبرد البته که از پیروزی انقالب تاکنون 
در مورد ایران لحاظ شده اســت. نمونه آن فتنه88 
بود. در واقع می توان گفت کودتای 28مرداد تصویر 
موفقیت آمیزی برای آمریکا بود که البته بارها و بارها 
خواسته از روی این نسخه امتحان شده مسئله تغییر 

رژیم را در ایران پی بگیرد.

گزارش
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از چند روز پیش، کاربران با یک مشکل جدید که 
مرتبط با شبکه های اجتماعی است روبه رو شده اند. 
هنگامی که برخی کاربران بــرای نصب تلگرام و 
اینستاگرام درخواست کد تأیید را ارسال می کنند، 
کد مربوطه برای آنها ارسال نمی شود. با ذهنیتی 
که بخش قابل توجهــی از کاربران درباره موضوع 
فیلترینگ و طرح موسوم به صیانت دارند، این اتفاق 
را به اپراتورها نســبت داده اند. کما اینکه مسدود 
شدن شــبکه اجتماعی کالب هاوس هم از سوی 
اپراتورها اتفاق افتاد. مسدود شدن ارسال پیامک 
کد تأیید بعضــی از شــبکه های اجتماعی مانند 
تلگرام و برخی موارد دیگــر ازجمله اعمال گزینه 
safe search گوگل از سوی اپراتورها، باعث شده 
که در زمان بروز چنین مواردی کاربران، انگشت 
اتهام را در وهله اول به سوی اپراتورها نشانه روند. 
با این حال، 2اپراتور اصلی کشور طی توییت هایی 
جداگانه خود را از این اتهام مبرا دانستند. درواقع، 
آنها ایــن اختالل را به سیاســت های پلتفرم های 
خارجی نسبت دادند اما مدرکی برای ادعای خود 
ارائه نکردند. این در حالی است که احتمال تصمیم 
پلتفرم و همچنین عدم  اعمال محدودیت از سوی 

اپراتورها به دالیل اقتصادی دور از ذهن نیست.

احتمالتصمیمپلتفرمها
آرش کریم بیگی، روزنامه نگار حوزه آی ســی تی در 
گفت وگو با همشهری درباره دریافت نکردن پیامک 
کد تأیید ورود به پلتفرم ها از ســوی کاربران به چند 
مورد احتمالی اشــاره می کند. کریم بیگی نخستین 
احتمال را تصمیم خود پلتفرم )فرضا تلگرام( مبنی 
بر توقف ارســال پیامک می داند و می گوید: »در این 
 )voice call(حالت، پلتفرم می تواند با تماس صوتی
یــا تمــاس از دســت رفته)missed call( فرایند 
تصدیق شماره موبایل را انجام دهد.« این در حالی 
است که او یادآوری می کند، درصورتی که پیام رسان 
بخواهد با تماس صوتی یک کد تأیید را برای کاربر 
بخواند و این تماس از مبدأ بین الملل باشــد طبعا 
هزینه تمام شــده برای پیام رســان بیشتر از ارسال 
پیامک خواهد بود. کریم بیگــی همچنین احتمال 

موفقیت ایــن روش را از منظر تجربــه کاربری کم 
می داند.

روشتماسازدسترفته
این روزنامه نــگار حوزه آی ســی تی موبایل عالوه 
 بر ایــن، احتمال بهره بــردن پیام رســان از مدل
missed call بــرای ارســال کد تأییــد را مورد 
توجه قرار می دهد و یادآوری می کند که بعضی از 
سرویس ها از این روش استفاده کرده اند. کریم بیگی 
در توضیح ایــن روش می گوید: »از یک شــماره 
متفاوت تماس بدون پاسخ با کاربر برقرار می شود 
و سرور پیام رسان، آن شماره اختصاصی را به عنوان 
کد تأیید درنظر می گیرد و به این ترتیب کاربر وارد 
پیام رسان می شــود.« به گفته او »اگرچه این روش 
برای پیام رســان هزینه بســیار پایینی دارد، اما از 
 آنجا که این روش معادل تماس های کالهبرداری
)Wangiri missed call( محســوب می شــود، 
بدیهی اســت که دپارتمان هــای تضمین درآمد و 
مقابله با تقلبات اپراتورها این تماس ها را مســدود 
می کنند«. به این ترتیب کریم بیگی نتیجه می گیرد 
 )missed call( که در پیــش گرفتن ایــن روش

نمی تواند ادامه دار و با ثبات باشد.

بهنفعاپراتورهانیست
روزنامه نــگار حوزه آی ســی تی همچنیــن اعمال 
اختالل عمدی از سوی اپراتورها در ارسال و دریافت 
پیامک پیام رسان های خارجی را هم به لحاظ فنی و 
اقتصادی معقول نمی داند. کریم بیگی با اشاره به این 
موضوع عنوان می کند که اپراتورهای موبایل ایران 
درصورت چنین اقدامی، درآمد ارزی قابل توجهی 
را از دســت می دهند. او در نهایت معتقد است که 
در این مورد، احتماال تلگرام بــا هدف صرفه جویی 
در هزینه هــای خود، در حــال آزمایش روش های 
گفته شده ازجمله missed call است. با این حال، 
به نظر می رسد این پیام رسان به روش ارسال پیامک 
روی می آورد و کدهای تأیید را به شکل سابق برای 

کاربران ارسال می کند.

مامسدودنکردهایم
همــراه اول در واکنش به اظهــارات کاربران در 
توییتر نوشت: »درخصوص عدم  دریافت پیامک 
کد تأیید پلتفرم های خارجی، به اطالع مشترکان 

عزیز می رســانیم که همراه اول هیچ گونه تغییر و 
محدودیتی ایجاد نکــرده و عدم دریافت پیامک، 
به دلیل سیاســت جدیــد این پلتفرم هاســت و 
ارتباطی به اپراتورهای ایرانی ندارد.« ایرانســل 
هم در توییتی مشابه نوشت: »ایرانسلی های عزیز، 
مشــکل دریافت نکردن پیامک کد تأیید ورود به 
پلتفرم های خارجی که برخی از شــما اخیرا با آن 
مواجه شده اید، حاصل سیاست جدید پلتفرم های 
خارجی اســت وبه اپراتورهای ایرانــی ارتباطی 
ندارد. در این زمینه، ایرانسل هیچ گونه محدودیت 
و یا تغییری اعمال نکرده است.« نکته جالب این 
دو توییت، شــباهت زیاد هر دو متن به یکدیگر 
است، گویی که نویســنده آن یک نفر بوده و فقط 
جمله بندی ها عوض شده است. در ضمن هیچ یک 
از این دو اپراتور در مورد ادعای »سیاست جدید 
پلتفرم های خارجی« مدرک یا منبعی به مشترکان 
عزیز ارائه نداده اند. این در حالی است که در زمان 
نگارش این گزارش، خبرنگار همشــهری به طور 
آزمایشی درخواســت کد تأیید تلگرام را ارسال 
و پیامک کد تأیید ورود از ســوی ایــن پلتفرم را 

دریافت کرد.

جنجال پیامک های کد ورود
 نرسیدن پیامک های کد تأیید ورود پلتفرم های خارجی این روزها تبدیل به یک بحث جدی شده 

اما ماجرا چیست و اپراتورها چه می گویند؟

عمادالدینقاسمیپناهپیام رسان
روزنامه نگار

هوافضـــــــــایی  صنایـــــع  شــــــرکت 
»Redwire« اعالم کرد که نخستین 
گلخانه فضایی را توســعه خواهد داد. 
انتظــار می رود ایــن گلخانه کــه هزینه 
آن توســط جایزه ای از آزمایشگاه ملی 
 )ISS( ایســتگاه فضایــی بین المللــی
تامین می شود، تا ســال2023 به فضا 
پرتاب شود و اگر همه  چیز طبق برنامه 
پیش برود، نخســتین گلخانــه تجاری 

ISS خواهد بود.

 2023
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 )FDA( ســازمان غذا و داروی آمریــکا
تأییدیــه نخســتین ژن درمانــی مبتنی 
بر سلول را صادر کرده است که نوعی 
درمــان بــرای بیمــاران مبتــال بــه نوعی 
بیمــاری نــادر ژنتیــک خون محســوب 
می شود. این درمان 2.8میلیون دالر 
هزینــه دارد کــه گران تریــن درمــان در 
تاریخ پزشکی جهان به حساب می آید. 
این ژن درمانــی Zynteglo نــام دارد و 
بــرای درمــان یــک بیمــاری نادر بــه نام 

»بتا تاالسمی« طراحی شده است.

 2/8
میلیون دالر 

اینترنت

عدد خبر

فناوری

پیشبینیجرمباهوشمصنوعی
دانشمندان توانســته اند یکی دیگر از داســتان های فیلم های 
علمی-تخیلی را به واقعیت تبدیل کنند. براساس گزارشی که 
ساینس فوکوس منتشر کرده مدلی از هوش مصنوعی ساخته 
شــده که در آزمایش های صورت گرفته توانســته است وقوع 
جرم را چنــد روز زودتر از وقوع واقعی جــرم با دقت ۹۰درصد 

پیش بینی کند.
پروفســور ایشــانو چاتوپادیای که در دانشگاه شــیکاگو این 
تحقیقات را رهبری می کند می گوید توانسته اند به مدلی دست 
پیدا کنند که در آزمایش هایی که در ۸شهر آمریکا صورت گرفته 
با دقت خوبی یک هفته قبل از وقوع یک سری جرم با موفقیت 

پیش بینی کند.
او در این مورد می گوید: »شهر شیکاگو و 7 شهر دیگر که روی 
آنها تمرکز کرده بودیم، شروع به انتشار گزارش رویداد های جرم 
و جنایت کرده بودند. در شــیکاگو، این  گزارش ها با یک هفته 
تأخیر به روز می شوند. این گزارش ها حاوی اطالعاتی درباره آنچه 
اتفاق افتاده، نوع جنایت، محل وقوع، طول و عرض جغرافیایی و 
زمان رخداد است. بنابراین ما با استفاده از این گزارش ها، شهر را 
به صورت دیجیتال به مناطق کوچک تقسیم کردیم و مشخص 
شد که جرم های خشــن و قتل و دزدی در کدام از این بلوک ها 
رخ داده است. سپس الگوریتم آنها چگالی جرم ها و تأثیر آنها بر 
یکدیگر را در یک مدل پیچیده بررســی کردند. سرانجام مدل 
آنها به جایی رسید که از یک هفته قبل می تواند بگوید در یک 
بلوک خاص با اختالف زمانی مثبت یا منفی یک روز احتماال چه 

جرمی رخ خواهد داد.

ازگزارشاقلیتتاواقعیت
پیش بینی جرم با استفاده از هوش مصنوعی از آن موضوع های 
جذاب طی سال های گذشته بوده اســت. فیلم گزارش اقلیت 
به کارگردانی اســتیون اســپیلبرگ و بازی تام کــروز یکی از 
مشــهورترین فیلم ها در این رابطه است. داستان فیلم گزارش 
اقلیت در ســال2۰۵۴ می گذرد. محور اصلی داستان بر مبنای 
سیستمی است که بر مبنای ۳انســان کار می کند و می تواند 
جرایم را پیش از وقوع پیش بینی کنــد و بدین ترتیب مأموران 
اجرایی پیش از وقوع جنایت جلــوی آن را می گیرند و مدت ها 
اســت که دیگر جنایتی رخ نداده  اســت. اما همین سیســتم 
پیچیده هم ممکن است 
فریب بخــورد. زمانی که 
ماشین پیش بینی می کند 
در زمان مشــخصی یکی 
از مأمــوران اصلی پروژه 
دست به قتل خواهد زد، 
او با این پرســش مواجه 
می شود که آیا خود اراده 
تغییر آینده خود را دارد 
یا مجبور اســت به تقدیر 
تن در دهــد و در این راه 
معمای پیچیده ای را باز 

می کند.
ایــن اتفاق امــا می تواند 
برای این سیستم هوش مصنوعی جدید و در واقعیت هم بیفتد؟ 
در سیســتم جدید دانشــمندان تالش می کنند کــه فقط از 
گزارش های رویــداد اســتفاده کنند و خــود عوامل تصمیم 
نمی گیرند که چــه ویژگی های جرم خیــزی را در اولویت قرار 
بدهند. ورودی دستی بســیار کمی وجود دارد. پس سوگیری 

کمی پیدا می کند.
پروفسور ایشانو چاتوپادیای در این رابطه می گوید: در شیکاگو 
بسیاری از آدم ها جانشان را به خاطر درگیری گروه های تبهکار از 
دست می دهند. الزم نیست که کسی در این رابطه شرلوک هلمز 
باشد. درصورتی که پلیس یک هفته زودتر از افزایش خشونت 
در مناطق خبر داشته باشد می تواند اقدامات پیشگیرانه در این 

رابطه انجام دهد.

دفاعدرمقابل
DDosسنگینترینحمله

پلتفرم ابری گوگل )Google Cloud( اعالم کرد که موفق 
 )DDoS( شده تا بزرگ ترین حمله منع سرویس توزیع شده
تاریخ را دفع کند. ظاهرا هکر در این حمله توانسته در هر ثانیه 
۴6میلیون درخواست ایجاد کند و تالش داشته تا به خدمات 
مبتنی بر اینترنت یکی از مشــتریان غول موتور جست وجو 
دسترسی پیدا کند. حمله محروم سازی از سرویس یا حمله 
بندآوری خدمات که به DDos مشهور است تالش برای خارج 
کردن ماشین و منابع شبکه از دسترس کاربران مجازي است. 
در واقع هر حمله ای علیه دسترس پذیری به عنوان حمله منع 
سرویس تلقی می شود. به گزارش انگجت، گوگل تأکید کرده 
که این حمله 76درصد از حمله قبلی قدرتمندتر بوده است 
که ماه گذشته توسط شرکت کالودفلر گزارش شده بود. در 
آن زمان، این شرکت موفق به مقابله با یک بات نت جدید به 
نام »Mantis« شده بود که در هر ثانیه 26میلیون درخواست 
ایجاد می کرد. برای فهمیدن قــدرت این حمله گوگل اعالم 
کرده که ماجرا شبیه این است که تمام درخواست های روزانه 

ویکی پدیا تنها در 1۰ثانیه دریافت شوند.

ید
 کن

ال
دنب

ی 
اع

تم
اج

ی 
ها

که 
شب

در 
 را 

ی
هر

ش
هم

t
e

l
e

g
r

a
m

t
w

i
t

t
e

r
i

n
s

t
a

g
r

a
m

@
ha

m
sh

ah
rin

ew
s

@
ha

m
sh

ah
rin

ew
s

ha
m

sh
ah

rin
ew

sp
ap

er
دانشمندان توانسته اند 
بــه مدلــی دســت پیــدا 
کنند کــه بــا دقــت خوبی 
یک هفته قبــل از وقوع، 
بــا  را  جرم هــا  بعضــی 
پیش بینــی   موفقیــت 

می کند



شنبه 29 مرداد 121401
 شماره  8570

امروز بزرگ تریــن پایانه 

گزارش
زیرزمینــی قطارهــای 
شهری کشور در اکباتان 
تهران به بهره برداری می رسد؛ پایانه ای که 
کمک می کند تا سرفاصله قطارها در خط 
4مترو کاهش پیدا کنــد. البته این یکی از 
مزایای پایانه به شمار می آید چراکه در امر 
دپو، نگهداری و تعمیر واگن های فعال نیز 

مؤثر خواهد بود.
به گزارش همشهری، پس از افتتاح پایانه 
بزرگ 70هــزار مترمربعــی اکباتان، به 
مرور نوبت به افتتاح 12ایســتگاه  جدید 
مترو می رســد تا در نیمه دوم سال، عالوه 
بر اتوبوس های نو و بازسازی شــده، مترو 
هم در خدمت رســانی جان تازه ای بگیرد. 
مدیرعامل شرکت متروی تهران در مورد 
زمانبندی افتتاح این ایســتگاه ها با تأکید 
بر اینکه این 12 ایستگاه در شرایط یکسانی 
قرار دارند و طبق برنامه ریزی ها به احتمال 
فراوان در ماه های پایانی سال به بهره برداری 
خواهند رسید، گفت: »بخشی از اعتبارات 
تکمیل این 12 ایســتگاه از محل انتشــار 
1۵00 میلیارد تومان اوراق مشارکت است 
که طی روزهای آتی منتشر خواهد شد.« 
مسعود درستی به تفاهم وام 2400میلیارد 
تومانی با بانک شهر اشاره کرد و ادامه داد: 
»ظرف چند روز آینده نخســتین قسمت 
این پول به دســتمان می رسد و بخشی از 
اعتبارات نیز از محل منابع نقد و غیرنقدی 
که در بودجــه 1401 دیده شــده، تامین 
می شــود.« البته اگر پیمانــکاران بتوانند 
ساخت تجهیزات را به سرعت انجام دهند، 
امکان افتتاح 12ایستگاه جدید در 4خط 
فراهــم می شــود. در این میــان ظرفیت 
بهره مندی از مجتمع ایستگاه ها  با حضور 
بخش خصوصی برای تامیــن منابع مالی 

وجود دارد.
 در ادامه نگاهی کوتاه به 12ایستگاه جدید 
مترو که درصورت تامین به موقع منابع مالی 
تا پایان ســال به بهره برداری می رسند و 
سایر ایستگاه های در دســت اقدام شبکه 
حمل ونقــل همگانی زیرزمینــی تهران 

انداخته ایم:

اتوبوسومترونفستازهمیکنند
12ایستگاه جدید مترو با پیشرفت فیزیکی باالی 8۵درصد درصورت تزریق منابع مالی الزم تا پایان سال افتتاح می شوند

آغاز تحول در اتوبوسرانی از هفته دولت 
ماهانه 100 تا 200 دستگاه اتوبوس از وزارت کشور به تهران 

تحویل داده می شود

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران از ورود نخستین 
سری اتوبوس های جدید پایتخت به ناوگان اتوبوسرانی خبر داد. 
از قرار معلوم امسال وزارت کشور، ماهانه 100 تا 200 دستگاه 

اتوبوس را به شهرداری تهران تحویل خواهد داد.
به گزارش همشهری، سیدمجتبی شفیعی با اعالم این خبر که 
تحویل اتوبوس های جدید از سوی وزارت کشور، امسال در هفته 
دولت انجام خواهد شد، گفت: »وزارت کشور تعهدی را اعالم کرده 
است که براساس آن، نخستین سری از اتوبوس ها به جهت شرایط 
خاص پایتخت از لحاظ فرسودگی ناوگان و حجم باالی تقاضا، به 
تهران اختصاص پیدا می کند. ماهانه 100 تا 200دستگاه اتوبوس 
از سوی وزارت کشور به شهرداری تهران تحویل داده خواهد شد 
که این میزان، بخش قابل توجهی از تعداد دستگاه هایی است که 
وزارت کشور به شهرها اختصاص داده و می تواند تحول بزرگی را 
در ناوگان اتوبوسرانی تهران ایجاد کند.« معاون شهردار تهران با 
اعالم اینکه در قرارداد اولیه وزارت کشور، ۹00دستگاه اتوبوس 
به عنوان سهم شهرداری تهران درنظر گرفته شده است، گفت: 
»به دلیل افزایش ســقف قرارداد، برآورد ما این است که تعداد 
اتوبوس های تحویلی وزارت کشــور به شــهرداری حداقل به 
1200دستگاه برســد. قراردادهایی نیز در حال انعقاد است که 
به مرحله اجرایی رسیده و شــاید در یکی از این قراردادها، کل 
اتوبوس ها به شــهرداری تهران تحویل داده شود. در این راستا 

در حال مذاکره با سازمان شهرداری ها و خودروسازان هستیم.«

ورود ۵۰دستگاه اتوبوس برقی تا بهمن ماه
شفیعی درباره زمان ورود اتوبوس های برقی به ناوگان اتوبوسرانی 
پایتخت هــم اینگونه توضیح داد: »در این بخش، ۵0دســتگاه 
اتوبوس برقی با مشارکت بخش خصوصی تأمین می شود که در 
این زمینه، اقدامات رو به جلو انجام می شود؛ البته تا حدودی از 
برنامه زمانبندی عقب هستند. با وجود این، تعهد داده اند که با یک 
ماه تأخیر، حداکثر تا پایان دی ماه یا اوایل بهمن ماه اتوبوس  های 
برقی را تحویل دهند که بر این اساس، یکی از خطوط اتوبوسرانی 
شهر تهران به طور کل با استفاده از فناوری جدید، برقی خواهد 
شد.« او افزود: »همین تعداد اتوبوس، ناوگان اتوبوسرانی پایتخت 
را متحول خواهد کرد. امسال مردم تا پایان سال به طور محسوس، 
تحول در ناوگان اتوبوسرانی را لمس خواهند کرد و در سال آینده 
نیز به تعداد دستگاه های مورد نیاز پایتخت دست خواهیم یافت.« 
شــفیعی همچنین درباره روند تعمیرات و بازســازی و اورهال 
)بازسازی اساسی( اتوبوس های موجود در ناوگان هم گفت: »در 
روزهای گذشته، شهرداری تهران 100میلیارد تومان به شرکت 
واحد بابت اورهــال اتوبوس ها پرداخت کرده اســت. تعمیرات 
اتوبوس ها آغاز و مقرر شده که ۵۵0دستگاه اتوبوس که در ماه ها و 
سال های اخیر به دلیل نقص در تجهیزات متوقف بوده اند، تا پیش 

از بازگشایی مدارس وارد مدار خدمات رسانی شوند.«

سیدمحمد موسوی 
شهردار منطقه11

حصارکشــی راه حــل مشــکالت موجــود 
در تئاترشــهر تهــران نیســت. معضالت 
اجتماعی در تئاترشــهر عمومی اســت و 
تنها مربوط بــه این محل نمی شــود؛ اما 
به علــت جایــگاه آن، معضالتــی نظیــر 
حضور معتادان متجاهر و دستفروشان 
حتــی بــه مقــدار کــم نیــز در ایــن مــکان 

آزار دهنده است.

مرتضی ضامنی
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری 
از امــروز ثبت نــام رانندگان و شــرکت ها 
از طریــق ســامانه ســپند برای ســرویس 
مــدارس آغــاز می شــود و تــا 1۵شــهریور 
لیســت نهایــی ســرویس های مجــاز در 
اختیار مدارس قرار می گیرد. در سامانه 
ســپند اســتعالم از راننــدگان و امنیــت 
نــاوگان انجــام می شــود و مــدارس طبق 
دســتورالعمل مجــاز هســتند از ناوگانی 
که از طریق سامانه سپند راستی آزمایی 

شده استفاده کنند.

نقل قول خبر

عدد خبر

حمل ونقل

و  مدیــرکل  معــاون  روشــنی،  علــی 
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست 
شهرســتان تهران گفــت: »در 4ماه اول 
ســال14۰1 از تعــداد 4۷۰مــورد پایــش و 
بازدید از واحدهــای صنعتی و خدماتی، 
۳۸4مــورد اخطاریه با موضــوع آلودگی 
هوا، فاضالب، پساب صنعتی و آلودگی 
صوتی دریافت کرده  و ۹۲مورد به مراجع 

قضایی معرفی شده اند.«

 ۹۲
واحد

مدیرعامــل شــرکت واحــد اتوبوســرانی 
تهران گفــت: »بازســازی 14۰۰دســتگاه 
اتوبــوس را در دســتور کار قــرار داده ایــم 
کــه بخشــی از آن در مهرمــاه و همزمــان 
با بازگشایی مراکز آموزشــی وارد ناوگان 
می شــوند.« بهــرام نکاحــی افــزود: 
»براســاس تکالیــف قانونی، باید ســهم 
اتوبوســرانی از جابه جایــی مســافر، 
از  ۵میلیــون ســفر  ۲۵درصــد یعنــی 
۲۰میلیون سفر روزانه در تهران باشد، اما 
اکنون سهم اتوبوسرانی کمتر از 4درصد 

و تنها ۸۰۰هزار سفر روزانه است.«

 ۱۴۰۰
اتوبوس

رویریلمتروتاپایانسال

مهم ترین ایستگاهی که افتتاح 1
می شود، پرند در امتداد جنوبی 

خط یک است.

ایستگاه های شهید دادمان و 3و4
میدان کتاب در قسمت شمالی 

خط۷ به بهره برداری می رسد.

ایستگاه پروانه 2
)بعد از ایستگاه 

ارم سبز( در شاخه 
توسعه غربی خط 
4 به بهره برداری 

در بخش میانی خط 6 5تا9می رسد.
شامل ایستگاه های 

بهار شیراز، میدان 
شهدای هفتم تیر، میدان 

حضرت ولیعصر)عج(، 
پارک الله و ایستگاه 

خیابان کارگر تکمیل 
خواهند شد.

وضعیت12ایستگاه

چهخبرازواگنهایجدید

دارای ظرفیت پذیرش ۲1رام قطار 
دارای ۹خط سرویس تعمیراتی

مجهــز بــه بارانــداز، جرثقیل هــای داروازه ای 
غول پیکر و سیستم هوای فشرده

حافظ محیط زیست به دلیل زیرزمینی بودن

ویژگیهای
پایانهدوطبقهاکباتان

در بخش شمالی خط6،  
۳ایستگاه شامل 

شهران، شهرزیبا و 
شهدای کن )کوهسار( 

افتتاح خواهند شد.

11،10
و12

1 تامین پول و پرداخت پول به سازنده ها
2 ثبت سفارش و ساخت، با چند ماه فاصله

3 تحویل و نصب تجهیزات

3فرایند اصلی تامین تجهیزات مورد نیاز
پیشرفت عملیات ساختمانی 

)سیویل(: بیش از

%85
منابع مالی مورد نیاز برای اتمام عملیات باقیمانده

 4تا 5هزار میلیارد تومان

قــرارداد 113دســتگاه امضا شــده و بــرای آن دولــت ۷۷ میلیون یــورو مصوب 
کرده است.

420 واگن از طریق شرکت های داخلی تولید می شود.
قــرارداد 630 واگن متــرو از طریق فاینانس چینــی، در پاییز یا زمســتان تعیین 

تکلیف خواهد شد.
۷00 واگن موجود از طریق تهاتر با امالک،در حال بازسازی اساسی )اورهال( است.

105 واگن ساخت داخل از طریق تهاتر با نفت تهیه می شود.
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شــمار روزهایی که مردم شهرستان های کوهرنگ، 
شهرکرد و بسیاری از شهرها و روستاهای اطراف آن 
آب آشامیدنی ندارند 2رقمی شد. کل آب شرب مورد 
نیاز مردم استان چهارمحال وبختیاری 100میلیون 
مترمکعب در ســال است و این اســتان 10میلیارد 

مترمکعب آب در سال تولید می کند. 
کوهرنگ با تامین یك تا 14درصد آب شــرب کل 
کشور، پایتخت آبی کشور اســت اما از 2سال پیش 
موضوعاتی مانند یخ زدگی، کاهش دبی، کدر شدن 
آب در پی بارندگی و حاال گل آلود شــدن آب، باعث 
شده چشمه کوهرنگ از مدار آبرسانی به چند شهر 
در چهارمحال وبختیاری و شهرکرد و حتی اصفهان، 
خارج شــود. همین موضوع، تامین آب شرب را نیز 
با چالش جدی مواجه کرده اســت تــا جایی که از 
ابتدای مردادماه در شــهرکرد قطعــی مکرر آب در 
بسیاری از مناطق و کاهش شدید فشار آب رخ داد و 
19مردادماه بود که آب آشامیدنی هم در این شهر و 
شهرهای اطراف قطع شد. شاید برای بسیاری از مردم 
و مسئوالن کشــور غیرقابل باور باشد در استانی که 
سرچشمه 3رود بزرگ زاینده رود، دز و کارون است، 
امروز تانکرهای آبرسانی برای رساندن آب به مردم 
به صف شــده اند و از چند روز گذشته نیز سرچشمه 
کوهرنگ که منبع اصلی تامین آب چند شهر و روستا 

بود گل آلود شد.

لزوم تامین منابع پایدار
اســتان  در  آبــی  تنــش  دارای  شــهرهای 
چهارمحال وبختیــاری نیازمند یــك منبع تامین 
آب پایدار و مطمئن هســتند. هم اکنون شــهرها و 
روستاهای مسیر بن به بروجن دارای بیشترین مشکل 
در بحث تامین آب شرب هستند و قطعا بهره برداری از 
پروژه آبرسانی این مسیر یك راه حل قطعی برای حل 
مشکل آب شرب شهرها و روستاهای واقع در مسیر 
این پروژه است. همچنین برای دیگر شهرهای درگیر 
نیز باید به ســرعت پروژه های تامین پایدار طراحی، 

بودجه ریزی و اجرا شود.
محمد درویش، رئیس کمیته محیط زیست در کرسی 
سالمت اجتماعی یونسکو که برای بررسی وضعیت 
بحران آب در چشــمه های آب کوهرنگ به منطقه 

چهارمحال و بختیاری ســفر کرده است از احتمال 
متالشی شدن خاک در الیه های زیرین که منجر به 
گل آلود شدن سرچشمه کوهرنگ شده سخن گفته 
و به همشهری می گوید: نباید منافع قبیله ای، شهری 
و استانی حقوق ملی و منافع سرزمینی را قربانی کند. 

تشکیالت »مارنی« یعنی خاک دارای کلسیم کربنات 
که مواد تشــکیل دهنده آن رس و کربنات است، در 
باالدست چشمه کوهرنگ به شدت به فرسایش آبی، 
زمین لرزه و عملیات تکنوژنیك حساس هستند و باید 
توسط دانشکده های زمین شناسی مورد بررسی قرار 

بگیرند تا دلیل فروپاشــی خاک و تداوم گل آلودگی 
سرچشمه کوهرنگ مشخص شــود. از سویی خطر 
جهان گرمایی در سرشاخه های کارون، زاینده رود، 
بشار، مارون، کرخه، سفیدرود، زرینه رود، هلیل رود، 
تجن، جاجرود و کرج از رگ گــردن به ما نزدیك تر 
است. ســرمایه گذاری برای طرح های انتقال آب و 
وابسته کردِن زندگی در اصفهان، یزد، بروجن، کرمان، 
همدان، شهرکرد، شیراز، تبریز، تهران و سمنان به 
این طرح ها نوعی خودزنی و چراغ سبز به فروپاشی 

سرزمین و افزایش نرخ مهاجرت است.
در چنین شــرایطی به اعتقاد درویش، باید از مقابله 
با قوانین طبیعــت و برهم زدن نظام آب شــناختی 
حوضه هــای آبخیز دســت برداشــت و بــه دانش 
آبخیزداری احترام گذاشت و  اکنون زمان پایان دادن 

به غلبه تفکر سازه محور در مدیریت آب است.
به اعتقــاد ایــن کارشــناس، یکــی از نکاتی که 
توجیه کننده ســدهای متعدد در حوضه های آبریز 
 اســت، توهم بی آبی برای شــرب در ایران اســت.
 در چنین شرایطی راه سعادت کشــور آن است که 
حقابه محیط زیســت پس از آب شــرب و مقدم بر 
کشــاورزی و صنعت تخصیص داده شــده و هرگز 
مجموع آب مصرفی در هر 3 بخش از 60درصد آب 

قابل استحصال ساالنه عبور نکند.

سیدمحمد فخارگزارش
خبرنگار

 کاروانسرای شاه عباسی سمنان
از سازمان زندان ها پس گرفته شد

توافق نهایی به منظور آزادســازی کاروانسرای شاه عباسی سمنان و 
تعیین تکلیف ساختمان اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی 
این استان، در نشست استاندار و مسئوالن شهری سمنان  انجام شد. 
استانداری سمنان اعالم کرد: با پیگیری و تالش جدی سیدمحمدرضا 
هاشمی، استاندار و مشــارکت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی، شهرداری و شــورای اسالمی شهر سمنان، اداره کل 
امور زندان ها و اقدامات تامینی استان و با هماهنگی معاونت عمرانی 
استاندار سمنان، توافق نهایی آزادســازی کاروانسرای شاه عباسی 
ســمنان و تعیین تکلیف ســاختمان اداره کل زندان هــا و اقدامات 
تامینی و تربیتی استان محقق شد. براساس این خبر، نشست مشترک 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شهردار و اعضای 
شورای اسالمی شهر سمنان با معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
ســمنان با هدف توافق نهایی و با هدف آزادسازی کامل کاروانسرای 
شاه عباسی سمنان ، بعد از ظهر پنجشنبه 2۷مردادماه1401 در محل 
ساختمان معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان برگزار 
شد.  در این نشست، ضمن انجام توافق نهایی برای آزادسازی این اثر 
تاریخی، مقرر شد ســاختمان های اداره کل امور زندان ها و اقدامات 
تامینی و تربیتی اســتان، مســتقر در مجموعه و حریم کاروانسرای 
شاه عباسی سمنان با انتقال به محل استقرار فعلی سازمان فرهنگی، 
ورزشی شهرداری سمنان، آزادســازی و هزینه های مرتبط با اجاره 
بهای ملك یادشده همزمان با مرمت بنای کاروانسرا، توسط پیمانکار 
و بهره بردار مجموعه طی 3 سال پرداخت شــود. همچنین با توافق 
انجام شده میان طرفین مقرر شد تا دیوارهای بتنی موجود در اطراف 
کاروانسرای شاه عباسی سمنان، حداکثر تا بیستم شهریورماه برچیده 
و بنای کهن کاروانسرای شاه عباسی سمنان ، پس از سال ها، در منظر 

دید شهروندان قرارگیرد.  
سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری سال99 و در دوران ریاست خود 
بر قوه قضاییه در بازدید از کاروانسرای شاه عباسی سمنان خواستار 
آزادســازی این بنا و بازپس گیری آن از اداره کل زندان ها و اقدامات 
تامینی و تربیتی استان سمنان و گشــودن درهای این اثر ثبت ملی 
شده کشور به روی مردم شد. کاروانسرای شاه عباسی سمنان یکی 
از 999کاروانسرای ساخته شده به فرمان شاه عباس صفوی است و 
یکی از 2۷کاروانسرای صفوی موجود در ایران است که در دوره های 
گذشته به زندان تبدیل شده بود. این بنا تا قبل از سال63 در اختیار 
وزارت میراث فرهنگی و اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان و البته 
کارگاه مرمت در آن استقرار یافته بود. اما بعدها به زندان تغییر کاربری 
داد و برای 4دهه به عنوان زندان مرکزی ســمنان مورد استفاده قرار 
گرفت. طی این مدت نیز الحاقاتی به این کاروانسرای صفوی افزوده شد 
که بنای تاریخی را از اصالت معماری خود دور کرده بود. پس از دستور 
رئیس قوه قضاییه وقت و رئیس جمهوری فعلی برای آزادسازی این 
بنای تاریخی کشور بود که بخشی از الحاقات صورت گرفته به این بنای 
تاریخی برچیده شدند و حاال توافق نهایی برای خروج سازمان زندان ها 
از این بنای تاریخی صورت گرفته و به زودی مرمت های مورد نیاز بر 

این بنا صورت می گیرد و درهای آن به روی مردم گشوده می شود.

 پرویز سروری 
رئیس شورای عالی استان ها 

بیشــترین زمینه همکاری میــان مدیریت 
و  میراث فرهنگــی  وزارت  و  شــهری 
گردشــگری کشــور اســت و امیدواریــم در 
قالب همکاری  در حوزه گردشگری شاهد 
ارتقــای اشــتغال زایی در ســطح شــهرها و 
روســتاهای کشــور باشــیم. شــورای عالی 
اســتان ها نیــز آمادگــی کامــل خــود بــرای 
همکاری با این وزارتخانه را اعالم می کند.

جمشید جعفرپور
مدیرکل حقوقی وزارت میراث فرهنگی  

گردشگری و صنایع دستی 
کردســتان از حیــث تعــدد بناهــا و اماکــن 
تاریخی جزو شــاخص ترین استان هاســت 
و بهره گیــری از ایــن قابلیت هــا می تواند در 
اشــتغال زایی و توســعه اقتصــادی منطقــه 
مهم باشــد. بنابراین حفظ و احیای بناهای 
تاریخــی و توســعه گردشــگری کردســتان 
به دلیــل هم مــرز بــودن بــا عــراق و جــذب 
گردشگران داخلی و خارجی ضروری است.

نــرخ عــوارض فرودگاهــی در بلیــت 
پروازهای خارجی اســت و ایــن رقم در 
پروازهای داخلی 7هزار تومان است و 
حمیدرضا سیدی، مدیرعامل شرکت 
فرودگاه هــا و ناوبــری هوایی کشــور از 
پیشــنهاد افزایش عوارض فرودگاهی 
به میزان 5درصد در پروازهای داخلی و 
7درصد در پروازهای خارجی به دولت 

خبر داد.

 35000
تومان

تومان تســهیالت در ســال گذشته به 
فعــاالن میراث فرهنگــی، گردشــگری 
و صنایع دســتی ارائــه شــده اســت 
ضرغامــی،  ســیدعزت هللا  حــاال  و 
وزیــر میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی گفتــه اســت کــه ایــن 
وزارتخانــه رتبــه برتــر را در حــوزه ارائــه 
تســهیالت کســب کــرده و امســال 
به عنوان پــاداش عملکرد خوب ســال 
گذشته، ســقفی برای ارائه تسهیالت 

وجود ندارد. 

 3700
میلیارد

نقل قول خبر

عدد خبر

خبر روز حل بحران آب در پایتخت آب ایران
سرچشمه کوهرنگ گل آلود شده و چهارمحال و بختیاری که ساالنه 10میلیارد مترمکعب آب تولید می کند با بحران جدی آب مواجه است

تامین 50درصد از آب شرب مردم با طرح های جایگزین 
پس از قطعی و کاهش فشار آب طی چند روز گذشته در شهرکرد که به دلیل گل آلود شدن آب چشمه حیاتی 
کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری رخ داد، دولت نیز بیکار ننشست و دست به ابتکار عمل در تامین 
آب شرب مردم زد. ایسنا گزارش داد که مسئوالن و تیم های تخصصی با اجرای خطوط پدافندی تامین آب 
و وارد کردن چاه های آب کشاورزی به مدار و همچنین تصفیه آب کوهرنگ اقدامات الزم برای رفع مشکل 
بی آبی را انجام داده اند و بخشی از مشکل کمبود آب حل شده است. توزیع آب بسته بندی شده بین مردم 
و همچنین تالش برای وارد کردن منابع آب به چرخه استفاده ازجمله اقدامات دولت بود که منجر به تامین 
بخشی از آب شرب مورد نیاز مردم شد. چند روز قبل نیز وزیر نیرو در بازدید میدانی از شهرکرد و چشمه 
کوهرنگ، امکانات وزارت نیرو را برای حل مشکل آب چهارمحال وبختیاری بسیج کرد و ۴ سامانه برای 
جایگزین کردن چشمه آب کوهرنگ اجرایی شد. ۲ سامانه اضطراری دیگر نیز به مدار وارد شد تا مشکل 
مردم در تامین آب شرب حل شود. به گفته علی اکبر محرابیان، در پی سیل های اخیر در ۲٠ استان کشور، 
حوزه آب، برق و زیرساخت های کشور و ازجمله این مناطق، به استان چهارمحال و بختیاری خسارت قابل 
توجهی وارد شده است و امیدوارم با کمک های دولت و اقدامات الزم این خسارات برطرف و جبران شود. 
وزیر نیرو افزود: در اثر سیل، آب چشمه کوهرنگ کدر و از حد استاندارد خارج شد و متأسفانه این موضوع 
همچنان ادامه دارد. وزیر نیرو اعالم کرد: هم اکنون در تالش هستیم بیش از ۵٠ درصد آب شهرکرد را که 
از منطقه کوهرنگ تامین می شود با سامانه های اضطراری تامین کنیم. او گفت: اعتبارات ضروری برای 
حل این مشکل نیز به صورت نقدی پرداخت شده و امیدواریم طی روزهای آینده مشکل رفع شود. فیروز 
قاسم زاده، سخنگوی صنعت آب کشور نیز به ایسنا گفته است که به دلیل طوالنی شدن زمان گل آلودی 
چشمه کوهرنگ و رفع نشدن موضوع تاکنون، فشار بخش اندکی از شبکه توزیع در نواحی مرتفع شهرکرد 

به حالت عادی برنگشته است و حدود ۵ درصد شهر با قطعی و افت فشار مواجه هستند. 

مکث
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تهیه طرح مطالعاتی  بافت تاریخی میبد
شــهردار میبد با بیــان اینکــه 1300هکتار از مســاحت 
3200هکتاری شهری میبد، بافت تاریخی و باغ های قدیمی 
است که ساختار شهری میبد را تشــکیل داده، گفت: بیش 
از 800هکتار از بافت ســنتی میبد، بافــت تاریخی به هم 
 پیوسته و مابقی باغ هایی است که از قدیم بین محالت وجود

داشته است.
 مجید بهارستانی در گفت وگو با همشــهری افزود: وسعت 
بافت تاریخی میبد حتی بیشــتر از بافت تاریخی ثبت شده 
شهر یزد و تمرکز شهرداری برای خدمات رسانی به این بافت 

با تخصیص اعتبار مناسب و با موافقت شورای شهر است.
وی از تصویــب 23میلیــارد تومان اعتبــار از محل بودجه 
شهرداری به بافت تاریخی خبر داد و گفت: طرح مطالعاتی 
بافت تاریخی میبد در دست تهیه است تا مدیریت شهری در 

این منطقه به بهترین شکل انجام شود.
به گفته بهارســتانی، شــهر میبد عالوه بر بافــت تاریخی 
به هم پیوسته دارای تک بناهای ارزشمندی همچون نارین 
قطعه و مجموعه شاهد عباسی شــامل چاپارخانه، یخچال 
خشتی، کاروانسرا و آب انبار است که یکی از جاذبه های اصلی 

شهر محسوب می شوند. 
وی همچنین میبد را شهر آســیاب های آبی معرفی کرد و 
افزود: این شهر بیش از 20آسیاب آبی دارد که تعدادی از آنها 
احیا شده و آماده بازدید است و احیای مابقی نیز در دستور 

کار قرار دارد.

عدد خبرمیراث 

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
آذربایجان شرقی گفت: صادرات این استان 
در مدت ســپری شده از ســال جاری در حوزه 
برق و الکترونیــک بیش از 2/5برابر نســبت 
به مــدت مشــابه ســال گذشــته رشــد یافتــه 
اســت. به گزارش ایرنا، صابر پرنیــان افزود: 
این اســتان در زمینه صادرات ماشــین آالت 
صنعتی رشد قابل توجهی داشته  به طوری که 
صــادرات ماشــین آالت صنعتــی نزدیــک به 

۶۰درصد افزایش یافته است.

2/5
برابر

یجانشرقی
آذربا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
از افتتــاح ۶بیمارســتان در اســتان تــا 
پایــان ســال آینــده خبــر داد. به گــزارش 
ایســنا، قبــاد محمــدی گفــت: تکمیــل 
این ۶بیمارســتان از مصوبات مهم ســفر 
رئیس جمهــوری بــوده اســت و طبــق 
مصوبات صورت گرفته این ۶پــروژه باید 
تا پایان سال آینده به بهره برداری برسند. 
به گفته وی، با افتتاح این ۶بیمارســتان، 
5۰۰تخت بــه ظرفیت تخت های اســتان 

اضافه می شود.

6
بیمارستان

کرمانشاه

فرهنگی

خبر کوتاه 

بوشهر

مسابقات قرآن کریم در بوشهر
مرحله استانی چهل و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم 
با رقابت 303نفر در رشته های قرائت، ترتیل، حفظ کل، 
حفظ 5 جزء و  حفظ10جزء در استان بوشهر برگزار شد.

به گزارش همشهری، استاندار بوشهر در این آیین گفت: 
براساس برنامه ریزی انجام شده در این استان اداره امور 
جامعه به کسانی که بیشــترین ارتباط را با قرآن و آیات 

الهی دارند، واگذار می شود.
احمد محمدی زاده، در چهل وپنجمین دوره مســابقات 
قرآن کریم اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان بوشهر 
گفت: کالم وحی، مایه هدایت و ســعادت جامعه بشری 
است و برای نهادینه شدن این کالم در جامعه و استفاده 
از ظرفیت کالم خدا و آیات الهی برای پیشــبرد اهداف 
جامعه و انقالب اســالمی یکــی از راهکارهــای مهم،  
 واگذاری مدیریت برخــی از حوزه های اجرایی به فعاالن

قرآنی است.
وی اضافه کرد: این مدیران ضمن اینکه می توانند فعالیت 
تخصصی خود را انجام دهند، ارزش های دینی، اسالمی 
 و انقالبــی را نیز در ضمــن مدیریت پیگیــری و دنبال 

می کنند.

مرمت 71نقطه بحرانی فاضالب اهواز 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خوزستان گفت: ۷1نقطه 
بحرانی شبکه فاضالب شهر اهواز شناسایی شده که با استفاده 
از ظرفیت کامل پیمانکاران شرکت آبفای خوزستان تا پایان 

شهریور نسبت به اصالح آنها اقدام می شود.
به گزارش ایرنا، محمدرضا کرمی نژاد افزود: برای استقبال از 
پاییزی آرام و جلوگیری از پس زدگی فاضالب در شهر اهواز 
قرار شــد با اســتفاده از ظرفیت تمام پیمانکاران نسبت به 
مرمت ۷1نقطه بحرانی شناسایی شده در شهر اهواز و توابع 
اقدام شود. به گفته وی، این نقاط بحرانی در مناطق سپیدار، 
مرکز شهر، کوی علوی، کمپلو، شهرک دانشگاه، کیانپارس 
خیابان هــای 10و13، زیتون و مناطقــی از کوت عبداهلل و 
مالشیه شناسایی شده اند. کرمی نژاد ابراز امیدواری کرد با 
برنامه ریزی انحام شده تا پایان شهریور، نقاط بحرانی شبکه 

فاضالب اهواز مرمت شود.

یزد

خوزستان

سمیه گالبگیریان؛ خبرنگار

پی نوشت: اعداد اعالم شده برآورد اولیه خسارت های سیل است که با توجه به ادامه برآوردها احتمال افزایش آنها حتی تا چند برابر وجود دارد.

 تاوان 
سیل مرداد

همشهری درباره برآورد اولیه خسارت های بارندگی 
و سیالب مرداد  در 24 استان گزارش می دهد

بارش های تابستانی مردادماه 24استان کشور را تحت تأثیر قرار داد و به گفته محمدحسن نامی، رئیس سازمان 
مدیریت بحران کشور به1۳۳شهر، 2۵۸بخش و 14۳۳روستا آسیب رساند؛ خسارت هایی که گرچه هنوز به طور 
کامل برآورد نشده، اما در هر استان به صورت حدودی اعالم شده است. با توجه به اعداد و ارقام اعالم شده از سوی 
استان های کشور تاکنون بیشترین حجم خسارت را در کهگیلویه و بویراحمد، کرمان، سیستان وبلوچستان، 
فارس، یزد، مازندران و چهارمحال و بختیاری شاهد بوده ایم.در اغلب استان ها بخشی که بیشترین آسیب را 
دیده کشاورزی و زیرساخت  است، اما در برخی استان ها خسارت ها ویژه و قابل توجه بود؛ بافت تاریخی یزد، آب 
آشامیدنی شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری، روستای امامزاده داوود)ع( در تهران و شهرستان چالوس 
در استان مازندران نوع متفاوتی از خسارت را تجربه کردند.  از میان 24استان تحت تاثیر سیالب های مردادماه 

خسارت در 4استان خراسان جنوبی، خوزستان، گلستان و آذربایجان شرقی هنوز اعالم نشده است.
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آن طورکه مسئوالن وزارت صنعت 
تاکنون چند بار اعــام کرده اند، گزارش

قــرار اســت واردات خــودرو از 
شهریور ماه آغاز شود، اما شروع واردات، به تأیید 
آیین نامه آن از سوی هیأت دولت نیاز داشت. حاال 
آن طور که معاون امور مجلس رئیس جمهورگفته 
این آیین نامه از سوی دولت تصویب شده است. بر 
این اساس انتظار می رود طبق برنامه قبلی، واردات 
خودرو های خارجی از شــهریورماه آغاز شود که 
می تواند بازار خــودرو را در روز های آینده متاثر 
کند. به گزارش همشهری، به  دنبال رشد پرشتاب 
قیمت خودرو از ســال1397 تا اواخر سال قبل، 
دولت برنامه های مختلفی را برای ایجاد تعادل در 
بازار خودرو آغاز کرد. وزارت صنعت از یک طرف 
تاش کرد تا میزان تولیــد خودرو های داخلی را 
افزایش دهد و از طرف دیگر مکانیســم عرضه و 
تقاضا را از طریق سامانه یکپارچه اصاح کند. به 
موازات این رویداد، وزارت صنعت طرحی را تدوین 
کرد که براساس آن واردات خودرو با تعرفه پایین 
امکان پذیر می شود. چند ماه پیش آیین نامه این 

طرح تدوین و به هیأت دولت ارسال شد تا پس از 
تأیید از ســوی هیأت دولت امکان واردات فراهم 
شــود؛ حاال آن طور که مقام های مســئول خبر 
داده اند این طرح در هیأت دولت تصویب شده که 
به معنای صدور مجوز نهایی برای واردات خودرو 
است و می توان انتظار داشــت طبق وعده قبلی 
مسئوالن وزارت صنعت، واردات خودرو ازجمله 
خودرو های اقتصادی ارزان قیمت از شهریور ماه 
آغاز شــود. منوچهــر منطقی، معــاون صنایع 
حمل ونقل وزارت صنعت پیش از این گفته بود: 
براساس برنامه ریزی انجام شده، تا شهریور1۴۰1 
واردات خودرو انجام می شود؛ با این حال اجرایی 
شــدن آن منوط به تصویب آیین نامــه واردات 

خودرو در هیأت دولت است.

تصویب آیین نامه واردات خودرو
آن طورکه معاون امور مجلس رئیس جمهور دیروز 
خبر داد هیأت دولت پنجشــنبه شب پیشنهاد 
وزارت صنعت دربــاره واردات خودرو را تصویب 
و نهایی کرده است. ســیدمحمد حسینی با بیان 

اینکه دولت با موضوع واردات خودرو موافق است 
درباره جزئیات آن افزود: دولت آیین نامه ای برای 
این موضوع تدوین کرده اســت؛ باید برای تحقق 
این امر همه جانبه نگری صورت گیرد و به طور مثال 
تأثیری که این موضوع بر قیمت ارز دارد، مشخص 
شود. او تأکیدکرد: جلســات مختلفی درباره این 
موضوع با حضور بانــک مرکزی، وزارت صنعت و 
معاونت اقتصادی برگزار شد تا همه نظرات خود را 
بیان کنند و این موضوع نتایج مثبتی برای مردم 
داشته باشــد. او اما اشــاره ای به متن و جزئیات 
آیین نامه ای که در دولت تصویب شــده نکرد و 
هنوز مشخص نیست واردات خودرو قرار است با 

چه مکانیسمی انجام شود.

جزئیات احتمالی آیین نامه
اگرچه هنوز متن نهایی آیین نامه واردات خودرو 
به صورت رسمی منتشر نشــده است، اما 2 هفته 
پیش این آیین نامه برای بررســی های بیشتر به 
مجلس ارسال شد و اظهارنظر برخی نمایندگان 
مجلس در چند هفته گذشته درباره متن آن نشان 

می دهد که احتماال قرار است واردات خودرو در 
2 سقف 1۰ و 2۰ هزار دالری انجام شود و تمرکز 
اصلی آن بر واردات خودرو های ارزان قیمت است 
تا از این طریق بخش زیادی از نیاز ســاالنه بازار 
خودرو پوشش داده شــود. به این معنا که میزان 
تعرفه درنظر گرفته شــده به صورت پلکانی است 
و برای خودرو های 1۰هــزار دالری یک تعرفه و 
برای خودرو های گران تر تعرفه بیشتری در نظر 

گرفته خواهد شد.
جال رشــیدی کوچی، عضو کمیســیون امور 
داخلی و شورا های مجلس پیش از این در این باره 
گفته بود: دســته اول این خودروهــا، خودروی 
اقتصادی اســت که حقوق ورودی این خودرو ها 
جمعا 1۰درصد، شــامل ۴ درصد حقوق گمرکی 
و ۶درصد سود بازرگانی است. مصطفی طاهری، 
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در 
این باره گفته بود: نرخ تعرفه در آیین نامه مذکور، 
طبق آیین نامه های قبلی همچنان پلکانی است، 
اما برای خودروهای اقتصادی شامل خودروهای 
کمتر از 1۰هزار دالر و حدود ۶ تا ۸هزار دالر این 
تعرفه کاهش یافته و بین 1۰ الی 2۰درصد است.

این سخنان احتماال به  معنای آن است که قیمت 
خودرو های وارداتی رقمی در حدود 3۰۰میلیون 
تومان خواهد بود. حتــی چنانچه طبق این طرح 
خودرو هــای ۶تا ۸هزار دالر وارد کشــور شــود 
می توان انتظار داشــت خودروهــای خارجی با 
رنج قیمت 2۰۰ تا 27۰میلیون تومان نیز به بازار 

عرضه شود.
نرخ تعرفــه واردات خودروها یکــی از مهم ترین 
موضوعات این آیین نامه است چرا که اثر زیادی بر 
قیمت نهایی دارد. به زعم کارشناسان چنانچه نرخ 
تعرفه پایین درنظر گرفته شود می تواند نیاز اقشار 
کم درآمد را آن طور که مدنظر دولت است، تامین 
کند. معــاون صنایع حمل ونقــل وزارت صنعت 
بارها اعام کرده که هدف از تدوین این آیین نامه 
واردات خودروهای اقتصادی برای اقشار کم درآمد 

جامعه است.
این موضوعی است که نمایندگان مجلس هم بر 
آن تأکید داشــته اند. به  گفته رئیس کمیسیون 
صنایــع و معادن مجلــس، یکی از اهــداف این 
آیین نامه، واردات خودروهایی است که نیاز تمام 

اقشار درآمدی را پوشش دهند.
گمانه زنی ها از سایر مفاد این آیین نامه 1۰بندی 
همچنین حاکی از آن است که احتماال طبق نظر 
دولت، واردات خودرو های بــاالی 2۰هزار دالر 
ممنوع شده و در عین حال خودروسازان داخلی 
مکلف اند خودرو های اقتصادی وارداتی را بعد از 
مدتی در کشور تولید کنند. انتظار می رود با آغاز 
واردات، بازار خودرو ظــرف روز های آینده تحت  

تأثیر این تصمیم مهم دولت قرار بگیرد.

طرح واردات خودرو در گام آخر
 به گفته معاون امور مجلس رئیس جمهور، پیشنهاد وزارت صنعت درباره واردات خودرو

 در دولت تصویب شده است 

نتایج بررسی های آماری نشان می دهد
خرید کاالهای ضروری کم نشد

نتایج یک تحقیق نشــان می دهد با وجود افزایش قیمت کاالهای 
اساســی در نیمه ابتدایی ســال1۴۰1، میزان خرید و مصرف در 
مقایسه با سال گذشته تغییرات محسوسی نداشته است. به گزارش 
همشهری، براساس نتایج آماری یک تحقیق که میزان رشد قیمت، 
روند تغییرات قیمت ساالنه و میزان فروش ۶کاالی ضروری خانوار 
را در سال هاي 1۴۰۰ و 1۴۰1 مورد بررسی قرار داده است، میزان 
تقاضا برای خرید این اقام ضروری، با وجود رشد قیمت آنها تفاوت 

معنی داری با سال گذشته و پیش از تغییرات قیمت نداشته است.
 روغن: روغن پرچالش ترین کاالی اساسی خانوار از لحاظ تغییرات 
قیمت در ابتدای امسال بوده است. این کاال رشد 3۰۰درصدی قیمت 
را تجربه کرده و تغییرات رفتاری مصرف کنندگان به شکل گرایش 
به خرید انواع جامد و بطری های دارای حجم بیشــتر بوده است. 
افزایش قیمت روغن مایع 7۰درصد بیشتر از جامد بود. تقاضا برای 
خرید محصوالت بین 5۰تا بیش از 13۰درصد در برخی محصوالت 

افزایش یافته است.
 پنیر: افزایش قیمت در بخش کاالهای لبنی بیش از 1۰۰درصد و 
در زمینه پنیر 12۰درصد بوده که در این میان پنیر سفید 1۰درصد 
بیشتر از میانگین رشد سایر پنیرها افزایش قیمت داشته است. با 
این حال بررسی  میزان فروش ۴محصول پرفروش نشان می دهد 
در 3محصول بین 3 تا 7درصد کاهش خریــد رخ داده و در عوض 
چهارمین محصول با چیزی نزدیک بــه 5۰درصد افزایش تقاضا 

مواجه بوده است.
 ماکارونی: افزایش قیمت ماکارونی نســبت به دوره مشــابه سال 
گذشته به طور میانگین در محصوالت مختلف حدود 15۴درصد و 
کاهش خرید براساس برآوردهای آماری بین 7 تا 2۰درصد در برخی 
از محصوالت بوده است. بعضی محصوالت نیز افزایش تقاضا داشته اند.

 نان: با اینکه بازار نان)صنعتی و حجیم( در سال جاری نسبت به دوره 
مشابه سال قبل افزایش 9۰درصدی را تجربه کرده تفاوت فاحشی 
در روند مصرف مشاهده نمی شود و کاهش مصرف بیش از 2۰درصد 
نبوده است. نان سنتی با توجه به تثبیت قیمت در این تحقیق مورد 

بررسی قرار نگرفته است.
 پوشک بچه: این محصول با وجود میانگین افزایش قیمت حدود 
2۰درصدی، افزایش مصرفی در همین حدود را از ابتدای امســال 

تجربه کرده و 2۰درصد افزایش فروش داشته است.
 مایع ظرفشویي: در میان محصوالت شوینده، مایع ظرفشویی در 
طرح تحقیقی فوق مورد بررسی قرار گرفته که براساس نتایج، با وجود 
افزایش 3۸درصدی قیمت این محصول، فروش در بازار تا 39درصد 
در برخی برندها باال رفته است. نکته قابل توجه در این بررسی گرایش 
بیشتر مصرف کنندگان به برندهای ارزان قیمت و محصوالت با حجم 

بیشتر بوده است.
 تغییرات قیمتی کاالهای اساســی خانوار در اردیبهشــت امسال 
همزمان با تغییر سیاست های ارز واردات و اعطای یارانه مستقیم به 
مصرف کنندگان رقم خورد تا بخشی از رشد هزینه های خانوار با یارانه 

واریز شده به حساب سرپرستان خانوار جبران شود.

بازار

 افزایش شکاف قیمت میوه
 در میادین و مغازه ها

اختاف قیمت برخی میوه های فصــل در میادین و مغازه های 
سطح شهر به بیش از 1۰۰درصد رسیده است. مقایسه میانگین 
قیمت میوه های پرتقاضای تابستان در مغازه ها و میادین حاکی از 
عرضه این اقام در میادین با یک سوم تا یک چهارم نرخ های سطح 
شهر است. سیب گاب از میوه های پرتقاضایی است که امسال 

به دلیل کاهش تولید قیمت بسیار باالیی دارد.

انجیر 
سیاه

22.000
75.000

 انواع
 انگور
21.000
40.000

هلو 
انجیری

21.000
50.000

انگور 
بی دانه
23.000
60.000

سیب 
گالب

32.000
60.000

شلیل

26.000
50.000

قیمت در سطح شهرقیمت در میادین

کیلوگرم/ تومان

35.000
80.000

توت 
فرنگی

خربزه و 
ملون

8.300
15.000

 قیمت جدید انواع برنج
 در سوپرمارکت ها

درحالی که همزمان با فصل برداشت برنج در کشور 
قیمت انواع برنج ایرانی در بازار تا 2۰هزار تومان در هر 
کیلو کاهش یافته، قیمت انواع بسته بندی و شرکتی 
این کاال که در سوپرمارکت ها عرضه می شود تغییر 

محسوسی نداشته است. 

میادین

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان

 هندی
 10کیلویی

390.000شاهپخت

طارم ممتاز معطر 1.360.000گلستان

دانه بلند هندی 
10کیلویی

360.000البرز

 هندی
 دانه بلند

380.000بهروز



بازگشت

 استقالل
نکته مهم پیروزی استقالل در انزلی، 

درخشش مهدی قائدی بود
اولین 3 امتیاز استقالل در فصل جدید لیگ 
برتر به شیرین ترین شکل ممکن به دست آمد. 
در شــرایطی که این تیم در نیمه اول نمایش 
خوبی نداشــت و با یک گل شکســت خورد، 
ریکاردو ساپینتو و شــاگردانش در وقت دوم 
ورق را برگرداندند و ضمن ارائه یک بازی برتر، 
3گل به ثمر رساندند. ســاپینتو که در طول 
نیمه اول و بین دو نیمه به شدت از سوی برخی 
هواداران مجازی در حال نواخته شــدن بود و 
برخی حتی خواهان اخراج او شــده بودند)!(، 
در وقــت دوم توانایی های خــودش را ثابت 
کرد. تغییر سیســتم او و نیز تعویض  هایی که 
انجام داد، مؤثر واقع شــد و کمک زیادی به 
تغییر نتیجه کرد. به این ترتیب شــاید برخی 
هواداران عجول فهمیده باشــند که خوب یا 
بد، باید به این مربی جدید زمان بدهند و برای 
قضاوت کردن در مورد او حوصله داشته باشند.

  کام بک با لذت اضافه
مهم  ترین نکته این پیــروزی در انزلی که بعد 
از بیشــتر از 4هزار روز در آن شــهر به دست 
می آمد، بدون تردید درخشش مهدی قائدی 
بود. باشوی استقاللی ها یک سال از عمرش را 
در فوتبال امارات هدر داد؛ جایی که بی  وقفه 
مشغول خوشگذرانی بود و صدای خود مربیان 
را هم درآورد. این مســئله آینده و سرنوشت 
حرفه ای او را دچار ابهام کرده بود، اما بازگشت 
به اســتقالل انتخاب خوبی به نظر می رســد 
که شــاید بتواند مهدی را احیا کند. فعال که 
همه  چیــز عالی پیش رفته و او در نخســتین 
مســابقه، طی 25دقیقه بازی یک گل به ثمر 
رســانده و یک پنالتی گرفته اســت. اگر این 
درخشش تصادفی نباشــد و قائدی در همین 
سطح از آمادگی به ســر ببرد، ساپینتو بسیار 

خوشبخت خواهد بود.

  نقطه ضعف جدی
همه  چیز هم امــا اینقدر شــیرین و رؤیایی 
نیست. بزرگ ترین ضعف استقالل در 2بازی 
ابتدایی، تزلزل خط دفاعی بوده است. این تیم 
که 2گل از سپاهان خورد، یک گل هم از ملوان 
دریافت کرد و حتی می توانست 2گل دیگر هم 
بخورد. دفاع استقالل به شکل حیرت انگیزی 
راحت باز می شــود. حاال یا این غرامتی است 
که ســاپینتو برای تهاجمی تر کردن تیمش 
می پردازد، یــا مشــکل ریشــه ای تر از این 
حرف هاست. خالصه که ادامه این وضعیت در 

خط دفاعی می تواند کمی نگران کننده باشد.

پرس فوالدی
پرســپولیس و فوالد، 2 تیم مدعی لیگ که در 
هفته اول موفق به گلزنی نشده بودند در مقابل 
یکدیگر هم توان گلزنی نداشــتند. تکلیف تیم 
فوالد که مشخص است؛ جواد نکونام اساسا برای 
دفاع کردن در لیگ حضــور دارد و هرازگاهی 
گلی هم می زند و 3امتیازی هــم می گیرد. اما 
تیم یحیی با دومین تساوی بدون گل هواداران 
پرشــمار خودش را حســابی نگران کرد. او در 
تمام دوران نقل وانتقاالت بابت نخریدن مهاجم 
از مدیــران باشــگاه گله مند بــود و حاال دلیل 
نگرانی پایان ناپذیر او کامال مشخص شده است. 
پرسپولیسی ها باید امیدوار به آمدن دو مهاجم 
خارجی به ترکیب شان باشند تا شاید طلسم گل 
نزدن آنها باالخره شکســته شود. فصل گذشته 
پرســپولیس تا همین مقطع 5گل زده داشت 
و یکــی از 2 حریفش هم همین فــوالد بود که 
در اهواز 3گل از سرخپوشــان پذیرفت. در این 
میان شــاید تنها نکته امیدوارکننــده در تیم 
پرســپولیس گل نخوردن این تیــم در 2بازی 
باشد. انگار با بازگشت بیرانوند و متحول شدن 
ترکیب خط دفاعی، دوباره سرخپوشان به دوران 
کلین شیت های متوالی بازگشته اند و در لیگ برتر 
ایران که معموال جام هایش به بهترین خط دفاعی 
می رسد نه بهترین خط حمله، شاید این یک نکته 
امیدوارکننده برای هواداران پرسپولیس باشد. در 
خط حمله هم شاید حضور لوکادیا که بازی دیروز 
را از نزدیک تماشا کرد و آمدن دیاباته بتواند نقطه 
تاریک پرسپولیس کهکشانی را کمی روشن تر 
کند. سرخپوشــان هفته گذشــته مقابل بازی 
بسته ذوب آهن در عقب زمین ناکام ماندند و این 
هفته هم مقابل پرس شدید فوالدی ها زمین گیر 
شــدند. آنها هفته آینده باید در اراک به مصاف 
گربه سیاه خودشان آلومینیوم بروند. تیمی که 
دیشب همزمان با بازی پرسپولیس، یک 3امتیاز 
شیرین در آبادان گرفت و حاال در جدول باالتر از 
سرخپوشان ایستاده است. دیشب تراکتور هم در 
زمین خودش تا مرز شکســت مقابل ذوب آهن 
پیش رفت اما در دقیقه97 بازی را 1-1 مساوی 
کرد. بهترین نتیجه دیشب نصیب مس کرمان 
شد که با 3گل پیکان را برد و مساوی 1-1 نفت 
مسجدسلیمان و هوادار هم هر دوی این تیم ها 

را 4امتیازی کرد.

گزارش بازی
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خودم رشید را اخراج می کردم!
مظاهری می گوید: بعد از بازی، بازیکن نساجی 
به من گفت که در آن صحنه می توانست دوباره 

بلند شود و توپ را دنبال کند و گل بزند

20

دنبال مدال المپیک هستیمکاسمینرو
علی پاکدامن پس از موفقیت در 

بازی های کشورهای  اسالمی از اهداف 
آینده شمشیربازی ایران می گوید
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پخش زنده

برنامه بازی

 روز مانده تا 
جام جهانی

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

بورنموث

آرسنال
21:00

لیگ برتر انگلیس

یکشنبه 30 مرداد 1401

سلتاویگو

رئال مادرید
00:30

اللیگا اسپانیا

اینتر

الاسپزیا
23:15

سری آ ایتالیا

تیتر یک هواداران رئال می ترسند رفتن 
کاسمیرو به یونایتد مثل خروج 
ماکله له برای شان گران تمام شود
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بازگشت

در کهکشان گل نمی روید!

قائدي  با گل و پنالتي به استقالل برگشت تا ساپينتو 
با کام بک مقابل ملوان به اولين  برد فصل برسد

پرسپوليس مقابل فوالد هم مثل بازي با ذوب آهن گلي نزد و بدون گل مساوي کرد

1

3

ملوان

بازگشت دراستقالل

0

0

پرسپولیس

فوالد
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شماهمکهوظیفهشناس!

بااجازهآقافرشاد

ضعیفترازعزیزنیست؟

حمید اســتیلی در مورد اینكه چه 
بازیكنانی ممكن است به اردوهای 
آینده تیــم ملی دعوت شــوند 
گفته: »صحبت از لیست دراگان 
اسكوچیچ وظیفه من نیست و در 
این مســائل دخالت نمی کنم.« زنده 
باد؛ اصال همین خلقیات استیلی و محدود بودن او به اختیارات 
و وظایف تخصصی اش است که از این آدم یک چهره همیشه 
موفق و مؤثر ساخته است. شما در پرسپولیس این را می دیدید، 
در اســتیل آذین می دیدیــد، در تیم ملی امیــد می دیدید و 
االن هم که در تیم ملی بزرگســاالن به نحو کامل شاهد این 
ویژگی های ممتاز حمیدخان هستیم! فقط کاش شما که اینقدر 
وظیفه شناس هستی، در اردوی قطر هم به وظایف سرپرستی ات 
عمل می کردی تا آن هرج و مرج به وجود نیاید و تا یک ماه بعد از 

پایان اردو، شاهد حواشی و ترکش های آن نباشیم.

پرسپولیس در شــش وبش جذب 
یک مهاجم خارجی دیگر است و 
در زمان تنظیم این مطلب، شیخ 
دیاباته گزینه ای بود که زیاد از او 
یاد می شد. در همین راستا فرشاد 
پیوس، پیشكسوت سرخپوشان گفته: 
»زوج دیاباته و لوکادیا در پرسپولیس غیرقابل مهار خواهد 
بود.« آقا فرشاد از بهترین گلزنان تاریخ فوتبال ایران است و 
روی چشم ما جا دارد، اما هنوز یادمان نرفته که از زمان حضور 
آرمان رمضانی در پرسپولیس، او مدام وعده می داد که شاهد 
ظهور یک سوپراستار در خط حمله خواهیم بود. پیوس بارها 
وعده درخشش رمضانی را داد و وقتی کار کمی طول کشید، 
گفت: »آرمان بعد از گل اول مهارناپذیر خواهد شد«، اما مشكل 
اینجاست که همین گل اول هیچ وقت به ثمر نرسید! امیدواریم 
درصورت جذب شیخ، سرنوشت زوج او و لوکادیا چنین نشود.

اســتقالل که به خاطر جذب بیش 
از حد بازیكن دچار مشكل شده، 
درنهایت ناچار شــد چند نفر را 
از فهرســت کنار بگذارد و برای 
خریدهای جدید جــا باز کند. در 
این میان ریكاردو ساپینتو که انتخاب 
سختی داشت، درنهایت ارسالن مطهری و حسینی را کنار 
گذاشت و حاال شایعه شــده عزیز بیک آمانوف هم ممكن 
است به همین سرنوشــت دچار شــود. در مورد مطهری 
خیلی ها پرسیدند که آیا واقعا در خط حمله بازیكن ضعیف تر 
از او وجود نداشت؟ پرســش ها پیرامون آمانوف از این هم 
بیشتر بوده؛ چرا که او یک بازیكن خالق و پا به توپ بود که 
هر زمان به کار گرفته شد مؤثر و به درد بخور نشان داد، اما از 
اواخر فصل قبل به نیمكت چسبید و حاال شاید به طور کلی 

حذف شود. حیف نیست واقعا؟

مهدی قائدی در بازگشــت به ایران و در 
نخستین بازی اش برای استقالل یک گل 
زد و یک پنالتی گرفت تا به رکورد فرهاد 
مجیدی در پنالتی گرفتــن برای آبی ها 
نزدیک تر شــود. رکوردداران پنالتی گرفتن برای اســتقالل در تاریخ 
لیگ برتر تا قبل از مسابقه روز پنجشنبه فرهاد مجیدی )با 10پنالتی(، 
سیاوش اکبرپور )با 7پنالتی( و مهدی قائدی )با 7پنالتی( بودند. قائدی 
در بازی با ملوان از دقیقه65به بازی گرفته شد و در همان دقایق کاری 
کرد که رتبه اش را در جدول پنالتی گیرترین بازیكنان تاریخ استقالل 
باال برد. او حاال با گرفتن 8پنالتی برای آبی پوشان نفر دوم این لیست 
است و فقط 2پنالتی دیگر تا رســیدن به فرهاد مجیدی فاصله دارد. 

اتفاقی که شاید در همین فصل برای او و استقالل رخ بدهد.

از زمانی که مهدی مهدی پور به استقالل 
پیوســته، هیچ بازیكنی به اندازه او برای 
آبی پوشان پاس گل نداده است. مهدی پور 
پنجشنبه در تقابل با ملوان، پاس گل اول 
استقالل را روی یک ضربه کرنر ارســال کرد تا عارف غالمی بازی را به 
تساوی بكشاند. این دهمین پاس گل مهدی پور برای استقاللی ها بود 
و گل ســازی های او را در این تیم دورقمی کرد. البته مهدی پور تقریبا 
تمامی کرنرها و ضربات ایستگاهی تیمش را می زند و همین برای خلق 
آمارهای خوب در گل ســازی به او کمک می کند. طی مدتی که او در 
اســتقالل بوده، مهدی قائدی و کوین یامگا نفرات دوم و سوم لیست 
گل سازها بوده اند. مهدی قائدی در این مدت 6پاس گل داده و یامگا هم 

روز پنجشنبه چهارمین پاس گلش را به قائدی داد.

استقالل باالخره بعد از 12فصل توانست 
ملوان را در انزلی شكست دهد، البته در 
نیمی از این 12فصل 2 تیــم اصال با هم 
روبه رو نشده بودند. ملوان 6فصل گذشته 
را در لیگ یک بود و قبل از آن آخریــن رویارویی 2 تیم در انزلی )لیگ 
پانزدهم( با تساوی 2-2تمام شــده بود. فصل قبل از آن یعنی در لیگ 
چهاردهم هم 2 تیم در انزلی یک-یک مساوی شدند. در لیگ دوازدهم 
بازی 2 تیــم در انزلی بدون گل تمام شــد و در لیگ هــای یازدهم و 
سیزدهم هم طی اتفاقی جالب ملوان 2بار با نتیجه مشابه 2-4استقالل 
را در انزلی شكست داد. به این ترتیب آخرین برد استقالل در انزلی به 
آذرماه 1389و لیگ دهم برمی گردد که استقالل در انزلی یک بر صفر 

پیروز شد.

نكته بازی

متريكاآماربازی

08

10

12

موقعیت مهدی
آمارهای بازی ملوان-استقالل بعد از ورود مهدی قائدی تغییرات زیادی نسبت به 65دقیقه قبلی داشت

امیرحسین اعظمی| سپاهان پنجشنبه شب در ورزشگاه نقش جهان 
اصفهان موفق به شکست نساجی قائمشــهر شد تا با انجام 2بازی 
6امتیازی شود. البته این برد سپاهان تحت تأثیر اشتباه داوری هم 
قرار گرفت؛ در همان صحنه ای که رشید مظاهری دروازه بان سپاهان 
برخوردی با رضا جعفری بازیکن نساجی داشت و به عقیده کارشناسان 
داوری، مظاهری باید از زمین مســابقه اخراج می شد. با مظاهری 
درخصوص بازی با نساجی، صحنه جنجالی این بازی و مسائل مختلف 

دیگر صحبت کردیم که او به سؤاالت خبرنگار همشهری پاسخ داد.

   بازی با نساجی چطور بود؟
بازی خوبی بود و مسئله مهم حضور هواداران سپاهان در ورزشگاه بود که 
زیبایی و جذابیت بازی را بیشتر کرد. امیدوارم در همه ورزشگاه ها شاهد 
حضور همه فوتبال دوستان ایرانی باشــیم. فوتبال بدون حضور هواداران 

هیچ لذتی ندارد.

   نساجی شما را اذیت کرد؟
فكر می کنم اذیت شدیم. نساجی تیم خوبی است و در برخی از لحظات بازی 
این احساس را داشتیم که اذیت شدیم. با این حال در مجموع فوتبال خوبی 

را به نمایش گذاشتیم و 3امتیاز مهم گرفتیم.

   از 2بازی ابتدایی 6امتیاز گرفتید. فکر می کردی چنین 
شروعی داشته باشید؟

از ســپاهان چیزی جز این انتظار نمی رود چون ما یک باشــگاه بزرگ و 
حرفه ای هستیم. معموال بازی های ابتدایی ممكن است برای برخی تیم ها 
چالش داشته باشد چون بازیكنان شاید تمرکز کامل یا شرایط بدنی ایده آل 

را نداشته باشند. خوشــبختانه ما در این 2بازی تمرکز داشتیم و 
گرفتن 6امتیاز از 2بازی بسیار مهم بود.

   مهم تریــن صحنــه بازی 
برخورد تو با رضــا جعفری بود و همه 

کارشناسان داوری هم تأیید کردند 
که باید اخراج می شدی. نظر خودت 

چیست؟
وقتی در زمین مسابقه بودم احساس 
کردم کــه داور تصمیم درســتی 
گرفت. آن لحظــه فكر می کنم هر 
اتفاقی که ممكن بود رخ بدهد، روی 

توپ مسابقه رخ داد. یعنی من توپ را 
زدم و ســپس توپ به بازیكن نساجی 

برخورد کرد و به سمت دیگری رفت.

   بعد از بازی صحنه وقوع این خطا را ندیدی؟
چرا دیدم.

   خب، هنوز هم معتقدی خطا نکردی؟
من در زمین مسابقه این احساس را داشتم که خطایی رخ نداد ولی وقتی 
فیلم را دیدم، نظرم تغییر کرد. اگر جای داور بودم رشید مظاهری را اخراج 

می کردم. البته یک موضوع جالب را هم باید بگویم.

   چه موضوعی؟
بعد از بازی، بازیكن نساجی به من گفت در آن صحنه می توانست دوباره 

بلند شود و  گل بزند. من هم گفتم خدا را شكر که این کار را نكردی!

   در بازی با استقالل هم مهاجم حریف روی تو خطایی نکرد 
ولی داور خطا گرفت که این موضوع با اعتراض استقاللی ها همراه بود. 
وقتی فیلم آن صحنه را می بینید چیزی نشان داده نمی شود، یعنی انگار 
مهاجم استقالل خطایی مرتكب نشده است ولی واقعیت این است که او 
ضربه ای بسیار ریز و کوچک به پشت پایم زد. این باعث شد تا پایم به پای 

دیگرم بخورد و روي زمین بیفتم. آن صحنه صددرصد خطا بود.

   بعد از بازی با نساجی هم خیلی ها هجمه سنگینی به 
سپاهان وارد کردند که شما از اشتباهات داوری سود می برید.

نمی دانم چه باید بگویم. هر تیمی ممكن است از داوری سود یا ضرر کند و 
این فقط برای سپاهان نیست.

  فوتبال ایران به VAR نیاز دارد؟
همه باشگاه ها قطعا از این موضوع استقبال می کنند.

  . فکر می کنی فصل خوبی 
برایت رقم بخورد؟

خوشبختانه شرایط خوب و انگیزه 
باالیی دارم تا خودم را نشان دهم 
و بهترین فصــل فوتبالی ام را 
سپری کنم. امیدوارم بازیكن 

مؤثری برای تیمم باشم.

   به تیم ملی هم 
فکر می کنی؟

صددرصد. من همچنان این 
انگیزه و انرژی را دارم تا به تیم 

ملی دعوت شوم.

سود سپاهان، ضرر رفسنجان
زردپوشان برای دومین هفته متوالی از داوری سود بردند و نارنجی ها برای دومین بار 

از داوری ضرر کردند
سپاهان دومین بازی فصل جدیدش را هم برد و از قضا 
در این بازی هم مثل مسابقه اول، اشتباه داوری کامال 
چشمگیر بود. رشید مظاهری در بازی اول یک خطا از 
مهاجم حریف گرفته بود که در تصاویر تلویزیونی اصال 
خطا به نظر نمی رسید. در بازی دوم ماجرا برعكس شد؛ 
این بار دروازه بان سپاهان یک خطا روی بازیكن حریف 
انجام داد که خطا گرفته نشــد. نكته مهم این بود که 
خطای رشید در موقعیت تک به تک و خارج از محوطه 
جریمه انجام شد و او باید با کارت قرمز داور در همان 
نیمه اول از زمین اخراج می شد. سوای این اشتباهات 
داوری اما تیــم ژوزه مورایس نمایــش خوبی در این 
2بازی داشته و استحقاق کسب پیروزی را داشته است. 
اما در خیلی از بازی ها تیم هاي برتر برای کسب پیروزی 
به کمی شــانس هم نیاز دارند و تیم مورایس فعال به 
اندازه کافی از این شانس بهره مند شده است. هواداران 
ســپاهان در این بازی هم مثل بازی اول شاهد گلزنی 
یاسین سلمانی بودند؛ پدیده ملی پوش تیم اصفهانی 
که پنجشــنبه برای نخســتین بار بازوبند کاپیتانی 
زردپوشان را هم بر بازو بسته بود و با روحیه تر از قبل 
بازی می کرد. کاپیتانی سلمانی در 21سالگی یادآور 
کاپیتانی محرم نویدکیای جــوان در همین تیم بود و 

شــاید بتوان نتیجه گرفت سلمانی هم قرار است 
مثل محرم سال های سال در ترکیب زردپوشان 

بدرخشد. سلمانی با کسب 
نمــره7.75 از 

آنالیزورهای 

متریكا، بهترین بازیكن زمین شد و بعد از او محمدرضا 
حسینی، مغانلو و فرناندز بهترین های سپاهان بودند. 
مانوئل فرناندز در این بازی گل مســاوی ســپاهان را 
پنج شش دقیقه بعد از گل حریف زد و اجازه نداد تیم 
مورایس دقایق زیادی از حریفش عقب بیفتد. سرمربی 
پرتغالی در این مســابقه از هر 3 بازیكن خارجی اش 
اســتفاده کرد و جالب اینكه حتی محمد دانشگر هم 
روی نیمكت نشســته بود تا داسیلویرا و جونیور، زوج 

کامال خارجی سپاهان در دفاع میانی باشند.

  یک امتیازی که حق گل گهر نبود
هر چقدر سپاهان در این دو هفته از داوری سود برده، در 
عوض تیم مس رفسنجان در هر دو هفته از اشتباهات 
داوری لطمه دیده اســت. مس که در هفته اول برتری 
مقابل نساجی را با اشــتباهات داوری از دست داد، این 
هفته در مصاف با گل گهر نیز به داوری معترض بود. تیم 
محمد ربیعی در دربی استان کرمان به تساوی بدون گل 
قناعت کرد و برتری اش در این مسابقه آنقدر محسوس 
بود که حتی ســرمربی رقیب هم به آن اقرار کرد. امیر 
قلعه نویی در پایان مسابقه اقرار کرد تیمش در این بازی 
ضعیف و ترسو بازی کرده و حتی یک امتیاز هم برایش 
زیادی بوده است. در این بازی امید گل مس رفسنجان 
0.59 و امید گل گل گهر فقط 0.16 
بود. در تعداد شــوت هم آمار 
2تیم 13-3 به ســود مس 

بوده است. قهرمانی سپاهان؟
در فوتبال چیزی قابل پیش بینی نیســت ولی سپاهان در هر 

فصل مدعی جدی قهرمانی است. ما تیم خوبی داریم و قطعا هدفی 
جز قهرمانی نخواهیم داشــت. باشــگاه، بازیكنان و کادر فنی متحد 

هســتند و هدف ما رقم زدن یک اتفاق بزرگ است. چند تیم دیگر هم 
مدعی هستند و طبیعتا قهرمان شدن کار آسانی نیست، خصوصا اینكه 
امسال همه بازی ها سخت است. با این حال ما باید به سختی تالش 

و مبارزه کنیم چون می دانیم که هواداران سپاهان چه توقعی 
از ما دارند. امیدوارم بعد از چند ســال شــاهد قهرمانی 

سپاهان در لیگ برتر باشیم تا هواداران و مردم 
اصفهــان را خوشــحال کنیم.

اســتقالل در هفته دوم لیــگ هم مثل هفتــه اول از 
حریفش عقب افتاد اما در ادامه توانست به بازی برگردد 
و نتیجــه را تغییر دهد. ریكاردو ســاپینتو که در بازی 
اول با آرایش 3-4-3مغلوب سپاهان شده بود، بازی با 
ملوان را هم با همین آرایش آغاز کرد اما وقتی سومین 
45دقیقه این فصل را هم باخت، بیــن دو نیمه تغییر 
آرایش داد و به 3-3-4روی آورد. او روزبه چشمی را از 
خط دفاع جدا کرد و به خط میانی برد و با این تاکتیک 
اگرچه موقعیت های زیادی به تیم حریف داد اما توانست 
نتیجه را با 3گل به سود خود برگرداند. البته نقطه عطف 
بازی هم ورود مهــدی قائدی بود کــه امید گل باالی 
اســتقالل و موقعیت های گلزنی این تیــم بعد از ورود 
قائدی به خوبی گویای تأثیرگذاری او در این بازی است.

استقالل تا قبل از ورود قائدی امید گل 1.02داشت. 
یعنی آبی ها طی 65دقیقه بازی تقریبا به اندازه زدن 
یک گل موقعیت ایجاد کرده بودند. اما در 25دقیقه ای 
که قائدی در خط حمله قرار گرفت امید گل استقالل 
1.19بود یعنــی موقعیت هــای آبی پوشــان در آن 
25دقیقه بیشتر و خطرناک تر از 65دقیقه قبلی بودند. 
استقالل قبل از ورود قائدی 3شوت در چارچوب زده 
بود و بعد از ورود او این تعداد به 5رسید. ضمن اینكه 
هر 2 شوت استقالل در زمان حضور قائدی تبدیل به 
گل شد. امید گل استقالل در بازی پنجشنبه مجموعا 

2.21و امید گل ملوان 0.51بود. ملوان 7شــوت 
به سمت دروازه میهمانش زد که از این 
تعداد 2شوت داخل چارچوب بود و یک 

شوت تبدیل به گل شد. در مقابل، آبی ها 
10شوت زدند که 5ضربه داخل چارچوب بود 

و 3گل از این ضربات به دســت آمد. مالكیت توپ 
آبی ها 58درصد و مالكیت توپ ملوان 42درصد بوده 
است. تیم ساپینتو 476پاس با دقت 78درصد داشت 
و ملوانی ها هــم 325پاس دادند کــه دقت پاس  آنها 
فقط 67درصد بوده است. بهترین بازیكن این میدان 
طبیعتا مهدی قائدی بود که طی 25دقیقه حضور در 
زمین فقط 6بار توپ را لمس کرد اما با همین حضور 
اندک، یک گل زد و یک پنالتــی برای تیمش گرفت. 
نمره قائدی در این بازی 7.91بــود؛ نمره ای که هیچ 
استقاللی دیگری در 2بازی اخیر به آن نرسیده است. 
کوین یامگا، سازنده گل دوم استقالل در این بازی نمره 
7.72گرفت و دومین بازیكــن برتر تیمش بود. عارف 
غالمی، زننده گل اول آبی ها هم با نمره 7.69سومین 
مرد برتر میدان لقب گرفت. بــه جز این 3نفر، مهدی 
مهدی پور، روزبه چشــمی و صالح حردانی هم دیگر 
اســتقاللی هایی بودند که نمره باالتر از 7گرفتند. در 
تیم ملوان فقط صادق بارانی نمره باالتر از 7گرفت و با 

7.04بهترین بازیكن تیمش بود.

 جای داور بودم
خودم را اخراج می کردم

رشید مظاهری می گوید: بعد از بازی، بازیکن نساجی به من گفت که در آن 
صحنه می توانست دوباره بلند شود و توپ را دنبال کند و گل بزند. من هم 

گفتم خدا را شکر که این کار را نکردی!
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در بارسلونا فصل نقل وانتقاالت پایان ندارد. هر روز شایعات و 
فعالیت های زیادی پیرامون بازیکنان ورودی و خروجی وجود 
دارد. باشگاه هنوز نتوانسته بوسکتس و دی یونگ را متقاعد 
به کاهش حقوق کند. دی یونگ یا باید حقوقش را کم کند یا 
به پیشنهادهایش پاسخ دهد. با تمایل منچستر به کاسمیرو 
به نظر می رسد جدی ترین پیشنهاد این هافبک هلندی هم 
منتفی شده است. بوسکتس هم حاضر نیست به درخواست 
مدیران برای مذاکره بر سر کاهش دستمزد گوش دهد. با این 
شرایط فعال ثبت قرارداد ژول کنده امکان پذیر نیست، اما با 
وجود اینکه بارسا نمی تواند قرارداد خرید قطعی اش را ثبت 

کند، همچنان دنبال خرید بازیکن جدید است.
   پیشنهادی ۳۰میلیون یورویی برای فویث، مدافع راست 
ویارئال ارســال شــده و زیردریایی هــا می خواهند به این 
پیشنهاد پاسخ مثبت بدهند و برای همین دنبال گزینه های 
جانشــینی هســتند. بند فســخ قرارداد مدافع آرژانتینی 
۴۵میلیون یورو است و بارســا ممکن است این بند را فعال 

کند؛ البته اگر پولی در باشگاه مانده باشد.
   سرجینیو دســت می خواهد در بارســلونا بماند، اما این 
باشگاه امیدوار است که توسط باشگاه های لیگ برتری جذب 
شود. منچستریونایتد یکی از مشتریان است. با آمدن فویت 

جا برای دست تنگ تر می شود هرچند که همین االن هم 
این مدافع راست آمریکایی به بازی گرفته نمی شود.

   واندرســون، دفاع کنــاری موناکو یکــی دیگر از 
گزینه های بارسلونا در این تابستان است.

   اوبامیانگ با چلسی که دشــمن آرسنال است، به 
توافق شخصی دست یافته اما بارسا که او را در زمستان 
رایگان از آرسنال خرید برای این انتقال ۳۰میلیون یورو 

می خواهد که از نظر چلسی خیلی زیاد است.
   قرارداد گاوی هم به این دلیل هنوز تمدید نشــده چون 
باشگاه از سقف پرداخت های مجاز فراتر رفته است و امکان 

ثبت قرارداد جدید را ندارد.
   مارکوس آلونسو هم در آستانه پیوستن به بارسلوناست اما 
مشکل او هم همین است؛ باید اهرم های اقتصادی جدیدی 

فعال شود.
   به نظر می رسد انتقال برناردو سیلوا از من سیتی به نوکمپ 
منتفی شود. بارسا فعال منفعالنه عمل می کند و این در حالی 
است که برناردو پس از بازی هفته گذشته مقابل بورنموث 
از هواداران و همینطور همبازیانش خداحافظی کرده بود. 
منچسترسیتی پیشنهاد 8۰میلیون یورویی پاری سن ژرمن 

را برای این بازیکن رد کرده است.

ردپای تحریک داخلی؟
فیفا در مورد اظهارنظر نمایندگان مجلس راجع به انتخابات 

فدراسیون توضیح خواست

طی هفته های گذشته و مخصوصا با نامزدی برخی چهره های خبرساز در 
انتخابات فدراسیون فوتبال، انتقادهای زیادی در این زمینه صورت گرفت 
و پای برخی نمایندگان مجلس هم به این ماجرا باز شد. کار حتی به جایی 
رسید که یکی از نماینده ها از ابطال انتخابات سخن گفت! طبیعی بود که 
این حرف ها باعث حساسیت مراجع جهانی شود؛ مخصوصا که فیفا به شدت 
نسبت به دخالت دولت در فوتبال حساس است و بارها قاطعیت خود را در 
این زمینه نشان داده است. همین اواخر فدراسیون فوتبال هند به همین 
دلیل تعلیق شد و حتی فدراسیون فوتبال ایران هم سال8۵ چنین تجربه ای 
را از سر گذرانده است. مجموعه این مسائل باعث شد فیفا و کنفدراسیون 
فوتبال آسیا در پایان هفته گذشته با ارسال نامه  ای مشترک به فدراسیون 

فوتبال در مورد این اظهارنظرها توضیح بخواهند.
اینکه دولت نباید در فوتبال دخالت کند، کامال بدیهی و مطلوب است. حتی 
اگر با ضعیف  ترین نامزدهای ممکن هم مواجه باشیم، باز خود فوتبالی ها 
باید در مورد سرنوشت شــان تصمیم بگیرند. اگر امــروز مداخله مجلس 
یا دولت در فوتبال باب شــود )ولو اینکه اســتثنائا حق با آنها باشد(، فردا 
همین بدعت می تواند به ضرر این رشته ورزشی تمام شود. بنابراین با اصل 
موضوع موافقیم، اما نکته اینجاست که به نظر می رسد در حساسیت اخیر 
فیفا و نامه ای که ارسال شده، رد پای تحریکات برخی نامزدها هم به چشم 
می خورد؛ کسانی که شاید در مورد این فشارها احساس خطر می کردند و 
به مراجع بین المللی عالمت دادند. امیدواریم این گمانه زنی درست نباشد، 
چون واقعا زشت است کســانی که قبال با مدیریت شان ضررهای زیادی 
به فوتبال ایران زده اند، این بار چماق تعلیق را بر ســر این رشــته ورزشی 

بچرخانند و برای رسیدن به قدرت، کل فدراسیون را به خطر بیندازند.

جام دوجانبه!
تیم فوتبال خاتون بم از امروز بازی هایش را در جام 

باشگاه های زنان آسیا آغاز می کند. با حذف 2تیم، حاال غرب 
آسیا فقط 2 مدعی دارد

مسابقات فوتبال جام باشگاه های زنان آســیا در منطقه غرب از امروز در 
شهر قارشی ازبکستان آغاز می شود. تیم اول این منطقه راهی فینال جام 
باشگاه های آسیا می شود و تیم فوتبال خاتون بم، قهرمان فصل پیش لیگ، 
نماینده فوتبال زنان ایران در این مسابقات است. تا هفته پیش منطقه غرب 
آسیا ۴مدعی داشــت اما امروز 2تیم در مســابقات مانده اند؛ خاتون و تیم 

سوگدیانا نماینده میزبان.
تیم ارتدکس اردن چندی پیش از حضور در این مســابقات انصراف داد و 
قرار بود رقابت بین ۳تیم باشــد اما تیم گوکوالم هند هم توسط فیفا کنار 
گذاشته شد. فیفا چند روز پیش فدراســیون فوتبال هند را به خاطر نفوذ 
بی دلیل اشخاص ثالث و نقض جدی اساســنامه به حالت تعلیق درآورد. با 
این تعلیق تیم فوتبال زنان گوکوالم که برای حضور در جام باشگاه های آسیا 

وارد ازبکستان شده بود، به اجبار و بدون انجام بازی به کشورش بازگشت.
با حذف این 2تیم شاید به نظر برسد کار خاتون بم برای رفتن به فینال راحت  
باشد اما مرضیه جعفری، سرمربی تیم خاتون ترجیح می داد رقابت بین ۴تیم 
باشد: »تیم هند وارد تاشکند شده بود که مجبور شد به کشورش برگردد. با 
حذف این تیم کار ما سخت تر شد. ما اصال فرصت اشتباه نداریم.« خاتون بم 
باید 2بازی با سوگدیانا انجام بدهد: »با حذف تیم های دیگر 2تیم باقیمانده 
رفت و برگشــت بازی می کنند. تیم ازبکی تیم خوبی است. آنها از کوران 
مسابقات به این رقابت ها آمده اند و آماده هستند. ما آنها را آنالیز کردیم، تیم 

خوبی دارند. چند لژیونر هم در این تیم بازی می کنند.«
خاتون بم قبل از شروع جام در قزاقستان اردو داشت و 2بازی تدارکاتی هم با 
تیم های قهرمان و نایب قهرمان لیگ این کشور انجام داد که یک بازی را برد 
و یک بازی را باخت. تیم جعفری از تدارکات مشکلی ندارد اما با چند مصدوم 
مسابقات را شــروع می کند، همانطور که در قزاقستان چند مصدوم داشت: 
»هنوز چند بازیکن ما مصدوم هستند. چند نفر از آنها هم خیلی آماده نیستند 
و از نظر بدنی شرایط خوبی ندارند.« روزهای گذشــته تیم بم چند بازیکن 
سرماخورده داشت اما همه آنها با کرونای منفی از تاشکند به قارشی رفتند. مونا 
حمودی، زهرا سربالی، سرشین کمانگیر و گلنوش خسروی مصدومان خاتون 

بودند، جعفری امیدوار است که یکی دو بازیکن از این جمع به بازی برسند.
���������������������������������������� ساعت 16:۳۰، شنبه 29مرداد    بازی رفت
   بازی برگشت��������������������������� ساعت 16:۳۰، سه شنبه اول شهریور

هواداران رئال می ترسند رفتن کاسمیرو به یونایتد مثل 
خروج ماکله له برای شان گران تمام شود

امکان ثبت قرارداد جدید نیست، اما خریدها 
ادامه دارد

بارسا سیر نمی شود

فوتبال ایران

فوتبال زنان

اگر اتفاق خاصــی رخ ندهد، امروز یا نهایتا فــردا خبر انتقال 
کاسمیرو به منچستر یونایتد قطعی می شــود تا این باشگاه 

انگلیسی ســرانجام یک خرید به دردبخور داشته باشد� 
پست هافبک دفاعی نقطه آشیل ترکیب منچستر در 

این سال ها بود؛ جایی که فرد، مک تامینی و ماتیچ 
روی هم به اندازه یک بازیکن کارایی نداشتند� البته 
ترکیب منچستر پر از پاشنه آشیل است اما این 

یکی از همه پاشنه تر به نظر می رسد!

    گویا هر سه طرف برای این معامله مشتاق اند. منچستر 
با این خرید می تواند تا حدودی دهان کریستیانو رونالدو را که 

نگران ضعف ترکیب است، ببندد. کاسمیرو که ۳ سال دیگر با رئال 
قرارداد دارد، می تواند در ۳۰ســالگی یک قرارداد ۵ساله تضمینی با 

حقوق دوبرابر به ارزش سالی 18میلیون یورو به دست آورد و رئال مادرید 
هم که اخیرا برای همین پست 8۰میلیون یورو صرف خرید شوامنی کرده، 

سود هنگفتی از بازیکنی در این سن می برد.
    درنظرسنجی مارکا 6۳درصد معتقدند کاســمیرو هنوز یک مهره 
کلیدی در تیم اســت و ۳7درصد فکر می کنند کاماوینگا و شــوامنی 
می توانند جایگزین او شوند. کارلتو فصل قبل بعد از برد مقابل سوسیداد 
گفته بود: »هیچ کس نمی تواند جایگزین کاســمیرو شــود، چون هیچ 
بازیکنی شــبیه او وجود ندارد.« از آغاز فصل 18-2۰17، کاسمیرو با 
احتساب عملکرد همه بازیکنان در لیگ قهرمانان و لیگ اروپا و ۵لیگ 

معتبر، بیشترین توپ گیری موفق را انجام داده است.
    نشریه انگلیســی اتلتیک نیز دستمزد کاســمیرو را بیش از ساالنه 
22 میلیون یورو و تقریبا مشابه با دستمزد دخیا اعالم کرده و بدین ترتیب 

هافبک برزیلــی به یکــی از پردرآمدترین 
هافبک های لیگ انگلیس تبدیل می شود. 
اتلتیک همچنین مبلغ انتقال را 6۰  به عالوه 
1۰ میلیون یورو عنوان کرده که با افزونه ها تا 
8۰میلیون یورو هم قابل افزایش است. ماگدا 

دافاریا، مادر کاسمیرو نیز صفحه منچستریونایتد را 
فالو کرده تا به شایعات قوت ببخشد. خود کاسمیرو 
اخیرا حساب کاربری وین رونی، ریو فردیناند و پل 

اسکولز را در اینستاگرام دنبال کرده بود.
    حداقل 2۴ تا ۴8ســاعت دیگر برای انجام تست 

پزشــکی، صدور ویزا و امضای قرارداد وقت الزم است. 
مجوز کار هم زمــان می  برد. با این حال، حضور کاســمیرو در 

بازی دوشنبه شب مقابل لیورپول چندان هم بعید و غیرممکن نیست. 
وینیســیوس و رودریگو می دانند که کاسمیرو پیشــنهاد منچستر  را 

پذیرفته است.
    به  این ترتیب مثلث تاریخی کاسمیرو – کروس - مودریچ مثل مثلث 
بی بی سی )بیل- کریستیانو - بنزما( از هم می پاشد. نکته نگران کننده 
برای هواداران رئال این اســت که در انتهای فصل قــرارداد مودریچ و 
کروس به پایان می رسد و مودریچ ۳8ساله می شود و کروس هم در فکر 
بازنشستگی است. نکته مهم دیگر اینکه آنها سابقه بدی از اتفاق مشابهی 
در گذشته دارند؛ زمانی که ماکله له را در سال2۰۰۳ از دست دادند و این 
هافبک دفاعی فرانسوی به چلسی رفت و تا چندین سال جای خالی اش 

احساس شد.
    در رئال مادرید درهای خروجی باز است اما مقابل در ورودی نگهبانی 
سختگیر ایستاده است. بازیکنان باشگاه را ترک می کنند اما کسی وارد 
نمی شود. در همین تابستان بورخا مایورال )1۰میلیون یورو به ختافه(، 
کوبو )6.۵میلیون یورو به رئال سوسیداد(، میگل گوتیرس )۴میلیون به 
خیرونا(، گرت بیل )رایگان به لس آنجلس اف سی(، لوکا یوویچ )رایگان 
با ۵۰درصد حق فروش بعدی به فیورنتینا(، ایسکو )رایگان به سه ویا(، 

بالنکو )قرضــی به کادیس(، مارســلو )بازیکن آزاد و 
بدون تیم( و رینیر )احتماال قرضی به خیرونا( 

تیم را ترک کرده اند و به جای این بازیکنان 
تنها شوامنی و رودیگر جذب شده اند. چند 
ستاره دیگر کاســتیا که ســابقه بازی در 

تیم اصلی را دارند هــم در حال جدایی 
هســتند؛ مثل چوســت، آریباس و... 
فصل پیش هم رئــال بازیکنانی مثل 
واران، اودگارد، براهیم دیاس، سرخیو 
راموس، چوست، کوبو و اودریوسوال را 
قرضی یا قطعی واگذار کرد و تنها آالبا و 

کاماوینگا را خرید.
    بعید است به جای کاســمیرو بازیکنی 

در پست او خریده شــود. با خروج بیل، یوویچ، 
مایورال و نیامــدن امباپه هم برای خط حمله 
خریدی انجام نشده. رســانه های نزدیک به 
فلورنتینو پرس در حال جا انداختن این موضوع 
در افکار عمومی هستند که برای پست هافبک 

دفاعی گزینه های زیادی وجود دارد و نیازی به خرید نیســت. 
داوید آالبا که با آمدن رودیگر جایش در دفاع تنگ شــده، در 
بایرن مونیخ در همین پســت در وسط زمین بازی می کرد. 
تونی کروس همواره در بازی هایی که کاســمیرو محروم 
بود، جــور او را در خط هافبک می کشــید. کاماوینگا 
دیگر بازیکنی اســت که قابلیت بازی در این پست 
را دارد، هر چنــد که تکنیکش زیادی باال ســت و 
خشــونت بی موردش ممکن اســت کار دست 
رئال بدهد. از همه مهم تر شــوامنی است که 
8۰میلیون یورو برای خریدش هزینه شــده 
اما در چند مســابقه پیش فصل و هفته اول 
اللیگا نتوانســته خودش را نشــان دهد. 
حتی والورده و سبایوس هم سابقه بازی 
در پســت هافبک دفاعــی را دارند اما با 
تجربه هایــی ناموفق! لــوکا مودریچ هم 
همینطور امــا او برای این پســت کمی 
پیر است. برونو گیمارش هم که در ژانویه 
گذشته با ۴۰میلیون پوند از لیون برای نیوکاسل 

خریداری شد، یکی دیگر از گزینه هاست.
    جدایی اودریوســوال و کاسمیرو باعث می شــود که تعداد بازیکنان 
ترکیب رئال مادرید به 22 نفر کاهش یابد که برای فصلی با ۵ تورنمنت 
و جام جهانی عدد کمی است. آنچلوتی مثل کارمندان بله قربان گو هیچ 
اعتراضی به خروجی ها ندارد و هیچ درخواستی برای خرید بازیکن جدید 
ارائه نداده است. حتی فابین روئیس و گابریل ژسوس که بازیکنان مورد 
عالقه او بودند و رئال در این پســت ها به آنها نیاز داشت، توسط باشگاه 
خریداری نشدند. چیزی که درباره خبرنگاران رئالی گفته می شود، این 
است که آنها جیره خور باشگاه هســتند و نقدی به روند موجود مطرح 
نمی کنند؛ برعکس برخی خبرنگاران بارســلونا. برای همین است که 
همیشه از دل باشگاه بارسلونا اخباری فاش می شود اما در رئال همه  چیز 

آرام است.
    در چند ســال اخیر فلورنتینو پرس با جدایی 
بازیکنان زیــادی موافقت کرده؛ مســوت اوزیل، 
ایگواین، دی ماریا، ســرخیو راموس، کریستیانو 
رونالــدو، واران، کواچیچ، بیل و حــاال احتماال 
کاسمیرو و آسنسیو. کاسمیرو ۵۰۰میلیون یورو 
رقم فسخ قرارداد داشت؛ یعنی او برای این باشگاه 
به اندازه این پول اهمیت داشت. حاال چطور 
راضی شــده اند با 6۰ یا 7۰ میلیــون او را از 
دســت بدهند، جای تعجب است. سیاست 
باشگاه و خبرنگاران نزدیک و وابسته این است 
که هر ستاره ای می رود او را در برابر هواداران قرار دهند و به پول پرستی 
متهم کنند. وقتــی منچســتریونایتد می تواند به کاســمیرو حقوق 
18میلیونی بدهد، چرا رئال بــه او 12میلیون نپردازد و نگهش ندارد؟ 
برخی منابع ادعا کرده اند که رقم اعالم شــده اشتباه است و هم اکنون 
کاســمیرو در مدت باقیمانده از قراردادش ۳۳میلیــون یورو دریافت 

می  کند اما در منچستر این رقم تا 11۰میلیون افزایش می یابد.
    در سال2۰18 کریستیانو رونالدو با 117 میلیون یورو فروخته شد. 
خیلی ها می گفتند که چنین درآمدی برای بازیکن ۳1 ســاله رؤیایی 
اســت اما فصل بعدش به حدی وحشــتناک بود که تقریبا همیشــه 
سکوهای برنابئو نیمه خالی بودند و رئال هم در فاصله ۳ ماه به پایان با 
همه جام ها وداع کرد. رئال در همان سال چندین برابر همان پولی را از 
دست داد که برای رونالدو دریافت کرده بود به خصوص که هزینه فروش 
ستاره پرتغالی سال بعدش خرج خریدهای شکست خورده ای همچون 
یوویچ و آزار شد و عمال نه تنها از پول فروش کریس سودی نکرد، بلکه 

چند برابرش ضرر کرد.
    با رفتن کاسمیرو از نسل طالیی زیدان که 
۳ بار پیاپی فاتح اروپا شد، شامل کیلور 
ناواس، دنی کارواخال، ســرجیو 
رامــوس، رافائل واران، مارســلو، 
کاســمیرو، کــروس، مودریــچ، 
رونالــدو، بیل )ایســکو( و بنزما 
تنها ۴ بازیکــن می مانند؛ بنزما، 

مودریچ، کروس و کارواخال.
    ظرف تنها ۳ روز ایــن بازیکنان 
به منچســتریونایتد لینک شده اند؛ 
آدرین ربیــو، ژائو فلیکس، کاســمیرو، 
توماس مونیه، جیمی واردی، موســی دمبله، 
مائورو ایکاردی، پیر امریــک اوبامیانگ، آلوارو 
موراتا، یان زومر، کریستین پولیسیک، هادسون 
اودوی، حکیم زیاش، آنتونی، سرجینیو ِدست، 
مویزس کایســدو، ماتیوس کونیا، ایالن ملیه، 

کودی گاکپو و کاراسکو.

پرونده 
دی یونگ هم باز است اما 

پرونده ربیو به دلیــل زیاده خواهی 
مادرش بسته شده. مارسلو بروزوویچ هم 

که تنها یک فصل دیگر با اینتر قرارداد دارد، 
هم اکنون در دسترس است. شاید اگر پروژه 

کاســمیرو شکســت بخورد، یونایتد 
با اینتــر وارد مذاکره شــود.

امــروز در لیگ برتر بــازی بزرگی در پیش نیســت اما تعداد مســابقات 
به اندازه ای هست که مخاطبان را ســیراب کند. کال امروز بازی حساسی 
در ۵ لیگ بزرگ اروپایی نداریم. شــاید بازی ســلتاویگو- رئال مادرید 

که نیم ســاعت پس از نیمه شب برگزار می شــود، توجهاتی را 
جلب کند. هفته ســوم لیگ انگلیس از ساعت16 با دیدار 

تاتنهام- ولوز آغاز می شود. کریستال پاالس- استون ویال، 
اورتون- ناتینگهام، فوالم- برنتفورد، لستر- ساوتهمپتون 
و بورنموث- آرسنال بازی هایی نیست که کسی برای تماشای 

آنها از همه برنامه هاي خود بزند و وقت بگذارد.
آرسنال در این فصل هوادارانش را امیدوار کرده. آرتتا جزء به 

جزء در حال کپی از روی دست اســتاد خودش گواردیوالست. 
ترکیبی که او به میدان می فرســتد دقیقا و موبه مو شبیه ترکیب 

منچسترسیتی است. با گابریل ژسوس و زینچنکو، 2 بازیکن فصل پیش 
من سیتی شباهت ها بیشتر هم می شود. سیستم 2 تیم در نگاه اول 2-۴-۴ به نظر 
می رسد اما درواقع ۵-۳-2 است؛ 2 مدافع مرکزی، یک هافبک دفاعی و 2 وینگ بک 

در مرکز زمین، 2 وینگر و یک مهاجم کاذب یا نوک و 2هافبک هجومی.
آرتتا در این نقل وانتقاالت تابستانی برعکس همیشه خروجی های بیشتری نسبت به 
بازیکنان ورودی داشت. با این حال توپچی ها پس از چلسی، بارسلونا و بایرن مونیخ 
چهارمین تیم پرهزینه این پنجره نقل وانتقاالتی بودند. ژسوس )۴۵میلیون پوند(، 

ویرا )۳۴(، زینچنکو )۳۰(، ترنر )6( و مارکینیوش )۳( خریداری شدند و گندوزی )9(، 
توریرا )۵.۵(، لنو )۴(، ماوروپانوس )۳(، پابلو ماری، بالوگان، پاتینو، رونارسون، تاوارش و 
تراستی )همگی قرضی( و الکازت )رایگان( تیم را ترک کردند. صالح الدین هم به زودی 
باشگاه را به صورت قرضی به مقصد هال ســیتی ترک می کند. بیرین هم در 
آستانه قرارداد با اودینزه یا بارسلوناست. بازیکن دیگری که توپچی ها را 
ترک می کند نیکالس پپه است که احتماال به نیس در فرانسه می رود.
در خط حمله با ورود ژســوس اتفاقات خوبی رخ داده. ژســوس 
در مجموع 2 بازی اولش 1۰۴ لمس توپ داشــته درصورتی که 
الکازت در مجموع ۴ بازی فصل گذشته اش 9۳ لمس توپ داشت. 
ژسوس همچنین در دوئل های بیشتری درگیر شده و در 2 بازی 
خود برای آرسنال دوئل های بیشتری را در مقایسه با ۵ بازی فیکس 
آخر الکازت برای آرسنال پیروز شده اســت. گابریل ژسوس که در 
۴8 بازی در لیگ انگلیس گل زده، تیمش هرگــز بازنده نبوده. از آغاز ماه 
آوریل2۰22 به این سو آرســنال تنها 8امتیاز از منچسترسیتی و ۴امتیاز از لیورپول 
کمتر جمع کرده؛ منچسترسیتی )29 امتیاز(، لیورپول )2۵ امتیاز(، تاتنهام )2۴ امتیاز(، 
برایتون )22 امتیاز(، نیوکاسل )22 امتیاز(، آرسنال )21 امتیاز(، برنتفورد )2۰ امتیاز(، 

چلسی)19 امتیاز(. به نظر می رسد باید آرسنال را جزو مدعیان این فصل دانست.
در سایر لیگ ها امشب غیراز سلتا- رئال در اللیگا و دورتموند- وردربرمن در بوندس لیگا 

بازی مهم دیگری به چشم نمی خورد. 

یک مدعی و دیگر هیچ
شنبه فوتبالی بدون برگزاری بازی بزرگ آغاز می شود

دیروز 
درحالــی   گفته می شــد 

کاســمیرو برای تســت پزشــکی 
به منچســتر رفته که این بازیکن برای 

حضور در تمرین رئال وارد والدبباس شــد، 
آن هم 8۰دقیقه زودتر از ســایرین و از در 

پارکینگ که معموال بازیکنان از آنجا 
وارد محل تمرین نمی شوند.
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شکست خوب!

تیمملــیوالیبالدرنخســتینبازیجامواگنــر3برصفربه
لهستانباخت.اینشكستنتیجهعملكردخوبلهستانیها
درسرویسهایپرشــیوآزمونبازیكنانمصدومایرانیبود.
علیاصغرمجردتارسیدنبهاوجفاصلهداردوجوادکریمیبعد
ازجراحیکفپا،هنوزدرگیراستواحتیاطمیکندولیجواد
معنوینژادبازگشتخوبیداشت.بااینحالمشكلاصلیتیم
دفاعوسطوتوپگیریداخلمیدانبود.منتظریمبهروزعطایی
باشناختترکیباصلیدر2بازیباآرژانتینوصربستاناین
نقاطضعفرابرطرفکند.مهم مسابقاتقهرمانیجهاناست

وشكستدرجامواگنررامیشودسازندهوآموزندهتلقیکرد.

ازدحام در تابستان داغ

تیمملیوالیبــالزنانایــرانکهنایبقهرمــانبازیهای
کشورهایاسالمیشد،بهفیلیپینرفتهتادرجامکنفدراسیون
آسیابختآزماییکند.درقونیهمدالنقرهگرفتیمواینمدال
خوشحالیزیادیبههمراهداشتامامتأسفانهدر2دیدارمقابل
ترکیهتیممانتوانســتازبازیكنانجوانحریفستبگیرد.
بازیكنانایراندرمقابلاینتیمدرهیچیکازســتهاحتی
ازامتیاز20همعبورنكردند.بااینكهپیشبینیمیشــوددر
فیلیپینهمبیشترتیمهایآسیاییباتیمهایجوانشانبازی
کنندولیتیمایرانمحکواقعیرادراینمسابقاتمیخورد.

بایددیدتیمکمپدلیبااینهمهتبلیغاتچهمیکند.

مســابقاتوالیبالقهرمانینوجوانانآسیاکهبهمیزبانیایران
درحالبرگزاریاست،بهمرحلهحذفیرسیدهوتیمایرانبدون
شكستوباصدرنشینیراهیاینمرحلهشدهاست.بازیكنان
ایرانقدرتجهشخوبیدارندوبیشترآنهاازقدیباالی2متر
بهرهمیبرند.ازگوشهگوشههایایراناستعداداستکهبهوالیبال
ایرانمعرفیمیشود؛ازمانیعلیخانیگرفتهکهگلیتازهروییده
درکویروالیبالایراندرخطهبیستوناستتاطاهابهبودنیاو
محمدرضاآلجلیلکهازترکمنصحرابهتیمنوجوانانآمدهاند.
اینبچههاشایدمثلژاپنوکرهوالیبالگروهیراتكنیكیبازی
کنندولیسرشارازانگیزهوتوانمندیهستند.ازاینبازیكنان

بامعدلقدی۱۹۸سانتیمترروزهایآیندهبیشترمیبینیم.

استعدادهای درخشان 

پشت خط زن 
جمشید حمیدی | کارشناسوالیبال
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افقی:
۱-ازشیرینیهایسنتیاستان
گلستان-نیزهدوشاخهقدیمی

2-نغمه-داســتانینوشــته
ماکسیمگورکی-قومیازنژاد

هـندواروپـایی
3-بدنامی-خلطسینهوبینی-

بلهروسی
4-نــامســابقشــهرکرد-

نیروبخش-هیچوقت
5-نوعیطالق-رسموسنت-

برایبیانآرزوبهکارمیرود
6-قابلشنیدن-باریکبین-
نـــــویسندهفــــرانسوی

نمایشنامهخسیس
7-شــیفت-غذاییازگوشت
چرخکــردهوآردنخودچی-

خرسسیاهوسفید
۸-دستشكســته!-گرایش
خاصــیدریکدیــن-گردو

خاک-شبكهگستردهجهانی
۹-سیاهیلشــكرسینمایی-

یــارعذرا-همسرسمیه
۱0-چستوچابک-قسمتیاز

دست-زمستان
۱۱-جامــهکــسســیهو...
خودازرقنكنیــم-خواهش-

سینهبندتكواندو
۱2-اصطالحیدرشــطرنج-

بذر-بلدرچین
۱3-تكــرارحرفــی-رئیس

وزارتخانه-خروشان
۱4-زنجادوگــر-فنــیدر

کشتی-مادهآرایشیناخن
۱5-ظرفغذایســربازاندر

پادگان-فیلمنامهمصور
 

عمودی:
۱-بدن-صاحــب-قرارداد
اســتعمارینفــتایــرانو

انگلستان
2-درکبدتولیدمیشــود-
گلیزیباکهزیستگاهاصلیآن

داماشگیالناست
3-خوراکــیازگوشــتو
سیبزمینیوپیازوسبزیجات-

نویسنده-گشودنمعما
4-پشتسر-ثروتمندشدن-

سیاهپوشعدالتخواه
5-ویزا-چندذره-آفرین

6-نوشیدنیگرم-مهمترین
وســیلهدرمطالعهجغرافیا-

ژانریسینمایی
7-نیكورو-اســببارکش-

بهحدمطلوبنرسیده
۸-سخنبیپرده-پستانداری
شـــبیهراســــو-سـهل-

سنگآسیاب
۹-گاوچرانآمریكایی-تاراج-

نمایشنامهایازشكسپیر
۱0-فرومایه-اتاقیکهباالی
قبربزرگاندینیمیسازند-

خالكوبی
۱۱-سبزچشم-تازهبهراهافتاده-

صداپیشه
۱2-ازهفــتقلــمآرایشقدیم-

پولگرجستان-متكدی
۱3-مخترعتلفن-محكمواستوار-

طرفدارهرجومرج
۱4-آلبومیباآوازشهرامناظری-

هالکونابودی
۱5-لطفومهربانی-گذرگاهآب-

15رمزینه

نيداينبنوتولپ
مادرتنيدهازور
لزيدبولساازرو
وپويويتنميمي
درولعافتنداهن
ييادخردنلقناد
شرايطاههشپرو
هيدهنمكاودابل
رغينيوافتاهت
بوخشنزرسوللتا

اروهاهيرظنياب
ريدنشپدورسبا
انشادورماهدند
نايلالههللادي

يلگاوديسرپهمه
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

174569382
623748951
985321746
391486527
742135869
568972413
236894175
859217634
417653298

متوسط

7 4 8       
  6 5 4     
 3  8  6    
    9 4 1   
8        2
  9 7 6     
   1  2  4  
    3 5 2   
      6 7 5361278945

479635128
852149673
186357294
935421867
724896351
643782519
518964732
297513486

ساده

متوسط

748913526
296547831
531826794
653294187
874351962
129768453
965172348
487635219
312489675

سخت

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

ساده

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

شمشیربازیایرانطیســالیانگذشتهپیشرفت
خوبیداشــتهوحتیتوانســتهتایکقدمیمدال
المپیکهمپیشبرود.شمشــیربازیکهباهدایت
پیمانفخریوبازیكنانیهمچونمجتبیعابدینیو
علیپاکدامنبرسرزبانهاافتادودرمسیرپیشرفت
قرارگرفتحاالباکاپیتانیپاکدامنرویســكوی
بازیهایآسیاییقرارگرفتهاست.پاکدامنستاره
اینروزهایشمشــیربازیایرانکــهدربازیهای
کشورهایاسالمیهمراهباتیمسابرتوانستمدال
طالکســبکندازمدالجهــانوالمپیکصحبت
کردهاست.سابریستهایایراندرفینالکشورهای
اســالمیتیمترکیهمیزبانراشكستدادندوروی
سكوینخستایســتادند.ازنكاتجالبایندیدار
اینبودکهپاکدامندرانفرادیدرمقابلشمشیرباز
ترکیهایشكســتخوردهبودولیدردیدارتیمی
سابریســتهایایرانقاطعانهوبانتیجه45بر2۸

توانستندشمشیربازانترکیهراشكستدهند.

  برد قاطعانه در دیدار فینال ســابر 
تیمی، منجر به قهرمانی تیم ایران شــد. از این 

مسابقه و کسب مدال طال برایمان بگو؟
برایپیروزیدرایندیدارانگیزهباالییداشتیم.رفته
بودیمبرندهشویموبهچیزیجزبردفكرنمیکردیم.
جوسالنبهنفعتیممیزبانبودولیانگیزهبچههای
ماآنقدرباالبودکهتوانستیمخیلیزودبرشرایط
مسلطشویم.البتهاینازتواناییهاوشایستگیهای
تیمترکیهکمنمیکند.آنهاتیمخوبیهستندکهدر
قهرمانیاروپاهمعملكردخوبیداشتندوتوانستند
تیمهایبزرگیراشكستدهندوسوماروپاشوند.

  خیلی ها از این رقابت به عنوان نبرد 
انتقامی یاد می کردند چرا کــه تیم ترکیه در 
قهرمانی جهان تیم ما را شکست داده بود. نظر 

خودت چیست؟

ترکیهتیمخوبیاستکهدرقهرمانیجهانهمایران
وهمرومانیراشكســتداد.دربخشانفرادیهم
نمایندهآنهامنرابردولیهمانطورکهگفتممابرای
بردرفتهبودیموسرشارازانگیزهبودیم،کماشتباههم
مبارزهکردیمودرنهایتپیروزمیدانشدیم.درباره
مســابقاتجهانیهمبایدبگویمشكستدرمقابل
ترکیهیکاتفاقبود.ازآناتفاقاتیکهدرورزشرخ
میدهدوانتظارشرانداری.آنهاتیمخوبیهستند
ولیواقعاتیممابهتراست.البتهکهکارهایزیادی
داریم.مابایدمدالالمپیــکوقهرمانیجهانرا

کســبکنیمکهانشاءاهلل
اتفــاقخواهد

افتاد.

دنبال مدال المپیک هستیم
علی پاکدامن پس از موفقیت در بازی های کشورهای
 اسالمی از اهداف آینده شمشیربازی ایران می گوید

مربیان  مظلوم
  در این مدت انتقادات زیادی 

از مربیان تیم ملی شد. پاکروان در 
این مورد می گویــد: »مربیان به ناحق 
قضاوت شــدند و در حقشان کم لطفی 
شد. دوست دارم این مدال را به مربیان 

تقدیم کنم و امیدوارم موفقیت های 
شمشیربازی ادامه دار باشد.

پیشرفتی در کار نبود
ایرانهماننددورهگذشتهبا3۹طالدرردهسوم
بازیهایکشورهایاسالمیقرارگرفتونتایجدر

بعضیازرشتههاناامیدکنندهبود
ایرانبازهمسومشد.کاروانورزشایرانکهنسبتبههمهدورههابا
بیشترینتعدادبهبازیهایکشورهایاسالمیقونیهاعزامشدهبود،
اینبارهمنتوانستدرردهایبهترازسومیقراربگیرد.ایرانبا3۹طال،
44نقرهو50برنزدررتبهسومقرارگرفت.ایندرحالیبودکهترکیه
میزبانبا۱45طال،۱07نقرهو۸۹برنزتیماولبود.ازبكســتانهمبا
5۱طال،42نقرهو65برنزیکردهباالترازایرانقرارگرفت.ایراناینبار
همسومشدتاهمچنانبهتریننتیجهایران،مقامدومیدربازیهای

20۱3اندونزیباشد.
جداازردهبندیکلیکاروان،عملكردبعضیازرشتههاناامیدکننده
بود.درتقسیمبندیمدالبیشــترینمدالراوزنهبردارانگرفتهاند
امااینایرادبهمیزبانبودکهچرادرهروزن3مدالتوزیعشــد.در
بازیهایالمپیکوآسیاییفقطمدالمجموعدرنظرگرفتهمیشود.
کشتیتیمدوماســتامامیشوداینرشــتهراموفقتریندانست،
بهخصوصآزادکارانرا.کشــتیبانفراتدوموحتیســومبهقونیه
رفتهبود.دوومیدانی،کاراتهوجودوضعیفتــرازبقیهعملکردند.
درشــناهمباوجودرکوردشكنیوتبلیغاتیکهشــد،ازنظرمدالی
نتیجهرضایتبخشنبود.بسكتبال3نفرهحتیبهفینالنرسیدتاافت
بسكتبالدرآسیاجدیترازقبلگرفتهشود.هندبالهمهرچندبرنز
گرفتامادرحدانتظارظاهرنشد.دراینمیانایراداتیهمبهمدیریت
کاروانواردبود.هرچندکمیتهملیالمپیکازفدراسیوندوومیدانی
بهخاطرضعفمدیریتایرادگرفتکهچرابعضیازنفراتاینرشته
خارجازدهكدهساکنبودندوبعضیهاباتستهایکروناییمثبتعازم
قونیهشدهبودنداماهمینایرادبهخودمدیرانکاروانواردبودکهچرا
نتوانستنداعضایکاروانرامدیریتکنند.بااینحالنگرانیاصلی
دربارهجایگاهایراناست.دربازیهاییکهبیشترکشورهابانفراتدوم
حاضرشدهبودند،ایراننتوانستجایگاهیبهترازسومیداشتهباشد.

دربازیهایآسیاییایراندرچهردهایمیایستد؟
1وزنهبرداری.....................................................۹طال،6نقرهو۱2برنز
کشتی)آزادوفرنگی(.......................................۸طال،3نقرهو5برنز 2
پاراشنا................................................................5طال،6نقرهو4برنز 3
پاراتیروکمان......................................................5طال،5نقرهو3برنز 4
تكواندو................................................................5طال،4نقرهو4برنز 5
تنیسرویمیز..............................................................3طالو2نقره 6
شمشیربازی.................................................یکطال،3نقرهو2برنز 7
دوچرخهسواری)جادهوپیست(................یکطال،2نقرهو2برنز 8
تیراندازیباکمان....................................یکطال،2نقرهویکبرنز 9
10والیبال...................................................................یکطالویکنقره
..............................................................................5نقرهو3برنز 11کاراته
12پاراتنیسرویمیز........................................................4نقرهو7برنز
13دوومیدانی.............................................................یکنقرهویکبرنز
14ژیمناستیک)ایروبیکوهنری(...............................................2برنز
15بسكتبال......................................................................3در3یکبرنز
16هندبال....................................................................................یکبرنز
17جودو.......................................................................................یکبرنز
18شنا...........................................................................................یکبرنز



برگ برنده در دست آهوی من مارال
جیران جمع شد

سازندگان ســریال »آهوی من مارال« که ماه ها 
پیگیر پرونده جیران بودند، توانستند حکم توقف 
پخش سریال  جیران  را بگیرند. حاال این حکم بعد 
از رسیدن به سازمان ســاترا، مراحل خود را طی 
کرده است. ساترا پلتفرم موردنظر را موظف کرد تا 
تمام قسمت های این سریال از روی پلتفرم حذف 
شود. به گزارش همشهری، با توجه به دستور قوه 
قضاییه، آیکون سریال »جیران« به کلی از پلتفرم 
پخش کننده حذف شــده و قسمت های پیشین 
این سریال هم دیگر در دسترس کاربران نیست. 
 جیران  55 قســمت دارد که تاکنون 23 قسمت 
آن پخش شده است؛ همین 23 قسمت هم دیگر 
قابل پخش نیست و مابقی قسمت های این سریال 

تاریخی هم در بالتکلیفی قرار گرفته است.

صداوسیما خود را 
رقیب پلتفرم ها نداند

مجتبی توانگر، رئیس کمیتــه اقتصاد دیجیتال 
مجلس و نماینــده مردم تهــران در مجلس در 
گفت وگو با همشــهری آنالین با بیان اینکه یکی 
از موضوعاتی که این روزها فضای اســتارت آپی 
را درگیر کرده اعمال نظر گســترده صداوسیما و 
دخالت در امور اســتارت آپ های شبکه نمایش 
خانگی اســت، می گوید: »شبکه نمایش خانگی 
تاکنون در حوزه نظارت وزارت ارشاد قرار داشت. 
تعمیم صوت و تصویر فراگیر بــه حوزه دیگری 
چه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و چه هر نهاد 
دیگری باید مقیــد به قانون باشــد. اگر مقید به 
قانون نباشد ســلیقه گرایی محسوب می شود که 
خود نوعی خطر اســت.« وی در ادامه می افزاید: 
»نمی توانیم امور مختلف را براساس سلیقه افراد در 
یک سازمان و مجموعه اداره کنیم. این بزرگ ترین 
اشتباه است. فلسفه ذاتی مجلس شورای اسالمی 
به عنوان نهاد قانونگذار تبیین این قواعد اســت. 
وظیفــه نهادهای اجرایی هم عمل بــه مّر قانون 
است و نه تالش برای اعمال برداشت های فردی 
و سازمانی. شبکه نمایش خانگی واقعا تبدیل به 
یک ثروت و سرمایه ملی شــده است؛ ثروتی که 
جامعه هنری کشور در رده های مختلف به پشتوانه 
چرخه های جدیدی از کسب وکارهای نوپدید در 
ایجاد این ثروت عمومی نقش داشته اند.« توانگر 
تأکید می کند: »واقعا نمی شود این ثروت عمومی 
را نادیده گرفت یا تعطیــل کرد. این را با صراحت 
عرض می کنم نمی شــود مقابل این همه توانایی 
ایستاد. چون این ظرفیت براساس توانایی و مهارت 

ذاتی جامعه هنری کشورمان ایجاد شده است.«
توانگر می گوید: »قانون در کشــور حرف اول را 
می زند؛ مخصوصا برای حمایــت از توانایی هایی 
که همه ما شــاهد خالقیت های آن هستیم. در 
این راه، شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارشاد، 
صداوسیما و شــورای عالی انقالب فرهنگی باید 
کمک کنند که دستورات رهبری در جایگاه رفیع 
ولی فقیه و همچنین در سطوح پایین تر اصل۱۱۰ 
قانون اساســی در حوزه فضای مجازی به صورت 
قانون در مجلس درآید که بهانه از دستگاه ها برای 
نظارت های سلیقه ای گرفته شــود. یک نکته را 
عرض کنم که باز این بهانه نشود برای عده ای که 
اشکال گیری کنند. شبکه نمایش خانگی مثل هر 
پدیده دیگری خالی از اشکال نیست، ولی راه حل 
مواجهه با آن، خلع  ید از بخش خصوصی و به قهقرا 

فرستادن سرمایه گذاران نیست.«
وی می گویــد: »درباره شــبکه نمایــش خانگی 
نگرانی هایی هســت، چرا که رقبای زیادی دارد. 
به نظرم تا اطــالع ثانوی صداوســیما نیــز باید 
تالشش را بیشــتر کند تا بتواند خود را به جایگاه 
فعلی پلتفرم های فعال برســاند و خــود را رقیب 
شبکه خانگی نداد. ســازمان صداوسیما با احترام 
به حکم رهبری باید در کنار سایر اجزای حاکمیت 
از جمله وزارت فرهنگ و ارشــاد و شورای  عالی 
فضای مجــازی، نقش تنظیم گــر را برای خود 
قائل باشــد. اگر دســت و پای شــبکه نمایش 
خانگی را خودمان به دســت صداوسیما و ساترا 
ببندیم رقبای خارجی، بخــش عمده ای از بازار 
را تصاحب می کنند. شبیه بالیی که سر تولیدات 
مشابه در کشــورهای عربی آمده؛ نقش آفرینی 

مجموعه هایی مثل نتفلیکس و...«
نماینده مجلس با اشاره به اینکه جایگزین محتوای 
تولیدی ســینمای خانگی، تولیدات صداوسیما 
نیســت، توضیح می دهد: » تنها حدود ۸میلیون 
نصب اپلیکیشن نتفلیکس روی کافه بازار وجود 
دارد. به عالوه هزینه اشتراک ماهانه نتفلیکس در 
کشورهای همسایه مانند ترکیه حدود 2.5دالر و 
این هزینه در مورد پلتفرم های داخلی حدود ۴دالر 
یعنی بیش از ۱.5برابر هزینه اشتراک نتفلیکس 
اســت. درصورت ضربه خوردن تولیدکنندگان 
داخلی بــا توجــه بــه ارزان تــر و جذاب بودن 
ســرویس هایی مانند نتفلیکس و آمازون پرایم 
حتما اقبال به این پلتفرم هــای خارجی افزایش 

خواهد یافت.« 

متن کامل گفت وگو را 
با اسکن این کیو آرکد  

بخوانید.

سیما
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هجوم کاغذخواران به موزه هنرهای معاصر
حشراتی به نام »بیدکاغذ« به جان آثار موزه افتاده و این مرکز را در 2روز گذشته برای سمپاشی تعطیل کرده اند

در نمایشگاه »مینی مالیسم )کمینه گرایی( و 
کانسپچوال آرت )هنر مفهومی( در میانه هنر 
قرن بیســتم« که از اول تیر در موزه هنرهای 
معاصر تهران گشــایش یافتــه، عکس هایی 
از 2عــکاس و هنرمنــد مفهومــی آلمانی به 
نام هــای بِِرند و هیال بکر به نمایش گذاشــته 
شده که سبک خاصی در کارشان دارند. چند 
روز پیش ویدئویی در فضای مجازی دســت 
به دست شد که نام برند و هیال بکر را نه به دلیل 
سبک خاص عکاسی شان بلکه به دلیل حضور 
2حشره کاغذخوار سیلورفیش در قاب تابلوی 
به نمایش درآمده از این دو هنرمند در نمایشگاه 
مینی مالیسم و کانسپچوال آرت بر سر زبان ها 
انداخت. سیلورفیش ها که به نام بید کاغذ هم 
شناخته می شوند، حشــراتی بی بال و دارای 
2 شاخک بلند روی سرشــان و 3 زائده بلند و 
باریک در انتهای بدن شان هستند. این حشرات 
را باید به نوعی خوره کتاب محسوب کرد چراکه 
لذیذترین خوراک برای آنها کاغذ و چســب 
اســت و به این ترتیب موزه هنرهای معاصر با 
گنجینه ای از آثار نقاشی برای آنها یک رستوران 
مجلل محسوب می شود. به گفته کارشناسان، 
این حشــرات معمــوال در جاهــای تاریک و 
مرطوب پیدا می شــوند و دیده شدن شان در 
وسط روز در موزه نشانه این است که احتماال 

جمعیت این حشرات در موزه خیلی بیشتر از 
چیزی است که تصور می شــود. اما موزه برای 

حل این مشکل چه کرده است؟

تجربه حوض روغن و واکنش منطقی موزه
موزه هنرهای معاصر تهران ســال گذشته در 
افتتاحیه نمایشگاه »پنج گنج« تجربه شیرجه 
زدن یک پرفورمر در اثر هنری »حوض روغن« 
و بیــرون ریختن مقــداری روغــن از داخل 
حوض را داشــت. این اتفاق مثل همین قضیه 
سیلورفیش ها بازخورد فراوانی در شبکه های 
مجازی پیدا کرد. با افزایــش واکنش ها، موزه 
بیانیه ای به عنوان عذرخواهی منتشر کرد که 
بیشتر شبیه سلب مســئولیت از خود و مقصر 
جلــوه دادن پرفورمر بــود. در آن مقطع مدیر 
موزه احســان آقایی بود و در نهایت مدتی بعد 
از این اتفاقات کنار گذاشته شد. اما این بار که 
قضیه سیلورفیش ها در فضای مجازی منتشر 
شــد، عبادرضا اســالمی کوالیی، مدیر موزه 
هنرهای معاصر تهران، سعی در انکار موضوع 
نکــرد و اتفاقا نگرانی خود را از اینکه چه بســا 
تعداد حشرات بیشتر باشد، با رسانه ها در میان 
گذاشت. او 23مرداد به ایسنا گفت: »زمانی که 
شما پس از مدت ها نمایشگاه برگزار می کنید، 
چنین اتفاقی محتمل اســت. من و همکارانم 
تالش کردیم تا با این نمایشگاه خوانش جدیدی 
در این نمایشگاه ارائه کنیم. زمانی که کارها از 
بسته بندی شان خارج شده و به گالری ها آورده 
می شوند ممکن است چنین اتفاقاتی رخ دهد. 

در حوزه آثار مفهومی باید نگهداری بیشتری 
صورت گیــرد. خود ما خیلی نگران هســتیم 
و درصــدد بودیم تا از مشــورت های بیرونی و 
متخصص ها بهره مند شــویم چون وقتی شما 
یک حشره می بینید، باید پیش بینی کنید که باز 
هم شاید وجود داشته باشد.« وی درباره اینکه 
آیا دیده شدن این حشــرات به قیمت و ارزش 
این آثار گرانبها لطمه زده هــم گفت: »اینکه 
قیمت این کارها با چنیــن اتفاقی تحت تأثیر 
قرار گرفته باشد اصال صحت ندارد. کارها هیچ 
آسیبی ندیده اند. همچنین از نظر اینکه این اثر 
آسیب دیده باشد، اصال چنین نیست.« تجربه 
حوض روغن نشــان داد کــه بی اهمیت جلوه 
دادن موضوعی که افکار بخشــی از جامعه را 
مشغول کرده می تواند اثرات مخرب بیشتری 
داشته باشد و به بی اعتنایی مسئوالن در برابر 

نگرانی های بجای مردم تعبیر شود.

سیلورفیش های چشم و دل سیر
مســئوالن موزه خوب می داننــد که حضور 
ســیلورفیش ها در موزه می تواند چه عواقبی 
داشــته باشــد و قضیه را جدی گرفتند. عصر 
دوشنبه، 2۴مرداد ماه، محمود ساالری، معاون 
امور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، 
از موزه هنرهای معاصر تهــران بازدید کرد و 
گفت: »آثــار گنجینه مــوزه هنرهای معاصر 
تهران، ثروت ملی و نگهداری شایســته آن از 
مهم ترین دغدغه های مــا و خانواده هنر ایران 
است. در بازدیدی که امروز پس از بررسی های 

کارشناسان مرتبط، از این اثر و سایر آثار موجود 
در نمایشــگاه داشــتم، خوشــبختانه این اثر 
هیچ گونه آســیبی ندیده و حشره مزبور ضمن 
پاکسازی اصولی توسط متخصصان، در هیچ یک 

از آثار نمایشگاه دیده نشده است.«
چهارشنبه 26مرداد، موزه بیانیه ای درباره این 
اتفاق منتشر کرد که در بخشی از آن آمده: »آثار 
گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران، ثروت ملی 
و نگهداری شایسته از آنها مهم ترین دغدغه همه 
ماست و توجه و حساسیت خانواده هنر ایران 
سرمایه گرانبهاست. به محض آگاهی از ورود 
حشــرات به عکس مزبور، کارشناسان مرتبط 
بالفاصله )همان شب( در موزه حاضر شدند و 
ضمن پاکسازی اثر، ســایر آثار نمایشگاه را نیز 
بررسی کردند. خوشبختانه این اثر هیچ گونه 
آســیبی ندیده و هیچ حشــره ای در سایر آثار 
نمایشگاه نیز دیده نشده است. سپس بررسی 
نوع حشره و میزان نفوذ آن در گنجینه با دعوت 
از چند کارشناس خبره این مهم در دستور کار 
قرار گرفت.« در این بیانیه، در خالصه نظرات 
کارشناسان که در 2بند آمده 2نکته مهم وجود 
داشت: اول اینکه ردی از تغذیه سیلورفیش ها 
از مقوای اصلی و پاسپارتوی اثر برند و هیال بکر 
دیده نشده و دوم اینکه احتماال این حشرات از 
فضاهای جانبی موزه به تابلوها وارد شده اند. اگر 
ادعای اول صحت داشته باشد، باید خوشحال 
باشیم که این دو سیلورفیش کاغذخوار گرسنه 
نبوده اند و از غذای لذیذی مثل تابلوی عکس 
2هنرمند آلمانی چشم پوشــیده اند. در مورد 

ادعای دوم هم این ســؤال پیــش می آید که 
این دو حشــره چطور از فضاهای جانبی موزه 

یکراست وارد قاب این تابلو شده اند!

یادگار مرمت موزه
موزه از ســاعت ۱7روز پنجشــنبه هفته قبل 
برای سمپاشــی تعطیل بود و این تعطیلی در 
روز جمعه هم ادامه داشــت تــا خیال همه از 
بابت امحای آفت در موزه راحت شود. برخی ها 
معتقدند این حشــرات چه بســا یادگار دوره 
دو ساله مرمت موزه باشــند که در آن دوران 
استانداردهای قرنطینه آثار به درستی رعایت 
نشده اســت. همچنین حدس و گمان هایی 
درباره وضعیت نه چندان مناســب نگهداری 
آثار در گنجینــه موزه وجــود دارد که چون 
شــواهد متقنی در این باره منتشــر نشــده 
نمی شود به این حدسیات اتکا کرد. نمایشگاه 
»مینی مالیسم )کمینه گرایی( و کانسپچوال 
آرت )هنر مفهومی( در میانه هنر قرن بیستم« 
در رســانه های خارجی هم مــورد توجه قرار 
گرفت و حاال وجود حشرات در موزه هنرهای 
معاصر تهران تا حدودی به اعتباری که از قَِبِل 
برگزاری این نمایشــگاه برای مــوزه به وجود 
آمده، خدشــه وارد کرده است. موزه هنرهای 
معاصر تهــران که تعدادی از ارزشــمندترین 
آثار هنری جهان را در اختیار دارد باید توجه 

بیشتری را صرف رسیدگی به 
مسائل فنی و تخصصی کند تا 
اعتبار و وجهه اش لطمه نبیند.

من زنده ام
 روایت معصومه  آباد

  امدادگر آزاده ای  که ۴سال
 در اسارت رژیم بعثی عراق بود

 نقش »روایت ها«
در اندیشه ورزی

بررسی اجمالی نظریات »روایت شناسان 
غربی« با تأکید بر آراي اچ.پورتر ابوت

به خون حسین)ع(
 جلوه هایی 

 از آیین ها و آموزه های عاشورایی
در سینمای ایران

جمع و تفریق های خط قرمز
واکنش ها به ماجرای اعالم اسامی ممنوع الکارهای سینما همچنان ادامه دارد 

اعالم رســمی اسامی ممنوع الکارهای ســینما، که همین 
هفته باید منتظر انتشارش باشیم، از آن اتفاق هایی است که 
خیلی مسبوق به سابقه نیست. معموال اسامی ممنوع الکارها 
به صورت رســمی اعالم نمی شــود. دهه6۰ که دوران اوج 
محدودیت ها و ممنوع الکاری ها بود، به صورت رســمی از 
هیچ هنرمندی به عنــوان ممنوع الکار نام برده نمی شــد. 
مدیران سینمایی دهه6۰ در 2مرحله تولید و اکران ماجرا 

را پیش می بردند. 
در مرحله درخواست پروانه ساخت، اگر نام ممنوعه ای در 
فهرست عوامل وجود داشــت موضوع به صورت شفاهی به 
اطالع تهیه کننده رسانده می شــد. به این ترتیب نام فرد 
ممنوع الکار حذف و فرد دیگری جایگزینش می شــد. در 
دهه6۰ نام هیچ هنرمندی به عنوان ممنوع الکار رسانه ای 
نشد، درحالی که تعداد بسیار زیادی از هنرمندانی که سابقه 
فعالیت در ســال های قبل از انقالب داشتند در این دوران 
حذف شدند. در آن سال ها هیچ وقت به صورت رسمی اعالم 
نشد ایرج قادری، سعید راد یا فردین حق حضور در سینما 

را ندارند. موضوع در مرحله پروانه ساخت مدیریت می شد. 
در ســال های بعد حضور هنرمندی که به هر دلیل دچار 
حاشیه شده بود دامن فیلمش را در مرحله اکران می گرفت؛ 
ماجرایی که تقریبا در همه این سال ها ادامه داشته است. 
صحبت های اخیر وزیر ارشاد هم ناظر بر همین ماجرا بود 
و اینکه قرار نیست در دولت سیزدهم سرنوشت اکران یک 
فیلم به حضور عواملش که دچار حاشیه شده، گره بخورد. 
در واقع از این مقدمه مثبت و راهگشــا، حاشــیه ای به نام 
ممنوع الکاری سینماگران دوباره پررنگ شد. توضیح رئیس 
ســازمان ســینمایی درباره صحبت های اخیر وزیر ارشاد 
درباره ممنوع الکاری هنرمندان، فصل تازه ای برای داستانی 
که بعد از حضور ســینماگران ایرانی در کن کلید خورده 
بود، گشود. محمد خزاعی، رئیس سازمان سینمایی که در 
حاشیه مراسم تقدیر از اهالی رسانه به سؤاالت خبرنگاران 
پاسخ می داد، گفت: »آقای وزیر در صحبت های خود شخص 
خاصی را نام نبردند و گفتند اگر کســی ممنوع الکار شده 
باشد عطف به ماسبق نمی شــود، یعنی فیلم هایی که در 
گذشته بازی کرده دچار مشکل نمی شوند. اینکه رسانه ها 
این حرف ها را به سمت و ســوی یک بازیگر یا کارگردانی 
ببرند و تحلیلی داشته باشــند، مسئله دیگری است. با این 

حال برای یکسری از دوستان در ارتباط با بیانیه ۱7۰نفر)در 
حوادث خوزستان( و برای یکســری دیگر هم در ارتباط با 
جشنواره کن مشــکالتی به وجود آمده که ما درباره بیانیه 
۱7۰نفر گفتیم این جریان به ســازمان سینمایی مربوط 

نیست.«

پای تفریق را وسط نکشید
در هفته هــای اخیر مدیــران ســینمایی در توضیح لزوم 
دریافت مجوز برای حضور در جشنواره های خارجی، از فیلم 
»تفریق« به عنوان نمونه ای که سازندگانش ضوابط شرکت 
در فستیوال ها را رعایت کرده اند نام بردند. همزمانی داستان 
ممنوع الکارهای سینما با نام برده شدن از تفریق به عنوان 
بچه خوب و باانضباط سینما، صدای کارگردان این فیلم را 
درآورد. در بخشــی از نامه مانی حقیقی خطاب به رئیس 
سازمان سینمایی چنین نوشته شده است: »فیلم »تفریق« 
متعلق به سینمای »اجتماعی« به معنای رایج آن نیست و 
بدیهی است که مضامینی که مطرح می کند از فضای فیلم 
»برادران لیال« دور است. به همین دلیل، طبیعی است که  
روال اخذ پروانه نمایش را با سهولتی نسبی طی کرده است. 
این به هیچ وجه به آن معنا نیست که حمایت من و همکاران 

دیگرم از حقوق همه فیلمسازها برای اکران فیلم شان، بدون 
هرگونه دخل و تصرف از جانب سازمان سینمایی، کاسته 
یا خدشه دار شده باشــد. بدیهی است اگر بنا باشد سمت و 
سویی را برای حمایت و همبستگی انتخاب کنم، دستم را 

دور گردن همکاران عزیزم حلقه می کنم.«

چه کسانی ممنوع الکار شده اند؟ 
در روزهای اخیر گمانه زنی هایی در فضــای مجازی درباره 
ممنوع الکارهای ســینما صورت گرفته کــه البته هیچ کدام 
هنوز مورد تأیید رسمی قرار نگرفته اند. به نظر می رسد اسامی 
ممنوع الکارهای ســینما بیشــتر از اینکه براساس اطالعات 
به دســت آمده رسانه ای شده باشــد، بر مبنای واکنش های 
رســمی مدیریت فرهنگی تنظیم شده اســت. فهرستی که 
تقریبا همه افراد حاضــر در آن بعد از حضور در جشــنواره 
کن دچار مشکل و حاشیه شده اند. از تعدادی از عوامل فیلم 
برادران لیال به عنوان ممنوع الکارهای ســینما نام برده شده 
است. نام عضو ایرانی هیأت داوران جشنواره کن هم در این 

فهرســت تأیید نشده به چشــم می خورد؛ 
سینماگری که گفته می شود فعال تصمیمی 

برای فعالیت سینمایی در ایران ندارد.

ندا زندیتجسمی
روزنامه نگار

شهاب مهدویسینما
روزنامه نگار

پیش نویس 
نهایی شبکه 
نمایش خانگی

وزیر فرهنــگ که چندی 
پیش از یک پیش نویس برای 
مدیریت شبکه خانگی خبر 
داده بود بیان کرد که جزئیات 
ایــن پیش نویــس که در 
مذاکره های طوالنی با پیمان 
جبلی به سامان رسیده است 
به زودی اعالم می شــود. 
اسماعیلی،  محمدمهدی 
درباره پیش نویسی که پیش 
از این عنــوان کرده بود در 
حوزه نظارت بر شبکه نمایش 
خانگی از طرف وزارت ارشاد 
ابالغ و نهایی شده عنوان 
کرد: این بحث تقریبًا انجام 
شده و به نظرم روزهای آینده 
می توان درباره جزئیات آن 
صحبت کــرد.وی درباره 
اینکه چــه مذاکره هایی با 
رئیس صداوسیما داشته بیان 
کرد: با آقای جبلی مذاکرات 
طوالنی داشتیم و این کار با 
همدلی انجام می شود، بنای 
ما بر این اســت که با همه 
دستگاه های فرهنگی کشور 
ازجمله سازمان تبلیغات، 
حوزه هنری، صداوسیما، 
مجموعه وزارت فرهنگ که 
متولی اصلی حوزه حکمرانی 
فرهنگی در کشور است این 
کار را انجام دهیم. اسماعیلی 
در ادامه گفت: این جمع بندی 
امروز یک جمع بندی قطعی 
در دولت اســت. حرکت 
موفق حرکتی اســت که 
فرهنگی  دســتگاه های 
هم افزا باشــند، بنابراین 
ما دور از فضاهای هیاهو و 
جنجال و حاشــیه تالش 
کردیم این کار را به سامان 
برسانیم و ان شاءاهلل به نتیجه 
نهایی می رسد و طی یکی 
دو روز آینــده می توانیم 

اطالع رسانی کنیم.

اخبار اسکار

معاون بین الملل و توسعه 
بازار خارجی بنیاد سینمایی 
فارابی گفت: اسامی نهایی 
انتخاب  اعضای کمیتــه 
فیلم ایرانی برای شــرکت 
در اسکار انتخاب و معرفی 
شده که همزمان با معرفی 
فیلم اعالم می شــود. رائد 
فریدزاده بــا اعالم اینکه 
لیست افراد برای حضور در 
کمیته انتخاب نماینده ایران 
در موعد مقــرر به آکادمی 
اسکار معرفی شده است، 
عنوان کرد: با تعامل خوبی که 
با خانه سینما شکل گرفت، 
فارابی اعضای پیشنهادی 
را در موعــد قانونی تعیین 
شده به آکادمی اسکار اعالم 
کرده است. روابط عمومی 
بنیاد ســینمایی فارابی به 
نقل از فریدزاده تأکید کرده: 
مطابق جــدول زمانبندی 
کارهای اسکار پیش خواهد 
رفت و اسامی منتشر شده 
در برخی از رسانه ها صرفا 
گمانه زنی های رســانه ای 
اســت و تا تأییــد نهایی 
اسامی از ســوی آکادمی 
اسکار همچنان نمی توان 
از لیست اعالمی به عنوان 
اعضای قطعــی کمیته نام 
برد. سینمای ایران در حالی 
کمتر از ۵۰روز فرصت دارد تا 
نماینده ای را برای شرکت در 
اسکار معرفی کند که برخی 
فیلم های دارای شرایط بهتر 
در پخش  بین المللی برای 
دریافت پروانه نمایش دچار 

مشکل شده اند.

بدرقه برزویه

مراسم تشییع پیکر »بابک 
برزویه« عکاس پیشکسوت 
ایران دیروز در محل خانه 
هنرمندان ایــران برگزار 
شد. به گزارش همشهری، 
پیکر مرحوم بابک برزویه، 
هنرمند عکاس برای آخرین 
بار به خانه هنرمندان ایران 
آورده شــد تا از آنجا به 
ســمت قطعه هنرمندان 
بهشــت زهرا)س( بدرقه 
شــود. در مراسم تشییع 
پیکر زنده یاد بابک برزویه 
خانــواده وی و همچنین 
جمعــی از دوســتان، 
همکاران و اصحاب فرهنگ 
و هنر مقابل خانه هنرمندان 

ایران حضور داشتند. 
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شنبه 29  مرداد 221401
شماره  8570

»آنقدر صدایمان بلند بود که این بار متوجه صدای 
وحشت آور چرخش کلید توی قفل نشدیم. ناگهان 
3نگهبان را باالی سر خود دیدیم که با کابل های 
چرمی که از داخل شان سیم های برق رد می شد 
وارد سلول شدند. تا آنجا که قدرت داشتند به سر 
و تن ما زدند. فاصله بین ضربات آنقدر کم بود که 
انگار هیچ ضربه ای به ضربه دیگر امان نمی داد. 
بی وقفه ضربه ها بر ما فرود می آمد!«؛ این توصیفی 
کوتاه از زندگی معصومه آباد، دختری 17ســاله 
است که به عنوان امدادگر در روزهایی که آبادان 
زیر آتش خمپاره و توپ دشــمن بود شهرش را 
رها نکرد. دکتر معصومه آباد، نماینده تهران در 
سومین دوره شورای اسالمی، خاطرات خود را با 
قلمی روان و خواندنی در کتابی به نام »من زنده ام« 

روایت کرده است.

جنگ شروع شــد و همه را غافلگیر کرده بود. آبادان 
و خرمشهر نخستین شهرهایی بودند که در معرض 
حمالت گلوله های دشمن قرار داشتند. معصومه آباد 
که برای همراهی با زن برادرش در بیمارستان تهران 
بوده با شنیدن خبر شروع جنگ هر طور شده خود را 
به خوزستان می رساند. او درباره آن روزهای پرالتهاب 
می گوید: »خبرهایی که از آبادان می رســید چنان 
بی قرارم کرده بود که به اصرار و التماس کریم)برادرم( 
را راضی کردم به هر وسیله اي که شده شهر به شهر 
خودم را به آبادان برسانم. صبح زود به اهواز رسیدم. 
رحیم)برادرم( در ترمینال اهواز به اســتقبالم آمد. با 
هم به ستاد هماهنگی و پشتیبانی جبهه در شرکت 
نفت رفتیم. تعداد زیادی از خانم ها مشغول خدمات 
پشــتیبانی بودند. چند روزی در کنار آنها مشغول 
شدم، اما همچنان بی تاب و بی قرار بچه های پرورشگاه 
بودم. آبادان آرام سرزنده و پرتالش به معرکه جنگ 
تبدیل شده بود. جنگ آنقدر شدید بود که کمتر کسی 
یاد بچه های پرورشگاه می افتاد. حتی در زمان صلح 
و شــادی هم این بچه ها در ذهن خیلی ها محکوم به 

فراموشی بودند چه برسد به روزهای خون و خمپاره. 
هواپیماهای عراق بی وقفه شهر را بمباران می کردند. 
این شــهر چه ویران و چه آباد شهر من بود. مرتب به 
رحیم می گفتم: »باید به آبادان برگردم.« او عصبانی 
می شد و می گفت: »دختر! آبادان دیگر جای تو نیست. 
جنگه معصومه! می فهمی؟ جنگه!« هر روز به دنبال 
راهی می گشتم که خودم را به آبادان برسانم. زیر باران 
گلوله، تردد در جاده آبادان- اهواز به ســختی انجام 
می گرفت. معصومه دنبال راهی برای رفتن به آبادان 
بود و سرانجام توانست برادر دیگرش سلمان را راضی 
کند با اتوبوسی که انتقال اسرای عراقی را انجام داده 
بود، به آبادان برود. سلمان در مسیر اهواز- آبادان او را 

آماده  برخورد با شهری می کند که دیگر آباد نبود...
در آن شهر شلوغ و به هم ریخته که کوچه هایش بوی 
خون می داد، سلمان از معصومه خواست تا چند روزی 
در مسجد بماند و کار پشــتیبانی جبهه را به کمک 
خواهران دیگر انجام دهد. هر لحظه امکان داشــت 
دسترسی به مسجد هم از بین برود. سلمان از معصومه 
می خواهد که به او قولی بدهد؛ »سلمان از من خواست 
قول بدهم گاهی با یک نوشــته آنها را از سالمتی ام 
مطلع کنم. با ناراحتی گفتم: »چی؟ نوشته! توی این 
بزن بزن من چطوری قول بدم؟ نه! نمی تونم. من کاغذ 
و قلم از کجا گیر بیارم؟« با عصبانیت گفت: »با التماس 
و گریه و  زاری کریم رو راضی کردی و از تهران اومدی 
اهواز. با قلدری رحیم رو راضی کردی اومدی آبادان 
توی این آتیش و خون. حاال حتی زیر بار یک خط نامه 
نمی ری که الاقل دلمون آشوب نباشه!« گفتم: »آخه 
تو این آشوب و خون دنبال کاغذ و قلم برای نامه نوشتن 
باشم؟ چی بنویسم؟« گفت: »بابا! چقدر برای دو کلمه 
نوشــتن چانه می زنی! نگفتم شاهنامه بنویس. فقط 

بنویس من زنده ام!«

اسم رمز ژنرال های ایرانی 
معصومه آباد که نگران بچه های پرورشگاه بود، بعد از 
انتقال بچه ها به شیراز دوباره به آبادان برمی گردد، اما 
در مسیر جاده به اسارات نیروهای عراقی درمی آید. 
عراقی ها در جیب او 2یادداشت پیدا می کنند. روی 
یکی نوشــته شــده بود: »نماینده  فرماندار آبادان. 
ماموریت: انتقال بچه های پرورشگاه به شیراز« روی 

یادداشت دیگر نوشته شده بود: »من زنده ام.«
معصومــه آبــاد ماجرای لحظــه اســارت خود و 
شمســی بهرامی را اینگونه روایت می کند: »فکر 
کردند یکــی از مهره های مهم نظامــی ایران را به 
دام انداخته اند. درحالی که از خوشحالی در پوست 
خود نمی گنجیدند پشت سر هم به عربی جمالتی 
می گفتند و من با کنجکاوی، حرکات و حرف های 
آنها را گوش می دادم. کلمه »بنــات الخمینی« و 
ژنرال را در هر جمله و عبارتی می شــنیدم. از جواد 
که مترجم بود پرسیدم: »چی داره می گه؟« گفت: 
»می گه ما 2ژنرال زن ایرانی را اسیر کرده ایم.« گفتم: 
»ما مددکار هالل احمریم.« کوچک ترین حرکت ما 
را زیرنظر داشتند و با فریاد می گفتند: »راه بیفتید...« 
اصرار داشتند دست های ما را ببندند. به جواد گفتم: 
»دست مردها که باز است. چرا می خواهند دست های 
ما را ببندنــد؟« ترجمه کرد و افســر عراقی گفت: 
»زن های ایرانی از مردهای ایرانی خطرناک ترند!« 
از اینکه دختر ایرانی درنظر آنهــا این قدر با ابهت و 
خطرآفرین بودند احساس غرور و استقامت بیشتری 
کردم. بعد از اینکه در آن بیابان چیزی برای بستن 
دســت هایمان پیدا نکردند یکی از ســربازها بند 

پوتینش را باز کرد و با آن دست های ما را بستند.

سالم ایران!
معصومه آباد بعد از 4سال اسارت در اردوگاه عراق، به 
ایران بازمی گردد. توصیف او از دیدن آسمان ایران در 
کتاب من زنده ام! خواندنی است: »همان قدر که در 
آغاز اسارت غافلگیر شــده بودم که چگونه در خاک 
میهنم در شــهر خودم جلوی چشــم همه برادرانم 
نیروهای بعثی از زیر لوله های نفت مثل قارچ سر بلند 

کردند و مرا به اسارت بردند، آزادی هم مثل 
یک فرود اضطراری سخت مرا غافلگیر کرده 
بود. یکباره نیروهای بعثی از دور و برم محو 
شده بودند همه جا لبخند شده بود. همه به 
زبان فارسی حرف می زدند. کسی با قنداق 
تفنگ به شانه هایم نمی کوبید و اگر سرم را 
می چرخاندم با هیچ ضربه ای سرم را جابه جا 
نمی کرد. با صدای بلند فریاد زدم: »ســالم 

ایران سرافراز من!«

منزندهام
روایت معصومه  آباد، امدادگر آزاده ای که 4سال در اسارت رژیم بعثی عراق بود
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مدیرعامل موزه ملی انقالب و دفاع مقدس:
افزایش بازدیدهای گردشگران 

خارجی از موزه دفاع مقدس 
مدیرعامل مــوزه ملی انقــالب و دفاع مقدس گفت: 
»بازدیدهای گردشگران خارجی از موزه دفاع مقدس 
نسبت به 3ســال گذشــته ۸۰ درصد افزایش یافته 
است.« علی اصغر جعفری با اعالم این خبر افزود:»پس 
از معرفی موزه ملی انقالب و دفاع مقدس در کتاب های 
گردشــگری اروپا میزان بازدید گردشگران خارجی 
از این مکان فرهنگی افزایش یافت. از ســال گذشته 
تاکنون 5هزار نفر از عموم مردم، اهالی فرهنگ و هنر، 
نخبگان و مسئوالن از موزه ملی انقالب و دفاع مقدس 
دیدن کردند. البته قبل از شــیوع ویروس کرونا هر 
ساله 2 تا 3هزار نفر از این مکان بازدید داشتند. و این 
نشان می دهد که در ســال های اخیر میانگین تعداد 
بازدید کنندگان از موزه های کشور 2۰ درصد و بازدید 

از این موزه ۶4درصد رشد داشته است.«
جعفری با بیــان اینکــه موزه ها با شــیوع ویروس 
کرونا از ســال 139۸ به حالت تعلیق درآمد، اذعان 
داشت:»ســعی کردیم از فضای این مجموعه برای 
اجرای برنامه های فرهنگی، هنری و تزریق واکســن 
برای مردم اســتفاده کنیم. در نوروز امسال ۶۰ تئاتر 
خیابانی در محوطه موزه اجرا شد و تا پایان سال جاری 
نیز برنامه هــای دیگری در حــوزه فرهنگی، هنری، 
موسیقی و اجتماعی در این مجموعه برگزار می شود تا 
عالوه بر استفاده از ظرفیت موجود مردم بیشتر با این 

فضای فرهنگی آشنا شوند.«

من اسیر زنده ام
نمایشنامه بلند »من اسیر زنده ام« 
اثر عبدالحی شماســی اســت که 
انتشارات نیســتان منتشر کرده 
اســت. نمایشــنامه ای بر مبنای 
زندگی مرحــوم ســیدعلی اکبر 
ابوترابی فرد، که به طور مشخص به 
دوره ای خاص از برهه زمانی اسارت 
او در زندان هــای رژیم بعث عراق 

اشاره دارد. شماســی که نگارش مجموعه نمایشنامه های 
متعدد و در ســبک های مختلــف را در کارنامه کاری خود 
دارد، در این نمایشنامه بلند به سراغ تلفیقی از چند سبک 
نوشــتاری برای ایجاد فضای تصویری در ذهن خوانندگان 
خود رفته است. بر همین مبناست که شخصیت محوری این 
نمایشنامه، یعنی ابوترابی در ذهن خود که به صورت تصویر 
بر صحنه نمایش عبور می کند، فضاهای متعددی از اسارت 
 را به پیش چشم مخاطبش می کشــد. شماسی از یک سو
بدرفتاری و ظلم نیروهای بعث با اسرای ایرانی که به شیوه ای 

رئال و به دور از حب و بغض های رایج در ادبیات و 
تئاتر و ســینمای دفاع مقدس را در قالب ترسیم صحنه در 
متن خود وارد کرده اســت و از ســوی دیگر سعی کرده تا 
بستری کاماًل طبیعی و قابل درک برای ترسیم میزانس های 

نمایشی خلق کند.
در کنار تمامی این موارد، شاید شاه بیت این نمایش را بتوان 
در خلق تصویری به غایت واقعی از ســیدآزادگان، مرحوم 
ابوترابی دانست. شخصیتی که در این متن تنها دیالوگ های 
هنرمندانه منســوب به اوســت که او را به شیواترین شکل 
ممکن پیش چشــم و در ذهن مخاطب ترسیم می کند. هم 
قامت نحیفش را و هم اســتواری کالمــش را. خواندن این 

نمایشنامه را به شما پیشنهاد می کنیم.

 برپایی دومین جشنواره 
چندرسانه ای »رسم سرخ«

مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد شــهید و امور ایثارگران از 
برگزاری دومین جشنواره چندرسانه ای با عنوان »رسم سرخ« 
با شــعار »نهضت هنری جهاد تبیین« با همکاری 33 نهاد و 

سازمان فرهنگی و رسانه ای کشور خبر داد.
به گزارش نوید شاهد»رحیم نریمانی« با بیان اینکه جشنواره 
»رسم سرخ«، جشنواره ای ملی در حوزه ایثار و شهادت است 
گفت:»این جشنواره با شــعار »نهضت هنری جهاد تبیین« 
با همکاری 33نهاد و ســازمان از ســوی معاونت فرهنگی و 

آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار می شود.« 
وی درباره محورهای دومین جشنواره اینفوگرافیک رسم سرخ 
توضیح داد: » 7محور با عنوان های »جهاد تبیین در حوزه ایثار 
و شــهادت«، »بیانیه گام دوم انقــالب«، »قهرمان پروری«، 
»ایثار اجتماعی«، »دیپلماسی ایثار«، »خودباوری و همگرایی 
ملی« و »قدرت نرم« برای این جشنواره درنظر گرفته ایم و قرار 
است در بخش ویژه از دستاوردهای شرکت های دانش بنیان 

رسانه ای در حوزه ایثار و شهادت تجلیل شود.«
مدیرکل اسناد و انتشــارات بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
همچنین توضیــح داد:»هنرمنــدان فعــال در حوزه خلق 
آثــار چندرســانه ای می توانند آثــار خــود را در قالب های 
»اینفوگرافیــک«، »موشــن گرافیک«، »ویدئــو ژورنال«، 
»بازی های رایانــه ای« و »نرم افزارهای موبایــل« تهیه و به 

دبیرخانه ارسال کنند.«
مدیرکل اسناد و انتشــارات بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
درخصوص نحوه ارسال آثار به دومین جشنواره چندرسانه ای 
رسم ســرخ توضیح داد: عالقه مندان به شرکت در جشنواره 
»رسم سرخ« تا دهم شهریورِ 14۰1می توانند برای نام نویسی 

و ارسال آثار خود به سایت »نوید شاهد« مراجعه کنند.

معرفی کتاب

 خبر

 خبر

شهره کیانوش رادروایت
روزنامه نگار

شهید حسن شوکت پور؛ 
فرمانده ای که حتی بعد از مجروحیت و آسیب نخاعی هم به جبهه می رفت

سردار ویلچرنشين

امروز سالروز شهادت اوست؛ سردار حسن شوکت پور؛ فرمانده 
مخلصی که در هیچ شرایطی حاضر به ترک جبهه نبود، حتی وقتی 
که ترکش خمپاره، قطع نخاعش کرده بود. یک لحظه آرام و قرار 
نداشت؛ یا پشت خاکریز بود یا بی سیم به دست و یا سوار بر موتور 
مشغول گشت زنی. کسانی که این سردار را می شناسند خوب به 
یاد دارند چطور او سوار بر صندلی چرخ دار به منطقه عملیاتی 
می آمد و به امور جبهه رسیدگی می کرد. دوستانش هر بار به او 
می گفتند با این شرایط نیاز به استراحت بیشتری دارد جواب 
می داد: »بدون اینکه بخواهم، تکیه گاه عده ای شده ام می ترسم 
من بیفتم آنها هم بیفتند.« ســردار حسن شوکت پور، فرمانده 
لجستیک سپاه پاسداران مصداق یک رزمنده دالور است که اگر 
قرار بود برای رشادت هایش نشان قهرمانی بگیرد بی شک سرتا 

پایش مزین به مدال های افتخار می شد.

شهید حسن شوکت پور را به عنوان سردار ویلچرران می شناسند. همه 
کسانی که با او در جبهه بودند از اخالص این فرمانده جوان می گویند 
که چطور برای روحیه دادن به رزمنده ها با   قطع نخا ع بودن هم خود را 
به جبهه می رساند. آن روزهایی هم که سالم بود باز آرام و قرار نداشت. 
انگار خمیره این مرد را با تالش ساخته بودند. برادرش محمد می گوید: 
»حسن وقتی نوجوان بود درس را رها کرد تا کمک حال پدرمان باشد. 
با اینکه دانش آموز نمونه ای بود و آینده درخشــانی داشت اما زمین 
کشاورزی را به کالس درس ترجیح داد. سال ها همپای پدرم کشاورزی 
کرد تا اینکه موعد خدمت سربازی اش رسید. از سربازی که آمد انقالب 
پیروزی شده بود. عضو نیروهای جهاد سازندگی شد. برای فعالیت های 
عمرانی به کردستان می رفت.« با شروع جنگ عازم جبهه شد. اینکه 

چه کاری قرار است انجام دهد برایش اصال مهم نبود. هر خدمتی که از 
دستش برمی آمد انجام می داد. در عملیات های زیادی هم شرکت کرد. 
هر بار از عملیات برمی گشت با خنده می گفت: »خدا گفت زود است 
بیایی! فعال باید حساب پس بدهی.« آرامش و خونسردی او در جبهه 
قوت قلبی بود برای رزمنده ها. آنقدر صبورانه کارها را پیش می برد که 

گاهي دوستانش به او غبطه می خوردند.

مثل یک کارگر ساده کار می کرد
به دلیل دالوری هایش مرتب ترفیع درجه می گرفت. اما هر چه پست 
مهم تری به او واگذار می شد انگار فروتنی حسن هم بیشتر می شد. گاه 
پیش می آمد مثل یک کارگر کار می کرد. همرزمش محمد شاه سنایی 
تعریف می کند: »در عملیات والفجر 4 ایشــان هنگامی که متوجه 
شــد راننده پایه یکم، کم داریم به عنوان راننده با یــک تریلر برای 
انتقال امکانات مهندسی و زرهی شــروع به کار کرد و یا اینکه وقتی 
می خواستیم حمامی را درست کنیم، او برای ساختن موتور خانه حمام 
مثل یک کارگر ساده گل درست می کرد و می آورد.« او دل مهربانی 
داشت. هیچ وقت نمی توانست سختی کشیدن دیگران را ببیند. یک بار 
در مسیری که می رفت پیرمردی را دید که در سرما نشسته و کبریت 
می فروشد. ماشین را کنار خیابان پارک کرد و به سوی پیرمرد رفت. 
پرســید: »قیمت کبریت ها چند؟« پیرمرد جواب داد: »همه شــان 
3۰تومان«. حســن 1۰۰تومان به او داد کبریت ها را خرید. بعد هم 
آنها را بین دوستانش تقســیم کرد. گفت: »هوا سرد است و پیرمرد 

سرما می خورد.« 

عملیات فاو 
در عملیات فاو هنگامی که داشت به چند اســیر عراقی آب می داد 
خمپاره ای در یک قدمی اش منفجر شد و او بیهوش روی زمین افتاد. 
سریع حسن را به بیمارستان رساندند. برادرش نمی دانست چه باید 

بکند و چطور بعد از به هوش آمدنش خبر قطع نخاع شــدنش را به او 
بدهد. اما سردار زرنگ تر از این حرف ها بود. خودش پی برده بود که 
دیگر نمی تواند راه برود. برای همین با خونســری به برادرش گفت: 
»پاهایم به مرخصی رفته اند. زیاد ازشــان کار کشــیده ام. نمی توانم 
راه بروم اما در عوض چشــم هایم می بیند. زبانم حرف می زند. قلبم 
کار می کند. می توانم از کشــورم دفاع کنم.« بعد هم نگاهی به قیافه 
بغض آلود برادرش انداخت و گفت: »خوب شد امروز آمدی محمد. این 
آبغوره که آوردی حالم را جا می آورد. نمی دانستم امروز ناهارم را با چه 
بخورم.« بعد از قطع نخاع شدنش او را به عنوان فرمانده لجستیک نیروی 
مقاومت و جانشین فرماندهی آماد نیروی زمینی انتخاب کردند. با این 
هدف که در مقر بماند. اما در نهایت ناباوری او را دیدند که با ویلچر به 
جبهه آمده است. شهید شوکت پور با حال و روزی که داشت صبح ها 
در لجستیک سپاه کار می کرد و شب ها به آسایشگاه می رفت. یکی از 
دوستانش به او گفت: »این همه سال جنگیدی کمی استراحت کن.« و 
او جواب داد: »خدا یک برگ مأموریت به ما داده است که تا نفس داریم 
باید به دنبال مأموریتمان باشیم، وقتی هم برگ مرخصی را داد، خب 
می رویم... .« او تا پایان جنگ در جبهه حضور داشت و دفاع کرد. بعد 
از آن به دلیل جراحت های ناشی از ترکش دچار عفونت کلیوی شد 

و سرانجام در 29مرداد 13۶۸در سن 37سالگی به شهادت رسید.

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

منوخواهرخواندهام
کتاب »من زنده ام« را انتشارات 
بروج به زیر چاپ فرستاد  و در 
کمتــر از 30روز بیش از 30بار 
تجدید چاپ شــد و هم اکنون 
چاپ صد و پنجاهــم آن روانه 
بازار نشر شده است. در بخش 
دیگری از این کتاب آباد خاطره 
نوشتن نامه و ارسال عکس به 
خانــواده  اش را اینگونه بیان 
می کند: »خانمــی که از طرف 
صلیب ســرخ آمده بود گفت 
به همراه ایــن نامه یک عکس 
هم بگیرید و ارســال کنید. از 
فاطمــه )فاطمــه ناهیدی( و 
حلیمه )حلیمه آزموده( عکس 
جداگانه گرفتنــد اما به من و 
مریم )شمســی بهرامی که در 
لحظه اسارت خود را مریم آباد 
معرفی کرده بود( گفتند شما که 
خواهرید یک عکس مشترک 
بگیرید تا بــرای خانواده تان 
بفرستیم. خوشحال شدم خواهر 
بودنمان برای صلیب ســرخ 
پذیرفته شــد. بعد از 19 ماه با 
جســمی نحیف و رخساری 
رنجور و رنگ پریده برگه نامه ام 
که هنوز خالی از آن دو کلمه بود 
در دستم بود و باید به دوربین 
نگاه می کردم و لنز دوربین در 
واقع چشــم وطنم و هموطنم 
بود که به چشمان من دوخته 
شده بود و آنها می خواستند از 
این دریچه همه  چیز را بدانند. 
فکر کردم با چه حالتی به لنز 
دوربین خیره شوم که به آنها 
آرامش دهد. بــه لنز دوربین 
خیره شدم برای اینکه به مادر 
و پدرم و همه آنها که دوستشان 
داشتم نگاهی فارغ از درد و رنج 
هدیه کنم. تبسمی گذرا بر لبانم 
نقش بست. تبسمی که حکایت 
از بی دردی و شعف بود. بعد از 
عکس انداختن نوبت نامه نوشتن 
شــد. بعد از دوسال و این همه 
بی خبری از کجا بنویسیم که 
در دو کلمه مفهوم باشد. اصال به 
چه کسی و به چه آدرسی؟ خانه 
من کجاست؟ در این دوسال آیا 
خانه ای سالم مانده است؟ کسی 

زنده مانده است؟ «

مکث

 خاطره شادروان رسول مالقلی پور 
از سرسختی های شهید حسن شوکت پور در جبهه

هر کجا   کار بود، شوکت پور هم بود
شادروان رسول مالقلی پور، کارگردان نامی سینمای 
ایران دوستی دیرینه ای با شــهید حسن شوکت پور 
داشت. از طریق حوزه هنری با هم آشنا شده بودند و 
هر بار که عملیاتی می خواســت صورت بگیرد، شهید 
شوکت پور از مالقلی پور می خواســت که برای تهیه 
فیلم مستند به جبهه بیاید. در ادامه بخشی از خاطرات 
مشترک این کارگردان و شهید شــوکت پور را با هم 

مرور می کنیم.

از کنار سنگر خرازی تکان نمی خوری
رسول مالقلی پور در خاطراتش نوشته است: »چند روز به 
عید مانده بود. حسن شوکت پور تلفن کرد و خواست که به 
منطقه بروم. وقتی می گفت بیا، می فهمیدم که عملیاتی در 
پیش است و نباید سؤال و جواب اضافه بکنم. بعد از تلفن 
حسن با یکی از دوســتان به اهواز آمدم. می دانستم محل 
استقرارش کجاست. یک جاده خاکی بود که جهاد باالی 
شوش دانیال زده بود که مشــرف می شد به دشت عباس. 

مقر حسن همان جا بود.
حســن را همــان جا 
دیدم. به من ســفارش 
کرد در یکی از سنگرها 
بمانم و وقتی عملیات 
شروع شــد خودم را به 
خط برسانم. به حسن 
»حســن آقا  گفتــم: 
یــن دوربین ســوپر  ا
هشــتی که مــن دارم 
فیلمبــرداری  شــب 
نمی کند.« جواب داد: 
»فیلمبرداری می کند 

یا نمی کند باید همان جا که گفتم بمانی! من هم چاره ای 
جز اطاعت نداشتم. یادم آمد که حسن آقا گفته بود: » رسول 
مبادا بخوابی ها. بیدار می مانی و از کنار سنگر خرازی هم 
تکان نمی خوری.« ولی من خوابیــدم؛ آن هم یک خواب 
شــیرین، اما با صدای یک انفجار از خــواب پریدم. دور و 
برم را نگاه کردم. هیچ کس تو چادر نبود. همه رفته بودند 
عملیات. از چادر بیرون آمدم و از باالی تپه دیدم که حجم 
آتش از دوطرف خیلی زیاد اســت. با خود گفتم: »رسول 
وای به حالت اگر حســن آقا تو را ببیند.« او همیشه به من 
سفارش می کرد؛ رسول اینقدر نخواب؛ نظم یادبگیر؛ مثل 
بچه های دیگــر باش؛ ببین چطور می آینــد و از کوچک و 
بزرگ هر کاری که از دستشــان بر می آید می کنند. آنان 
نظم دارند. از استراحت خودشان می زنند، تو هم هیچ فرقی 
با آنان نداری. بی خود هــم ادای هنرمندان را برای من در 
نیاور. دوربین را برداشتم و رفتم. آمدم روی جاده خاکی تا 
بلکه با وسیله ای خودم را به خط برسانم. از دور دیدم یک 
وانت می آید. خدا خدا می کردم چشم ام به حسن آقا نیفتد، 
اگر یک حرف هم به من می زد برایم بس بود. هنوز سپیده 
نزده بود. در همان تاریک و روشــن هوا شبح یک وانت را 
دیدم. خوشحال شدم و پریدم جلوي وانت که نگه دار! وانت 
با گرد و خاک زیاد ایستاد و من هم بدون معطلی پریدم باال. 
راننده رزمنده ای بود که سر و صورتش پر از خاک بود و از 
این عینک هایی که موتورسوارها می زنند به چشم داشت. 
در ضمن وانت سقف هم نداشــت. به راننده گفتم: داداش 

قربونت منو برسون خط!
راننده ســاکت فقط نگاهم می کرد. از جایــش تکان هم 
نمی خورد. دوباره جمله ام را تکرار کردم. این بار دســتش 
باال آمد و آرام عینک را کشید و گذاشت روی پیشانی اش. 
دیدم   ای داد  بیداد خود حسن آقا است! توی چشمام نگاه 
کرد و گفت: »تو خجالت نمی کشــی؟ تو چطور توانستی 
با خیال راحــت تا صبــح بخوابی. می دانی چــه تعداد از 
بچه های مردم از دیشب تا این لحظه تکه تکه شده  اند. آخر 
رسول جان این دفعه اولت که نیست. یک ذره غیرت داشته 
باش. وقتی بهت می گویم بیا منطقه عملیات است باید مثل 
دیگر رزمنده ها باشی. تو هیچ فرقی با دیگران نداری. این 
عملیات هم عملیات »فتح  المبین« است و کار بزرگی دارد 
انجام می شود؛ آن وقت تو گرفته ای  خوابیده ای.« بعد مرا 

به جایی برد که محل زاغه مهمات بود.

خیر سرم خبرنگارم
 بعد از آنکه ایــن دو به محل زاغه مهمات می روند شــهید 
شــوکت پور به پیرمرد نگهبان می گویــد: »حاجی برایت 
کارگری که می خواســتی آوردم. این آقا رســول 3تا وانت 
موشــک آر. پی. جی. پر می کند. با وانت ســومی به همراه 
خودت می آوریش بــاغ طالقانی و کنــار آلبالو، گیالس ها 
پیاده اش می کنی.« مالقلی پور می ماند و آن همه مهمات. 
به پیرمرد می گویــد: »بابا جان من فیلمبردارم، عکاســم، 
خیر سرم خبرنگارم. تازه تو عملیات قبلی هم مجروح شدم. 
بخیه های پایــم را هم بازنکردم. چطــور می توانم این همه 
موشک آر. پی. جی را بار این 3تا وانت کنم. هنوز هم می بینی 
دارم لنگ می زنم.« پیرمرد هم جواب می دهد: »آقا رسول من 
این حرف ها حالیم نیست. تو درنظر من یک کارگر هستی. 
این را حســن آقا گفته. تازه بچه هایی که این موشــک ها را 

آماده کرده اند همه شان مثل تو مجروح بودند.«

تالش می کرد از من یک آدم بسازد
مالقلی پور در دست نوشــته هایش یادداشت کرده است: 
»گاهی خیال می کردم حســن آقا یک جــور مرض دارد. 
هر وقت که مرا می بیند یک تکــه ای به من مي اندازد؛ مرا 
به کانون خطر مي فرســتد. وقتی عملیــات طریق القدس 
شد یادم هست که حسن آقا 72ســاعت نخوابیده بود؛ یا 
پشت بی سیم بود یا پشــت خاکریز، یا روی موتور یا پشت 
فرمان. هر کجا که کار بود حسن شوکت پور هم بود. بعد ها 
که فیلمساز شدم پاسخ ســؤال خودم را پیدا کردم که چرا 
حســن آقا با من آنطور رفتار می کرد؟ واقعیت این بود که 
او احســاس می کرد با یک جوان خام و نپخته طرف است. 
حسن آقا مرا شناخته بود. او تالش می کرد با این کارهایش 

از من یک آدم بسازد.

یـاد
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سواد روایت
کتاب »سواد روایت« نوشته اچ.پورتر ابوت تالشی است برای 
یافتن پاسخ هایی علمی و روشن به پرسش های زیربنایی 
و مهمی مانند اینها: روایت چیســت؟ به چه کار می آید؟ 
چطور به زندگی و متن هایی که می خوانیم شکل می دهد؟ 
این کتاب گامی است سنجیده و دقیق برای توضیح ساده 
و همه فهم مباحث مربوط بــه روایت و تکنیک های روایی 
و تبیین مفاهیم زیربنایی حوزه روایت شناســی. نویسنده 
کتاب با وسواس و دقت فراوان معماری روایت را از نخستین 
سنگ بنای آن بررســی می کند و روایت را در تمام جوانب 
زندگی روزمره ما جاری و ساری می داند. مثال های فراوان 
کتاب از آثار ادبی که با مالحظه فراوان نویسنده برای لو ندادن 
داستان ها همراه است، بحث های کتاب را از خشکی متون 
آکادمیک رها کرده و خواندن آن را برای مخاطب شیرین 
می ســازد. به گفته دیوید هرمن- نظریه پرداز و روایت پژوه 
برجسته معاصر- ابوت به رغم شفافیت و سادگی ظاهری 
متنش هیچ یک از پرســش های مهم مربوط به روایت را از 
قلم نینداخته و در نتیجه عالوه بر معرفی نقطه آغازی ایده آل 
برای آشنایی با مفاهیم تخصصی و معتبر حوزه روایت و ارائه 
چکیده جامعی از پژوهش های اخیر برای عالقه مندانی که 
اطالعات پیشینی ندارند، کتابی بسیار تأثیرگذار در زمینه 
روایت نوشته اســت. برخی از فصل های کتاب عبارتند از: 
چیستی، چرایی و جهانشــمولی روایت، چگونگی ساخت 
روایت از رخدادهای سازنده و مکمل، تأثیر متقابل مخاطب 
و روایت در فرایند خواندن و تفســیر، ارتباط بین روایت و 
زمان، قصه و گفتمان روایی، تغییر رسانه و تأثیر آن بر روایت، 
شبکه روایی و قصه های ســایه، روایتمندی، روایتگری و 

نقش راوی و...
این کتاب را نشر اطراف چاپ و منتشر کرده است.

جنگ روایت ها و اراده ها
آنچــه در ادامه از نظــر می گذرد 
بخش هایــی از بیانات رهبر معظم 
انقــالب درباره جنــگ روایت ها و 
اراده هاست که معظم له در سال های 
متمادی بدان پرداخته و مرور آنها 
در کنار یکدیگر نگاهی جامع بدین 

مسئله ایجاد می کند.
 »در جنگ نامتقارن اراده ها هســتند که با هم می جنگند؛ هر 
اراده ای غلبه پیدا کرد، پیروز خواهد شد. در میدان، اراده را ضعیف 
نکنید؛ در میدان نبرد، اراده را دچار تزلزل نکنید؛ اگر یک طرف 
جنگ در میدان نبرد اراده اش سست شد، قطعاً شکست خواهد 
خورد. نگذارید اراده تان سســت بشود، نگذارید تبلیغات دشمن 
و وسوسه های دشــمن، در اراده و عزم راسخ شــما تزلزل ایجاد 
کند؛ این اراده مستحکم را نگه دارید؛ این ضامن پیروزی است.« 

1395/03/03
 »با آن امکانات وســیع، مهم ترین کاری که دشمن می خواهد 
بکند تصویرسازی غلط از وضع کشور است؛ نه فقط برای اغوای 
افکار عمومی دنیــا بلکه حتی برای اغوای افــکار عمومی داخل 
خود کشور؛ حتی داخل خود کشــور! یعنی حرف می زنند برای 
اینکه بنده و جنابعالــی که خودمان در این فضــا داریم تنفس 
می کنیم، چیز دیگری فرض کنیم غیــراز آن واقعیتی که وجود 

دارد.«1397/07/25
  »شما روایت کنید حقایق جامعه خودتان و کشور خودتان 
و انقالب تان را. شما اگر روایت نکنید، دشمن روایت می کند؛ 
شــما اگر انقالب را روایت نکنید، دشــمن روایت می کند؛ 
شما اگر حادثه دفاع مقدس را روایت نکنید، دشمن روایت 
می کند، هر جور دلش می خواهد؛ توجیــه می کند، دروغ 
می گوید آن هم 1۸0 درجه خالف واقع؛ جای ظالم و مظلوم 

را عوض می کند.« 1400/09/21

اندیشه راهبر

کتاب اندیشه

روایــی را نمی پذیریم و بیشــتر مواقع چیزهایی 
در متن هســت که ما آنها را نادیــده می گیریم و 
چیزهایی در متن نیســت ولی ما آنها را در متن 
می گنجانیم. به بیــان دیگر مــا »کم خوانی« و 

»بیش خوانی« می کنیم.

کم خوانی
کم خوانی ما کامال بدیهی است. بسیار دشوار بتوان 
از تمام جزئیات یک روایت سردرآورد و آنها را به 
ذهن ســپرد. به قول فرانک کرمود که واضع این 
اصطالح بــوده: »کامال طبیعی اســت که بخش 
بزرگی از رمان ]یک روایــت[ عمال نخوانده باقی 
بماند.« شاید به علت همین »کم خوانی« است که 
ما هنگام تفسیر روایت ها توجه خود را متمرکز بر 
موضوعی می کنیم کــه به نظرمان موضوع اصلی 
اســت و در نهایت آنکه موضوعات دیگر را نادیده 
می انگاریم. در واقع ما با گزینش ســعی می کنیم 
روایت را در ســاحت پرسش ها به فرجام برسانیم 
و با این کار به تفسیری از روایت برسیم. اینجاست 
که می توان فهمید چگونه علقه های شــخصی یا 
فرهنگی خودآگاه یا ناخودآگاه در تفسیر روایت ها 
دخیل هســتند. از ســوی دیگر باید دانست که 
انگیزه اصلی در انتخاب موضوعاتی برای تفســیر 
و نادیده انگاشتن سایر موضوعات، همان میل به 
برطرف کردن ویژگی های نابســامان و نابهنجار 
متن و سروسامان دادن به آن است. به دیگر سخن 
ما در زندگی مان ناگزیریم کنشــی از خود نشان 
دهیم و برای انجام آن باید بدانیم )یا دســت کم 
تصور کنیم که می دانیم( قصه چیست. کنش ما 
در قالب انتخاب و گزینش بخش ها و موضوعات 
تجلی می یابد. چنانچه روانشناسان نیز معتقدند 
ما معمــوال در ذهن مان اولویت را به نخســتین 
برداشتی می دهیم که در خوانش یا مشاهده روایت 
دستگیرمان شــده. لذا مطابق با همان اثر تقدم، 

کم خوانی می کنیم.

بیش خوانی
نکته جالب توجه آنکــه ما درعین آنکه کم خوانی 
می کنیم، به بیش خوانــی در مواجهه با روایت ها 
مبتال هســتیم. بدین صورت که مــا ویژگی ها، 
انگیزه ها، حالت ها، تصورهــا، قضاوت ها و حتی 

رخدادهایی در روایت ها می یابیم که هیچ مابازایی 
در گفتمان روایی ندارند. این موضوع هم به گفته 
»روایت شناســان« ریشــه در پیش زمینه های 
متفاوت ما و تداعی های ذهنی مختلف و ترس ها و 

امیال متنوع ما دارد.
برخــی معتقدنــد »بیش خوانــی معمــوال در 
روایت هایی رخ می دهد که مخاطب را در وضعیت 
بالتکلیفی رها می کند؛ یعنــی اگر یک روایت به 
فرجام نرسد، ما خودمان سعی می کنیم به فرجام 
برســانیمش، حتی به قیمت چشم بســتن روی 
برخی جزئیــات یا تصور جزئیاتی کــه در روایت 

وجود ندارد.«
»البته گریزناپذیری بیش خوانی دلیل دیگری هم 
دارد: روایت ها ذاتا پر از شکافند. حتی اگر نهایت 
تالش مان را بکنیم تــا از کم خوانی و بیش خوانی 
پرهیز کنیم، چون می خواهیــم در روایت هایی 
که می خوانیم یا می بینیم معنایی بیابیم، باز هم 
مجبوریم خودمــان چیزهایی بــه روایت اضافه 

کنیم.«
ولفگانگ ایــزر در توضیح همین امــر می گوید: 
»هر متنی بالقوه می توانــد نمودهای گوناگونی 
داشته باشد و هیچ خوانشی هرگز نمی تواند تمام 
این نمودها را به صورت بالفعــل درآورد، زیرا هر 
خواننده ای شکاف ها را به شیوه خاص خودش پر 
می کند و بدین ترتیب تمــام احتماالت گوناگون 
دیگر را رد می کند. خواننده هنگام خواندن تصمیم 
می گیرد که چطور شــکاف ها را پــر کند. هنگام 
همین کنش اســت که پویایی خوانش آشــکار 

می شود.«
اما برای آنکه کم خوانی و بیش خوانی را به حداقل 

برسانیم چه باید کرد؟
دراین بــاره راه حل ها و نظرات متعــددی وجود 
دارد که یکــی از مهم ترین آنها تکیــه بر قابلیت 
بازبینی خوانش است. بدین صورت که ذهن های 
مختلف را کنار هم بگذاریم تا دریافت هایشــان 
را به اشــتراک بگذارند. درنتیجه جمع خوانی ها 
و مباحثه و گفت وگو پیرامــون متن ها و روایت ها 
می تواند یاری گر ما به منظور کاهش کم خوانی و 

بیش خوانی باشد.
پ.ن: برگرفته از کتاب »سواد روایت« 
نوشته اچ.پورتر ابوت

نقش »روایت ها« در اندیشه ورزی
بررسی اجمالی نظریات »روایت شناسان غربی« با تأکید بر آراي اچ.پورتر ابوت

اجتهاد در برابر نص
در ادبیات علم اصــول، اصطالحی وجــود دارد با عنوان 
»اجتهاد در برابر نص«. این اصطالح درواقع حاکی از نوعی 
مواجهه با متن و منبع است. برای تبیین بهتر این عنوان 
باید دانســت که اگر اجتهاد را تــالش به منظور دریافت 
حکم خداوند و استنباط نظر دین بدانیم، سوای بسیاری 
از برداشــت های عالمانه و موافق با قواعد علمی، در طول 
تاریخ همواره افرادی بوده اند که به برداشت ذوقی و خارج 
از چارچوب همت گماشته و حتی برخی پا فراتر نهاده به 
اجتهادی دست زده اند که اساسا در تضاد و تنافی با متن 
بوده است؛ آن هم نه هر متنی، بلکه متنی که از آن با عنوان 
نص یاد می کنند. عالمان دینــی در تعریف نص گفته اند: 
»نص«، یعنی گفتار صریح خداوند )قرآن مجید( و سخنان 
روشــن پیغمبر که توســط راویان اخبار و احادیث، به ما 
رسیده و محدثان بزرگ اسالمی- اعم از شیعه و سنی- در 

منابع معتبر خود آورده اند.
حال اگر کسی در برابر با این سنخ از متون سعی کند نظر 
خود را بر کرسی نشــانده و نصوص را به حاشیه رانده و یا 
نادیده انگارد، به این کار اصطالحا »اجتهاد در برابر نص« 
گفته می شود. عالمه سید عبدالحسین شرف الدین همین 
تعریف را برای این مبحث اصولی مهم به کار برده اســت: 
»اجتهاد در مقابل نص عبارت است از مقدم داشتن نظر 
شــخصی، بر فرمان صریح خداوند عالم و پیغمبر اکرم- 

صلّی اهلل علیه و آله و سلّم-!«
سپس در توضیح بیشتر این موضوع می نویسد: »اجتهاد« 
نیز در اصطالح به معنای اعمال رأی و استنباط حکم است، 
ولی این اجتهــاد، درصورتی برای مجتهــد و افراد مطلع 
اسالمی، مجاز و متبع است که بر وفق کتاب و سنت باشد، 
و نظر مجتهد از این دو منبع سرشار سرچشمه بگیرد، و در 
جهت مخالف نص صریح آن نباشد. بنابراین، کسی که در 
مقابل نص، اجتهاد می کند، در حقیقت می گوید: »خداوند 
و پیغمبــر برای خود نظــری دارند و من هــم نظری!!«. 
درصورتی که ما به حکم قرآن در اسالم وظیفه داریم همه 
جا مطیع امر خدا و فرمان پیغمبر باشــیم، و معتقدیم که 
هرگونه نظر مخالف، در برابر فرمان خدا و پیغمبر، معصیت 

و بدعت و به کلی از درجه اعتبار ساقط است.
برخی دیگر از اندیشمندان اســالمی نیز در همین راستا 
آورده اند: از آنجا که ما مســلمان هســتیم، عقیده داریم 
دارای دینی آسمانی هســتیم که تمام نیازمندی های ما 
را در تنظیم عالیق ما روشــن ساخته است؛ خواه عالیق و 

ارتباط با خدا باشد یا با خود یا یکدیگر.
ما می دانیم که این شریعت با ســهولت و نرمشی که خدا 
در آن به ودیعت نهاده است، با گذشت زمان پیش می رود. 
به همین جهت نیز آخرین همه ادیان محسوب می شود و 
مادام که چنین باشد ما را نمی رسد که از نصوص تشریعی 
و احکام مسلمه آن، سرپیچی کرده و از پیش خود، در آنها 

اعمال رأی کنیم.
این معنا نیز نزد اکثر بزرگان علم اصول، از قدیم و جدید 

و سنی و شــیعی، یکی از اصول مســلم بوده است. استاد 
»عبد الوهاب خاّلف« در کتاب »مصادر تشریع اسالمی« 
می گوید: واقعه ای را که نص قطعی از حیث داللت و ورود 
داللت بر حکم آن دارد و می رســاند کــه عقل، جز حکم 
معین آن را نمی تواند درک کند، نمی توان در آن اجتهاد 
کرد، بلکه واجب اســت از همان حکم نصی که در آن باره 
رسیده است، پیروی کرد. ازین رو درباره وجوب اقامه نماز 
یا طبقات وراثی کــه ارث می برند، اجتهاد، مورد ندارد. به 
همین جهت در میان اصولیان مشهور است که می گویند: 
»در موردی که نص قطعی صریح وجــود دارد، نمی توان 

اجتهاد کرد«.
اکنون در اینجا سؤالی پدید می آید: »آیا این سخنان بدان 

معناست که بایستی فکر را تعطیل کرد؟«
شــاید یکی از نقاط مهم در موضوع تفکر و اندیشــه حل 
همین مســئله باشــد که چگونه می توان میــان تفکر و 
اندیشــیدن با تبعیت محض و اطاعت مطلــق از خداوند 
جمع کــرد؟ هرچند ایــن موضوع پاســخ های تفصیلی 
متعدد و همه جانبه ای را می طلبد لکن می توان به همین 
میزان اکتفا کرد که اساســا فکر و اندیشه همواره در ذیل 
یک دستگاه باالدســتی به نام »والیت« به تکاپو و توغل 
می پردازند. والیــت در اینجا به معنای وجــود ارتباطات 
و پیوندهایی اســت که انســان با خود، با جهان پیرامون، 
با سایر انســان ها و همچنین با عالم غیب و از همه باالتر 
با خداوند متعــال دارد. از این رو فکر یــا ذیل ارتباطات و 
پیوندهایی از سنخ والیت خداوند است و یا ذیل پیوندهایی 
از ســنخ والیت طاغــوت. در واقع می تــوان گفت فکر و 
عقالنیت مستقل از این پیوندها، وجود خارجی ندارد. در 
منظومه ادبیات دینی، انسان بایستی تفکر و تعقل نماید 
اما این تفکــر و تعقل تحت والیت خداونــد و پیوندهایی 
الهی است که شــکل گیری آن با اطاعت از آن مقام غیبی 
عظیم است. پس میان تبعیت و اطاعت از خداوند و تفکر 
منافاتی نیست. از سوی دیگر، عقل و فکر انسان دسترسی 
محدودی داشته و اینگونه نیست که به تمام عوالم محیط 
و آگاه باشــد. درنتیجه نمی تواند در برابر اخبار حاکی از 
غیب جهان، دســت به تفکر و اندیشه ورزی بزند. از این رو 
نیز عقل و فکر تابع هستی شناســی هســتند که خداوند 
متعال به عنوان یک وجود آگاه و محیط آن را به واســطه 
وحی تبیین می کند. درنهایت می توان از این منظر مدعی 
شد که میان تبعیت از خدا و تفکر و اندیشیدن هیچ گونه 

تنافی اي وجود ندارد.

اندیشه دینی

 مردم! 
کمی هم برای خدا  کارکنید

استاد شهیدمرتضی مطهری)ره(: 
مرحوم شــیخ جعفر شوشتری، 
یــک روز رفــت بــاالی منبر و 
گفت: ایهاالناس! همه پیغمبران 
آمده اند شما را به توحید دعوت 
کرده اند، من آمده ام شــما را به 
شــرک دعوت می کنم. بعد گفت: همه پیغمبران آمده اند 
گفته اند فقط خدا را بپرســتید، فقط برای خدا کار کنید، 
من می گویم یک کمی هم برای خدا کار کنید، یعنی همه 

کارهای تان خالصانه برای غیرخدا نباشد.
انسان در برخی از کارها خدا را وســیله قرار می دهد برای 
خواســته های نفســانی خودش. اینگونه کارها و لو در آن 
»خدا« وسیله است و هدف نیست اما باز یک نوع رفتن به در 
خانه خداست؛ می روم به در خانه خدا اما برای مشکالت دنیا.

شک ندارد که این خودش نوعی شرک است، یعنی پرستشی 
است که خدا از هدف بودن خارج و وسیله شده است برای 
خواسته نفسانی. ولی خداوند متعال این نوع شرک ها را که 
شرک های خفی است به نوعی از انســان می پذیرد، یعنی 

همان چیزی را که انسان می خواهد به او می دهد.
در آخرت هم همینطور است. اگر انســان عبادت را انجام 
بدهد بــرای خواســته های اخروی، خــدای متعال همان 
خواســته های اخروی را بــه او می دهد، اما ایــن، عبادت 
به معنای واقعی عبادت و پرستش خدا که خدا پرستش شده 

باشد نیست.
خدا آن وقت پرستش شده اســت که خدا برای خود خدا 
پرستش شده باشــد، یعنی پرســتش حقیقی و اخالص 

حقیقی فقط و فقط آن است.
منبع: کتاب فطرت، صص۱۹۵-۱۹۳ )با تلخیص(

اندیشه مسطور

 درجهانی زندگی می کنیم که »روایت« تقریبا 
تمام ابعــاد زندگی ما را در برگرفته اســت، 
به گونه ای که برخی معتقدند »ما هرروزه و بارها 
روایت های گوناگونی می سازیم. از همان لحظه 
که واژه ها را در کنار هم می چینیم در واقع دست 
به این کار می زنیم. به محض اینکه فعلی پس از 
فاعلی می آوریم، به احتمال زیاد وارد گفتمان 
روایی می شویم. کودکی جیغ می زند که »زمین 
خوردم« و در همین اثنا روایتی کوچک برای 
مادرش بازگو می کنــد.« موضوع روایت هم 
می تواند خردتریــن و نازل ترین ابعاد زندگی 
ما را دربربگیرد و هم مهم ترین و کالن ترین و 
عمیق ترین موضوعات مهم زندگی را پوشش 
دهد. چرا که »روایت« پیوندی وثیق با اندیشه 
و فکر دارد و فکر نیز راهبر اساســی زندگانی 
فردی و اجتماعی ماست. فکر و اندیشه ما در 
مواجهه با روایت ها بار و زاویه خاصی یافته و 
سپس انتخاب های ما متاثر از آنها جهتی ممتاز 
می یابند. از این رو بایــد موضوع روایت را در 
دنیای پیچیده شــده با روابط جدی انگاشت؛ 
به ویژه آنکه به واســطه تنگاتنگی ارتباطات 
در عصر کنونی و تسهیل انتقال پیام و تراکم 
روایت ها، ما همواره در معرض تولید یا مصرف 

روایتی هستیم.

برای فهم فراگیر بودن روایت همین بس که روالن 
بارت می گوید: »روایت در هر سنی، در هر مکانی 
و در هر جامعه ای حضورش قطعی است. روایت با 
تاریخ بشر آغاز شده و هیچ قومی بدون آن وجود 
نداشته اســت... روایت ورای تمایز میان ادبیات 
خوب و بــد، پدیده ای بین المللــی، فراتاریخی و 
فرافرهنگی اســت. روایت همه جا هست. درست 

مانند خود زندگی«.
عالوه بر تمامی ثمراتی که »روایت شناسان« برای 
انتقال ضرورت تعمق در »روایت« بیان کرده اند، 
باید دانست که آگاهی از زیر و بم روایت و همچنین 
ابعاد و حواشــی آن می تواند به انسان برای یافتن 

درکی مشــترک و فهمی طرفینی کمک شایانی 
کند؛ به ویژه اگر بدانیم بسیاری از مشکالت و نزاع ها 
بازگشت به عدم تفهیم و عدم تفاهم نسبت به بیان 
و روایت ما از موضوع مورد بحث دارد. آنگاه که من 
نتوانم در یک میدان معنایی مشــخص با الفاظ و 
ادبیاتی قابل فهم منظور خــود را منتقل کرده و 
یا مقصود دیگری را دریابم، عمال گفت وگو شکل 
نگرفته و تفهیم و تفاهمی صورت نمی گیرد. نتیجه 
هم آنکه مسائل مورد نزاع شکل بغرنج تری یافته و 
فهم مشترک به منظور حل مسائل به وجود نخواهد 
آمد. پس روایت شناســی برای اهل اندیشه امری 
است ضروری. لکن بررسی تمام و کمال موضوع 
»روایت« مجالی وسیع می خواهد. در این نوشتار 
مختصر خوب است که بیشتر به نقش خواننده و 
مخاطب و تصرفات او در متن روایت ها بپردازیم. 
اینگونه برای ما واضح می شود که هنگام مواجهه 
با یک روایت و تفسیر آن، دقیقا چه کارهایی انجام 

می دهیم؟
همه ما توجه داریم که متن ها با توجه به امکانات 
بالغی شان، ظاهرا بر ما تأثیر زیادی می گذارند و 
در کل قدرت شان را بر زندگی ما به شدت اعمال 
می کنند. متن هــای روایی مــا را در تعلیق نگه 
می دارند، باعث می شوند با یک شخصیت همدردی 
کنیم و آرزوی انتقام از شخصیتی دیگر را داشته 
باشیم، فرجامی را که به دنبالش هستیم از ما دریغ  
و بعد )گاهی( آن را به مــا ارزانی می کنند. نه تنها 
روایت هایی که با آنها مواجه می شویم این قدرت را 
دارند بلکه برخی می گویند ما در طول زندگی مان 
اسیر این متن های فرهنگی هستیم و حتی بسیاری 
مواقع این متن ها به جای ما فکر می کنند. اما ماجرا 
به همین مقدار ختم نمی شود؛ چرا که مخاطب به 
سبب توانایی و اراده ای که دارد می تواند در متن 
روایت ها دستکاری های مهمی انجام دهد. به دیگر 
ســخن »مِن خواننده تأثیری بر متن های روایی 
می گذارم که می توان نشــان داد به بزرگی همان 

تأثیری است که متن ها بر من می گذارند.«
اکنون سؤال این است که این تأثیرات یا تصرفات 
من به عنوان خواننده متن های روایی چگونه است؟

»روایت بدون همکاری مشتاقانه من مخاطب جان 
نمی گیرد. بهایی که ما بــرای این همکاری طلب 
می کنیم این است که به سادگی اطالعات گفتمان 

ظهور  نظریه دریافت در ارتباطات
نظریه دریافت در مطالعات 

حدیث عارف اندیشه 
ارتباطــی بــه مقالــه رسانه

»رمزگذاری و رمزگشایی 
در گفتمان تلویزیونی« اثر اســتوارت هال نسبت داده می شود. 
الگوی هال، در واقع نقطه آغاز رویکرد نشانه شناختی در ارتباطات 
اســت که بر کنش متقابل میــان مخاطب و متــن و همچنین 
چارچوب های اجتماعی ای که در چنین تعاملی صورت می گیرد، 
تأکید دارد. به زعــم آین انگ، در تحلیــل دریافت، پیش فرض 
بنیادین این است که متون رســانه ای دارای معانی ثابت یا ذاتی 
نیستند بلکه در لحظه دریافت متون از طرف مخاطب این متون 
معنا می یابند؛ یعنی هنگامی که مخاطب، متن را قرائت، تماشا و 
استماع می کند. به بیان دیگر مخاطب را مولد معنا می شمرند و نه 
صرفا مصرف کننده محض محتویات رســانه ای. در واقع نظریه 
دریافت بر آن است که نه تنها اهمیت تجربه مخاطبان بلکه معنای 
اقتباس شده از محتوای رســانه ها نیز تا حد زیادی به تصورات، 
تجارب و مکان اجتماعی هر یک از مخاطبان بستگی دارد. در نیمه 
نخست قرن بیستم، این رویکرد در مطالعات ارتباطی مسلط بود 
که متون یک معنا بیشتر ندارند و آن همان معنایی است که توسط 
تولیدکننده متن در رسانه ها رمزگذاری شده و مخاطب نیز همان 
معنای مورد نظر رمزگذار را رمزگشایی می کند. اما از نیمه دوم قرن 
بیستم، اینگونه منفعل بودن مخاطب به چالش کشیده شد. هال 
در مقاله رمزگذاری و رمزگشایی به توصیف تئوریک و فشرده ای 
از چگونگی تولید و انتشــار پیام ها با توجه ویژه ای به تلویزیون 
می پردازد و مدلی 4مرحله ای از ارتباط ارائه می دهد که شــامل 
تولید، پخش، مصرف و بازتولید است. براساس این مدل، پیام های 

ارتباطی می توانند از سوی گروه های مختلف اجتماعی و فرهنگی 
به طرق متفاوت، »بازخوانی« یا »رمزگشایی« شوند. طبق این الگو 
ابتدا معانی و پیا م ها توسط دســت اندرکاران رسانه ها »تولید« 
می شــوند و رمزگذار آنها را از رویدادهای خام و پردازش نشده 
اجتماعی به صــورت یک گفتمان معنادار درمی آورد و ســپس 
مخاطبان باید آن گفتمان را رمزگشــایی و فهم کنند. اگر هیچ 
معنایی از گفتمان مستفاد نشود، »مصرف« نخواهد شد و چنانچه 
آن معنا عمال بیان نشود، تأثیری هم ندارد. اگر مخاطبانی اقدام به 
رمزگشــایی از آن گفتمان کنند، خود این عمل بدین ترتیب به 
رفتاری اجتماعی تبدیل می شود، یعنی یک رویداد خام اجتماعی 
که می تواند در گفتمانی دیگر رمزگذاری شود. به این ترتیب از 
طریق گردش گفتمان،  »تولید« تبدیل می شود به »مصرف« برای 
اینکه مجددا به »تولید« تبدیل شــود. به بیــان دیگر معانی و 
پیام های گوناگون تنها انتقال نمی یابند بلکه با توجه به جایگاه 
مخاطبان در سایر گفتمان ها »بازتولید« می شوند. هال همچنین 
اشاره می کند که 2برهه رمزگذاری و رمزگشایی شاید کامال قرینه 
یکدیگر نباشند. بنابراین چه بسا آنچه تولید کننده از معانی مورد 
نظر خود قصد کرده بــود با آنچه مخاطبــان مصرف می کنند، 

مطابقت نداشته باشد.
هال با پیروی از تمایزی که »بــارت« میان رمزهای »صریح« و 
»ضمنی« قائل می شــود، معتقد است در سطح رمزهای صریح 
یک توافق تقریبا جهانی میان معانی رمزگذاران و رمزگشــایان 
وجود دارد اما کارکرد ایدئولوژیک متن تلویزیونی، در ســطح 
معنای ضمنی رخ می دهد. بــا توجه به آنچه گفته شــد، هال 
3موضع یا جایگاه فرضی را هنگام رمزگشــایی برای مخاطبان 

در نظر می گیرد. موضع مسلط-هژمونیک زمانی رخ می دهد که 
بیننده معنای ضمنی را به شکل کامل و سرراست بگیرد و لذا به 
لحاظ ایدئولوژیک تحت ســلطه معنای کدگذاری شده خواهد 
بود. دوم موضع جرح و تعدیل شده یا توافقی است که مبتنی بر 
چانه زنی است و با خوانش دو جنبه ای همراه با آمیزه ای از عناصر 
سازگاریافته و مخالف است. موضع سوم، موضع تقابل جو یا متضاد 
است که زمانی رخ می دهد که خوانندگان مبتنی بر درک کامل 
ابعاد صریح و ضمنی پیام هژمونیک، پیــام تلویزیون را در یک 

چارچوب ارجاعی جایگزین درک می کنند.
الگوی رمزگذاری و رمزگشایی هال منجر به ظهور نظریه دریافت 
در ارتباطات و مطالعات فرهنگی شد هرچند که برخی محققان 
معتقدند که الگوی هال را باید از نظریه دریافت جدا دانست؛ چراکه 
دریافت، بر لحظه مواجهه مخاطب با متن نظر دارد و به متن و نحوه 
رمزگذاری آن نمی پردازد اما برخی دیگر نظریه دریافت را رویکرد 
جامعی می دانند که مدل هال هم در بطن آن قرار دارد. با همه این 
تفاسیر، به طور کلی می توان نظریه دریافت را اینگونه تعریف کرد 
که دریافت یعنی تغییر برداشت مخاطب از متن با گذشت زمان. در 
واقع معنای هر اثری با هر بار خوانده شدن تغییر می کند. این تغییر 
برداشت مخاطب می تواند حاصل عوامل متعددی ازجمله سن، 

موقعیت و جایگاه اجتماعی، سطح تحصیالت و... باشد.

سیدمیثم میرتاج الدینی اندیشه 
ارتباطات

موسی کاظمی

نظریه دریافت مبتنی بر الگوی رمزگذاری و رمزگشایی استوارت هال
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به خون حسین ع
جلوه هایی از آیین ها و آموزه های عاشورایی در سینمای ایران

 تعامل کارگردان و تدوینگر
 با تدوین همزمان 

نشســت تخصصی واکاوی موضوعات سینمایی 
با حضور استادان دانشــگاهی با اجرای مسعود 
ســفالیی، عضو هیأت علمی و مدیر گروه سینما 
دانشگاه هنر و عماد خدابخش، تدوینگر فیلم های 

سینمایی به عنوان مهمان برنامه برگزار شد.
عماد خدابخش در ابتدای صحبت های خود عنوان 
کرد: به دلیل شرایط فعلی تولید و پس تولید فیلم ها، 
دو وجه مدنظر است. فیلمسازانی که برای نخستین 
بار پا به فیلم بلند گذاشته اند، از فیلم کوتاه آمده اند و 
در فیلمسازی بخش کوتاه تجربه دارند و خوشبختانه 
تعدادشان رو به افزایش است. فیلمسازان با توجه به 
ساده گیری ساخت فیلم تدوین را جدی می گیرند.
وی درباره آزمون و خطا در تدوین همزمان فیلم ها 
اظهار کرد: یکی از کارهایی که انجام دادم، »خروج« 
ساخته ابراهیم حاتمی کیا بود و در آن فیلم تجربه 
تدوین همزمان داشتم و این مواجهه برای کارگردان 
هم سخت و هم جالب بود چرا که حاتمی کیا شخصا 
به تدوین اشراف کاملی دارد. تدوین همزمان کمک 
می کند که تعامل فیلمساز و تدوینگر راحت تر شکل 
بگیرد.این ارتباط باعث می شود که پروسه به شکل 
دیگری پیش برود و از طرفی آسیب هایی هم دارد. 
تدوین همزمان این امکان را به فیلمساز می دهد که 
بخش هایی را که فکر می کند در راستای روایت فیلم 
نیســت، اصالح کند اما در مقابل چون فیلم کامل 
نشده معلوم نیست که این شکل تدوین به کلیت کار 

کمک می کند یا خیر.

جذابیت های تدوین »پیتوک« 
تدوینگر فیلم ســینمایی »پیتــوک« گفت: بســیاری از 
ســکانس های این فیلم از زوایای مختلف فیلمبرداری شده 
است و می شــد چندین بار ســکانس ها را مونتاژ کرد و این 
چالش من برای تدوین بــود.کاوه ایمانــی، تدوینگر فیلم 
ســینمایی »پیتوک« در گفت وگو با ایرنا، با اشاره به اینکه 
این اثر نخســتین همکاری اش با ســیدمجید صالحی بوده 
اســت، گفت: بهرام دهقانی از بهترین تدوینگران ایران که 
من از سال ۷۵ دســتیار ایشــان در ۱۰ فیلم بودم، قرارداد 
مونتاژ پیتوک را بســته بود و یک روز مانده به کلید خوردن 
پروژه انصراف داد. آن زمان بود کــه بنده با مجری طرح کار 
یعنی علی مردانی برای تدوین پروژه قرارداد بستم.وی درباره 
همکاری با ســیدمجید صالحی بیان کرد: آن زمان که این 
پروژه به من پیشــنهاد شد، همزمان پیشــنهاد تدوین یک 
فیلم دیگر را هم داشتم که نپذیرفتم چراکه به نظرم رسید، 
این فیلم خوبی ســت و باید وقت زیادی بــرای آن بگذارم. 
کارگردان بسیار در این پروژه به من اطمینان کرد و شاید باور 
نکنید که ما در کل مرحله تدوین تنها 3 ساعت با هم جلسه 
داشتیم، یعنی هیچ وقت ما درباره جزئیات صحبت نکردیم 
بلکه درباره کلیت چیزی که قرار بــود ارائه دهیم، صحبت 
کردیم.تدوینگر فیلم سینمایی پیتوک ادامه داد: نظرات ما 
به لحاظ زیبایی شناسی بسیار به هم نزدیک بود و به سلیقه 
یکدیگر آگاه بودیم که منجر به یک همکاری خوب، دقیق و 
خاطره انگیز شد و اگر پیشــنهاد همکاری مجدد از سوی او 
داشته باشــم با کمال میل آن را می پذیرم. درست است که 
پیتوک نخستین فیلم سینمایی  سیدمجید صالحی محسوب 
می شود اما بسیار به بازی بازیگران، دکوپاژ، میزانسن، ریتم 
در سکانس مسلط است چراکه سال ها دستیار کارگردانان 

مهمی چون مسعود کیمیایی و چند نفر دیگر بوده است. 

 بررسی مسئله آب
 در مستند »میراب«

محسن اسالم زاده، کارگردان سینمای مستند که به تازگی فیلم 
مستند »میراب« را به پایان رســانده و آن را آماده نمایش دارد، 
درباره ساخت این مستند به مهر گفت: سال گذشته برای تولید 
مستند دیگری به افغانستان رفته بودم و با توجه به اینکه تعدادی 
از دوستان من اهل سیستان هستند، زمان حضورم در کابل پیامی 
به دستم رسید که درباره مسئله آب در بند کمال خان بود، در واقع 
آب این بند به سمت شوره زارها رفته و به سمت ایران نیامده بود. 
الزم اســت این را بگویم که بند کمال خان در زمان اشرف غنی 
در تاریخ ۴ فروردین ۱۴۰۰ افتتاح شــده و برای نخســتین بار 
زمستان ۱۴۰۰ آبگیری شد، این بند به گونه ای طراحی شده که 
دهانه سرریز آن به سمت شوره زار بوده و مانع ورود آب به سمت 
ایران می شــود که این امر معضل اصلی این بند به شمار می رود.
وی تأکید کرد: در این مستند، مسئله آب در دوره های مختلف 
مورد بررسی قرار گرفته و در کنار آن شرایط اجتماعی و سیاسی 
وابسته به بحث آب مورد بررسی قرار گرفته است. به عنوان مثال 
زمانی که به افغانستان سفر کرده بودم با حضور در شهر زرنج که با 
مرز ایران ۲ کیلومتر فاصله دارد، طالبان تصاویری منتشر کرد که 
آب بند کمال خان را به سمت ایران رها کرده است که در رسانه ها 
گفتند که طالبان آب فروشی می کند، درحالی که آب فروشی در 
افغانستان معادل خاک فروشی و وطن فروشی است و طالبان را به 
آب فروشی متهم کردند. به گونه ای که ظرف ۲۴ ساعت سخنگوی 
طالبان اعالم کرد که آب برای ایران رها نشده بلکه برای کشاورزان 
خودشان رها شده تا از آن استفاده کنند.کارگردان »اسرار زندان 
ابوســلیم« توضیح داد: بند کمال خان یک بند انحرافی است که 
آب را به سمت شــوره زارها منحرف می کند و این بند از دهه ۴۰ 
خورشیدی قرار بود توسط آمریکایی ها ساخته شود که در نهایت از 
سال ۱3۹۰ ساخت این بند شروع می شود که با ضعف دیپلماتیک 

این بند در سال ۱۴۰۰ آبگیری می شود. 

پالن ۱

پالن 3

پالن ۲ 

تصویر تلخ مهاجرت
زمزمه های گمشده در دوردست    

مستند »زمزمه های گمشــده در دور دست« به کارگردانی 
منصور فروزش و تهیه کنندگی مشــترک مهدی دزفولی 
و منصور فروزش با موضوع مهاجرت به شــرایط مهاجران 
غیرقانونی ایرانی در کمپ صربســتان می پردازد. مســتند 
۶۰دقیقــه ای »زمزمه های گمشــده در دور دســت« که 
محصول سال ۱۴۰۰ اســت، پیش از این در بخش جنبی 
پانزدهمین جشنواره بین المللی »سینماحقیقت« و بخش 
مستند زیر ذره بین سی وهشتمین جشنواره بین المللی فیلم 
فجر حضور داشته است. این اثر همچنین در بازار بین المللی 
فیلم »کن« که همزمان با هفتادوپنجمین دوره جشــنواره 
بین المللــی فیلم کن برگزار شــد، حضور داشــت. مهدی 
دزفولی یکی از تهیه کنندگان این مستند به ایلنا گفت:»ما 
در ایران با ممیزی چندانی مواجه نشدیم. در واقع می توان 
گفت که هیچ گونه سانسوری متوجه »زمزمه های گمشده 
در دور دست« نشــد و تنها چند نکته کوچک که مشخصاً 
خط قرمز هستند و امکان نمایش شان در ایران وجود ندارد 
به اندازه حدود ۴ دقیقه از فیلم حذف شــدند. عالوه بر این 
ما صحنه هایی داشتیم که امکان پخش آنها وجود نداشت. 
افرادی که به شــکل غیرقانونی مهاجرت می کنند معموالً 
دچار مشــکالت روحی می شــوند که پخش بخش هایی از 
صحبت هایشان در یک مستند اصاًل به صالح آنها نیست. در 
واقع به لحاظ اخالقی انتشار این صحنه ها درست نبود و ما 
تصمیم گرفتیم آنها را حذف کنیم.در کمپ های پناهندگان 
نیز شــرایطی خاص حاکم اســت. درواقع زن و مرد در هر 
شــرایطی با هم هســتند و این وضعیت باعث می شود گاه 
به دلیل مسائل ناموسی، دعواهای وحشتناک و حتی اتفاقات 
ناگوار بسیاری رخ دهد. به عنوان مثال زمان فیلمبرداری این 
مســتند قتلی در آن کمپ رخ داده بود که به دلیل مسائل 
غیراخالقی آن، ترجیح دادیم آن را در این مســتند نشان 
ندهیم. در کمپ افغانستانی ها که در فیلم شاهد هستید نیز 
اتفاقاتی رخ داد که اصاًل پرداختن به آنها اخالقی و درست 
نبود.در کل باید گفت که مهاجرت مسئله ای واقعاً پیچیده 
است که در پرداخت آن باید خیلی دقت کنیم. با این حال 
باید بگویم که »زمزمه های گمشده در دور دست« مستندی 
صریح است. مســتندهای زیادی در این سال ها با موضوع 
مهاجرت ساخته شــده اما اینکه در اروپا با ایرانیان مهاجر 
به صورت صریح صحبت شود را تا امروز نمونه ای ندیده ام.« 
این تهیه کننده در مورد روند ساخت این مستند می گوید: 
»سال ۱3۹۸ تولید این مستند آغاز شد، بخشی از مستند 
قبل از شیوع کرونا در صربستان کلید خورد، به دلیل شیوع 
این ویروس مدتی متوقف شد و بعد دوباره ساخت آن ادامه 
پیدا کرد. این مستند به طور کل خارج از ایران ساخته شده 
اســت و از آنجا که من و منصور فــروزش معتقد بودیم که 
مهاجرت موضوع بسیار مهمی اســت و در سال های اخیر 
جامعه ما بیش از همیشه درگیر آن است، تمام سعی خود را 

به کار بردیم تا اثری در خور و باکیفیت ساخته شود.
مهاجرت در چند دوره در کشور ما افزایش پیدا کرده است؛ 
پیش از انقالب، دوره جنگ، دهه ۱3۷۰، پس از اتفاقات سال 
۱3۸۸ و در نهایت مشــکالت اقتصادی در سال های اخیر 
دوره هایی هستند که مهاجرت ایرانیان به دیگر کشورهای 
دنیا رشد چشمگیری داشته اســت. در این دوره اخیر موج 
مهاجرت به نظر بسیار بیشتر از همیشه است و به همین دلیل 
می توان مهاجرت را مســئله ای مهم دانست که الزم است 

بسیار بیشتر از این به آن پرداخته شود.« 

مسئله افراد آسیب پذیر
منصور فروزش،کارگردان زمزمه های گمشده در دوردست 
نیز در نخستین نشست »پاتوق مســتند« در جلسه نقد و 
بررسی فیلمش با بیان اینکه اگر هزاران تحقیق و پژوهش 
در زمینه مهاجرت انجام شــود باز هم نمی توان نظر قطعی 
درباره آن داد چراکه انســان مدام در حال تغییر و پیشرفت 
و تا حدودی غیرقابل پیش بینی  اســت، گفت: »مســتند 
»زمزمه های گمشــده در دوردست« از یک پدیده و مسئله 
کوچکی از مهاجرت آن هم مهاجــرت غیرقانونی ایرانیان 

صحبت می کند.
 ما در این مســتند به مهاجرت نخبگان نپرداختیم چراکه 
زیاد درباره آن صحبت شده و می شود و این افراد به اصطالح 
همیشه در چشم هستند. مسئله این مستند درباره افرادی 
ا ست که بسیار آسیب پذیر هســتند و ما آنها را نمی بینیم. 
بحث این افراد اســتخدام در یک بیمارســتان در خارج از 
کشور و یا تحصیل در دانشگاه سرشناس خارجی نیست بلکه 
رفتن از جایی  است که هیچ سهمی از آن ندارند و پیدا کردن 
سهمی  است که شاید متعلق به آنها نباشد.« فروزش با اشاره 
به اینکه در این مســتند صورت خشن و ترسناک وضعیت 
کمپ ها را نشان نداده است، مطرح کرد: یکسری مسایل را 
نمی توان نمایش داد چراکه کسی باور نمی کند. عالوه بر این 
نمایش یک سری مسایل، اخالقی نبود و از خط قرمزهایی 
عبور می کرد که برای جامعه ما پذیرفته نیست. باید این نکته 
را ذکر کنم که هیچ زمان نمی توان همه حقیقت را به نمایش 
گذاشت و آن چیزی که روی پرده سینما می بینیم، بازنمایی 

ناقصی از حقیقت است.
 این کارگردان با اشاره به اینکه حقیقت در دل انسان هاست، 
گفت: »اگر قرار باشد بین فضا و انسان انتخاب کنم، ترجیح 
می دهم انسان را برگزینم و باید بگویم دوربین من با انسان ها 
ارتباط برقرار می کند.من به عنوان فیلمســاز قرار نیســت 
راهکار ارائه بدهم بلکه پدیده ای را در حد توان و سواد خود 
نشان داده ام و باید افرادی که ســاعت ها و روزها روی این 
مسئله کار کرده و می کنند و درآمدشان از این مسیر تامین 
می شود، بگویند چرا مهاجرت غیرقانونی به وجود آمده است 
و چه کاری می توان انجام داد تا به نتیجه بهینه برســد نه 

اینکه برطرف و پاک شود.«

گزارش

 کارنامه ســینمای ایران در پرداختن به ماجرای کربال را اگر در 
زمینه فیلم های تاریخی - مذهبی بررسی کنیم به همان چند 
فیلم انگشت شماری می رســیم که این روزها رسانه ها فراوان 
به آنها پرداخته اند: »سفیر« )فریبرز صالح ۱۳۶۲(، »روز واقعه« )شهرام اسدی ۱۳۷۳( و »رستاخیز« 
)احمد رضا درویش ۱۳۹۲(. جز اینها یک مستند ســینمایی هم داریم: »کربال؛ جغرافیای یک تاریخ« 
)داریوش یاری ۱۳۹۵( و یک انیمیشن سینمایی: »ناسور« )کیانوش دالوند ۱۳۹۴(. این بخش آشکار 
ماجرا و فیلم هایی است که به صورت مستقیم ماجرای کربال را دستمایه قرار داده اند. جز اینها اما فیلم های 
ایرانی بارها به مضامین عاشورایی ارجاع داده اند که سرآمد تمام شان تعدادی از فیلم های دفاع مقدسی 
دهه های ۶۰ و ۷۰ اســت. پیوند عمیق جامعه ایران با عاشورای حسینی، باعث شده در تعدادی از آثار 
اجتماعی سینمای ایران هم به آیین های عاشــورایی و مضامین و آموزه های کربالی حسینی ارجاع 
داده شود که تعداد این فیلم ها زیاد است. این نوشته مروری است کوتاه بر چند فیلمی که در حاشیه و 
متن شان به مضامین عاشورایی و آیین های ایام محرم و صفر پرداخته اند؛ فیلم هایی که تعدادی شان اصال 
در رده فیلم های مذهبی قرار نمی گیرند ولی نشانه های آشکاری از رویکرد به عاشورای حسینی دارند.

از عاشورا تا دفاع مقدس 
رسول مالقلی پور ســال ها پیش در »پرواز در شب« 
کوشید تا میان دفاع مقدس و کربالی حسینی پیوند 
برقرار کند؛ جایی که مهدی نریمان، فرمانده گردان 
کمیل، همچون سقای تشنه لب، می کوشد تا برای 
ســربازان تشــنه اش آب بیاورد و آن فصل معروف 
رجزخوانــی نریمان در دل شــب، نوعی اســتفاده 
هنرمندانه از ماجرای عاشــورای حسینی را نمایان 
می کرد. این حرکت مالقلی پور، زمینه ای شد تا برخی 
دیگر از سینماگران جبهه و جنگ نیز به پیوند میان 
دفاع مقدس و نهضت امام حســین)ع( در آثارشــان 
بپردازند. نمونه مثالی اش »مهاجر« ساخته ابراهیم 
حاتمی کیاست که در فصل نهایی شهادت اسد را با 
تصویر آتش زدن خیمه ها )به مثابه تمثالی از ماجرای 
کربال( پیوند می زند. در نماهای بعد استفاده از صدای 
سم اســب ها، تصویری از یک اسب سفید و نی هایی 
که می سوزند، باز قرار است با تأکید فیلمساز چنین 
کارکردی را داشــته باشــند. مالقلی پور در ۲فیلم 
»افــق« و »پناهنده« از صحنه های عــزاداری برای 
امام حســین)ع( فصل های جذابی خلق می کند که 
در هر دو به بهترین سکانس های فیلم ها بدل شده اند. 
در »شب دهم« جمال شورجه با روایت داستانی در 
حاشــیه جنگ، به واکاوی ماجرای یکی از شب های 
محرم در ســال های قبل از انقالب می پردازد. عزیز 
که در شــب دهم پس از درگیری میــان عزاداران و 
مأموران ارتش از مهلکه گریخته در ســال های بعد 
احســاس عذاب وجدان دارد. او برای منصرف کردن 
فرزند نوجوانش از حضور در جنگ، به جبهه می رود و 
در آنجا در پی یک انفجار دچار موج گرفتگی و سپس 

دچار تحول می شود.

جلوه هایی از باورهای عاشورایی
جــدای از ســینمای دفاع مقــدس، جلوه های 
باورهای عاشــورایی را می تــوان در فیلم هایی 
چون »به خاطــر هانیه« )کیومــرث پوراحمد، 
۱3۷3( »بال های سپید« )ناصر و مهدی هاشمی، 
۱3۷۷( »راه طی شده« )عباس رافعی، ۱3۸۴( و 
»مصایب دوشیزه« )مســعود اطیابی، ۱3۸۵(، 
»من و زیبا« فریدون حســن پور ۱3۹۱(، »عصر 
روز دهم « )مجتبی راعــی(، »هیهات« )دانش 
اقباشــاوی، روح اهلل حجازی، هــادی نائیجی و 
هادی مقدم دوست ۱3۹۴( و... مشاهده کرد.در 
میان این فیلم ها به خاطر هانیه با بیان تلویحی 
و پرداخــت هنرمندانه ای کــه پوراحمد اتخاذ 
کرده، نمونــه تأثیرگذارتری به نظر می رســد. 
نذری که پسر نوجوان با سماجت و با وجود تمام 
موانعی که بر سر راهش قرار دارد، انجام می دهد 
و با دمام زدن در شــب عاشــورا تا صبح، شفای 
هانیه را طلب می کند، در واقع تجربه یک مراسم 
آیینی– مذهبی اهالی جنــوب در ایام محرم، به 

زبان سینماست.
در بال های سپید نیز مراسم تعزیه دستمایه قرار 
گرفته است. منتها پرداخت ضعف تکنیکی مانع 
از تبلور درست دستمایه شده است. راه طی شده  
نیز با موضوعی درباره تعزیه، درست مثل  بال های 
سپید  دچار کمبود مصالح داســتانی است؛ هر 
چند به نســبت فیلم بهتری به شــمار می آید. 
نشانه های آیین های عاشــورایی را می توان در 
فیلم های دیگری نیز جســت وجو کرد که شاید 
بهترین شان »نیاز« داوود نژاد باشد. در جایی از 
فیلم علی نوجــوان، وقتی برای گرفتن حق خود 

پا پیش می گذارد و با مخالفــت مادرش مواجه 
می شــود، جمله ای از امام حسین)ع( بامضمون 
ایســتادگی در برابر ظالم را نقــل می کند و در 
انتهای فیلم که علی فداکارانه از حق اش به نفع 
کســی که از او نیازمندتر اســت می گذرد، او را 
در یک کارگاه علم ســازی می بینیــم که ارجاع 

هوشمندانه ای از سوی فیلمساز است.

به خون حسین ع 
در فصلــی از فیلم »ســلطان«)۱3۷۵( و پس از 
گفت وگوی سلطان و عادل که با حضور ناصر بلبل 
همراه اســت وقتی عادل از عاشق شدن سلطان 
می گوید، تصویر قطع می شود به نمایی از سلطان 
با این دیالوگ: »اربعین کیه؟«. ســکانس بعدی 
یکی از مشــهورترین فصل های سلطان است که 
کیمیایی در فیلم نوشــتش آن را اینگونه روایت 
کرده است: ســلطان با چهره ای کبود و متورم، با 
پیراهن سیاه، همراه با صدای طبل ها و سنج ها، با 
نظمی چهارضربی، به کوبش هر ضرب، زنجیر در 
هوا می گردد، با ضرب چهارم و سنج به پشتش فرود 
می آورد. به چشمش خون و اشک دارد. به هیچ جا 
نگاه نمی کند. فوالدها و تیغه ها با پرنده های فلزی 
دربند چرمی)هیکلی( به شانه و تنی تنومند هوا 
می شکافد. سلطان می زند. ســنگینی نگاهی به 
آهستگی او را به خود می خواند. نگاهش به سمت 
سنگینی برمی گردد، عادل جوان هم در لباس سیاه 
زنجیر به پشت می کوبد و غم سلطان را می پاید. 
موسیقی آهسته از زیر کوبش طبل ها با همان پایه، 
اما با سازها بیرون می آید و بر صحنه می ماند. این 
سکانس کوتاه و گذرا از ســلطان به عنوان یکی از 
نشانه های حضور مفاهیم عاشورایی در سینمای 
کیمیایی به یاد آورده می شود. قهرمان کالسیک 
کیمیایی که از دل ســنت آمده و با مذهب پیوند 
دارد، بی آنکه نشانه آشکاری از گرایش های مذهبی 
را بروز دهد، در عزاداری جانانه اش انگار زنگار را از 

روح خسته اش می زداید.
اما ســابقه ارجاع مســعود کیمیایی به ماجرای 
کربال به ســال هایی دور تر از سلطان بازمی گردد. 
در فیلــم »داش آکل« )۱3۵۰( وقتی داش آکل 
قرار منازعه نهایی اش را با کاکا رســتم می گذارد 
به کاکا می گوید: »قرار ما باشــه بعد از تعزیه که 
امام حسین)ع( شــاهد من و تو باشه.« سکانس 
فینال داش آکل هم با نمایش تعزیه شروع می شود. 
درحالی که کاکا رستم و دار و دسته اش گوشه ای به 

تماشا نشسته اند. بعد از پایان تعزیه و کری خواندن 
کاکا رستم برای داش آکل که هنوز به محل قرار 
نرسیده است، بیشــتر به اهمیت انتخاب مکان و 
رخداد برای دیدار و منازعه نهایی قطب خیر و شر 
داســتان پی می بریم. داش آکل از راه می رسد و 
درگیری آغاز می شود؛ زیر باران شدید و با موسیقی 
حماسی و پر حجم و تماشاگرانی که تا چند دقیقه 
قبلش مخاطبان تعزیه بوده اند. وقتی کاکا رستم 
به نامردی به داش آکل زخم می زند، تم موسیقی 
تغییر می کند و با ضرباهنگ و ملودی نوحه آشنای 
»سینه زنان حرم حسینی«، حال و هوای حاکم بر 
صحنه را با تاثر عاطفی افزون تری همراه می کند. 
اینجاست که ســنت و زمینه مذهبی در پیوندی 
عمیق با قهرمان سنتی کیمیایی، معنایی ژرف تر از 
درگیری دو قطب خیر و شر را به صحنه می بخشد. 
فراموش نکنیــم که تم مذهبی افزوده مســعود 
کیمیایی به داستان داش آکل است و در داستان 
صادق هدایت، داش آکل گرایشی به مذهب ندارد. 
این داش آکل کیمیایی اســت که قــرار دعوای 
آخرش را در مکانی مذهبی )مقابل شــاهچراغ( 
و بعد از آیینی مذهبی )تعزیــه( می گذارد. و این 
داش آکل کیمیایی است که برخالف داش آکل 
هدایت، خودکشی نمی کند )در داستان هدایت، 
داش آکل تعمدا به کاکا رســتم پشت می کند تا 
مورد هدف تیغش قرار گیرد( که به نامردی از پا در 
می آید و البته کاکا رستم را هم از میان بر می دارد. 
صحنه مشایعت پیکر نیمه جان داش آکل هم باز در 
میزانسن، همراه با نشانه های مذهبی، سنتی است.
در »گوزن هــا« )۱3۵۴( ارجــاع بــه کربــال و 
امام حســین )ع( و آیین های مذهبی ، عاشورایی 
در چند صحنــه از فیلم نمــود دارد و این بار هم 
بدون تأکید و شــعار. یکی از قســم های سید در 
فیلم گوزن ها، »به خون حســین)ع(« است. در 
جایی از فیلم وقتی قدرت به ســیدنهیب می زند 
که به خودش بیاید و گذشته پرشــکوهش را به 
یاد بیاورد به او می گوید: » سیدرســول زیر علم 
یازده تیغه برو ازت هیچی نمی خوام«. گفتاری که 
نشان می دهد سید در سال های گذشته علم کش 
هیئت بوده اســت. لحن معترض فیلم گوزن ها با 
نشانه های مذهبی و سنتی غنا می یابد. در صحنه 
بیرون ریختن اســباب و اثاثیه مستأجران توسط 
صاحبخانــه زورگو، یکی از مســتأجران )پروین 
سلیمانی( صاحبخانه را با شمر مقایسه می کند. 

نشانه های اینچنینی در گوزن ها بسیار است.
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در روزهایی که فروش قابل توجه 
»تی تی« ســاخته آیــدا پناهنده 
نشــان داد مخاطبان سینما، جز 
کمدی فیلم های دیگــری را هم 
برای تماشــا انتخاب می کنند هم نمی شود سیطره فیلم های طنزآمیز 
بر گیشــه را انکار کرد. ماجرا هم منحصر به اکران امســال نیست و ما 
سال هاست که شــاهد ترکتازی فیلم های کمدی بر گیشه سینماهای 
ایران هستیم. شــاید برای برخی باورش عجیب باشد که روزگاری در 
سینمای ایران به ندرت فیلم کمدی ساخته می شد و این ملودرام های 
اجتماعی و پیش از آن فیلم های اکشن بودند که نبض گیشه را در اختیار 
داشتند. از نیمه دوم دهه ۸۰ به مرور فیلم های کمدی توانستند بازار را 
در اختیار بگیرند و حاال سال هاست که این نوع فیلم ها بیشترین فروش 
را دارند و به نظر می رسد بیشــتر مخاطبان با این نیت بلیت می خرند 
که ساعتی در ســینما بخندند و مشکالتشان را فراموش کنند. در گذر 
زمان، سینمای ایران تبدیل به بنگاه شادمانی شد. اتفاقی که در بخش 
خصوصی رخ داد و بیشتر آورده گیشه ســینماها مربوط به فیلم های 
کمدی بود. اینکه کمدی های پرفروش این سال ها چه کیفیتی داشته اند 
یک داستان دیگر اســت. اینکه فیلم های کمدی سینمای ایران اغلب 
کیفیت قابل قبولی نداشــته اند هم مسئله ای است که ظاهراً فقط برای 
منتقدان اهمیت دارد ؛ برای تماشــاگران صرف اینکه بشود ۲ساعتی 
سرگرم شــد و خندید کفایت می کند. این را آمار فروش فیلم ها به ما 
می گوید. نگاهی به جدول فروش فیلم های ســینمایی نشــان از یک 

تفاوت فاحش بین ۲ فیلم صدر جدول که هر دو کمدی هستند با فیلم 
 سوم دارد. فیلم اول و دوم بافروشــی نزدیک به هم در مجموع بیش از

۹۰ میلیارد تومان فروخته اند درحالی که »موقعیت مهدی« با ۱۲میلیارد 
فروش با فاصله ای بسیار دور از این دو فیلم قرار دارد.این موضوع وقتی 
قابل تامل تر است که بدانیم »انفرادی« و »سگ بند« در ادامه کمدی های 
سال های اخیر تنها مبتنی بر طنز موقعیت هستند و چیزی بیش از این 
در چنته ندارنــد؛ اما موقعیت مهدی یک فیلم حماســی _ قهرمانی و 
مبتنی بر یک قصه حقیقی بر مبنای زندگی شــهیدان حمید و مهدی 
باکری است؛ فیلم خوش ســاختی که در چهلمین جشنواره فیلم فجر 
با ۱۴نامزدی، برنده ۵جایزه ازجمله سیمرغ بلورین بهترین فیلم شد. 
سؤال اینجاست که چرا مخاطبان تمایلی به دیدن چنین فیلمی ندارند؟

مردم حوصله تماشای فیلم واقعگرا را ندارند 
احمد طالبی نژاد در گفت وگو با ایرنا در پاسخ به این پرسش که چرا فیلم های 
کمدی در تقابل با فیلم های بزرگی چون موقعیت مهدی )ترکیبی از یک 
گروه بازیگری قدرتمند و فیلمنامه منسجم و واقعی( همچنان پیشتاز و 
پرفروش هستند، گفت: جوامع بعد از بحران های از سر گذرانده نیاز به نوعی 
گریز از واقعیت دارند؛ نمونه بارز این موضوع در تاریخ ســینمای جهان و 
نئورالیسم در سینمای ایتالیا به وقوع پیوست؛ اگرچه نئورالیسم یکی از 
بهترین اتفاقاتی است که در تاریخ ســینمای جهان افتاده و اگرچه نقطه 
محوری اش ایتالیاست اما بر سینمای جهان و حتی آمریکا هم اثر گذاشت. 
وی افزود: نئورالیسم در ســاده ترین تعریف عبارت است از فیلم هایی که 

به هیچ وجه دروغ نمی گویند، با مصالح واقعیت ســاخته می شوند و از دل 
جامعه سر برمی آورند اما همین ســینمایی که در آن »دزد دوچرخه« و 
»سینما پارادیزو« ساخته شد کمتر از ۱۰ســال دوام آورد چرا که جامعه 
ایتالیا و اروپای بعد از جنگ، نیاز به نوعی واقع گریزی و رؤیاپردازی داشت. 
این نیاز به گذر از شرایط و واقع گریزی نکته مهمی است؛ چرا که وقتی به 
سینمای ایتالیا بعد از نئورالیسم نگاه می کنید دورانی عجیب وغریب را در 
پیش می گیرد و فیلم های هرکولی و قهرمانی و کمدی های ســخیف و... 
میدان را ازآن خود می کنند. البته در کنار اینها فیلمسازهای برجسته ای 
چون آنتونیونی ، فلینی ، ویســکونتی و... کار خودشان را انجام می دادند. 
این نویسنده و فیلمساز در تبیین وضعیت امروز مخاطبان سینمای ایران 
یادآور شد: در سینمای ایران هم این روند دقیقاً در حال تکرار شدن است. 
در این شرایط فیلم های کمدی تنها گونه ای هستند که دخل و خرجشان 
می خواند و سودهای کالنی هم نصیب سازندگانش می کنند. در تمام این 
سال ها اما عمده فیلم های واقعی و فیلم هایی که بر مبنای واقعیت ساخته 
شده، در گیشه و فروش شکســت خورده اند. عدم اقبال از فیلم سینمایی 
ـ حماسی اما از نظر گیشه ناموفق  موقعیت مهدی که فیلمی در ژانر قهرمانی 
است را می توان باتوجه  به شرایط اجتماعی و اقتصادی مردم درک کرد؛ 
مردمی که دوست ندارند در مورد حقایق فکر کنند، به سمت فیلم هایی 
می روند که برای لحظاتی بخندند و از غصه دور شــوند. این فیلم ها نوعی 
بی خیالی را تبلیغ می کنند و تنها تضمینی هستند که در رقابت با فضای 
رایگان مجازی که محتواهای متنوعی را به مخاطبان گســترده اش ارائه 

می دهد، مردم را به سالن سینما می کشانند.

آمار فروش فیلم ها نشان می دهد مخاطبان تمایل چندانی به فیلم های جدی ندارند
وضعیت گیشه در روزگار بی حوصلگی
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