شنبه  2مهر  27 1401صفر  1444سال سیام

شماره 20 8599صفحه

8صفحه راهنما ويژه تهران

5000تومان

رحلت حضرت محمد مصطفی(ص) ،شهادت حضرت امام حســن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) را تسلیت میگوییم

شماره بعدی روزنامه ،چهارشنبه  6مهرماه منتشر می شود.

شهردار تهران
در آیین زنگ دانش آموز شهید:

اگر شهدا نبودند
کشور بارها تجزیه
شده بود
صفحه3

تصاویری از خروش ملت در
سراسر کشورعلیه اغتشاشگران
را با اسکن این کیوآرکد ببینید.

نه قاطع مردم به اغتشاشگران
مردم کشور دیروز با شرکت در راهپیمایی ،حرکات هنجارشکنانه چند روز اخیر را محکوم کردند

عكس :محمدرضا علیمددی
صفحه2

این هفته؛ افتتاح و توسعه
 5بازارترهبارجدید

دود اغتشاش و آشوب اخیر
در چشم ملت ایران

بررسی عملکرد برخی چهرههای مشهور هنری و ورزشی در جریان اغتشاشات اخیر

شغل جدید :آتشبیار

پنجمین شنبه «امید و افتخار» شهرداری تهران به افتتاح
میادین میوه و ترهبار جدید اختصاص دارد

اعتراضات چند روز اخیر در کشور به جانباختن دستکم 27نفر
درآشوبها منجر شده است
جزئیات خسارتها در شهرهای مختلف کشور

جزئیات بازارهای جدید در حال ساخت تهران
گفتههای شهردار تهران در برنامه تلویزیونی صف اول
دربارهویژگیهایمعماریساختمانهایپایتخت
را بااسکناینکیوآرکد ببینید.
صفحه3

یادداشت

مهدی سعیدی؛ کارشناس مسائل سیاسی

گنجینه مقدس
در تیررس تحریف
در تاریخ ملتها روزگارانی هســت که بهمثابه منبعی
هویتبخش ،نسلهایی را سیراب کرده و به آنها معنا،
امید ،پویایی و حرکت میدهد؛ دورانی مملو از شجاعت ،مردانگی ،ایثار ،عزت ،غرور
و سربلندی .در تاریخ ایرانزمین ماجرای 8ســال دفاعمقدس از چنین جایگاهی
برخوردار است .در طول دفاع 8ســاله ،آنچنان ارزشهای اخالقی و انسانی تجلی
یافت که مرور آن میتواند برای ســالیان متمادی به نســلهایی از این سرزمین
شخصیت بخشد و راه حرکت ،تکاپو و تعالی را نشان دهد.
در این میان ،دشــمنان این ملت ســالیان متمادی اســت که در تالشــند تا این
رابطه تاریخی را قطع کرده و اجازه ندهند نســل جوان امــروز به این منبع الیزال
هویتبخشی دسترسی یابد و آنان را به شــاخهای جدا شده از ریشه بدل کنند که
پذیرای فرهنگی دیگر خواهند بود .این فرایند البته با شگردهای مختلفی دنبال شده
که مهمترین آن ،تحریف دفاعمقدس است .تحریف یکی از خطوط اصلی فعالیت
جریان ضدانقالب در طول 4دهه گذشته بوده و از همه ابزارها و توانمندیهای خود
برای تقدسزدایی از دفاعمقدس بهرهبرده اســت .در این میان برخی از مهمترین
محورهای تحریف را چنین میتوان دنبال کرد:
خط تحریف جنگ پیشاز شهریور 1359آغاز شد؛ از همان زمانی که دشمن
 1بعثی در سناریوی بینالمللی ماموریت یافت تا انقالب نوپای اسالمی ملت
ایران را در همان ابتدای راه نابود کند .جنگ با تحریفی بزرگ باید آغاز میشد و آن
هم القای این دروغ بزرگ به افکار عمومی مردم منطقه و جهان که «انقالب نوپا با
اتخاذ سیاستهای زیادهخواهانه و تجاوزطلبانه ،تهدیدی برای کشورهای همسایه
و منطقه بهحساب میآید ».جمهوریاسالمی متهم شد که با اتخاذ سیاست صدور
انقالب ،درصدد خرابکاری و براندازی در کشورهای منطقه است؛ این درحالی بود
که صدور انقالب هیچگاه در ذهن ملت ایران و بزرگان انقالب اسالمی معنا نیافت و
هیچگاه به عنوان اولویتی در اراده نظام اسالمی قرار نگرفت .انقالب نوپا آنقدر درگیر
مشکالت امنیتی و سیاسی داخلی بود که فرصت دخالت و تهدید نظامی همسایگان
را نداشته باشد؛ ضمن آنکه آموزههای اســامی این انقالب اجازه کشورگشایی را
نمیداد .همه توان کشور درگیر ایجاد ثبات و امنیت و استقرار جمهوریاسالمی بود
تا هرچه زودتر عقبماندگیهای حاصل از نیمقرن حکومت فاسد و وابسته پهلوی
جبران شود.
انقالب اسالمی ،حقیقت نوپایی بود که آشنایی با آن ملتهای دربند منطقه را بر سر
شوق آورده بود .انقالب آشکار کرده بود که میتوان فارغ از ایدئولوژیهای شرقی و
غربی و مبتنی بر اندیشهاسالمی ،حکومتهای مقتدر دستنشانده را با دستهای
خالی و تنها با اراده ملت مسلمان سرنگون کرد .ازســویی دیگر خانه ارتجاع عرب
از پایبست ویران و با نسیمی در معرض فروپاشی بود .رعب و وحشت دربار حکام
دستنشانده منطقه و حامیان غربی و شرقی آن را فراگرفته بود .آنان معتقد بودند
جمهوریاسالمی اگر بتواند از پس مشکالت بعد از انقالب سر بلند کند و الگویی از
کشورداری اسالمی ارائه دهد ،بدونشــک دیگر نمیشود جلوی انقالب ملتهای
منطقه را گرفت.
تحریفکنندگان در طول جنگ تالش کردند نگذارند ملت آنگونه که الزمه
 2یک دفاع همهجانبه اســت ،در خدمت دفاع قرارگیرند؛ لــذا با ابزارهای
رسانهای و شــگردهای تبلیغاتی خود ،در میدان حاضر بودند .جهان نباید متوجه
عظمت دفاعمقدس این ملت میشد و بههمینخاطر فتوحات بزرگ این ملت در
طول جنگ همواره مخفی ماند و بسیاری از ملتهای جهان
ادامه در
صفحه2
متوجه عظمــت عملیاتها و فتوحات رزمندگان نشــدند؛
رزمندگانی که با دستهای خالی به مصاف ارتش تا دندان مسلح بعثی میرفتند و
سرزمینهای اشغالی را یکی پساز دیگری فتح میکردند.

صفحه15

تصاویری دردناک از نحوه به شــهادت رســیدن
یک شهروند عادی در مشهد بهدست اغتشاشگران
را با اسکن این کیوآرکد ببینید.

صفحه6

نگاه

دادهنما

علی عمادی؛ روزنامه نگار

مریمسرخوش/گرافیک:مهدیسالمی

کالسی که دیگر خالی نیست

پس از  2.5سال ،آموزش آنالین و غیرحضوری به دلیل شیوع پاندمی کرونا،
زنگ آغاز سال تحصیلی و برقراری کالسهای حضوری در مدارس از امروز با
حضور  ۱۶میلیون و  ۳۰هزار دانشآموز زده خواهد شــد .این در حالی است
که پنجشنبه گذشته «جشن شکوفهها» همزمان با ورود کالس اولیها به
مدارس برگزار شد و از امروز ( 2مهر) هم دانشآموزان سایر مقاطع تحصیلی
ابتدایی ،متوسطه اول و دوم در کالسها حاضر خواهند شد.
جمعیت
دانشآموزی در
سال تحصیلی
1401-1402

جمعیت
دانشآموزان دوره
ابتدایی

حدود  16میلیون نفر

 8میلیون و  ۷۰۴هزار و
 ۳۱نفر

جمعیت
دانشآموزان پایه
اول

جمعیت
دانشآموزان دوره
متوسطه

یک میلیون و  556هزار و
 944نفر

بیش از  7میلیون نفر

جمعیت پایه اول
متوسطه اول
(هفتم)

جمعیت پایه اول
مقطع متوسطه
دوم (دهم)

یک میلیون و  304هزار و
 467نفر

 885هزار و 266
نفر

 ۶۸هزار مدرسه

ابتدایی در سال تحصیلی جدید فعال است.

 ۹۵هزار معلم

امسالرسمیشدندکه ۷۵هزارنفرازآنهانیرویجدیدهستند.

۲۰۰هزار کمبود نیروی انسانی

در سال تحصیلی پیشرو پیشبینی شده است.

 ۸۸هزار معلم

امسال به سن بازنشستگی میرسند که پیشبینی
میشود نیمی از آنها برای بازنشستگی اقدام کنند.

در سوگ پیامآور اخالق
مدینه گرفتار خشکســالی شــده بــود و آذوقه گران؛
گرسنگی بر اهالی شهر پیامبر غلبه داشت .در یک جمعه
وقتی مسلمانان پای خطبههای رسول خدا نشسته بودند،
صدای طبل و نی از دور شنیده شد؛ طبق رسم آن زمان
این نوا حکایت از نزدیک شدن قافلهای داشت که به قصد تجارت میآمد و مردمان را
دعوت به دادوستد میکرد .قافله «دحیه کلبی» بازرگان زیتون ،از شام به یثرب رسیده
بود و مسلمانان که میترسیدند دیگران پیشدستی کنند و اموال کاروان را بخرند،
پیامبر اکرم صلیاهلل علیه و آله و ســلم را در همان حال خواندن خطبه رها کردند و
دسته دسته به استقبال تاجر کلبی رفتند .از صفوف جماعت فقط انگشت شماری
باقی ماندند؛ برخی آنها را 12نفر و برخی از آن کمتر دانستهاند .در این شرایط بود که
آیه آخر سوره جمعه نازل شد «هنگامی که تجارتی یا بازیچهای ببینند بدان شتابند
و تو را در همان حال ،ایستاده رها کنند؛ به آنها بگو که آنچه نزد خدا از جزاست برای
شما بسی بهتر از لهو و لعب و امور دنیوی بوده و خدا بهترین روزیرسان است».
اگرچه پیامبران مردم را با سخن به مسیر هدایت موعظه میکردند اما باریتعالی
خطاب به پیامبــر خود ،او را صرفا یک «یــادآوری کننده»
ادامه در
صفحه6
میخواند؛ «فذکر انما انت مذکر  /لســت علیهم بمصیطر» و
اینگونه نیست که پیامبر خدا بر مردمان مسلط شود و آنها را مجبور به ایمان کند.
پند و اندرز مفید است و قلوب را جلب میکند اما قلوبی که خود خواهان باشند.

متنکاملرابااسکنکیوآرکد،درهمشهریآنالینبخوانید

گردشگری
اشکورات؛ زیباترین منطقه ییالقی گیالن

زیباییهای گیالن تمامی نــدارد؛ به هر نقطه از این
اســتان شــمالی که ســفر کنید بــا جاذبــه و طبیعتی
بکــر و دیدنــی مواجــه میشــوید .یکــی از ایــن نقاط
زیبا ییــاق اِشــکوَرات در شهرســتان رودســر اســت
که با آب و هوا و طبیعت زیبایش چشمها را بهخود
خیره میکند.

دانش
امید به یافتن حیات در اطراف زحل

دانشمندان دریافتهاند که انسالدوس ،ششمین قمر
بزرگ زحل ،بلوکهای ســازنده حیات زیر سطح خود
دارد.انســادوس یک دنیای یخی محســوب میشود
که سطح آن تماما پوشیده از یخ اســت .دانشمندان
فکر میکنند که اقیانوسهایی از آب مایع زیر ســطح
وجود دارد.
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رهبری

سیاست خارجی

پیام رهبرمعظم انقالب
بهمناسبت آغاز هفته دفاعمقدس

طنین صدای ملت ایران
درنیویورک

رهبر معظم انقالب اســامی ،در پیامی بهمناســبت آغاز
هفته دفاعمقــدس و روز «مهمانی اللههــا» تأکید کردند:
پیام شــهیدان به ما یادآور میشود که ایســتادگی در برابر
شیطانهای قدرت و ســتم ،در پایان به پیروزی و برافتادن
ترس و اندوه میرسد.

رئیسجمهــور کشــورمان کــه بهمنظــور شــرکت در
هفتادوهفتمین مجمععمومی ســازمان مللمتحد ،به مقر
این ســازمان در نیویورک ســفر کرده بود ،دیروز به تهران
بازگشت؛ سفری که با برنامههای متنوع و تبیین سیاستهای
کالن جمهوری اسالمی در زمینه مسائل داخلی ،منطقهای
و بینالمللی همراه بود .بهگزارش همشهری ،دیدار با سران
کشــورهای مختلف جهان ،از مهمتریــن برنامههای مدت
حضور رئیســی در نیویورک بود .رئیسجمهور درطول این
سفر با روسایجمهور کشورهای فرانسه ،بولیوی ،سوئیس،
فنالند ،صربســتان و زیمبابوه دیدار کرد .رئیسی همچنین
با نخستوزیران کشورهای پاکســتان ،عراق ،لبنان ،ژاپن و
ارمنستان نیز به تبادلنظر پرداخت.

نقلقولخبر
سیداسماعیل خطیب
وزیر اطالعات
ســربازان گمنــام اما مزمان(عــج)
قویــا اطمینــان میدهنــد بــا هوشــیاری
همهجانبــه ،مترصــد بازیســازیهای
ابلهانــ ه دشــمنان خبیــث و خنثیســازی
آنان خواهنــد بود و به فتنهگران هشــدار
میدهنــد هرگــز خوابهــای شــوم آنــان
تعبیر نخواهد شد / .ایسنا
محسن رضایی
معاون اقتصادی رئیسجمهور
ن مردم
اینکه افــرادی بــا نفــوذ در میــا 
دست به آشوب میزنند ،پرچم ایران را
به آتش میکشند و به مقدسات هتک
حرمت و توهین میکنند ،قابل پذیرش
نیست و محکوم است .آشوب و تعدی
بــه نمادهــای ملــی و دینــی خواســت
دشــمنان این مــرز و بوم اســت و ملت
ایران آن را تحمل نخواهد کرد / .ایرنا
علیرضا تنگسیری
فرمانده نیروی دریایی سپاه
دشــمن کور خوانده که بتواند کشور ما را
تجزیه کند .جوانان ما باید با بصیرت عمل
کنند .کومله و ســایر تروریســتها اعالم
کردهاند که بهدنبال تجزیه ایران هستند
و باید هوشــیار باشــیم .اینهــا پرچمی که
امروز نماد اســام بهخود گرفته و روی آن
هللا اکبــر نقــش بســته را آتــش میزنند؛
جوانان باید آگاه باشند / .فارس

نه قاطع مردم به اغتشاشگران

مردم در سراسر کشور دیروز با شرکت در راهپیمایی پساز نماز جمعه ،اغتشاشها و حرکات هنجارشکنانه چند روز اخیر را محکوم کردند
دیــروز مــردم انقالبی تهــران و
شهرهای مختلف کشــور ،پس از
گزارش
اقامه نمازجمعــه ،در محکومیت
اهانت به ساحت مقدس قرآنکریم،
به آتش کشیدن مساجد و همچنین هتک حرمت
نسبت به حجاب بانوان میهن اسالمی به خیابانها
آمدند و برخی حرکات هنجارشکنانه ازسوی عدهای
معدود را محکوم کردند.
به گزارش همشهری ،این راهپیمایی در تهران نیز
مانند دیگر شــهرهای کشــور ،باحضور هزاران نفر
از شهروندان ،با شــکوه و جلوه خاصی برگزار شد و
مردم از قشرهای مختلف آمده بودند هتک حرمت
به مقدسات در اغتشاشهای اخیر را محکوم کنند.
نمازگزاران تهرانی بــا راهپیمایی از محل برگزاری
نمازجمعه در دانشــگاه تهران ،به ســمت میدان
انقالب حرکت کردند و به ســردادن شــعار علیه
ساختارشکنان پرداختند.
در این مراســم ،راهپیماییکنندگان با ســردادن
شــعارهایی ازجمله «ملت ما بیدار است ،از فتنهگر
بیزار است»« ،مرگ بر منافق»« ،وای اگر خامنهای
حکم جهادم دهد»« ،مرگ بــر ضدوالیت فقیه»،
«مرگ برآمریــکا»« ،مرگ براســرائیل»« ،مرگ
برانگلیس»« ،مزدور آمریکایی به جنگ دین آمده»
و ...انزجار خود را از اغتشاشهای اخیر و هتاکی به
ساحت مقدسات ابراز کردند.
مردم تهــران همچنین با ســردادن شــعارهایی
همچون «نابودی فتنهگر ،شعار ملت ماست»« ،این
همه لشکر آمده ،به عشــق رهبر آمده»« ،توطئه و
اغتشاش ،کار منافقین اســت»« ،پیروی از رهبری
باعث هر عزت است» و ...انزجار خود را از اقدامهای
آشوبگرانه و توطئهآمیز دشمنان و آشوبگریها در
کشور نشان دادند.
حمایت مردمی از نیروی انتظامی

خبرهای کوتاه

بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح درباره حوادث
اخیر

ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیهای درباره ناآرامیهای
بعد از درگذشت مهسا امینی ،ضمن تحسین خویشتنداری
مأموران و حافظــان امنیت مردم و کشــور در برخورد با
معترضان در روزهای نخســتین ناآرامیها ،آوردهاست:
«متأســفانه در حوادث چند روز گذشــته بعضا مشاهده
شد که این خویشتنداریها آشــوبگران و تروریستهای
اجارهای را به این خیال باطل ســوق داد که بهزعم خود
میتوانند با چند حرکت ایذایی در حمله به حافظان نظم
و آرامش مردم ،اقتدار پلیس و امنیت کشــور را به چالش
بکشــند و ضدانقالب بیرون از مرزها در رسانههای خود،
قهقهه مستانه سردهند؛ غافل از اینکه ملت موقعشناس
ایران اســامی با جدا کردن صف اعتراضــات خود از این
اغتشاشگران اجارهای و مزدور ،خیلی زود چهره ضدامنیتی
آنها را افشا کردند ».ستادکل نیروهای مسلح دراین بیانیه
تأکید کردهاســت که اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش
کنونی ملت کــه ثمره مجاهدت هزاران شــهید و جانباز
است ،خدشهدار شود.

زمان بررسی صالحیت زاهدیوفا

مجلس 12مهرمــاه صالحیت وزیر پیشــنهادی تعاون،
کار و رفاه اجتماعی را بررســی میکند .بهگزارش تسنیم،
نامه معرفی محمدمهدی زاهدیوفا روز 29شــهریورماه
ازســوی هیأترئیســه مجلس اعالم وصول شد و برخی
نمایندگان پیشبینی کرده بودند که جلســه رسیدگی به
صالحیت و بررســی برنامههای زاهدیوفا روز 10مهرماه
(یکشــنبه) برگزار خواهد شــد ،اما گفته میشود جلسه
بررســی صالحیت زاهدیوفا روز سهشــنبه12 ،مهرماه
برگزار خواهد شد.

نمازگزاران همچنین با سردادن شعارهایی همچون
«نیروی انتظامی تشکر ،تشکر»« ،نیروی انتظامی
حافظ امنیت است» و ...از تالش نیروهای انتظامی و
امنیتی برای برقراری امنیت قدردانی کردند.
دراین راهپیمایی که از دانشگاه تهران بهسوی میدان
انقالب برگزار شــد ،مردم ضمن در دست داشتن
پرچم مقدس ایران ،تصاویری از رهبرمعظم انقالب،
سردار سلیمانی و سایر شهدای کشورمان را بههمراه
داشــتند .همچنین برخی از مردم تهران هم ظهر
دیروز در ایستگاه مترو با سردادن شعارهایی ،انزجار
خود را نسبت به رفتار سلبریتیهای دست نشانده

اعالم کردند و خواستار رسیدگی قوهقضاییه به جرائم
آشوبگران و اغتشاشگران شدند.
لزوم برخورد عبرتآموز با سران اغتشاش

امامجمعه موقت تهران در خطبههای نماز عبادی -
سیاسی جمعه با بیان اینکه سران اغتشاش از بیگانه
خط میگرفتند و میگیرند ،گفت :مردم میخواهند
با سران اغتشــاش قاطعترین برخورد عبرتآموز
انجام شود.
ســیداحمد خاتمی با بیان اینکه فوت یک هموطن
مایه تأسف ماست و جای تسلیت به خانواده ایشان
و آرزوی صبر برای آنان دارد ،افــزود :دراین قضیه
همه مقامهای کشــور ورود کردند و رئیسجمهور،
رئیس قوه قضاییــه و رئیس قوه مقننــه همه وارد
شدند و بر پیگیری دقیق این مسئله تأکید کردند و
این مسئوالن امین نظام هستند و ما به امنای خود
کامال ایمان داریم و مــردم هم دراین عرصه به قول
امنا ایمان دارند و قطعا پیگیــری و نتیجه به مردم
گفته خواهد شد.
وی خطاب به ملت گفت :مدتهاست دشمنان شما
مردم بهدنبال ایجاد اغتشاش هستند ،دنبال سوژه
بودند و موفق نشــدند؛ تا اینکه این سوژه پیش آمد
و سوژه بســیار دندانگیری برای آنان شد و سوار بر
موج شدند .دلشان برای آن خانم نسوخته بود ،بلکه
دلشان برای مقابله با نظام و مقابله با شما مردم لک
زده بود و عقدهگشایی کردند.
اغتشاشگران درمقابل مردم

امامجمعه موقت تهران ادامــه داد :تنها چیزی که
برای این اغتشاشگران مطرح نبود ،همان مسئله این
خانم است ،چون مسئوالن بهجد در صحنه و پیگیر

هستند؛ پس هدفشان مقابله با دین بود و دلیل آن
هم سوزاندن قرآنکریم ،سوزاندن مسجد و چادر را از
سر زن مسلمان کشیدن و کار رضاخانی کردن بو د و
این یعنی ضدیت با دین.
خاتمی عنوان کرد :این اغتشــاشها مقابله با شما
مردم بود ،چون پرچمــی که نماد اقتــدار و عزت
شماســت را به آتش کشــیدند؛ یعنی علیه مردم
هستند و بیش از  ۶۰آمبوالنس را تخریب کردند و
تعدادی را هم سوزاندند .برای چه این آمبوالنسها را
میسوزانید؟ این آمبوالنسها مال مردم است و شما
ضدمردم هستید .بانکها را به آتش کشاندن یعنی
اموال مردم را نابود کردن؛ پس شرمتان باد.
وی با بیان اینکه ســال  ۷۸و  ۸۸همین اغتشاشها
بود وآدمهایشان همین آدمها بودند و شعارهایشان
همین شعارها بود ،تصریح کرد :اما این دفعه مردم
همراهی نکردند ،بلکه نفرینشــان هم کردند .پس
قصه این اغتشاشها ،قصه اعتراضات نبوده و نیست؛
اغتشاشهایی که لحظات پایانی خود را میگذراند.
2گروه اصلی اغتشاشگران

خطیب موقت تهران ،اغتشاشگران را 2گروه «جوانان
ناپخته فریبخورده تحتتأثیر شبکههای ماهوارهای
و فضایمجازی بیگانه» و «سران اغتشاش» توصیف
کرد و گفت :سران اغتشاش از آنان استفاده ابزاری
کردند و حاال که روزهــای پایانی اســت ،برادرانه
نصیحت میکنم اگر آینده نداریــد و نمیخواهید
در این مملکــت زندگی آرامی مثل مردم داشــته
باشید ،پس صفتان از این مردم جداست .دوستانه
به همه آنهایی که صدای ما را میشــنوند و به پدر
و مادرهایشــان میگویم این جوانان و نوجوانان را
نصیحت کنند تا آینده خود را تباه نکنند.

درخواست «برخورد قاطع» از قوه قضاییه

مکث

تظاهرات بزرگ مردم ایران در شهرهای مختلف کشور در محکومیت فتنهگران و هتاکان به
مقدسات دینی با صدور قطعنامهای پایان یافت؛ بیانیهای که طی آن از قوه قضاییه درخواست
شد با اغتشاشگران برخورد قاطع انجام شــود .در بخشی از این بیانیه آمدهاست« :جنایت و
خباثت عدهای معدود از عناصر خودفروخته و فریبخورده و مزدوران سرسپرده در اهانت
بیشرمانه به ساحت قدسی و آتشزدن کتاب رحمت و حِ کمت ،قرآن مجید و اهانت وقیحانه به
مقدسات و ارزشهای دینی و اعتقادات عمومی و به آتش کشیدن تعدادی از مساجد و هتک
حرمت حجاب و عفاف بانوان محترمه را کامال مردود و شدیدا محکوم میکنیم ».دراین بیانیه
ضمن اعالم حمایت قاطع از نیروی انتظامی ،بهعنوان حافظان جان ،مال و امنیت مردم ،آمده
است« :از قوه محترم قضاییه میخواهیم در نخستین فرصت ممکن ،در اقدامی سریع و انقالبی
به جرائم اغتشاشگران و آشوبگران رســیدگی و با مجرمان این حوادث اخیر برخورد قاطع
قانونی کرده و نتایج رسیدگیهای خود را در اسرع وقت به اطالع افکار عمومی برسانند ».در این
بیانیه همچنین اضافه شدهاست« :ما با تمام وجود اعالم میکنیم تا جان در بدن داریم از قرآن
و اهلبیت(علیهم السالم) و والیت جدا نخواهیم شد و همچنان ادامهدهنده راه نورانی شهدا
و امام شهدا بوده و دشمنان را در رسیدن به اهداف پست و پلید خود ناکام خواهیم گذاشت».

گنجینه مقدس در تیررس تحریف
دستاندرکاران تحریف ،ارتش عراق را پرقدرت و
ادامه از
صفحه اول شکســتناپذیر جلوه میدادند ،ســپاه اسالم را
ضعیف و ضربهپذیر معرفی میکردند ،با سیاست ایجاد رعب و وحشت
ملت را میترساندند ،موفقیتهای بزرگ در عملیاتهای غرورآفرین را
پنهان میکردنــد ،فرماندهان جنگ را تخریــب و تضعیف و ناکارآمد
معرفی میکردند ،ایســتادگی را بیثمر جلوه میدانند ،اختالفات را
بزرگنمایی میکردند و تالش داشــتند با شگردهای خود مردم را در
مسیر ایستادگی و مقاومت بیتاب و خسته جلوه دهند.
 -3موفقیت ملت ایران در دفاع 8ســاله ،مهمترین سرمایه ملتی بود
که هنوز تا پیشــرفت و آبادانی کشورش فاصله بســیار داشت .جنگ
8ســاله ســرمایه بزرگی بود که اگر ابعاد آن برای ملت خوب ترسیم
میشد ،میتوانست پیشرفت کشور را تضمین کند؛ لذا ناکامان جنگ
تحمیلی با هم ه توان خود به میدان آمدهاند تا نگذارند میراث گرانسنگ
دفاعمقدس به دهه هفتادیها و هشــتادیها به ارث رســد .آنان در
تالشند برای نســل امروز اینگونه جا بیندازند که «دفاع موفقیتآمیز
نبود و ما پیروز جنگ نشدیم ،بلد نبودیم که از شروع جنگ جلوگیری
کنیم ،مدیریتمان در جنگ خیلی ضعیــف بود ،اختالفاتمان درون

جنگ زیاد بود ،برخی کاسبان جنگ بودند و دوست داشتند تا جنگ
تداوم داشته باشد ،جنگ عقالنی و مدبرانه هدایت نشد و سرمایههای
کشور بیدلیل به هدررفت و ...در مجموع 8سال دفاعمقدس دوران تیره
و تاری است که اگر کشور بخواهد پیشرفت کند ،باید از حافظه این ملت
به فراموشی سپرده شود».
 -4مهمترین عنصر معنوی جنگ در این میان بیشاز همه مولفههای
دیگر در معرض تهاجم خط تحریف است و آن فرهنگی است که از دل
آن هزاران جــوان مومن انقالبی متولد شــدند ،دربرابر همه جهانیان
ایستادند و از انقالب و سرزمین خود حراســت کردند .فرهنگ ایثار و
شهادت که در کنار مدیریتی جهادی معجزه قرن را رقم زد .بهواقع به
فرموده رهبرمعظم انقالب« :دفاعمقدس عرصهای شد برای بروز برترین
سجایای ملت ایران؛ این گذشتها ،این مجاهدتها ،این دینباوریها».
(30شــهریور )1401الگویی که تــداوم آن در زمانه مــا میتواند به
مهمترین موتور تحول در جامعه و عامل پیشرفت و آبادانی کشور و عبور
از تنگناهای تحریم دشمنان منجر شود.
 -5جوانان امروز این سرزمین میپرسند که «چرا جنگیدیم؟» و این
سؤال یعنی که هنوز جنگ در منظومه فکری آنان حائز اهمیت است.

خاتمــی افــزود :ســران اغتشــاش از بیگانه خط
میگرفتنــد و میگیرنــد و پول هــم میگیرند.
بیبیســی بهصراحت میگوید ما ذینفع هستیم
آنوقت آمریکا ،ســران اســتکبار و نوچههایشان
تمامقد وارد میدان شــدند و تریبونهای خود را در
اختیار این اغتشاشگران قرار دادند.
وی با بیان اینکه بهعنوان کسی که بیشاز ۳۰سال
در سیره اهلبیت(ع) کار میکنم و  3بار این سیره
را از اول تا آخر گفتم ،گفت :یک مطلب مسلم دراین
سیره این است که موال با فریب خوردهها مهر داشت،
اما قاطعترین برخورد را با سران جنایت داشت و در
اینجا رئیس قوه قضاییه هم حضور دارد از زبان شما
مردم میگویم؛ مردم میخواهند با سران اغتشاش
قاطعترین برخورد عبرتآموز انجام شود.
امام جمعه موقت تهران با خندهدار دانستن حمایت
سلطنتطلبان و اشک تمساح منافقان گفت :اینهایی
که سالیان سال به مردم ظلم و این همه کشتار و ترور
کردند ،امــروز به حمایت از یک خانم برخاســتند؛
اصال به قامت و قیافهتان نمیآید! شــما جالدهای
آدمکش کجا حمایت از یک خانم کجا؛ و این بسیار
هشداردهنده است.
وی همچنین خطاب بــه آنانی که قلــم و تریبون
در اختیار دارند ،عنــوان کرد :آنهایی کــه با قلم و
فضایمجازی از ایــن منافقان و ســلطنتطلبان
حمایــت میکنند ،بداننــد با چه کســانی همراه
هستند؛ آنها با سلطنتطلبان همراهی و در اردوگاه
سلطنتطلبان بازی میکنند .بهخود بیایيد؛ درغیر
اینصورت مورد لعن و نفرین ملــت واقع خواهید
شد .عزیزان نیروی انتظامی دل قوی دارید که ملت
حامی شماست.
هدف اصلی اغتشاشها مقابله با نظام اسالمی

امام جمعه موقت تهران هدف اصلی دشــمن از این
اغتشاشها را نظام اســامی عنوان کرد و گفت :در
مسیر حمایت از نظام اسالمی با کسی تعارف نداریم
و تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون ایستادهایم.
خاتمی خطاب به صاحبان تریبون اذعان کرد :مراقب
باشید تریبونتان با تریبون ضدانقالب قاطی نشود؛
چون متأســفانه دراین حادثه برخی که نان نظام را
خوردهاند ،با اغتشاش دشــمنان این ملت همصدا
شدهاند؛ البته هنوز هم دیر نشد ه و شما که بهراحتی
بیانیه میدهید حاال هم با صدور بیانیهای اغتشاشها
را محکوم کنید ،درغیراین صورت همســوی آنان
هستید .اغتشاشگران پیام راهپیمایی امروز(ديروز)
و ابراز نفرتها را بگیرند.

این دغدغه با جوابهای متقن و گزارش صحیح از دفاعمقدس همواره
باید زنده نگه داشته شده و این مسئله باید فهم شود که نگاه نسل دهه
 70و  80به گذشته انتقادی و پرسشگرانه است؛ خلقوخویی مقدس
که میتواند موجب پیوند این نسل با نسل گذشته شود .درمقابل خط
تحریف در تالش اســت تا کار را بدانجا بکشــاند که دیگر پرسشگری
حتی سؤال نکند که چرا جنگیدیم؟ از نگاه دستهای پشتپرده جنگ
تحریف ،گنجینه دفاعمقدس با همه گوهرهایش باید به وادی فراموشی
سپرده شود و جای آن را دغدغههای جدیدی که مولود سبک زندگی
غربی است پر کند که اگر چنین شود دشمن پیروز میدان جنگ تحریف
شدهاست .راهکار مقابله با خط تحریف اجازه دادن ،به رسمیت شمردن
و جراتدادن به جوانان این سرزمین است که با روحیه پرسشگرانه از
همه ابعاد دفاعمقدس بپرسند و بکاوند و حتی انتقاد کنند و در مواجهه
با آن ،ارائه پاسخهایی که جوان پرشور و پرتالطم این روزها را به آرامش،
فهم ،یقین و ثبات برساند؛ آرامشــی که محصول آن پیوند خوردن و
عجین شــدن با فرهنگ ایســتادگی ،مقاومت و جهاد است؛ پیوندی
که آثار آن را در رویش جوانان مومن انقالبــی در عرصههای مختلف
دفاعمقدس این روزها در عرصههای مختلف علمی ،نظامی ،ورزشی،
فرهنگی و هنری و ...میتوان مشاهده کرد؛ رویشی که گلهای معطری
چون شهید مجید شــهریاریها ،مصطفی احمدیروشنها ،محسن
حججیها و صدها شهید مدافع حرم را در دهه چهارم و پنجم انقالب
برای این سرزمین به ارمغان آورده است.

عکسها :ایرنا -فارس

به گزارش پایگاهاطالعرسانی دفتر مقاممعظمرهبری ،متن
پیام حضرت آیتاهلل خامنهای که همزمان با مراسم غبارروبی،
عطرافشانی و گلباران مزار شهیدان در سراسرکشور با عنوان
«مهمانی اللهها» از سوی حجتاالسالم والمسلمین شکری،
نماینده ولیفقیه در بنیاد شــهید و امور ایثارگران در گلزار
شهدای بهشت زهرای تهران قرائت شد ،به این شرح است:
بسماهلل الرحمن الرحیم
هفته دفاعمقــدس ،نیکوترین و مناســبترین زمان برای
بزرگداشت یاد و نام شهیدان عزیز و شنیدن پیام آنان است.
پیام شهیدان ،بشــارت به دلهای آماده و گوشهای شنوا
است .این پیام گرامی به ما یادآور میشود که ایستادگی در
برابر شیطانهای قدرت و ستم ،در پایان به پیروزی و برافتادن
ترس و اندوه میرســد .این پیام ،حیاتبخش است ،نیرو و
امیدآفرین است و نیاز امروز و همیش ه ملت بزرگ ایران و همه
آزادگان جهان است .سالم خدا بر شهیدان عزیز
سیدعلی خامنهای۳۱/شهریور۱۴۰۱

ادعاهای پادمانی؛ اهرمفشاری علیه ایران

رئیسجمهور کشورمان همچنین در آخرین روز حضور خود
در نیویورک ،در نشستخبری با رسانههای مختلف شرکت
کرد و به تبیین دیدگاههای جمهوریاسالمی در حوزههای
گوناگون پرداخت .رئیسی در این نشست در پاسخ به سؤالی
مبنی بر اینکه آیا غرب اجازه میدهد پرونده ادعاهای پادمانی
که بهعنوان اهرمی برای فشــار بر ایران مطرح است ،بسته
شــود ،گفت :جمهوریاســامی تأکید دارد حصول توافق
بدون تعیینتکلیف و بستهشدن پرونده پادمانی مورد ادعای
غربیها ممکن نیست.وی افزود« :اساسا وقتی ایران آمادگی
دارد این مسائل را توأمان با حصول توافق هستهای ح 
لوفصل
کند ،اینکه کشــورهای غربی و آمریکا از این موضوع امتناع
کنند ،گواه آن است که میخواهند آن را بهعنوان اهرم فشار
علیه ایران حفظ کنند و ما تن به چنیــن رویهای نخواهیم
داد».رئیسی درباره «پیشنهاد مشــخص ایران» برای ارائه
به آمریکا نیز گفت :ما یکبار تجربــه خروج آمریکا از توافق
درحال اجرا را داریم و لذا اصرار داریم این کشور تضمینهای
«اعتمادآور» و «اطمینانبخشی» ارائه کند تا این اتفاق دوباره
تکرار نشود .توافق صرفا امضای چند خط نوشته روی یک تکه
کاغذ نیست و تنها صورت شــکلی ندارد ،بلکه باید تعهداتی
الزامآور را در عرصه واقعیت بههمراه داشته باشد.
ایجاد توازن در سیاستخارجی

رئیسجمهور درباره سیاســت «نزدیکی ایران به روسیه و
چین» نیز گفت :سیاست اصولی و اساسی جمهوریاسالمی
در ارتباطات خارجی برآمده از همان شــعار «نه شرقی ،نه
غربی» است و ما نه اجازه میدهیم کسی بر ما سلطه پیدا کند
و نه تالش خواهیم کرد بر کشوری سلطه یابیم.
رئیسی افزود :از آنجا که در گذشته عمده توجه در گسترش
روابط خارجی معطوف به کشورهای غربی بود ،امروز تالش
دولت در ایجاد «توازن» و «تعادل» است و در نتیجه ارتقای
ســطح مراودات با کشــورهایی مثل چین و روسیه و دیگر
کشورهای شرقی بیشتر بهچشم میآید.
تروریستها باید بهدست عدالت سپرده شوند

رئیســی درباره در دستگرفتن تصویر شــهید حاج قاسم
سلیمانی هنگام سخنرانی در مجمععمومی سازمان ملل نیز
گفت :حاج قاسم سلیمانی ،قهرمان مبارزه با تروریسم بود و
در روزگاری که داعش و گروههای تروریستی زندگی مردم
منطقه را سیاه کرده بودند ،به اتفاق تعدادی دیگر از جوانان
برومند منطقه ،جان خود را در کف دست گرفتند و امنیت را
به مردم و منطقه بازگرداندند .رئیسجمهور با اشاره به اعالم
رسمی آمریت رئیسجمهور قبلی آمریکا در ترور حاج قاسم
ســلیمانی عنوان کرد :آیا این مصداق بارز تروریسم دولتی
نیست؟ جمهوری اسالمی بهصورتجدی رسیدگی عادالنه
و محاکمه آمران و مباشران این اقدام را دنبال میکند.
استانداردهای دوگانه حقوقبشری

رئیسی در پاســخ به ســؤالی درباره جانباختن یک خانم
جوان در ایران و حواشــی آن نیز افزود :این رخداد به شکل
جدی در دست بررسی اســت و بنده خودم نیز در نخستین
فرصت با خانواده او تماس گرفته و ضمن ابراز همدردی به
آنان اطمینان دادم که همه جوانب قضیه بررســی خواهد
شد تا حقی از کسی ضایع نشود ،اما درنظر داشته باشید که
مهمترین الزام دفاع از حقوقبشر ،عدممواجهه با این موضوع
با استانداردهای دو و چندگانه است.

تحرک دیپلماتیک
هیأتایرانی در نیویورک
بخــش مهمــی از دســتورکارهای هیــأت اعزامــی
جمهوریاســامی در ســفر به نیویورک ،بــه دیدار و
گفتوگو با مقامهای مختلف جهان اختصاص داشت؛
برنامــهای که بهصــورت ویژه ازســوی رئیسجمهور
کشورمان ،وزیر امورخارجه و مذاکرهکننده ارشد ایران
در مذاکرات هســتهای ،درمدت حضور در مقر سازمان
مللمتحد پیگیری شــد .بر همین اســاس هم بود که
مذاکرهکنند ه ارشــد کشــورمان در ادام ه فعالیتهای
دیپلماتیک برای رفع تحریمها در حاشــیه نشســت
مجمععمومی سازمان ملل ،با نمایندگان هلند و اتحادیه
اروپا دیدار کرد .علی باقریکنی در این دیدارها ،از عزم
جدی ایران برای پیگیری تعهدهــای پایدار و پایبندی
به تعهدات توافق خبرداد .از ســوی دیگر اما رئیسی در
چهارمین روز سفر خود به نیویورک در دیدار با آنتونیو
گوترش ،دبیرکل سازمان ملل با تأکید بر اهمیت جایگاه
این ســازمان در نقشدادن به ملتها برای حل مسائل
خود و جلوگیری از دخالت بیگانگان در امور داخلی آنها،
گفت :سازمانملل باید به معنی واقعی سازمان ملتها
باشد ،نه سازمان قدرتها .رئیسی ،جمهوریاسالمی را
دوست روزهای سخت برای همسایگان خود خواند و با
اشاره به اقدامهای انساندوستانه ایران در پناهدادن به
مهاجران افغانستانی و همچنین مبارزه جدی با تروریسم
بهعنوان خطری بزرگ برای منطقه و جهان ،افزود :در
مقابل ،رهاورد ناتو و آمریکا در منطقه ما جنگ ،ویرانی،
اشغالگری و کشتار بودهاست.

شنبه  2مهر 1401
شماره 8599

گزارش2

نقلقولخبر
سیدجعفر تشکریهاشمی
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل
شورای شهر تهران
منطقــه  ۱۲بهصــورت کامــل در محــدوده
طــرح ترافیــک واقــع شــده و ایــن موضوع
به مشکلی بزرگ برای اهالی و کسبه این
منطقه تبدیل شده است ۴۰ .سال قبل،
طرحی تحــت عنــوان طــرح ترافیــک برای
مقابله با مسائل و مشکالت ترافیکی در
محدوده مرکزی شهر اجرا شد که در زمان
خود ،طرح درست و جامعی بود ،اما وقت
آن رسیده که مورد بازنگری قرار گیرد.

شهردار تهران در آیین زنگ دانشآموز شهید:

اگر شهدا نبودند
کشور بارها تجزیه شده بود

رفع مشکالت مالی

بهرام نکاحی
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی
تهران
ترافیک مهرماهی بر نحوه خدمترسانی
سرویسمدارستأثیرمیگذارد.همچنین
با تعدد ســرویسهای مــدارس ،موجی از
ترافیک ایجاد میشود؛ بر همین اساس،
س مدرســه» در تهران بنا بر اعالم
«اتوبو 
نیاز آمــوزش و پرورش مســتقر میشــود.
شــرکت واحــد اتوبوســرانی  ۲۹اتوبــوس و
مینیبوسراتحتعنوانسرویسمدرسه
مناسبساز 
ی کرده است.

عکس :همشهری /امیر رستمی

شــهردار تهران گفت :اگر شــهدا نبودند ،هر یک از فراز و
نشیبهای انقالب کافی بود تا کشور تجزیه شود؛ اگر شهدا
نبودند ،در دفاعمقدس نامی از انقالب و ایران باقی نمیماند و
عبور انقالب از فتنههای مختلف وجود نداشت.
به گزارش پایگاه خبری شهر ،علیرضا زاکانی در دوازدهمین
آیین نواختهشدن زنگ دانشآموز شــهید ،ضمن تسلیت
شهادت امام حســن مجتبی(ع) ،رحلت رسول اکرم(ص)
و شــهادت امام رضا(ع) گفت :بســیار خشــنودم که زنگ
دانشآموز را معطوف به آغاز سال تحصیلی و با یاد و نام شهدا
در این خطه نورانی از جهان به صدا در میآوریم.
وی افزود :زمانی که انقالب به پیروزی رســید ،بخشــی از
این پیروزی معطوف به حضور دانشآموزان در تظاهرات و
عرصههای مختلف بود؛ در هر مقطعی که انقالب از ما کاری
میخواست دانشآموزان و معلمان ما پیشتاز بودند ،ضمن
اینکه در دفاعمقدس نیز همین گونه بود.
یوســف نوری ،وزیر آموزش و پرورش هم در این مراسم با
اشاره به اینکه باید از شــهردار تهران تشکر کنیم که در ایام
اربعین ،شــهرداری را به یک نهضت فرهنگی تبدیل کرد،
گفت :امیدواریم با برگزاری این مراسم نمادین ،همواره خود
را مدیون شــهدا بدانیم و در راه شهدا حرکت کنیم و در روز
قیامت پاسخی برای آنها داشته باشیم .این شهدا حتی به سن
سربازی نیز نرسیده بودند و با علم و عملی که داشتند ،وارد
میدان شدند.

پنجمین شنبه «امید و افتخار» شهرداری تهران به افتتاح میادین میوه و ترهبار جدید اختصاص دارد

این هفته
افتتاح و توسعه  5بازارترهبارجدید
صبح امــروز در پنجمین روز از
شنبه امید و افتخار 3بازار میوه و
گزارش
ترهبار افتتاح میشود .شنبه هفته
گذشته مراسم افتتاح بوستان ایرانیان برگزار شد
و احتماال حاال که این گزارش را میخوانید ،بازار
نگارستان ،بیهقی و سبالن به بهرهبرداری رسیده
است .به گزارش همشهری ،شهردار تهران البته
صبح امروز در آیین افتتــاح میدان میوه و ترهبار
عبدلآبــاد حضــور یافــت؛ میدانی بــزرگ با
4500مترمربع .در عین حال ،از این هفته عملیات
احداث 14بازار جدید نیز آغاز میشود تا سازمان
مدیریت میادین میوه و ترهبار فعالیت گستردهای
در زمینه احداث بازار داشته باشد.
شــهردار تهران در همین خصوص گفت« :سعی
داریم تا در تمامی محالت میادین میوه و ترهبار یا

بازارچه داشته باشیم ».علیرضا زاکانی تأکید کرد:
«قصد داریم توزیع خرید با استفاده از اپلیکیشن
داشته باشیم تا شــهروندان خرید خود را درب
منزل تحویل بگیرند .مدل دیگر این است که ما با
برند خودمان با مغازههای سطح شهر توافق کنیم
و بگذاریم مغازههای ســطح شهر هم سودآوری
داشته باشند».
نگارستان ،بیهقی و سبالن

به غیراز 3بازار نگارســتان ،بیهقی و سبالن که از
امروز آغاز بهکار میکنــد2 ،میدان میوه و ترهبار
دریاچه چیتگر و میدان بهمن توسعه پیدا میکند.
یعنی بهگفته مدیرعامل ســازمان میادین میوه
و ترهبار ،در مجموع 5پروژه بــرای افتتاح وجود
دارد .ایوب فصاحت به همشهری گفت« :مجموعا

۵پروژه برای افتتاح داریم؛  ۳مورد آن بازار جدید
است که افتتاح میشود۲ .مورد دیگر نیز توسعه
میدان و بازار است که شامل میدان میوه و ترهبار
دریاچه چیتگر و میدان بهمن میشود».
بازار میوه و ترهبار نگارستان یکی از 3بازار جدیدی
است که امروز افتتاح شــد .این بازار در منطقه4
شهر تهران و در محله حکیميه قرار دارد .این بازار
بعد از بلوار افق و بلوار نور ،نبش خیابان نگارستان
هفتم احداث شــده و از امروز در دسترس اهالی
این محله است .بازار بیهقی در منطقه 6قرار دارد
و همچنین بازار میوه و ترهبار ســبالن در منطقه
7و در خیابان ســبالن شــمالی واقع شده است.
195میلیارد ریال هزینه احــداث 5بازار جدید
شده است.
همچنین امروز آیین کلنگزنی در پنجمین شنبه

امید و افتخار در نقاط مختلف شهر تهران صورت
میگیرد .که آن هم به آغاز عملیات احداث میادین
تره بار جدید اختصاص دارد .مدیرعامل سازمان
میادین میوه و ترهبــار درباره جزئیات کلنگزنی
احداث میادین میوه و ترهبار گفت« :مجموعا در
۱۴نقطه در ۷منطقه کلنگزنی احداث میادین
میوه و ترهبار انجام شد».
جالب اینکه در منطقه 22شــهر تهران 4زمین
تحویل سازمان میادین میوه و ترهبار شد تا از امروز
عملیات احداث این پروژهها آغاز شود.
قیمت میوه و ترهبار در میادین شهرداری تهران
معموال نسبت به سایر بازارها تفاوت چشمگیری
دارد .طــوری که هماکنــون میانگین قیمت در
میادین میــوه و ترهبار با ســایر بازارها بین 20تا
40درصد ارزانتر است.

میادین 500تایی میشوند
دسترسی آسان به اجناس ضروری و رسیدن کاالهای اساسی
بهدست مردم بدون واسطه و با قیمت پایینتر هدف اصلی توسعه
بازارهای تره و بار است .در همین راســتا از ابتدای دوره فعلی

رساندن تعداد میادین میوه و ترهبار به 294میدان
راهانــدازی  ۳۲بازارچه میــوه و ترهبار جدیــد طی 6ماه

نخست فعالیت این دوره
راهاندازی 3بازار جدید طی 3ماه اخیر
ارائــه کاالهای اساســی بــا میانگیــن 20درصــد ارزانتر
از بازار
افزایش 3برابری عرضه گوشت مرغ
افزایش 6برابری گوشت قرمز و عرضه برنج ایرانی
برآورد رســاندن تعــداد میادیــن بــه 500واحد تــا پایان
سال ۱۴۰۲
برنامهریزی برای احداث 100بازار جدید طی امسال
برنامهریزی برای احداث 100بازار جدید در سال 1402
احداث ۳۱غرفه تخصصی در ۲۹ایستگاه مترو

اینفوگرافیک
گزارش را با
اسكن این كد
ببینید.

شــهرداری تهران ،بازارچهها و میادین میوه و تره بار جدید در
تهران احداث شده است و این روند همچنان ادامه دارد .شهرداری
حتی در چند ایستگاه مترو ،غرفههای ترهبار را راهاندازی کرده و

14بازار ترهبار جدید
کجا احداث میشوند؟

در برخی مناطق مثل منطقه22که تعداد محدودی میدان میوه و
ترهبار وجود دارد ،اتوبوسهای سیار عرضه کاال فعال کرده است.
آنچه برای این منظور رقم خورده به شرح زیر است:

احداث 100بازار میوه و ترهبار امسال
چگونه و چطور؟

مناطق شهرداری حدود  ۲۲۰زمین را به سازمان
این 14بازار در مناطق 20 ،17 ،7 ،4 ،2 ،1و 22احداث میشود.
4زمین برای احداث بازار میوه و ترهبار در منطقه 22قرار دارد .میادین معرفی کردهاند.
40مورد زمین تاکنون شناسایی و برای احداث
300مترمربع کمترین متراژ زمین بازار است.
بازار مناسب ارزیابی شده است.
4700مترمربع بیشترین متراژ زمین بازار است.
1000میلیارد ریال برآورد احداث این 14پروژه است.

خبر

میدان آزادی
میزبان امامحسنیها
عصر دیروز گردهمایی باشــکوه امامحسنیها
به مناسبت ســالروز رحلت پیامبر اکرم(ص) و
شهادت امام حسنمجتبی(ع) با حضور بیش از
۱۵هزار نفر در میدان آزادی برگزار شد.
بهگزارش همشهری ،میدان آزادی نماد تهران و
دروازه غربی پایتخت است و از اینرو محمدرحیم
مرتضوی ،شــهردار منطقه ۹قصد دارد آنرا به
قطب برگزاری مراسم آیینی تبدیل کند .بهگفته
شهردار منطقه ۹این گردهمایی برای نخستینبار
و از طریقهمافزایــی و همراهی ســازمانها و
دســتگاههایی چون اورژانس ،نیرویانتظامی،
راهور ،آتشنشانی و ...برگزار شد .در این مراسم
که تا اذان مغرب ادامه داشــت ،حجتاالســام
مهدی مانــدگاری ســخنرانی کرد و ســپس
حاجمرتضــی طاهــری ،حاجعبدالرضا هاللی،
کربالییمحمدحســین حدادیان ،حاجحســن
حسینخانی و کربالییجواد حقیقت به مداحی
پرداختند.

عدد خبر
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مسیرهای پرترافیک مهرماه را بشناسید

مســیرهای پرترافیک تهران در روزهای آغاز سال
تحصیلی جدید از سوی معاونت حملونقل و ترافیک
حملونقل شهرداری تهران شناسایی شده است تا مردم ضمن
خودداری از تردد غیرضروری در این محورها ،زمان خود را مدیریت
کنند و مانع قفل شدن ترافیک مهرماه در پایتخت شوند .به گزارش

همشهری را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید

hamshahrinewspaper

i n s t a g r a m

شهردار تهران در برنامه تلویزیونی صف اول شبکه خبر نیز،
ضمن تسلیت به خانواده مهسا امینی ،عنوان کرد :موضوعی
که در دست تحقیق است ،به بهانهای تبدیل شده که منجر
به آشوب شــود چراکه اعتراض مقبول است اما آشوب هیچ
کجا پسندیده نیست.
علیرضا زاکانــی با ارائه گزارشــی از فعالیتهای یکســاله
شهرداری تهران افزود :ما وقتی شهرداری تهران را تحویل
گرفتیم عمال شهرداری دو سال و نیم در تنش مالی بود و در
سال ۹۹برای پرداخت حقوق پرسنل 3ماه پول قرض گرفته
شده بود .میخواستیم به حوزه امنیت در حوزه مالی برسیم
و با تجمیع هزار و ۲۰۰حســاب در خزانه واحد به شــورای
اسالمی شهر تهران اعالم کردیم که در تنش مالی نیستیم و
امروز نیز همچنان در این تنش قرار نداریم.
وی افزود :امروز 5هزار و ۳۵۰تخت بــرای معتادانی فراهم
شد که هیچ بخشی سراغ آنها نمیرفت مانند معتادان زخم
باز ،کبر و یا صغر سن و ...که به این بیش از 2هزار تخت دیگر
اضافه خواهد شد و درنظرداریم که به 8هزار تخت برسیم.
زاکانی یادآوری کرد :از بهمن ماه اقدامات و برنامهریزی آغاز
شد و بهدنبال این هستیم که ۷۰پروژه بزرگ تا ۱۲بهمن ماه
هر هفته افتتاح شود .این پروژهها ۲۰درصد آغاز و ۸۰درصد
خاتمه کار است .بهعنوان مثال ،پروژه شهید شوشتری یکی
از این طرحهاست که ۱.۵درصد از کل ترافیک شهر تهران را
کاهش میدهد و به آزادراه تبدیل خواهد شد.
شهردار تهران گفت :شــنبههای امید و افتخار از سال قبل
هدفگذاری شد که طرحهای نیمهتمام را به پایان برسانیم
و طرحهای ضرورتدار را آغاز و تکمیــل کنیم۹۸ .اصالح
تقاطعی در شــهر صورت میگیرد و ۷۸۰کیلومتر راه را به
۵۷کیلومتر تبدیل میکند که آرامش و آســایش ،کاهش
مصرف بنزین و آلودگی هوا را بهدنبال خواهد داشت .امسال
۱۸طرح و سال آینده ۴۵طرح خاتمه پیدا میکند .ما اعتقاد
داریم کل شهر میتواند به یک کارگاه تبدیل شود.
شهردار تهران خاطرنشان کرد :ما بدون اینکه یک سانتیمتر
فروش تراکم در شهر داشته باشیم و همچنین بدون اینکه
چشم خود را روی تخلفات ببندیم ،توانستیم ۹۳.۴درصد از
اعتبارات خود را کســب کنیم که در ۱۰سال اخیر در شهر
تهران بینظیر است .البته سال ۹۵چون 5هزار میلیارد تومان
از بانک قرض گرفته شده بود ،چنین اتفاقی افتاده بود اما این
اتفاق در سال قبل بینظیر بود و براساس گزارشهای هفته
گذشته ۹۹درصد منابع محقق شد.
وی ادامــه داد :ما عمال مســیری را که به آینــده میرویم
بهگونهای ترسیم کردهایم که براســاس بودجه و اعتبارات
باشد ،شــورا اعتبارات را ۶۰درصد افزایش داد و ما ۵۰هزار
و ۵۰۰میلیــارد تومان را به ۸۳هزار میلیــارد تومان تبدیل
کردیم۱۵ .شهریور ماه اعالم کردیم که از صددرصد منابعی
که شورا تعیین کرده بود ،عبور کردیم و بهدنبال این هستیم
که با مولدسازی و مشارکت شهر را بسازیم و بتوانیم شهری
با چهره دیگری ترسیم کنیم.
شهردار تهران ادامه داد :تا قبل از انقالب ۴هزار و ۲۰۰هکتار
فضای سبز و تنها ۷۲پارک داشــتیم اما هماکنون ۵۹هزار
هکتار فضای ســبز و ۲۳۴۶پارک داریم .ما ســال گذشته
۱۲۵۰هکتار فضای ســبز پیرامونی در شــهر و اطراف آن
داشتیم و امسال ۱۵۰۰هکتار به آن اضافه خواهد شد.
شهردار تهران با اشاره به افتتاح پارک ایرانیان در هفتههای
پیش عنوان کرد :ما ۲هزار و ۳۴۶پارک در تهران داریم .چند
روز پیش فاز اول بوستان ایرانیان به وسعت 16هکتار افتتاح
شد و فاز دوم آن با مساحت 22هکتار به بهرهبرداری خواهد
رسید و اقوام مختلف در آنجا میتوانند حضور فعال داشته
باشند.
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همشهری آنالین ،پس از  ۳ســال وقفه کرونایی ،از امروز شنبه دوم
مهرماه  ،۱۴۰۱مدارس و مراکز آموزشــی ،میزبان حدود ۲میلیون
دانشآموز و دانشجو خواهند بود .افزایش تردد در شهر ،آمد و شد را در
برخی معابر و مسیرها بهویژه در راههای منتهی به بیش از  ۴هزارو ۳۰۰
مدرسه شهر تهران سختتر میکند؛ تا جایی که براساس اعالم پلیس

راهور ،از امروز که روز بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی است ،ترافیک
پایتخت تا ۳۰درصد افزایش مییابد .شناسایی گرههای ترافیکی از
تراکم ترددها در نقــاط بحرانی جلوگیری میکنــد و زمان تأخیر و
ی ترافیک را کاهش میدهد .با اسکن این کد ،اینفوگرافیک
روانساز 
مسیرها و معابر پرترافیک پایتخت را میتوانید مشاهده کنید.

ســیدمجتبی شــفیعی ،معــاون
حملونقــل و ترافیــک شــهرداری
تهران بــا بیان اینکه مطالعــات احداث
 ۱۶پارکینــگ طبقاتــی براســاس مبلــغ
وصولی پروژهها صورت گرفته اســت،
گفت« :باید به این نکته توجه داشت
که وجود حداقلی از پارکینگ در شــهر
الزم است که هماکنون آن حداقل نیز
وجود ندارد و برای رسیدن به آن حداقل
باید پارکینگسازی انجام شود».
برابــر مصوبــه شــورای ترافیــک
تهــران اجــرای ســاعات جدیــد طــرح
محدودیتهــای ترافیکــی تــردد از
امــروز اجــرا میشــود .بــر این اســاس،
ســاعت آغــاز اجــرای طــرح ترافیــک از
شــنبه تــا چهارشــنبه  ۶و نیــم صبــح و
ســاعت پایانی آن نیــز  ۱۸خواهد بود.
همچنین ســاعت اجرای طرح ترافیک
در پنجشنبهها از ساعت  ۶و نیم تا ۱۳
است .هزینه تردد خودروها بدون رزرو
طرح ترافیک در محدوده مبلغ ۹۸هزار
و  ۸۵۰تومان است و خودروهای پالک
تهران نیــز در محدوده کنتــرل آلودگی
هوا (زوج و فرد سابق) سهمیه تردد ۲۰
روز رایگان در فصل را دارند .
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چهره روز

گزارش 2

تفاهم آبی رودخانه ارس

نرخ جدید مرغ و تخم مرغ اعالم نشد

علی اکبر محرابیان ،وزیر نیرو پس از دیدار با
وزیران انرژی و کشاورزی ترکیه ،از تشکیل
کمیته دائمی برای بررسی مسائل رودخانه
ارس خبر داد .او که به ترکیه سفر کرده بود،
پیگیری توافقهای رئیسان جمهوری ایران و ترکیه را مهمترین
محور مذاکرات با وزیر کشــاورزی و جنگلداری ترکیه اعالم و
تأکید کرد :درخصوص مســائل آبهای مشــترک و رودخانه
ارس مقرر شــد کمیتهای دائمی برای بررسی مسائل رودخانه
ارس تشکیل و درباره مسائل مورد عالقه 2طرف ،مذاکره شود.
وزیر نیرو با مؤثر دانستن آغاز گفتوگوهای فنی و اجرایی درباره
مسائل آبهای مشترک ،تأکید کرد :مقرر شد نخستین جلسه
کمیته فنی برای بررسی موضوعات درباره آبهای مشترک ،ماه
اول سال آینده میالدی در تهران برگزار شود.
تفاهم آبی تهران و آنکارا بر سر منابع آبی مشترک حول محور
رودخانه ارس درصورت جدی بودن طرفین ماجرا میتواند به
رفع ابهام و چالش منجر و باعث حفظ حقوق آبی ایران شــود.
چنانکه در چندماه اخیر سدسازی ترکیه در باالدست رودخانه
ارس و محدود شــدن میزان آب ورودی به این رودخانه مرزی
ایران چالش برانگیز شده تا جایی که در جریان سفر چندی قبل
رجب طیب اردوغان به تهران ،سیدابراهیم رئیسی ،این مسئله
را بهعنوان یکی از محورهای مذاکرات مطرح کرد .چندی پیش
نیز رئیسجمهوری در جریان تشدید بحران ریزگردها به وزیر
امور خارجه و همچنین رئیس سازمان محیطزیست دستور داده
بود که بدون فوت وقت و با جدیترین شکل ممکن رایزنیهای
منطقهای خود را برای عبور از این بحــران انجام دهند تا تمام
بازیگرانی که باعث تشــدید بحران کم آبی و به تبع آن بحران
ریزگردها شدهاند در قبال اقدامات خود پاسخگو باشند.
اکنون که قرار است بهگفته وزیر نیرو ،یک کمیته دائمی تشکیل
شود ،بهتر است که از خبرهترین و کارشناسان زبده برای پیگیری
حقوق آبی و زیستمحیطی ایران استفاده شود تا تشکیل این
کمیته با دستاوردهای واقعی همراه باشد.

روز پنجشنبه 31شــهریورماه قرار بود وزارت جهادکشاورزی
در پاسخ به درخواست مرغداران برای بازنگری و اصالح قیمت
مصوب مرغ و تخم مــرغ ،نرخ جدیدی را بــرای این 2کاالی
پروتئینی پرمصرف اعالم کند اما تا آخرین لحظات تنظیم این
گزارش هیچ خبری در این زمینه منتشر نشده است.
رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار اســتان تهران روز
گذشــته درباره این موضوع به همشــهری گفت :قرار بود روز
پنجشنبه جلســهای در این خصوص با حضور تولیدکنندگان
برگزار شود .این جلسه برگزار نشد اما رئیس دفتر محمد مخبر-
معاون اول رئیسجمهوری و رئیس ســتاد تنظیــم بازار  -در
نامهای به وزیر جهادکشاورزی اعالم کرده تصمیمگیری درباره
اصالح قیمت مرغ و تخم مرغ با این وزارتخانه اســت و تکلیف
این موضوع باید در خود وزارتخانه روشــن شود .ناصر نبیپور،
با اشــاره به بالتکلیفی تولیدکنندگان با تأخیر در اعالم قیمت
نهایی ،درباره زمان احتمالی تصمیمگیری در این زمینه افزود:
مرغداران منتظر بودند تکلیف این موضوع 31شهریور روشن
شود که این اتفاق نیفتاد ،اما طی هفته جاری بهطور قطع باید
در این زمینه تصمیمگیری شود تا تولیدکنندگان از بالتکلیفی
خارج شوند.
این فعال اقتصادی در پاســخ به این پرســش که آیا تأخیر در
بررسی موضوع میتواند بهمعنای رد درخواست تولیدکنندگان
باشد؟ گفت :این تغییر قیمت حتمی است زیرا مرغداران بهرغم
ضرر و زیان ماههای اخیر ،با توجه به تعهدی که به دولت داده
بودند تا پایان شــهریور با نرخهای اعالمی تولیــد کردند ،اما
ادامه این شرایط به هیچ عنوان برای آنها مقدور نیست .چطور
ممکن است وقتی قیمت تمامشــده تولید هر کیلو تخم مرغ
47تا 48هزار تومان است ،بتوان آن را با قیمت 36هزار تومان
به بازار فرســتاد؟ تأخیر در تعیین و اعالم نــرخ مصوب مرغ و
تخم مرغ درحالی اســت که قیمت هر شــانه 30عددی تخم
مرغ با وزن تقریبی 2کیلوگرم در سوپرمارکتها به 100هزار
تومان رسیده و هر کیلومرغ گرم نیز دستکم 61.500تومان
به فروش میرسد .اردیبهشت امســال پس از اصالح نرخ ارز و
نظام پرداخت یارانهها و واقعیسازی قیمت کاالهای اساسی،
دولت قیمت هر کیلوگرم مرغ تــازه را 59.800تومان و قیمت
هر کیلوگرم تخم مرغ را 39.800تومان اعالم کرد .این در حالی
است که مرغداران قیمت تمامشده تولید هر کیلو مرغ را 50و
قیمت تمامشده تولید هرکیلو تخم مرغ را 49هزارتومان اعالم
میکنند و بارها اعالم کردهاند با نرخهای کنونی قادر به ادامه
تولید نیستند.

نقدخبر

پیام یک تغییر بانکی
خبر :احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ضمن موافقت با
بازنشستگی محمود شایان پس از ۳۵سال خدمت،
علی عسگری رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی را
بهعنوان سرپرست بانک مسکن منصوب کرد و از او
خواست عملکرد بانک مسکن را در طرح نهضت ملی
مسکن و اهداف دولت مردمی بهبود ببخشد.
نقد :اینکه وزیر اقتصاد در حکم صادر شــده برای
سرپرســت بانک مسکن از او خواســته تا عملکرد
بانک یادشــده در طرح نهضت ملی و اهداف دولت
مردمی را بهبود ببخشد ،نشان میدهد کارنامه این
بانک در حوزه یادشده مطلوب نبوده و نتوانسته در
تامین منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن با هدف
ساخت ساالنه یک میلیون مسکن موفق عمل کند،
این در حالی است که مدیرعامل پیشین ،از عملکرد
این بانک دفاع کرده و نسبت به عدمهمراهی سایر
بانکها گالیه داشته است .با گذشت یک سال از عمر
دولت سیزدهم و اجرای قانون جهش تولید و تامین
مسکن مصوب مجلس و الزام بانکها به اختصاص
360هزار میلیارد تومان تســهیالت به این طرح،
اکنون آشکار شده که بانکها توان تامین این میزان
تسهیالت و اختصاص آن را ندارند .زیرا اگر قرار باشد
ساالنه 20درصد از تسهیالت بانکی به بخش مسکن
اختصاص داده شود ،شرط آن این است که از بقیه
بخشهای اقتصادی ازجمله کشــاورزی ،صنعت
و معدن و خدمات و بازرگانی کاســته شود .انتظار
میرود تیم مدیریتی جدیدی که ســکان هدایت
بانک مسکن را برعهده میگیرد ،ابتدا یک گزارش
جامع و کامل از وضع تامین مالی طرح نهضت ملی
مسکن آماده و برای بانک مرکزی ارسال کند تا بانک
مرکزی هم با ارزیابی خود ،برایند نظرات کارشناسی
درباره چالشهای پیش روی بانکها را با دولت در
میان بگذارد .در غیر این صورت بعید است که حتی
تغییر مدیرعامل بانک مسکن بتواند راهگشا باشد.

عقبماندگی بازارها از تورم

در نیمه نخست امسال هیچ بازاری در نیمه اول سال رشدی متناسب با تورم نداشته است
آمارها نشان میدهد با وجود رشد
قیمتها در بازارهایی مانند مسکن،
گزارش
خودرو و حتی در مقاطع کوتاهی
طال و ارز هیچ بازاری نتوانســته در نیمه نخســت
سالجاری بازدهی متناسب با تورم داشته باشد .در
این میــان بورس بهعنــوان یک بــازار ضدتورمی
زیاندهترین بازار در نیمه نخست سال جاری بوده
است.
به گزارش همشهری ،برخالف یک دوره پر تالطم
در اقتصاد ایران که از ابتدای ســال 1397آغاز شد
و تا نیمه نخست پارســال ادامه یافت امسال همه
بازارها ،به غیراز بازار مسکن ،با رکودی فراگیر مواجه
شــدهاند؛ میزان گردش نقدینگــی در این بازارها
با افت مواجه شده اســت .از ابتدای سال 1397تا
اواخر سال 1399ورود و خروج نقدینگی در بازارها
سرعت زیادی پیاده کرده بود و این موضوع به رشد
شدید قیمتها در بازارهای مختلف منجر شده بود،
اما طبق آمارهای موجود در سالجاری جابهجایی
نقدینگی در بین بازارها کاهش یافته و فقط از اواخر
سال قبل بازار مسکن شروع به رشد کرده و بخشی
از نقدینگی به این بازار مهاجرت کرده است .بهنظر
میرسد بخش عمده این رکود در بازارها مربوط به
سیاســتهای جدید پولی بانک مرکزی است .این
سیاســتها که با افزایش نرخ بهــره بینبانکی نیز
همراه بوده زیانهایی نیز بهدنبال داشــته و به افت
شدید بازده بازار سهام بهعنوان یک بازار ضدتورمی
منجر شده است.
بازده 6ماهه بازارها

آمارها نشــان میدهد از ابتدای ســالجاری هیچ
بازاری نتوانسته بازدهی متناســب با میزان تورم
داشته باشد .طبق اطالعات مرکز آمار ایران شاخص
قیمــت مصرفکننده که معیاری برای محاســبه
نرخ تورم است از ابتدای امســال تاکنون در حدود
30درصد رشد کرده اما هیچ بازاری نتوانسته تا این
میزان رشــد کند .یکی از مالکهای مهم عملکرد
بازارها مقایسه میزان بازده آنها در برابر تورم است
زیرا ســرمایهگذاری در بازارها به این دلیل اتفاق
میافتد که در درجه نخســت میزان قدرت خرید
پول حفظ شود.
این اطالعات همچنین نشــان میدهد تنها بازاری
که در نیمه نخست امسال توانسته بازدهی نزدیک
به تورم به دســت آورد بازار مســکن اســت که با
رشد 28.5درصدی مواجه شــده است؛ با این حال

مقایسهبازدهبازارهادرنیمهنخستسال
آخر تابستان

مقدار تغییر

درصد تغییر

ابتدای سال

بازار

45100000 35120000

9980000

28.42

5270

19.89

سکه طرح جدید -تومان

14350000 12300000

2050000

16.67

سکه طرح قدیم -تومان

13450000 12000000

1450000

12.08

29100

31400

2300

7.90

مثقال طال -تومان

5330000

5750000

420000

7.88

هرگرم طالی 18عیار -تومان

1230435

1327392

96957

7.88

میانگینقیمتخودروهایپرفروشداخلی-تومان

1372000000

1480000000

108000000

7.87

شاخص کل بورس -واحد

1367247

1355240

- 12007

- 0.88

میانگینقیمتیکمترمسکندرتهران-تومان
دالر -تومان

26500

یورو -تومان

تازهترین آمارها از میزان معامالت انجام شــده در
شهریورماه امسال نشان میدهد بازار مسکن نیز در
این ماه با رکود مواجه شده است؛ برخی محاسبات
نشان میدهد احتماال این بازار در نیمه دوم سال با
رکودی طوالنی مواجه میشود .برخی تحلیلگران
بر این باورند که سیاســتهای پولی نیمه نخست
ســالجاری یکی از عواملی بود که بــه مهاجرت
نقدینگی به بازار مسکن و رشد قیمتها در این بازار
منجر شده اســت .در همین مدت نقدینگی بهطور
بیسابقهای از بورس خارج شــده است و این بازار
را به یکی از زیاندهترین بازارهــا در اقتصاد ایران
تبدیل کرده است.

31770

بازار طال و ارز

آمارها همچنین نشان میدهد میزان رشد قیمتها
در بازار طال و ارز کمتر از میزان تورم بوده اســت.
طبق این اطالعات قیمت هر دالر آمریکا از ابتدای
ســالجاری تاکنون 5هــزار و 300تومان معادل
20درصد رشد کرده که این میزان 10درصد کمتر
از نرخ تورم است .قیمت هر سکه طرح جدید نیز در
نیمه نخست سال با 2میلیون تومان رشد17 ،درصد
افزایش داشــته که بازده آن بهمراتب کمتر از تورم
بوده اســت .از ابتدای ســالجاری بانک مرکزی
برنامههای مختلفی را برای ایجاد ثبات در بازار ارز
که یک بازار تورمزاست دنبال کرده و همین عامل

کاهش تورم نقط ه به نقطه؛ زیر 50درصد
مکث

مرکز آمار ایران از افزایش نرخ تورم ماهانه و ســاالنه و کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به زیر
50درصد خبر داد و اعالم کرد :نرخ تورم ساالنه شهریور ماه  ١٤٠١برای خانوارهای کشور به
 ١ ،٤٢درصد رسیده که نســبت به ماه قبل 6دهم درصد افزایش یافته است .این نهاد آماری
میگوید :میانگین نرخ تورم در شهریور امسال نسبت به شهریور پارسال با ثبت 49.7واحد
درصد نرخ تورم نقطه به نقطه2.5 ،واحد درصد نســبت به مرداد امســال کاهش یافته و
خانوارهای کشور بهطور میانگین  ٤٩.٧درصد بیشتر از شهریور ١٤٠٠برای خرید یک سبد
کاالها و خدمات یکسان هزینه کردهاند .به گزارش همشهری ،نرخ تورم نقطه به نقطه گروه
عمده کاالهای خوراکیها ،آشــامیدنیها و دخانیات با 5واحد درصد کاهش به 75.4درصد
رسیده و گروه کاالهای غیرخوراکی و خدمات هم با ریزش 1.5واحد درصدی به 35.4درصد
رسیده است .این گزارش میافزاید :نرخ تورم نقطهای خانوارهای شهری در شهریور امسال
با 2.7واحد درصد کاهش نسبت به مرداد به 48.4درصد و در بین خانوارهای روستایی هم با
2.1واحد درصد کاهش به 56.3درصد رسیده است .مرکز آمار ایران اعالم کرده روند کاهشی
نرخ تورم ماهانه متوقف شده و در شــهریور با 2دهم درصد افزایش2.2 ،واحد درصد شده و
نرخ تورم ماهانه گروه کاالهای خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات 2.1و نرخ تورم ماهانه گروه
خدمات و کاالهای غیرخوراکی هم 2.2درصد بوده اســت .این گزارش میافزاید :نرخ تورم
ماهانه خانوارهای شهری و روستایی یکسان بوده و عدد 2.2درصدی را ثبت کرده است .این
نهاد آماری نرخ تورم ساالنه کل کشور در شــهریور امسال را 42.1درصد ،در مناطق شهری
41.5درصد و در مناطق روستایی هم 45.3درصد اعالم کرده است.

به ثبات نسبی قیمت دالر منجر شده و این موضوع
روی قیمت طال هم که متاثر از قیمت ارز است تأثیر
گذاشته است .آمارها همچنین نشان میدهد قیمت
هر گرم طــای 18عیار نیز از ابتدای ســالجاری
تاکنون 8درصد افزایش داشته است.
بازار خودرو

بازار خودرو یکی از بازارهایی است که در طول چند
سال گذشته با تالطمهای زیادی مواجه شده و این
موضوع خودرو را به یک کاالی ســرمایهای تبدیل
کرده بود اما تازهترین آمارها نشان میدهد با افزایش
تولید در سالجاری رویه قبلی در حال اصالح است
و انتظار میرود خودرو رفتهرفته نقش ســرمایهای
خود را در میان بازارها از دست بدهد .آمارها نشان
میدهد از ابتدای سالجاری بهدنبال افزایش سطح
تولید در شرکتهای خودروســازی ،ورق برگشته
و ســطح قیمتها بهویژه در چند ماه گذشــته به
یک ثبات نسبی رسیده اســت .طبق این اطالعات
میانگین قیمــت یک ســبد از خودروهای داخلی
پرفروش از ابتدای سالجاری تاکنون فقط 8درصد
رشد کرده است و این موضوع با در نظر گرفتن نرخ
تورم نشان میدهد که سرمایهگذاری در بازار خودرو
دیگر توجیه اقتصادی ندارد .چنانچه این روند ادامه
یابد انتظار میرود واســطهها از بازار خارج شوند و
بازار خودرو بار دیگر نقش اصلی خود را بهعنوان یک
کاالی مصرفی احیا کند.
بورس در قعر بازارها

مقایسه میزان بازده بازارها در نیمه نخست امسال
نشــان میدهد با وجود اینکه هیچ بازاری نتوانسته
متناسب با ســطح تورم رشــد کند اما تقریبا اغلب
بازارها در 6مــاه گذشــته بهطــور میانگین بین
8تا28درصد رشــد کردهاند اما شاخص کل بورس
که بیانگر بازده ســرمایهگذاری در بورس است در
این مدت نه فقط رشــد نکرده بلکه یکدرصد افت
هم داشته اســت .آمارها همچنین نشان میدهد از
ابتدای سال تاکنون 22هزار میلیارد تومان نقدینگی
از بازار سهام خارج شــده و سطح معامالت خرد نیز
به پایینترین حد خود در 4ســال گذشته رسیده
که نشان میدهد ســهامداران برای سرمایهگذاری
در بورس بــا تردی د مواجهند .بهزعم کارشناســان
اقتصادی بخشی از نقدینگی خارج شده از بورس از
اواخر سال قبل وارد بازار مسکن شده و یکی از دالیل
رشد بازار مسکن هم همین موضوع بوده است.

بازار کمبودی ندارد

با کاهش جوجهریزی در ماههای تیر و مرداد که بهدنبال کاهش
تقاضا و افت قیمت مرغ و تخم مرغ بهعنوان راهی برای کم کردن
از زیان مرغداران دنبال شد ،قیمتها در بازار افزایش یافت ،اما
اکنون بهگفته رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی ،کمبودی
در بازار مشاهده نمیشود .مهدی یوسفخانی ،در گفتوگو با
همشهری بر رعایت نرخهای مصوب در واحدهای صنفی تأکید
کرد و افزود :هنوز قیمت جدیدی ابالغ نشده است و فروشندگان
با همان قیمتهای قبلی محصوالتشان را به فروش میرسانند.
او از کاهــش قیمت مرغ منجمــد نیز خبــر داد و افزود :مرغ
منجمد که تا پیش از این با نرخ مصــوب 48هزار تومان برای
مصرفکنندگان توزیع میشد با کاهش قیمت 3هزار تومانی با
نرخ 45هزار تومان در خردهفروشیها عرضه میشود و قیمت
مرغ گرم نیز کماکان 60هزار تومان برای هر کیلو است.
همزمــان ،روز گذشــته جبرئیــل بــرادری ،سرپرســت
جهادکشاورزی اســتان تهران از عرضه گسترده مرغ منجمد
در ســطح فروشــگاههای تهران با قیمت ۴۰هزار تومان برای
واحدهای صنفی خبر داد .بهگفته او ،ایــن تصمیم با توجه به
روند افزایشی قیمت گوشت مرغ گرم در بازار ،اتخاذ شده است.
مرغ 40هزار تومانی در تمام مراکز عرضه ،اعم از فروشگاههای
زنجیرهای ،صنوف منتخب و سازمان میادین توزیع میشود.

شنبه  2مهر 1401
شماره 8599

سینما

جشنواره

مسعود پویا

تفریق حاصل یک عکس است

تأثیر ناآرامیها بر فروش فیلمها

گیشه خالی در هفته آخر شهریور

تیتی به کارگردانی آیدا پناهنده۵۸۱:هزار تماشاگر و۱۹میلیاردو۲۰۰
میلیون فروش
ابلق به کارگردانی نرگس آبیار۴۸۲ :هزار تماشــاگر و ۱۵میلیارد
و۳۰۰میلیون تومان فروش
دوزیست به کارگردانی برزو نیکنژاد۴۶۷:هزار تماشاگر و۱۵میلیارد
و۲۰۰میلیون تومان فروش
پسر دلفینی به کارگردانی محمد خیراندیش۳۵ :هزار و ۷۰۰تماشاگر
و ۹میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان فروش
چند میگیری گریه کنی  ۲به کارگردانی علی توکلینیا۲۹۱ :هزار
تماشاگر و ۸میلیاردو ۹۰۰میلیون تومان فروش
بازیوو به کارگردانی امیرحســین قهرایی۸۰ :هزار تماشــاگر و
2میلیاردو ۳۰۰میلیون تومان فروش
زاالوا به کارگردانی ارسالن امیری۵۹ :هزارو ۵۰۰تماشاگر و 2میلیارد
تومان فروش
کوزوو به کارگردانی میثم هاشمیطبا۳۵ :هزارو ۳۰۰تماشاگر و یک
میلیارد تومان فروش
بانکزدهها به کارگردانی جواد اردکانی۳۷ :هزارو ۸۰۰تماشاگر و یک
میلیارد تومان فروش
شــین به کارگردانی میثم کــزازی :بیش از ۱۲هزار تماشــاگر و
۳۸۰میلیون تومان فروش
شــب طالیی به کارگردانی یوســف حاتمیکیا ۸۹۰۰ :تماشاگر و
۲۶۷میلیون تومان فروش
برای مرجان بــه کارگردانی حمید زرگرنژاد ۳۴۵۰ :تماشــاگر و
۱۲۰میلیون تومان فروش
نمور به کارگردانی داوود بیدل3 :هزار تماشاگر و ۹۸میلیون تومان
فروش
رؤیای سهراب به کارگردانی علی قویتن ۱۵۰۰:تماشاگر و۵۲میلیون
تومان فروش

اکران این فیلمهای سینمایی که برخی از آنها بهزودی جایگزین
دیگری در ســرگروهها پیدا میکنند ،در هفته پیشرو هم ادامه
خواهد داشــت .البته سینماهای سراسر کشــور با توجه به ایام
عزاداری پایان ماه صفر در روزهای یکشــنبه و سهشنبه (سوم و
پنجم مهرماه) بهطور کامل تعطیل هستند و در روزهای شنبه و
دوشنبه (دوم و چهارم مهر) هم بعد از غروب فیلمی در سینماها
اکران نخواهد شد.

هیچ سینمایی آسیب ندید
فقط فروش فیلمها پایین آمد
سخنگوی انجمن سینماداران ضمن تشریح
مکث
وضعیت فعالیت سینماها در هفته پایانی ماه
صفر ،از کاهش فروش فیلمهای در حال اکران در پی ناآرامیهای
اخیر خبر داد .محمدرضا صابری ،سخنگوی انجمن سینماداران
در گفتوگو با مهر درباره وضعیت فعالیت سینماها در روزهای
پیشرو گفت :همزمان با ایام سوگواری پایان ماه صفر ،تمامي
سینماهای کشور از ساعت  ۱۸روز شنبه ۲مهرماه تا پایان روز
یکشنبه ۳مهرماه و از ساعت  ۱۸روز دوشنبه ۴مهرماه تا پایان
روز سهشنبه ۵مهرماه بهطور کامل تعطیل هستند .وی افزود:
با پایان ماه صفر ،از صبح چهارشنبه ۶مهرماه فعالیت سینماها
به حالت عادی برمیگردد و فیلمهای روی پرده اکران خود را از
سر میگیرند و فیلمهای جدید هم به ترکیب فیلمهای در حال
اکران اضافه خواهند شد.
این سینمادار درباره تأثیر ناآرامیهای اخیر کشور بر فعالیت
سالنهای سینما هم گفت :این اتفاقات و ناهنجاریها قطع ًا بر
گیشه سینماها تأثیر خواهد گذاشت .امیدواریم بعد از عبور از
تعطیالت شرایط تغییر کند و فعالیت سینماها هم به روال عادی
برگردد .متأسفانه این اتفاقات تأثیر زیادی روی فروش فیلمهای
در حال اکران در روزهای اخیر داشته است .سخنگوی انجمن
سینماداران گفت :خوشــبختانه تاکنون هیچ خبری مبنیبر
خسارت به سینماها استانهای مختلف کشور نداشتهایم و این
وضعیت تنها منجر به کاهش فروش فیلمها شده است .تمامی
سینماهای پایتخت هم در این چند روز فعال بودهاند و در زمینه
میزبانی از مخاطبان هیچ مشکلی نداشتهایم ،اما این اتفاقات
منجر به کاهش حضور مخاطبان در سالن و بهتبع کاهش فروش
فیلمها شده است.

* آمار درجشده در این گزارش براساس اطالعات سامانه سمفا تا
ساعت ۹صبح جمعه اول مهرماه است.

سیما در قرق سریالهای پلیسی
شبکهها به جذب مخاطب تلویزیون با پخش سریالهای پاییزی امیدوارند

سریال

فهیمه پناهآذر
روزنامهنگار

شروع پاییز برای تلویزیونی که هر فصل از تعداد
مخاطبانش کم میشود ،شــاید یک آغاز جدید
باشد .اینبار برخالف ماه محرم و ناکامی سریالها
در جذب بیننده ،تلویزیون با دست پر وارد سومین
فصل ســال میشود .قرار اســت بعد از پایان ماه
صفر شــبکههای اصلی پخش 3ســریال جدید
را شــروع کنند؛ البته باید دید این ســریالها به
مذاق بینندگان تلویزیون خوش میآیند یا هنوز
تماشاگر شبکههای تلویزیونی همچنان ترجیح
میدهد سریالهای تکراری کرهای را تماشا کند.
دهنمکی؛ کارگردان پرکار سیما

هماکنون پرکارترین کارگردان تلویزیون ،مسعود
دهنمکی است که تولید مجموعههای تلویزیونی
را در ســیما بر عهده دارد .از این کارگردان قرار
است یک سریال طنز با موضوع کرونا روی آنتن
برود« .آزادی مشروط» ســریال جدید دهنمکی
است که بعد از «دادســتان» پخش خود را پس
از ماه صفر آغاز میکند .البته این سریال مراحل
پایانی ساخت را پشت سر میگذارد و از شبکه یک
نمایش داده میشود .سریال ۳۰قسمتی «آزادی
مشروط» که توســط کریم خودسیانی و شهاب
عباسی و براســاس طرحی از مسعود دهنمکی به
نگارش درآمده با محوریت طنز ،فعالیت گروههای
جهادی ،کادر درمان و پرســتاران در ایام کرونا
و مصائب و شــیرینیهای این دوران را به تصویر

کشیده است.
پلیس سایبری در «شهباز»

مجموعه تلویزیونی «شــهباز» بــه کارگردانی
حمیدرضا لوافی و نویســندگی مینا خدیوی در
ژانر پلیســی معمایی با موضوع فضای مجازی و
پلیس سایبری هماکنون در شهر تهران در حال
تصویربرداری است« .شــهباز» درباره یک گروه
ســایبری اســت که بهدنبال هکری بینالمللی
هستند .پلیس سایبری با اشــراف به این فضا با
مجرمان برخورد میکند و به داســتان مردمی
هم که از آنها سوءاستفاده شده و مورد نشان افراد
خالفکار قرار گرفتهاند ،میپردازد .این مجموعه
تلویزیونی در ۳۰قســمت ۴۰دقیقهای در گروه
فیلم و سریال شبکه 5سیما تولید میشود.
«بیهمگان» در شبکه3

«آتش سرد» پخش میشود؟

با به تعویق افتادن پخش ســریال «آتش سرد»

«بیهمگان» به کارگردانی مشترک بهرنگ توفیقی
و اصغر هاشمی بهزودی راهی آنتن شبکه 3سیما
میشود .بهرنگ توفیقی یک دهه پیش و با سریال
کمدی «مســیر انحرافی» به مخاطبان تلویزیون
معرفی شد و با سریالهایی همچون انقالب زیبا،
پشــت بام تهران ،زیر پای مادر و پدر همکاری با
تلویزیون را ادامه داد و این اواخر افرا را ســاخت.
توفیقی در شبکه نمایش خانگی سریال «آقازاده» را هم تولید کرد که بازتاب زیادی در زمان پخش
داشت .این کارگردان برخالف سریالهای قبلی خود« ،بیهمگان» را با کارگردانی مشترک اصغر
هاشمی جلوی دوربین برده است .هاشمی بهعنوان فیلمنامهنویس ،تدوینگر و کارگردان سال۸۶
آخرین سریال خود «یک مشت پر عقاب» را ساخت.

میراثخشونت،نامزدجایزهبیلیجیفورد

فهرســت اولیــه جایــزه ادبــی کتابهای
غیرداستانی «بیلی جیفورد» منتشر شدند.
بهگــزارش گاردیــن ،در بیــن ۱۲کتابی که
امسال در فهرست نامزدهای اولیه جایزه ادبی
کتابهای غیرداســتانی «بیلیجیفورد» قرار
گرفتهاند« ،میراث خشــونت :تاریخچهای از
امپراتوری بریتانیا» نوشته «کارولین الکینس»
نیز به چشم میخورد .در این کتاب به استفاده
این امپراتوری از خشــونت در قرن بیســتم
پرداخته شده است.
در این فهرســت همچنین کتاب «جمهوری
بیقرار :بریتانیا بدون تاج» نوشــته «آنا کی»
وجود دارد که به یک دهه پس از ســال۱۶۴۹
میالدی ،یعنی سال اعدام پادشاه «چارلز یکم»
میپردازد .همچنین  4نویســنده کتاباولی
ازجمله «آندرا الیــوت»« ،توماس هالیدی»،
«ســالی هیدن» و «مت روالند هیل» نیز به
این فهرست راه یافتند .کتاب «کودک نامرئی:
فقر ،بقا و امید در یک شهر آمریکایی» نوشته
«الیوت» در ســال ۲۰۲۲برنده جایزه پولیتزر
کتاب غیرداستانی شد .در فهرست امسال یک
کتاب ترجمهشده یعنی «زن پابرهنه» نوشته
«اسکوالستیک موکاسونگا» نویسنده فرانسوی
ـ رواندایی و ترجمه «جوردن اســتامپ» نیز
بهعنوان نامزد اولیه انتخاب شد 3 .کتاب درباره
ادبیات نیز در این فهرست به چشم میخورند:

عملیات رعد در شبکه یک

سریال «عملیات رعد» به کارگردانی اصغر نعیمی
و تهیهکنندگــی علی یاور از شــبکه یک پخش
خواهد شد .زمان دقیق پخش این سریال مشخص
نیســت ،اما عنوان شده که اواســط مهرماه این
مجموعه پخش میشود .مجید واشقانی ،مهدی
زمینپرداز ،هادی دیباجی ،ارســطو خوشفرم،
شهروز ابراهیمی ،مهشید جوادی و معصومه بافنده
بازیگران این سریال هســتند .تصویربرداری این
مجموعه در تهران ادامه دارد و بهصورت همزمان
تدوین و صداگذاری آن توســط عوامل تولید در
حال انجام است.

«ابربینهایت» نوشته «کاترین راندل»« ،زن
خوشاقبال» نوشــته «پولی مورلند» و «شام
با جوزف جانســون» نوشــته «دیزی هی».
«پادشاهی شخصیتها» نوشته «جینگ سو»
و «هنرمند فرار» نوشته «جانتان فریدلند» نیز
از دیگر آثار این فهرست محسوب میشوند.
قرار بود فهرســت اولیه جایزه ادبی کتابهای
غیرداســتانی «بیلیجیفورد» در 22شهریور
منتشــر شــود ،اما بهدلیل درگذشــت ملکه
«الیزابت دوم» به تعویق افتاد.
فهرســت نامزدهای نهایی در 18مهر اعالم و
برنده نهایی نیز 26آبان مشخص خواهد شد.
سال گذشــته جایزه ادبی «بیلی جیفورد» به
«پاتریک رادن کیف» برای کتاب «امپراتوری
درد» رسید.
جایزه ۵۰هــزار پوندی «بیلــی جیفورد» که
معتبرترین جایزه ادبی انگلســتان برای آثار
غیرداستانی محسوب میشــود ،کتابهایی
با تمام موضوعــات غیرداســتانی ،از تاریخ و
طبیعت گرفتــه تا زندگینامــه و خاطرات را
دربرمیگیرد و تا چند سال پیش با نام «ساموئل
جانسون» شناخته میشد .این جایزه مختص
کتابهای انگلیســیزبان به قلم نویسندگان
سراسر بریتانیا است که درباره موضوعاتی مانند
تاریخ ،سیاست ،علم ،مسائل روز ،ورزش ،سفر،
زندگینامه و هنر به نگارش درآمدهاند.

بهنظر طلسم پخش این سریال هفته دوم مهرماه
شکســته میشــود .مجموعه «آتش سرد» به
کارگردانی رضا ابوفاضلــی و تهیهکنندگی علی
مهام از نهم مهرماه هر شب از شنبه تا چهارشنبه
ســاعت ۲۱و۳۰دقیقه روی آنتن شبکه 2سیما
میرود« .آتش سرد» در ۳۰قسمت ۴۵دقیقهای
آماده پخش شده است.
این سریال بنا بر اعالم سیمافیلم پیشتر قرار بود
مردادماه روی آنتن برود که حاال با تأخیر و بنا بر
اعالم تیزر پخش شده از شــبکه ،2از ۹روز دیگر
روی آنتن میرود.
پرونده باز «87متر»

پخش ســریال «۸۷متر» کیانــوش عیاری هم
همچنان با چالشهایی برای پخش از تلویزیون
مواجه اســت و تاکنون خبری مبنی بر وضعیت
نهایی آن اعالم نشده است .این سریال چندینبار
در جــدول پخش قــرار گرفت ،امــا روی آنتن
نرفت .بهنظر میرســد این ســریال هم در کنار
مجموعههای تولیدی اما پخشنشده سازمان قرار
بگیرد87« .متر» سال 1396کلید خورد؛ کیانوش
عیــاری و همکارانــش بارها در طول ســاخت،
بهدلیل بودجه متوقف شدند و در نهایت زمستان
سال 1399این ســریال به پایان تصویربرداری
رســید .قرار بود در  1400این سریال روی آنتن
برود؛ حتی عیاری این خبر را به رسانهها داد که
بهزودی روی آنتن خواهد رفت .مردادماه ســال
گذشته بود که تیزرهایی از این سریال روی آنتن
رفت ،اما مجموعههایی پشــت ســر آن آمدند و
هنوز خبری از این پروژه نیست.

نمایی از سریال شهباز-عکس :پیام نصیری خرم

درحالیکه شناور شدن قیمت بلیت ســینماها ،باعث شده بود
میزان استقبال مخاطبان از فیلمهای روی پرده افزایش یابد ،یک
هفته ناآرامی خیابانها ،باعث کاهش تماشاگران شد .سینمای
ایران که پس از پایان دوران پاندمی کرونا هنوز نتوانسته به دوران
قبل از سال ۹۹بازگردد ،در نیمه اول سال جز چند مورد محدود و
استثنایی ،چیزی به نام استقبال مخاطب را تجربه نکرد .در کسادی
گیشه مجموعهای از عوامل مؤثر بودهاند که کارشناسان بیش از
هر چیز بر گرانی بهای بلیت تأکید کردند .تصمیم شورای صنفی
نمایش مبنی بر شناور کردن بهای بلیت درواقع حکم عقبنشینی
از گران کردن بهای بلیت سینماها را داشت .قیمت بلیت سینما
که شناور شد ،تعداد تماشاگران فیلمهای روی پرده افزایش یافت
و نتیجه ،افزایش فروش و رونق گیشه بود .ولی ناآرامیهای هفته
پایانی آخرین ماه تابستان ،باعث شد سینماها دوباره خلوت شوند.
هماکنون حدود ۱۵فیلم در سینماهای کشــور در حال اکران
هستند که در چند هفته اخیر بسیاری از آنها در مقایسه با ماههای
گذشته فروش بهتری را تجربه میکردند و این امید وجود داشت
که با ادامه اجرای طرح بلیت شناور در آغاز پاییز و همچنین با اکران
فیلمهای جدید ازجمله اکران عمومی فیلم «جنگ جهانی سوم»
که نماینده ایران در اسکار است ،گیشه سینماها پس از دوران رکود
کرونا تکانی بخورد .اما حوادث و ناآرامیهایی که هفته گذشته در
سطح جامعه پیش آمد ،بر کم شــدن فروش سینماها و کاهش
مخاطبان ســینما بیتأثیر نبود .این موضوع توسط سخنگوی
انجمن سینماداران نیز در گفتوگویی تأیید شده است .البته شاید
وضعیت سالنهای سینما اندکی بهتر باشد؛ چراکه در سالنهای
تئاتر بسیاری از اجراهای نمایشی مجبور به تعطیلی شدند.
با این حال با نگاهی به میزان فــروش فیلمهای درحال اکران -
براساس اطالعات سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا)
 مشخص است که 3فیلم پرفروش امســال همچنان انفرادی،سگبند و علفزار هستند که البته بهنظر میرسد ممکن است در
هفتههای آینده علفزار جای خود را به فیلمهای دیگری بدهد.
براساس این آمار ،فیلم انفرادی به کارگردانی مسعود اطیابی که
از اردیبهشتماه روی پرده رفته با حدود ۶۷میلیارد تومان فروش
و بیش از ۲میلیون نفر مخاطب در صدر گیشــه سینما در سال
 ۱۴۰۱قرار دارد.
ســگبند به کارگردانی مهران احمدی با بیش از یکمیلیون و
۲۰۰هزار تماشاگر حدود ۴۰میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان فروش
داشته است.
فیلم علفزار به کارگردانی کاظم دانشــی هــم فعال ۵۸۶هزار
تماشاگر داشته و تاکنون بیش از ۲۰میلیارد تومان بلیت فروخته
است.
آمار و ارقام تقریبی دیگر فیلمهای درحال اکران بهترتیب فروش
به شرح زیر است:
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مانی حقیقی در مصاحبه با ورایتی از چگونگی ساخته شدن
فیلم «تفریق» سخن گفت.
فیلم «تفریق» با یک بارندگی شــدید و بیوقفه و یک زوج
جوان که با 2همزاد خود روبهرو میشــوند ،شروع میشود.
این فیلم که برای نخستینبار در جشنواره تورنتوی امسال
دیده شــد با ایده اولیه متفاوتی شــکل گرفته و یک سفر
طوالنیمدت در جنوب غرب ایران که محل وقوع جنگ ایران
و عراق بود ،کلید ساخت آن را زد.
حقیقی بــه ورایتی گفته اســت :در یک نمایشــگاه که به
ســالهای جنگ مربوط بود ،بــا دیدن یکــی از عکسها
شــگفتزده شــدم .آن عکس ،من بودم .من در یک لباس
نظامی که از ناحیه گردن بهشــدت مجروح شــده بودم و
2ســرباز دیگر داشــتند مرا میبردند .همانطور که یکی از
شخصیتها در «تفریق» میگوید« :اینطور نبود که او شبیه
من باشد ،او همزاد مطلق من بود!» آنقدر گیج شده بودم که
از دیگران خواســتم تا آنچه میبینــم را تأیید کنند و همه
مطمئن بودند که آن تصویر از آن من است .با این تفاوت که
در زمان جنگ من خیلی جوانتر از مردی بودم که در تصویر
زخمی شده است .فیلم حقیقی بر محور 2بازیگر اصلی که
هر یک نقش 2شخصیت را بازی میکنند ،میچرخد؛ ترانه
علیدوستی و نوید محمدزاده.
حقیقی میگوید دلیل اصلیاش برای انتخاب آنها این بود که
بسیار مهربان و آدمهای راحتی هستند و بهراحتی میتوان
به آنها نزدیک شد.
وی میگوید :روند تمرین مــن معموال زمان زیادی میبرد
و پیشنویس نهایی را بعد از انتخاب بازیگران مینویســم
و فیلمنامه را برای آنها بازنویســی میکنــم؛ بنابراین آنها
نباید تنها بازیگران خوبی باشــند ،بلکه باید با شخصیتها
دوست شوند.

سیما

صدا و سیما درباره دورهمی
تصمیممیگیرد
تهیهکننده مجموعه «دورهمی» اعالم کرد که این مســابقه به
صداوسیما تعلق دارد و سازمان ادامه آن را بعد از ماه صفر پخش
میکند.ناصر قدیر کاشانی ،تهیهکننده فصل پنجم «دورهمی»
دربارهاظهارنظراخیرمهرانمدیریوتغییردروضعیتپخشبرنامه
گفت :مالکیت اینگونه برنامهها متعلق به سازمان صداوسیماست.
روال قرارداد با سازمان هم به این صورت است که سازمان هزینه
تولید برنامه را پرداخت و تهیهکننده برنامه را تولید میکند و در
نهایت تحویل سازمان میشــود .تصمیمگیرنده پخش شدن یا
نشدن برنامه ،سازمان صداوسیماست.وی ادامه داد :همانطور که
گفتهام ما ۱۲۰برنامه تولید کردهایــم و 2ماه پیش بهطور کامل
به سازمان و شبکه نســیم تحویل دادیم .هماکنون هم مالکیت و
تصمیم پخش برنامه در اختیار سازمان صداوسیماست .نظر اعالم
شده توسط آقای مدیری ،نظر شخصی ایشــان است و براساس
قراردادی که ما با سازمان صداوسیما داریم ،نمیتوانیم تصمیمی
برای پخش نکردن بگیریم یا این تصمیم را به سازمان تکلیف کنیم.
قدیرکاشانیدربارهرقمهایچندینمیلیاردیکهنسبتبهدستمزد
مهران مدیری برای اجرا و کارگردانی هر فصل از این برنامه مطرح
شده است نیز پاسخ داد :هماکنون پرداختیها بابت فیلم ،سریال و
اجرای برنامههای شاخص توسط افراد شاخص مثل آقای مدیری
همین حدود و با همین مبالغ است.وی درباره اینکه این دستمزد
کامل دریافت شده یا خیر گفت :بله ایشان دستمزدش را بابت تولید
سری پنجم برنامه دورهمی بهطور کامل دریافت کرده و مطالبهای
از تهیهکننده یا سازمان صداوســیما برای این فصل ندارد.مهران
مدیری ،کارگردان و مجری برنامه «دورهمی» با انتشار ویدئویی در
فضای مجازی اعالم کرد که در اعتراض به حوادث اخیر خواستار
پخش نشدن این برنامه از صداوسیما شد.
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شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان

تخریب اموال عمومی راه اعتراض نیست

طبق قوانین ،اعتراض به موضوعی میتواند در چارچوب قانون
انجام شــود و با رعایت معیارها صورت گیرد ،امــا اینکه اموال
عمومی تخریب شــود ،قطعا اغتشاشــگری و خالف انسانیت
است .مگر نه اینکه اموال عمومی جزو بیتالمال و متعلق به همه
مردم است ،پس خسارت مردم به مردم با هیچ اصل و منطقی
پذیرفتنی نیست .از طرفی جبران این خسارتها توسط دولت
کار اقتصاد را سختتر میکند .پس اعتراضها باید مسالمتآمیز
و با مجوز باشــد و به آشــوبگران اجازه ندهنــد داخل صفوف
معترضان به مردم ،دولت و حکومت آسیب بزنند.
سامانی از مشهد

غرفههای موادغذایی بازارچه ونک سرپوشیده شوند

چند وقتی اســت که یــک بازارچه در محــدوده میدان ونک
راهاندازی شده که موادغذایی و پوشاک در آن به فروش میرسد.
این اقدام مفید و جالب است چون هم باعث کارآفرینی شده و هم
کارمندانی که در راه برگشت به خانه هستند میتوانند مایحتاج
و وســایلی را که الزم دارند ،تهیه کنند .تنها مشکلی که وجود
دارد این است که برخی از تنقالتی که در این بازارچه به فروش
میرسد مثل آجیل ،چیپس و ...بدون محافظ و در محفظههای
کامال سرباز فروخته میشــوند .با توجه به تردد مداوم وسایل
نقلیه و مردم ،این موضوع باعث آلودگی موادغذایی میشــود.
از مســئوالن بهداشت و ســامت تقاضا داریم تا این مشکل را
رفع کنند.
هدایتی از تهران

فاز 8مسکن پردیس همچنان بالتکلیف

مالکان فاز ۸پردیس ،بهرغم پیگیریها و رفتوآمدهای بسیار
هنوز در بالتکلیفی هســتند؛ درحالیکه تعدادی از واحدهای
این بخش نیمهکاره رها و مشمول فرســایش شده و تعدادی
دیگر در حال تخریب است .مراجعات به شرکت عمران پردیس
تاکنون بیفایده بوده و مدام ما را به پیمانکاران پاس میدهند و
بر عکس .وعدههای توخالی و سردرگمیهای ناشی از عدموجود
امکانات در فاز ۸و مخروبه شدن تعداد زیادی از ساختمانها ما
را خسته کرده است .آیا مسئوالن نمیتوانند حریف پیمانکاران
شوند؟ صدای ما را از طریق روزنامه همشهری به گوش مسئوالن
برسانید.
تعدادی از مالکان مسکن پردیس فاز8

در سوگ پیامآور اخالق
اگر تنها حرف میتوانست مردمان را به راه
ادامه از
صفحه اول بیاورد ،باالتر و صاحــب نفستر از دردانه
هستی ،ذات محمد مصطفی صلیاهلل علیه و آله و سلم نبوده و
نخواهدبود اما مردمان حتی او را براســاس نص مستقیم قرآن
کریم به نوای خرید و فروشی فروختند و رهایش کردند .خوش
خیالی است که صاحبان سخن بخواهند صرفا با تکیه بر کالم به
نتیجه برسند چه رســد به آنکه صاحبان قدرت بخواهند با زور
چنین کنند.
ماجرای مادری که نزد پیامبر اکرم صلیاهلل علیه و آله و ســلم
آمد تا فرزندش را از خوردن خرما نهی کند ،مشهورتر از بازگویی
است .فرستادهای که حتی در نهی از رطب ،خود پایبند به عمل
بود ،مردمان را به کالم صرف دعوت به راستی و درستی نمیکرد.
«دعوتکننده مردم غیراز زبانهایتان باشید» توصیهای است
که امام صادق علیهالسالم برای اهل ایمان فرموده و این روش و
منش معصومان در جلب توجه و تسخیر قلوب است .پیامبری که
بفرموده خود ،برای تکمیل اخالق مبعوث شد با رفتار و کردارش
فوج فوج مردم را به دین خدا وارد کرد نه با حرف و سخن و منبر.
اگر نیت در اصالح امور داریم و از منکرهای جامعه ناخشنودیم،
بهتر آن است به تاسی از صاحب دین ،بهجای تیز کردن زبانها
و گره کردن مشتها ،تجدیدنظر کنیم در کردارهای خودمان تا
شاید به مددی قدسی ،دلهای مردمان ارشاد شود.

اعتراضات چند روز اخیر در کشور به جانباختن دستکم 27نفر منجر شده است

دود اغتشاش و آشوب در چشم ملت

اغتشاشــات چنــد روز اخیــر در
شهرهای مختلف کشــور ،تاکنون
گزارش
خسارات زیادی به بار آورده است و
طبق آمار ارائه شده توســط صدا و سیما دستکم
27نفر جان خود را از دست دادهاند.
به گزارش همشــهری و به نقــل از خبرگزاریهای
رسمی ،اغتشاشاتی که از روز جمعه هفته گذشته در
تهران و استان کردستان در اعتراض به جان باختن
مهســا امینی ،آغاز شــد اما دامنه آن به شهرهای
مختلف کشور گسترش یافت .بخش خبری ۲۰:۳۰
صداوسیما شامگاه 31شهریور آمار غیررسمی تعداد
جان باختگان تجمعات اخیر در کشورمان را ۲۷نفر
اعالم کرد.
در بین افراد جان باخته ،تعدادی از بسیجیانی که به
همراه پلیس ،وظیفه تامین امنیت را بر عهده داشتند
هم وجود داشــته و در حقیقت این افراد بخشی از
شــهدای امنیت جمهوری اســامی ایران هستند.
تعدادی از عوامل انتظامی هم که وظیفه تامین امنیت
را بر عهده داشتند در این تجمعات مجروح و مصدوم
و یا شهید شدهاند.
تخریب  ۶۱آمبوالنس اورژانس

در تصاویر منتشــر شده در شــبکههای اجتماعی،
فیلمهایــی درخصــوص تخریــب آمبوالنسهای
اورژانس دیده میشــود و حاال ســخنگوی وزارت
بهداشت از تخریب ۶۱آمبوالنس سازمان اورژانس
کشور در جریان حوادث اخیر خبر داده است .پدرام
پاک آیین ،در اینباره گفت :حمله به آمبوالنس از نظر
انسانی محکوم است .وی با بیان اینکه خسارات وارده
بر این آمبوالنسها ،بیش از ۳۰میلیارد تومان برآورد
تقریبی میشــود ،افزود :اختاللی که ممکن است
از ناحیه تخریب آمبوالنسهــا در خدمات فوریتی
پزشکی و فرایند درمان بیماران ایجاد شود ،از خسارت
مادی زیانبارتر است .پاکآیین ،تأکید کرد :افرادی
که با تخریــب آمبوالنس با جان و ســامت مردم
بازی میکنند ،باید پاســخگوی اقدام خود باشند.
برآوردها نشان میدهد که خرید و تجهیز هر دستگاه
آمبوالنس حدود ۱۵۰میلیارد ریال هزینه در پی دارد.
حمله به اتوبوسهای شرکت واحد

حوادث اخیر به تاسیسات شهری نیز خسارات زیادی
وارد کرده و موجب اختالل در روند خدمت رســانی
به شهروندان شده اســت .علیرضا زاکانی ،شهردار
تهران ضمن عرض تسلیت به خانواده مهسا امینی،
در اینباره گفــت :موضوعی که در دســت تحقیق
اســت ،به بهانهای تبدیل شــده که منجر به آشوب
شود؛ چرا که اعتراض مقبول است اما آشوب در هیچ
کجا پسندیده نیست و این آشوب به جان و مال مردم
ضربه میزند .برآورد مشخصی از خسارات وجود دارد
اما اســاس تخریب ،تخریب آرامش و امنیت مردم
اســت .زاکانی با بیان اینکه ما در شــهرداری سعی
میکنیم سطح خدمات را باال ببریم ،گفت :اما عدهای
اغتشاشگر باعث آسیب به ۴۳دستگاه اتوبوس شدهاند
و ۵۴ایستگاه به بهانه اعتراض آسیب دید .ما مسئول
ایمنی شــهر هســتیم اما ۲۳خودروی آتشنشانی
در روزهای اخیر آســیب دید و دیروز یک دستگاه
آتشنشانی سوزانده شد .از سویی به پاکبانان ما که به
رفت و روب پرداخته بودند حمله شد.
شــهردار تهران با تأکید بــر اینکــه در زمانی که
رئیسجمهور در سازمان ملل ،حقوق مردم را استیفا
میکند در اینجا افرادی دست به اقداماتی می زنند که

کوتاه از حادثه

جویندگان کار
در دام گروگانگیران باجگیر
تحقیقات در پرونده سرباز گمشده نشان داد که وی به دام اعضای
باند گرفتار شده که به بهانه استخدام ،افراد جویای کار را گروگان
گرفته تا دست به اخاذی از خانوادههایشان بزنند.
به گزارش همشــهری ،چند روز قبل مردی میانسال به شعبه
هفتم دادســرای جنایی تهران رفت و از ناپدید شدن پسرش
خبر داد .او به بازپرس غالمحســین صادقزاده گفت :ما ساکن
کرج هستیم و پســرم از چند روز قبل به طرز مرموزی ناپدید
شده است .وی افزود :پسرم  ٢٠ساله و سرباز بود و آخرین بار از
پادگان خارج شد و به من زنگ زد و گفت شرکتی نیرو استخدام
توجوی کار بود گفت میخواهد برای
میکند .او که در جســ 
مصاحب ه به شرکت برود .اما پس از این تماس ناپدید و موبایلش
خاموش شــد و ما به هر جا که به ذهنمان میرسید سر زدیم
اما اثری از او بهدست نیاوردیم و نگران هستیم که مبادا بالیی
برسرش آورده باشند.
اخاذی

عقبه آن مشخص است ،تأکید کرد :این اقدام محکوم
است و مردم آن را نخواهند پذیرفت .در سالهای قبل
نیز این تجربهوجود داشت و با مردم روبهرو شدند و
سد مردم آنها را محکوم کرد.
حمله بهخودروهای آتشنشانی

خودروهای آتشنشانی ازجمله امکاناتی بود که در
روزهای گذشــته تخریب یا دچار آســیب شدیدی
شده است .مدیرعامل ســازمان آتشنشانی تهران
با بیان این خبر از حمله اغتشاشــگران به ۴ایستگاه
آتشنشانی و خســارت ۱۵میلیاردی به 23دستگاه
و مصدومیت ۴آتشنشــان در حوادث اخیر تهران
خبر داد .محمدی درباره خســارت حــوادث اخیر
تهران اظهار داشت :متأسفانه اغتشاشگران در ۴روز
اخیر با حمله به مأموران آتشنشانی و دستگاههای
آتشنشــانی ،مانع از انجام وظایف آنها شدهاند .در
۴روز اخیر به ۲۵دستگاه سبک و سنگین آتشنشانی
خسارات زیادی وارد شد که براســاس برآوردهای
صورت گرفته؛ این خسارات بالغ بر ۱۵میلیارد تومان
است .همچنین یک خودروی سنگین آتشنشانی که
به ماموریت اطفای حریق یک منزل مسکونی اعزام
شده بود ،توسط اغتشاشگران واژگون شده و به آتش
کشیده شد .او ادامه داد :متأسفانه ۴آتشنشان نیز در
حوادث اخیر مورد ضرب و جرح قرار گرفته و بعد از
مصدومیت توسط عوامل اورژانس به بیمارستان اعزام
شدند .همچنین به  ۴ایستگاه آتشنشانی تهران نیز
حمله و شیشههای آنجا خرد شده است.
خسارت سنگین به تاسیسات شهری قم

عالوه بر تهــران ،تجمعات روزهای اخیر در ســایر
استانها نیز خسارات زیادی برجای گذاشته است.
ازجمله در قم که بهگفته شهردار منطقه 4این شهر
دســتکم 160میلیون تومان خســارت به اموال
عمومی این شهر وارد شده اســت .علیرضا اقبالیان
با اشــاره به تجمع عدهای در برخی معابر شــهری
که عمدتاً در منطقه  ۴شــهرداری قــم و بلوارهای
شــهید صدوقی و محمد امین صورت گرفته ،گفت:
با سوءاســتفاده عدهای آشــوبگر  3مخزن پسماند
شــهری و  ۲۰تابلوی ترافیکی و باجه تلفن در این
منطقه تخریب شد .همچنین این افراد حدود ۱۰۰
متر نرده ترافیکی و روپوشهای وســط خیابانها را
نیز تخریب کردند.

شلیک
برای دستگیری
دزدان انباریها
ســارقان انباریهای پایتخت در جریان
فرار از دســت مأموران پلیس با شلیک
گلولــه دســتگیر شــدند .بــه گزارش
همشــهری ،ســارقان که 2مرد جوان
بودند دو روز پیش برای سرقت به مقابل
ساختمانی در شهرک غرب رفته بودند
که مأموران گشت پلیس به آنها مشکوک
شــدند .مأموران با دیدن یکی از آنها که
از ماشین پیاده شــده بود و ساختمان را
زیرنظر گرفته بود به آنها نزدیک شــدند
اما سارقان به محض دیدن پلیس ،سوار
پراید سفید رنگ خود شده و فرار کردند.
مأموران کالنتری شهرک غرب به تعقیب
آنها پرداختند و دســتور ایست دادند اما
دزدان بیتوجه به دســتور ایست به فرار
ادامــه میدادند تا اینکه پــس از حدود
20دقیقــه تعقیــب و گریــز ،مأموران
چرخهای خودروی آنها را هدف گرفته و با
شلیک چند گلوله موفق شدند این خودرو
را متوقف و هر دو متهم را دستگیر کنند.
در بازرسی خودروی پراید 2قبضه سالح
ســرد و گونیهای برنج ،رادیاتور ،پکیج،
ابزار آالت ،بخاری و الستیک خودروکشف
شد و متهمان پس از انتقال به اداره پلیس
ی ساختمانها در غرب و
به سرقت از انبار 
شمالغرب تهران اعتراف کردند .بهگفته
سرهنگ جلیل موقوفهای ،رئیس پلیس
پیشگیری تهران ،متهمان 51و31ساله و
دارای ســوابق متعدد سرقت هستند که
تحقیقات برای کشف تمامی سرقتهای
آنها ادامه دارد.

مجروح شدن 76نفر در مازندران

در استان مازندران نیز عالوه بر وارد شدن خسارت به
تاسیسات شهری76 ،نفر نیز مجروح شدهاند .روحاهلل
سلگی ،معاون سیاســی -امنیتی استاندار مازندران
با بیان اینکــه ،به ۴۱مکان دولتــی و حاکمیتی در
مازندران خســارت وارد شــده ،گفت :آشوبگران با
حمله به عوامل انتظامی و بســیج ،موجب مجروح
شدن ۷۶نفر از آنان شدند .وی ادامه داد :اغتشاشگران
به ۴۱مکان دولتی و ۱۱مکان شخصی در مازندران
حمله ور شده و این اماکن را تخریب کرده یا به آتش
کشیدند .همچنین اغتشاشــگران به ۱۱خودروی
شخصی۱۳ ،خودروی دولتی و حاکمیتی و ۲موتور
سیکلت دولتی آســیب وارد کردند و آنها را به آتش
کشیدند؛ تعداد۱۵دستگاه تجهیزات پلیس نیز مفقود
شده یا آسیب دیده اســت .براساس مصوبه شورای
تامین ،خسارت وارد شده باید از جیب اغتشاشگران و
بازداشتشدگان پرداخت شود.
خسارت در تبریز

از تبریز نیز خبر میرســد که در تجمعات روزهای
اخیر ،دســتکم 58نفر مجروح شده و یک بسیجی
نیز به شهادت رسیده است .تراب محمدی ،معاون
سیاسی -امنیتی استاندار آذربایجانشرقی در اینباره
گفت :اغتشاشگران به  ۲۲اماکن دولتی حمله ور شده
و این اماکن را تخریب و یا به آتش کشــیدهاند .یک
دستگاه خودروی آتشنشــانی۷ ،دستگاه خودروی
دولتی و یک دســتگاه خودروی شــخصی توسط
اغتشاشگران به آتش کشــیده شد .محمدی گفت:
آشــوبگران با حمله به عوامل انتظامــی و امنیتی،
موجب مجروح شدن ۵۸نفر از آنان شده و یک نفر از
بسیجیان را به شهادت رساندند.
تخریب در مشهد

در شهر مشهد نیز برخی آشوبگران ،اقدام به تخریب
اموال عمومی کردند .طی این اقدامات شیشــههای
چندین باب مغازه ،ایســتگاه اتوبوس شکســته و
چند دســتگاه خودرو و موتور نیــروی انتظامی نیز
ن اقدامات نیز در مشهد
به آتش کشیده شــد .او ج ای 
با آتشزدن یک نیروی پلیس توســط آشــوبگران،
شکستن شیشههای تعدادی از خودروهای عبوری
و آتش زدن خودروی پارک شده یکی از شهروندان
مشهدی بود.

سنگپرانیبهپلیس

از اصفهان نیز خبر میرسد که آشوبگران با شروع اقدامات
فیزیکی و تخریب اموال عمومی ،باعث مجروحشدن چند
نیروی پلیس در جریان سنگپرانی به آنها شدند.
شهادت همیار پلیس ،در شیراز

در شیراز با تشــدید عمل افراد خشونتطلب ،درگیری
با نیروهای انتظامی و تخریب اموال عمومی آغاز شد و
در نهایت متأسفانه یک نیروی همیار پلیس جانش را از
دست داد و 4مأمور پلیس زخمی شدند .تجمعات روزهای
اخیر در شیراز با خشونت و تخریب اموال عمومی همراه
بوده و اغتشاشگران دنبال ضرر رساندن به اموال عمومی
بودند که پلیس بعد از اقدامات ساختارشکنانه معترضان،
با استفاده از گاز اشکآور اقدام به متفرق کردن آنها کرد.
تالش برای آتشزدن امامزاده در همدان

در شهر همدان ،آشوبگران اقدام به تخریب اموال عمومی
از میدان آرامگاه تا میدان جهاد (دانشگاه) کردند .طوری
که بهدلیل رعب و وحشت ایجاد شده ،رهگذران و کسبه
مجبور به تخلیه معابر و تعطیلی واحدهای صنفی شدند.
در این اقدامات که به لیدری چند اغتشاشگر انجام شد،
شیشــههای بانکها ،فضاهای تبلیغاتی و ایستگاههای
اتوبوس شکسته شد و سطلهای زباله و یک کیوسک
راهنمایی و رانندگی در آتش سوخت .این افراد همچنین
قصد آتشزدن آرامگاه امامزاده عبداهلل(ع) شهر همدان
را داشتند که با دخالت مأموران پلیس موفق به این کار
نشــدند و پس از تخریب نردهها و آتــشزدن درختان
متواری شدند.
آتشزدن مسجد در رشت

در جریان تجمعات در شهر رشت عدهای با بهان ه قراردادن
درگذشت مهسا امینی ،دست به تخریب اموال عمومی
و حتی خصوصی زدنــد؛ ازجمله آتــش زدن اتوبوس،
موتورسیکلت شهروندان ،آتش زدن یک مسجد در سبزه
میدان و آسیب به چند بانک .در همین راستا فرماندهی
انتظامی اســتان گیالن با صدور بیانیهای اعالم کرد که
مجموعه انتظامی تأمین نظم و امنیت شــهروندان را
وظیفه خود میداند و قطعاً با هماهنگی مرجع قضایی
با هرگونه تجمع غیرقانونــی و تضییعکنندگان حقوق
شهروندان و عامالن تخریب اموال عمومی برخورد خواهد
کرد .خبرگزاری تسنیم با انتشــار تصاویری از به آتش
کشیدهشدن یک مسجد در رشت خبر داد.

اشکپشیمانیدهیارروستادردادسرایجنایی
ای کاش عصبانی نمیشدم
گفتوگو

دهیار  ٤٠ساله روستایی در شمالغرب تهران که در
درگیری ،یکی از بســتگانش را به قتل رســانده و
دادسرا
گریخته بود ،پس از کمتر از 2ماه دستگیر شد.
به گزارش همشهری ،این درگیری نهم مرداد امسال رخ داد .آن روز
مأموران پلیس که در جریان یک نزاع دستهجمعی در روستایی در
شمالغرب تهران قرار گرفته بودند راهی آنجا شدند .آنها دریافتند که
در جریان این درگیری مردی با ضربات چاقو زخمی و برای درمان به
بیمارستان منتقل شدهاست .با مرگ مرد جوان در بیمارستان ،پرونده
در اختیار قاضی ساســان غالمی ،بازپرس جنایی تهران قرار گرفت.
به این ترتیب تحقیقات برای کشف راز جنایت شروع شد .بررسیها
حکایت از آن داشت که مقتول توســط یکی از بستگانش که دهیار
روستا بوده به قتل رسیده است .همچنین عامل قتل پس از درگیری
فراری شده است .نام متهم در لیست افراد تحت تعقیب قرار گرفت.
مأموران پس از چند هفته تحقیقات ،مخفیگاه وی را شناسایی و او را
دستگیرکردند .وی برای تحقیق به شعبه سوم دادسرای جنایی تهران
منتقل شد .او در بازجوییها به قتل اعتراف کرد .وی درحالیکه اشک
میریخت گفت که پشیمان است و هرگز قصد نداشت جان کسی را
بگیرد .پس از اعتراف متهم به ارتکاب جنایت وی بازداشت شد و برای
تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران اداره دهم آگاهی تهران قرار گرفت.

متهم مردی  ٤٠ساله و مهندس عمران است .او میگوید پس از
حادثه نتوانسته حتی یک شب راحت بخوابد.

دلیل درگیریتان چه بود؟
مقتول مدتی قبل و در جریان ساختمانسازی تخلف کرده بود .چون
تخلف او را به دهیاری گزارش کرده بودم از من کینه به دل گرفته بود.
مگر چه تخلفی کرده بود؟
ببینید ،من دهیار روســتا بودم .از آذر ماه این سمت را گرفتم .مقتول
که از اقوامم بود در زمینه ساختوساز فعالیت داشت تا اینکه متوجه
شدم بدون مجوز ساختوساز کرده است .به او تذکر دادم .اما فایدهای
نداشت .من هم ناچار شدم کار غیرقانونی او را گزارش کنم .چون اگر به
دهیاری اعالم نمیکردم ،خودم توبیخ میشدم .حتی ممکن بود کارم
را از دست بدهم .همین باعث شد رابطه ما خراب شود و به اینجا بکشد.
درگیری چطور رخ داد؟
باور کنید نمیخواســتم جانــش را بگیرم .همهچیــز در یک لحظه
عصبانیت من رخ داد( .متهم شروع به گریه میکند و ادامه میدهد)
روز حادثه مقتول به سراغم آمد.تنها نبود .چند نفر از اقوامش همراهش
بودند .عصبانی بود و میگفت چرا به دهیاری گزارش کردهام؟ او از من
کینه به دل داشت .بر سر این موضوع درگیری شروع شد .آنها مرا مورد
ضرب و جرح قرار دادند .آن هم درحالیکه خانوادهام همراهم بودند.
ازدستشان فرار کردم و به سمت ماشینم رفتم تا سوار شوم و محل را
ترک کنم اما ناگهان چشمم به چشمان نگران پسرم افتاد که وحشتزده
گفت :چرا کتکت زدهاند؟ این را که گفت از خود بیخود شدم .کنترلم
را از دست دادم .چاقویی از داخل ماشین برداشتم و دیگر نفهمیدم چه
شد .فقط یادم هست چند ضربه به مقتول زدم.ای کاش هرگز چاقو در
ماشینم نبود و این اتفاق نمیافتاد.
چرا چاقو در ماشینت بود؟
چند روز قبل از درگیری عید قربان بود و من برای ذبح گوسفند چاقویی
برداشتم و داخل ماشــینم قرار دادم و هرگز فکرش را نمیکردم با آن
دست به جنایت بزنم.
پس از قتل به کجا فرار کردی؟
به خانه یکی از بستگانم در اطراف تهران رفتم و در آنجا مخفی شدم
اما درنهایت پلیس دستگیرم کرد و حاال بهشدت پشیمانم و ازخانواده
مقتول طلب بخشش دارم .حتی شنیدم ریش سفیدان روستا به سراغ
خانواده مقتول رفتهاند تا از آنها حاللیت بطلبند .باور کنید من از روزی
که این اتفاق افتاد بهشدت عذاب وجدان دارم و شبها نمیتوانم بخوابم
و اگر بخوابم کابوسهای وحشتناکی میبینم .هنوزهم باورم نمیشود
که با دستان خودم جان یک انسان را گرفتهام.

پس از ثبت این شــکایت ،تیمی از مأموران اداره آگاهی تهران
تحقیقات خود را آغاز کردند تا ردی از پســر گمشده بهدست
آورند .بررسیها ادامه داشت تا اینکه یک هفته بعد ،پسر گمشده
با خانوادهاش تماس گرفت و گفت او را گروگان گرفتهاند و اگر
٢٠٠میلیون تومان بهحساب گروگانگیران واریز نکنند ،جانش
را میگیرند .پس از این تماس ،پدر وی بار دیگر راهی دادسرای
جنایی تهران شــد و ماجرای اخاذی و ربوده شــدن پسرش را
گزارش کرد .در این شــرایط پلیس وارد عمل شد اما خانواده
سرباز گمشده از ترس اینکه مبادا گروگانگیران جان پسرشان
را بگیرند پول را بهحساب آنها واریزکردند اما همچنان خبری از
آزادی پسر گمشده نشد و او همچنان گروگان افراد ناشناس بود.
گروگانگیران که به راحتی به خواستهشان رسیده بودند بار دیگر
قصد اخاذی از خانواده سرباز را داشتند اما وقتی فهمیدند پای
پلیس به ماجرا کشیده شده از ترسشان گروگان را در یکی از
محلههای جنوبی پایتخت رها کردند.
باند بزرگ

گروگان رها شده راهی اداره پلیس شد و به مأموران گفت :چون
سربازیام در حال اتمام بود ،دنبال کار میگشتم که با یک مرد
جوان آشنا شدم .او فریبم داد وگفت با شرکتی همکاری دارد و
میتواند سفارش کند تا مرا هم استخدام کند .او گفت شرکت
برای نیروگاه برق بهصورت موقت نیرو استخدام میکند و پس از
پایان سربازی استخدام رسمی خواهم شد .من هم وسوسه شدم
و آخرین بار برای مصاحبه کاری همراه او رفتم اما خبر نداشتم
که قرار است اتفاق تلخی برایم رقم بخورد.
او افزود :در بین راه افرادی به سراغم آمدند و چشمانم را بستند
و مرا بــه خانهای بردند کــه نفهمیدم کجا بــود .وقتی به آنجا
رسیدم ،متوجه شــدم افراد زیادی مانند من به بهانه استخدام
فریب خوردهاند .آنها هم برای کار قــدم در خانه گروگانگیران
گذاشــته بودند و خانواده هایشــان برای آزادی عزیزشــان از
٢٠تا٢٠٠میلیونتومان پول پرداخته بودند .برخی از گروگانها
آزاد شده و برخی دیگر همچنان در آنجا زندانی بودند .آنطور که
من متوجه شــدم متهمان از خانواده تعدادی از گروگانها در
چندین مرحله اخاذی کرده بودنــد و اکثر گروگانها تا 40روز
در خانه گروگانگیران اسیر بودند .او ادامه داد:گروگانگیران به ما
میگفتند باید دوستانمان و افراد دیگر را هم به بهانه کار به آنجا
بکشانیم در غیراینصورت باید زندانی آنها بمانیم.
با اظهارات ســرباز جوان معلوم شــد که پشــت پــرده ماجرا
سرشاخههای یک شرکت هرمی هســتند .آنها از مدتی قبل با
دادن وعدههای وسوسهکننده و گفتن این جمله که با عضویت
در این شــرکت میتوان یک شبه راه صد ســاله را رفت ،افراد
جویای کار را فریب داده و به خانهای که از قبل تهیه کرده بودند
میکشاندند .آنها سپس از فریبخوردگان میخواستند که با
خانوادههایشــان تماس بگیرند و درخواست پول کنند .پس از
دریافت پول نیز ،آنها میبایست برای بهدستآوردن زیرشاخه
با افراد جویای کاری که میشــناختند تمــاس میگرفتند و
به بهانه اســتخدام ،آنها را به خانه مورد نظر کشانده و در آنجا
زندانی میکردند .به این ترتیب گروگانهای جدید میبایست
از خانوادههایشان درخواست پول میکردند و این چرخه ادامه
پیدا میکرد و جیب سرشاخهها پر پولتر میشد.
با این اطالعات جســتوجو برای شناســایی و دســتگیری
سرشــاخهها ادامه یافت اما آنها پس از رها کردن گروگانشان
هیچ ردی از خودشــان باقی نگذاشته بودند که تحقیقات برای
دستگیری آنها ادامه دارد.

دستگیری قاتل در راه فرار از کشور
پسری که در جریان درگیری نوجوانی را در مهرشهر کرج به قتل
رسانده بود ،پیش از فرار از کشور دستگیر شد.
به گزارش همشــهری ،چند روز پیش مأموران پلیس کرج در
جریان درگیری خونینی در یکی از پارکهای مهرشــهر قرار
گرفتند و راهی آنجا شدند .درگیری میان پسری جوان و پسری
نوجوان صورت گرفته و در جریان آن پسر نوجوان با ضربه چاقو
به قتل رسیده و قاتل از محل گریخته بود.
با شروع تحقیقات پلیســی ،مأموران به پرس و جو از شاهدان
پرداختند و موفق شدند هویت قاتل فراری را شناسایی کنند.
بررسیها نشان میداد که درگیری قاتل و مقتول بر سر یک دختر
بوده و این دو که از مدتی قبل با هم دچار اختالف شده بودند روز
حادثه در پارک با هم گالویز شده و درنهایت قاتل با ضربه چاقو
پسر نوجوان را به قتل رسانده بود.
ســرهنگ محمد نادربیگی ،رئیس پلیس آگاهی استان البرز
گفت :با انجام تحقیقات میدانی و به کارگیری اقدامات اطالعاتی-
پلیسی مشخص شد که متهم قصد فرار از کشــور را دارد و به
همین دلیل خودش را به یکی از استانهای مرزی رسانده و در
آنجا مخفی شده است .وی ادامه داد :اکیپی از کارآگاهان راهی
استان مرزی شدند و در یک عملیات ضربتی موفق شدند قاتل را
دستگیر و به استان البرز منتقل کنند.
ســرهنگ نادربیگی گفت :قاتل در جریان بازجوییها مدعی
شــد که چون مقتول برای دختر مورد عالق ه او مزاحمت ایجاد
کرده بود با وی درگیر شده و او را به قتل رسانده است .این متهم
هماکنون در بازداشت به سر میبرد و تحقیقات تکمیلی در این
پرونده ادامه دارد.
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جهاننما

سایه فاشیسم بر سر ایتالیا

نظرسنجیها از پیروزی جریان راست افراطی
«برادران ایتالیا» به رهبری جورجیا ملونی در انتخابات
امروز حکایت دارند

جورجیا ملونی در مقام نخســتوزیری راه دشــواری در پیش
خواهد داشت چرا که دولتش با چالشهای بسیاری روبهروست؛
از جهش هزینههای انرژی در این کشور گرفته تا بدهی سنگین
دولتی ،رکود احتمالی اقتصاد و جنگ اوکراین.
ملونی 45ساله وعده داده تا ورود مهاجران به کشورش را متوقف
کند و مالیات را کاهش دهد .او جانشین ماریو دراگی خواهد شد؛
سیاستمداری کارکشته و پرنفوذ که به اعتقاد ناظران ،پر کردن
جای خالیاش برای ملونی کمتجربه بسیار دشوار خواهد بود.
2ماه پیش بود که جنبش پوپولیستی «۵ســتاره» که یکی از
شرکای کلیدی دولت ائتالفی دراگی بود اعالم کرد که به حمایت
خود از کابینه پایان میدهد .دراگی با اســتعفا از ســمت خود
خطاب به کابینه گفت« :وحدت ملی که از زمان ایجاد این دولت
مشاهده میشد دیگر وجود خارجی ندارد .در نتیجه اعتمادی
که زیربنای تشکیل این دولت بود حاال از میان رفته است».
ملونی نیز در آن زمان از پیوســتن به دولت ائتالفی به رهبری
دراگی خودداری کــرده و در مقابــل ،آتــش انتقادهایش از
سیاستهای دولت ازجمله در زمینه مهاجرت و تدابیر دولتی
مقابله با همهگیری کرونا را تندتر کرد .پیکولی میگوید« :ملونی
سخنران خوبی است اما واقعیت این است که دولت احتمالی با
چالشهای اقتصادی جدیاي روبهروســت که دستش را برای
تحقق وعدههایی مثل کاهش مالیات خواهد بســت .در ضمن
او تجربه کافی ندارد و دوران خوش پیروزی او به ســرعت تمام
خواهد شد».
نشــریه پولیتیکو با اشــاره به انتخابات سرنوشتساز ایتالیا و
گسترش عقاید فاشیستی در فضای سیاسی این کشور نوشته:
ملونی حزبــی را رهبری میکند که آرا و عقاید فاشیســتی تا
بن اســتخوان در آن نفوذ کرده اســت .جرایمی وجود دارند
که میتوانند تاریخساز باشــند :قتل وحشیانه چند وقت پیش
یک دســتفروش نیجریهای در ایتالیا ،میتوانــد یکی از این
جرایم باشد .مباحث عمومی که پس از قتل آلیکا اوگورچوکو
دســتفروش نیجریهای در شهر ساحلی ســیویتانوا شکاف در
جامعه ایتالیا را آشــکار کرد .گروهی از ایتالیاییها انگشــت
اتهام خود را به سوی سیاستمداران جناح راست و لفاظیهای
تحریککننده ضدمهاجرتی آنان گرفتند و نشــانههای قدرت
گرفتن آرا و نظــرات فاشیســتی را در ایتالیــا نگرانکننده
خواندند .اما در مقابل گروهی نیز جنــاح چپ را متهم کردند
که بهدنبال امتیاز گرفتن سیاسی از یک فاجعه انسانی هستند.
به اعتقاد ناظــران ،این اختالف از آنجا اهمیــت پیدا کرده که
نظرسنجیها نشان میدهد راســتهای افراطی با کوبیدن بر
طبل بیگانههراسی و سیاستهای ضدمهاجرتی اکنون پیشتاز
بوده و احتماال بیشــترین آرا را در انتخابات یکشنبه بهدست
خواهند آورد .مسئله اینجاســت که پیروزی ملونی چرخشی
بزرگ در سیاست ایتالیا بهشمار میرود که میتواند تهدیدی
جدی برای اتحادیه اروپا نیز باشد .منتقدان جورجیا ملونی با
هشدار نسبت به بازگشت روزهای سیاه فاشیسم دهه،1930
میگویند که جامعه جهانی باید نسبت به دیدگاههای افراطی
او احساس خطر کند.
لــورا بولدرینی از منتقدان سرســخت حزب راســت افراطی
«برادران ایتالیا» به پولیتیکو میگوید« :ملونی نماینده حزبی
است که هیچ نگاه انتقادی به گذشــته فاشیستی خود ندارد و
حتی به آن افتخار هم میکند .حزب برادران ایتالیا توسط عناصر
نفوذی فاشیستی اداره میشــود؛ حزبی که به وضوح خواستار
جامعهای بسته است و در بیشتر امور نگاهی به گذشته دارد .آنها
نمیخواهند بپذیرند که قرون وسطی به پایان رسیده است».
تغییر قانون اساســی ایتالیا نیز یکی از جدیترین نگرانیهای
مخالفان راستهای افراطی است؛ تا جایی که انریکو لتا ،رهبر
حزب دمکراتیک خلق ایتالیا ،هفته گذشته در اقدامی غافلگیرانه
ضمن پذیرفتن شکست در انتخابات از رأیدهندگان بالتکلیف
خواســت برای جلوگیری از کســب پیروزی قاطعانه جریان
راســت و مقابله با خطر تغییر قانون اساسی به این جریان رأی
ندهند .به اعتقاد ناظران سیاســی ،حزب برادران ایتالیا با ارائه
راهحلهای اغلب دستنیافتنی برای حل مشکالت امروز ایتالیا،
روی حمایت رایدهندگان فقیر و کمســوادی که عمیقا دچار
مشکالت اقتصادی هستند ،حساب ویژ ه باز کرده است.

نقلقول
آنتونیو گوترش
دبیرکل سازمان ملل
وضعیــت در نیــروگاه بــرق هســتهای
زاپوریژیا اوکراین همچنان مایه نگرانی
عمیــق اســت .هرگونــه خســارتی بــه
زیرســاخت این نیروگاه ،چه عمدی و
چه غیرعمدی ،عواقب وحشــتناکی را
برای مردمــی که اطراف ایــن نیروگاه و
فراتر از آن بهسرمیبرند در بر خواهد
داشــت .جهــان قــادر بــه تحمــل یــک
فاجعه هستهای نیست .از کشورهای
دارای ســاح اتمــی میخواهــم بــه
اســتفاده نکــردن از ایــن تســلیحات
متعهد باشــند .ایــده جنگ هســتهای
غیرقابل قبول است( .توییتر)

یورش مردم به بانکها در لبنان برای برداشتن سپردههای خود ،تازهترین پرده از بحران اقتصادی گسترده در این کشور است
تازهترین شــوک بحران اقتصادی
لبنان دامن بانکها و مؤسســات
گزارش
مالــی و اعتبــاری ایــن کشــور
مدیترانهای را گرفته اســت .بیروت که زمانی لقب
پایتخت بانکداری منطقه را نیز یدک میکشــید،
این روزها ناباورانه تعطیلی اجباری بانکها را شاهد
است .بحران اقتصادی گلوی لبنان را فشار میدهد
و در این میان ،نظام بانکی ازجمله آسیب دیدهترین
بخشهای اقتصادی لبنان است .مشکالت ناشی از
نقدینگی و رشد تورم باعث شده تا دولت برداشت از
سپردهها را بهشدت محدود کند و به همین دلیل،
بسیاری از سپرده گذاران در بانکهای لبنان نتوانند
به پولهای خود دسترسی داشــته باشند .در واقع
دولت لبنان سیاستهای ســختگیرانهای را جهت
دسترسی شــهروندان به وجوه نقد اعمال میکند
و این روزهــا پیدا کردن پول نقــد در بیروت اتفاق
سادهای نیست.
فوران خشم سپرده گذاران

سیاستهای ســختگیرانه برای دسترسی و خارج
کردن پول و وجوه نقد از بانکها ،مردم این کشور را
بهشدت خشمگین کرده و طی هفتههای اخیر چند
مورد دستبرد مسلحانه برای خروج پول از سپردهها
گزارش شده است .در واقع بعضی از لبنانیها به ناچار
برای بازپسگیری پس اندازهای خود ،با اسلحه به
بانکها مراجعه کرده و کارمندان و مسئوالن بانک
را تهدید میکنند.
یکی از خبرســازترین حمالت به بانکها حدود دو
هفته پیش اتفاق افتاد که در آن زنی مسلح به یکی
از شعب «بلوم بانک» بیروت مراجعه کرد و در آن جا
با نشان دادن اســلحه کمری خود کارکنان بانک را
مجبور کرد تا 13هزار دالر از سپردهای که نزد این
بانک داشت را به او پس دهند .در فیلمی که از این
حمله پخش شــد ،او میگوید« :من ســالی حافظ
هســتم ،امروز آمدهام تا پول درمان خواهرم را که
بهخاطر سرطان در بیمارستان در حال مرگ است،
جور کنم ».بعدا مشخص شد اسلحه این زن قالبی
بوده است .او فعال فراری و تحت تعقیب است.
همان روز ،یک مرد مسلح هم وارد یکی از شعب «مد
بانک» بیروت شد و تالش کرد تا پساندازهای خود
را به همین روش پس بگیرد .اینگونه بازپسگیری
پول از بانکها حتی در میان افکارعمومی لبنانیها
با استقبال روبهرو شده و بسیاری اقدام سالی حافظ
در حمله به بانک را ســتودند .البته ایــن دو مورد
تنها اقدام خشــونت آمیز بــرای بازپسگیری پول
سپردهها در بانکهای لبنانی نبوده است .قبل از آن
نیز در ماه اگوست یعنی کمتر از دو ماه پیش ،یکی
از ســپردهگذاران ،کارمند یکی از بانکهای بیروت
را گروگان گرفت تا به 200هزار دالر از پولی که در
بانک پسانداز کرده بود ،دسترسی پیدا کند .آن فرد
هم پول مورد نیاز خود را برای اقدامات بیمارستانی
پدرش عنوان کرد و بســیاری با او همدلی کردند .با

وجود بازداشت ،کمی بعد این فرد آزاد شد.
اتفاقات اخیر نشان میدهد مردم در لبنان صبر خود
را در مواجهه با بحران اقتصادی که دراین کشور پیش
آمده از دست دادهاند .تکرار حوادث مشابه باعث شده
تا پای ارتش لبنان هم وسط کشیده شود و نیروهای
ارتش بهصورت شــبانه روزی نگهبانی از بانکها را
بهعهده بگیرند.
تعطیلی بانکها

ادامه روند حمالت به بانکهــای لبنان حتی باعث
شــد تا انجمن بانکی این کشور نســبت به افزایش
دســتبردها هشــدار دهد و اعالم کند که بانکها
برای مدت نامعلومی تعطیل خواهند شد .خبرنگار
الجزیره در بیروت با تأیید تعطیلی بانکهای لبنانی
گفته است :هنوز مشخص نیست که بانکها تا چه
زمانی بسته خواهند بود و در این مدت خودپردازها
تنها مســیر دسترســی لبنانیها به خدمات بانکی
خواهند بود.

به گزارش الجزیره هنوز مشــخص نیســت که آیا
خودپردازها توان پاســخ دهی به حجم درخواست
لبنانیها را خواهند داشت یا خیر؟ از سال 2019و
همزمان با تشدید شرایط اقتصادی لبنان ،اقدامات
ســختگیرانهای جهت دسترســی به پول نقد در
بانکهای لبنان اعمال شــده اســت .ایــن قوانین
موقت از دسترسی سپرده گذاران به پس اندازهای
دالریشان جلوگیری میکند و حتی دسترسی به ارز
ملی لبنان نیز با محدودیت بســیاری روبهرو است.
در شــرایط بحرانی اقتصاد لبنان ،عدمدسترســی
به وجوه نقد با خشــم و همزمــان ناامیدی و ترس
لبنانیها نســبت به آیندهشــان مواجه شده است.
در این میان ،بسیاری از مردم خشم خود را متوجه
بانکها میدانند.
اوضاع نامســاعد اقتصادی این روزهــا در بیروت
بسیار ریشــهای و فراتر از ســختگیریهای بانکی
برای دسترســی به وجوه نقد است؛ هرچند بانکها
نیز در وضعیت نامســاعد اقتصادی لبنان ســهیم

نقش شبکه بانکی در بحران اقتصادی لبنان

مکث

بخش بانکی لبنان نهتنها مقصر فرو بردن این کشور به یک بحران اقتصادی و مالی است که در دوسال
گذشته بهطور پیوسته بدتر هم شده است ،بلکه این بخش متهم به مانع تراشی در مقابل تالشهای
دولت لبنان برای تصویب اصالحات معتبر مالی است .اولیور دی شاتر ،گزارشگر ویژه سازمان ملل
درباره فقر شدید و حقوق بشر بخشی از بحران اقتصادی امروزه لبنان را متوجه بانک مرکزی این
کشور میداند .او گوید :بانکهای تجاری و بانک مرکزی لبنان بسیار مشکل آفرین بودهاند .سالها،
بانک مرکزی لبنان ذخایر ارز خارجی خود را تقویت کرد و با معرفی نرخهای سود گزاف جهت ترغیب
بانکهای تجاری به وام دادن منابع ارزی ،به دولت لبنان این امکان را داد که بیش از توان خود هزینه
کند .بانکهای تجاری برای حفظ منابع ارز دالر ،نرخهای ســود باالتری را به سپردهگذاران خود
پیشنهاد دادند .دی شاتر همچنین تأکید دارد که بانک مرکزی لبنان باید در مورد این رویه احتیاط
بیشتری میکرد و به دولت بیروت در مورد این طرح ناپایدار هشدار میداد.

آغاز همهپرسی الحاق به روسیه
در شرق اوکراین
همهپرســی الحاق به روسیه
در 4استان شرق اوکراین که
اروپا
کنترل آنها در دست نیروهای
روس و جداییطلبــان اوکراینی اســت ،از
صبح دیروز آغاز شــد و تا روز سهشنبه ادامه
خواهد داشــت .به گزارش یورونیوز ،در این
همهپرســی که با مخالفت دولــت اوکراین و
متحدان غربیاش روبهرو شده ،مردم مناطق
دونتسک ،لوهانسک ،خرســون و همچنین
ژاپوریژیا درخصوص الحاق به خاک روســیه
پای صندوقهای رأی میروند.
هیچ کشور یا ســازمان بینالمللی رایگیری
در شــرق اوکراین را به رســمیت نشناخته و
مقامهای منصوب روسیه در مناطق اشغالی
مسئول برگزاری آن هستند .والديمیر پوتین،
رئیسجمهور روسیه ،هفته گذشته همزمان
با اعالم برنامه همهپرســی ،طــرح فراخوان
300هزار نیــروی ذخیره برای پیوســتن به
ارتش این کشــور را اعالم کرد؛ اقدامی که با
هدف تقویت خط مقدم نیروهای روســیه در
جنگ اوکراین و جلوگیری از اقدام غرب علیه
این همهپرسی تحلیل شــده است .برگزاری
این همهپرسی یادآور اقدام مشابهی است که
روسیه در سال ۲۰۱۴انجام داد و شبهجزیره
کریمه را هم به خاک خود اضافه کرد.
آنتونی بلینکن ،وزیر امور خارجه آمریکا روز
پنجشــنبه ۲۲ســپتامبر در نشست شورای
امنیت ســازمان ملل با انتقــاد از این اقدام
روســیه ،آن را «ســاختگی» خواند و افزود:
«ما اینجا جمع شــدهایم تا از نظم بینالمللی
حمایت کنیم .هیچ کشوری نمیتواند مرزهای
دیگری را با زور تغییر دهد .ما همچنان در دفاع
از حاکمیت اوکراین که بخشی از حفاظت از
نظم بینالمللی است متعهد هستیم».
به گزارش خبرگزاری روسی تاس ،در مناطق
شــرقی دونتسک و لوهانسک ســاکنان باید
تصمیم بگیرند که از پیوســتن به جمهوری
فدرال روســیه حمایــت میکنند یــا خیر.
در رایگیــریاي که در مناطق خرســون و
ژاپوریژیا برگزار میشــود این ســؤال روی

رجب طیب اردوغان
رئیسجمهور ترکیه
رهبــران جهــان ،کاری بــرای پایــان
دادن بــه درگیــری در اوکرایــن انجــام
ندادهانــد .بایــد تــاش مشــترک همه
آنها وجود داشــته باشــد و با والدیمیر
پوتین و همچنین ولودیمیر زلینسکی
گفتوگو کنند تا درها برای دیپلماسی
گشــوده شــود ،هرگونه رویکرد منفی
فقط مــرگ و ویرانی بیشــتری را باعث
خواهد شد( .راشاتودی)

عكسEPA :

مردم ایتالیا یکشــنبه بــرای تعییــن ترکیــب پارلمان پای
صندوقهای رأی میرونــد .نتیجه این انتخابــات که تکلیف
کرسی نخســتوزیری و ترکیب کابینه را هم تعیین میکند،
نهتنها برای ایتالیاییها که برای اتحادیه اروپا و پیمان آتالنتیک
شــمالی(ناتو) نیز از اهمیت زیادی برخوردار است .اگر نتیجه
نظرسنجیها درست باشد ،برای نخستینبار پس از سرنگونی
دولت فاشیســتی و اقتدارگرای بنیتو موسیلینی ،مردم ایتالیا
بار دیگر راســتگراهای محافظهکار افراطی را در این کشور به
قدرت خواهند رســاند« .جورجیا ملونی» از حزب راستگرای
ضدمهاجرتــی «برادران ایتالیا» و بخت اول کســب کرســی
نخســتوزیری ،بارها هرگونه ارتباط با تفکرات فاشیســتی را
رد کرده اما واقعیت این اســت که این حزب بسیاری از نمادها
و تفکرات گذشــته فاشیســتی ایتالیا را حفظ کرده و آشکارا
از آن حمایــت میکند؛ تفکراتی کــه از آن اکنــون بهعنوان
«نئوفاشیسم» یاد میشود.
جورجیا ملونی با پیــروزی احتمالی در انتخابات ،نخســتین
نخستوزیر زن ایتالیا خواهد شــد .او در انتخابات سال2018
میالدی به زحمت توانسته بود 4درصد رأی بهدست آورد .اکنون
اما انتظار میرود که حدود 25درصد آرا را کسب کرده و در کنار
دیگر احزاب محافظهکار راســتگرا ،اکثریت قاطع پارلمانی را
تشکیل دهد .ولفانگ پیکولی ،کارشــناس سیاسی ایتالیایی،
به خبرگزاری رویترز میگوید« :نگاه غالب در ایتالیا این است
که سیاستمداران از همه طیفهای سیاسی قدرت را در دست
داشتهاند و کاری از پیش نبردهاند؛ اجازه دهید ببینیم جورجیا
ملونی چه خواهد کرد».

بانکهای لبنان در میانه بحران

برگههای رأی نوشته شده است که آیا طرفدار
جدایی از اوکراین ،تشــکیل کشــور مستقل
توسط این منطقه و پیوستن آن به فدراسیون
روســیه هســتند یا خیر .تاس گزارش داده
که با توجه بــه کمبود تجهیــزات فنی قرار
است رایگیری بهصورت سنتی و با استفاده
از برگههــای کاغذ صورت گیــرد و خبری از
رایگیری الکترونیکی نخواهد بود.
لئونید پاسچنیک ،رهبر جمهوری خودخوانده
لوهانسک ،به تاس گفت که مردم این منطقه
از سال ۲۰۱۴منتظر برگزاری این همهپرسی
بودهاند و آن را «رویای مشترک» مردم خواند.
ولودیمیر زلینسکی ،رئیسجمهور اوکراین،
همهپرسیها را «مضحک» دانسته و متحدان
غربی این کشور را بهدلیل محکومیت اقدامات
روسیه مورد ســتایش قرار داد .زلينسکی در
سخنرانی خود در روز پنجشنبه گفت« :من از
همه کسانی که در جهان از ما حمایت کردند و
به وضوح دروغ دیگر روسیه را محکوم کردند
سپاسگزارم».
با الحاق این مناطق به روسیه4 ،استان اوکراین
عمال به بخشی از روسیه تبدیل خواهند شد و
حمالت بعد از این ،حمله به خاک روسیه تعبیر
میشــود .دیمیتری مدودف ،رئیسجمهور
پیشــین روســیه تهدید کرده که مســکو
برای دفاع از ســرزمینهایی که به روســیه
ملحق خواهند شــد از هر ســاحی استفاده
خواهد کرد .اشــاره او به اســتفاده از سالح
هستهای است.

هستند .اقتصاد لبنان از اواخر ســال 2019با یک
بحران اقتصادی جدی روبهرو شــده است که بانک
جهانی آن را بهعنوان یکــی از بدترین بحرانهای
مالی و اقتصادی توصیــف میکند که جهان از دهه
1850شاهد آن بوده است .صندوق بینالمللی پول
نیز روز چهارشنبه اعالم کرد که ضعف دولت لبنان
در اجرای اصالحــات مورد نیاز ،بحــران اقتصادی
این کشور را تشــدید کرده است .یک مقام صندوق
بینالمللی پول با انتقاد از دولت لبنان گفت :با وجود
نیاز فوری برای رسیدگی به بحران عمیق اقتصادی
و اجتماعی لبنان ،پیشــرفت در اجرای اصالحات
توافقشده در ماه آوریل بسیار آهسته و ناکافی است.
رامیرز ریگو ،رئیس هیأت صندوق بینالمللی پول
پس از دیدار اخیرش از بیروت و گفتوگو با مقامات
لبنانی گفت :اقتصاد لبنان دچار بن بســت شده و
بهشدت در رکود فرو رفته است.
طبق اعالم صندوق بینالمللی پول ،تولید ناخالص
داخلی لبنان بیش از 40درصد از سال 2018کاهش
یافته و تورم هماکنون در این کشور کوچک 3رقمی
است .ریگو این هشــدار را هم داده که در وضعیت
کنونی لبنان که در آن بیکاری و فقر در سطح بسیار
باالیی قرار دارند ،مؤسســات دولتــی هم در حال
تعطیلی هســتند و ارائه خدمات اساســی به مردم
بهشدت کاهش یافته اســت .لبنان از سوی دیگر با
کاهش شدید ارزش پول ملی خود روبهرو است .نرخ
برابری پوند لبنان در برابر دالر طی هفته گذشته به
پایینترین حد خود رسید و هر دالر38 ،هزارپوند
معامله شد .پوند لبنان طی 3ســال اخیر ،بیش از
90درصد از ارزش خود را از دست داده است.

انفجار دوباره در قلب كابل
ظهر ديروز پس از اتمام نمازجمعــه انفجاري مرگبار در برابر
مســجد وزیر محمد اکبرخان کابل ،دســت كم  7كشــته و
رویداد
بيش از  40زخمي به جا گذاشــت .به گزارش تلويزيون طلوع
افغانستان ،خالد زدران ،سخنگوی فرماندهی پليس کابل ،اعالم كرده كه همه
جانباختگان ،غیرنظامی بوده اند .زدران به طلوعنیوز گفت كه هدف اين انفجار
كشتن مردم عادي بوده است .عبدالنافع تکور ،سخنگوی وزارت داخله ،اعالم
كرده كه بمب در يك خودرو جاسازي شده بود.

ذبیح اهلل مجاهد ،ســخنگوی طالبان ،این انفجار را محكــوم كرده و در صفحه
توئیترش نوشته است« :حمله بر مساجد و هدف قرار دادن نمازگزاران جنایتی
بزرگ و نابخشودنی است ».تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده
نگرفته اما انگشــت اتهام به سمت داعش اســت .طي يك سال گذشته ،داعش
حمالت متعددي را در مناطق مختلف افغانستان عليه مساجد انجام داده است.
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کیوسک

روزنامه داون [پاکستان]

عمرانخان سرانجام عذرخواهی کرد

روزنامه پاکستانی داون به عذرخواهی عمران خان ،نخستوزیر
سابق پاکستان از دادگاه پرداخته و نوشته است« :عذرخواهی
عمران خــان از دادگاه هر چنــد دیرهنگام بــود اما صدور
کیفرخواست علیه او را به تعویق انداخت ».دادگاه عالی پاکستان
پیش تر نیز اتهامات مربوط به تروریسم علیه عمرانخان را رد
کرده بود .عمران خان که به بیاحترامی به دســتگاه قضایی
پاکستان متهم شده بود ،بهطور شفاهی عذرخواهی کرده است.
با این حال دادگاه از او خواســته تا تاریخ  ۳اکتبر عذرخواهی
بیقید و شرط خود را بهطور کتبی ارائه دهد.

يع:
حضرت امير المؤمنينعل 
دو تن به خاطر من هالک شدند :دوستی که اندازه
نگاه نداشت و دشمنی که بغض ـ مرا ـ در دل کاشت.

 شــنبه  2مهر  1401ســال ســیام شــماره 8599

روزنامه اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي

توليد؛ دانش بنيان ،اشتغال آفرين

برو به
کا ِر خود ای واعظ این چه فریادست
مرا فتاد دل از ره ،تو را چه افتادست؟

اذان ظهــر  11:56 :غــروب آفتــاب17:59 :
اذان مغرب 18:17 :نيمهشــبشــرعي23:15 :
اذان صبح فردا 4:31 :طلوع آفتاب فردا5:54 :

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

باشگاه
نویسندگان

حافظ

پذیرش آگهي:

چاپ :همشهري

توزيع و اشتراك:

موسسهنشرگسترامروزنوين
تلفن61933000:

تلفن84321000 :

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

تلفن48075000 :

شنبه

در انزوای غزل

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

فاطمه عباسی
روزنامهنگار

زائران همیشه
ِ

گرينويچ

سفر غوطهور

مریم ساحلی

نگاه

روزنامهنگار

خواهرخوانده دریا باشــیم یا فرزند کویر فرقی
نمیکند ،چشــمهامان همیشــه به راه اســت.
راهی که تا افــق میرود و ما ســاکن هر کجای
این سرزمین که باشــیم ،انتهایش در خیالمان

بوکمارک

برفک

حواسمــون بیشــتر از اینکه
دان دلیلو
اطالعات درست بدن ،اطالعات
غلط میدن .تو آزمایشگاه اثبات شده .تو راجع به قضایایی
که میگن هیچی اون چیزی نیســت که بهنظر میآد،
نشــنیدی؟ بیرون از ذهن ما نه گذشــتهای هست و نه
حال و نه آیندهای .تمام اون بهاصطالح قوانین حرکت یه
کالهبرداری بزرگن .حتي صدا هم میتونه ذهنرو گول
بزنه .چون چیزی نمیشنوی دلیل نمیشه که صدایی
وجود ندار ه حیوانات میشنون و من مطمئنم صداهایی
وجود دارن که حتي حیوانات هم نمیشنون ولی تو هوا
وجود دارن ،به شکل موج .شاید هیچوقت متوقف نشن.

پیش از همهگیری کرونا ،تا ســال 2018میــادی تمام فضای
اطراف رودخانه ســن ،به پیادهراه تبدیل شــدند و در همان سال
عنوان «شهر 15دقیقهای» توسط شهردار آن برای پاریس انتخاب
شد .به این معنا که ساکنان شــهر پاریس بتوانند ظرف 15دقیقه
تمام وظایف خود  -از خرید تا رسیدن به مدرسه  -را با پیادهروی
یا دوچرخهســواری انجام دهند .کاتلین پدالکــو ،بنیانگذار طرح
 Live and Invest Overseaseمیگوید« :زیبایی پیادهروهای
پاریس پس از همهگیری کرونا بیشتر مشــخص شد؛ زیرا امکان
حرکت و نفس کشیدن در آنها آسان بود ».او ادامه میدهد« :در طرح
جدید و تا سال 2026قرار است 170هزار درخت در معابر پاریس
کاشته شود .از سوی دیگر شهر برای المپیک 2024میالدی درحال
آمادهسازی است که یکی از تحوالت بزرگ ،تبدیل شدن پل بین
برج ایفل و تروکادرو بوده که قرار است بهطور کامل به پیادراه تبدیل
شود ».او اضافه میکند« :درحال حاضر نیز مسیر دوچرخهسواری به
3خط – بهاندازه عبور خودروها  -گسترش یافته است» .

دیالوگ

ابد و یک روز

 +داداش ابد و یــک روز یعنی
سعید روستایی
چی؟
 یعنی کل عمرتو توی زندونــی ،حبس ابد که بهتبخوره ممکنه عفو بخوره بهت بعد ده پونزده سال آزاد
بشی ،ولی ابد و یک روز که بهت بخوره ،امکان نداره آزاد
بشی؛ یه روز بعد مرگت آزادت میکنن.
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پــس از همهگیــروی کرونا ،شــهر شــمالی کالیفرنیــا یعنی
سانفرانسیســکو ،مســیرهای پیادهروی با عنوان «خیابانهای
آهسته» را آغاز کرد .این مسیرها که شامل 30خط یا راه بودند به
عابران و دوچرخهسواران اجازه میدادند تا در کمال آرامش از این
مسیرها برای انجام کارهای روزمره خود استفاده کنند .این کار باعث
کاهش 50درصدی میزان ترافیک شــهری و افزایش 17درصدی
ترافیک عابران و 65درصدی ترافیک دوچرخهسواران شد .اگرچه
شرایط پس از پایان همهگیری کمی به وضعیت قبل بازگردانده شد،
اما درحال حاضر طرح دائمی مسیر دوچرخهسواری -پیادهروی در
4مسیر خیابانهای « گلدن گیت»« ،لیک»« ،سانچز» و «شاتول»
قرار است بهزودی نهایی شود .طرح درختکاری نیز بخش دیگری
از بهینهسازی فضای شهری بهویژه در مسیرهای اشاره شده است.

سلطان غزل معاصر ،منزویتر از همیشه ،آخرین کلمات شعرش
را میســراید .پایتخت را ترک گفته و به دیار خــود  -زنجان -
بازمیگردد .آخرین ســیگارهایش را خاموش میکند .بیماری
ریوی امان از منزوی بریده١٦ .اردیبهشــت از بهار سال .٨٣این
آخرین سکانس از زندگی شاعری بود که غزل امروز به انزوایش
تکیه میکرد ،اما مرگ هم پایانی بر انــزوای منزوی نبود .جمله
حکشده روی سنگ مزارش مصرع یکی از غزلهایش است« :نام
من عشق است ،آیا میشناسیدم؟»

 -1ســزاوار-ساز استاد جالل
ذوالفنون -راز نهفته
 -2نشــانه صفــت تفضیلی-
طول -پدر نریمان در شاهنامه
 -3قســمتی از دست -پایین
کوه -فیلمی ساخته استیون
اسپیلبرگ
 -4از هفتقلم آرایش قدیم-
تکیهدادن -درازگوش
 -5حیله و نیرنــگ -فنی در
کشتی -از دین برگشته
 -6عبادتکننده -از بازیهای
قدیمــی دورهمیهــای
خانوادگی -بیسواد
 -7مجــازات شــرعی-
خبرگــزاری کار ایــران-
آوازهخوان
 -8بســیار بخشــنده -مــاه
چهــارم ســریانی -ورق آهن
قلعاندودشده
 -9آواز بلنــد -مصونیــت از
خطر -دریا
 -10شهرستانی در آذربایجان
شــرقی -فا ششــده -کاله
پادشاهی
 -11طلق نسوز -قوم مغول-
تلمبه
 -12بوی رطوبت -همبستگی-
روزنامه چاپ پاریس
 -13روزنه -از الــف تا ی -از

نقوش اسلیمی
 -14کاهش ابعاد جسم بر اثر
کاهش دما -درختی جنگلی-
نام ترکی
 -15دایــه -مدفن امیرکبیر-
گلوله تفنگ شکاری

عمودی:

 -1لبخند به لب دارد -از القاب
حضرت فاطمه(س) -سمبل
 -2خجل و شرمســار -شبیه
و نظیر
 -3برای اینکه -هوای گرفته-
علم احکام
 -4انــدازه و مقدار -نشــانه
اختصاری ســازمان بهرهوری
انرژی ایران -دروغین
 -5فرورفتــه -ورزش برفی-
گیاه -صدمه و آسیب
 -6سخنوران -ترمز کشتی-
غایب نیست
 -7مکافــات عمــل -دانش
ذاتی -فلز
 -8نمایشــنامهای نوشــته
مرحوم اکبر رادی
 -9مرطــوب -نمــاز هنگام
خسوف و کسوف -عمارت
 -10اعــان -قطرههای ریز
باران -زبانه آتش
 -11تکرار حــرف دوازدهم-
بینی -فریب -کافی

 -12نوعی طرح لباس زنانه -الغر و
نزار -پاک از تهمت
 -13عقیده -مانع میــان دو چیز-
رفتگر
 -14خدمتکار -دومین شهر بزرگ
بریتانیا
 -15همراه با طلحه در جنگ جمل
شرکت کرد و کشته شد -پدر مرده-
آنچه اتفاق میافتد

حـــــلجــدول شمـاره 8598
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 BikeMIنیز اضافه شده است .هماکنون 300ایستگاه در سراسر
شهر میالن هست که دوچرخههای معمولی و الکترونیکی در آنها
وجود دارد.

بهروز رضوی ،صداپیشه و یکی از دوستان نزدیک حسین منزوی
درباره او میگوید :او اصرار داشــت که حتی مضامین شــاعران
قدیمی را با نگاهی جدید و در قالبی نو مطرح کند .همواره طنز
پنهان رندانه یا نجیبی هم در تمام اشعارش دیده میشود .همین
تالشهاســت که هم آب و رنگ تازهای به شعرهایش داده و هم
انتخاب شاهبیت را در اشــعار او بسیار سخت میکند .غیر از این،
مفاهیم عامیانه را خیلی خوب در شعرش مطرح میکرد .برخالف
شاعرانی که وقتی میخواهند وارد این حوزه شوند ،صرفا از افعال
شکسته استفاده میکنند ،حسین آن قدر با مردم در ارتباط بود و
با زبانشان آشنایی داشت که حتی مفاهیم عامیانه ،هم خوب مطرح
میکرد و هم همانها بین مردم خوب جا میافتاد .درست مثل این
ترانه مشهور او« :میشه غصه ما رو یه لحظه تنها بذاره /نمیشه این
قافله ما رو تو خواب جا بذاره».
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شــهر «میالن» از ســال 2020میالدی ،برنامه بلندپروازانهای را
برای گسترش مسیرهای دوچرخهســواری آغاز کرده است .نکته
مهم مسیر 35کیلومتری دوچرخهسواری در امتداد مسیر پرتردد
خودروهاست .این تغییر ،شهر را متحول کرده و باعث شده تا مراکز
تفریحی زیادی نیز در این مسیر بازگشــایی شوند .این شبکه در
حال گسترش است و به آن سرویس اشتراک دوچرخه شهر با نام

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

اگرچه شــهر «بوگوتا» و بهطورکلی کشــور کلمبیا ،پیشینهای
درخشان درباره استفاده از دوچرخه داشــته و این ورزش یکی از
ورزشهای ملی این کشور اســت ،اما همهگیری کرونا و ضرورت
کاهش بیشتر استفاده از خودرو ،باعث گسترش این فرهنگ شد.
این شهر ،یکی از نخستین شهرهای جهان بود که در دوره همهگیری
کرونا ،مسیر دوچرخهسواری «پاپآپ» را به مسیر دوچرخهسواری
اضافه کرد .قرار اســت از این پس در روزهای یکشنبه و تعطیالت
رسمی در برنامهای به نام  ،Cicloviaتردد خودروها در مسیرهایی
خاص ممنوع و هر هفته 1.5میلیون دوچرخهســوار ،عابرپیاده و
دونده جذب این مسیرها شوند .همچنین در راستای بهینهسازی
لونقل و فضای شهری ،اتوبوسهای جدید  SITPکه با برق و
حم 
گاز کار میکنند به سیستم حملونقل عمومی اضافه شوند .عالوه
بر این ،در ســال 2020میالدی ،شــهر کلودیا لوپز84 ،کیلومتر
مسیر موقت دوچرخهسواری را به مسیر دوچرخه 550کیلومتری
سیکلوروتای این شــهر اضافه کرد .به این ترتیب این شهر اکنون
دارای گستردهترین شبکه دوچرخهسواری در جهان است.

حسین منزویزاده نخستین
روز خــزان بــود و همــه
زندگــیاش رنگــی از پاییز
داشــت؛ مردی که او را یکی
از قلههای بنــام غزل معاصر
نام دادهاند ،در گیرودار زندگی
روزمــره و بــاال و پایینهای
همیشــگیاش ،نبود؛ وریده
بود و شیدا و هر شــعرش خود گویای این شوریدگی بود .پدرش
معلم روســتاهای زنجان بود .خــودش در رشــتههای ادبیات
و علوماجتماعی در دانشــگاه تهــران تحصیل کــرد ،اما نهایتا
تحصیالتش را ناتمام گذاشــت .دلیل گرایشش به شعر را با طنز
خودش اینگونه عنوان میکرد که در کودکی به دبســتانهایی
به نام فردوســی و صائب تبریزی میرفته است .نخستین دفتر
شعرش را سال 1350منتشر کرد که با همان مشهور شد .مدتی
در رادیو و تلویزیون برنامه شعر داشت17 .کتاب منتشر کرد .ترانه
هم میگفت .مهمترین دلیل محبوبیت و معروفیتش غزلهایی
است که سرشار از تازگیهای شاعرانه ،فرمی و محتوایی هستند؛
«از زمزمه لبریزیم ،از همهمه بیزاریم  /نه طاقت خاموشی ،نه تاب
سخن داریم»« ،ســفر به خیر گل من که میروی با باد  /از دیده
میروی اما نمیروی از یاد» و...
شهرت منزوی را نباید با شخصیت و ویژگی خصوصیاش بیگانه
دانست .گوشهگیر بود و به جز محافل ادبی تهران ،که آن هم در
دوران جوانی تا اواخر دهه ۵۰در آنها حضور داشت ،جای دیگری
نرفت و کارهایش را یکی پس از دیگری ترک کرد یا آنکه مجبور به
ک آن میشد .مضمون بیشتر اشعار منزوی عشق است؛ عشقی
تر 
که توأم با دردی عمیق است؛ طوریکه گویی بر جان و کالمش
ریشه دوانده است .منزوی شور و عشق درونی خود را به مسائل
سیاسی و جغرافیایی پیرامونش ،گره زده و این موجب شده طعم
گسی بر اشعارش بنشیند.

پیادهراه سالمت در 4گوشه جهان
همهگیــری کرونا ،ســبک زندگی مردم
مهتاب خسروشاهی
جهان را تغییر داد .در همین راستا4 ،کشور
فرانسه ،کلمبیا ،ایتالیا و ایاالتمتحده قرار است پیادهروهای یکی از
شهرهای مهم خود را برای استفاده بهینه مردم ،ایمنسازی کنند.
این کشورها ،دلیل این تصمیم را قرنطینه طوالنیمدت و افزایش
اســتفاده از پیادهروها و فضاهای بدون خودرو در دوره همهگیری
کرونا عنوان کردهاند .قرار است ابتکاراتی در ساختار پیادهروها ایجاد
شود تا با افزایش امنیت فضاهای بدون خودرو ،امکان عبور عابران با
سالمت کامل فراهم شود.
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باشــیم ،سلولســلول تنمان زمزمه میکند یا
خیــل غریبانیم که در جهان
«غریبالغربا» ،ما
ِ
واقع یا خیال پناه میآوریم به آینهزار کوی تو .ما
با چشمهای تر و شانههای خسته خویش تکثیر
میشویم در دیوارهای آینهپوش و از یاد میبریم
همه آن راهی را که پشــت سر گذاشتهایم؛ اصال
انگار عمری در سایهســار آســمان حرم اَمنات
زیســتهایم .و اما امروز ما باز زائریم ،چشمهامان
را بستهایم و جانمان پرکشیده است تا خراسان،
تا آستان بارگاه روشنات .ما ایستادهایم و دست
ادب بر سینه نهادهایم :السالم علیک یا علی ابن
موسیالرضا(ع).

عکس :همشهری /آرمین صمیمی

اگرچه مرزها ،راهی برای حفظ حریم و امنیت هستند؛ اما رؤیای
همیشگی انسان ،عبور از مرزها و تســهیل رسیدن به مقصد از
زیباترین و امنترین مسیر ممکن بود ه و هست2 .کشور دانمارک
و آلمان با انجام پروژهای مشترک ،با ساخت طوالنیترین تونل
غوطهور جهان ،این آرزو را به واقعیت تبدیل کردهاند .این تونل
که تا عمق 40متری ،زیر دریای بالتیک فرو میرود2 ،کشــور
دانمارک و آلمان را به هم متصل میکند .با افتتاح این تونل در
سال 2029میالدی ،مسیر سفر بین آلمان و دانمارک ،عالوه بر
اینکه کوتاه میشود ،مسافران از مسیر خاص و زیبایی نیز عبور
خواهند کرد؛ یک مسیر رویایی .پروژه ساخت طوالنیترین تونل
غوطهور جهــان ،با بیش از یک دهه برنامهریزی ،ساختوســاز
تونل «فِمارب ِلت» در ســال2020میالدی آغاز شده و در همین
راستا ،بندر موقتی نیز در کشــور دانمارک بنا شد .در این بندر
قرار است کارخانهای طراحی شده و ساخت 89سازه بتنی عظیم
تونل ،آغاز شود .بهگفته هنریک وینستنسن ،مدیرعامل شرکت
 ،Fememشــرکت دولتــی دانمارکی مســئول ایــن پروژه:
« نخستین خط تولید کارخانه ساخت قطعات پل ،اواخر امسال
یا اوایل سال بعد شروع بهکار کرده و در سال 2024میالدی ،باید
آماده غوطهور شدن نخستین سازههای تونل باشیم».

منقوش است؛ نقشی به روشنای خورشید .حکایت
امروز و دیروز نیست ،ما سالیان بسیار است که در
هزارتوی تنهاییها چشم میبندیم و در خیالمان
راهی سرای شما میشویم و اذن ورود میطلبیم.
ما آهستهآهســته قدم برمیداریــم و بیخیال
حسرت همه ماهها و سالهایی که قسمت نبوده
بیاییم زیارت ،نگاهمان را بــه ضیافت ایوان طال
میبریم .هی کبوترهای ســپید بال و پر میزنند

پیش چشمهامان و هی نگاهمان میرود به آسمان
و ابرها ،به گنبدها و گلدستهها .ما غروبهامان یک
وقتهایی خیلی غروب میشود ،آنقدر که گویا
پاییز قد کشیده و سخت دربرمان گرفته است ،آن
وقت جانمان تشنه شنیدن آوای نقارههاست.
ما به وقت دلتنگی ،همان دقایقی که سرگردان
التیــام هســتیم ،صحنهــا را درمینوردیم و
چشــمهامان با یاد تو به نم اشــک مینشیند و
دلهامان کنجی خلوت میخواهد برای نشستن
و زانو در بغل گرفتن و گریســتن .کسی نیست
که نداند نفس کشیدن در هوای بارگاهت ،حال
غریبی دارد .ما از هر کجای این ســرزمین آمده

خیال خام پلنگ من بهســوی ماه جهیدن بود
و ماه را ز بلندایش به روی خاک کشــیدن بود
پلنگ من  -دل مغرورم  -پرید و پنجه به خالی زد
که عشق  -ماه بلند من  -ورای دست رسیدن بود
گل شــکفته! خداحافظ اگرچه لحظه دیدارت
شروع وسوسهای در من به نام دیدن و چیدن بود
من و تو آن دو خطیــم آری موازیان به ناچاری
که هر دو باورمان زآغاز به یکدگر نرسیدن بود
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سیاست ماجرای عجیبی دارد .شهید چمران
میگوید«:وقتی شیپور جنگ نواخته میشود
گزارش
مرد از نامرد شناخته میشود ».این حکایت
این روزهای بارز سیاست ،ورزش ،فرهنگ و هنر ایران است.
در روزهای تلخی که اغتشاشگران فضای رها شده مجازی را
در چنبره خود گرفته و جمع اندک خــود را «زیاد نمایی
میکنند» ،برخی از بهاصطالح «سلبریتیهای» عمدتا بدون
آگاهی و دانش از فضای سیاسی از سوی این فضا شکار شده
و به دام جوســازی و حتی همراهی با ضدانقالب میافتند.
مسئلهای که نشان میدهد افراد مشهور دیرزمانی است در
جنگ نرم مغلوب شده و اینک بهعنوان سربازانی «کر و کور»
در خدمت جریانی قرار گرفتهاند که ابایی در بیان اینکه اصل
نظام را هدف گرفتهاند ،ندارند .در گزارش پیشرو؛ به بررسی
عملکرد برخی ســلبریتیها در جریان اغتشاشات اخیر
پرداختهایم.

شغل جدید :آتشبیار

بررسی عملکرد برخی چهرههای مشهور هنری و ورزشی در جریان اغتشاشات اخیر

مدیــری تمــام پولــی را که بابــت ســاخت دورهمی
بایــد دریافــت میکــرد قبــا گرفتــه اســت و عمــا
مالک آن نیست .ادعایی که مدیری درحمایت از
اغتشاشــگران مطرح کرده روغن ریختهای اســت

که نذر امامزاده شده است
دوطرفه خورده است.
نان به نرخ روزخورها

گرچه در فضای کنونی سیاســت ایران ،باید همیشــه منتظر
اتفاقات جدید بود اما برخــی در این میان همیشــه یک پای
برد هســتند .در ماجراهای اخیر برخی چهرهها مانند «مهران
مدیری» را میتوان ازجمله این دســته از افراد به شــمار آورد.
چهرهای که نشان داده است «مرد همه دورانها»ست!
مدیری که چند فصل از برنامه «دورهمی» را تولید کرده است و
اکنون فصل پنجم آن در حال پخش است در ویدئویی خواهان
آن شده اســت که دورهمی پخش نشــود! البته این تقاضای
مدیری عجیب اســت .مدیری تمام پولی را که بابت ســاخت
دورهمی باید دریافت میکرد قبال گرفته اســت و عمال مالک
آن نیست .ادعایی که مدیری درحمایت از اغتشاشگران مطرح
کرده روغن ریختهای است که نذر امامزاده شده است .مدیری
اما در این ماجرا تنها نیســت .چهرههایی ماننــد او در دنیای
ورزش ،فرهنگ و هنر هستند که در هر بزنگاهی رنگ و رویی
تازه بهخود گرفته و نان خود را در چنین فضایی جســتوجو
میکنند .نان به نرخ روزخورهایــی که این بازی را بهخوبی یاد
گرفتهاند.

جوزدهها در بزنگاه سیاست

مسعود کیمیایی که فیلمهای اخیرش با استقبال چندانی مواجه
نشده است ،حاال به نظر میرسد وارد ماجرایی شده است که از
آن چندان خبر ندارد! او در جمالتی که آشــنا بهنظر میرسد
و از زبان مهندس شکســت خورده انتخابات ریاستجمهوری
سال 88نیز مشابه آن به گوش رسیده است ،کسانی که مأموران
پلیس ،مســاجد ،خودروها و ...را به آتش میکشــند «مردم»
مینامد .او آتش زدن مأموران پلیس را تصمیم مردم میداند و
آن را محکوم نمیکند.
عمق بیاطالعی و جوزدگی کیمیایــی را میتوان در اظهارات
عجیب او از روند اتفاقات اخیر جســتوجو کــرد« :این دختر
آمد تهرون تک و تنها! و کشــتنش!» او که ادبیاتش در دهه40
باقی مانده است ،از «ورکشــیدن پاشنه کفشها» میگوید و از
دروغ نگفتن به مردم .اتفاقی که خود در اظهاراتش مرتکب آن
شد و مدعی شد مهســا تنها به تهران آمده و بعد او را کشتهاند.
درحالیکه هیچ مرجعی قتل مهسا را تأیید نکرده است .با این
حال ،تعــداد جوزدههای این روزهای ســینمای ایران را نباید
محدود به کیمیایی دانست.
«شهاب حسینی» هم یکی دیگر از این سلبریتیهاست که صید
جو ناشی از ناراحتی درگذشت مهسا امینی شده است و او را به
سمت واکنش کشانده است که از حقیقت فرسنگها فاصله دارد.
از سوی دیگر ،تخمین اشتباه از تغییر زمین بازی ،برخیها را که
سالهاست به کنجی رفتهاند مترصد آن کرده تا از آب گلآلود
ماهی درشت صید کنند و هنرهای! خود را که با باال رفتن سن
دیگر بهکار کسی نمیآید در جای دیگری عیان کنند.
هنرهایی کــه بهگفته برخی ازهمین افــراد منجر به تعرض ب ه
خودشان شده است« .کتایون ریاحی» ،بازیگری با 62سال سن
و  2ازدواج ناموفق چندی است در این فضا با استفاه از آن در حال
زیست رسانهای است.
او این روزها بــا ادعای «ســوگ زنان ایران» کشــف حجاب
کرده است ،در همکاری مســتقیم با رسانه ضدانقالب سعودی
اینترنشــنال از این ســخن به میان میآورد که هرگز حجاب
نداشته است .ادعایی که البته با شکایت برخی عوامل یکسریال
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تلویزیونی که بیش از 2دهه قبل ریاحی بازیگر آن بوده اســت
و منجر به ابطال پروانه بازیگریاش از ســوی خانه سینما شد
همخوانی دارد .گرچه ریاحی چندی پیش در ادعایی رسانهای از
«تعرض» بهخودش در آن سالها خبر داده اما این ادعا به اتهام
«دروغگویی» در دادگاه در حال بررسی است .با این حال ،ریاحی
به شکل زیرکانهای به رسانه ضدانقالب اینطور کد میدهد که
حجابنداشتنش ســبب ممنوعالفعالیتی او شده است« :من
20سال است کار نمیکنم و ممنوعالفعالیت هستم .انتخاب من
از امروز نداشتن حجاب است ».بازیگری که مجوز بازیگریاش
را به هر دلیلی که اهالی سینما خود بهتر میدانند از دست داده
است درتالش است با سناریوســازی از خود تصویری زنده و به
روز بسازد .تصویری که بهنظر نمیرســد با سابقهای که از این

بهاصطالح «سلبریتی بیرون شده از دایره بازیگران» وجود دارد،
بتوان آن را ساخت.
بازی خورده یا بازیساز؟

در شرایطی که فضای سیاسی و رسانهای کشور ملتهب و عناصر
ضدانقالب در حال تهییــج افکارعمومی برای ایجاد آشــوب،
فتنهانگیزی و بلوا در کشور است ،چهرههای شناخته شده نقش
مهمی در جامعه برای آرام کردن فضای عمومی و نیز ایجاد کانال
برای مطالبهگری از مجراهای قانونی هستند.
چهرههای مشهور در این میان نقش و مسئولیت مهمی بر عهده
دارند .با این حال ،در ایران و در جریــان اتفاقات اخیر عملکرد
چهرههای مشهور نهتنها کمکی به کاستن از التهابات و احساسات

و هدایت آن به مسیر درســت و قانونی نکرده است بلکه عمال
لیدری برخی اغتشاشها که در انقالبهای رنگی نیز مسبوق به
سابقه بوده است را تداعی میکند.
«علی کریمی» یکی از همین چهرههاســت .او که این روزها از
سوی اغتشاشگران تشویق میشود با خط دادن به آنان تلویحا از
کشتن مأموران امنیتی حمایت کرده است .کریمی گرچه مدعی
شده است منافق و ضدانقالب نیست اما در عمل مدیریت جریان
اغتشاش و کمک به آنها را در دستور کار دارد .انتشار محتواهایی
با مضامین نفرتانگیز ،تهییج کننده ،مشــوق حمله به مراکز
امنیتی و مأموران انتظامی و دهها اقدام دیگر را میتوان ازجمله
اقدامات این فوتبالیست سابق دانست .فوتبالیستی که درزمین
چمن حریفــان را دریبل میزند اما در زمین سیاســت دریبل

شاید بهترین پایان برای این گزارش جمالت «پگاه آهنگرانی»
بازیگر فیلمهایی مانند «دختری با کفشهای کتانی» و «دربند»
باشد که در گذشته در برخی حوزههای اجتماعی و سیاسی فعال
بوده است .این بازیگر سینمای ایران چندی است از کنارهگیری
خودش از عرصــه اظهارنظرات سیاســی و اجتماعی در فضای
مجازی خبر داده است.
او در یک گفتوگوی تصویری ،از بازیگرانی که در فضای مجازی
درباره همهچیز اظهارنظر میکننــد انتقاد میکند و میگوید:
«خیلی وقت اســت که نه در فضای مجازی هستم ،نه از کسی
حمایت کردهام و نه حرفی زدهام ،البته این از ســر ترس نیست
زیرا حمایت از چهرههای سیاسی ترســی که ندارد هیچ ،اتفاقا
بعدا امتیازاتی هم میتوانی بگیری ».آهنگرانی ادامه میدهد:
«بازیگران فکر کردهاند چون چنــد میلیون دنبالکننده دارند
حق دارند درباره همهچیز حرف بزنند ،مگر ما که هستیم و چه
برتریاي نسبت به دیگر مردم داریم که باید راجع به همهچیز
نظر دهیم؟»
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ضدحمله سایبری ایرانی

فناوری

جریمه 175میلیون دالری متا
شرکت متا (فیسبوک سابق) به پرداخت بیش از 174.5میلیون
دالر غرامت به شرکت ســازنده اپلیکیشن واکی تاکی محکوم
شــد .به گزارش تک کرانچ ،واکســر ،خالــق برنامه Walkie
 ،Talkieنخستینبار در سال 2020پس از متهم کردن شرکت
متا به نقض حق ثبت اختراع و اســتفاده از فنــاوری خود در
فیسبوک الیو و اینستاگرام الیو ،شکایت خود را علیه متا مطرح
و تنظیم کرد .تاک کاتیس ،مؤسس واکسر ( ،)Voxerتوسعه
این اختراعات را در سال 2006آغاز کرد .کاتیس و تیم واکسر با
توسعه این فناوری ،امکان انتقال صدا و ارتباطات تصویری زنده
را فراهم کرد و برنامه واکی تاکی را در ســال 2011راهاندازی
کردند .اسناد دادگاه میگویند که متا بالفاصله پس از راهاندازی
برنامه ،با شرکت واکسر در مورد یک همکاری احتمالی تماس
گرفت ،اما پس از آنکه واکسر فناوری انحصاری خود را برای آنها
فاش کرد ،بین 2شرکت توافق نهایی حاصل نشد .پس از آن متا
دسترسی برنامه  Walkie Talkieبه اجزای کلیدی فیسبوک را
لغو کرد .در اسناد دادگاه آمده است :فیسبوک تماس و ویدئوی
زنده را سال 2015راهاندازی کرد و پس از آن اینستاگرام الیو
در سال 2016راهاندازی شد .هر 2محصول فناوریهای واکسر
هستند و متا حق ثبت اختراع آنها را نقض کرده است.

عدد خبر

10/5

محققــان سیســتمی ابــداع کردهانــد
کــه بــدون نیاز بــه بــرق قابلیــت خنک
کنندگــی دارد .محققــان  MITایــن
سیستم را براساس تحقیقات پیشین
خــود ابــداع کردهانــد کــه ترکیبــی از
خنککننــده تبخیــری ،خنککننــده
تابشــی و عایــق حرارتــی اســت و تــا
10.5درجه سانتیگراد از دمای محیط
خنکتر میشود و به شــکل یک پانل
ســاخته شــده از  3الیــه مــواد مختلف
است.

14

اولیــن تصاویــر تلســکوپ فضایــی
جیمز وب از ســیاره نپتون ،حلقههای
کمرنگ و ۱۴قمــر پیرامون آن منتشــر
شــد .ایــن تصاویــر دقیقتریــن دیــد را
از ایــن ســیاره داده اســت .حــدودا از
۳دهه قبل حلقههای کمرنگ و سیال
اطــراف نپتــون مشــاهده میشــد امــا
نخستین بار است که آنها با استفاده
از تجهیزات طیفسنجی فروسرخ قابل
دیدن هستند.

درجه

قمر

طی هفته گذشته تعدادی از وبسایتها و سامانههای دولتی با حمله  DDoSدچار اختالل شدند که در مدت کوتاهی به حالت عادی برگشتند

 anonymousکیست؟

حمالت DDoS

حمله سایبری  DDoSیکی از شایعترین حمالت
برای اختالل در دسترسی به سامانهها و سایتها
محسوب میشود .در روزهای پایانی هفته گذشته،
چندین سامانه و وب ســایت ازجمله سایتهای
 dolat.irو  iran.gov.irمــورد حمله ســایبری
قرار گرفتند .وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و
بانک مرکزی هم از این حمالت در امان نماندند.

اکتشافات جدید فضایی
با کشف یک قطره آب
اکتشــاف شــگفتانگیز ژاپنیها در فضا ،فصل جدیدی در
اکتشافات اخیر فضایی باز کرد .ذرات غباری که یک کاوشگر
فضایی ژاپنی از ســیارکی در فاصله 300میلیون کیلومتری
از زمین بازیابی کرد ،حاوی نکتــه غافلگیرکنندهای بود :یک
قطره آب.
بهگــزارش گاردین ،این کشــف ،حامی نظریهای اســت که
میگوید ممکن اســت حیات روی زمین از فضا نشأت گرفته
باشــد .این جدیدترین یافتههای منتشر شــده از تحقیقاتی
است که از تجزیه و تحلیل 5.4گرم سنگ و غباری که کاوشگر
«هایابوسا »2-از سیارک ریوگو جمعآوری کرده است .توموکی
ناکامورا ،دانشمند ارشد دانشــگاه توهوکو ،قبل از انتشار این
تحقیق در مجله ساينس گفت :این قطره آب ،معنای بزرگی
دارد .بســیاری از محققان بر این باورند که آب از فضا به زمین
آمده است ،اما ما در واقع برای نخســتینبار آب را در ریوگو،
سیارکی نزدیک زمین کشف کردیم .کاوشگر«هایابوسا»2-
در سال 2014در ماموریت خود بهسمت سیارک ریوگو پرتاب
شد و 2سال پیش برای رها کردن کپسولی حاوی نمونههای
خاک و غبار این سیارک به مدار زمین بازگشت.

 anonymousاگرچه بهمعنای
«ناشــناس» اســت ،امــا گروه
اینترنت
هکری  anonymousرا میتوان
«شناخته شدهترین» تیم سایبری در جهان تلقی
کرد .بهویــژه پس از ناآرامیهای هفته گذشــته
در کشــور ،تقریبا همه کاربران و مردم ایران نام
این گروه را خواندند و شــنیدند .این گروه هکری
در روزهای پایانی هفته گذشــته ،به سامانهها و
وبسایتهای چند دســتگاه دولتی و نهادهای
کشوری حمله کردند .اما نکته قابل توجه این بود
که در زمانی تقریبا کوتاه در مقایسه با حملههای
قبلی جلوی گسترش دسترســیها گرفته شد و
این وبسایتها دوباره به حالت عادی بازگشتند.
گــروه  anonymousیک گــروه غیرمتمرکز از
متخصصان امنیت سایبری و شبکههای کامپیوتری
اســت که اعضای آن در سراســر جهان پراکنده
هستند .این گروه مدعی است که هیچ محدودیتی
برای پیوســتن هکرها به آن وجود ندارد و خود را
گروهی ســیال مینامند .شــاید آغاز فعالیت این
گروه را بتوان به ســال  2003در یک وب ســایت
به نام  4chanکه فضایی برای به اشــتراکگذاری
تصاویر است ،نسبت داد anonymous .که اعضای
آن ،خود را هکتیویســم( )hacktivismمیدانند
تاکنون حمــات خطرناکی را در سراســر جهان
طراحی و عملیاتی کردهاند .پروژه ضدکلیســای
ســاینتولوژی( ،)Project Chanologyعملیات
تقاص کــه طی آن ســامانه پیپال و ویــزاکارد و
مسترکارد مختل شــد ،هک 5500اکانت متعلق
به داعش در توییتر ،از کار انداختن 20هزار سایت
وابسته به رژیمصهیونیستی و انگلستان در شهریور
1395و هک وبسایت ســازمان ملل در زمستان
سال 1398بخشی از حمالت  anonymousاست.

فضا

با این حال ،این حملهها که عموما از نوع DDoS
بودند ،به ســرعت با واکنش بهموقع متخصصان
امنیت شــبکه در ایران به حالت عادی برگشتند.
بقیه سامانهها و ســایتها هم تالش کردند که تا
حد امکان در برابر حمالت آماده باشند تا خسارت
نبینند .بهعنوان مثال ،درصورتــی که کاربران با
ویپیان به سایت خبرگزاری ایسنا وارد شوند ،به
صفحه توییتر این خبرگزاری ریدایرکت میشوند
و دسترسی به این سایت تنها از آیپیهای ایران
ممکن است.
حملــه  DDoSبه زبان ســاده به معنــی ایجاد
ترافیک ساختگی در یک ســایت است .بهعبارت
دیگر ،زمانی که تعــداد زیادی کاربــر وارد یک
وبســایت شــوند ،دسترســی به آن با مشکل
مواجــه میشــود DDoS .که مخفــف عبارت
 distributed denial-of-service attackو به
معنی حمله توزیع شده است ،در بسیاری مواقع
توســط باتنتها یا اصطالحا زامبیها عملیاتی
میشــود .مدتی پیش ســایت کسپراسکای که
یکی از شرکتهای امنیتی مشهور دنیاست طی
گزارشی اعالم کرده بود که یک سوم گوشیهای
ایرانی به انواع بدافزارها آلوده است .این به معنی

ایجاد یک بســتر مناســب برای botnetهاست.
یکــی از دالیل عمــده آلوده بودن گوشــیهای
ایرانی محدودیتهای ایجادشــده برای کاربران
در دسترسی به سایتها ،اپها و پیام رسانهای
مورد نیاز مردم اســت .درواقع ،این محدودیتها
باعث میشــود که کاربران هر ابزاری را که امکان
دسترسی به آنها میدهد ،بدون بررسیهای فنی
روی گوشی خود دانلود کنند .غافل از اینکه با این
کار بهطور ناخواسته میتوانند تبدیل به طعمهای
برای طراح یک حمله  DDoSشــوند .آنها بدون
اینکه متوجه شــوند اکنون به ابزار(زامبی) هکر
تبدیل شدهاند .عالوه براین ،گوشی و هر دیتایی
که دارند میتواند در معرض دسترســی و سرقت
قرار بگیرد.
آمادگی در برابر حمالت

در پی حمــات و تهدیــدات  anonymousو
بعضی دیگر از گروههای هکری ،بدیهی است که
هشیاری مسئوالن امنیت شبکه در سراسر کشور
افزایش یابد.
همین موضوع باعث شــد که پنجشنبه گذشته،
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از تدابیر الزم

برای خنثی کردن حمالت سایبری خبر دهد.
امیر خوراکیان بر ارائه بسیاری از خدمات عمومی
به مردم در فضای مجازی تأکید کرد و ادامه داد:
«دشــمنان ملت ایران از هر فرصتی سوءاستفاده
میکنند تا با ایجاد اختالل در این ســرویسها و
خدمات از طریق حمالت سایبری زندگی روزمره
مردم را دچار اشکال کنند».
او با اشــاره به اینکه جدای از اقدامات عملی ،بیشتر
تالش میشود با ایجاد نگرانی در جامعه از احتمال
اشــکال در این خدمات به نارضایتی عمومی دامن
زده شود ،گفت« :با تدابیری که اندیشیده شده و با
هماهنگی و همکاری بسیار خوب و تالش بیوقفهای
که بیــن دســتگاههای مربوطه وجــود دارد ،اکثر
قریب به اتفاق این حمالت به سرعت رصد و خنثی
میشود ».او تلویحا حمالت سایبری را تأیید کرد و
گفت« :مواردی که بعضا بــرای مدت کوتاهی مؤثر
واقع میشــود ،در کوتاهترین زمان ممکن برطرف
شده اســت و اکنون تقریبا همه مواردی که دچار
اختالل شده بود مشغول ارائه خدمات هستند».
با این حال ،خوراکیان به اختالالت و قطعیهای
اینترنت طی هفته گذشته و فیلتر شدن بعضی از
اپلیکیشنها و پیام رسانها اشاره نکرد.

این محموله گرانبها هماکنون بینشهای متعددی را به همراه
داشته است ،ازجمله مواد آلی که نشان میدهد برخی از اجزای
سازنده حیات روی زمین ،ازجمله اسیدهای آمینه ،ممکن است
در فضا شکل گرفته باشند .بهگفته ناکامورا ،آخرین کشف این
تیم یک قطره مایع در نمونه ریوگو بود که در حقیقت قطرهای
آب گازدار حاوی نمک و مواد آلی بــود .او گفت که وجود این
قطره آب ،این نظریه را تقویت میکند که سیارکهایی مانند
ریوگو ،یا سیارک مادر بزرگتر آن ،میتوانند آبی حاوی نمک و
مواد آلی را در برخورد با زمین فراهم کرده باشند .ناکامورا گفت:
ما شواهدی را کشف کردهایم که نشان میدهد وجود این قطره
آب در ریوگو ،ممکن است بهطور مستقیم با منشا اقیانوسها
یا مواد آلی روی زمین مرتبط باشــد .تیم ناکامورا که از حدود
150محقق ازجمله 30دانشــمند از آمریکا ،بریتانیا ،فرانسه،
ایتالیا و چین تشکیل شده است ،یکی از بزرگترین تیمهایی
است که نمونههای سیارک ریوگو را تجزیه و تحلیل میکند.
نمونه بین تیمهای علمی مختلف تقسیم شده است تا شانس
اکتشافات جدید به حداکثر برسد.
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طرح دیگری اســت که در روزهای اول مهر لبخند
را بر لب دانشآموزان مناطق محــروم و دورافتاده
خط مرزی ایران مینشاند .این طرح به همت مهبد
چشــمی و دوســتانش در انجمن طلوع مهر اجرا
میشــود« :نقطه صفر مرزی درواقع بعد از انتشــار
عکس کودکی که کیسه برنج کهنهای را جای کیف
مدرسه همراه داشت از سوی طلوع مهریها استارت
خورد و ما با هم عهد بســتیم هر سال تامین کیف و
لوازمالتحریر این بچههای مستعد را بر عهده بگیریم.
از سال 95با ارسال 10هزار بسته لوازمالتحریر و کیف
مدرسه شروع کردیم ،سال 96به 13هزارو 818بسته
رسید ،سال22 ،97هزارو 497بسته ،سال98،36هزار
بسته ،ســال 83، 99هزار و 930بسته ،سال 1400
24،هزار و 984بســته و امسال قرار است  100هزار
بسته تهیه و ارسال کنیم که تاکنون باالی 30هزار
بسته به مناطق مرزی ارسال شده است».

میز خبر

مدارس هفته اول مهر باز هستند
با وجود 2روز تعطیلی یکشنبه و سهشــنبه در هفته اول مهر،
مدارس برقرار هستند ،اما بهگفته رئیس ستاد پروژه مهر وزارت
آموزش و پرورش ،غیبت دانشآمــوزان در زمانهای بین این
دو تعطیلی با نظر مدیران مدارس محاســبه نخواهد شد .سال
تحصیلی  1401-1402از امروز بــرای 16میلیون دانشآموز
آغاز میشود ،اما با توجه به تعطیالت پیشرو برخی خانوادهها
درباره دایر بودن یا نبودن مدارس ابهاماتی دارند .محمدمهدی
کاظمی ،رئیس ســتاد پروژه مهر وزارت آموزش و پرورش در
اینباره به تســنیم گفته تمام مدارس از امروز فعالیت خود را
بهصورت حضوری آغاز میکنند« :البتــه با توجه به تعطیالت
هفته نخست مهر و همزمانی با ایام پایانی ماه صفر ،ممکن است
برخی خانوادهها به مسافرت رفته باشند؛ به همین دلیل مدیران
مدارس مختارند اگر دانشآموزی به سفر رفته بود با او همکاری
کرده و غیبت محســوب نکنند ».کاظمی دربــاره اینکه گفته
میشود در برخی مدارس دانشآموزان بهصورت گروهبندی قرار
است یک روز در میان در مدرسه حاضر شوند هم گفت« :این کار
غیرقانونی است و امسال آموزش کامل است».

رکوردهای تاریخی پزشکان
در دفاعمقدس
در 8سال دفاعمقدس بیش از ۱۰۰هزار عمل جراحی پیچیده
و ســنگین در اتاق عملهای صحرایی صورت گرفت و بیش از
۲۲هزار بانوی رشــیده امدادی در کنار رزمندگان دفاعمقدس
بودند .علیرضا زالی ،رئیس علومپزشکی دانشگاه شهیدبهشتی
با بیان ایــن مطلب در دیدار بــا جمعی از رزمنــدگان دوران
دفاعمقدس گفت« :در دفاعمقدس رکوردهای تاریخی از لحاظ
پزشکی ثبت و ضبط شده است .یکی از این رکوردهای تاریخی
مدت زمان انتقال بیمار از ۱۲دقیقه به ۱۰دقیقه بود .یکی دیگر
از این رکوردهای تاریخی زمان ریکاوری مجروحان بود که مدت
بازیابی و بازگشت آنها به صحنه پیکار تنها ۴۵دقیقه بود که در
کربالی  ۵رخداد ».او همچنین با بیان اینکه پرسنل و جراحان
ما در بعضی از بیمارســتانهای صحرایی درخطر مســتقیم
اســارت و بمبهای شــیمیایی بودند ،تأکید کــرد« :بیش از
۶۰بیمارستان صحرایی و ۲هزار اورژانس در زمان جنگ از سوی
کادر بهداشت و سالمت دایر شد .ما در دفاعمقدس پس از جنگ
جهانی اول باالترین حجم جنگهای بیولوژیک و بیوتروریسم و
جنگافزارهای شیمیایی را تجربه کردیم که شهدای بسیاری نیز
تقدیم شد ».زالی با بیان اینکه کادر درمان و سالمت در مقابله با
ویروس کرونا هم 300شهید مدافع سالمت داشته است ،ادامه
داد« :در دفاعمقدس توفیق عزیزان بهداشت و درمان موجب شد
تا در خطوط مواصالتی بیش از ۶۰۰هزار مجروح جنگی درمان
شوند و به مدد توان علمی امروز همچنان در خدمترسانی به
مردم حضور دارند».

نقلقول
امیرحسین قاضیزادههاشمی
رئیس بنیاد شهید
مطالعات انجامشــده در یکدهه اخیر
نشان میدهد ۸۰درصد سرمایهگذاری
مسکن در ۵اســتان مرکزی انجام شده
و ۷۵درصــد از ایــن ســرمایهگذاریها با
هــدف ســوداگری بــوده اســت .درواقع
مســکن تولیــد شــده ،امــا برای کســب
درآمد بوده است .در حوزه ایثارگری هم
نیمی از ایثارگران فاقد خانه هستند.
مجتبی همتیفر
رئیسسازمانملیتعلیموتربیتکودک
مــکان کودکســتان در کالنشــهرها در
مناطق باال و پایین شهر از نظر فیزیکی،
شــاخص یکســانی ندارنــد و برخــی
اجارهبهای بیشتری میدهند؛ درصورتی
کــه خدمــات نظــام باالتــری را ارائــه
نمیکنند یــا با همــان خدمت یکســان
یک مرکز در روســتا یا در مکانی ارزانتر
عرضــه میکننــد؛ بنابرایــن نمیتوانیم
شهریه یکسان اعمال کنیم / .ایرنا

کیفها همه تولید بهبودیافتگان

مهر مهربانی از تهران تا نقاط صفر مرزی
استقبال ویژه از ماه مهر در نقاط مختلف ایران آغاز شد

گزارش

فاطمه عسگرینیا
روزنامهنگار

ماه مهر و مهربانــی اصال به هم گره خورده اســت.
خانوادههــای زیادی در کنار آمادهســاز 
ی فرزندان
خود برای مدرسه از دانشآموزان نیازمند هم غافل
نمیشوند و با کمکهای خیرخواهانه خود بستری
را فراهم میکنند تا شروع سال تحصیلی برای همه
فرزندان ایران ،شیرین شــود .خیلیها هم با کمک
تشکلهای مردمنهاد این کار خوب را دنبال میکنند.
بچههای طلوع بینشانها که حاال دیگر اسم و آوازه
کارهای خیرخواهانهشــان از مرزهای تهران بزرگ
گذشته و پرچم مهربانیشان را در اقصینقاط کشور
باال بردهاند ازجمله این تشکلهای مردمی هستند
که برایشــان فرقی نمیکند در مناطق کمبرخوردار
همین حاشیه تهران خدمت کنند یا در جنوبیترین
مناطق محروم و دورافتاده کشور و سایه مهربانیشان
بر سر بچههای نقاط صفر مرزی میافتد یا بچههای

کار و خیابان تهران .خالصه اینکه آنقدر دلشان بزرگ
و همتشان بلند است که به هر بهانهای برای مهربانی
کردن ،طرح و پروژهای حساب شده تعریف میکنند.
االن چند وقتی میشــود که بخــش اعظم وقت و
انرژیشــان صرف طرحهای ویژه اســتقبال از مهر
شده اســت؛ از طرح نقطه صفر مرزی گرفته تا طرح
بوی ماه مهر کودکانه طلوع .نفیسه اسماعیلی ،مدیر
واحد کودکانه طلوع بینشانها ،مجموعهای که حاال
عالوه بر کودکان آسیبدیده تهران ،حومه تهران و
حتی تعدادی از شهرستانهای کمبرخوردار کشور را
هم زیر بال و پر خود گرفت ه تا از درس و مشق محروم
نشوند ،میگوید:جامعه هدف ما کودکان آسیبدیده
از اعتیاد هســتند که حاال یا خانوادههایشان درگیر
اعتیادند یا در زمره بهبودیافتهها قرار دارند11 .سال
اســت با حمایت تحصیلی از این کــودکان که رده
سنی زیر دبستان تا 20سال را شامل میشوند اجازه
ندادهایم به جمعیت تارکان از تحصیل شــهر اضافه
شود .تمامی 471نفری که در این گروه زیرمجموعه
ما هســتند اول مهر از خدمــات حمایتی بهرهمند

میشــوند و اجازه نمیدهیم کودکی در حســرت
لوازمالتحریر و کیف باشد؛ ضمن اینکه خیلی از این
بچهها حتی از سبد غذایی ما نیز بهرهمند میشوند».
11ســال تجربه کار با ایــن بچهها باعث شــده
اســت مجموعه کودکانههای طلوع در کنار تهیه
لوازمالتحریر به فکر آموزش و تامین سالمت روح
و روان این دانشآموزان نیز باشــد؛ بنابراین از یک
سال گذشته دورههای ســامت روان و استقالل
ذهنی را برای بچهها پایهریزی کردهاند و امسال هم
این دورهها برگزار خواهند شد تا این دانشآموزان
بیشتر از قبل آماده حضور موفق در جامعه باشند.
بهگفته وی شهریار ،اسالمشهر ،پاکدشت ،ورامین،
شــهرری ،کهریزک ،پردیــس ،رباطکریم ،پرند،
قلعهحسن خان و کرج مناطقی هستند که کودکان
آسیبدیدهشان زیر پوشش خدمات کودکانههای
طلوع قرار دارند.
از تهران تا نقطه صفر مرزی

از کودکانههای طلوع کــه بگذریم نقطه صفر مرزی

البته فراهم کردن بســتر تحصیلــی دانشآموزان
تنها بهانه شــکلگیری این طرح نبود ،بلکه هدف
مهم دیگر پیشــگیری از گســترش کارتنخوابی و
جلوگیری از مهاجرت افراد به تهران به بهانه کار بود.
افرادی که اغلب به این بهانه راهی پایتخت شــده و
در سایه ناآگاهی درگیر اعتیاد و کارتنخوابی شده
بودند .چشــمی میافزاید« :ما این طرح را با شــعار
«مرزهای ایران تنها یک خط نیســتند» و با هدف
پیشگیری از گسترش کارتنخوابی و برابری آموزشی
در زمینه تهیه نوشتافزار و ابزارهای آموزشی برای
دانشآموزان مناطق صفر مرزی آغاز کردیم و نکته
قابل توجه اینجاســت که تمــام کیفهایی که در
قالــب این طرح بــه دانشآموزان هدیه میشــود،
توسط بهبودیافتگان شــاغل در نخستین کارخانه
بهبودیافتگان ایــران تولید میشــود؛ 100نیروی
بهبودیافتهای که با امید زندگی بهتر در سرای حافظ
مشغول به کارند».
چشــمی میگوید« :تجربــه ثابت کرده اســت که
کودکان ســاکن در مناطــق مرزی کشــور اغلب
بچههای با اســتعداد و توانایی هستند که اگر بستر
رشد و تحصیل آنها فراهم شود ،قادر خواهند بود در
بخشهای مختلف علمی حسابی بدرخشند؛ بنابراین
اجرای طرحهایی مثل خط صفر مرزی این امکان را
برای این کودکان فراهم میکند».
گفتنی است؛ شناســایی این دانشآموزان از طریق
گزارشهای دریافتی از افراد معتمد محلی ،مؤسسات
خیریه روستاهای مرزی و همچنین مدیران آموزش
و پرورش این مناطق صورت میگیرد و بســتههای
نوشــتافزاری که با همراهی مردم ایرانزمین تهیه
شده است براساس جنسیت و مقطع آموزشی به آنها
اهدا ،تحویل و تقدیم میشود.
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4450

در کشــور هــر ســال انجــام میشــود کــه
1500پیونــد مربــوط بــه مغــز اســتخوان،
2هزار مورد پیوند کلیــه ۱۵۰ ،مورد پیوند
قلب و بین ۸۰۰تا هزار مورد هم پیوند کبد
اســت .هماکنون ۱۸هزار نفر در لیســت
انتظار جهــت پیونــد عضو هســتند و هر
3ساعت یک نفر بهدلیل نرسیدن عضو
پیوندی جــان خــود را از دســت میدهد.
/باشگاه خبرنگاران جوان

1000

و نجاتگــر جمعیــت هاللاحمــر وظیفــه
امدادرسانی و ارائه خدمات به زائرانی که
قصد پیادهروی به ســمت حرم رضوی در
مشهد را دارند ،برعهده خواهند داشت.
۱۰۶پایگاه و پست موقت خدمات امدادی
جمعیــت هاللاحمــر هــم در مســیرهای
منتهی به مشهد مقدس راهاندازی شده و
از ۷استان معین برای پوشش مسیرهای
فوق استفاده شــده اســت .ارائه خدمات
هاللاحمر تــا 5مهر به زائــران حرم مطهر
رضوی ادامه خواهد داشت.

پیوند

امدادگر
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مشهدالرضا؛ میزبان عاشقان

هرمزگان

آغاز ثبت بندر تاریخی الفت
در یونسکو

1/5

پیشبینی شده تعداد زائران حرم امام رضا(ع) در مشهد مقدس تا پایان ماه صفر به 8میلیون نفر برسد

خراسا
نجنوبی

زائران اربعین از عتباتعالیات به خانه بازگشتهاند
و موکبهای پذیرایی رفتهرفته جمع میشوند ،اما
گزارش
در همین زمان ،زائران دیگری با پای پیاده به سمت
حرم دیگری در راه هســتند .حرم مطهر ثامناالئمه(ع) این روزها
میزبان زائرانی اســت که در هوای او ،کوره راههــای غریب را طی
کردهاند تا در ایام عزاداری رحلت رســول اکرم(ص) و شهادت امام
رضا(ع) در مشــهد مقدس باشــند .بــه گزارش همشــهری ،این
پیاده آمدن حکایت جدیدی نیســت و به روایت تاریخ ،جادههای
خراســان از قرنها پیش زائران پیاده را بهخود دیده است .اسناد از
شاهعباس صفوی بهعنوان نخستین فرد مشهور نام میبرند که بهطور
رسمی مسیر اصفهان تا مشــهد را با پای پیاده طی کرد و به نوعی
پایه گذار این حرکت بود و امسال هم خبر میرسد تاکنون بیش از
500هزار زائر با پای پیاده خود را به حرم امام رضا(ع) رساندهاند.

کرمان

7500

هکتار
قم

800هزار زائر پیاده

کاروانهای پیاده که هر سال در دهه پایانی صفر به قصد تشرف به
بارگاه رضوی به مشهد مقدس مشرف میشــوند ،از نیمه دوم ماه
محرم در سامانه زائران پیاده ثبتنام کردند .با توجه به شیوع کرونا
کاروانهای پیاده ۲سال از حضور در راهپیمایی دهه آخر صفر محروم
بودهاند و به همین دلیل از ابتدای امسال و در دهه کرامت و والیت
زائران پیاده زیادی به مشهد مشرف شدهاند ،اما پیشبینیها حاکی
است در روزهای آینده و فرارسیدن ایام عزاداری ،حداقل 800هزار
زائر پیاده مهمان مشهدالرضا باشند .سخنگوی جمعیت خدمتگزاران
زائران پیاده امام رضا(ع) در اینباره میگوید :امسال خدماترسانی
برای 600هزار زائر پیاده در مشهد هدفگذاری و فراهم شده است تا
صبح روز جمعه5 ،هزار زائر پیاده وارد شهر مشهد شدهاند و 53هزار
و 400زائر پیاده در مســیر حرکت به سمت مشهد هستند .حسین
رضایی میافزاید :هماکنون 10هزار نفر در قالب 38کاروان از مسیر
گلستان7 ،هزار نفر در قالب 35کاروان از مسیر قوچان4 ،هزار نفر در
قالب 17کاروان از مسیر گناباد ،هزار نفر در قالب 13کاروان از مسیر
تربت حیدریه و 1700نفر در قالب 15کاروان از مسیر قاین به سمت
مشهد حرکت کردهاند.
ایستگاههای ویژهای در ورودی شهر برپا شده و ۱۲خدمت عمومی و
۱۴خدمت تخصصی به زائران و مجاوران مشهدالرضا(ع) با مشارکت
تشکلها ،کارکنان داوطلب مدیریت شــهری ،خادمان افتخاری و
نیروهای مردمی ارائه میشود.

شباقامت پیشبینی شده که این میزان قطعا در روزهای پایانی ماه
صفر توسعه پیدا خواهد کرد .ظرفیت اقامت در دهه پایانی صفر در
مشهد 3578فضا و  ۵۵۸هزارو ۱۶۱نفر و در 3846مرکز و ۵۷۳هزارو
۳۳۰نفر در استان خراسان رضوی ذکر شده است .علی نجفی ،معاون
خدمات شهری شهرداری مشهد نیز توضیح میدهد که به مناسبت
دهه پایانی ماه صفر حدود ۸۰هزار واحد اقامتی موقت در پارکها،
مکانهای اضطراری و سالنهای بحران مشهد پیشبینی شده است.
بهگفته احمد وحیدی ،وزیر کشور ظرفیتهای ۷استان برای تامین
نیازهای احتمالی جمعیت میلیونی زائران حرم مطهر امام رضا(ع) در

کاروان اسبداران حرم تا حرم

مکث

کاروان اســبداران حرم تا حرم خراسانشــمالی به
مناسبت گرامیداشــت هفته دفاعمقدس و شهادت
امام رضا(ع) از محل حرم امامزاده سیدعباس بجنورد
در اســتان خراسان شمالی بهســوی مشهد مقدس
رهسپار شدند.

 500هزار شب اقامت

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی
پیشبینی میکند 7تا 8میلیون زائر در دهه پایانی صفر به مشــهد
سفر کنند .سیدجواد موسوی تأکید میکند از تمام زیرساختهای
موجود مانند آستان قدس رضوی ،مدارس ،خوابگاه دانشگاهها ،تمام
هیئتهای مذهبی و حسینیهها اســتفادهشود و بیش از ۵۰۰هزار

عکس :فارس

مدیرکل راه و شهرسازی خراســانجنوبی گفت :کمیتهای
متشکل از دستگاههای متعدد ازجمله دفتر فنی استانداری،
راه و شهرسازی ،نظام مهندسی ســاختمان و آتشنشانی
پیشبینی شــده تا نســبت به بازدید از ســاختمانهای
بلندمرتبه اقدام کنند.
بهگزارش ایرنا ،وحید داعی افــزود :در این بازدیدها و پایش
ساختمانها ،نسبت به شناسایی نقاط ضعف اقدام میشود و
سپس برای رفع آنها وارد مرحله اجرا میشویم.
وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم در ســطح کشــور
ساختمانهای بلندمرتبه است ،گفت :بعد از حادثه ریزش
ساختمان متروپل که مشکالت متعددی ایجاد کرد ،کارگروه
پایش ایمنی ساختمانهای مهم و بلندمرتبه استان با دبیری
اداره کل راه و شهرسازی و به ریاست معاون هماهنگی امور
عمرانی استاندار تشکیل شد.
بهگفته مدیرکل راه و شهرسازی خراسانجنوبی ،شناسایی
ســاختمانهای بلندمرتبه ،بازدید از ساختمانها بهمنظور
احصای نقاط ضعف و سپس اقدام برای رفع نقاط ضعف در
اجرا3 ،هدف اصلی این کارگروه است.

دهه آخر صفر و ارائه خدمات بهداشتی ،درمانی ،تغذیه و تسهیالت
اسکان هماهنگ شده است.
کمبود امکانات

با وجود اینکه همه امکانات و دستگاهها در مشهد مقدس برای میزبانی
از زائران بسیج شــدهاند ،اما این کالنشهر در اینباره کمبودهایی هم
دارد .مهمترین کمبود در اینباره کمبود ناوگان حملونقل است که
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراســان در اینباره توضیح
میدهد :تعداد زائر بســیاری در بازه زمانی مشخص به این شهر سفر
میکنند و به همین دلیل سرویسدهی به این تعداد زائر اقدامی سخت
و تالشی جهادی را میطلبد .جعفر شهامت با اشــاره به اینکه برای
جابهجایی این حجم زائر نیاز به  ۵هزار اتوبوس وجود دارد ،میافزاید:
برآورد ما این اســت که در اوج بازگشت زائران حدود 1800تا ۲هزار
اتوبوس از مشهد مقدس سرویسدهی داشته باشد .وی با بیان اینکه
2500اتوبوس دیگر برای خدماتدهی نیاز اســت ،ادامه میدهد :با
توجه به کاهش ناوگان و افزایش مسافران در دهه آخر صفر امسال،
ناوگان حملونقل عمومی جادهای بومی مشــهد تــوان بازگرداندن
زائران رضوی دهه آخر صفر را ندارد؛ لذا باید سایر استانها به کمک
ناوگان مشهد بیایند .مشکل دیگر درباره تخلفات است که طبق اعالم
مسئوالن خراسان رضوی ،بیشترین شکایات رسیده به پایگاه بازرسی
مســتقر در منطقه پیرامونی حرم مطهر رضوی بهترتیب مربوط به
مراکز اقامتی ،مراکز فروش بلیت و گرانفروشی یا کمفروشی صنوف
بوده اســت؛ از این رو4 ،پایگاه بازرسی مســتقر در منطقه ثامن در
خیابانهای بهجت ،طبرسی جنوبی ،دانش شرقی و شیخ طوسی در
اطراف حرم مطهر رضوی قرار گرفتهاند و فعالیت خود را از  ۱۵شهریور
آغاز کردهاند.

به میزبانی فوالد آلیاژی ایران برگزار شد

نخستین سمینار ملی آموزشی تخصصی
پایش وضعیت و عیبیابی تجهیزات
سمینار آموزشی
پایش تجهیزات
در فوالد آلیاژی

نخستین سمینار ملی آموزشی تخصصی پایش وضعیت و عیبیابی تجهیزات با مشارکت
شرکت فوالد آلیاژی ایران با حضور بیش از ۴۰۰متخصص و کارشناس در شهر یزد برگزار
شد.
در این سمینار 2روزه  ۲۰کارگاه و 3اتاق هماندیشی با محوریت هیدرولیک و روانکاوها،

ترموگرافی و آنالیز روغن ترانسفورماتورها و آنالیز جریان ،ارتعاشات و صوت برگزار شد
و شرکتهای تخصصی نیز در قالب غرفههای نمایشگاهی ،آخرین دستاوردهای خود را
در این حوزه ارائه دادند .در پایان  ۷مقاله منتخب مورد تقدیر قرار گرفتند و از کتاب این
سمینار علمی هم رونمایی شد.

بین عالقهمندان امر ،زمینه گســترش فرهنگ
پایش وضعیت و نت پیشبینانه را فراهم کند.

مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژی ایران اعالم کرد:

حمایت از دانشافزایی
در صنعت فوالد آلیاژی
مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژی ایران و رئیس نخستین سمینار ملی آموزشی تخصصی پایش
وضعیت در اختتامیه این سمینار ضمن ابراز خرسندی از میزبانی همایش علمی و آموزشی اظهار
امیدواری کرد شرکت فوالد آلیاژی ایران بهعنوان مهد تولید فوالدهای آلیاژی موجب رشد و تعالی
و دانشافزایی در این فرایند باشد.
علیرضا چایچی یزدی هدف از برگزاری سمینار را بررسی و بازنگری در روند توسعه فناوری پایش
وضعیت در صنایع مختلف ایران و آسیبشناسی روشهای بهکار رفته دانست و گفت :هدف دیگر
سمینار این است که یک خروجی مناسب از کارگاههای تخصصی داشته باشیم تا برای بهبود و
ارتقای اقدامات پیشگیرانه در بحث تعمیر و نگهداری به صنایع مادر و تخصصی کشور کمک کند.

وی با اشــاره به اینکه دبیرخانه دائمی سمینار
در شرکت فوالد آلیاژی ایران تشکیل میشود،
افزود :آمادگی داریم دومین سمینار تخصصی
پایش وضعیت را در شرکت فوالد آلیاژی ایران
در استان یزد برگزار کنیم.
مدیرعامل شــرکت فوالد آلیاژی ایران پایش

برابر

عکس :ایرنا

نخستین گام برای ثبت بندر تاریخی الفت جزیره قشم در
یونسکو با حضور سعید محمد ،مشاور رئیسجمهوری و دبیر
شورایعالی مناطق آزاد و افشــار فتحاللهی ،رئیس هیأت
مدیره و مدیرعامل عملیات بهسازی بافت تاریخی این بندر
آغاز شد.
بهگــزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،براســاس اســناد
تاریخی ،بندر الفت یکــی از درگاههای اصلــی ورودی به
جزیره قشــم بوده و دارای قدمت تاریخی زیادی اســت و
بهدلیل وجود میراث ملموس و ناملموس تاریخی و فرهنگی
یکی مهمترین نقــاط جزیره برای توســعه گردشــگری
بهحساب میآید.
در این پروژه ۹۹بادگیر که مهمترین نمــاد این بندر کهن
بهحساب میآیند ،مرمت و ۵۶هزار مترمربع از بافت تاریخی
بندر جدارهسازی و کفسازی خواهد شد.
پیش از این سرپرســت معاونــت فرهنگــی ،اجتماعی و
گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم از بازبینی طرح هادی
بندر تاریخی الفت با هدف ثبت در یونســکو خبر داده بود
و عملیات بهســازی بافت تاریخی نیز با همین هدف انجام
خواهد شد.

پایش ساختمانهای
بلندمرتبه خراسانجنوبی

عدد خبر

وضعیت را یکی از ارکان اصلی استمرار و افزایش
تولید ،بهبود کیفیت و تعدیل قیمت تمامشده
دانست و ادامه داد :فوالد آلیاژی ایران با برپایی
این سمینار بهدنبال ایجاد یک هماندیشی نوین
اســت تا با برپایی کارگاههای آموزشی پویا در
قبال این سمینار ،ضمن نشر دانش تخصصی در

ظرفیتهای شرکت فوالد آلیاژی ایران
مدیرعامل شرکت فوالد آلیاژی ایران در بخش
دیگری از ســخنانش به معرفی این شــرکت
پرداخت و گفت :فوالد آلیــاژی ایران بهعنوان
یکی از شــرکتها و صنایع ایجاد شــده بعد از
دوران دفاعمقدس در سال  ۱۳۶۸با دانش فنی
و تکنولوژی از مجموعه برترین تولیدکنندگان
تولید فوالد آلیاژی بنا نهاده شد.
وی ادامــه داد :در ابتدا ظرفیت ایــن کارخانه
بیش از ۱۴۰هــزار تن در ۱۲گــروه فوالدی و
۱۱۸نوع فوالد مشــتمل بر ۵۲ســایز بود که
حاال به بیش از ۵۰۰هزار تن محصول رســیده
اســت و میتوانیم بیــش از ۴۵۰نــوع فوالد و
۲۰۰سایز در حدود ۴هزار ســایز گرید را برای
۱۶صنعت مادر و تخصصی این کشــور تولید
کنیم .وی توضیح داد :این شرکت جزو نخستین
شــرکتهای دانشبنیان فوالدی در کشــور
اســت که نگرشهای نوین را به مرحله ظهور
رسانده است.
بهگفته چایچی ،شــرکت فوالد آلیاژی ایران،
کمآبخواهترین صنایع فوالدی کشور محسوب
میشود و نخستین شرکتی است که در حقیقت
آلیاژی هوشمند را بنا نهاد و با اشتغال ۱۶۰۰نفر
بهصورت مستقیم و ۵۰۰نفر نیروی پیمانکاری
در مجموع یک خانواده ۸هزار نفری را در کنار
هم تشکیل داده است.
او ادامه داد :این شــرکت همچنین نســبت به
محصور کردن وسعت ۱۰۰هکتار فضای محصور
شرکت با کاشــت بالغ بر ۳۰۰هکتار گونههای
بیابانی برای حفظ منابع طبیعی و محیطزیست
اقدام کرده و صنعت ســبزی است که ۶بار لوح
تقدیر از سازمان حفاظت محیطزیست کشور
دریافت کرده است.

فضایی برای
تبادل اطالعات و تجربه
رئیس بازرسی فنی و پایش وضعیت تجهیزات شــرکت فوالد آلیاژی ایران
گفت :واحد بازرسی فنی و پایش وضعیت شــرکت فوالد آلیاژی ایران برای
مدت طوالنی است که در زمینه پایش وضعیت و عیبیابی تجهیزات فعالیت
میکند.
احمد پاکدامن درباره ضرورت نیاز صنعت فوالد به پایش وضعیت تجهیزات
گفت :بهدلیل گران شدن قیمت تجهیزات و دسترسی سخت به منابع اصلی
قطعات و ماشــینآالت ،متخصصان فنی به این سمت میروند که بیشتر به
وسایل و تجهیزات رسیدگی و عیبیابی کنند تا از خسارتها و خرابیهای
جدی ماشینآالت جلوگیری کنند.
این متخصص ،پایش وضعیت و عیبیابی تجهیزات را یکی از نیازهای اولیه
صنعت دانســت و ادامه داد :عیبیابی تجهیزات باعث میشود که صنعت
مربوطه بتواند ساختار و تجهیزات خودش را حفظ و نگهداری کند و این علم
هم مرحله به مرحله در حال به روز رسانی است.
رئیس بازرســی فنی و پایش وضعیت تجهیزات شرکت فوالد آلیاژی ایران،
ترموگرافی ،ارتعاش سنجی ،آنالیز جریان ،آنالیز روغن را از تکنیکهای رایج
درحوزه پایش وضعیتبر شمرد .وی برگزاری سمینارهای تخصصی برای
آشنایی با اطالعات به روز دنیا را بسیار ضروری دانست.

مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
کرمــان گفــت :امســال اعتبــار
پرداختــی تســهیالت اشــتغال در
حــوزه مشــاغل خانگــی اســتان تاکنون
بــه رقــم ۱۰۲میلیــارد تومــان رســیده
کــه در مقایســه بــا ســا ل 1400رشــد
1.5برابــری داشــته اســت .بــه گــزارش
ایرنــا ،محمدرضــا مصبــاح افــزود:
میــزان تســهیالت پرداخــت شــده بــه
این مشاغل پارســال ۶۸میلیارد تومان
بوده است.
رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی قــم
گفت۱۴ :هزار هکتار باغ پسته در این
اســتان موجود اســت که 7500هکتار
آن بــارور اســت و 1600نفــر در زمینــه
تولید این محصول فعالیت میکنند.
بــه گــزارش ایســنا ،محمدرضــا
حاجیرضــا افــزود :پســتهکاری عالوه
بر تناســب بــا شــرایط آب و هوایی قم
از نظــر اقتصــادی نیــز بــرای اســتان
ارزش افزوده دارد.

عکس خبر

خ

و
زستان

برداشت خرما در خوزستان
اواخر شهریور هرسال موعد برداشت خرما از ۳۳هزار
هکتار از نخلستانهای خوزستان است .این استان دومین
تولیدکننده خرما در کشور است که پیشبینی میشود
امسال در ۱۷شهر آن بیش از ۱۸۷هزار تن خرما برداشت
شود .خرمای تولیدی در نخلستانهای خوزستان به
کشورهای مختلف آسیا و اروپا
صادر میشود .منبع :ایرنا

ارائه آخرین
دستاوردهای پایش وضعیت در سمینار
پایش وضعیــت  Condition Monitoringتجهیزات یکی از مهمترین تکنیکهای
نگهداری کمهزینه تجهیزات در صنایع بزرگ است .با به کارگیری تکنیکهای پایش
وضعیت به جای اینکه بنشــینید و منتظر بمانید تا کی خرابی دامنگیر تجهیزات شما
میشود ،با تیزبینی در تجهیز بهدنبال عالئمی از فرسایش هستید .بهدلیل نیاز روزافزون
صنایع بزرگ کشور به پایش وضعیت تجهیزات ،شــرکت فوالد آلیاژی ایران اقدام به
برگزاری نخستین سمینار ملی آموزشی تخصصی پایش وضعیت و عیبیابی تجهیزات
کرد .مهندس کامران شهبازی ،دبیر اجرایی سمینار در اینباره توضیح میدهد.

هدف از برگزاری این دوره
از سمینار و محورهای آن چیست؟
هدف از برگزاری ســمینار ایجاد فضای
تبادل اطالعات و افکار جامعه مهندســی
در بحــث پایش وضعیــت و پدید آوردن
فرصتهایی بهمنظور هماندیشی و ایجاد
تحــوالت تکنیکهای پایــش وضعیت
اســت .این ســمینار با محورهای آنالیز
ارتعاشــات ،ترموگرافی ،آنالیــز روغن،
صوت ،مدیریــت روانکارها و...
با فراهم کــردن محیطی
برای تبادل دستاوردها
و تکنیکهــای
پایــش وضعیــت و
نیــز برگــزار کردن
کارگاههای آموزشی
و هماندیشی ،موجب
تکاپوی بیشتر متقاضیان
و تبادل اندیشــه میان اعضا و
پیشرفت صنایع شده است.
دلیل انتخاب فوالد آلیاژی
ایران برای این دوره از سمینار پایش
وضعیت چیست؟
شرکت فوالد آلیاژی ایران بر این باور است
که افزایش چگالی توان در خطوط تولید
عموما مستلزم استانداردهای باالتر از نظر
نگهداری و تعمیرات است تا از افت کیفیت
محصول و جلوگیری شود.
این امر مســتلزم استفاده گســتردهتر از
ابزارهای اکتساب شده مهندسی تشخیص
و کنترل یعنی نظارت بر وضعیت است که
در این راستا شــرکت فوالد آلیاژی ایران
همه تجهیزات دوار حساس خود را تحت
پایش وضعیت قرار داده اســت .بنابراین
بهمنظــور ایجــاد فضای هماندیشــی و
پیشرفت تصمیم بر آن شد تا شرکت فوالد
آلیاژی ایران نخستین سمینار ملی پایش

وضعیت و عیبیابی تجهیــزات صنعت
را در روزهــای  29و 30شــهریور1401
برگزار کند.
ســمینار پایش وضعیت
چه تأثیری ميتواند بر صنعت فوالد
داشته باشد؟
طیف وسیعی از جامعه مهندسی صنایع
بزرگ در این ســمینار حضور دارند و به
بحث و تبادل و آموزش گروهی در زمینه
پایش وضعیت میپردازند ،امید
اســت پس از پایان دوره،
نقصهــای موجــود
در صنایــع خــود را
تشــخیص دهند و
رفع کنند و قابلیت
دسترسی و اطمینان
تجهیــزات صنعــت
خود را از جهت بهرهوری
افزایش دهند.
اولویــت فــوالد آلیاژی
ایران در نگهداری و تعمیرات تجهیزات
چیست؟
از عمده نتایج رشــد در حوزه فنی و روند
هزینهها در فوالد آلیــاژی ایران اهمیت
نگهداری و ارزش مربوط به داراییها است.
عملکرد واحد نگهداری و تعمیرات ،حصول
اطمینان از نظم کاری امکانات فنی موجود
است .بنابراین استفاده از تکنیکهای پایش
وضعیت با توجه به نیاز شــرکت در لزوم
بهرهوری حداکثر رشــد قابل مالحظهای
داشــته باشــد .دیگر نه تعمیرات بعد از
خرابی ،بلکــه پیشبینی وقــوع خرابی و
فراتر از آن پیشگیری از وقوع خرابیهای
گســترده بــا برنامهریزی و رفــع عیب
ماشینآالت در مراحل اولیه وقوع ،هدف
سیستمهای نگهداری و تعمیرات پیشرفته
در شرکت فوالد آلیاژی ایران است.
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پایگاههای میراث ملی و جهانی
نظاممند میشوند
مدیرکل امور پایگاههای میراث ملــی و جهانی وزارت میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایعدســتی گفت :از ابتدای مهرماه
با ابالغ نظامنامهپایگاههای میراث ملی و جهانی ،شــاهد فصل
جدیدی از مدیریت پایگاههای میراث فرهنگی کشور خواهیم
بود .بهگزارش وزارت میراث فرهنگی ،رضا ســامه در جلســه
کارگروه تخصصی مدیریت پایگاههای میــراث ملی و جهانی
گفت :این جلسه ۲۸و ۲۹شــهریورماه ،یک ماه بعد از نشست
تخصصی مدیران پایگاههای سراسر کشور برگزار شد.
او افزود :جلســه کارگروه تخصصی مدیریت پایگاههای میراث
ملی و جهانی بهمنظور بررســی و تدویــن نظامنامه پایگاهها
برگزار شد و نقطهنظرات کلیدی و پیشنهادهای مربوطه برای
تصمیمگیری توسط معاونت میراثفرهنگی مطرح شد.
سامه گفت :نظامنامه پایگاهها پس از بررسی و انجام اصالحات،
توســط علی دارابی قائممقام وزیر و معــاون میراثفرهنگی
کشور به استانها ابالغ میشود و از ابتدای مهرماه سالجاری
شــاهد فصل جدیدی از مدیریت پایگاههــای میراثفرهنگی
کشــور خواهیم بود .ماه گذشــته بود که علی دارابی ،معاون
میراثفرهنگــی کشــور و قائممقــام وزیــر میراثفرهنگی،
گردشگري و صنایعدســتی در همایش افق تحول که با حضور
مدیران پایگاههای میراث ملی و جهانی برگزار شد ،اعالم کرد:
باید نهضت بزرگــی برای تولید محتــوا و معرفی ظرفیتهای
پایگاههای ملی و جهانی تشکیل شود و در حوزه میراثفرهنگی
بتوان با قدرت با کمک مدیران پایگاهها به تولید محتوا پرداخت.
معاون میراثفرهنگی گفت۱۵۰ :پایگاه ملی و جهانی داریم که
هر کدام در جای خود ارزشمند هستند .فلسفه وجودی پایگاهها
را میتوان با نامگذاری امســال از سوی رهبر معظم انقالب نیز
بررسی کرد چرا که امروز نگاه توسعهای به پایگاهها داریم و آن
تقدم کیفیتبخشی به کمیت است ،بر همین اساس پایگاهها
در چشمانداز پیشرو ،نهادی هستند که دارای جایگاه و ارزش
باالیی هستند ،بهعنوان مثال ما قائل به این هستیم که حفاظت
از میراثفرهنگی امری فرابخشی است و پیشران این موضوع در
خط مقدم پایگاهها هســتند و بر همین اساس پایگاهها با قوت
و حفظ شــأن و منزلت به فعالیتهای خود ادامه خواهند داد.
دارابی افزود :ارتباط و پیوند پایگاهها با ادارات کل ،پیوند مؤثر
پایگاهها با سایر دستگاهها ،جوامع محلی و مردم باید مشخص و
معین شود چرا که ارتباط پایگاهها با جوامع محلی و مردم ،رگ
ارتباطی است که نباید قطع شود .بدون مردم نمیتوانیم کاری
انجام دهیم .بهگفته او ،پایگاهها ،مرکز تربیت نیروهای متخصص
در حوزه میراثفرهنگی هســتند و باید کارگاههای آموزشی
بهطور منظم در پایگاهها برگزار شود و کادرسازی و تربیت نیرو
در پایگاهها انجام شود .بهگفته دارابی ،پایگاهها نقش مهمی در
اجرای برنامههای شــاد و مفرح دارند و باید بتوانند برنامههای
جذاب برای گردشگران برگزار کنند.

افغانستان و چالش ادامهدار تأمین حقابه هامون

نقلقولخبر
تبار قریب
ث فرهنگی و
رئیس اداره میرا 
گردشگری اهواز
مرمت ســاباط قاجاری معینالتجار اهواز
آغاز شــده اســت .این ســاباط یکی از آثار
شــاخص تاریخــی و ثبتملی شــده شــهر
اهواز اســت کــه در مجموعــه معینالتجار
کــه شــامل ســرای معینالتجــار ،حجرهها
و بــازار اســت قــرار دارد .هماکنــون نیــز
رفــع خطــر و حفاظت ســاباط آغاز شــده و
پیشبینــی میشــود تــا قبــل از بارشهای
پاییزی به پایان برسد.

رئیس سازمان حفاظت محیطزیست :ایران ،مصرانه حقابهخود را از کشورهای همسایه مطالبه میکند

بــازی طالبان با حقابــه هامون از
رودخانه هیرمنــد همچنان ادامه
گزارش
دارد و تاکنون مذاکرات با این گروه
برای ترغیب طالبان به ارائه حقابه محیطزیستی
هامون به ایران بینتیجه مانده است.
به گزارش همشهری ،وزارت امور خارجه و سازمان
حفاظت محیطزیســت از زمــان روی کار آمدن
طالبان در افغانستان و حتی پیش از آن در دوران
اشــرف غنی بهطور مداوم موضــوع تامین حقابه
هامون از رودخانه هیرمند را که افغانستان با احداث
سد و انحراف مسیر آب از ورود این حقابه به هامون
جلوگیری کرده ،دنبال کردهاند ،اما از همان زمان
تاکنون این حقابه تامین نشــده و هامون تشنهتر
از همیشــه در انتظار دریافت حقابهای اســت که
خشکیدگی بستر این تاالب بینالمللی راتر کند و
از شدت وقوع توفانهای گردوغباری در سیستان
و بلوچستان بکاهد.
ماجرای حقابه ایران از رودخانه هیرمند بهمنظور
سیراب شــدن تاالب بینالمللی هامون و تثبیت
خاک و تامین آب در این منطقه به دادخواســت
حقوقی ایران از آب رودخانــه هیرمند در منطقه
سیستان بازمیگردد.
رودخانه هیرمند که از پیش از سال 1857میالدی
در ایران جاری بود ،پس از جدا شدن هرات از ایران
در عهد قاجار و پیوستن این شــهر به افغانستان
ضمیمه آن کشور شد و از آن تاریخ تاکنون همواره
تنشهای تامین حقابه هامون از این رودخانه مهم
بین ایران و افغانستان ادامه دارد .براساس قراردادی
که ایران و افغانستان به امضا رساندند ،ایران باید
از نیمــی از آب رودخانه هیرمند بهرهمند شــود،
اما افغانســتان همواره در این قرارداد کارشکنی
کرده است.
با روی کار آمدن طالبان و آغــاز مذاکرات ایران با
این گروه در افغانســتان هم تامین حقابه هامون
تا همین امــروز بینتیجه مانده اســت .افغانها
زیربــار معاهده با ایــران نمیروند و کارشــکنی
آنها به خشــکیدگی هامون و افزایش توفانهای
گردوغباری از این کانون وسیع گردوغبار در ایران
نتیجه همین کارشکنیهای افغانستان است.
حاال اما علی ســاجقه ،رئیس ســازمان حفاظت
محیطزیســت و معاون رئیسجمهوری در سفر
به سیستان و در حاشیه نشست تخصصی اعضای
کارگروه تاالب بینالمللــی هامون اعالم کرده که
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پیمان نبهانی
ث فرهنگی و گردشگری
معاون میرا 
استان خوزستان
۱۵دوره کوتا همــدت گردشــگری در
خوزستان برگزار میشــود و شاخههای
مختلف گردشگری شــامل گردشگری
دریایی ،جنگ ،خوراک ،گیاهان دارویی،
پرند هنگــری ،ســامت ،گشــتهای
ماجراجویانــه ،گردشــگری کــودک،
دیجیتال ،آداب پذیرایی و تشریفات در
این دورهها تدریس میشود.

«تحقق حقابــه از هیرمند بهعنــوان یک مطالبه
اصلی دنبال میشود».
او به مردم سیســتان قول داده بــرای احقاق حق
از رودخانه هیرمند تمــام ظرفیتهای دوجانبه و
بینالمللی بهکار گرفته شود.
آنطــور کــه ســازمان حفاظت محیطزیســت
گــزارش داده ،علی ســاجقه در این نشســت
گفته اســت« :جمهوری اســامی ایــران طلب
حقابه زیســتمحیطی خودش را از کشــورهای
همسایه مصرانه دنبال میکند و این کار در قالب
نشستهای دوجانبه در حال انجام است».
او اعالم کرده حقابــه تــاالب بینالمللی هامون
پیگیری میشــود تــا از ظرفیت ایــن حقابه در
سالهای بعد بتوان به نحو مطلوب بهرهبرد.
بهگفته رئیس ســازمان حفاظت محیطزیســت،
تاالب بینالمللی هامون خدمات اکوسیســتمی
فوقالعادهای به جوامع محلی داشــته و فرهنگ
و زندگی مردم مبتنی بــر خصوصیات این تاالب
شکل گرفته است.
وی افزود :تــاالب بینالمللی هامــون از وضعیت
مناسبی برخوردار نیست و متأسفانه کشور همسایه
به تعهدات خود در قبال حقابه تاالب هامون عمل
نکرده و این تاالب وضعیت خوبی ندارد.

ســاجقه ادامه داد :آنچه کشــور همسایه مطرح
میکند این است که شرایط موجود بهخاطر تغییر
اقلیم است ،اما دادههای ما نشان میدهد که طی
اعالم حکومت افغانستان 3تا 4میلیارد مترمکعب
آب وارد رودخانه هیرمند و سپس به سمت گودزره
منحرف شده است.
وی ادامه داد :با توجه به حسن همجواری و پیشینه
فرهنگی 2ملت و اینکه ایران همیشــه یار و یاور
افغانستان بوده از هیأت حاکمه این کشور انتظار
داریم به تعهدات بینالمللی خود عمل کنند.
معاون رئیسجمهور با اشــاره به طرح معیشــت
جایگزین برای حاشیهنشــینان تاالب بینالمللی
هامون گفــت :در سیســتان و بلوچســتان یک
طرح بینالمللــی در حال اجراســت که موضوع
توانمندساز 
ی جوامع محلی تاالب را دنبال میکند
کــه امیدواریم بتواننــد به نحو مطلــوب با توجه
به شــرایط دگردیســی تاالب بینالمللی هامون
معیشتهای متعددی را دنبال کنند.
وی با اشاره به موضوع ریزگرد در منطقه سیستان
و بلوچستان گفت :موضوع مرطوبسازی یکی از
بحثهای اصلی برای حل ریزگردهای این استان
است که امیدوارم بتوانیم با اســتفاده از ظرفیت
حقابه هامون و آبهای داخلی برای مرطوبسازی

این تاالب ،ریزگردهای منطقه را کاهش دهیم.
اظهــارات علــی ســاجقه در مــورد پیگیری
حقابــه هامــون در حالــی مطرح میشــود که
مذاکرهکنندگان بــا طالبان بــرای تامین حقابه
هامون همواره اعالم کردهاند طالبان زیر بار تامین
حقابه هامون از رودخانه هیرمند نمیرود .رئیس
سازمان حفاظت محیطزیســت نیز چندی پیش
گفته بود که درصورت بدعهدی طالبان در تامین
حقابه هامون موضوع را از طریق مراجع بینالمللی
پیگیری میکنــد .او اما هیچ اشــارهای به مراجع
بینالمللی که قادر به حل مشــکل تامین حقابه
هامون باشند ،نکرده بود.
هامون همچنان چشــمانتظار تامین بخشــی از
حقابهاســت؛ تنها برایتر شدن بســتر این تاالب
بینالمللــی و کاهش خیزش گردوغبار از بســتر
آن که مشکالت بســیاری را برای ساکنان منطقه
سیستان و بلوچستان ایجاد کرده است؛ حقابهای
که نهتنها تاکنون تامین نشــده ،بلکــه به اذعان
رئیس ســازمان حفاظت محیطزیســت و معاون
رئیسجمهــوری ،طالبان حتــی جریان طبیعی
رودخانه هیرمند را برای نرســاندن آب به تاالب
هامون به سمت شورهزارهای افغانستان منحرف
کرده است.

عدد خبر

300

هزارمیلیارد

1000
قطعه

تومــان طــرح زیرســاختی گردشــگری
در سراســر کشــور در حــال اجراســت
کــه بهگفتــه احمــد تجــری ،مدیــرکل
ســرمایهگذاری ،ز یرســاخت و
مناطــق نمونــه گردشــگری وزارت
میراثفرهنگی ،پیشرفت هر کدام از
این طرحهــا متفاوت اســت و رویکرد
وزارت میراثفرهنگی سرعتبخشی
به اجرا و تکمیل طرحهــای نیمهتمام
است.

بلبلخرمــا از يــك متخلــف شــکار
در خوزســتان کشــف شــد و بهگفتــه
محمدجــواد اشــرفی ،مدیــرکل
حفاظــت محیطزیســت خوزســتان،
او قصــد قاچــاق ايــن پرند ههــا را
بــه کشــورهای همســایه داشــت
کــه پــس از کشــف ،همــه آنهــا
در ز یســتگاه طبیعــی رهاســازی
میشوند.
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نجات دربی

اتفاق روز

میتوانست بازی خوبی باشد
بعد از جار و جنجالهای فراوان ،ســرانجام دیدار دوستانه
تیم ملی کشــورمان برابر روســیه در روز 20آبان لغو شد؛
مسابقهای که قرار بود آخرین بازی تدارکاتی تیم ملی پیش
از اعزام به جامجهانی باشد .پس از این اتفاق ،گفته شد تیم
ملی بهدنبال یک رقیب عربی است و اسم عمان پرتکرار شد؛
تیمی که هدایت آن را برانکو ایوانکوویــچ برعهده دارد و از
قضا 4روز پیش از تاریخ مورد نظر ،بــا تیم ملی آلمان بازی
دوستانه خواهد داشــت .با این حال گفته میشود برانکو با
برگزاری بازی برابر ایران مخالفت کرده و حتی از او نقلقولی
وجود دارد که گفته« :با تیمی که کیروش سرمربیاش باشد
بازی نمیکنم ».نمیدانیم این اظهارنظر درست است یا نه،
اما با توجه به روابط دوطرف چندان هم غیرقابل هضم بهنظر
نمیرسد .در هر صورت بازی با عمان میتوانست برای تیم
ملی مفید باشــد ،چرا که تیم خوبی است و حتی در مرحله
انتخابی جامجهانی در ژاپن توانســت تیم ملی این کشور را
شکست بدهد.

چهره روز

ریسک تاج
اســکوچیچ باالخره از ایران رفت .در مورد درســت یا غلط
بودن دگرگونی روی نیمکت تیم ملی بســیار بحث شده و
همچنان خواهد شد ،اما فارغ از سرانجام تصمیم تاج و حتی
صرفنظر از اینکه خود او بهتنهایی به این ایده رسیده یا آن
را به این رئیس فدراسیون تحمیل کردهاند ،بهنظر میرسد
داستان کیروش بزرگترین ریســک عمر مهدی تاج بوده
باشد .یا کیروش در جامجهانی نتایج قابل دفاعی
میگیرد که در این صورت تاج میتواند بخشی
از اعتبار ازدســترفته خود را بازیابی کند ،یا
عملکرد تیم ملی مطلــوب نخواهد بود که در
این صورت تتمه آبــرو و حیثیت مدیریتی
تاج هم به فنا خواهــد رفت .به هر
حال او تصمیم بسیار مهمی گرفته
که ریســک خیلی باالیــی دارد؛
همانقدر که بعد از مسابقات قطر
ممکن است یک عده به درایت
تاج درود بفرستند ،این احتمال
هم وجود دارد که گروه بســیار
بزرگتری با یادآوری داســتان
تغییرات روی نیمکت طوری به او
یورش ببرند که اینبار دیگر فرصت
مراجعت به فوتبال را پیدا نکند!

جهان

موج جدید ویروس فیفا

مهمترین مسابقه فوتبال باشگاهی کشور ،پیش از جامجهانی برگزار میشود
بعد از حضور کارلوس
کیروش روی نیمکت
گزارش
تیم ملی کشــورمان،
برنامه از پیش تعیینشــده مسابقات
لیگ برتــر هم دســتخوش تغییرات
زیادی شد .همه میدانیم که کیروش
بهشــدت نســبت به تقویم برگزاری
مسابقات لیگی حساس است و حتی
یکبار در ســال 92چیزی نمانده بود
کال برگزاری جام حذفــی را در ایران
تعطیل کند! طبیعتا این حساسیت در
بازگشت او روی نیمکت تیم ملی هم
میتوانســت وجود داشــته باشــد،
مخصوصا که این بــار زمان کمی هم
برای او باقی مانده و به سرعت باید تیم
ملی را آماده حضور در جامجهانی کند.
بر این اساس گفته شد کیروش درنظر
دارد مســابقات لیگ را از اوایل آبان
تعطیل کند و برای تیم ملی اردو بزند.
اجرای چنین برنامهای میتوانســت
بهمعنای تعویق دربی تهران تا بعد از
جامجهانی باشد؛ مسابقهای که باید در
هفته دوازدهم برگزار شود .با توجه به
اینکه تاکنون فقط  6هفته از مسابقات
لیگ برتر پشتسر گذاشته شده و قرار
است بازیها از هشتم مهر از سر گرفته
شود ،تعطیلی مسابقات در اوایل آبان
میتوانســت بهمعنای تعویق دربی تا
بعــد از جامجهانی باشــد؛ آنچه تنور
مهمترین مســابقه باشگاهی کشور را
ســرد میکرد ،اما حاال ظاهرا شرایط
تغییر کرده است.

دربی

برد

برد

گلزده

گلزده

آنطور که سهیل مهدی ،رئیس کمیته
مسابقات ســازمان لیگ اعالم کرده،
قرار اســت بازیها تا هفته دوازدهم
ادامه یابد« :با توجه بــه برنامهریزی
جدید 13آبان هفتــه دوازدهم لیگ
برگزار خواهد شــد و با توجه به این
برنامهریــزی دربی هــم میتواند در

تغییرات بینالمللی
لیست الیت داوران با 4تغییر روبهرو شد

کمیته داوران فدراسیون فوتبال تغییراتی را در لیست الیت
یا همان لیســت داوران بینالمللی بهوجود آورد .فدراسیون
فوتبال ایران نام علیرضا فغانی ،موعود بنیادیفر ،بیژن حیدری،
پیام حیدری ،سیدوحید کاظمی ،حسن اکرمی و سیدعلیاصغر

این تاریخ برگزار شــود .در آن هفته
آخرین دیدارهای لیگ برتر با حضور
ملیپوشــان داخلی برگزار میشود و
این نفرات باید پس از ایــن تاریخ به
اردوی تیم ملی ملحق شوند ».به این
ترتیب نگرانی هواداران از سطح کیفی
دربی هم از بین خواهد رفت .بسیاری

بر این باورند که اگر قرار بود شهرآورد
ســرخابیها با وقفه یک مــاه و نیمه
برگزار شــود ،حق مطلب ادا نمیشد.
تیمها قاعدتــا بعد از چنین ســکته
بزرگی از شــرایط بازی دور هستند و
رویارویی آنها پتانسیل کمتری برای
با کیفیت از آب در آمدن دارد .به عالوه

مومنی را بهعنوان داوران الیت آقایان در سال  ۲۰۲۱به کنفدراسیون
فوتبال آسیا معرفی کرده بود که اکنون نام 3داور وسط از این جمع
خط خورده اســت .بنابر تصمیم کمیته داوران فدراسیون فوتبال،
بیژن حیدری ،حسن اکرمی و علیاصغر مومنی از لیست داوران الیت
فوتبال ایران خارج و امیر عرب براقی ،مرتضی منصوریان و امیرسامان
سلطانی جایگزین آنها شدند .همچنین علی میرزابیگی ،کمک داور
شناخته شده فوتبال ایران که در تستهای پیشفصل لیگ برتر رد
شده بود ،اکنون از لیست داوران الیت هم کنار رفت و علی احمدی

حتی ممکــن بود نبرد پرســپولیس
و استقالل تحتتأثیر نتایج تیم ملی
(که هنوز نمیدانیــم چطور خواهد
بود) قرار بگیرد .همــه این دغدغهها
اما با برنامه جدید سازمان لیگ از بین
رفته و دربی تهران بهنوعی نجات پیدا
کرده است.

جای او را گرفت .این  4تغییر در لیست داوران و کمک داوران الیت
فوتبال ایران ،به تصویب اعضای کمیته داوران فدراسیون نیز رسیده
و قرار است بهزودی اعالم رسمی شود .در این میان خارج شدن نام
بیژن حیدری از لیست داوران بینالمللی بازتاب زیادی در رسانهها
داشته ،داوری که در ســالهای اخیر بازیهای بزرگی را سوت زده
است .باید دید فدراسیون چه دلیلی برای این تغییرات داشتهاست.
پیش از این گفته میشد فدراسیون قصد دارد در راستای جوانگرایی
تغییراتی را در لیست ايجاد کند.

فیفادی بازهم باعث مصدومیت برخی بازیکنان شد .بارسلونا
هماکنون بیش از سایر باشــگاهها از بازیهای ملی آسیب
دیده اســت .ممفیس دیپای (عضله دوسر ران) و ژول کنده
(ران چپ) نخستین مصدومان بزرگ فیفادی جاری بودند
و سپس دییونگ (عضله خلفی) و دمبله (عضله دوقلو) هم
به جمع مصدومان اضافه شدند .میزان دوری کنده از فوتبال
از چند هفته تا  ۳ماه تخمین زده شده است .در فاصله کمتر
از یکماه تا الکالسیکو ،این مصدومیتها اصال خبر خوبی
برای بارسا نیست.
کنده و دمبله به فهرست طوالنی آسیبدیدههای تیم ملی
فرانسه اضافه شدند و آسیبدیدگی مایک مانیان ،دروازهبان
میالن این لیست را به 15نفر افزایش داد؛ شامل ژول کنده،
دمبله ،مانیان ،کریم بنزما ،پوگبا ،کانته ،کومان ،کیمپمبه،
لوکاس ارنانــدس ،هوگو لوریس ،کوناته ،ربیــو ،کامارا ،تئو
ارناندس و لوکاس دینیه.
در شکست 2بر صفر اتریش از فرانسه ،داوید آالبا بهدلیل
درد از زمیــن بیرون رفــت .احتمال مصدومیــت و دوری
چندهفتهای او از تمرینات رئالمادرید وجود دارد.
ساندرو تونالی بهدلیل مصدومیت عضالنی اردوی تیم ملی
ایتالیا را ترک کرد.
نیمار در تمرینات روز گذشته برزیل مصدوم شد اما بعد
از دقایقی به زمین برگشت .البته نگرانیها در مورد او هنوز
برطرف نشده است.
دیباال برای آنکه مصدوم نشــود ،بازی آخر رم را از دست
داد و استراحت کرد چون فکر میکرد اگر بازی کند ،یکماه
از فوتبال دور خواهد ماند.
نگرانی باشــگاههای بزرگ به حدی است که گواردیوال
برای حفاظــت از ارلینگ هالند ،یک مأمــور به اردوی تیم
ملی نروژ فرســتاده تا این بازیکن را چک کند تا از احتمال
آســیبدیدگیاش کاسته شــود .این عضو از کادر پزشکی
منچسترسیتی به اردوی نروژ فرســتاده شده تا برنامههای
روتین هالند را زیرنظر بگیرد .پپ میخواهد مطمئن باشد
هالند آمادگیاش را از دست نمیدهد.
مانوئل نویر و لئون گورتســکا2 ،بازیکن بایرنی تیم ملی
آلمان بهدلیل ابتال به کرونا اردوی تیم را ترک کردند و بازی
با مجارســتان و انگلیس در لیگ ملتهای اروپا را از دست
دادند .با تشخیص هانسی فلیک ،اولیور باومن (هوفنهایم) و
ماکسیمیلین آرنولد (ولفسبورگ) جایگزین این دو نفر شدند.
در ادامه لیگ ملتهای اروپا امشــب چــک با پرتغال و
اسپانیا با ســوئیس بازی میکنند .سوئیس که فرانسه را در
ضربات پنالتی مرحله یکهشتم پایانی یورو 2020شکست
داده بود ،در دور یکچهارم با همین اســپانیا بازی کرد و در
پنالتیها شکست خورد .این دوتیم یکبار هم امسال با هم
بازی کردهاند و اسپانیا یک بر صفر برده و حاال دیدار امشب
برای سوئیسیها جنبه انتقامی دارد.

