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سرویس مدارس ارزان شد 
اما هنوز گران است

هزینه سرویس مدارس 3 تا 4میلیون تومان کاهش پیدا 
کرده، اما خانواده ها هنوز هم آن را گران می دانند
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جنس اغتشاش امروز با گذشــته متفاوت است. یکی 
دانستن اینها منجر به خطای محاسباتی و تصمیم گیری 
می شــود. آنچه روشن اســت اینکه این روزها امتداد 
گذشته نیست و ما با یک پدیده جدید مواجهیم که در انتهای متن به عنوان تفاوت 

اصلی اشاره خواهم کرد.

2تفاوت اولیه
یکم. در تمام موارد قبلی، اغتشاشات از اعتراضات شروع شده بود اما این بار از ابتدا 
اغتشاش بود. به همین دلیل شــعارها از لحظه اول حول کشتن، آتش زدن، خراب 

کردن و تقابل با اصل نظام بود.
دوم. در تمام موارد گذشــته بهانه اعتراضات فتنه گون بود. بــه این معنا که حق و 
باطل ممزوج بود و روشن نبود. 78 به ظاهر فرهنگی و سر بستن روزنامه سالم. 88 
سر تقلب و قدرت سیاسی. 98 بحث اقتصادی بود و این بار هیچ گونه فتنه ای وجود 
نداشت. شفاف و شفاف. حجاب بهانه و اصل نظام نشانه؛ مردم نه بهانه را می پذیرفتند 

و نه نشانه را.
اما این دو تفاوت اصلی نبود.... و مهم ترین:

سوم. در همه موارد قبلی در فضای واقعی، حادثه ای رخ می داد و رسانه ها متناسب 
با آن، ماجرا را روایت می کردند اما این بار روایت رســانه ها اصل بود و در بیرون برای 

آن واقعیت ساخته می شد.
 در تمام موارد قبلی رسانه ها نقش اطالع رســانی و در موارد جدی تر نقش تهییج و 

ترغیب را داشتند و اما این بار نقش تصویرسازی.
فتنه اخیر، فتنه لمپن ها بود. به همین دلیل اساســا با یک نیاز واقعی شــروع نشد. 
اساسا نیازی هم به نیاز حقیقی مردم نبود. نیاز به یک هیجان وجود داشت؛ تحریک 
و تحریض احساسات. یک هیجان زدگی تا هیجان زده ها به میدان بیایند. برای همین 
عمده نوجوان بودند که بی شــک در خلوت و یا با گذشت زمان پشیمان می شدند. 
اما لمپن ها این افراد نبودند. لمپن جریان خارج از کشــوری بود که تصور می کرد با 
آتش نشــاندن به اباحه گری می تواند علیه دین و خاک این مردم قیام کند؛ اما فقط 

هیجان صید کرد و خالص. کف روی آب.
اساســا در جنبش لمپن ها میداندارها در خارج از کشــور و آتش بیارها در رســانه و 
کلوخ انداز ها کف خیابان هستند. این نیز تفاوتی دیگر بین این دوره و موارد گذشته است.

و اما اصل حرف؛
نزاع این دوره برخالف تصور رایج در رســانه ها بود نه در خیابــان. در خیابان تنها 
رویدادســازی بود برای تصویرسازی در رسانه. جمعیتی بســیار محدود اما درجه 

خشونت باال که قدرت تصویر سازی  داشته باشد.
برای تصویر سازی  رسانه ای اساسا جمعیت الزم نبود؛ کافی بود زن میداندار باشد و 
خشونت رخدادساز. هردو نیز مهیا بود. حجاب سوزی تا حجاب کشی؛ از آتش زدن 

ناجا تا بسیجی تا پاکبان تا آتش نشان و امدادگر و غیره.
یک گروه 50 تا 100 نفره که هر شب در یک نقطه جمع می شوند تا بگویند همه جا 

هستیم. خشونت زیاد تا تلقی بی شماریم بسازد.
نزاع این دوره، جنگ تصویر بود. جنگی برای ساخت تصویر. ترند ها و هشتگ ها دیگر 
به تنهایی کارساز نبود؛ باید رخدادی هم ساخته می شد در مدد به این ترندها. سطح 

دعوا در کف خیابان به همین اندازه محدود بود...
جنبش لمپن ها، جنبش بی مایه ای است که تخریب دارد اما خالی از هرگونه عمق 

مردمی و اعتقادی و حتی نیاز عمومی اســت. عاری از وسعت. 
جنبشی محصور در خیاالت و فضای مجازی.

جنبش لمپن ها از مجاز آغاز می شــود و واقعیت را تنها برای تحکیم تصویر و خیال 
می سازد؛ برخالف همه جنبش ها که از واقعیت آغاز می شود و به مجاز امتداد می یابد.

برای تمام خون هایی که به ناحق ریختند، برای 
قرآنی که به آتش کشیدند،  برای هتک حرمت به 
پرچم های امام حسین)ع(، برای سوزاندن پرچم 
افتخارآمیز ایران، برای اهانت کردن به قهرمان 
ملی کشور، برای آرامشــی که 10 روز از زن و بچه هایمان گرفتند، برای 
شهید دوست محمدی، برای شهید استادهاشم، برای شهید فاطمیه، برای 
شهید خالقی، برای شهید بیگلو، برای شــهید فالح، برای شهید اوالدی، 
برای شهید سروری،  برای شهید تقی پور، برای شهید اوجاقی، برای شهید 
زارع، برای شهید جاویدی مهر، برای شــهدای گمنام امنیت در این روزها 
که حتی نام شان شنیده نشــد، برای پدران و مادران شهدای این شب ها 
که یک شبه پیر شــدند، برای یتیم شدن بچه های شــهدای امنیت، برای 
آن دختر همدانی که یک چشــمش را برای همیشــه از دست داد، برای 
سوءاستفاده از غم و اندوه مردم در ماجرای مهسا، برای جلوگیری از تضییع 
حق پدر و مادر مهسا،  برای مجروحان و آسیب دیدگان اغتشاشات، برای 
گرفتن آزادی های مشــروع مردم، برای خیانت به خون صدها هزار شهید 
ایران،  برای تازه کردن داغ مادران شهدا، برای تخریب اموال عمومی، برای 
تضییع بیت المال، برای آتش  زدن آمبوالنس ها و ماشین های آتش نشانی، 
برای آســیب زدن به اتوبوس های عمومی و خودروهای شخصی، برای به 
آتش کشــیدن بانک ها، برای تخریب عابربانک ها، برای شکســتن شیشه 
مغازه ها، برای ویران کردن تابلوهای شــهری، برای ایجاد خســارت های 
مادی و معنوی، برای بی رونق کردن بازارها، برای آتش زدن خانه های خدا،  
برای ســوزاندن زیارتگاه ها، برای ناامن کردن فضای سایبری، برای بیکار 
کردن کسب وکارهای مجازی، برای کاهش درآمد رانندگان تاکسی های 
اینترنتی، برای آشــفتگی پدران نوجوانان فریب خورده، برای دل نگرانی 
مادران در این شب ها، برای توهین به مقدسات اسالم، برای نان به نرخ روز 
خوردن ســلبریتی ها، برای آتش بیار بودن برخی هنرمندان، برای خیانت 
اندک ورزشکاران وطن فروش، برای وقت نشناسی خواص بی بصیرت، برای 
لگدزدن میلیاردی بگیرهای صداوسیما، برای مشارکت در اغوا و تحریک 
مردم به خشونت،  برای ســاختن دروغ ها و شــایعه ها، برای موج سواری 
معدود سیاسیون روی موج اغتشاشات، برای وارونه نمایی و عوض کردن 
جای جالدها و شــهیدها، برای به راه انداختن لشکر فیک روبات ها، برای 
کشیدن چادر از سر محجبه ها، برای هتاکی به زنان و مردان مسلمان، برای 
هنجارشــکنی علیه قوانین کشور، برای شــعاردادن علیه مقدسات، برای 
همراهی با رســانه های معاندان، برای کاشتن بذر تفرقه میان مردم، برای 
فاصله انداختن میان رفاقت ها، برای ایجاد اختالف میان خانواد ه ها، برای 
گرفتن آرامش جامعه، برای ناامن کــردن خیابان ها، برای ترور اعتقادات،  
برای فریب دادن بچه های مردم، برای زنده زنده سوزاندن یک آدم، برای 
بریدن وحشــیانه گلوی یک انســان، برای میدان دادن به تجزیه طلب ها، 
منافقان و سلطنت طلب ها، برای ناامن کردن مرزها و شهرها، برای حمایت 
 از گروهک های تروریســتی، برای حمله به ســفارتخانه های ایران، برای

بر هم زدن فضای آرام دانشگاه ها، برای تشویق به تعطیل کردن مدرسه ها، 
برای به انحراف کشــاندن مطالبه ها،  برای به آتش کشــیدن چهارراه ها و 
میدان ها، برای استفاده از پول کثیف وهابیت علیه مردم ایران، برای حمله 
وحشیانه به عزاداران، برای معطل نگه داشتن دیپلماسی خارجی کشور، 
برای گرا دادن به دشمنان برای افزایش تحریم ها، برای به هم ریختن نظم 
و امنیت ایران، برای اغتشاش، برای آشوب و بلوا، برای دودی که به چشم 
مردم رفت و برای حفظ این آب و خاک با مسببان این اغتشاشات برخورد 

قاطع کنید.  فقط همین آقای قاضی القضات.

 مهم ترین تفاوت
 78 و 88 و 98 و این بار

سالم آقای قاضی القضات
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 متن کامل را با  اسکن  کیو آر کد، در همشهری آنالین بخوانید

فریب وای فای رایگان را نخورید
شرکت امنیت ســایبری Titan HQ  دریافته است که 
با افزایــش تعداد کارمندانــی که از وای فــای رایگان در 
کافه ها و مکان های عمومی استفاده می کنند، میزان 
هک نیــز افزایش یافته اســت. به گفته کارشناســان، 
در واقع وای فای عمومی، بستر مناسبی برای هکرها 

به منظور هدف قرار دادن افراد ناآگاه است.

شیائومی، سری ردمی نوت ۱۱ را ادامه می دهد 
شیائومی قطار »ردمی نوت ۱۱« را ادامه می دهد و قصد 
دارد یک عضو دیگر از این سری روبه رشد را تولید کند. 
این گوشــی دارای دوربین دوگانه و سخت افزاری آشنا 
خواهــد بــود. تمــام مشــخصات Redmi Note 11R با 
دوربین دوگانه ۱۳ و ۲ مگاپیکسلی در پشــت و دوربین 

سلفی ۵ مگاپیکسلی poco مطابقت دارد.

دارت به هدف خورد
سرانجام ماموریت آزمایش تغییر جهت دوگانه سیارک 
)dART( بامــداد دیروز به یــک ســیارک در ۱۷.۶میلیون 
کیلومتری زمین برخورد کرد. این نخستین مأموریت دفاعی 
سیاره ای ناسا محسوب می شود و تازه در ابتدای راه خود 
است؛ زیرا این آژانس از اطالعات استفاده می کند تا ببیند 
آیا dART واقعا مدار سیارک را تغییر داده است یا خیر.

واکنش جالب جنین به طعم غذاها
تصاویر سونوگرافی جنین ها نشان می دهد که آنها در 
رحم مادرشــان از برخی غذاها لذت می برند و برخی را 
دوســت ندارند! نتایج این مطالعه روند از شیر گرفتن 
و تغذیه سالم نوزادان را دچار تحول می کند. محققان 
شواهد خوبی مبنی بر اینکه جنین انسان به طعم و بوی 
خوراکی ها در رحم واکنش نشان می دهد پیدا کرده اند.

مروری بر رژیم غذایی وحشتناک زاکربرگ
با مــروری بــر رژیــم غذایــی مــارک زاکربرگ، مؤســس 
فیسبوک در سال های اخیر مشخص می شــود که او 
به رغم ظاهر خونسرد و محجوبش، دارای روحیه بسیار 
خشنی بوده و بی مناسبت هم نیست که او اکنون به 
ورزش های رزمی ترکیبی که ازجمله ورزش های بسیار 

خشن محسوب می شوند، روی آورده است.  

فناوری

دانش

دانش

سالمت

فناوری

 دلجویی رئیسی
از خانواده شهدای 

اغتشاشات اخیر

 اقدامات تازه 
برای بهبود عملكرد 

بازار سرمایه 

دور جدید مذاکرات 
ایران و آژانس درباره 

مسائل پادمانی

هیاهوی پوشالی 
برای هک های 
گروه آنانیموس

خالصه و صحنه های جذاب بازی 
ایران و سنگال  را با اسکن این 

کیو آرکد ببینید.

فیلمی از اشراف کامل نیروهای امنیتی 
به آشوبگران توسط دوربین ها را با اسکن 

این کیو آرکد  ببینید.

تصاویــری از حضور میلیونــی مردم در 
محکومیت اغتشاشــات اخیر  را با 
اسکن این کیو آرکد  ببینید.

آخرین نرخ برای سرویس مدارس

دیدگاه
دانیال معمار؛  سردبیر

داده نما

 گره ترافیک کدام 
خیابان ها کورتر است؟

مســیرهای پرترافیک تهران در روزهای آغاز ســال تحصیلی جدید از سوی 
معاونت حمل و نقل و ترافیک شــهرداری تهران شناســایی شــده اســت تا 
مردم ضمن جلوگیــری از تردد غیــر ضروری در ایــن محورها، زمــان خود را 

مدیریت کرده و مانع قفل شدن ترافیک مهرماه در پایتخت شوند.

20 مسیری که بهتر است برای عبور و مرور از آنها استفاده نکنید

گرافیک: مهدی سالمی

2 میلیون
دانش آموز و دانشجو 
در پایتخت راهی مراکز 

آموزشی می شوند.

 4300 مرکز 
آموزشی در شهر داریم 

که راه منتهی به آنها 
پرترافیک تر است.

30 درصد 
ترافیک با بازگشایی 
مدارس و دانشگاه ها 
افزایش یافته است.

جنوب به شمال شریعتی 
محدوده تدین در منطقه يك

شمال به جنوب بزرگراه بسیج 
محدوده ائمه اطهار

جنوب به شمال بزرگراه امام علی)ع( 
محدوده خاوران و ده حقی

شرق به غرب بزرگراه صدر 
محدوده قبل از تونل نیایش

 شرق به غرب 
تونل رسالت

غرب به شرق  خيابان آزادی 
محدوده جیحون تا آذربایجان

غرب به شرق 
تونل نیایش

شرق به غرب بزرگراه شهید 
همت محدوده گاندی تا چمران

شرق به غرب خيابان انقالب در 
منطقه۶

غرب به شرق بزرگراه شهید 
حکیم محدوده چمران و کارگر

غرب به شرق بزرگراه شیخ 
فضل  هللا نوری از جناح تا یادگار

 جنوب به شمال 
تونل توحید

غرب به شرق بزرگراه شهید همت 
محدوده شیخ بهایی تا عباسپور

شمال به جنوب خیابان ولیعصر 
محدوده محمودیه تا حکیم

 شرق به غرب پل صدر 
محدوده جهانتاب

 غرب به شرق پل صدر 
محدوده شریعتی

 شرق به غرب خيابان 
شهید باهنر در منطقه يك

جنوب به شمال بزرگراه شهید 
چمران محدوده حکیم

شرق به غرب بزرگراه آزادگان 
محدوده رجایی

غرب به شرق پل صدر از نیایش 
تا عطاری مقدم

ادامه در 
صفحه2

برخورد قاطع با سلبریتی های اغتشاش
تقاضایی که به یک مطالبه عمومی  و خواست مردم  تبدیل شده است 

  برخی چهره های مشهور،  خط درگیری خشن با مأموران امنیتی را 
همسو با ضد انقالب خارج نشین دنبال می کنند

  قاضی القضات: کسانی که با حمایت این نظام مشهور و با دشمن هم صدا 
شدند، باید خسارت های  این آشوب ها  را بدهند

3 اقدام برای ساماندهی موتورها
مدیریت شهری طرح هایی خاص از جمله ایجاد خطوط ویژه 

صفحه3موتورسیکلت را در دستور کار قرار داده است

صفحه15

صفحه10

صفحه5

 میزان خرید
 تضمینی گندم  در کشور

7 میلیون
تن خرید تضمینی 

گندم  تابه حال  انجام 
شده است.

58 درصد
   خرید تضمینی نسبت به

 سال قبل رشد داشته است.

3 استان
اول در خرید تضمینی 

گندم

6 میلیون
هکتار اراضی کشور 

در کشت پاییز، گندم 
خواهد بود.

50 درصد
 گندم کشورمان  در 

۶ استان کشت و تولید 
می شود.

 خوزستان
 ۱9 درصد

 گلستان
۱0 درصد

 کردستان
 8 درصد
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دور جدید مذاکرات درباره مسائل پادمانی
رئیس سازمان انرژی  اتمی که برای 

هسته ای
شصت وششــمین  در  شــرکت 
کنفرانس  عمومی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در وین حضور دارد، با رافائل گروســی، 
مدیرکل این نهاد بین المللی دیدار و گفت وگو کرد تا 
مذاکرات برای حل وفصل مسائل پادمانی باقیمانده 
میان دوطرف وارد مرحله تازه ای شود؛ موضوعی که 
رافائل گروســی ضمــن تأیید آن تأکیــد کرد که 
گفت وگوها با ایران درباره شفاف ســازی مســائل 

باقیمانده پادمانی از سرگرفته شده است. 
به گزارش همشهری، اعالم این خبر از سوی مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی درحالی  است که چند 
روز قبل رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان اعالم 
کرده بود از طرف آژانس پیام هایی به تهران منتقل 
شــده که حکایت از آن دارد این نهــاد بین المللی 
قصد بستن پرونده مسائل ادعایی علیه فعالیت های 
صلح آمیز هســته ای ایران را دارد. محمد اسالمی 
همچنین ابــراز امیدواری کرده  بود که مســئوالن 
آژانس در این زمینه صادق باشند و گمان نکنند که 
با طرح چنین موضوع هایی علیه جمهوری اسالمی 
می توانند بر تهران »فشار حداکثری« اعمال کنند. 

در چنین شــرایطی، مدیر کل آژانــس در روزهای 
اخیر ضمن اعالم خبر از سرگیری مذاکرات تهران 
و این نهاد بین المللی، با انتشار تصویری از دیدارش 
با رئیس ســازمان انرژی اتمی ایــران اعالم کرد از 
اســالمی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان 
انرژی اتمی ایران در جریان کنفرانس عمومی آژانس 
میزبانی کرده  است. اظهارات تازه گروسی درباره از 
سرگیری گفت وگوهای پادمانی با تهران در شرایطی 
اســت که وی پیش  از این مدعی وقفه در تعامل با 

جمهوری اسالمی شده بود. 

تکرار ادعاهای گذشته از سوی گروسی
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست 
کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی ادعا 
کرد که »راستی آزمایی و نظارت آژانس بر تعهدات 
مرتبط هســته ای ایران تحت برجام، به طور جدی 
تحت  تأثیــر تصمیم ایران برای توقــف اجرای این 
تعهدها، ازجمله پروتکل الحاقی قرار گرفته  است.« 

این ادعا در شــرایطی مطرح می شود که مقام های 
جمهوری اســالمی بارها تأکید کرده اند تعهدهای 
کشورها در حوزه پادمان »نامحدود« نیست و آژانس 
با در پیش گرفتن رویکردی سیاسی و غرض ورزانه، 
ادعاهای ساختگی صهیونیست ها را تکرار می کند؛ 
آن هم در شرایطی که تهران تاکنون همکاری های 
گسترده ای با بازرسان و کارشناسان آژانس داشته 

است. 
گروسی همچنین در این نشســت عنوان کرد که 
»درصــورت از ســرگیری کامل اجــرای تعهدات 
هســته ای ایران در چارچوب برجــام، آژانس باید 
شکاف موجود در دانش خود را درباره آنچه در زمانی 
که تجهیزات نظارتی و نظارتــی ما مرتبط با برجام 

فعال نبود، برطرف کند.« 
وی درباره وضعیــت اجرای توافقنامــه پادمانی با 
جمهوری اسالمی ایران نیز مدعی شد که »آژانس 
تالش هایی برای تعامل با ایران با هدف حل  و فصل 
مسائل باقیمانده مربوط به حضور ذرات اورانیوم با 
منشأ انســانی در 3مکان اعالم نشده در ایران انجام 
داده  است، اما از ژوئن گذشته، ایران با آژانس تعاملی 
نداشته است. در نتیجه، این مسائل حل نشده اند و 
آژانس در موقعیتی نیســت که تضمین دهد برنامه 

هسته ای ایران منحصراً صلح آمیز است. 
مدیرکل آژانــس همچنین ادعا کرد کــه این نهاد 
بین المللــی همچنان آماده اســت از طریق تعامل 
مجدد با ایران، مســائل موجود را بدون تأخیر حل  

و فصل کنــد؛ »ما باید راه حل های مشــترک برای 
مشکالت پیدا کنیم؛ مشــکالتی که اگر ما به روشی 
مبتنی بر همکاری آنها را حل نکنیم، قرار نیست کنار 
گذاشته شوند.«  چنین ادعاهایی در شرایطی مطرح 
می شود که گروسی از حدود 3سال قبل، ادعاهایی 
را درباره آنچه فعالیت های هسته ای اعالم نشده در 
مکان هایی در ایران خوانده می شــود، مطرح کرده 
 است؛ ادعاهایی که نخستین بار از سوی نخست وزیر 
وقت رژیم صهیونیســتی مطرح شــد و پس از آن 
رسانه ها و مذاکره کنندگان غربی به آنها دامن زدند. 

شرط تداوم اقدام های اجرایی ایران 
رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران نیز در سخنرانی 
خود طی شصت  و ششمین کنفرانس عمومی آژانس 
به شفاف سازی مباحث موجود پیرامون فعالیت های 
صلح آمیز هســته ای ایران و برخی ادعاهای مطرح 
پرداخت و تأکید کــرد که برنامه های توســعه ای 
جمهوری اسالمی در راستای پیشرفت و گسترش 

عدالت با هدف دستیابی به توسعه پایدار است. 
اسالمی با بیان اینکه ســند جامع راهبردی توسعه 
صنعت هسته ای جمهوری اسالمی برای افق 20ساله 
در ســطح ملی به تصویب رســیده و در دستور کار 
ســازمان انرژی اتمی ایران قرار گرفته است، افزود: 
براساس این سند، سهم برق هسته ای در سبد انرژی 
کشور به حداقل 20درصد از کل برق کشور افزایش 
می یابد و در این راستا ساخت 10هزار مگاوات برق 

هسته ای جدید برای سال های آتی پیش بینی شده 
 است.  وی با اشاره به نقض عهد آمریکا در قبال توافق 
برجام و توسل این کشور به راهبرد شکست خورده 
»فشار حداکثری« در مواجهه با جمهوری اسالمی 
عنوان کرد: با توجه به تحریم هــای فزاینده آمریکا 
و بی عملی 3کشــور اروپایی و اتحادیه اروپا در این 
زمینه، مجلس قانــون اقدام راهبــردی برای رفع 
تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران را تصویب کرد 
که در آن سازمان انرژی اتمی ایران ملزم به اجرای 

اقدام های مشخصی شده  است. 
اسالمی با تأکید بر اینکه جمهوری اسالمی همچنان 
به توافق2015 متعهد اســت، گفت که اقدام های 
جبرانی ایران در پاســخ به نقض تعهدها از ســوی 
طرف های مقابــل صورت گرفته  اســت؛ »چنانچه 
دیگــر طرف های این توافــق با رفع همــه موانع و 
برداشــتن تحریم ها به تعهدهای خــود بازگردند، 
تداوم اقدام های اجرایی ایران با کسب مجوز قانونی 

از مجلس تعیین خواهد شد.« 

همکاری مثال زدنی ایران با آژانس
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه ایران 
همواره حامی اجرای کامل و غیرتبعیض آمیز معاهده 
عدم اشاعه و موافقتنامه های جامع پادمان بوده  است 
و ســابقه ای مثال زدنی در همکاری با آژانس دارد، 
تصریح کرد که هیچ گونه فعالیت یا مواد هســته ای 
اعالم نشــده ای در ایران وجود ندارد و همه اتهام ها 
صرفا مبتنی بر اطالعات ساختگی و نادرست رژیم 
صهیونیســتی اســت.  اســالمی با تأکید بر اینکه 
جمهوری اسالمی انتظار دارد آژانس گزارش دهی، 
نظارت و راســتی آزمایی خود را به صورت حرفه ای، 
بی طرفانه و مستقل تر انجام دهد، ادامه داد: انتظار 
داریم آژانس برای حفظ اعتبار و انسجام خود، اجازه 
ندهد برخی از عناصر اتهام هــای کهنه ای را که در 
سال2015 بســته شــده اند، به بهانه های مختلف 

بازخوانی و مطرح کنند. 
وی همچنین بر این نکته تأکید کرد که آژانس باید از 
اتکا به اطالعات بی اساسی که از طریق منابع غیرقابل 
اعتماد به این نهاد بین المللی منتقل می شود، دوری 

و از سامانه راستی آزمایی قوی تبعیت کند. 

گروسی: گفت وگوها با ایران درباره شفاف سازی مسائل باقیمانده پادمانی ازسرگرفته شده  است

 وزیر امورخارجه: آمریکایی ها تاکنون قادر به تصمیم گیری واقع بینانه در زمینه مذاکرات برجامی نبوده اند 
ایرانمیزمذاکرهراترکنمیکند

رایزنی های دیپلماتیــک وزیر امور خارجه در 
نیویورک ادامه دارد و حسین امیرعبداللهیان در دیپلماسی

دیدار با همتایــان خود از برخی کشــورها و 
همچنین برخی مقام های نهادهای بین المللی، مواضع جمهوری 
 اسالمی در حوزه های مختلف و به ویژه گفت وگوهای برجامی را 
تشریح و تأکید کرد که ایران میز مذاکره را ترک نخواهد کرد. به  
گزارش همشــهری،امیرعبداللهیان در گفت وگو با وزیر امور 
خارجه کوبا با اشاره به آخرین تحوالت در زمینه برجام تأکید کرد 
که چنانچه دولت آمریکا اراده ای برای اتخاذ تصمیم داشته باشد، 
حصول توافق دور از دســترس نخواهد بود، امــا آمریکایی ها 
تاکنون قادر به تصمیم گیری واقع بینانه در این زمینه نبوده اند؛» 

ما میز مذاکره را ترک نخواهیم کرد.«

راه اندازی بخش صدور کارت ملی ایرانیان مقیم آمریکا
همزمان با حضور امیرعبداللهیــان در نیویورک، بخش صدور 
کارت ملی ایرانیان مقیم آمریکا از ســوی دفتر حفاظت منافع 
ایران در واشنگتن راه اندازی شد. وزیر امور خارجه در نشستی 
با برشمردن بخشی از اقدام های انجام شده در سال اول فعالیت 
دولت سیزدهم در زمینه تسهیل تردد ایرانیان خارج از کشور، 
تدوین قانون جامع ایرانیان، تســهیل نقــل و انتقاالت مالی و 
خدمات کنســولی، آغاز به  کار صدور کارت ملی برای ایرانیان 
مقیم آمریکا و سایر کشورها، ضرورت تسهیل مشارکت ایرانیان 
مقیم خارج، توسعه کشــور و تقویت ارتباط نسل های سوم و 

چهارم ایرانیان خارج از کشور را جزو اولویت های اساسی دستگاه 
سیاست  خارجی کشور برشمرد.

شرط تقویت همکاری های ایران با آژانس
رئیس دســتگاه دیپلماسی کشــور همچنین در گفت وگویی 
با »المانیتــور«، با تأکید بــر اینکه جمهوری  اســالمی آماده 
پاسخگویی به سؤاالت آژانس اســت، افزود که آژانس در این 
زمینه باید »تکنیکــی« و »فنی« عمل کنــد؛ »اگر آژانس بر 
مســئولیت و وظیفه فنی خود متمرکز شــود، ما هم در این 
مســیر همکاری هایمان را با آژانس تقویت خواهیم کرد.« وی 
مشکل جمهوری  اسالمی با آژانس را »سیاسی کاری« این نهاد 
بین المللی دانســت و عنوان کرد با وجود اینکه تنها 2درصد از 
کل فعالیت های هسته ای جهان در ایران و آن  هم در چارچوب 
صلح آمیز  انجام می شود، اما 37درصد از بازرسی های آژانس به 

جمهوری  اسالمی اختصاص دارد.

تحریک احساسات پاک مردم ایران 
وزیر امور خارجه به رویکرد تناقض آمیز آمریکا در قبال جمهوری 
 اسالمی، به ویژه در جریان حوادث اخیر در ایران اشاره کرد و افزود: 
در شرایطی که همه مسئوالن نظام و به ویژه دستگاه قضایی تالش 
می کنند ابعاد این حادثه روشن شود، آمریکایی ها از احساسات 
پاک مردم ایران در این حادثه سوءاستفاده می کنند. درحالی که 
آمریکا تحریم های زیادی را در ماه های گذشته علیه ایران اعمال 
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 دلجویی رئیسی
از خانواده شهدای اغتشاشات اخیر 

مهم ترین پرونده کاری روی میز رئیس جمهور طی یک هفته 
اخیر بررسی وقایع اغتشاشــات اخیر و چگونگی فوت مهسا 
امینی بوده است. برنامه های سیدابراهیم رئیسی در نیویورک 
و اجالس مجمع عمومی ســازمان ملل زیر ســایه ســنگین 
اعتراضات، ناآرامی ها و آشــوب های خیابانی انجام شد و البته 
با وجــود برنامه ریزی منافقان و معاندان نظــام در نیویورک، 
هیچ خللی در برنامه هــای او به وجود نیامــد. رئیس جمهور 
بالفاصله پس از بازگشت از ســفر در فرودگاه مهرآباد ضمن 
قول پیگیری پرونده فوت مهســا امینــی، مخالفت خود را با 
اغتشــاش و سوءاســتفاده از اعتراضات اعالم کرد. همچنین 
رئیس دولت ســیزدهم در روزهای ابتدایــی هفته با خانواده 
شــهدای اغتشاشــات اخیر تلفنی گفت وگو کرد و به عیادت 

برخی مجروحان این حوادث رفت.
براســاس گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، 
ســیدابراهیم رئیسی شــامگاه یکشــنبه با حضور در یکی از 
بیمارســتان های تهران، از تعدادی از مجروحان اغتشاشات 
اخیر عیادت کرد و با گفت وگو با کادر درمانی در جریان روند 

رسیدگی و درمان آنان قرار گرفت.
رئیســی همچنین در اقدام دیگری با خانواده شهید حوادث 
اخیر شهر تبریز، حسین اجاقی گفت وگو کرد. رئیسی حضور 
مردم در مراسم تشییع شهید اجاقی را نماد دلبستگی جامعه 
با فرهنگ ایثار و شهادت دانست و گفت: حضور حماسی مردم 
شهر تبریز در مراسم تشــییع پیکر این شهید بزرگوار، نشانه 
قدرشناسی این مردم نسبت به مدافعان امنیت و انزجار آنان از 

آشوب طلبان و اخاللگران نظام و امنیت عمومی است.
او بر پیگیری پرونده شــهادت شــهید اجاقی از سوی مراجع 
مسئول تأکید کرد و به خانواده این شهید اطمینان داد، دولت 
با جدیت در کنار دستگاه های امنیتی و قوه قضاییه، در راستای 
مجازات عامالن این جنایت تالش خواهد کرد. شهید حسین 
اجاقی از بسیجیان شهر تبریز بود که در جریان اعتراضات تبریز 
از سوی آشــوبگران مورد اصابت چاقو قرار گرفت و به درجه 

رفیع شهادت نایل آمد.
رئیس جمهــور در تماس تلفنــی دیگری با خانواده شــهید 
دوست محمدی، با ابراز تســلیت و دلجویی از خانواده شهید، 
بر پیگیری و برخورد قاطعانه با مسببان شهادت او تأکید کرد. 
او با تأکید بر ضرورت تفکیک میان اعتراض و اخالل در نظم و 
امنیت عمومی، بروز وقایعی از جنس آنچه را به شهادت شهید 
دوست محمدی انجامیده اســت، آشوبگری و شرارت خواند و 
ضرورت برخورد قاطع با معارضان امنیت و آرامش کشــور و 
مردم را به دستگاه های مسئول متذکر شد. شهید محمدرسول 
دوست محمدی از بسیجیان و رزمندگان مدافع حرم در مشهد 
مقدس بود که در جریان ناآرامی های چند روز گذشته در این 

شهر، به شهادت رسید.

به دنبال حذف نام سردار هستند
رئیس جمهور دســتور کار بعدی خود را دیدار با خانواده شهید 
قاسم سلیمانی قرار داده بود. او در بخشی از سخنانش در مجمع 
عمومی سازمان ملل با نشان دادن تصویر سردار سلیمانی به حضار 
و معرفی او به عنوان قهرمان مبارزه با تروریسم، خواستار محاکمه 

عوامل ترور فرمانده سابق سپاه قدس در دادگاهی عادالنه شد.
او با یــادآوری اهمیــت روایتگــری حق طلبانــه و مقابله با 
غرض ورزی امپراتوری رســانه ای غرب در موضــوع مبارزه با 
تروریسم، تصریح کرد: دشمنان این مرز و بوم، تالش می کنند 
با ابزارهای رســانه ای واقعیت را وارونه و جای جالد و شهید 
را عوض کنند. بر همین اســاس در جریــان تنظیم محتوای 
ســخنرانی بنده در مجمع عمومی ســازمان ملــل بر مبنای 
ارج نهادن و به رخ کشیدن نمادهای قدرت ملی تصمیم گرفتیم 
شــهید ســلیمانی را معرفی کنیم تا دنیا بداند که تروریسم 
چیســت، تروریســت کیســت و قهرمان مبارزه با تروریسم 

چه کسی بوده است؟
رئیس جمهــور همچنین از تالش دشــمنان بــرای کاهش 
حساســیت جامعه نسبت شهید ســلیمانی خبر داد و اذعان 
داشت: دشــمن در مقاطع مختلف تالش می کند حساسیت 
جامعه نسبت به شهید سلیمانی و دیگر الگوها و ارزش هایش 
را بسنجد و اگر احســاس کند حساسیت جامعه نسبت به نام 
و یاد این شهید کم شده است، تالش های خود را برای حذف 
کامل نام و راه و مکتب او از خاطره و یاد جمعی جامعه مضاعف 
خواهد کرد، لذا باید نســبت بــه هرگونه تعدی دشــمن به 

شخصیت و مکتب شهید سلیمانی حساس بود.

 مهم ترین تفاوت
 78 و 88 و 98 و این بار

خســارت محض برای کسانی بود که این 
رفت و برگشــت خیال انگیــز بین واقع و 

مجاز را درک نکردند و بی آبرو شدند.
و مهم ترین نکته آموزنده این است که؛

دســتگاه امنیتی مقصرین اصلی فتنه لمپن هــا را در فضای 
تصویرسازی و مجازی دنبال کند نه صرفا کف خیابان.

به همین دلیل اســت که نقش ســلبریتی ها در این دوره تنها 
برداشتن حجاب و جذب فالوور و کسب اعتبار نبود؛ این بار به 
روشنی در خون های ریخته شده کف خیابان سهم دارند و باید 

در دادگاه حاضر شوند.
و از این واضح تر اینکه؛

فتنه لمپن ها تمامی ندارد چون کم هزینه ترین حالت ممکن 
برای دشمن است؛ رویداد سازی  برای تصویر سازی .

 خالصه اگر فضای مجازی را رها کنیــد باز هم با خون های به 
ناحق ریخته شده مواجه خواهید بود.

تصویر سازی  مصداق عینی می خواهد؛ نباشد، می سازند.
 آتش می زنند و خون می ریزند تا بگویند بی شماریم. ده ها نفر 

را کشتند تا بگویند آن یک نفر را شما کشتید.
و این همه چرا؟

چون فهمیدند اگر در ذهــن مردم پیروز شــوند در واقع نیز 
پیروزند. این واقع ســازی  ها برای واقع نمایی در جنگ ذهنی 

است و تمام.

علیبهادریجهرمی
سخنگویدولت

ازابتدایامسالتاکنونمیزانصادرات
ایــرانبــهبــازارکشــورهایعضــوپیمان
شــانگهایبــهبیــشاز۹میلیــارددالر
رسیدهاست.اینسازمانبسترمناسبی
برایتوســعهتعامالتاعضایســازمان
ومراوداتکشــورهادرهمــهزمینههارا

فراهممیکند./ایرنا

مصطفیکواکبیان
دبیرکلحزبمردمساالری

بایــداعتراضهــایمــردمرابهرســمیت
بشناسیموبااغتشاشبرخوردکنیم.ما
باهرگونهاغتشاشمخالفیموبهعبارت
دیگرمیگوییماعتراضآریواغتشاش
هرگز.دولتبایــدمکانهاییراباحفظ
امنیتبرایاعتراضهایمردمیتدارک

ببیند./ایسنا

تالش عراق برای گفت وگوهای 
سیاسی تهران - ریاض

وزیر امور خارجه عراق در گفت وگو با شبکه »روداو« با 
اشاره به اینکه ایران و عربستان تاکنون 5دور مذاکرات 
در ســطح اطالعاتی و امنیتی برگزار کرده اند، گفت: 
با دوطرف ایرانی و ســعودی دیدار داشــتم و تالش 
می کنیم گفت وگوها را به سطح وزرای خارجه برسانیم. 
تالش های ما ادامه دارد و باید ببینیم چه چیزی رخ 
می دهد. به گزارش ایسنا، فواد حســین درباره تأثیر 
مذاکرات توافق هســته ای بر گفت وگوهــای ایران و 
عربســتان گفت: نمی خواهم وارد این بحث شــوم، 
اما همه امور به هــم مرتبط هســتند. روابط ایران و 
عربستان و ایران و آمریکا روی هم تأثیرگذارند، اما این 
تأثیرگذاری مستقیم نیست. وی براین نکته هم تأکید 
کرد که جمهوری اسالمی و عربستان سعودی براساس 
منافع شان، سیاست های خود را دارند  و ما همانند دیگر 
طرف ها، پیگیر مذاکرات وین هستیم. حسین درباره 
اینکه بغداد پیش از این پیام هــای آمریکا را به ایران 
منتقل کرده است، ادامه داد: این کار را انجام داده ایم و 
همچنان به این کار ادامه می دهیم. اخیرا دیدارهایی 
با دوطرف داشــته ام. این دیدارها به توافق هسته ای 
مرتبط است و در واقع دوطرف به نتایجی رسیده اند، اما 
اکنون مسئله دیگری را به توافق ربط داده اند. وزیر امور 
خارجه عراق افزود: در شرایط کنونی، بحث و مناقشه 
درخصوص این مسئله است و این موضوع میان ایران 

و آمریکا مطرح است، نه ایران و 5+1.

نقل قول خبر

یادداشت

دولت

ادامه از 
صفحه اول

ثباتقدمایرانبرایتحققخلعسالحهستهای
معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر امور خارجه در مراســم گرامیداشــت روز بین المللی انهدام 
کامل سالح های هسته ای در مقر ســازمان ملل  متحد در نیویورک، با تأکید بر لزوم واداشتن رژیم 
صهیونیستی به خلع سالح هســته ای، تأکید کرد که جمهوری اسالمی در ایفای نقش مثبت خود 
برای نیل به خلع سالح هســته ای ثابت قدم می ماند.  رضا نجفی با تأکید بر اینکه سالح هسته ای 
تهدیدی واقعی علیه بشریت به  حساب می آید و خطر کاربرد آن امروز بیش  از پیش است، عنوان 
کرد: کشورهای هسته ای با تکیه بر بازدارندگی هسته ای و کاهش آستانه کاربرد این تسلیحات، وارد 
مسابقه هسته ای شده اند و حتی برخالف تعهد خود، سالح های مزبور را به برخی از متحدان خود 
منتقل می کنند. وجود حدود ۱۳هزار کالهک هسته ای، میزان خطر سالح هسته ای را نشان می دهد. 
وی از شکست دهمین کنفرانس بازنگری معاهده منع اشاعه سالح های هسته ای ابراز تأسف کرد و 
آن را نشانی از فقدان اراده سیاسی کشورهای هسته ای برای رسیدن به خلع سالح دانست.  گفتنی 
است که پیشنهاد اولیه گرامیداشت روز بین المللی انهدام کامل سالح های هسته ای از سوی جمهوری 
اسالمی ایران مطرح و با حمایت گروه عدم تعهد و تصویب مجمع عمومی سازمان ملل، در دستور کار 

ساالنه مجمع قرار گرفته و از سال۲۰۱۳ هرسال برگزار می شود. 

مکث

ادامهمداخلهجوییوفرافکنیواشنگتن
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشستی 
خبری، با مطرح کردن اظهارات مداخله جویانه 
درباره اتفاق های اخیر ایــران، تالش کرد ایران 
را مقصر بی نتیجه مانــدن تالش ها برای احیای 
برجام در موقعیت فعلی جلــوه دهد. ند پرایس 
در پاسخ به این ســؤال که آیا رخدادهای اخیر 
تأثیری بر مذاکرات وین یا تصمیم دولت آمریکا 
برای بازگشت سریع به توافق خواهد گذاشت یا 
نه، گفت: این موضوع به هیچ  وجه تغییری در عزم 
ما ایجاد نمی کند که اطمینان یابیم ایران به طور 
دائمی و قابل راســتی آزمایی از دستیابی به یک 
سالح اتمی منع شود. وی با تکرار این ادعا که اکنون 
مذاکرات در موقعیت درستی قرار ندارد، مدعی 
شد: »شــاهد تصمیم گیری از سوی دولت ایران 
نبوده ایم، تصمیمی که درصورت متعهد شدن به 

بازگشتی دوجانبه به برجام باید اتخاذ کند.«

مکث

سیاست  همسایگی

 حمالت سپاه
به گروهک های اقلیم کردستان

یگان های نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی طی روزهای 
گذشته علیه مواضع گروهک های تروریســتی در اقلیم کردستان 
عراق حمالت توپخانــه ای و پهپادی کردند. در ایــن عملیات که 
دوشنبه، چهارم مهرماه انجام شد، یگان های توپخانه ای و پهپادی 
نیروی زمینی ســپاه با به کارگیری تسلیحات هوشمند و نقطه زن، 
مقرهای تجمع و مراکز آموزشی و عملیاتی گروهک های تروریستی 
مســتقر در اقلیم کردســتان عراق را مورد هدف قرار دادند. شنبه 
2مهرماه نیروی زمینی سپاه با به کارگیری یگان های قرارگاه حمزه 
سیدالشهدا و در پاسخ به اقدامات اخیر گروهک های کومله و دمکرات 
برای ایجاد آشــوب و اغتشاش در شــهرهای مرزی، مقرهای این 
گروهک ها در اقلیم کردســتان عراق را مورد هدف قرار داد  و اعالم 
کرد این عملیات ادامه خواهد داشت. روابط عمومی نیروی زمینی 
ســپاه به دنبال دور اول این حمالت در اطالعیه ای اعالم کرده بود: 
»به استحضار ملت شریف، انقالبی و بیدار ایران اسالمی می رساند: 
به رغم تذکرات و هشــدارهای متعدد به مقامات اقلیم درخصوص 
جلوگیری از استقرار و فعالیت گروهک  ها و تروریست های مزدور و 
اجیر شده ضد انقالب علیه جمهوری اسالمی و قصور و بی توجهی آنان 
نسبت به اقدامات در خور و پیشگیرانه، نیروی زمینی سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی با به کارگیری یگان های عملیاتــی قرارگاه حمزه 
سیدالشهدا)ع( امروز )شنبه( انهدام مقرها و مراکز استقرار، طراحی 
و توطئه چینی گروهک های متجاوز تروریستی و ضد انقالب در آن 
سوی مرزهای کشور در اقلیم شمال عراق را با عملیات آتشباری و 
حمالت توپخانه ای آغاز کردند.  عملیات رزمندگان اسالم در راستای 
تضمین امنیت پایدار مرزی و تنبیه تروریست های جنایتکار متجاوز 
و مسئولیت پذیر کردن مقامات اقلیم در قبال مقررات بین المللی و 

وظایف قانونی خود ادامه خواهد داشت. «

دفاعی

کرده  است، امروز از رفع تحریم های ماهواره ای و اینترنتی ایران 
صحبت می کنــد؛ اقدامی که با هدف مداخلــه در امور داخلی 
کشور انجام می شود. امیرعبداللهیان عنوان کرد: برخی محافل 
و رسانه های آمریکایی احساســات پاک مردم ایران را تحریک 
می کنند؛ درحالی که در آمریکا بدتر از این حادثه رخ داده است؛ 
نه یک مورد بلکه ده ها مورد. در غرب همچنین اتفاق هایی رخ 
داده و به خیلی از موارد نیز رسیدگی نمی شود. وی در پاسخ به 
پرسشی درباره تصاویر برخورد نیروهای امنیتی با آشوبگران نیز 
گفت: بخشی از این تصاویر ساختگی است، اما برخی از تصاویر، 
نشان دهنده برخورد با آشوبگران اســت. اگر این اتاقی را که ما 
نشسته ایم کسی بخواهد آتش بزند، شما راحت می نشینید؟ در 

مقابل آشوب شما باید با اقتدار پاسخ دهید.
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3ابقا، 3جابه جایی و 2خداحافظی 
در فهرست معاونان شهردار
 سخنگوی شهرداری تهران: تغییرات جدید

 برای چابک سازی  و مردمی سازی  مدیریت شهری است

جلسه شورای معاونان شهرداری تهران با ترکیب جدید شامل 
ابقای ۳معاون، جابه جایی ۳معاون دیگر و تودیع ۲معاونت مالی 
و حمل ونقل در سالن همایش های گلزار شهدای بهشت زهرا)س( 
و در جوار مزار شهدا برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری شهر، 
سخنگوی شــهرداری تهران درباره تغییرات و احکام جدید در 
شهرداری تهران گفت: عهدی که آقای زاکانی از ابتدا با مدیران 
بست مبنی بر تالش شبانه روزی و ارزیابی در پایان یک سال بود؛ 
بنابراین طبق این رویکرد و همچنین تأکید شــهردار، انتظار 
می رفت که پس از ارزیابی یک ســاله معاونین و مدیران ارشد، 

متناسب با آن تغییراتی انجام شود.
عبدالمطهر محمدخانی با اشاره به تکمیل و استحکام برنامه های 
جامع توســعه و تحول شــهر در ســال اول مدیریت شهری و 
فراهم آمدن زیرســاخت های الزم، افزود: تغییرات جدید برای 
چابک سازی  و مردمی سازی  مدیریت شهری و همچنین افزایش 
سرعت کالن پروژه ها و عملیاتی تر کردن معاونت ها ست. رویکرد 
شهرداری در ســال دوم مدیریتش، افزایش چشمگیر سرعت 
اجرای پروژه های کالن و بــزرگ در ابعــاد مختلف کالبدی، 

هوشمندسازی و فرهنگی اجتماعی شهر است.
وی با بیــان اینکه در چنین مــدل مدیریتی، عهــد اخوتی با 
مدیران بســته نشــده و در مقابل آن تعهد و خدمت به مردم 
مالک قرار گرفته اســت، گفت: این مــدل مدیریتی عالوه بر 
چابک سازی ، به صورت مســتمر و دائم مدیریت را در معرض 
ارزیابی و پاسخگویی قرار می دهد؛ اینگونه همه ملزم هستند تا 
نسبت به روز قبل و ماه پیشین خود رشد داشته باشند و همیشه 
در معرض مطالبه و پاسخگویی باشند؛ این یک مدل مدیریتی 

جدید و پیشرو است.

 آغاز ماموریت: مجید باقری - معاون توسعه سرمایه انسانی و 
امور شورا. علیرضا جاوید - معاون هماهنگی امور مناطق

تمدید ماموریت: محمد امین توکلی زاده - معاون اجتماعی 
فرهنگی. حمیدرضا صارمی - معاون شهرســازی و معماری. 

عباس شعبانی - معاون فنی و عمرانی
تغییر ماموریت: لطف اهلل فروزنده از معاونت برنامه ریزی توسعه 
سرمایه انسانی و امور شــورا به معاونت مالی و اقتصاد شهری. 
حســین نظری از معاونت هماهنگ امور مناطــق به معاونت 
خدمات شهری و محیط زیست. جالل بهرامی از معاونت خدمات 

شهری و محیط زیست به معاونت حمل ونقل و ترافیک
پایان ماموریت: ابوالفضل فــالح - معاونت مالی و اقتصادی. 

مجتبی شفیعی - معاونت حمل ونقل و ترافیک

رئیس و نایب رئیس شورای شهر تهران اعالم کردند
زخم بافت های فرسوده بر تن پایتخت

معاونان شهرداری تهران و اعضای شــورای شهر با شرکت در 
جلسه هایي درباره مشکالت بافت  فرســوده تبادل نظر کردند. 
در این جلســه شــهرداران مناطق، دفاتر خدمات الکترونیک 
شهر تهران، برخی از دفاتر توســعه محلی و معتمدان محالت 
و همچنین فعاالن اقتصادی حوزه ساخت وساز به بیان نظرات 

خود پرداختند.
به گزارش همشهری رئیس شورای شهر در این نشست با تأکید 
بر اینکه بســیاری از تصمیمات و اقدامات تشویقی درخصوص 
بازسازی و نوســازی بافت های فرســوده به دلیل نبود منابع و 
بوروکراســی های اداری ابتر مانده اســت، گفت: متأســفانه با 
وجود اختالفات اینچنینی زخم بافت های فرسوده بر تن تهران 
مجروح همچنان باقی مانده است. مهدی چمران با اشاره به اینکه 
موضوع بافت های فرسوده مبحثی قدیمی هم در تهران و هم در 
کالنشهر های دیگر است، گفت: در دوره های قبل مصوب شد تا 
میزان بازسازی در تهران ۱۰ درصد باشد که خوشبختانه به رغم 
این نرخ تعیین شده در همان زمان میزان این اقدامات به ۱۲درصد 
رسید. میزان بازسازی، ترمیم و نوسازی بافت های فرسوده نسبت 
به حجم فعلی آن در پهنه شــهری روزبــه روز در حال افزایش 
است، اما متأسفانه به تعداد و حجم ســاختمان های فرسوده و 
بافت فرسوده اضافه شده است که این موضوع یکی از مهم ترین 
دغدغه ها و چالش های ماســت. او گفت: متأســفانه بسیاری از 
ساختمان هایی که در این حلقه قرار دارند با کوچکترین ارتعاش 
و یا لرزه ای تخریب و منجر به آســیب های جدی جانی خواهند 
شد. چمران با انتقاد از اینکه تصمیم گیری های مدیریت های قبل 
موجب شد تا شتابی که در ادوار گذشته برای حل این چالش رخ 
داده بود متوقف شود، گفت: من بارها اعالم کرده بودم که متوقف 
کردن و خراب کردن کار ســاده ای است و در عرض چند دقیقه 
می توان حکم تخریب یک جریان تصمیم ســاز را صادر کرد اما 
راه اندازی مجدد هر اقدامی نیازمند زمان و بررسی همه جوانب 
آن است. متأسفانه هنوز ترکش های تفکرات و تصمیمات غلط 
مدیران قبلی بر پیکر جامعه و مردم جراحت وارد می کند. یک 
مدیر در دوره قبل افتخار می کرد که خانه نمی ســازم و هنوز ما 
شاهد کارشکنی هستیم. چمران با اعالم اینکه میزان اتومبیل ها 
۸ برابر حجم خیابان ها و بزرگراه های تهران است، گفت: متأسفانه 
تفکر قبل بر این باور بود که به جای ساخت بزرگراه ها شهرداری 
اقدام به ساخت پیاده راه ها کند که هنوز هم این تفکر در الیه های 
مدیریتی حاکم  است و ما تالش داریم که به سرعت این موضوعات 
را اصالح کنیم و متأسفانه متهم به شهرفروشی می شویم. رئیس 
شــورای شــهر تهران در پایان اعالم کرد: متأسفانه هیچ یک از 
مسئوالن که تصمیم ساز تصمیمات غلط دوره ها و ادوار قبل بودند 
پاسخی برای اقدامات خود نداشتند ضمن آنکه اسنادی استخراج 
شده که بیشــترین میزان نابودی باغات و شهرفروشی در دوره 

شهرداری آقای کرباسچی بوده است.
پرویز سروری،  نایب رئیس شورای شهر تهران نیز در این نشست 
گفت: عملیاتی سازی  احیای بافت فرسوده از موضوعات مهمی 
است که مدیریت شــهری در دوره کنونی با تمام توان به دنبال 
آن است از این رو  این نشســت هم اندیشی برگزار شد تا بدانیم 
برای عملیات احیای بافــت در چه نقاطی نیاز بــه اصالح و یا 

حمایت است. 

 عباس شعبانی
 معاون فنی و عمرانی شهردار تهران

وزارت راه در نظــر دارد کمربنــد جنوبــی 
شــهر تهران را بــه بزرگراه شــهید شوشــتری 
متصل کند و بــه همین دلیل ایــن بزرگراه با 
اســتانداردهای آزادراه ســاخته می شــود. با 
توجه به تغییر این بزرگراه )شهید شوشتری( 
به آزادراه، بزرگ تر شــدن ابعاد این طرح در 
همان پوســته ای که تحت تملک شهرداری 
تهران است، انجام می شود. همچنین رینگ 
بزرگراهی و کمربندی شــهر تهران مطابق با 

طرح جامع و تفصیلی تکمیل خواهد شد.

 رضا بصیری
 معاون شهرسازی مرکز مطالعات تهران

کیوســک های نوین شــهری به عنوان المان 
کارآمد و مؤثر در مبلمان شهری دنیا مطرح 
اســت و کیوســک های نویــن شــهری تهران 
هم به سفارش سازمان زیباسازی و شرکت 
ســاماندهی صنایــع و مشــاغل طراحــی 
می شــوند. ســازمان زیباســازی طراحــی 
زیباشناســانه و کارشناســانه کیوســک ها 
را انجــام خواهــد داد و شــرکت ســاماندهی 
صنایع و مشاغل نیز در جانمایی، مکان یابی 
و تنظیــم رابطــه حقوقــی کیوســک ها بــا 

شهرداری تهران ورود خواهد کرد. 

شــهریور امســال بــود کــه طــرح عرضــه 
امــاک شــهرداری تهــران در بــورس اجرایی 
شــد و در مرحلــه اول 2 ملــک و ســپس یک 
ملــک، عرضــه و در کوتاه تریــن زمــان بــا 
قیمت مناسب فروخته شــدند. به گزارش 
همشهری، اکنون شهرداری، ملک چهارم را 
وارد تاالر شیشه ای کرده است و آن طور که 
مدیران معاونت مالی و اقتصادی شهرداری 
تهران گفته اند قصدشان از انجام معامات 
در بــورس کاال، شفاف ســازی  و تســهیل 
کردن فرایند معامله بین طرفین)خریدار و 

فروشنده( است.

4
ملک

شــهردار منطقــه۱۴ از اجــرای عملیــات 
محدوده هــای  و  معابــر  مناسب ســازی  
منتهی به مــدارس تا پانزدهــم مهرماه خبر 
داد. محمدامین ســاالری پور بــا بیان اینکه 
تاکنون حدود ۱58مترمربع از معابر منتهی 
بــه مــدارس مناسب ســازی  شــده، گفــت: 
»از طریــق نیازســنجی های صــورت گرفتــه 
از مــدارس و همچنیــن انعقــاد تفاهمنامــه 
بــا آمــوزش و پــرورش منطقــه در راســتای 
استقبال از مهر اقداماتی چون تجهیز و رفع 
نواقص عمرانی مدارس و ... در دستور کار 
معاونت های فنی و عمران، خدمات شهری 

و ترافیک قرار گرفته است.«

158
مترمربع

نقل قول خبر

عدد خبر

شورا

2روز هوای خطرناک طی 6ماه
 مدیرعامل شــرکت کنترل کیفیت هوای تهران 
گفت: در 6ماه نخست سال جاری، کیفیت هوای 
تهران ۲ روز در شــرایط پاک و 94روز در شرایط 
قابل قبول قرار داشت، ضمن اینکه 79روز شرایط 
ناسالم برای گروه های حساس، ۸روز شرایط ناسالم، 
یک روز شرایط بسیار ناســالم و ۲روز نیز شرایط 
خطرناک ثبت شده اســت. به گزارش همشهری، 
سیدمحمدمهدی میرزائی قمی با اعالم اینکه در 
مدت مشابه سال۱4۰۰، کیفیت هوای تهران، یک 
روز در شرایط ناســالم و ۳۱روز در شرایط ناسالم 
برای گروه های حساس قرار داشت، افزود: کیفیت 
هوای تهران در بقیه روزهای نیمه اول سال گذشته 
در شرایط مجاز قرار داشــت. وی با اشاره به اینکه 
طی ۱۸6روز ابتدایی ســال جاری، آالینده ذرات 
معلق کوچک تر از ۲.5میکرون در 5۳روز و ذرات 
معلق کوچک تر از ۱۰میکرون در ۲۰روز، فراتر از 
حد مجاز قرار داشتند و آالینده ازن نیز 47روز در 
شرایط نامطلوب قرار داشت، گفت: البته در بعضی 
از روزها بیش از یک آالینده به صورت همزمان در 

شرایط نامطلوب واقع شده بودند.

 خبر

مدیریت شهر

پیشرفت عملیات اجرایی  
پل تقاطع بزرگراه یادگار 
امام )ره(  با بلوار مرزداران

پیشرفت عملیات اجرایی  
پل تقاطع بزرگراه های 
شهید سلیمانی و حقانی

پیشرفت عملیات اجرایی  
پل تقاطع بزرگراه های شهید 

همت با شیخ فضل ا... 

پیشرفت عملیات اجرایی  
پل تقاطع بزرگراه شهید 
بابائی با بلوار شهید روته

پیشرفت عملیات اجرایی  
پل تقاطع بزرگراه شهید 
چمران با نمایشگاه  تهران

پیشرفت عملیات اجرایی  
پل تقاطع بزرگراه  شهید 

همت با رودخانه کن

 مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل های سواره روی شهر به روایت آمار

تعمیرات تخصصی پل ها

مشخص شدن برنده مناقصه

نهضت مقاوم سازی پل های 
سواره روی تهران

پل تقاطع بزرگراه شهید همت با خیابان گاندی
پل تقاطع بزرگراه شهید همت با بلوار نلسون ماندال

پل تقاطع بزرگراه شهید آوینی باخط  راه آهن ) کمربندی شهر ری(
پل تقاطع بزرگراه شهید فهمیده با بلوار چوگان )ضلع غربی استادیوم آزادی(

پل تقاطع بزرگراه شهید همت با خیابان ولیعصر )عج(
پل تقاطع بزرگراه آیت ا... هاشمی رفسنجانی با بلوار فرحزادی 

پل تقاطع بزرگراه شهید فهمیده با بلوار شیشه مینا)ضلع شرقی استادیوم آزادی(

برگزاری مناقصه
 پل تقاطع خیابان  حافظ با خیابان انقالب

23 دستگاه پل
مقاوم سازی و  بهسازی لرزه ای آنها در 

سال های 93 تا 97 به پایان رسیده است.

100درصد
پیشرفت تعمیرات خاص  زیرگذرپارکینگ 

شمالی حرم مطهر امام خمینی)ره(

100درصد
پیشرفت  روکش اپوکسی پل تقاطع 

خیابان  حافظ با خیابان آیت ا... طالقانی

50درصد
پیشرفت تعمیرات خاص پل تقاطع بزرگراه 

یادگار امام )ره( با خیابان ستارخان

100درصد
پیشرفت روکش اپوکسی

پل آزمایش 

6 دستگاه پل
مطالعه طرح های  مقاوم سازی

و بهسازی لرزه ای آنها در آستانه اتمام است.

12 دستگاه پل
مطالعه طرح های مقاوم سازی و بهسازی 

لرزه ای آنها در جریان است.

9 دستگاه پل
مطالعه طرح های  مقاوم سازی و بهسازی 
لرزه ای آنها در مرحله انتخاب مشاور است.

100
درصد

90
درصد

55
درصد

5
درصد

50
درصد

50
درصد

 آغاز 
عملیات اجرایی

 تعمیرات 
خاص زیرگذر
علم و فناوری 

شهر قدس

 آغاز 
عملیات اجرایی
روکش اپوکسی

پل تقاطع 
خیابان  

حافظ با خیابان 
جمهوری            

در دست اقدام 
روکش اپوکسی

پل تقاطع 
خیابان  
انقالب 

با خیابان 
سپاه)پل چوبی(

 تردد و توقف های بی قاعده موتورسیکلت ها در تهران 
به ویژه در حلقه مرکزی شهر، مشکالت و چالش های 
فراوانی را برای مردم و شبکه حمل ونقل پایتخت ایجاد 
کرده است؛ موتورهایی که پیاده روها را درنوردیده اند، 
مســیرها را خالف جهت طی می کنند، وارد خطوط 
بی آرتی می شوند و در میان خودروها ویراژ می دهند 
باعث می شــوند تصادفات بی شــماری در تهران رخ 
دهد؛ آنچنان که در 4۲درصد تصادفات فوتی پایتخت، 
یک طرف ماجرا به موتورسیکلت ها ارتباط پیدا می کند. 
در این بین، اغلب طرح ها و برنامه های مختلف پلیس 
راهور و مدیریت شهری طی سالیان گذشته به دالیل 
مختلف دوام و قوام نداشته و تداوم پیدا نکرده است تا 
غول موتورسیکلت ها در شــهر تهران هرروز بزرگ تر 
شود و مهارنشدنی تر به نظر برسد. در چنین شرایطی، 
شورای اسالمی شهر و شــهرداری تهران با همراهی 

و همکاری دیگر نهادها و دستگاه های مرتبط که در 
شورای ترافیک شهر تهران گردهم آمده اند، به صورت 
جدی و مستمر به دنبال برطرف کردن و مهار ابرچالشی 
به نام موتورسیکلت ها هستند. بر این اساس، ۳طرح 
مهم از دل جلسات مشترک شورا و شهرداری بیرون 
آمده که شامل ســاماندهی توقف موتورسیکلت ها 
در پیاده راه ها، ایجاد مســیر ویژه موتورسیکلت ها و 
جلوگیری از ورود آنها به خطوط بی آرتی و مسیرهای 

ویژه دوچرخه سواری با ابزارهای نوین می شود.

1  پارکینگ های ویژه در 3منطقه
اجرای طرح ساماندهی محل پارک موتورسیکلت ها 
آغاز شده است تا به صورت پایلوت در محورها و نقاط 
شناسایی شده، محل های ویژه ای برای توقف و پارک 
موتورسیکلت ها احداث شــود. با انجام و اجرای این 
طرح، پارک و توقف موتورســیکلت ها در پیاده روها 
ساماندهی شده و این وسایل نقلیه از محل عبور و مرور 
عابران پیاده خارج می شوند. به همین منظور تا کنون در 
حاشیه برخی از خیابان ها و معابر، با خط کشی و نصب 

نرده، محل هایی ویژه توقف موتورسیکلت ها در حاشیه 
خیابان ها ایجاد شده است. در این رابطه سیدحسین 
حسینی نژاد، مدیر اداره کل مهندسی و ایمنی ترافیک 
معاونت حمل ونقل و ترافیک به همشهری می گوید: 
»محورها و معابری که ظرفیت و قابلیت اجرای این طرح 
را دارند با همکاری پلیس راهور و شهرداری های مناطق 
شناسایی شده و در ادامه با نصب نرده و خط کشی های 
زاویه دار به محل های ویژه توقف موتورســیکلت ها 
تبدیل می شــوند. تا کنون این طــرح در چند محور 
ازجمله خیابان طالقانی و شــهید مفتــح و خیابان 
جمهوری اسالمی اجرا شــده و بازخورد خوبی هم از 
سوی شهروندان داشته است. راکبان موتورسیکلت ها 
نیز با بستن وسیله نقلیه خودشــان به نرده ها، دیگر 
نگران سرقت احتمالی آنها نخواهند بود. این موضوع 
به لحاظ ترافیکی هم آثــار و پیامد های مثبتی دارد و 
خطر تصادف وسایل نقلیه را کاهش می دهد.« در ضلع 
غربی تقاطع خیابان طالقانی و شهید مفتح در منطقه 
6و ۲مقطع از خیابان جمهوری در مناطق ۱۱و ۱۲این 
طرح اجرا شده و شناسایی و مطالعه برای اجرای طرح 

در دیگر محور ها در جریان است. همچنین بنا بر گفته 
سردار حمیدی، رئیس پلیس راهور پایتخت، با همکاری 
شــهرداری تهران طرح ایجاد فضای پارک در مقابل 
ورودی بازار هم در حال انجام و تکمیل است. سیدجعفر 
تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل 
شورای شــهر تهران هم در این رابطه می گوید: »قرار 
است منطقه ۱۲پیشنهادهای خودش برای ساماندهی 
موتورسیکلت ها را تهیه  و اعالم کند. نخستین گام برای 
ساماندهی محدوده مرکزی شهر به ویژه اطراف بازار این 
است که پیاده راه باید عاری از موتورسیکلت های باری، 

مسافربر و... شود.«

2  مسیرهای ویژه
ایجاد مسیرهای ویژه موتورسیکلت یکی از برنامه های 
اصلی مدیریت شــهری تهران برای ســاماندهی و 
نظم بخشــی به تردد موتور سیکلت هاست. در همین 
راستا مســیر ویژه تردد موتورســیکلت ها در تونل 
امیرکبیر احداث شد. مهدی صالحی، شهردار منطقه 
۲نیز از احداث مسیر ویژه موتورها در محدوده میدان 
توحید خبر می دهد. او می گوید: »به دلیل اینکه تداخل 
حرکتی موتورســواران و خودروها را در این محدوده 
شاهد هستیم، طرح کانالیزه شدن مسیر موتورسیکلت 
در این محدوده پیشنهاد شد و با هماهنگی پلیس راهور 
یک مسیر اختصاصی از ابتدای خیابان نصرت غربی تا 
خیابان آزادی برای موتورسواران به طول 4۰۰ متر ایجاد 
می شود.« خیابان های شوش و مولوی هم ازجمله معابر 
و خیابان هایی هســتند که از مدت ها قبل مطالعات 
مربوط به ایجاد مسیر ویژه موتورسیکلت ها در آنها آغاز 
شده است. در همین رابطه مشاور شهردار تهران در امور 
حمل ونقل و ترافیک از ایجاد خط ویژه موتورسیکلت 
در خیابان مولوی خبر می دهد. سیدمجتبی شفیعی 
می گوید: »طبق مصوبه شــورای ترافیک در خیابان 
مولوی یک خط ویژه پیش بینی شــده و براســاس 
طراحی ها ۲.5 متر از عرض خیابان به این امر اختصاص 

پیدا می کند.«  

3  ورود ممنوع با ابزارهای جدید!
چنــدی پیــش صحبــت از اختصاص بخشــی از 
مســیر بی آرتی خیابان مولوی به مســیر ویژه تردد 
موتورســیکلت ها به میان آمد که تشکری هاشــمی 
از منتفی شــدن این موضوع خبر می دهــد، ولی در 
عین حال می گوید: »قرار بر این اســت که تا آنجا که 
امکان دارد ورودی های بســیار زیاد به مسیر بی آرتی 
خیابان مولوی کاهش پیــدا کند. همچنین در آینده 
با کمک دوربین های هوشــمند، مانع های فیزیکی 
مناسب تر و علمک های فلزی الکترونیکی، جلوی ورود 
موتورسیکلت ها به این خط گرفته خواهد شد. چنانچه 
ابزارهای جدید مفید واقع شوند، در سایر مسیرهای 

بی آرتی هم مورد استفاده قرار می گیرند.«

3 اقدام برای ساماندهی موتور ها 
 مدیریت شهری تهران برای نظم بخشی به تردد موتورسیکلت ها، طرح هایی خاص ازجمله 

ایجاد خطوط ویژه را در دستور کار دارد

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار
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 معاون فنی، عمرانی و بهره برداری 

سازمان مدیریت بار و پایانه های حمل ونقل
مسافری شــهر تهران از اجرای 
اقدامات گسترده به منظور آمادگی پایانه های تهران 
برای اســتقبال از مــاه مهر خبــر داد. به گزارش 
همشــهری، عبدالصمد کبیری طامه، با اشاره به 
پیش بینی افزایش ۲۰درصدی حضور دانشجویان و 
استادان در ابتدای ســال تحصیلی در پایانه های 
تهران، از آمادگی پایانه ها برای استقبال از ماه مهر 
خبر داد. کبیری افزود: هر ســاله تا پیش از شیوع 
کرونا به صورت میانگین تعداد مسافران ورودی و 
خروجی به پایانه ها با افزایش ۱9درصدی روبه رو 
می شد که با پاندمی کرونا به 6درصد کاهش پیدا 
کرد. پیش بینی می شود با توجه به کاهش شیوع 
کرونا و لزوم بازگشایی مدارس و دانشگاه ها مجدداً، 
پایانه های تهران میزبان مســافران از اقصی نقاط 
کشور باشد که در این راستا برنامه ریزی برای ارائه 

خدمات مطلوب به دانش آموزان و دانشــجویان از 
ابتدای شهریورماه در دستورکار این معاونت قرار 
گرفته اســت. معاون فنی، عمرانی و بهره برداری 
ســازمان در ادامه با اشــاره به اهمیت نگه داشت 
مطلوب پایانه ها همزمان با افزایش مسافر تأکید کرد: 
آمادگی برای اســتقبال از مهر با تأکید مدیرعامل 
سازمان و به همت مدیران پایانه های چهارگانه از اول 
شهریورماه تا ۱5مهرماه ادامه خواهد یافت که در این 
طرح برنامه ریزی الزم برای اسکان موقت مسافران، 
اجرای ویژه برنامه های فرهنگی، کاشت گل و گیاه در 
فضای سبز پایانه ها، نصب عالئم ترافیکی، تعویض 
شــیرآالت ســرویس های بهداشــتی، سرویس 
درب های ورودی سالن ها، نظافت و شست وشوی 
اماکن عمومی نظیر سالن ها و سکوها، سرویس های 
بهداشتی، محوطه های ورزشی، مبلمان شهری و 
سایبان ها، شیشه های سالن ها و... در دستورکار قرار 

گرفته است.

پیش بینی افزایش 20درصدی مسافران در مهر 

از عمر برخی پل های سواره شهر تهران مدت هاست که می گذرد و به همین  خاطر نیاز به مرمت یا تعمیرات دارند. بر همین اساس، عملیات فنی تخصصی 
مربوط به این اقدام که سال ها چندان مورد توجه قرار نمی گرفت در دستور کار معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران و شرکت یادمان سازه قرار گرفته 
است. به گزارش همشهری، در این بین، طی هفته های گذشته روند مرمت و تعمیرات تخصصی پل های پایتخت با سرعت قابل توجهی انجام می شود که در 

داده نمای زیر جزئیات اقدامات صورت گرفته آمده است.
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پرونده سال آبی 1401– 1400با 

آب
کاهش 18تا 24درصدی بارندگی و 
افزایش 1.1درجه ای میانگین دمای 
هوای کشور نسبت به میانگین بلندمدت بسته شد. 
این در حالی اســت که در برآوردهــای آینده نگر 
هواشناسی نیز وزن پاییز خشک بیشتر بوده و الاقل 
در 3ماهه سال آبی 1402- 1401نیز نباید منتظر 

گشایشی در بارندگی بود.
به گزارش همشهری، روند کاهشی بارش های جوی 
همزمان با تغییرات اقلیمی و افزایش میانگین دمای 
هوا، در چند ســال اخیر به تشدید بحران آب منجر 
شده و متأسفانه در چشم انداز کوتاه مدت نیز جز با 
پافشاری بر مدیریت مصرف و اولویت دادن به تأمین 
آب شــرب، راهکاری برای گذر این بحران به چشم 
نمی آید. طبق آمارها، میانگین بارش های جوی سال 
آبی گذشته )اول مهر 1400تا 31شهریور 1401( 
حدود 20.6میلیارد مترمکعــب معادل 18درصد 
کمتر از میانگین بارش های کشور در 54سال اخیر 

بوده است.

سال خشک به روایت آمار
ســال آبــی 1401-1400)اول مهــر 1400تــا 
31شــهریور ســال 1401( به جز یک دوره بارش 
مقطعی در بهار امســال، سالی خشــک و کم باران 
بود و هرچند در سایه تغییرات اقلیمی و به خصوص 
ورود جریان موســمی هند )مونسان( سیالب هایی 
برای مناطقی ایجاد شد اما درمجموع بارندگی های 
آن در مقایســه با میانگین بلندمدت نامساعد بود. 
این در حالی است که بررســی آمارهای مربوط به 
تغییرات دمای هــوا نیز از تغییــرات قابل توجه در 
این حوزه حکایت دارد به گونه ای که متوسط دمای 
کشور در سال آبی گذشته نســبت به دوره زمانی 
بلندمدت 1.1درجه افزایش داشــته اســت. طبق 
آمارهای هواشناســی، حداکثر تغییرات دما نسبت 
به بلندمدت، در اســتان کهگیلویــه و بویراحمد با 
1.9درجه افزایش و استان ایالم به 1.7درجه رشد 
تعلق داشته است. در قعر جدول تغییرات دمای هوا 
نیز استان های گلستان و خراسان شمالی با افزایش 
0.4درصدی قرار دارند. این تغییرات در حالی است 
که هرگونه نوســان پایدار دمای هوا در یک منطقه 
می تواند زمینه ساز تغییرات شدید و گسترده اقلیمی 
و آبی باشــد. در همین رابطــه، ابوالفضل خادمی، 

کارشناس حوزه اقلیم شناســی به فارس می گوید: 
افزایش 0.1درجه ای دما روی همه مسائلی که فکر 
می کنید، اعم از بهره وری کشاورزی، فرسایش خاک، 
تغییرات مدل بارش و سایر موارد مهم اثرگذار است.  
به عقیده این کارشناس اقلیم شناسی، تغییر اقلیم 
به معنای این نیست که ما باید فعالیت های صنعتی 
و کشــاورزی خود را تعطیل کنیم بلکــه باید برای 
مدیریت آثار این تغییرات و تالش برای کند شدن 

روند آن تالش کنیم. 

دو روایت از افول بارندگی
اطالعات و داده های مؤسســه تحقیقات آب وزارت 
نیرو نشان می دهد در ســال آبی گذشته )1401-

1400( میانگین بارش های جوی کشور در مقایسه 
با میانگین بارش های بلندمدت کشــور )54ساله( 
18درصد کاهــش پیدا کــرده و مجمــوع حجم 
بارش های کشــور از میانگین 249.3میلی متر در 
دوره 54ساله به 203.9میلی متر در سال آبی گذشته 
رسیده اســت. این تغییر به معنای کاهش ورودی 
20.6میلیــارد مترمکعب آب به منابع آبی کشــور 
اســت. البته همزمان با آمارهای مؤسسه تحقیقات 
آب وزارت نیرو، آمارهای ســازمان هواشناســی از 
کاهش 24درصدی های بارندگی سال آبی گذشته 
نسبت به متوسط بلندمدت حکایت دارد که بیانگر 
شرایط نامساعدتری است. فارغ از اختالفات آماری 
این دو مرجع، در ســال آبی گذشته، بخش اعظمی 
از حوزه های آبی 9گانه کشور ازجمله، حوضه آبریز 
کرخه، مرزی غرب، سفیدرود بزرگ، دریاچه نمک، 
زهره و جراحی، هامون هیرمند، ســرخی و ســایر 
مناطق، کاهش 25تا 50میلی متری بارش های جوی 
را تجربه کردند. براساس آمارها، در سال آبی گذشته، 
23استان کمتر از میانگین بلندمدت و 5استان در 
حد نرمال باران دریافت کرده اند و البته به مدد توفان 
مونسان هند، استان سیستان و بلوچستان و جنوب 
استان هرمزگان شاهد رشد میزان بارندگی نسبت 
به متوســط بلندمدت بوده اند. درمجموع، با نگاهی 
به شرایط بارندگی در 54ســال گذشته، سال آبی 
1401- 1400در بین 11سال دارای کمترین میزان 

بارندگی رده بندی می شود.

جزئیات بارندگی در سال آبی گذشته
براســاس اطالعات حوضه های آبریز 9گانه کشور، 

حوضه آبریز کرخه و مرزی غــرب 38درصد کمتر 
از متوسط بلندمدت بارش دریافت کرده است. این 
آمار در حوضه های آبریز سفیدرود بزرگ 26درصد، 
کارون بــزرگ 25درصد، فالت مرکزی و شــرقی 
24درصــد، ارس و اترک 19درصــد و حوضه های 
شــمالی 4درصد کاهش را ثبت کرده است. در این 
میان در حوضه آبریز زاینده رود کاهش 23درصدی 
بارش ها تجربه شده و در دریاچه ارومیه نیز بارندگی 
17درصد از متوسط بلندمدت کمتر بوده است. به 
گزارش فارس با درنظر گرفتن ضریب نفوذ و رواناب 
از میزان بارندگی کشور، کاهش 18درصدی میزان 
بارندگی نسبت به بلندمدت سبب شده است شاهد 
کاهش ورودی به میزان 20.6میلیارد مترمکعب آب 

به منابع آبی کشور باشیم.

نشانه های پاییز خشک
محمد پورحمید کارشــناس حوزه آب با اشاره به 
شرایط بارندگی در کشور می گوید: کاهش ورودی 
20.6میلیارد مترمکعبی در کشوری که کل سرانه 
آب تجدیدشــونده اش کمی بیش از 100میلیارد 
مترمکعب است به معنای شرایط دشوار تأمین آب 
است. این کارشناس با اشــاره به استقرار سیستم 
حکمرانی منابع آب در کشــور گفت: پیش بینی ها 
بیانگر پاییز خشک در پاییز ســال آبی است و باید 
در همه مصارف آب، بازنگری جدی به وجود بیاید.  
بنابراین گزارش با توجه به جزئیات ذکر شده به نظر 
می رسد شرایط تأمین منابع آبی در سال آبی جاری 
باید بــا مدیریــت قابل توجه و همراهــی مردم در 
صرفه جویی همراه باشد تا بدون ایجاد تنش آبی از 

شرایط عبور کنیم.

زنگ خطر آبی در پایتخت
به دلیل وقوع خشکسالی پیاپی و کاهش بارندگی ها، 
سال آبی 1401-1400 در تهران با کسری مخزن 
89میلیون مترمکعبی نســبت به ســال آبی قبل 
پایان یافت و ســال آبی جدید با مجموع ذخایر آبی 
411میلیون مترمکعبی آغاز شد که گویای اوضاع 
نامناسب منابع آبی برای تهران است. کارنامه سال 
آبی 1401-1400 در حالی بســته می شــود که 
میزان بارش های استان تهران در مقایسه با متوسط 
بلندمدت با کاهش 26درصدی مواجه بوده و ورودی 
آب به مخازن ســدهای تهران را نیز تحت تأثیر قرار 

داده است. مقایسه میزان بارش ها در حوزه عملکرد 
استان بیانگر کاهش 25درصدی نزوالت جوی سال 
آبی 1401-1400 نسبت به 275.6میلی متر بارش 
سال آبی 1400-1399 است، همین امر با توجه به 
عدم بارش برف و نبود پوشش برفی مناسب در حوضه 
آبریز سدهای تأمین کننده آب شرب کالنشهرهای 
تهران و کرج در زمستان سال 1400 موجب شد که 
برف موجود در حوضه آبریز سدها نیز به تدریج ذوب 
شده و شاهد رواناب و سیالب های ناشی از ذوب برف 
نباشیم. اکنون میزان ورودی آب به مخازن سدهای 
پنج گانه تهران با کاهش 16درصدی نسبت به سال 
آبی گذشته مواجه بوده و در آســتانه فصل پاییز و 
شروع ســال آبی جدید، با 411میلیون مترمکعب 
ذخیره آبی و کسری 89میلیون مترمکعبی نسبت به 
سال گذشته وارد سال آبی 1402-1401 می شویم، 
همچنین حجــم ذخیره آبی در مخازن ســدهای 
امیرکبیر و طالقان در ســامانه غرب 281میلیون 
مترمکعب بوده و در مقایسه با مخزن نرمال انتهای 
شهریور کمبود 183میلیون مترمکعبی و در سامانه 
شــرق ســدهای لتیان، الر و ماملو با حجم ذخیره 
133میلیــون مترمکعبی کاهــش 275میلیون 
مترمکعبی نسبت به مخزن نرمال انتهای شهریور 

مواجه شده اند.
 از ســوی دیگر با توجه به پیش بینی های سازمان 
هواشناسی مبنی بر بارش های کمتر از نرمال در مهر 
و آبان ماه ســال جاری، درصورت تداوم خشکسالی 
حاکم در کشور و حوضه آبریز سدهای تحت پوشش 
و روند نزولی آب ورودی به مخازن ســدهای تحت 
پوشش، سال ســختی را به لحاظ تأمین مطمئن و 

پایدار آب رقم زده است. 
به گــزارش ایســنا، در روزهای اخیر نیز شــرکت 
آب و فاضالب اســتان تهران در اطالعیه ای ضمن 
درخواست از مشــترکان برای کاهش مصرف اعالم 
کرد: بنا بر گزارش های سازمان هواشناسی، میزان 
بارش ها در مهر و آبان امســال کاهش محسوسی 
نسبت به میانگین بلندمدت دارد و با توجه به اینکه 
بخش اعظم نیاز آبی تهران از منابع ســدها تأمین 
می شود، این کمبود بارش می تواند تهران را با کمبود 
جدی آب مواجه کند و این در حالی است که حجم 
سدهای پنج گانه تأمین کننده آب تهران به علت بروز 
خشکسالی های پیاپی با کسری بیش از 50 درصد 

نسبت به بلندمدت روبه رو است.

جدال اقلیم ایران با کاهش بارندگی و افزایش دما
پرونده سال آبی 1401- 1400 بسته شد

برخورد با تخلف بانک ها
ابوذر سروش، معاون نظارت بانک مرکزی 
می گوید:   با پایان مهلت دو هفته ای تعیین 
شده بانک مرکزی برای بانک ها و مؤسسات 
اعتباری غیربانکی نقض کننده ضوابط نرخ 
سود علی الحساب سپرده مدت دار، این مؤسسات و بانک های 

متخلف به هیأت انتظامی بانک ها معرفی می شوند.
به گفته او، حسب بازرسی های انجام شده و همچنین گزارش های 
دریافت شــده،  برخی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از 
نرخ های مصوب ابالغی تخطی می کننــد. او افزود:  ادامه روند 
نقض ضوابط ابالغی درخصوص نرخ های ســود علی الحساب 
یادشــده بدون توجه به پیامدهای آن در برخــی از بانک ها و 
مؤسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه 
بانکی موجب تضییع حقوق سایر ذی نفعان و همچنین تهدید 
ثبات،  سالمت و اســتحکام مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری 
را فراهم کرده اســت. البته این سیاست بانک مرکزی مشروط 
به اینکه نهاد سیاســتگذار پولی خود را متعهد به انجام وظیفه 
اصلی اش یعنی کنترل نرخ تورم بداند، قابل دفاع است اما واقعیت 
این است که با وجود شکاف بین نرخ تورم با نرخ سود سپرده های 
سرمایه گذاری بانک ها، در عمل نه تنها نرخ تورم روند کاهشی 
محسوسی نداشته بلکه عمال این سیاست باعث تضعیف انگیزه 
سپرده گذاران بانکی شده است. از این جهت سؤال مهم این است 
که بانک مرکزی چرا همچنان بر تثبیت و حفظ شکاف بین نرخ 
سود سپرده ها با نرخ تورم اصرار دارد و اگر به کارایی این سیاست 
معتقد است، چه زمان می توان انتظار داشــت که نرخ تورم به 
سمت تک رقمی حرکت کند؟ فراموش نکنیم که در سیاست های 
کلی برنامه هفتم توسعه بر تورم تک رقمی تأکید شده و از این 
جهت انتظار می رود بانک مرکزی سیاست روشن ضدتورمی را 

اعالم کرده و نسبت به آن متعهد باشد.

رصد تورم در دولت
  خبر: تشکیل واحد رصد تورم و تهیه برنامه رشد 
سرمایه گذاری در حوزه دستگاه های اجرایی مختلف 
در ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت و به ریاســت 

سیدابراهیم رئیسی به تصویب رسید.

  نقد: به نظر می رســد دولت عزم خــود را جزم 
کرده تا نرخ تــورم را از طریق رصــد مداوم کنترل 
کند. برای همیــن منظور یک واحد ویــژه هم در 
نهاد ریاست جمهوری تشــکیل داده است. ظاهرا 
تصمیم دولت بر این اســت که بین سیاســت های 
مالی و پولی هماهنگی مؤثری بــا هدف مهار تورم 
ایجاد کند. چنین تدبیری برای نخســتین بار است 
که گرفته می شود، اما حال باید دید آیا دستگاه های 
مسئول در دولت با بانک مرکزی هماهنگ می شوند 
یا التزام خود را در عمل نشان خواهند داد؟ هرچند 
که مسئولیت کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی 
براساس قانون برعهده بانک مرکزی است، اما شاید 
دولت به این نتیجه رســیده که یکــی از علت های 
تورم ساختاری در ایران ناشی از بی انضباطی مالی 
و کســری بودجه دولت اســت و جمع بندی ستاد 
اقتصادی دولت این است که از دمیدن در تنور تورم با 
هیزم کسری بودجه دولت جلوگیری شود. راه توفیق 
دولت و بانک مرکزی این اســت که یک نرخ تورم و 
هدف مشخص را برای 3سال آینده تعیین و اعالم 
کنند و هرگونه سیاســتی که باعث خدشه در نرخ 
تورم هدف شود، در نطفه خنثی شود. این تصمیم 

دولت را به فال نیک بگیرید.

چهره روز

نقد  خبر

گزارش

مرکز آمار ایران رونمایی کرد
خوراکی ها؛ موتور محرک تورم

تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران نشــان می دهد رشد قیمت 
کاالهای خوراکی و آشامیدنی  همچنان موتور اصلی منحنی نرخ 
تورم اســت؛ به گونه ای که نرخ تورم نقطه به نقطه گروه کاالیی 
خوراکی ها و آشامیدنی ها 31.6درصد باالتر از نرخ تورم نقطه به 
نقطه کل کشور در شهریورماه امسال است. به این ترتیب با اینکه 
نرخ تورم کاالهای خوراکی و آشــامیدنی در شهریور نسبت به 
مردادماه 5درصد کاهش یافته، اما باالترین فشار تورم خوراکی ها 

و آشامیدنی ها را دهک فقیر و ضعیف جامعه تحمل می کند.
به گزارش همشهری، مرکز آمار ایران اعالم کرد: فاصله تورمی 
در گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در شهریور 
امسال نسبت به مرداد امسال نیم واحد درصد رشد کرده و نرخ 
تورم ماهانه گروه کاالهای غیرخوراکی ها و خدمات تنها یک دهم 

درصد پایین آمده است.
این گــزارش می افزاید: نرخ تورم نقطه به نقطه کل کشــور در 
شهریورماه1401 برابر 42.1درصد بوده که در بین دهک های 
مختلــف هزینــه ای در بــازه 39.8درصد بــرای دهک دهم 
)ثروتمندان( تا 47.6درصــد برای دهک اول )فقرا( نوســان 
داشته و شکاف نرخ تورم نقطه به نقطه بین دهک فقیر و غنی به 
7.8درصد رسیده است. کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در گروه 
خوراکی ها و آشامیدنی ها در شــهریور امسال برای دهک های 
پنجم، ششم و هشتم به میزان 57.9درصد و بیشترین هم برای 

دهک اول به میزان 60.7درصد ثبت شده است. 
مرکز آمار ایران می گوید: فاصله تورم نقطه به نقطه بین دهک 
فقیر و ثروتمند جامعه در شهریور امســال نسبت به مردادماه 
8دهم درصد بیشتر شده و در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها 
و دخانیات 5دهم درصد رشــد کرده؛ درحالی که شکاف تورم 
کاالهای غیرخوراکی ها و خدمات در ماه پیش یک دهم درصد 

افت کرده است.

کالبدشکافی تورم شهریور
براساس آمار رســمی میانگین نرخ تورم نقطه به نقطه در کل 
کشور طی ماه گذشته 49.7درصد بوده؛ درحالی که دهک های 
اول تا هفتــم جامعه نرخ تورمــی باالتر از نرخ تــورم نقطه ای 
میانگین کشوری را تحمل کرده اند؛ درحالی که تنها دهک های 
ثروتمند هشتم تا دهم نرخ تورم پایین تر از میانگین کشوری را 

شاهد بوده اند.
مرکز آمار می گوید: درحالی که نرخ تورم نقطه به نقطه کاالهای 
خوراکی، آشــامیدنی  و دخانیات از 80.4درصد در مردادماه به 
75.4درصد در شهریورماه کاهش یافته، اما نرخ تورم نقطه ای 
خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات دهک  اول 81.6درصد، 
دهک دوم 78.8درصد، دهک سوم 76.9درصد و دهک چهارم 

75.9درصد بوده است.

وزن کشی تورم خوراکی ها
باال بودن نرخ تــورم خوراکی ها در ســبد کاالهای دهک های 
مختلف نشــان می دهد که به هر میزان نرخ تورم خوراکی ها و 
آشامیدنی ها بیشتر شــود، به دلیل ضریب اهمیت آن در سبد 
هزینه خانوارهای کم درآمد، فشــار بیشــتری بر سفره اقشار 
متوسط و ضعیف وارد می سازد؛ به گونه ای که 43.3درصد سبد 
هزینه ای دهک های اول و 41.1درصد سبد هزینه دهک دوم به 
نوسان قیمت کاالهای خوراکی ها و آشامیدنی بستگی دارد. این 
در حالی است که نرخ تورم کاالهای خوراکی و آشامیدنی تنها 
17.2درصد ســبد هزینه دهک ثروتمند جامعه را تحت تأثیر 

قرار می دهد.

کاهش اندک تورم پیش نگر
براســاس آخرین آمارهای مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه از 
52.2درصد در مردادماه به 49.7درصد در شهریورماه کاهش 
یافته است. شادا، ارگان رسانه ای وزارت اقتصاد گزارش داد: تورم 
نقطه به نقطه از آن جهت حائز اهمیت است که دورنمای تورم و 
مسیر آتی تورم ساالنه را نشان می دهد و در عمل واکنش سریع تر 
آن به تغییرات سطح عمومی قیمت هاست. براساس این گزارش 
تورم تولیدکننده براساس گزارش بانک مرکزی در مردادماه در 
یک روند نزولی از 80.9درصد در شــهریورماه سال گذشته به 
42.1درصد در مردادماه رسیده و تورم ماهانه تولیدکننده هم 
از 8.5درصد در اردیبهشت ماه امسال به 0.2درصد در مردادماه 
رسیده که بیانگر استمرار روند کاهشــی نرخ تورم در ماه های 

آینده است. 
براســاس اعالم مرکز آمار تورم نقطه به نقطه در شهریورماه با 
افت 2.5درصدی به 49.7درصد رسید؛ بنابراین تورم در مسیر 
کاهشــی قرار گرفته بود، اما به دلیل اصــالح و حذف ارز رانتی 
4200تومانی، مقداری نرخ تورم را افزایــش داد، اما مجددا از 
تیرماه نرخ تــورم تولیدکننده و تورم نقطه به نقطه در مســیر 
کاهشی قرار گرفته اســت. وزارت اقتصاد می گوید: با توجه به 
سیاست های پولی بانک مرکزی در دولت سیزدهم برای کنترل 
ترازنامه بانک ها و سیاســت های حمایت از تولید و همچنین 
کاهش تورم جهانی، به نظر می رسد در ماه های آینده تورم نقطه 
به نقطه به صورت پایدار به روند نزولی خود ادامه دهد و با چند 
ماه تأخیر نرخ تورم میانگین هم مجددا در مسیر کاهشی قرار 

خواهد گرفت.
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 با وجودی که کمتر از یک هفته از آغاز 

مدارس می گذرد، اما گرانی سرویس گزارش
مدارس و حواشی پیرامون آن باعث 
شده که برخی خانواده ها همچنان برای رفت وآمد ایمن 
فرزندانشان دغدغه های جدی داشــته باشند. حاال 
براساس اعالم وزیر آموزش و پرورش این هزینه ها تا 
حدودی کاهش پیدا کرده و بررسی های همشهری از 
2سایت ارائه خدمات در حوزه سرویس ایاب و ذهاب 
دانش آموزان )sns.tehranedu.ir و ســپند( هم 
نشان می دهد مبالغی که تا همین یک هفته پیش در 
قراردادهای سرویس مدارس اعالم می شد حاال کاهش 
3 تا 4میلیون تومانی یافته است؛ هر چند که با همین 
نرخ جدید هم مسیر 7.5کیلومتری خانه تا مدرسه هم 
چیزی حدود 8 تا 9میلیون تومان آب می خورد و این 
رقم برای مســافت های بیش از 15کیلومتر با برآورد 
ترافیک به 20میلیون تومان هم می رسد! اما یک مشکل 
دیگر هم وجود دارد؛ انصراف رانندگانی که با کاهش 
قیمت ها دیگر مایل به همکاری رسمی با سامانه های 
تردد دانش آموزی نیســتند. این در حالی است که با 
وجود کاهش  قیمت ها، خانواده هــا همچنان از پس 
هزینه های سرویس مدرســه برنمی آیند و به گفته 
خودشان اگر با رانندگان توافق شخصی داشته باشند، 
هزینه هایشان نسبت به قیمت های فعلی اعالم شده در 
سامانه  بسیار کمتر خواهد شد. حاال بسیاری از فعاالن 
حوزه آموزش و پرورش از این وضعیت نگران هستند و 
معتقدند در توافق مســتقیم خانواده ها و رانندگان، 
صالحیت آنها و کیفیت خدماتــی که ارائه می کنند، 
بررسی نمی شود و در این توافق های شخصی و بدون 
نظارت، کیفیت فدای قیمت های ارزان تر خواهد شد. 
این در حالی اســت که ســرویس مدارس تا پیش از 
پاندمی کووید-19 دست کم یک میلیون و300هزار 
دانش آموز شــهری و حدود 250هــزار دانش آموز 
روستایی را جابه جا می کرد، اما آمار این دانش آموزان در 
سالی که آموزش ها حضوری برقرار شده، هنوز مشخص 
نیست و گرانی سرویس مدارس در سامانه های اعالم 
شده از سوی وزارت کشور و آموزش و پرورش، بسیاری 
از خانواده ها را در امضای چنین قراردادهایی با مشکل 

مواجه کرده است.

قیمت ها همچنان گران است 
هفته آخر شهریور بود که محمدرضا ولی زاده، رئیس 
اداره توسعه انجمن های اولیا و مربیان سراسر کشور از 
افزایش 25درصدی هزینه سرویس مدارس خبر داد. 
همان زمان البته احمد محبی، دبیر کارگروه ماده18 
ســرویس حمل ونقل دانش آموزان ایــن افزایش را 
35درصد اعالم کرد، اما هر چه بود، قیمت ســرویس  
مدارس برای تردد یک ســال تحصیلی دانش آموزان 
تقریبا از 8میلیون شروع می  شد و به 25میلیون تومان 
هم می رسید؛ رقمی که در توان بسیاری از خانواده ها 
به ویژه آنهایی که چند فرزندی هستند، نبود. اعتراض 
خانواده ها با واکنش وزیر آمــوزش و پرورش همراه 
شد. او 30شهریور اعالم کرد: در این باره بررسی های 
الزم انجام شده و نرخ ســرویس مدارس کاهش پیدا 

کرده است. یوســف نوری در این باره گفته بود: »نرخ 
ســرویس مدارس درصد قابل توجهــی کاهش پیدا 
کرده و اگر مبالغ اضافه ای از مردم دریافت شده، باید 
برگردانده شــود.« بســیاری از این خانواده ها هم در 
گفت وگو با همشهری کاهش این هزینه سامانه وزارت 
کشور و آموزش و پرورش را تأیید کردند، اما به گفته 
خودشان همین مبالغ کاهش یافته هم خارج از توان 
اقتصادی شان است. پدر یک دانش آموز دبیرستانی در 
این باره می گوید: »هزینه سرویس مدرسه فرزندم از 
میدان پونک به خیابان پیامبر حدود 11میلیون تومان 
بود و حاال 8.5میلیون تومان شده، اما راننده ای که با او 
توافق کرده ایم برای همین مســیر حدود 5میلیون و 
400هزار تومان می گیرد. ترجیح می دهم این 3میلیون 
باقیمانده را برای کالس های دیگر فرزندم خرج کنم.« 
مادر 2دانش آموز که به گفته خودش ساکن منطقه22 
و حوالی دریاچه چیتگر است هم کاهش این قیمت  را 
چندان مؤثر نمی داند و می گوید: »دخترانم در مقاطع 
اول دبیرستان و دوم دبستان تحصیل می کنند. زمان 
ثبت نام دختر اولم، مدیر مدرســه به ما اعالم کرد که 
در سامانه sns.tehranedu.ir ثبت نام کنیم. ابتدا 
14میلیون تومان هزینه ســرویس تعیین کردند و 
چند روز بعد شد 12میلیون تومان. دوشنبه گذشته 
مدیر مدرسه به ما اعالم کرد دوباره قیمت را در سایت 
بررســی کنیم. حاال قیمت بــه 8میلیون و600هزار 
تومان رسیده که واقعا نسبت به مبلغ اولیه مناسب تر 
اســت، اما برای دختر دیگرم که دبستانی است این 
مبلغ کاهش چندانی ندارد؛ قبال 10میلیون و200هزار 
تومان بود و حاال شــده 9میلیون و600هزار تومان.« 
به گفته او، تامین 17، 18میلیــون تومان پول برای 
سرویس مدرســه واقعا سخت اســت: »برای فرزند 
بزرگ مان ثبت نام نهایــی را با همان حدود 8میلیون 
تومان انجام دادیم، اما برای دختر کوچک مان با یک 
راننده ون به توافق رسیده ایم که 5میلیون و600هزار 
تومان می گیرد. این هزینه به صرفه تر است، اما مدیر 
دبستان به ما می گوید این اقدام خطرناک است؛ چون 
صالحیت چنین رانندگانی مورد بررسی قرار نمی گیرد 
و هر اتفاقی که برای دانش آموزان رخ بدهد، مسئولیت 
مســتقیم آن با خانواده ها خواهد بود.«  این در حالی 
است که امسال پیش بینی می شود خانواده ها به دلیل 
شناور شدن ساعات کاری نیاز بیشتری به استفاده از 
سرویس مدارس داشته باشند؛ به عنوان مثال در شهر 
تهران و براساس اعالم استانداری، ساعت آغاز به کار 
مدارس ابتدایی از 8:30 و مدارس متوســطه از 7:30 
است. ســاعت آغاز به کار کارمندان دولت هم حدود 
7:30 صبح اعالم شــده و این وضعیت باعث می شود 
بسیاری از خانواده ها به ویژه در مقطع دبستان، ناگزیر 
به استفاده از سرویس مدارس باشند، اما چالش جدی 
همان هزینه هاســت. مادر یکی از دانش آموزان هم 
در این باره می گوید: »ما در شــهرک المپیک زندگی 
می کنیم و مدرسه پســرم حوالی میدان پونک است. 
باید 18میلیون تومان هزینه سرویس مدرسه بدهم. 
پیش از شیوع کرونا خودم او را به مدرسه می بردم، اما 
حاال باید ساعت7:30 در اداره باشم و نمی توانم فرزندم 

را ساعت6:30 پشت در مدرسه رها کنم.« 

راننده ها هم راضی نیستند 
مشکل اما تنها به گرانی های ســرویس مدارس برای 
خانواده ها ختم نمی شــود. حاال با اصــالح و کاهش 
قیمت ها، پیمانکاران و رانندگانی که پیش از این با مبالغ 
هنگفت تری قرارداد یک سال تحصیلی برای جابه جایی 
دانش آموزان را بســته بودند، دیگر مایل به ادامه کار 
نیستند. خانمی که به گفته خودش ماشین 206صفر 
دارد و امســال تصمیم گرفته راننده سرویس مدرسه 
باشد، به همشهری می گوید: »با یک شرکت پیمانکار 
قرارداد داشتم و قرار بود برای 2شیفت 7:15 و 14:30 
ماهانه یک میلیون و 800هــزار تومان پول بگیرم، اما 
حاال گفته اند این مبلغ یک میلیون تومان شده است. 
ما بیمه نداریم، استهالک ماشین و سایر هزینه ها هم 
محاسبه نمی شود. اصال به صرفه نیست که برای ماهی 
یک میلیون تومان این کار را انجام دهم.« راننده دیگری 
هم می گوید: »دلیل این همه تصمیم گیری های متغیر 
را نمی دانیم. اعالم کردند برای مســیر 2کیلومتری تا 
پایان خرداد ســال آینده می توانیم حداقل 9میلیون 
تومان قرارداد ببندیم، امــا حاال می گویند 5میلیون و 
600 تومان. اصال ارزش ندارد با شرایط سختی که برای 
رانندگان سرویس مدارس می گذارند با این مبالغ کار 
کنیم. امسال پرداختی  خانواده ها را هم قسطی کرده اند 
و اگر وســط ماه تصمیم بگیرند که دیگر از سرویس 
استفاده نکنند، ما هیچ کاری از دست مان برنمی آید. 
این شرایط عادالنه نیست و تکلیف مان را نمی دانیم.« 
این مسائل را پیمانکاران سرویس دهی برای مدارس هم 
تأیید می کنند. یک نفر از آنها می گوید: »هزینه سرویس 
مدارس را در ابتدا 3برابــر کردند و حاال دوباره کاهش 
داده اند و راننده ها دیگر راضی به کار با این قیمت های 
ارزان تر نیستند. مدیران شهرداری می دانستند که این 
مبالغ زیاد است و موجب اعتراض خانواده ها می شود، اما 
آن را تصویب کردند و حاال که دوباره رأی به کاهش آن 
داده اند، نمی توانیم رانندگان را راضی به ادامه کار کنیم. 
تمام فعالیت های سرویس مدارس هم از طریق سامانه 
انجام می شود و خانواده ها می توانند بخشی از مبلغ را در 
ابتدا و باقیمانده را به صورت ماهانه پرداخت کنند، اما 
هیچ الزام و تعهدی به قرارداد ندارند و هر زمان بخواهند 
می توانند سرویس مدرسه را کنسل کنند. این مسئله 
به نفع ما و رانندگان نیست.«  به گفته این فعال حوزه 
حمل ونقل، برخی رانندگان پول قراردادها را برگردانده 
و حاضر به ادامه همکاری هم نیستند. آنها خودشان با 
خانواده ها توافق می کنند و در این میان درصدهایی که 
برای بیمه و مالیات و سهم آموزش و پرورش به صورت 
قانونی از آنها کسر می شود را نمی دهند. در این باره یکی 
از رانندگان منطقه پردیس می گوید: »برای ثبت نام در 
سامانه تردد دانش آموزان هفت خان رستم را باید سپری 
کنیم. اگر تمام شرایط را هم داشته باشیم آنقدر کسری 
می خوریم که اصال به صرفه نیست. 3درصد به مدرسه، 
یک درصد به آموزش و پــرورش، یک درصد به بیمه و 
موارد دیگر؛ به همین دلیل امسال تصمیم گرفتم خودم 
به صورت مستقل کار کنم. با 5خانواده توافق کرده ام و 

از هر دانش آموز ماهانه 450هزار تومان می گیرم.«  خانم 
راننده دیگری هم محدوده کاری اش را شهرک ولیعصر 
به خیابان های اطراف اعالم می کند. به گفته او، هزینه 
سرویس مدرسه از همین شهرک تا خیابان عبدل آباد 
1.5میلیون تومان برای هر ماه است: »قیمت ها امسال 
خیلی گران شده، همین مسیر را همکاران من 2میلیون 
می گیرند، اما من هم کمتر می گیرم و هم بیشــتر از 

3دانش آموز قبول نمی کنم.« 

کیفیت فدای ارزانی 
مسئوالن مدارس هم رقم های 7 تا 9میلیون تومانی 
سرویس مدارس برای مســیرهای 5 تا 10دقیقه ای 
را عادالنه نمی دانند و معتقدند که این مســئله باعث 
آسیب به دانش آموزان خواهد شــد. سلطانی، مدیر 
یکی از مدارس تهران درباره آســیب های این گرانی 
به همشــهری می گوید: »آموزش و پرورش امسال 
سامانه ســپند را طراحی کرده تا خانواده ها بتوانند 
به صورت آنالین در جریان جزئیات سرویس مدارس 
قرار بگیرند. در این سامانه حتی به رانندگان امتیاز هم 
داده می شود که مالک ارزیابی آنهاست. اقدام خوبی 
بود، اما به دلیل گرانی، اســتقبال چندانی نشد. این 
گرانی ها واقعا عجیب و خارج از توان خانواده هاســت 
و باعث می شود آنها نسبت به اســتخدام رانندگانی 
اقدام کنند که صالحیت هایشان برای فعالیت در این 
حوزه مورد بررسی قرار نمی گیرد.« او ادامه می دهد: 
»تردد دانش آموزان یکی از مهم ترین فرایندهای دوران 
تحصیل است و باید افرادی در این زمینه به کار گرفته 
شوند که امین و قابل اعتماد باشند. اما به نظر می رسد 
که به دلیل مشکالت اقتصادی، این شاخص کمرنگ 
شده است. خانواده ها ترجیح می دهند فردی آشنا را 
پیدا کنند و رفت وآمد فرزندشان را با نصف قیمتی که در 
سامانه رسمی وزارت کشور تعیین شده، به او بسپارند.« 
پیش از این هم محمدرضا ولی زاده، رئیس اداره توسعه 
انجمن های اولیا و مربیان سراسر کشور از این مسئله 
ابراز نگرانی کرده و گفته بود: »نگرانی ما این است که 
خانواده ها توجه بیشتری به نرخ های کمتر داشته و از 
ایمنی خودروهای دانش آموزی غافل شوند. اگر آزادبرها 
یا پیمانکاران فاقد برنامه وارد مذاکره شــوند، ممکن 
اســت نرخ کمتری بدهند، غافل از اینکه آسیب های 
جسمی و روانی که ممکن اســت بچه ها در معرض 
آن قرار بگیرند، به مراتب هزینه های جبرانش بیشتر 
و سخت تر است.« او درباره سامانه جدید پایش ناوگان 
دانش آموزی »سپند« هم می گوید: »در این سامانه 
اگر خودرو معاینه فنی اش تمام شود، آالرم می دهد. 
راننده اگر متاهل باشد و مجرد شود، هشدار می دهد 
یا بیمه خودرو تمام شود، هشدار می دهد. راهور مرتب 
بر خودروهای سرویس مدرســه ناجا نظارت دارد و 
اطالعات وارد سامانه از طرف نهادهای امنیتی مورد 
پایش قرار می گیرد. راننده ها سوءپیشــینه دارند و از 
نظر بیماری هایی مثل صرع و… مورد آزمایش قرار 
گرفته اند. به عالوه به همه راننده ها آموزش های الزم 
ازجمله رانندگی در شرایط سخت آب وهوایی را داده اند 

تا احتمال خطر به حداقل برسد.« 

سرویس مدارس ارزان شد، اما هنوز گران است 
هزینه سرویس مدارس 3 تا 4میلیون تومان کاهش پیدا کرده، اما خانواده ها هنوز هم آن را گران می دانند و با رانندگانی توافق می کنند که هزینه  

کمتری می گیرند، ولی ممکن است دانش آموزان را در معرض آسیب های جسمی و روانی قرار دهند 

کرونا،مغزمارارهانمیکند
 کرونا هم عاقبت از بین می رود. دست کم از روز 

پژوهش
نخست شــیوع این بیماری، اینطور به نظر 
می رسید که هرقدر هم ترسناک باشد، مثل 
تمام شرهایی که به دنیا آمده اند، این یکی هم عاقبت از بین 
می رود. بااین حال، حتی فراتر از اثــرات یک بمباران اتمی، 
ممکن است عوارض این بیماری سال های سال در جهان باقی 

بماند.
بررسی جدید پژوهشگران آمریکایی نشان می دهد که ابتال 
به نوع خفیف کووید-19 ممکن اســت مشکالت عصبی را 
در بلندمدت به همراه داشته باشد. پژوهش جدید »دانشکده 
پزشکی دانشگاه واشنگتن )WUSM( «، جامع ترین تحقیقاتی 
را ارائه می دهد که تا به امروز در مورد مشکالت عصبی بلندمدت 
مرتبط با کووید-19 انجام شده  است. این پژوهش با بررسی 
بیش از 150هزار بیمار مبتال بــه کووید-19 به مدت 12ماه، 
نشــان داد که عفونت ها به افزایش 42درصدی خطر ابتال به 

چندین اختالل مغزی منجر می شوند.
 »زیاد العلی«، متخصص همه گیرشناسی دانشگاه واشنگتن، 
به همراه همکارانش از زمان آغاز همه گیری روی پژوهش هایی 
دربــاره جمع آوری اطالعــات جدیدی از اثــرات بلندمدت 
کووید-19 کار می کنند. العلی می گوید: »پژوهش ما، ارزیابی 
جامعی را دربــاره پیامدهای عصبی بلندمــدت کووید-19 
ارائه می دهد. پژوهش های پیشــین، مجموعه محدودتری 
از پیامدهای عصبــی را عمدتا در بیماران بستری شــده در 
بیمارســتان بررســی کرده اند. ما 44اختالل مغزی و سایر 
اختالالت عصبی را در بیماران بستری نشده و بستری شده، 
ازجمله بیماران بستری شده در بخش مراقبت های ویژه ارزیابی 
کردیم.« این پژوهش شامل اختالالت مرتبط با عروق مغزی 
مانند سکته مغزی، اختالالت دوره ای ازجمله میگرن و تشنج و 
بیماری های شناختی مانند آلزایمر بود. به طور کلی، یافته های 
این پژوهش نشــان داد که نجات یافته هــای کووید-19 در 

مقایسه با افراد سالم، 42درصد بیشتر احتمال دارد که نوعی 
مشکل عصبی را در سال بعد از ابتال تجربه کنند.

 این پژوهش به طور ویژه گزارش داد که بازماندگان کووید-19، 
با 77درصد افزایش خطر مشکالت حافظه، 50درصد افزایش 
خطر سکته مغزی، 80درصد افزایش خطر تشنج و 30درصد 
افزایش خطر مشکالت چشمی روبه رو هستند. پژوهشگران با 
تکرار برخی از بررسی های پیشین، شاهد افزایش تشخیص 
آلزایمــر در بیماران مبتال بــه کووید-19 نســبت به گروه 

کنترل شده غیرمبتال بودند.
 العلی توضیح می دهد: »آشکار شــدن آلزایمر سال ها طول 
می کشد، اما فرضیه ما این است که افراد مستعد ابتال به آلزایمر 
ممکن اســت با ابتال به کووید-19 بیشتر آسیب پذیر شوند. 
این بدان معناست که آنها در مســیر سریع تری برای ابتال به 

این بیماری قرار دارند. این امری نادر، اما نگران کننده است.«
 منبع: ایسنا

آخرین وضعیت کرونا در ایران
حمید سوری، اپیدمیولوژیست می گوید: پاندمی 

کرونا در مرحله نسبی کنترل است، اما احتمال بروز 
واریانت های جدید، صفر نیست

نزدیک به 3ســال از شــیوع ویروس کووید-19 می گذرد 
و همچنان این ســؤال باقی اســت که »چه زمانی از شــر 
این ویــروس خالص می شــویم؟« دکتر حمید ســوری، 
اپیدمیولوژیست در گفت وگو با ایسنا، درباره بعضی گفته ها 
مبنی بر پایان پاندمی کرونا صحبت کرده است. او می گوید: 
چشم اندازهایی از رو به افول گذاشــتن اپیدمی می بینیم؛ 
چراکه پیک اومیکرون کوتاه ترین و کم بارترین پیک موجود 
از ابتدای پاندمی تاکنون بوده است، اما معنایش این نیست که 
در روزها و هفته های پیش رو شاهد خاموشی اپیدمی باشیم.

اساس خاموشی کرونا 
اساس خاموشی اپیدمی و شاخصی که در آن مهم است، با 
ابتال مرتبط است؛ نه بستری و مرگ؛ بنابراین کاهش مرگ یا 
بستری، عمدتا به ماهیت و شدت عامل بیماری زای ویروس 
بستگی دارد. ممکن اســت اکنون ویروس در شرایطی قرار 
گرفته باشد که شــدت کشــندگی و بیماری زایی اش کم 
باشد. در نتیجه ویروس دارد در جامعه می چرخد، اما تعداد 
مرگ هایی که به جامعه بشری تحمیل می کند، کمتر است.

احتمال بروز واریانت های نگران کننده کرونا صفر نیست
براساس این سناریو ممکن اســت دیگر خیزش مرگ ها را 
مانند آنچه در واریانت دلتا دیدیم، نداشته باشیم، اما احتمال 
آن صفر نیست؛ چراکه اکنون ویروس الگوی پاندمی را برای 
کشورها تعریف می کند و جهش های آن هم ممکن است هر 

لحظه و هر روز اتفاق بیفتد.

۲ سناریوی احتمالی کرونا
هم اکنون جامعه بشــری خیلی در برابر ویروس کووید-19 
مسلح نیست؛ زیرا هم جمعیت حساس دنیا افزایش یافته و 
واکسن ها دیگر اثربخشی قبل را ندارند و ایمنی زایی الزم را 
ایجاد نمی کنند و هم در عین حال رعایت پروتکل ها تقریبا 
به صفر رسیده است. در نتیجه در این شرایط، بازیگر اصلی 
ویروس است. حال اگر ویروس همین شرایط را ادامه دهد، 
پاندمی حالت آندمیک و بومی به خودش می گیرد و عمدتا 
هم گروه های پرخطر را آلوده می کند. در این صورت، رفتار 
منطقی مدیریت اپیدمی این اســت که گروه های پرخطر را 
در اولویت قرار داده و با برنامه ریزی برایشــان پروتکل های 
خاص تعریف کنیم؛ اعم از واکسیناسیون، عدم  حضورشان 
در محیط های آلوده و... . در عین حال احتمال دیگر هم این 
است که مجددا ویروس یک جهش و واریانت نگران کننده ای 
داشته باشد و در نتیجه دوباره شاهد خیزش بیماری باشیم.

در این شــرایط الزمه رفتار در نظام سالمت آمادگی کامل، 
هوشــیاری و پرهیز از پاک شدن مســئله باید باشد. نباید 
فکر کنیم کــه پاندمی کوویــد-19 خاتمه یافته اســت. 
امیدواری هایی در این باره وجــود دارد، اما این امیدواری ها 
بسیار شکننده و متزلزل هستند و هیچ تضمینی برای ادامه 

وضعیت موجود وجود ندارد.

مراحل رسیدن به خاموشی پاندمی 
باید توجه کرد که برای رسیدن به مرحله خاموشی اپیدمی، 
ابتدا پاندمی باید کنترل شــود. اکنون به نظر می رســد که 
پاندمی کنترل شده و نوسانات جزئی در آن می بینیم. مرحله 
بعد حذف پاندمی اســت که در این مرحله باید تعداد افراد 
مثبت حساس مان به گونه ای باشد که بعد از گذشت یک دوره 
بیماری، مورد مثبت جدیدی نداشته باشیم یا اینکه شانس 
انتقال از فرد مبتال به فرد دیگر کاهش یابد و کوچک تر از یک 
شود. مرحله بعد هم مرحله ریشه کنی است که در این مرحله 
باید حداقل 2دوره از بیماری بگذرد و مورد جدیدی نداشته 
باشیم. مرحله آخر که مرحله خاموشی است؛ یعنی اینکه دوره 
بعد از پاندمی را هم رصد کرده و مطمئن باشیم که گردش 
ویروس متوقف شده است که هنوز تا این مرحله فاصله داریم.

کرونا؛ در مرحله نسبی کنترل
اکنون در مرحله نسبی کنترل پاندمی هستیم. رفتار جامعه 
بشــری در برابر کووید-19 انفعالی اســت و اگر در ویروس 
جهشی اتفاق بیفتد، ممکن اســت مجددا شاهد مشکالت 
جدی باشــیم؛ ضمن اینکه باید توجه کرد که درست است 
تجربه پاندمی های قبلی نشان می دهد عمر پاندمی ها ممکن 
است بین 3 تا 5 سال باشد، اما این هم شرط کافی و الزمی 
برای این نیست که تصور کنیم حدود 3سال از پاندمی کرونا 
گذشته و قطعا خاتمه می یابد؛ زیرا پاندمی کرونا، مربوط به 
یک بیماری نوپدید است و الگوی تغییرات بیولوژیک ویروس 
کووید-19 بــا پاندمی های قبلی خیلی متفاوت اســت که 

بسیاری از زوایای آن همچنان برای ما ناشناخته است.

ایران در الگوی جهانی
وضعیت ایران هم از همین الگوی جهانی تبعیت می کند که 
کنترل نسبی و در عین حال نوسانات جزئی و فراز و فرودهایی 
وجود دارد. این نشان می دهد که وضعیت نه می تواند به این 
صورت ادامه یابد و نه می توان اطمینان داشت که روند باز هم 
کاهش پیدا خواهد کرد. نوسانات جزئی مستمری که وجود 
دارد برای زمانی است که تعادلی بین رفتار عامل بیماری زا با 
رفتار میزبان که انسان است، وجود دارد. هر زمان این تعادل 

به هم بخورد ممکن است مجددا خیزش داشته باشیم.
اکنون توصیه اصلی من به سیســتم بهداشــتی و درمانی 
کشور است؛ اینکه برخالف توده مردم که وضعیت را عادی 
و تمام شــده تصور می کنند، سیستم بهداشــتی و درمانی 
نباید دچار این خطا شــوند. باید تمام مولفه های مربوط به 
آمادگی ازجمله به روز کردن پروتکل ها، اقدامات مورد نیاز 
ســاختاری و سیســتم جمع آوری و تحلیل اطالعات و... را 
داشته باشند. نباید دوباره به خواب زمستانی بروند؛ زیرا این 
خواب زمستانی در سال های 1398 و 1399 به اندازه کافی 
به ما لطمه زد. باید از کووید-19 درس گرفت؛ نه اینکه مانند 
زمان ســارس و مرس که از آنها درس نگرفتیم، عمل شود. 
بحث آمادگی ساختاری و مدیریتی، اجرایی و تجهیزاتی باید 
مهم تلقی شود و از طرفی تیم های واکنش سریع هم حضور 
مستمری داشــته باشــند تا اگر طغیانی در جایی رخ داد، 

بالفاصله آن را خاموش کنند تا گسترش نیابد.

 زهرا پناهی روا
 مشاور امور زنان در آموزش و پرورش

برای دانش آموزان به خصوص دختران 
در مناطق محروم، برنامه های مختلفی 
از طریق دستگاه های اجرایی گوناگون 
داریــم به عنــوان مثــال کمیتــه امــداد، 
بهزیســتی و آمــوزش و پــرورش بــا 
هم افزایی یکدیگر روی این موضوعات 
کار می کنند تــا مشــکالت بازماندگان 
از تحصیــل در سراســر کشــور را حــل 
کنیم. ما این طــرح را به شــکل ویژه در 
تهران اجرا می کنیم و با هماهنگی های 
صورت گرفته حداقل در بخش دختران 
می خواهیــم مشــکالت بازماندگــی از 

تحصیل برطرف شود. /ایلنا 

 سردار تقی مهری
 رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا

تمام افرادی که در کنکور قبول شده اند 
می توانند درخواست معافیت تحصیلی 
را به صــورت اینترنتــی از طریــق ســامانه 
ســخا یا نرم افزار پلیس مــن ثبت کنند، 
این درخواست بررسی شده و درنهایت 
به صورت خودکار و ســامانه ای از ســوی 
ســازمان وظیفــه عمومــی فراجــا بــه 
دانشگاه مربوطه ارسال می شود. /ایسنا 

و۶۴۷ مــورد تولــد در 3 ماهــه نخســت 
سال جاری در کشور ثبت شده است.

و3۹3 مــورد فــوت در 3 مــاه نخســت 
سال جاری ثبت شده است.

و3۸۹ والدت بــرای فروردین، باالترین 
نــرخ تولــد در بهــار ســال جاری بــوده 

است.

و۸۷۰ نفــر، رکــورد بیشــترین تولــد در 
بهار1۴۰1 متعلق به استان تهران بوده 

است.

و3۸ نفر در فروردین ماه فوت کرده اند. 
این بیشــترین نرخ فــوت در بهــار1۴۰1 

است.

و۵1۲ فــوت در تهــران رخ داد کــه ایــن 
باالتریــن آمــار بهــار1۴۰1 در تمــام 

استان ها است.

۲۵۷
هزار

101
هزار

91
هزار

3۲
هزار

36
هزار

1۵
هزار

احکام رتبه بندی معلمان 
صادر می شود

به گفته  یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش براساس 
برنامه ریزی هــای صورت گرفته احــکام رتبه بندی 
همکارانی  که تاکنون بارگذاری مــدارک خود را در 
ســامانه رتبه بندی تکمیل کرده باشــند در مهرماه 
صادر خواهد شــد.او ادامه داد: »هزار و 150 میلیارد 
تومان اعتبار برای تغذیه رایگان دانش آموزی اختصاص 
یافته اســت. در بحث دانش آموزان اتباع نیز در سال 
گذشــته بالغ بر 560هزار دانش آموز تحت پوشش 
خدمات آموزشــی تربیتی قرار داشــتند که امسال 
نیز دانش آموزانی که دارای تأییدیه هســتند بدون 
هیچ مشــکلی در مدارس ثبت نام شــدند و در حال 
دریافت خدمت هســتند .« نوری همچنین از احیای 
تربیت معلم 2ساله برای تامین نیروی انسانی مناطق 
مرزی؛ عشایری و روستایی خبر داد و گفت:»استفاده 
از ظرفیت دانشــگاه های جامع به صــورت 2در3 و 
3به اضافه یک و همچنین اســتفاده از تربیت شدگان 
دانشگاه های برتر در قالب اعطای بورس معلمی ازجمله 

مهم ترین برنامه های مجموعه تعلیم و تربیت است.«

نقل قول
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خط اتوبوسرانی395 رسالت به مطهری بسیار کند است
حرکت اتوبوس هــا در خط اتوبوســرانی395 که از میدان 
رسالت به سمت ونک حرکت می کنند، بسیار کند است. از 
طرفی فاصله ایستگاه های این خط نزدیک است و از طرف 
دیگر اتوبوس ها با ســرعت حداکثر 25کیلومتر در ساعت 
در حرکت هستند. چراغ های قرمز و ترافیک هم که جزئی 
از ساختار شــهر اســت؛ بنابراین فقط آدم های بیکار شاید 
بتوانند حوصله به خرج دهند و از این خط اســتفاده کنند. 
لطفا مقداری سرعت عمل در دستور کار رانندگان این خط 

قرار گیرد.
باقرزاده از تهران 

حد نصاب قبولی آزمون های نظام مهندسی کاهش یابد
از مســئوالن وزارت راه وشهرســازی و دفتر مقررات ملی 
ســاختمان تقاضا داریم حدنصاب قبولی آزمون های نظام 
مهندســی را کاهش دهند. آزمون های نظام مهندسی ماه 
گذشــته برگزار شــد و حد نصاب قبولی آزمون 50درصد 
است. این در شــرایطی اســت که به عنوان مثال برای۶0 
ســؤال آزمون محاســبات مهندســی عمران حدود 2۴0 
دقیقه وقت لحاظ می شود. )هر ســؤال ۴دقیقه( با توجه به 
تنوع و پراکندگی ســؤاالت از کتب و قسمت های مختلف 
آیین نامه ها، عمال مطالعه صورت سؤال و یافتن فرمول ها و 
مالحظات آیین نامه ای مرتبط، حداقل یک تا 2دقیقه زمان 
می برد. در نتیجه در عمل در بهترین شرایط، امکان بررسی 
بیش از ۴0 تا ۴5ســؤال وجود ندارد که به این معناست که 
حد نصاب مؤثر و واقعی آزمون درواقع به ۷0درصد می رسد. 
)30سؤال صحیح و بدون غلط از ۴0 تا ۴5 سؤال محتمل(  
به این صورت بخش زیادی از مهندسان نمی توانند در این 
آزمون موفق شــوند یا باید زمان آزمون را افزایش دهند و 
حتی در 2نوبت برگزار کنند یا اینکه حد نصاب را به میزان 

استاندارد و قابل قبول کاهش دهند.
علی اصغری از تهران 

قانون بازیافت فاضالب برای همه مجتمع ها اجباری شود
چه می شود قانون بازیافت فاضالب صنعتی را برای تمامی 
مجتمع ها اجباری کنند و با آب تسویه شده آنها را مجبور به 
کاشت درخت و ایجاد فضای سبز کنیم. برخی مجتمع های 
مسکونی چه بسا به اندازه کارخانه  های صنعتی آب مصرف 
می کنند؛ به خصــوص این موضوع در مناطق مرفه نشــین 
مشهودتر است. شاید ارقام ایجاد فاضالب صنعتی برای این 
مناطق و ساکنان آنها هم قابل توجه نباشد، ولی فایده اش 
برای خودشان و همه مردم و کشور خواهد بود؛ ضمن اینکه 
از همان آب ها می توان برای آبیاری و شست وشوی خیابان ها 

و آبیاری دیگر مناطق اطراف بهره  برد.
حسینیان از تهران 

ساختمان مخابرات شهیدبهشتی در منطقه8 زیباسازی 
شود

یک ساختمان قدیمی با نمای زشت بدون حتی یک طرح 
و نقش در تقاطع اجاره دار در بِر خیابان شــهید بهشــتی 
وجود دارد که متعلق به مخابرات اســت و به نام ساختمان 
مخابرات شهید بهشــتی در منطقه8 شناخته می شود. این 
ساختمان ظاهری فرسوده و خشــن دارد. جا دارد سازمان 
زیباسازی با طرح و نقش و استفاده از هنر هنرمندان نسبت 
به رنگ آمیزی و زیباســازی آن با همکاری مخابرات اقدام 

کند.
داالیی از تهران

قطع همکاری با کادر درمان، خط مقدم کرونا، انسانی 
نیست

تعــدادی از کادر درمــان کــه در دوران کرونــا جذب 
بیمارستان ها و کلینیک ها شــدند، این روزها بیکار شده 
و اصطالحا با آنها قطع همکاری می شــود. در شرایطی که 
کشور با کمبود پزشک، پرستار، بهیار و... مواجه است، قطع 
همکاری با این قشر واقعا سؤال برانگیز است؛ مگر نه اینکه 
نگران مهاجرت قشر یادشده هستیم، پس چرا آنها را جذب 
نکرده و به کار نمی گیریم تا مجبور به مهاجرت نشوند و از 
سویی مجبور به واردات کادر درمان نشویم. آیا عقل سلیم 
می پذیرد که مــدام قرارداد عده ای لغــو و قطع همکاری 
شــود و بعد گالیه کنیم که این کادر درمان چرا مهاجرت 

می کنند؟
عیسی پور از تهران 

وضعیت لوله های آب بوستان ها و پارک های شهری بررسی شود
 با فرارســیدن فصل پاییز و با وجود کم آبی و خشکسالی در 
کشور، در بعضی از بوستان های سطح شهر لوله ها و شیر های 
آب که برای آبیاری گیاهان از آنها استفاده می شود مشکل 
دارند و روزانــه آب زیادی از آنها هدر می رود. بارها شــاهد 
ترکیدن لوله در جاهای مختلف شهر بوده ام و اطالع دادم تا 
رسیدگی شود. از مردم هم خواهش می کنم اگر در بوستان ها 
با خرابی لوله و شیر های آب مواجه شدند به شهرداری اطالع 
دهند تا از اسراف آب جلوگیری شود. از شهرداری هم تقاضا 
دارم این لوله و شــیر های خراب را شناسایی و آنها را تعمیر 

یا تعویض کند.
یزدانی از تهران

جلوی آسیب به تأسیسات شهری گرفته شود
برخی آشوبگران در بین معترضان درصدد آسیب رساندن 
به شهرداری و بانک ها هســتند که این موضوع مورد تأیید 
هیچ کدام از مردم نیســت. شــهرهای تازه تاسیس مانند 
کمالشــهر بعد از ســال ها انتظار صاحب بانک، شهرداری، 
درمانگاه و... شده اند و تازه این میزان هم پاسخگوی جمعیت 
200هزار نفری نیست. پس تخریب این اموال جز کینه ورزی 

و نابخردی و اغتشاشگری اسمی ندارد.
زارع از کمالشهر کرج

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

فداکاری مأمور پلیس در دل آتش 
مامور پلیس شهرستان ارزوئیه در اســتان کرمان با به خطر 
انداختن جان خود توانســت جان شــهروندی را که در آتش 

گرفتار شده بود نجات دهد.
به گزارش همشــهری، این حادثه عصر یکشــنبه گذشته در 
شهرستان ارزوئیه رخ داد. فرمانده انتظامی ارزوئیه گفت: روز 
حادثه پس از اعالم یک فقره آتش ســوزی منزل در روستای 
وکیل آباد به 110بالفاصله واحد گشــت انتظامی این منطقه 

به سرپرستی فرمانده پاسگاه به محل حادثه اعزام می شوند.
وی افزود: مأموران با حضور در محل مشاهده کردند که یک باب 
منزل مسکونی به دلیل ترکیدن پیک نیک دچار آتش سوزی 
شدید و صاحبخانه در منزل محبوس شده و به سبب گسترش 
آتش، امکان خروج او از میان شــعله های آتــش امکان پذیر 

نیست.
سرهنگ اســفندیاری بیان کرد: بالفاصله ستوان یکم جواد 
خالویی، فرمانده پاسگاه با رشادت و از خودگذشتگی برای نجات 
فرد گرفتار در آتش، وارد منزل شد و توانست این شخص را به 
خارج از منزل انتقال دهد که خودش از ناحیه دست و پا دچار 

سوختگی شده و همراه با فرد مصدوم راهی بیمارستان شد.
این افسر شــجاع که برای تکمیل روند مداوا به بیمارستانی 
در کرمان منتقل شــده، درباره این حادثه گفت: با توجه به 
اینکه میزان اســتفاده اهالی شهرستان ارزوئیه و روستاهای 
اطراف از ســیلندرهای گاز مایع زیاد است، بالفاصله پس از 
اعالم خبر وقوع آتش ســوزی، خود را جای شهروند حادثه 
دیده تصور کردم و با تیم گشت انتظامی که عازم محل حادثه 

بود همراه شدم.
وی در ادامه گفت: پس از این که وارد کوچه و محله وقوع حادثه 
شدیم، از همان دور با دیدن شــعله های آتش متوجه شدت 
آتش سوزی شــدم و وقتی که به محل رسیدم و از همسایگان 
شنیدم صاحبخانه گرفتار شعله های آتش است، یک لحظه فقط 
به نجات او فکر کردم و به دل آتش زدم و خوشحالم که حضور 

به موقع ما از حادثه دلخراش یا مرگ این فرد جلوگیری کرد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

دوربین مداربسته، اسرار جنایت را فاش کرد
زن جوان برای تنبیه شوهرش آدمکش اجیر کرده بود 

وقتی مردی در پارکینگ خانه اش به 

دادسرا
قتل رسید، بررســی دوربین های 
مداربسته، اسرار توطئه همسرش 

برای تنبیه مرگبار او را فاش کرد.
به گزارش همشهری، شامگاه بیست و یکم تیر امسال 
به قاضی محمد وهابی، بازپرس جنایی تهران خبر 
رســید که مردی در پارکینگ خانه اش در یکی از 
مناطق پایتخت به قتل رسیده است. دقایقی از اعالم 
این خبر می گذشت که تیم جنایی در محل حادثه 
حاضر و با جسد مردی جوان در پارکینگ خانه اش 
مواجه شدند که با ضربات چاقو به قتل رسیده بود. 
تحقیق از خانواده مقتول نشان می داد که او صبح روز 
حادثه برای رفتن به محل کارش از خانه خارج شده 
و شب پس از بازگشت، ماشینش را در نزدیکی خانه 
پارک و وارد ساختمان شــده بود که از سوی 2نفر 
غافلگیر شده و هدف اصابت ضربات چاقو قرار گرفته 
بود. عامالن جنایت پس از قتل گریخته بودند و آنطور 
که بررسی صحنه جنایت نشان می داد مقتول حتی 
چند قدمی به دنبال قاتالنش رفته اما در پارکینگ از 
حال رفته و روی زمین افتاده بود. پس از آن یکی از 
ساکنان ساختمان با جسد وی مواجه شده و پلیس 

را خبر کرده بود.
در ادامه تحقیقات مأموران به بررسی دوربین های 
مداربسته پرداختند و متوجه شــدند پس از آنکه 
مقتول ماشینش را در نزدیکی خانه اش پارک کرد و 
به سمت خانه راه افتاد، 2مرد موتور سوار درحالی که 
به کمین وی نشسته بودند به تعقیبش پرداختند و 
پشت سر او وارد ساختمان شدند و پس از آنکه او را 
به قتل رساندند سراسیمه از ساختمان خارج و سوار 
موتور شدند و فرار کردند. در این شرایط بود که تیم 
جنایی به بررسی شماره پالک موتور پرداختند و با 
انجام ردیابی های ویژه و اقدامات اطالعاتی و پلیسی 

عامل اصلی جنایت را دستگیر کردند.

داستانسرایی
متهم دستگیر شده، در بازجویی ها به قتل اقرار کرد 
و درباره انگیزه اش گفت: چند روز قبل قصد داشتم 
ماشینم را پارک کنم که ناگهان مقتول با ماشینش 
وارد جای پارک شد. به او اعتراض کردم که چرا وارد 

جای پارک من شده است که او با فریاد 
گفت همیشــه در آنجا پارک 

می کند و همــان لحظه 
اهالی محل به حمایت 

و طرفداری از او وارد 
درگیری شدند و 
حق را به مقتول 
دادند. وی ادامه 
به دلیــل  داد: 
اینکــه مقتول 
آن روز بــه من 

توهین و فحاشی 
کرد از او کینه به دل 

گرفتم اما چون وی را 
نمی شناختم، پس از پایان 

درگیری به تعقیبش پرداختم 
و آدرس خانه اش را به دست آوردم. 

سپس از دوستم کمک خواســتم و شب حادثه به 
مقابل خانه مقتول رفتم و به کمین او نشســتم تا 
رسید. بعد به همراه دوستم و پشت سر مقتول وارد 
ساختمان شدیم و برای انتقام چند ضربه چاقو به وی 
زدیم درحالی که قصد کشتن او را نداشتیم و هدفمان 

گوشمالی و تنبیه وی بود اما مرد جوان فوت شد.

قاتالن اجیر شده 
اظهــارات متهــم در حالــی بیان می شــد که در 
بررســی های بیشــتر فیلم دوربین های مداربسته 
معلوم شــد که وی در شــب حادثه پس از تعقیب 
مقتول با استفاده از کلید در ســاختمان آنها را باز 
و وارد آنجا شده است. این یعنی اظهارات او درباره 
اینکه مقتول را نمی شــناخته دروغ است. بنابراین 
تحقیق از او ادامه یافت تا اینکه وی اســرار جنایت 
را فاش کرد و گفت همسر مقتول وی را اجیر کرده 
بود تا مقتول را گوشمالی بدهد. متهم این بار گفت: 
من راننده تاکسی اینترنتی هستم. چند ماه قبل زنی 
به عنوان مسافر سوار ماشینم شد و سر صحبت را باز 
کرد و از زندگی اش گفت و به این ترتیب باهم آشنا 
شدیم. از آن به بعد وی شماره ام را گرفت و هر وقت 
ماشین می خواست به من زنگ می زد. در این مدت 

به تدریج سفره دلش را نزد من باز کرد و از اختالفاتش 
با همسرش گفت. او می گفت که شوهرش بداخالق 
است و با او بدرفتاری می کند و کتکش می زند. بعد 
از من خواست تا وی را گوشمالی بدهم. من که دلم 
به حالش ســوخته بود قبول کردم و پس از اینکه 
کلید در ورودی ســاختمان را از او گرفتم، ساعت 
رفت وآمدهای مقتول به دست آوردم و شب حادثه 
به همراه دوستم به کمین او نشستیم تا اینکه مقتول 
رســید. به دوســتم به دروغ گفته بودم که مقتول 
مزاحم همسرم شده و می خواهم او را ادب کنم اما 

این بازی عجیب ما به قتل منجر شد. با اعترافات این 
مرد، همدست وی نیز دســتگیر شد و به حضور در 
صحنه جنایت اعتراف کرد. در ادامه همسر مقتول 
نیز بازداشت شد و در بازجویی ها به اجیر کردن متهم 
اصلی و همدستش برای تنبیه شوهرش اقرار کرد و 
انگیزه اش را اختالف با همسرش و بدرفتاری های او 
دانست. براســاس این گزارش، متهمان این پرونده 
به دســتور بازپرس جنایی تهران بازداشت شدند و 
تحقیقات از آنها از سوی مأموران اداره دهم پلیس 

آگاهی تهران ادامه دارند.

 ســارقی که با پوشــیدن شلوار و 

خارجی
وارد  باب اســفنجی  جــوراب 
5آپارتمان در ایالت اوکالهما شده 
و دســت به ســرقت می زد، در جریان یک اتفاق 

عجیب شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش همشــهری بــه نقــل از فاکس نیوز، 
ســرقت های خشــن ادوارد پرایس بین ماه های 
تیر و شهریور در شهر تولســا رخ داد. شاکیان به 
پلیس گفتند که زمانی که در آپارتمان خود حضور 
نداشتند، مردی با شکستن در، وارد آپارتمان آنها 
شــده و اقدام به ســرقت تجهیزات الکترونیکی، 
تلویزیون و حتی اســلحه و مهمــات موجود در 

خانه شان کرده است.
با وقوع 5سرقت مشابه در این شهر، مأموران پلیس 
که حدس می زدند پای یک سارق سریالی در میان 
است، تحقیقات برای شناســایی او را آغاز کردند. 
آنها متوجه شــدند که در جریان برخی  سرقت ها، 
افرادی شاهد ورود سارق به آپارتمان ها بوده اند. این 
شاهدان به مأموران گفتند که سارق مردی جوان 
بوده که نقاب به صورت داشته و پس از آنکه با لگد 
در آپارتمان های موردنظرش را می شکسته، وارد 
آنجا شده و دست به سرقت زده است. اما مهم ترین 
نکته ای که شــاهدان در جریان تحقیقات پلیس 
به آن اشــاره کردند، این بود که سارق در تمامی 

سرقت ها شــلوار و جورابی با طرح باب اسفنجی، 
شخصیت معروف کارتونی، به پا داشته و این مسئله 

توجه آنها را جلب کرده بود.
هر چند هیچ یک از شاهدان چهره سارق را ندیده 
بود، اما با سرنخ هایی که آنها در اختیار پلیس قرار 
داده بودند، تحقیقات برای دستگیری این مرد ادامه 

یافت تا اینکه مدتی قبل اتفاق عجیبی رخ داد.
پلیس شــهر تولســا چند روز قبل اعالم کرد که 
عامل ســرقت های ســریالی را که جوانی به نام 
ادوارد پرایس است، در جریان یک ماجرای عجیب 

شناسایی و دستگیر کرده است.
براساس اعالم پلیس، این سارق تحت تعقیب پس 
از دستبرد به 5آپارتمان تصمیم گرفته بود اموال 
سرقتی را از طریق فیسبوک به فروش برساند. او 
از لوازم ســرقتی عکس گرفتــه و این عکس ها را 
در فیســبوک بارگذاری کرده بود تا اینکه پلیس 
به صورت اتفاقی ایــن عکس  ها را دیــد. یکی از 
مأموران پلیــس هنگام دقت کــردن به عکس ها 
متوجه نکته مهمی شــد. در پس زمینه عکس ها 
یک شلوار و جوراب در گوشه ای از خانه به چشم 
می خورد که طــرح باب اســفنجی روی آنها بود. 
مأمور پلیس وقتی بیشــتر دقت کرد متوجه شد 
که این طرح ها همانی اســت که شاهدان از دزد 
ســریالی آپارتمان ها به خاطر ســپرده بودند. در 

ادامه تحقیقات معلوم شــد فردی که عکس ها را 
منتشــر کرده، جوانی به نام ادوارد پرایس است 
که سال های گذشته نیز به اتهام سرقت دستگیر 
شده بود اما از آنجا که هیچ یک از شاهدان حاضر 
نشده بودند در دادگاه حاضر شــوند، وی تبرئه و 

آزاد شده بود.
با این اطالعــات، مأموران پلیس موفق شــدند 
دســتور قضایی برای ورود به خانه این مظنون را 
گرفته و چنــد روز قبل وارد آنجا شــوند. آنها در 
خانه ادوارد پرایس بسیاری از اقالم سرقت شده از 
مالباختگان ازجمله تلفن های همراه، آی پد، تفنگ 
ساچمه ای، تپانچه، مهمات، تلویزیون و روترهای 
اینترنتی کشــف کنند. آنها همچنین در ماشین 

لباسشویی شلوار و جوراب های باب اسفنجی که 
ادوارد هنگام سرقت ها آنها را به پا داشت، کشف 
کردند. با این کشــفیات مرد جوان به سرقت  های 
سریالی متهم شد و پلیس اعالم کرده که تمامی 
اموال مســروقه کشف شــده در خانه این فرد به 

مالباختگان بازگردانده شده است.

٤ پرونده جنایی روی میز بازپرس ویژه قتل
 در 2روز اول هفته، ۴پرونده در دادسرای جنایی پایتخت 

جنایی
تشکیل شد و تحقیقات برای رازگشایی از این پرونده ها 

آغاز شده است.
به گزارش همشهری، ساعت 15 شــنبه دوم مهرماه به قاضی ساسان 
غالمی بازپرس، جنایی تهران خبر رسید که نوجوانی در درگیری به قتل 
رسیده است. محل جنایت یک کارگاه خیاطی در حوالی بازار تهران بود 
که تیم جنایی برای انجام تحقیقات راهی آنجا شد. آنطور که بررسی ها 
نشان می داد مقتول 1۷سال ســن داشت و قاتل نیز 2۴ســال. آنها با 
یکدیگر همکار بودند و اهل کشور افغانستان. ظاهرا بر سر مسائل سیاسی 
کشورشان و ورود طالبان باهم اختالف داشتند و بحث می کردند تا اینکه 
به گفته شاهدان، روز حادثه بار دیگر بر سر این مسائل با هم درگیر شدند 
که دعوای آنها پایان خوشی نداشت و جوان 2۴ساله جان نوجوان 1۷ساله 
را گرفت. به دنبال این حادثه مرگبار متهم به قتل بازداشت شد و تحقیقات 

از وی ادامه دارد.
دومین حادثه مرگبار ساعت 23 شنبه شب مقابل سوپرمارکتی در یکی 
از خیابان های تهران رقم خورد. آن شب قاتل که جوانی 3۴ساله بود برای 
خرید از خانه اش خارج شد تا به ســوپرمارکتی که در نزدیکی خانه بود 
برود. در بین راه با مقتول برخورد کرد و به او تنه زد. مقتول هم حرف های 
نامربوطی زد که همین موجب شد تا درگیری میان آنها شکل بگیرد که 
پایان خونینی داشت. قاتل و مقتول که با یکدیگر کل کل می کردند ناگهان 
کارشان به زد و خورد کشیده شد و قاتل با شیشه نوشابه شکسته جان 
مقتول را گرفت. عامل این درگیری مرگبار بازداشت شد و در بازجویی ها 
به قتل اعتراف کرد و گفت ناخواسته دستانش به جنایت آلوده شده و هرگز 
فکر نمی کرده تبدیل به قاتل شود. او درحالی که پشیمان بود مدعی شد 
که در لحظه عصبانیت نتوانسته خشم خودش را کنترل کند و بدون قصد 

قبلی دست به جنایت زده است. او هم اکنون در اختیار مأموران اداره دهم 
پلیس آگاهی تهران قرار گرفته و تحقیقات از او ادامه دارد.

سومین حادثه ای که در پایتخت شکل گرفت و موجب تشکیل پرونده 
جنایی شد بامداد یکشنبه سوم مهر اتفاق افتاد. آن روز به قاضی ساسان 
غالمی، بازپــرس جنایی تهران خبر دادند که پســری جــوان به طرز 

مشکوکی جانش را از دست داده است. به دســتور قاضی تحقیقات در 
این باره آغاز و مشخص شد که متوفی شــب حادثه با 2نفر از دوستانش 
دور هم بوده اند که ناگهان حالش بد شده و دوستانش او را به بیمارستان 
انتقال داده اند. آنها مدعی شدند که متوفی مشروبات الکلی مصرف کرده و 
ناگهان حالش بد شده است اما روی بدن یکی از دوستان فرد جان باخته، 
آثار درگیری و کبودی دیده می شد که نشان می داد دقایقی قبل با فردی 
درگیر شده اســت. همین کافی بود تا بازپرس جنایی دستور بازداشت 
2دوست متوفی را که اظهارات ضد و نقیضی مطرح می کردند صادر کند. 
از سوی دیگر جسد فرد جان باخته به پزشکی قانونی منتقل شده تا علت 

اصلی مرگ او مشخص و اسرار این حادثه مرموز رازگشایی شود.
اما چهارمین و آخرین پرونده جنایی که روز یکشنبه در دادسرای جنایی 
تهران تشکیل شــد درباره ادعای هولناک مردی میانسال بود که ادعا 
می کرد 5 نفر را کشــته اســت. این فرد وقتی پیش روی قاضی ساسان 
غالمی بازپرس جنایی تهران قرار گرفت، چنین گفت: از مدتی قبل با چند 
نفر از آشنایان خود دچار اختالفات شدیدی شدم و چون آنها پشت سرم 
حرف های نامربوطی زده بودند خشمگین شدم و از همان روزها آتش کینه 
در دلم روشن شد و تا انتقام نمی گرفتم آرام نمی شدم. بنابراین تصمیم 
گرفتم نقشه ای بکشم برای انتقام جویی. وی ادامه داد: در نهایت تصمیم 
گرفتم جان هر 5نفر که از اعضای یک خانواده بودند را بگیرم. سرانجام هر 
5نفر را کشتم و اجسادشان را در کانال آبی حوالی خیابان رازی رها کردم.

اگرچه با توجه به گفته های عجیــب و تناقض گویی های متهم احتمال 
می رود او دچار اختالل روحی بوده و اعترافات او دروغین و داستان خیالی 
باشد، اما با وجود این متهم بازداشت شــده و تحقیقات در این باره ادامه 
دارد تا معمای این پرونده رازگشــایی و مشخص شود که آیا گفته های 

متهم حقیقت دارد یا نه.

محموله بزرگ به مقصد نرسید
فرمانده مرزبانی فراجا از موفقیت مرزبانان اســتان سیســتان و 
بلوچستان و کشــف یک تن و 89کیلوگرم انواع مواد افیونی طی 

2عملیات در مرزهای جنوب شرق کشور خبر داد.
ســردار احمدعلی گودرزی گفت: در راســتای کنترل و مراقبت 
از مرزها و برخــورد قاطع با هرگونه قاچــاق موادمخدر در طول 
نوار مرزی، مرزداران استان سیستان و بلوچستان از فعالیت باند 
بزرگ قاچاق موادمخدر در منطقه مرزی جالق شهرستان سراوان 
مطلع شــدند و با برنامه ریزی دقیق عملیاتی و تشدید اقدامات 
کنترلی، موضوع را به صورت ویژه در دســتور کار خود قرار دادند. 
وی افزود: با انجام اقدامات گسترده اطالعاتی مسیرهای احتمالی 
تردد قاچاقچیان و همچنین زمان برنامه ریزی شده جهت انتقال 
محموله موادمخدر به عمق کشور مشخص شد و مرزداران دالور 
هنگ مرزی ســراوان در قالب چندین تیم پوششی و عملیاتی به 
همراه ســربازان گمنام امام زمان به منطقه شناسایی شده اعزام 
شــدند. فرمانده مرزبانی فراجا گفت: مأموران پس از مشــاهده 
قاچاقچیان با آنان به صورت مســلحانه درگیر و موفق به کشــف 
مقدار 80۷کیلو و 900گرم تریاک، 125کیلو و 300گرم حشیش 
جمعا به وزن تقریبی 933کیلو و 200گرم انواع موادمخدر شدند. 
سردار گودرزی با اشاره به یک عملیات موفقیت آمیز دیگر توسط 
مرزبانان هنگ مــرزی زابل افزود: پس از چندین شــبانه  روز کار 
اطالعاتی و برنامه ریزی عملیاتی، مرزبانان هنگ مرزی زابل موفق 
شدند با زمینگیر کردن قاچاقچیان مقدار 15۶کیلوگرم تریاک را 

کشف کنند.

فریب ٤0فروشنده با رسیدهای جعلی 
مردی که با اســتفاده از اپلیکیشــن رسیدســاز جعلی اقدام به 
کالهبرداری از فروشندگان در نجف آباد اصفهان می کرد، دستگیر 

شد.
به گزارش همشــهری، درپی وقوع چندین فقره کالهبرداری 
توسط فردی که با ارائه رسید جعلی بانک اقدام به کالهبرداری از 
کسبه می کرد موضوع در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان 
نجف آباد قرار گرفت. بررسی اظهارات شاکیان نشان می داد که 
مرد جوانی پس از مراجعه به فروشــگاه های مواد غذایی، لوازم 
خانگی و فروشندگان پوشاک اقدام به خریدهای میلیونی می کرد 
و پس از آن نیز عنــوان می کرد که قصــد دارد هزینه  کاالهای 
خریداری شده را از طریق موبایل بانک پرداخت کند. وی سپس 
شماره کارت فروشنده را می گرفت و پس از درج آن در اپلیکیشن 
رسیدساز جعلی، رسیدی به فروشنده نشان می داد که بیانگر آن 
بود که وجه مورد نظر به حســاب فروشنده واریز شده است. وی 
سپس با همراه داشتن کاالهای خریداری شده از فروشگاه بیرون 
می رفت و این در حالی بود که هیچ پولی به حســاب فروشنده 
واریز نشده بود. سرهنگ میثم گوهری آرانی، فرمانده انتظامی 
شهرســتان نجف آباد با بیان این خبر گفت: با شروع تحقیقات 
پلیسی، کارآگاهان پلیس آگاهی موفق شدند با بررسی سرنخ های 
به جامانده از این فرد او را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع 
قضایی در یک عملیات ضربتی او را دســتگیر کنند. وی با بیان 
اینکه متهم در تحقیقــات و بازجویی های به عمل آمده تاکنون 
به ۴0فقره کالهبرداری به ارزش 12میلیارد ریال اعتراف کرده 
گفت: متهم پس از تشکیل پرونده و انجام اقدامات قانونی تحویل 

مرجع قضایی داده شد.

جوان 24 ساله به قتل نوجوان 17 ساله اعتراف کرد.
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هفته نامه اکونومیست ]انگلیس[

سنگ های پیش پای ملونی
مجله اکونومیســت چالش های تعیین کننده ای را برای 
»جورجا ملونی«، نخست وزیر جدید ایتالیا برشمرده و گفته 
اســت که اقتصاد غیرمولد ایتالیا با مشکالت ساختاری، 
فرهنگی و جمعیتی مواجه اســت. از ســال 2000، تولید 
ناخالص داخلی رشد نکرده و او باید راهی بیابد تا ایتالیا با 

بدهی های خود کنار بیاید. 

ارزش دالر آمریکا به باالترین سطح 
خود در 20سال گذشــته رسیده 
اســت. عالوه بر بحران های جهانی 
که باعث شده تا تمایل به خرید دالر به عنوان پناهگاه 
امن مالی افزایش یابد، یکی از مهم ترین دالیل تقویت 
دالر سیاست های تهاجمی ضدتورمی بانک مرکزی 
آمریکا)فدرال رزرو( است. بانک مرکزی آمریکا با هدف 
کنترل افزایش فزاینده قیمت ها نرخ بهره را افزایش 
داده است؛ اقدامی که به اعتقاد کارشناسان نمی تواند 
نرخ تورم را بدون ایجاد رکود اقتصادی، پایین بیاورد. 
اما عالوه بر تهدید رکود در آمریکا، افزایش نرخ بهره 
و تقویت دالر اقتصاد سایر کشورها را نیز عمیقا تحت  

تأثیر قرار می دهد.
اهمیت ارزش برابری دالر از آن جهت است که اغلب 
شــرکت های چندملیتی و مؤسســات مالی فارغ از 
موقعیت جغرافیایی خود از دالر برای قیمت گذاری 
کاالها و تسویه حساب های مالی استفاده می کنند. 
قیمت کاالها از انرژی گرفته تــا موادغذایی هنگام 
خرید و فــروش در بازارهای جهانــی اغلب با دالر 
محاسبه می شــوند. اگرچه اخیرا تالش هایی برای 
کنار زدن هژمونی دالر از مبــادالت جهانی به ویژه 
از ســوی چین و روســیه آغاز شــده اما به نوشته 
نیویورک تایمز، فارغ از اینکه یکی از طرفین معامله 
آمریکا باشد یا نباشد، هم اکنون بیش از 40درصد از 

مبادالت جهان با دالر انجام می شود.
در پی افزایــش نرخ بهره در آمریــکا و تقویت دالر، 
ارزش بسیاری از ارزهای جهان کاهش یافته است. 
در انگلیس عالوه بر تالطم های سیاسی تغییر دولت 
و مرگ ملکه که کاهش ارزش پوند را در پی داشت، 
تقویت ارزش دالر نیز باعث شده تا پوند کاهش قیمت 
بی سابقه اي را تجربه کند. کاهش بی سابقه ارزش پوند 
در 37سال گذشته، اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی 
انگلیس را بر آن داشت تا با انتشار بیانیه ای، اطمینان 
دهد که شــرایط تحت کنترل بوده و بانک مرکزی 

تحوالت بازار را از نزدیک دنبال می کند.
ارزش دالر در برابر ارزهای دیگر جهان ازجمله »ین« 
ژاپن نیز به طور بی سابقه ای در چند دهه اخیر افزایش 
یافته است. یورو نیز وضعیت بهتری ندارد. ارزش یورو 
با کاهش چشــمگیر در برابر دالر برای نخستین بار 
از ســال2002 میالدی تاکنون به یک در برابر یک 
رسیده اســت. ســایر ارزها از »رئال« برزیل گرفته 
تا »وون« کره جنوبی و دینــار تونس نیز تحت تأثیر 

تقویت ارزش دالر قرار گرفته اند. تقویت دالر اقتصاد 
کشورهای توسعه نیافته ای چون نیجریه و سومالی 
را نیز که به شدت به واردات متکی هستند را شدیدا 
تهدید می کنــد. تقویت دالر برای این کشــورها به 
معنی باال رفتن هزینه واردات مواد غذایی، سوخت 
و داروست؛ آن هم در شــرایطی که تهدید قحطی و 
گرسنگی جدی تر از همیشه شده است. دالر قدرتمند 
همچنین توان بازپرداخت بدهی ها توسط دولت های 
شدیدا مقروض آرژانتین، مصر و کنیا را بیش از پیش 
کاهش داده و تمایل به سرمایه گذاری های خارجی 
در بازارهای نوظهوری چون هند و کره جنوبی را کم 
می کند. در پاکســتان نیز تقویت ارزش دالر باعث 
شده تا ارزش روپیه در ماه جوالی به طور بی سابقه ای 
سقوط کند و این کشور را تا آستانه ورشکستگی کامل 

و عدم پرداخت بدهی هایش پیش ببرد.

اسوار پراساد استاد اقتصاد دانشگاه کرنل و نویسنده 
چند کتاب درباره ارزها، می گویــد: »بانک مرکزی 
آمریکا هیچ چاره ای جز در پیش گرفتن سیاست های 
تهاجمی بــرای کنترل تورم ندارد امــا واقعیت این 
است که تقویت ارزش دالر هیچ برنده ای در خارج از 
مرزهای این کشور ندارد. مثال مصر را درنظر بگیرید. 
تصور کنید که هیچ افزایش قیمت یا تورمی هم در 
کار نیســت؛ تنها به دلیل تقویت دالر برای پرداخت 
100دالر بدهی با دالر امروز باید 1950پوند)واحد 
پول مصــر( هزینه کــرد؛ این رقــم در کره جنوبی 
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به گفته کارشناسان اقتصادی، در کنار سیاست های 
ضدتورمی بانک مرکزی آمریکا، مجموعه بحران هایی 
که در چند ســال اخیر جامعه جهانی را تکان داده 
ازجمله دالیل شــرایط فعلی هستند. از همه گیری 

ویروس کرونــا و اختالل های گســترده در زنجیره 
تامین گرفته تا جنگ روسیه و اوکراین و مجموعه ای 
از فجایای آب وهوایی که عرضه مواد غذایی و انرژی، 
جهان را شدیدا به خطر انداخته است. نیویورک تایمز 
می نویسد: »هر چه شرایط جهانی ناپایدار می شود 
تمایل افراد برای خرید دالر بیشتر می شود. در این 
میان افزایش نرخ بهره دالر را برای ســرمایه گذاران 
جذاب تــر می کند. ایــن به نوبــه  خود بــه معنی 
ســرمایه گذاری کمتر در اقتصادهای نوظهور است 
که باعث می شود تا فشــار بیشتری بر این اقتصادها 
وارد شــود.« روزنامه وال استریت ژورنال نیز نوشته: 
افزایش قیمت دالر در زمانی که افزایش قیمت ها در 
بسیاری از نقاط از درآمدها پیشی گرفته، بقیه جهان 
را مجازات می کند. در سراسر جهان، حجم تجارت 
در حال کاهش جدی است و تورم، اعتماد خانوارها و 
کسب وکارها را در هم می کوبد.  در این میان بانک های 
مرکزی به رهبری فدرال رزرو آمریکا نرخ های بهره را 
با سرعتی که در دهه های گذشــته مشاهده نشده، 
افزایش می دهند. نتیجه، تضعیف شدید فعالیت های 
اقتصادی در بسیاری از مناطق جهان است؛ شرایطی 

که آخرین بار در بحران مالی دیده شده بود. 

دالر قوی؛ خوب برای آمریکا، بد برای جهان
تقویت ارزش دالر با هدف مهار تورم در آمریکا، اقتصاد جهان را تحت فشار قرار خواهد داد

پیام راست های ایتالیا برای اروپا
نخست وزیری جورجا ملونی در ایتالیا، به ایجاد شکاف 

در اتحادیه اروپا منجر خواهد شد

  راستگراترین دولت ایتالیا پس از جنگ جهانی دوم، برای 
نخستین بار به دست یک زن تشکیل می شود. جورجا ملونی، 
رهبر جریان راســت افراطی ایتالیا با پیروزی در انتخابات 
پارلمانی، قرار است به عنوان نخستین نخست وزیر زن این 
کشور معرفی شود. حزب ملونی با نام برادران ایتالیا حدود 
44درصد آرا را در انتخابات پارلمانی به دست آورد و پیروزی 
او با واکنش های گسترده ای همراه شــد. اتحادیه اروپا که 
شکل گیری اش را بر اندیشه های جهان گرایی لیبرال تعریف 
می کند، پس از اعالم پیــروزی ملونی یک عضو همراه را در 
میان اعضای خود از دســت داد و به نظر می رسد این اتفاق 
بزرگی برای اروپای واحد اســت. به نظر نمی رسد که ملونی 
راستگرا چندان تمایلی به هم نوایی با لیبرال های اروپایی در 

بروکسل یا پاریس و برلین داشته باشد.

لیبرال های اروپایی، از پیروزی ملونی استقبال نکرده اند اما 
در شرق اروپا که دولت های راستگرا در مجارستان و لهستان 
قدرت را در دست دارند، از پیروزی ملونی استقبال کرده  اند. 
ماتئوش موراویسکی، نخست وزیر لهستان به ملونی تبریک 
گفت و باالز اوربان، از دستیاران ویکتور اوربان، نخست وزیر 
مجارســتان، در پیامی توییتری خطاب به حزب پیروز در 
ایتالیا گفت: بیش از هر زمان دیگری به دوستانی نیاز داریم 
که دیدگاه و رویکرد مشترکی نســبت به چالش های اروپا 

داشته باشند.
البته قدرت  راســتگرایان محدود به شــرق و جنوب اروپا 
نیست، بلکه سوئد نیز در شــمال اروپا نتایجی تاریخی را 
در انتخابات پارلمانی اخیر خود رقــم زد و حزب »جیمی 
آکسون«، رهبر دمکرات های راستگرای سوئد هفته گذشته 
توانســت رهبری ائتالف اکثریت در پارلمان را به دســت 
گیرد. به طور مشــخصی اتحادیه اروپا اکنون با جبهه ای از 
سیاستمداران راستگرا در شرق، جنوب و شمال روبه روست. 
واضح ترین وجه مشترک راستگرایان اروپایی انتقاد آنها از 
ساختار فعلی و بی مرز این اتحادیه اســت. آنها همچنین 
دست برتر مقر اتحادیه اروپا در تحوالت دیگر پایتخت های 
اروپایی را رد می کنند. در فرانســه و اســپانیا راستگرایان 
طی 2انتخابات گذشته شــانس دوم پیروزی بوده اند و اگر 
تحوالت چند سال آینده به روی کار آمدن راستگرایان در 
این دو کشور نیز منجر شــود، در عمل اتحادیه اروپا از نظر 
هویتی با چالش های بحرانی مواجــه خواهد بود. تا همین 
جای کار، ائتالف احتمالی راستگرایان در ایتالیا و سوئد با 
همراهی لهستان و مجارستان به اندازه کافی برای پیشبرد 

امور اتحادیه اروپا چالش برانگیز است.
حتی شــعارهای عوام گرای ملونی شــبیه همان شعارهای 
ترامپ در آمریکاست. لیال تاالنی، مدیر مرکز سیاست ایتالیا 
در کینگز به یورونیوز می گوید: جورجا ملونی همیشــه ادعا 
کرده است که می خواهد ایتالیا را در اولویت قرار دهد، کمی 
شبیه آمریکای ترامپ. در شعار ایتالیا اول ملونی جایی برای 
اتحادیه اروپا دیده نمی شــود و با توجه به اینکه تصمیمات 
اتحادیه اروپا ازجمله در مورد بودجه و سیاســت خارجی و 
دفاعی به صورت اجماعی تصویب می شود، بعد از این وتوی 
نخست وزیر راستگرای ایتالیا دســت انداز بزرگی پپش پای 
اتحادیه اروپا خواهد بود. از سوی دیگر ایتالیا ممکن است با 
بروکسل بر سر موضوعات مختلفی ازجمله حاکمیت قانون، 
حقوق مدنی داخلی، حقوق اقلیت ها و سیاســت مهاجرت 

درگیر و دچار اختالف نظرهای اساسی شود.
روی کار آمدن راســتگراترین دولت رم به این معناست که 
ایتالیا دیگر یک نیــروی همراه و هم قــدم در اتحادیه اروپا 
نخواهد بود، بلکه بعد از این کشــوری اســت که تا آنجا که 
می تواند به جای همراهــی از تصمیم گیری های اساســی 

کناره گیری می کند.

دیمیتری مدودف
معاون رئیس شورای امنیت روسیه

روســیه تمام تالش خود را بــرای جلوگیری 
از اســتقرار ســالح  های هســته ای در خاک 
ازجملــه  خــود  متخاصــم  همســایگان 
اوکرایــن انجــام خواهــد داد. بــا ایــن حــال 
موضــوع روزهــای اخیــر، تهدید هســته ای 
روســیه اســت، آن هــم در شــرایطی 
کــه بایــدن، لیزتــراس و دیگــران مرتبــا از 
مسکو می خواهند دســت خود را از ماشه 

هسته ای بر دارد. )رویترز(

نیکول پاشینیان
نخست وزیر ارمنستان

ســربازان جمهوری آذربایجان بایــد از خاک 
ارمنستان به مواضع اولیه خود عقب نشینی 
کننــد. ارمنســتان خواســتار شــروع بــدون 
تأخیر مذاکــرات بر ســر صلح پایدار اســت. 
ما همچنیــن از عادی ســازی روابط بــا ترکیه 
نیــز اســتقبال کــرده و بــر اهمیــت مســئله 
عادی ســازی روابــط بــرای صلــح در منطقــه 

تأکید می کنیم. )خبرگزاری تاس(

نقل قول  جهان نما

کیوسک

غم و اندوهی که بالفاصله پس 
از ترور آبه شینزو، نخست وزیر 
پیشــین ژاپن، این کشــور را 
فراگرفت، این روزها تبدیل به خشم و عصبانیت 
شده است. خشم افکار عمومی ژاپنی ها به دلیل 
برگزاری مراسم دولتی تشییع جنازه آبه شینزو 
است و بسیاری معتقدند که چنین هزینه هایی 

برای آبه از کیسه دولت اقدام مناسبی نیست.
 آبه شــینزو روز جمعه، 17تیرماه، در شهر نارا 
در جنوب غرب ژاپن هدف شــلیک گلوله قرار 
گرفت و جان باخــت. چند روز بعــد از ترور، 
مراسم تشــییع جنازه خصوصی برای او گرفته 
شد اما روز سه شــنبه پس از 2ماه ونیم، دولت 
فومیو کیشیدا یک مراسم پرزرق و برق دولتی و 
دیپلماتیک برای خداحافظی با آبه تدارک دید.

در این مراســم حــدود 4هزار نفــر ازجمله 
700سیاستمدار ارشد از دیگر کشورها مانند 
آنتونی آلبانیز، نخست وزیر اســترالیا، نارندرا 
مودی، نخست وزیر هند، آکیشینو ولیعهد ژاپن 
و کاماال هریس معــاون رئیس جمهور آمریکا 
شرکت کردند. این مراسم ساعت 2بعدازظهر 
به وقت محلی با شلیک 19گلوله توپ به افتخار 

نخســت وزیر پیشــین ژاپن آغاز شد و همسر 
آبه خاکستر او را وارد محل مراسم کرد. کمی 
آن ســوتر، در بیرون از محوطه اصلی، هزاران 
ژاپنی برای ادای احترام به آبه تا 3ســاعت در 

صف منتظر ماندند.
اما در مرکز توکیو تحوالت رنگ و بوی دیگری 
داشــت و همزمان با مراسم دولتی تشییع آبه، 
مخالفان تظاهراتی را علیه این مراســم برگزار 
کردند. نظرســنجی اخیر انجام شــده توسط 
یک روزنامه ژاپنــی که الجزیــره نتایج آن را 
منتشــر کرده، حکایــت از آن دارد که حدود 
62درصد برگزاری چنین تشــییع جنازه ای را 
تأیید نمی کنند. احزاب اپوزیســیون هم این 
مراسم را تحریم کردند و گفتند که آبه به دلیل 
سیاست های جنجالی اش ازجمله تصمیم برای 
بازنگری در قانون اساســی و تیره کردن روابط 
ژاپن با کره جنوبی شایســته برگزاری چنین 

مراسمی نیست.
با وجود افزایش محبوبیت آبه پس از ترور، اما 
اکنون گزارش رسانه ها درباره انگیزه های قاتل 
که آبه را به یک فرقه کلیسایی مرتبط می کند، 

به افول جایگاه او انجامیده است. 

خشم به جای اندوه، همزمان با مراسم تشییع آبه

رویداد

گزارش

جنبه های منفی تقویت دالر برای آمریکا
گرچه به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، بانک مرکزی آمریکا برای مهارت تورم فزاینده ای، چاره ای جز 
افزایش نرخ بهره و تقویت ارزش دالر ندارد اما این رویکرد تهاجمی عالوه بر تشدید خطر رکود اقتصادی، 
موازنه بازرگانی آمریکا را نیز بر هم خواهد زد؛ به عنوان مثال، دالر قدرتمند باعث می شود تا صادرات این 
کشور گران  تر شده و به این ترتیب توان رقابتی صادرکنندگان آمریکایی در بازارهای جهانی کاهش یابد.

مکث
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گرینویچ

جلسه های 100میلیون دالری

 

یکی از آفت های کار در شرکت های بزرگ و کوچک، 
جلســات متعدد و عموما بی حاصل و پوچ آنهاست. 
کارمندان زیادی از این جلسات فراری هستند و حاال 
شرکت ها، دليل خوبی دارند تا کارمندان را از شر آنها 
خالص کنند؛ براســاس یک تحقيق، این جلسات، 
در واقع اشــتباهی 100ميليون دالری هستند و بار 
زیادی روی دوش شرکت ها مي گذارند. تحقيقي که 
توسط یک استاد دانشگاه در کارولينای شمالی انجام 
شده،  نشان داده که برگزاری حدود یک سوم جلسات 
در شــرکت های بزرگ، غيرضروری اســت و تنها 
وقت و انرژی کارمندان را می گيرد. در شــرکت های 
بزرگ، کارمندان به صورت ميانگين، حدودا هفته ای 
18ساعت را در جلسات می گذرانند و تنها 14درصد 
دعوت به جلســات را رد می کنند. این جلسات، در 
شــرکت هایی که باالی 5هزار کارمند دارند، ساالنه 

بيش از 100ميليون دالر بار مالی دارد.

جهانگردی در عصر جدید

خط و نشان برای شامپانزه
 

حيوانات یک گوشــه در طبيعت نشســته اند و زندگی شان 
را می کنند و این معموال ما انســان ها هســتيم که سراغشان 
می رویم و زندگی شــان را تيره و تار می کنيم. حتی وقتی که 
دستمان از آنها دور باشد، در تخيالتمان سراغشان می رویم و 
سرکوبشان می کنيم، درست مثل 10درصد مردان بریتانيایی 
و 17درصد آمریکایی ها که گفته اند به نظرشــان، در مبارزه با 
شامپانزه ها، سربلند از معرکه بيرون می آیند. این آمار و ارقام، 
 در تحقيقی جامع در آمریکا و انگليس به دست آمده که در آن، 
از مردان پرسيده شده است آیا می توانند حيوانات را شکست 
بدهند یا نه؟ برای نمونه، در یک مورد، از مردان در این دو کشور 
درباره مبارزه با موش پرسيده شده و جالب است که 72درصد 
آمریکایی ها و 67درصد انگليســی ها گفته انــد که می توانند 
از پس این حيوان مــوذی بربيایند. در مقابــل تنها 6درصد 
آمریکایی ها و 2درصد انگليســی ها گفته اند که می توانند در 
مبارزه مســتقيم، خرس گریزلی را شکســت بدهند. خرس 
گریزلی، یکی از بزرگ ترین و وحشی ترین خرس های دنياست 
که در آمریکای شمالی زندگی می کند. در این ميان، اعتماد به 
نفس مردم در مبارزه با شامپانزه، کارشناسان را متحير کرده 
و آنها گفته اند مردم بهتر اســت در صورت دیدن شــامپانزه، 

سریعا فرار کنند.

حراج شکالت 123ساله
 

معموال در خرید خوراکی، هميشه تازگی آن مورد توجه است، 
و کمتر کسی به خاطر کهنه بودن یک خوراکی حاضر می شود 
برای آن پول زیادی بدهد. به جز ترشی و برخی استثنائات. 
این قاعده در همه خوراکی ها رعایت می شود و شکالت هم 
یکی از آنهاست. این خوراکی خوشمزه،  معموال 3سال بعد از 
توليد فاسد و غيرقابل استفاده می شود اما یک تخته شکالت 
قدیمی، توجه زیادی را به خود جلب کرده و در یک حراجی، 
500پوند هم برای آن پرداخت شده است. نکته شگفت انگيز 
این تخته شکالت،  این است که در سال1899، یعنی وقتی که 
ویکتوریا ملکه انگليس بوده در این کشور ساخته شده است. 
این شکالت، در خرت و پرت های انبارشده یک عتيقه فروشی 
در لنکشایر پيدا شده اســت. پيش بينی می شد این شکالت 
200پوند فروخته شود اما در نهایت، رقابت برای خرید آن، 
قيمتش را تــا 500پوند باال برد. عالوه بر خود شــکالت ها، 
قوطی حــاوی آنها هم به خاطــر کمياب بــودن آن، ارزش 

تاریخی دارد.

پیاده روی زائران به سمت مشهد مقدس در سالروز شهادت امام رضا علیه السالم   عکس: صادق ذباح اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

  طفل گریزپای را

باالخره مدرســه ها با »رعایت پروتکل های بهداشــتی« به طور 
»کامل« باز و کودکان به حياط مدرســه ها سرازیر شدند. بعد از 
مدتی آموزش مجازی در خانه ها، مواجهه دانش آموزان با معلم 
و همکالسي ها، دیدنی اســت مخصوصا که دست اندرکاران امر 
آموزش، تعطيلی کالس های حضــوری و رونق آموزش مجازی 
را باعث افت تحصيلی دانش آموزان هم دانسته اند و علت را عدم  
ارتباط چهره به چهره ميان معلم و دانش آموز و حواس پرتی او ذکر 
کرده اند. حاال از آن طرف اگر که چنين ترفندی اجرا نمی شــد 
معلوم نبود وضعيت ســوادآموزی فرزندان مملکت به کجا ختم 

می شد؟ 
نرم افزار »شــاد« به پا شــد و والدینی که تا پيش از کرونا روی 
حضور فرزندانشان در فضای مجازی حساس بودند مجبور شدند 
این ورود اجبــاری به فضای غریِب مجــازی را بپذیرند و همين 
دسترسی، باعث سرگرم شدن دانش آموزان به بازی های اینترنتی 
و بازیگوشی و دليلی بر افت تحصيلی شده است. یک عده محقق 
هم گفته اند آموزش غيرحضوری برخالف آموزش چهره به چهره 
نيازمند مهارت خودتنظيمی اســت، یعنی خود دانش آموز باید 
مسئوليت پذیر باشــد و به دنبال بازیگوشــی نرود! من نمی دانم 
محققان چه توقعی از کودکان دارند، وقتی ميان این فضای مجازی 
بی  در و پيکر، آدم بزرگ هم گم می شــود چه برسد به بچه های 
بازیگوش این زمانه؟ طبيعت بچه سالم، بازیگوشی است؛ حاال چه 
از دیوار راست مدرسه باال برود یا در فضای مجازی ماجراجویی 
کند، الزم اســت عقل آدم بزرگی روی تربيــت کودکان نظارت 
داشته باشد، حاال نه به آن شــکِل معلم ها و ناظم های خط کش 
به دست دوران ما یا مالباجی های ترکه به دست دوران پدربزرگ 

و مادربزرگ هایمان.
گفتم مالباجی و به یاد خاطرات پدربزرگم از بازیگوشــی و فلک 
شدنش و چطور آموختن حفظيات و شرعيات در مکتبخانه مال 
بی بی  گل خانم افتادم. حتما شما هم شنيده اید که در گذشته هایی 
حدود همين 100سال پيش، مدرســه به این شکلی که امروز 
می بينيم نبود در عوض جایی داشــتيم برای آموزش ابتدایيات 
ســواد به کودکان که نامش مکتبخانه بود، اگر هم نشــنيده اید 
دست کم این شعر را که شــنيده اید که، درس معلم ار بود زمزمه 

محبتی / جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را؟
مکتبخانه ها از گذشته های دور و حدود سده دوم هجری به بعد با 
آموزش قرآن شکل گرفتند و هر شهری نه تنها چند مکتبخانه داشت، 
بلکه کمتر روستایی، خالی از این مرکز تعليمی بود. به بانی و مدیر 
مکتب، مکتب دار می گفتند. دایر کردن مکتب تابع شرایط و مقررات 
خاصی نبود اما به طور معمــول، مکتبخانه ها تحت نظر حوزه های 
علميه بود، کودکان از 5تا7ســالگی به مکتب می رفتند که اتاقی 
ساده معموال در خانه مکتب دار بود و با حصير، نمد یا گليم و فرش 
کهنه ای فرش شده بود. هر کودک زیراندازی برای خودش می برد، 
تشکچه هرکس جای او را در مکتب تعيين می کرد و از ميز، نيمکت، 
تخته سياه و گچ خبری نبود. معلم هم که مال یا ميرزا گفته می شد 
باالی اتاق روی تشکچه خودش و تکيه زده به دیوار می نشست، ميز 
کوچکی جلوی او بود و دو سه ترکه چوبی کنار ميز جا داشت، بچه ها 
هم دورتادور کنار هم پشت به دیوار می نشستند. مکتبخانه ها خوبی 
بزرگی داشتند که از هر قشری ولو محروم ترین، به آسانی می توانست 
کودکش را به مکتب بفرســتد و با مکتب دار کنار بياید. پول، غله، 
ميوه، شير و ماســت و حتی تعهد ختم قرآن، به عنوان حق الزحمه 
در قبال آموزش طفل پذیرفته مي شد. مکتبخانه ها 3دسته بودند: 
عمومی، خصوصی و مکتب مختصر و محلی مالباجی ها. دانش آموزان 
در مکتبخانه ها سوره های کوچک قرآن و اخالقيات و شرعيات و الفبا 
می آموختند. از ورزش، نقاشی و ســرود هم خبری نبود در عوض 
چوب و ترکه حرف اول را در تأدیب بچه ها می زد. صاحبان قدرت 
و مکنت و بزرگان خالفت هم طبق معمــول اینطور مناصب، فکر 
می کردند فرزندشــان تافته جدابافته ای است که نباید با کودکان 
بی ادِب »رعيت« یک جا باشد و در خانه ها و قصرهای خود، مکاني 
را درنظر گرفتــه، مکتبخانه ای برپا می کردنــد و »مؤدبان« را که 
همان معلمان و مربيان بودند به آموزش فرزندانشان می گماشتند. 
می بينيد!؟ این مدارس خصوصی از همان زمان گذشته هم بوده ولی 
چيزی که مطمئنم اوضاعشان به وخامت مدارس غيرانتفاعی االن 
نبوده است. از این ميل به جدابودگی و این تفرعن ثروتمندان بگذریم 
و به کنه ماجرا که نگاه کنيم، می بينيم نظارت و محبت معلم در همه 
احوال راهگشای کودکان گریزپا و بازیگوش بوده و هنوز هم هست، 
چنانچه درس دادنش »بود زمزمه محبتی«، بازیگوشــاِن سرگرِم 
فضای مجازی و افت تحصيل  کرده های 2ســال پيش هم باالخره 
به درس و مدرسه عالقه مند می شوند و خدا کند با زحمت معلمان 
مرتفع شود طوری که »جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را«، در 
این راه نياز به کمک پدر و مادر هم اســت که به کودکان این نسل 
انگيزه بيشتری برای تحصيل بدهند، آنها باید بدانند که آموزش چه 

تأثيری روی آنها و آینده شان دارد!

تقويم عدد خبر

حافظ

راهیست راِه عشق که هیچش کناره نیست

آنجا جز آن که جان بسپارند، چاره نیست

سفر هميشه با انسان بوده و تمایل برای کشف 
جاهــا و فرهنگ های جدید، هرگز انســان را 
رها نمی کند. با این حــال، تغييرات عمده در 
زندگی انســان، همه  چيز، ازجمله گردشگری 
و جهانگــردی را هم تغييــر داده و این روزها 
انواع جدیدی از جهانگردی در دنيا باب شــده 
که سال به ســال، هواداران بيشتری پيدا کرده 
 و نســل جدیــدی از جهانگــردان را تربيت 

می کنند.
در ميــان تمــام انــواع جدید گردشــگری، 
گردشگری پایدار، گردشگری غذا، گردشگری 
تجربی و گردشــگری ســالمت، بيشتر مورد 
توجه قــرار می گيرنــد و گردش هــای مالی 
مرتبط به آنهــا هم بســيار خيره کننده بوده 
است. گردشگری پایدار، تابعی از نگرانی های 
سراســری مردم دنيا درباره تغييرات اقليمی 
اســت و گردشــگران با توجه به این نگرانی، 
می خواهنــد تــا آنجــا کــه می تواننــد، در 
سفرهایشان مسائل زیست محيطی در اولویت 
باشــد. با این دیدگاه اســت که محبوب ترین 
هتل ها، آنهایی هستند که به اصطالح دوستدار 

طبيعت هســتند و به آنهــا »اکوهتل« گفته 
می شود. گردشــگری غذا، راهی برای کشف 
الیه های فرهنگی کمترشناخته شــده مقاصد 
گردشگری است، چون هر غذا، تاریخ و داستانی 
دارد که به خوشمزه ترین شکل روایت می شود. 
اهميت غذا چنان در گردشــگری زیادشــده 
که مدت هاست، گردشــگران مقاصد خود را 
براساس ميزان خوشــمزه بودن غذاهای آن 

انتخاب می کنند. 
مســئله گردشــگری غذا، فقط آن خوراکی 
روی ميز نيســت و تهيه مواداوليه در مزارع و 
باغ ها و کارگاه های محلی هم بخشــی از این 
نگاه توریســتی کالن هســتند. درگير شدن 
در این پروسه ها، خود ســوژه اصلی یک نوع 
دیگر از گردشگری، یعنی گردشگری تجربی 
اســت. جهانگردان برای کشــف و درک یک 
مقصد، به صورت فعاالنه و معناداری با تاریخ، 
مردم، فرهنگ، غذا و محيط زیست آن درگير 
می شوند و به جای صرفا دیدن و عکس گرفتن 
با جاذبه ها، آنها را به صورت دســت اول تجربه 
می کنند. این نوع گردشگری، به شدت جذاب 

اســت و به خصوص در ميان جوانان ماجراجو 
محبوبيت زیادی دارد.

اما برای برخی دیگر، گردشگری، نه مناسبتی 
برای ماجراجویی که فرصتی برای رسيدن به 
تن و روان خود است. در گردشگری سالمت، 
مســافران به فضاهــای آرام بخــش و امنی 
می روند تا نه تنها به ســالمت تن خود برسند، 
که روان خود را هم به آســایش برسانند. این 

سفرها، فرصتی برای دوری از زندگی روتين و 
استرس ها و ضروریات آن است و به مسافران 
این امکان را می دهد که با خيال راحت، برای 
آینده خود برنامه ریزی کننــد. جهانگردی و 
به خصوص انواع جدید آن، چنان نقشــی در 
اقتصاد جهانی دارد که تمام کشورهای دنيا به 
آن توجه می کنند و همين دیروز، روز جهانی 

گردشگری بود.

دبــاغ شــهر، ژان ژوزف پاســتور نگران 
بود. نگران گرگ هاری کــه در اطراف ده 
می پلکيد. اگر گرگ کسی را گاز می گرفت، 
کارش تمام بود. فوقش اگر شانس می آورد، 
به موقع محل گازگرفتگی را می سوزاندند. 
پسرش را صدا کرد و گفت:»لویی، وقتی 

مدرسه تعطيل شد، یک راست برگرد خونه.« اما لویی پاستور می خواست 
با بچه ها برود بگردد. بلند قد نبود و 9سال بيشــتر نداشت و برای گرگ 
شکار راحتی بود. نه آن روز و نه هيچ وقت دیگر، اتفاقی برای لویی نيفتاد، 
اما همان گرگ باعث مرگ یکی از دوستانش شد. سال ها گذشت و لویی 
پاستور دیگر یک دانشمند معروف در فرانسه شده بود. برای خودش اسم و 
رسمی داشت و آزمایشگاهی، ولی مهم ترین اتفاق زندگی اش روزی افتاد 

که زنی همراه پسر کوچکش به آزمایشگاه او آمدند.
پسر بدجوری بی حال بود و روی پاهایش بند نمی شد. 9سال بيشتر نداشت، 
سگ هاری او را گاز گرفته بود. پاستور قبال روی سگ های هار کار کرده بود 
و توانسته بود آنها را درمان کند. ولی ریسک بود. اگر پسرک می مرد چه؟ 
پاستور ریسک کرد. سرمی را که قبال روی سگ های هار امتحان کرده بود 
به پسر تزریق کرد. بعد از 9روز پرکابوس، بيماری هاری برای هميشه درمان 
شده بود. کار مهم پاستور این بود که مفهوم مهم ميکروب را جا انداخت. 
توانست مردم را قانع کند که عامل بيماری ها، موجودات ریز جانداری به نام 
ميکروب  هستند. او با همين کشف توانست صنعت ابریشم سازی  فرانسه 
را از شر بيماری کرم های ابریشم نجات بدهد. در زمان او سربازان بعد از 
جنگ و زیردست پزشک ها، بيشتر از خود ميدان جنگ می مردند. او به 
پزشکان یاد داد تا وسایل شان را قبل از استفاده استریل کنند. هنوز نام او 
روی شيشه های شير پاستوریزه خودنمایی می کند. چون پاستور بود که 
گفت شير را قبل از مصرف تا دمایی پایين تر از دمای جوش آن بجوشانند 
تا ميکروب هایش از بين برود بدون آنکه طعم اش تغيير کند. مردم کوچه 
و بازار معموال پاستور را یک پزشک می دانند. اما او یک شيمی دان بود که 
3بار از ته دل آرزو کرد که کاش یک پزشک می بود. این 3بار زمانی بود که 

او هر سه دخترش را به خاطر حصبه از دست داد.

شکست حصر 
یک سال از جنگ می گذشــت و هنوز ایرانی ها پيروزی کسب 
نکرده بودند. آنچه بود، مقاومت هایی بود که در گوشــه و کنار 
انجام می شد و جز آن، اتالف تجهيزاتی بود که امکان تعمير و 
بازخرید بيشتر آنها وجود نداشت. بنی صدر به جای استفاده از 
نيروهای داوطلب مردمی، از باقيمانده تجهيزات پيشرفته ارتش 
برای از بين بردن اهدافی نامنظم استفاده می کرد و تنها دستاورد 
این عمل، به هدر رفتن تجهيزاتی بود که ارتش تا آخر جنگ، 
افسوس اش را می خورد. بنی صدر باید می رفت و رفت. حاال یک 

طرح مانده بود روی ميز فرماندهان که 6ماه بود خاک می خورد؛ 
طرح شکست حصر آبادان.

عراق که متوجه شــد نمی تواند خوزســتان را بگيرد، تصميم 
گرفت خرمشهر و آبادان را برگ برنده خودش قرار دهد تا الاقل 
بتواند از ایران امتياز بگيرد. آبادان یک سال در محاصره مانده 
بود و مقاومت می کرد. عراق چندین بار به شهر حمله کرده بود و 
نتوانسته بود آن را بگيرد. حاال نوبت این بود که محاصره آبادان 
شکسته شود. شکست حصر آبادان، تنها فرمان مستقيم و علنی 
امام در جنگ 8ســاله بود. فرمانی که در مهر1360 اجرا شد و 

سرآغاز پيروزی های بزرگ ایران ازجمله آزادی خرمشهر شد.

هما روستا را خيلی ها با فيلم »ازکرخه تا راین« 
به یاد می آورند؛ خواهری که در آلمان زندگی 
می کند و برادرش را دریچه ای بر خاطرات دور 
و عزیز گذشــته می داند. اما شهرت هما روستا 
به پيش از این فيلم بازمی گردد. هما روســتا 
کارگردان و بازیگر تئاتر و سينما بود و همزمانی 
روز تولد و درگذشتش؛ درام زندگی او را کامل 
کرد . وقتی از هما روستا نام می بریم و قرار است 
دربــاره او بگویيم نمی توانيم از اینکه روســتا  
همسر حميد ســمندریان بزرگ بوده است، 
چشم پوشی کنيم . هما روستا هم از همسرش 
به عنوان »رفيق و استاد« یاد می کند؛ اما زندگی 
هنری هما روستا پر از نقش های دوست داشتنی 
و ماندگاری است که تصویر و صدای گرم او را 
برای هميشــه در ذهن دوستدارانش زنده نگه 
می دارد . روستا از 6ســالگی در مسکو زندگی 
کرد و مدرک فوق ليسانس خود را از دانشکده 
هنرهای دراماتيک بخارست در کشور رومانی 
گرفت. سال1349 به ایران برگشت و در رشته 
شيمی درس خواند، اما پس از مدتی تحصيلش 
را نيمه کاره رها کرد و به دانشــکده هنرهای 
دراماتيک رفت.  عمده فعاليت هما روســتا در 
بازیگری، به تئاتر و اجــرا روی صحنه مربوط 
می شــود. به خصوص از زمانی کــه با حميد 
سمندریان آشنا و با او ازدواج می کند. در طول 
دوران بازیگری خود تنها در 13فيلم سينمایی 
حضور یافت. پرنده کوچک خوشبختی )پوران 
درخشــنده(، تمام وسوسه های زمين )حميد 
ســمندریان(، مســافران )بهرام بيضایی( و از 

کرخه تــا راین)ابراهيم حاتمی کيــا( ازجمله 
فيلم هایی هستند که این بازیگر در آنها به ایفای 
نقش پرداخته است. هما روستا در گفت وگویی 
درباره حضورش در سينما گفته بود : »به موازات 
کار تئاتر دوست داشتم که تجربه کار تصویر را 
هم داشته باشــم اما متأسفانه سينما خواسته 
من را برآورده نکرد و همين موضوع باعث شد 
که دیگر به سمت سينما نروم، ترجيح می دهم 

به تئاتر بپردازم .« 
آخرین تجربه تئاتری او نمایش »باغ آلبالو« به 
کارگردانی حسن معجونی بود که هما روستا 
را در ســال1392 به صحنه  تئاتــر بازگرداند . 
یک ســال پيش از آن یعنی در سال91 حميد 
سمندریان پس از 40ســال زندگی مشترک، 
درگذشت . پس از درگذشت سمندریان، هما 
روستا به قول خودش سعی کرد چراغ آموزشگاه 
او را روشــن نگه دارد و آن را گسترش دهد . اما 
بيماری سرطان امان نداد تا سال های طوالنی 
بتواند این خواسته همســرش را ادامه دهد . او 
در چهارم مهر1394 در بيمارســتانی در شهر 
لس آنجلس آمریــکا درگذشــت و پيکر او در 
13مهر94 به ایران منتقل و در قطعه هنرمندان 

بهشت زهرا)س( به  خاک سپرده شد .

همای بازیگری معجزه استریل

سحر سلخی
مهندس معمار

اما هيچ وقت فرامــوش نکن، ارباب 
پُِل جوان. هر کسی داستان عاشقانه 
خودشو داره. هر کسی. ممکنه این عشق به شکست مطلق ختم 
شده باشه، ممکنه مثل ترقه روشن و بعد یه دفعه فِسی خاموش 
شده باشه، ممکنه حتی هيچ وقت نمود پيدا نکرده باشه، ممکنه 
همه ش تو ذهن طرف باشه. هيچ کدوم اینا از واقعی بودن این 
احساس چيزی کم نمی کنه. گاهی حتی واقعی ترش می کنه. 
گاهی یه زن و شوهرو می بينی که کنار هم تا حد مرگ دلزده و 
بی حوصله شدن و نمی تونی تصور کنی که با هم نقطه اشتراکی 
هم داشته باشن، یا نمی فهمی که چرا بازم دارن با هم زندگی 
می کنن. اما مسئله فقط عادت یا آسودگی خاطر یا عرف و رسم 
و رسوم یا چيزی تو این مایه ها نيست. دليلش اینه که یه زمانی 
با هم یه داستان عاشقانه داشتن. همه دارن. این تنها داستانيه 

که وجود داره.

جولین بارنز

فقط يک داستان
بوک  مارک

من از مردن نمی ترسم، نگرانم که 
به اندازه کافی زندگی نکرده باشم. 
باید روی همه تخته سياه های کالس ها نوشته بشه زندگی یه 

زمين بازیه، نه چيز دیگه... .

ژاکو وان دورمال

دیالوگ

آقای هیچ کس

 4مهرعدد خبر

 5 مهرعدد خبر

 6مهرعدد خبر
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کار در حوزه حقوق 
کودکان تخصص 

می خواهد

 در جامعه ما تشکل های مردم نهاد زیادی در 
حوزه حمایت از حقوق کودکان فعال هستند 
اما هر چه بر تعداد این تشکل ها افزوده می شود 
از ســوی دیگر بر تعداد کودکان آسیب دیده 
اجتماعی هم افزوده می شــود. موضوعی که 
گاه به عنوان یک چالش مهم مطرح می شود. 
حسین منصوری از فعاالن حوزه حقوق کودک، 
معتقد است: کار در حوزه کودک بدون شناخت 
این حوزه و حساسیت های آن نه تنها گرهی از 
گره های پیش روی کودکان باز نمی کند، بلکه 
اغلب باعث دامن زدن به مشکالت این بخش 
هم می شــود. او می گوید متأسفانه عده ای با 
شــعار حمایت از حقوق کودکان اهداف خود 
را پیش می برند که این اصال به صالح کودکان 
آسیب دیده اجتماعی نیست. در گپ و گفتی 
صمیمی با او از ضرورت هــای توجه به حوزه 
کودکان به صورت علمی و کار امد سخن گفتیم.

مســئله اصلی در حوزه کودکان 
آســیب دیده اجتماعی که باید مورد توجه 
فعاالن اجتماعی این حوزه قرار بگیرد، چیست؟

ما متأسفانه امروز با جمعیت زیادی از افراد روبه رو 
هســتیم که داعیه دار حمایت از حقوق کودکان 
هستند اما هیچ گونه سواد و اطالعی از این حوزه 
حساس و حیاتی ندارند. گاهی همین عملکردهای 
خارج از ضابطه آنها در حق کودکان آســیب دیده 
باعث می شــود تا بچه ها از مســیر زندگی خود 
منحرف شده و به مسیر سمی تر دیگری وارد شوند.
چطور می شــود که ایــن اتفاق 

می افتد؟
گاهی ما فقط برای بچه های آسیب دیده اجتماعی 
دلســوزی می کنیم و این دلسوزی ها گاه خودش 
را در کمک هــای بی حد و حســاب نقدی، خرید 
لباس های رنگارنــگ، همراهی کــردن آنها در 
تفریحات و... نشان می دهد؛ درحالی که واقعا اگر 
به دنبال کمک به این بچه ها هســتیم این راهش 
نیست. ما قرار نیست بچه ها را از چاله فقر و ناآگاهی 
و سوءاســتفاده دیگران به چاله گدایی و چشــم 
به دســت دیگران داشــتن و تالش نکردن برای 

زندگی بیندازیم.
یعنی معتقدید به جای ماهی دادن 

ماهیگیری کردن را یاد بچه ها بدهیم؟
دقیقا. ما در جامعه با عده ای از بچه ها روبه رو هستیم 
که حاال بنا به هر دلیلی باید برای تامین هزینه های 
زندگی خود و خانواده شــان کار کنند و حاال کار 
کردن جزئی از ســبک زندگی آنها شده است. ما 
باید در کنار تمام دل نگرانی هــا و تالش هایمان 
برای فراهم کردن شــرایط تحصیل و آگاهی این 
بچه ها بســتر تقویت بنیه هــای حرفه آموزی و 
اشتغال زایی شــان را فراهم کنیــم. چقدر خوب 
می شود کارآفرینان و ســرمایه گذاران ما با ایجاد 
کارگاه های اشتغال زایی استاندارد برای این بچه ها 
زیر نظر بهزیســتی، اداره کار و... بســتر اشتغال 
آسان شان را فراهم کنند. ماباید باور کنیم که حذف 
کار کودک در جامعه یک شعار نشدنی است چون 
در جوامع مختلف از جوامــع اروپایی و آمریکایی 
گرفته تا ایران خودمان خانواده هایی هستند که 
برای تامین معاش خود چــاره ای جز کار کردن 
فرزندان شان ندارند و ما حامیان حقوق کودک باید 
بستری را فراهم کنیم که این افراد به جای کار در 
کارگاه های غیراستاندارد زیرزمینی بدون دریافت 
حقوق و دستمزد مکفی در کارگاه های استاندارد با 

حقوق مکفی کار کنند.
آیا کودکان آسیب دیده اجتماعی را 
هم می توان از آسیب ها دور و در مسیر زندگی 

سالم رهنمون کرد؟
اغلب بچه های آسیب دیده اجتماعی ما کودکانی 
هستند که به لحاظ سرکوب احساسات و عواطف و 
تسلط افراد بر آنها به کودکانی بدون اعتماد به نفس 
تبدیل شده اند. ما برای رهایی کودکان آسیب دیده 
که حاال یا درگیر اعتیاد هســتند یا با آسیب های 
اجتماعی دیگر دست و پنجه نرم می کنند باید ابتدا 
آنها را در فضایی امن امان دهیم و سپس با جلب 
اعتمادشان کم کم آنها را با جامعه آشتی داده و به 
سمت یک زندگی عادی رهنمون کنیم. داشتن یک 
زندگی سالم حق همه کودکان این سرزمین است و 
اگر یاد بگیریم کار در حوزه کودک را به متخصصان 
این بخش بســپاریم خیلی از مشکالت ما در این 

حوزه حل خواهد شد.
خیلی از این بچه ها به خاطر نداشتن 
شناسنامه و هویت از زندگی عادی برخوردار 

نیستند. با این بچه ها باید چه کرد؟
مشــکل اصلی ما درخصوص ایــن بچه ها طرد 
شدن آنها از مدرسه است. در واقع از وقتی کودک 
بی شناسنامه ما به سن مدرسه می رسد و می بیند 
به خاطر نداشتن برگه هویتی قادر به پذیرش در 
مدرسه نیست فاصله اجتماعی خود با سایر افراد 
جامعه را درک و از این سن است که راه خود را جدا 
می کند. در واقع این رسالت بر عهده فعاالن حوزه 
حمایت از حقوق کودکان اســت که با شناسایی 
این بچه ها و تــالش در جهت جــذب آنها برای 
شرکت در مدارس خودگردان فرصت علم آموزی 
را برای آنها فراهم کنند؛ از سوی دیگر طی تعامل 
و رایزنی با آموزش و پرورش بستری را فراهم کنند 
که این بچه ها هم بتوانند از فرصت برابر تحصیل 
در مدارس دولتی استفاده کنند. تحصیل بچه ها 
نقش مؤثری در کاهش ابتالی آنها به آسیب های 

اجتماعی دارد.

گپ

بچه های پاتوقی ؛ بی هویت و بی شناسنامه 
فعاالن حوزه کودکان و حامیان حقوق آنها معتقدند برای نجات این بچه ها باید بهزیستی با طرح تأسیس مراکز شبانه روزی نگهداری این بچه ها موافقت کند

بچه های پاتوقی؛ بچه هایی بی نام و نشان 
و بی هویت؛ نه شناسنامه دارند و نه برگه 
هویتی. نه به خاطر اینکه در روســتایی 
دورافتاده به دنیا آمده باشــند یا به شهر 
دسترسی نداشته باشند! اتفاقا بچه همین 
شهرند؛  زاده قلب تهران. از وقتی چشم 
باز کرده اند زندگی شان خالصه می شود 
در اتاق های کوچــک 3در 4دود گرفته؛ 
خانه های قدیمی با چند اتاق و یک حیاط 
مشترک که خماری و بوی اعتیاد از رج به 
رج دیوارهایش به مشام می رسد. مصیب 
یکی از همین بچه هاست. 11سال بیشتر 
ندارد. قبل از اینکه توســط فعاالن حوزه 
کودک شناســایی و به محلی امن منتقل 
شــود، هر روز صبح با خماری و درد بدن 
از خواب بیدار می شــد و له له زنان چشم 
به بساط مصرف مواد بزرگترها می دوخت 
تا با دود موادی کــه اهالی پاتوق مصرف 
می کردند خــودش را بســازد و راهی 
خیابان ها شود برای کار. امان از ساعتی 
که دوباره خماری سراغش می آمد پسرک 
آرام و صبور، به یک بچه ناآرام و خشــن 
تبدیل می شد تا دوباره به پاتوق برگردد و 
با تحویل دادن همه پولی که صبح تا عصر 
با کارکردن در خیابان ها جمع کرده کمی 

از درد بدنش کم کند.

بچه هایی ماننــد مصیب در این شــهر کم 
نیســتند؛ نه شناســنامه دارند و نه هویت 
مشخصی. او سال هاســت که مانند خواهر و 
برادرهایش به همین سبک زندگی می کند؛ 
به خاطر همیــن نه تا به حال رنگ مدرســه 
را دیده و نه توانســته مانند خیلی از هم سن 
و ســال هایش کودکی کند. میثم هم مانند 
اوست؛ از کودکان مهاجر. با کله ای تراشیده و 
سیاه که حاال چندوقتی است در مترو توجه 
خیلی از شــهروندان را به خــود جلب کرده 
است. با دست ها و پاهایی که از سیاهی رنگ 
پوستشان پیدا نیســت. کف مترو می نشیند 
و خودش را روی زمین می کشــاند. موهای 
سرش تراشــیده و لباســی ژنده به تن دارد 
که یکی، دو ســایز هم به قد و قامتش بزرگ 
است. حرفی نمی زند، اما نگاهش پر از حرف 
است. بعد از هر حرکت کمی مکث می کند و 
دست های ســیاهش را رو به مسافران مترو 
می گیــرد. یکی کمک می کنــد، یکی غیظ 
می کند که »بلند شو اینطور نکن«، عده ای هم 
سعی می کنند با بی تفاوتی به او صحنه تلخی 
را که می بینند، فراموش کنند، اما پسرک که 
تمام اســتخوان هایش درد می کند، به پول 
بیشــتری که از مردم بگیــرد، فکر می کند؛ 
به هر قیمتی! به بهانه کمک کمی نزدیکش 
می شــویم. ســخت حرف می زند. خشم از 

سروصورتش می بارد؛ انگار طاقتش طاق شده 
باشــد. همان اول حرف می گوید، بدنم درد 
می کند! التماس در صورتش داد می زند. کل 
ماجرا مشخص می شود! درد بدنش از خماری 
اعتیاد اســت. از خانه اش می پرسم. آدرس 
را نمی داند؛ شــاید هم از عمــد همراهی ام 

نمی کند.

نوزادان معتاد؛ کودکان  خمار
علیرضا هم یکی از فعاالن حوزه آسیب های 
اجتماعی است. او که مدت ها درباره بچه های 
پاتوقی مطالعه و تحقیق کرده و نمی خواهد 
به واســطه ادامه این مطالعات نامش در این 
گزارش به صورت کامل درج شود، می گوید: 
»متأسفانه بچه های پاتوقی بچه های اعتیاد و 
آسیب هســتند. در خوش بینانه ترین حالت 
ممکن با مادرانشــان زندگی می کنند. این 
بچه ها اغلب در پاتوق هــای مصرف مواد به 
دنیا آمده و بزرگ شــده اند. به خاطر همین 
به بچه های پاتوقی شهرت دارند و اگر سقط 
نشوند و به دنیا بیایند، نوزادانی معتاد هستند 
که از همــان ابتدا باید با خمــاری و درد تن 
دســت و پنجه نرم کنند. اغلــب این بچه ها 

به خاطر وابســتگی بــه مواد از ســوی افراد 
سودجو مورد سوءاســتفاده قرار می گیرند؛ 

تنها به بهای یک دود و خالصی از خماری!«
او این نکتــه را هم متذکر می شــود که فکر 
نکنید بچه هــای پاتوقی فقــط در تهران و 
محله های آسیب دیده آن وجود دارند، بلکه ما 
شاهد زندگی این بچه ها در خیلی از شهرهای 
کشور هســتیم و اگر مداخله دوستداران و 
حامیان کودکان نباشد، این بچه ها از حداقل 

امکانات زندگی هم محروم می شوند.

خانه مادری 
راست می گوید؛ برای نمونه خانه مادری در 
محله شوش امروز محل امنی برای بچه های 
آسیب دیده محله است؛ بچه هایی که حداقل 
می توانند زیر سقف این خانه یک وعده غذای 
گرم بخورند و دست نوازش بر سرشان کشیده 

شود.
خانه مادری و خانه پدری در محله شــوش 
تهران این روزها به ســقف امنــی برای این 
مادران و کودکانشــان تبدیل شــده است؛ 
خانه ای کــه روزها پذیرای کــودکان و زنان 
آسیب دیده هستند. ســجاد میرزایی که به 

همراه دوستانش در این مرکز رفت وآمد دارند، 
می گوید: » خوشــبختانه در سایه همدلی و 
همراهی خیرین و تشکل های مردم نهاد این 
دو خانه آماده شده تا در یکی مربیان و فعاالن 
حوزه کودک ســاعتی از روز را به آموزش و 
بازی با بچه ها بپردازند و به آنها فرصت شــاد 
زیســتن و تجربه کودکانه های زیبایشــان 
داده شود و در خانه دیگر که موسوم به خانه 
پدری است، زنان آســیب دیده با اشتغال در 
بخش های اقتصادی ایجادشده به کسب وکار 

بپردازند.

طرح شــبانه روزی نگهداری از کودکان 
پاتوقی

ســجاد و علیرضا که طرح تاسیس مؤسسه 
شبانه روزی برای نگهداری کودکان پاتوقی را 
به سازمان بهزیستی ارائه کرده اند، می گویند: 
ارائه خدمات حمایتی تنها در ساعتی از روز 
به این بچه ها زیر سقف خانه هایی مثل خانه 
مادری و پدری در تهــران ایمن بودن بچه ها 
را در برابر آسیب ها تضمین نمی کند. سجاد 
معتقد است: » متأسفانه شــب ها که ساعت 
تردد افراد در ایــن خانه هاســت، بچه ها از 

دسترس ما خارج می شوند و این بزرگ ترین 
دغدغه ما به عنوان کنشگران اجتماعی است. 
سال هاســت درخواست شــبانه روزی خانه 
مادری و پدری شــوش را ارائه  و مشــارکت 
خیرین را هم برای تامین هزینه های مربوطه 
جلب کرده ایم، اما متأسفانه هیچ همراهی با 

ما در این رابطه صورت نمی گیرد.
به گفته او، جمع زیادی از کارآفرینان و فعاالن 
حوزه اقتصــادی حاضرند اگر بهزیســتی با 
طرح آنهــا موافقت کند موضــوع آموزش و 
اشــتغال به کار این بچه ها را فراهم کنند تا 
دغدغه ای برای آینده شــان وجود نداشــته 
باشــد. او می گوید: »درنظر داریم در صورت 
وجود امکان نگهداری دائمی بچه ها در مرکز، 
کارگاه های حرفه آموزی برای آنها ایجاد شود 
تا در کنار تحصیل در بعد حرفه آموزی نیز وارد 
شوند؛ طرحی که باعث می شود اوال بچه ها از 
استقالل مالی مناسب برخوردار شوند و ثانیا 
به دور از فضاهای آســیب پذیر اگر قرار است 
کار کنند به این فعالیت ها مشــغول شوند و 
اجازه ندهند تا بازیچه عده ای سودجو شوند.«

سجاد میرزایی چند سالی می شود که تمام 
تمرکز خود را بر حمایت از این بچه ها گذاشته 
و تالش می کند با کمک فعاالن حوزه کودک 
و خیرین اجتماعی زندگــی بهتری را برای 
بچه های پاتوقی فراهم کند. ازدواج زودهنگام 
دختران از این جمع از دغدغه های ســجاد 
و دوســتانش اســت. او می گوید: »هدف از 
این ازدواج های زودهنــگام دختران در این 
پاتوق ها هم اغلب تولیدمثل و تولد نوزادانی 
است که برای گدایی به کار گرفته شوند. فرقی 
نمی کند دخترک پاتوقی ایرانی باشــد یا از 
اتباع افغانســتانی؛ این بخت شوم آنهاست 
که آنها را پای ازدواج هایی با اهداف مشخص 

می کشاند.
ســجاد می گوید: »تا قبــل از اینکه حامیان 
حقوق کــودک به ایــن حوزه وارد شــوند، 
دخترک های زیادی قربانی این بازی شــوم 
می شــدند. دخترهایی که تا بــه حال رنگ 
مدرســه را به خود ندیــده و از کوچک ترین 

آموزشی هم محروم بودند. «
ســجاد و دوســتانش با برقــراری ارتباط و 
جلب اعتماد این دختران تالش می کنند تا 
آموزش های الزم را به هر طریقی به دختران 
پاتوقی بیاموزند و از آسیب های وارده بر آنها 

بکاهند.
قصه بچه هــای پاتوقی و روایــت زندگی پر 
مشقت شــان در این گزارش نمی گنجد، اما 
امیدواریم طرح این موضوع از ســوی رسانه 
حکم تلنگــری بــرای حامیان کــودکان و 
مسئوالن مربوطه باشــد تا با تاسیس مراکز 
شــبانه روزی نگهداری این کودکان و رهایی 
آنها از اعتیــاد آینده ای روشــن را برای این 
کــودکان رقم بزننــد؛ کاری کــه به صورت 

محدود توســط تعــدادی 
از تشــکل های مردم نهــاد 
فعال در حال انجام اســت.
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فاطمه عسگری نیاگزارش
روزنامه نگار

حسین منصوری، فعال حوزه حقوق کودک 
می گوید بی اطالعی از شرایط کودکان کار 
باعث شده مشکالت آنها افزایش پیدا کند

 خالصه گزارش 

خانه مادری، حدود 
۳سال پیش با هدف 

کاهش آسیب در محله 
هرندی بازگشایی شد 

و مدیران و فعاالن 
اجتماعی در طول این 

سال ها کوشیده اند تا با 
بسترسازی الزم نسبت 
به جلب اعتماد مادران 

و کودکان آسیب دیده 
در هرندی اقدام کنند و 
خوشبختانه موفق هم 

بوده اند

در حوالی خانه مادری 
درصد زیادی از کودکان 

را کودکان پاتوقی تشکیل 
می دهند که به دلیل 

آلودگی به موادمخدر 
و تأمین هزینه های 

موادمخدر مصرفی پدر 
و مادر و حتی خودشان 
و همچنین وعده ناچیز 

غذا به دام مافیای 
کودکان کار می افتند 
و مجبور به کار کردن 

هستند

اعضای خانه مادری 
با ورود به چرخه 

کودکان کار در تالشند 
تا با ساماندهی این 

کودکان و آموزش آنها 
بستر رشد بچه ها را در 

فضایی سالم دنبال 
کنند. فضایی که در 

آن حتی اگر الزم است 
کودکی کار کند با حفظ 

بهداشت جسم و جانش 
دست به این کار بزند

خانه مادری همچنین 
در تالش است تا با 
اخذ مجوز فعالیت 
شبانه روزی، بستر 
ماندگاری کودکان 

آسیب دیده را در این 
مرکز فراهم کند. در عین 

حال کودکان با رعایت 
تمام اصول اخالقی و 
بهداشتی ضمن حفظ 

ظاهر آراسته خود 
می توانند به کار کردن 
ادامه دهند و با کسب 
درآمد آینده ای روشن 

برای خود رقم بزنند

خانه مادری و خانه پدری 
در محله شوش تهران 

این روزها به سقف 
امنی برای این مادران و 
کودکانشان تبدیل شده 
است؛ خانه ای که روزها 

پذیرای کودکان و زنان 
آسیب دیده هستند

قصه تلخ بچه های پاتوقی
قصــه بچه هــای پاتوقی در 
آســیب دیده  محله هــای 
اجتماعی شهر قصه امروز و دیروز نیست؛ فقط 
در هر ســال و هر دوره تلخ تر و تلخ تر می شود. 
به گفته سجاد میرزایی، از فعاالن حوزه کودک 
و آسیب های اجتماعی متأسفانه تعداد بچه های 
پاتوقی در محله های آسیب دیده شهر کم نیست، 
اما شناســایی آنها و تالش برای خروجشان از 
فضای آلوده ای که گرفتارش هســتند، بسیار 
ســخت و گاهی حتی غیرممکن است؛ هرچند 
با وجود همه سختی ها و مشقت ها دوستداران 
حقوق کودک با بهانه هــای مختلف راهی برای 

نفوذ بین آنها پیدا می کنند.
سجاد جنس این بچه ها و کمبودهایشان را خوب 
می شناسد. می داند همه شــان تشنه محبتی 
هستند که هیچ وقت تجربه نکرده اند و می گوید 
راه نزدیک شــدن به این بچه ها جلب اعتماد 
آنهاست. او با اشاره به شرایط زندگی بچه های 
پاتوقی می گوید: »این بچه ها اغلب در اتاق های 
کوچک زندگی می کننــد. این اتاق ها هم محل 
مصرف مواد مخدر افراد است و هم محل خرید و 
فروش و حتی روابط معتادان با هم. بچه ها در این 
فضاهای آلوده با دود حاصل از مصرف مواد مخدر 
به اصالح دودخوره شــده و مانند یک معتاد به 
آن وابســته و گرفتار می شوند؛ به طوری که اگر 
هر روز سر یک ساعت مشخص در معرض دود 
مواد قرار نگیرند نمی توانند از شدت بدن درد 
و خماری به زندگی عادی خــود ادامه دهند.« 
بچه های پاتوقی یا معتادان ناخواسته مجبورند 
برای رهایی از خماری و درد بدن هر روز مانند 
برده برای صاحب پاتوق یا رئیس خود کار کنند. 
حال ممکن است این رئیس، ناپدری معتادشان 
باشد یا صاحب پاتوقی که آنها همراه مادرشان در 

آنجا زندگی می کنند.

نکته

سلبریتی های آشوبگر؛ پایان 
امتیازات، آغاز محاکمه

کار تعطیل؛ زنِگ درسههیاهوی پوشالی هک
 پس از آنکه گروه آنانیموس اعالم کرد به 

بعضی سایت های کشور حمله کرده، مرکز 
ملی فضای مجازی این ادعاها را تکذیب کرد 

به همت شهرداری تهران 32مرکز تربیتی 
و استعدادیابی ویژه کودکان کار راه اندازی 

شده است
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فضای مجــازی این روزها بــه مرکزی برای 

سازماندهی آشــوب در برخی مناطق کشور گزارش
تبدیل شده است؛ فضایی که بر مطالبه قانونی 
پیگیری فوت دختری 22ساله جهتی غیرقانونی داده و حتی 
براندازی نظام قانونی کشــور را دنبــال و ترویج می کند؛ 
شبکه هایی که از سوی جریان های سلطنت طلب، منافقین، 
تجزیه طلب ها و برخی چهره های شناخته شــده فرهنگی، 
ورزشی و حتی سیاسی داخل کشور حمایت خبری و محتوایی 
می شوند.  تشــویق به قتل مأموران امنیتی و حافظان نظم، 
آتش زدن خودروهای انتظامی، دولتی، خدماتی، امدادی و 
تاسیسات شهری بخشی از خط دهی افرادی است که در این 
فضا جوانان را تهییج به انجــام اقدامات مجرمانه می کنند؛ 
جوانانی که بعضا تحت تأثیر فضای آشوب ترسیم شده مقابل 
چشمانشــان در فضای مجازی و حمایت برخی چهره های 
شناخته شــده ایــن تصــور را پیــدا کرده انــد کــه 
آتش افروزی  هایشان حقی است که در فرایند اعتراض دارند؛ 
تصوری که برخی جوانان کف خیابان را با مشکالت حقوقی و 
قضایی روبه رو کرده است، اما تشویق کنندگان به این آشوب 

را با تبعات قضایی که باید، همراه نکرده است.

تفاوت شیرین و مهسا 
تفاوت در بازتاب ماجرای درگذشــت غمبار »مهسا امینی« که 
دالیل فنی و تخصصی آن از ســوی پزشکی قانونی در حال انجام 
است با ماجرای شهادت »شیرین ابوعاقله« خبرنگار شبکه الجزیره 
قطر که به دست نیروهای صهیونیست و مقابل دوربین رسانه ها با 
اصابت گلوله سربازان صهیونیست به سرش به شهادت رسید نیز 
در نوع خود قابل توجه است.  فاصله کوتاه میان شهادت ابوعاقله 
با ماجرای مهسا امینی، تعارض در رفتارهای معترضان وطنی به 
مسئله مهسا امینی را به خوبی نشان می دهد. سلبریتی هایی که 
امروز در رثای امینی»یقه درانــی« می کنند در ماجرای ابوعاقله 
»سکوت مطلق« را در پیش گرفتند و از کنار ماجرا عبور کردند.  
جمال ریان، مجری سرشــناس شــبکه الجزیره قطر در این باره 
نوشته است: »ماشین رسانه ای صهیونیســتی و بازوهای آن در 
کشــورهای عربی، جهان را برای یک زن قربانــی در ایران زیر و 
رو و زن قربانی در فلســطین را فراموش کرد.« او تأکید می کند: 
»اعتراضات اخیر در ایران را »واحــد8200« ارتش رژیم جعلی 
صهیونیستی طراحی کرده که سری ترین واحدهای نظامی این 
رژیم اســت.«  اتفاقی که این مجری سرشــناس شبکه الجزیره 
از آن پرده برمی دارد، تأییدی اســت بر اظهــارات چندی قبل 
نخست وزیر وقت صهیونیست ها که گفته بود: »این رژیم در حال 
اجرای دکترین سر اختاپوس در ایران است. ما دیگر با شاخک ها 
و گروه های نیابتی ایران بازی نمی کنیم، معادله جدیدی تدوین 

کرده ایم و ســر اختاپوس را هدف می گیریم.«  به نظر می رســد 
ماجرای مهســا امینی، بهانه  الزم را بــرای عملیاتی کردن این 
پروژه در کشور آن هم به دست سلبریتی هایی با دنبال کننده های 
پرشمار و اغلب جوان و احساساتی داده است. سلبریتی هایی که 

سواد سیاسی و رســانه ای چندانی ندارند، بهترین مهره ها برای 
بازی صهیونیست ها در افکار عمومی هســتند؛ بازی در زمینی 
از پیش طراحی شــده برای زدن »اصل نظام« با ادعای خواست 
مردم!  شبکه هایی که با هوشیاری مأموران امنیتی تاکنون ضربات 
سنگینی را با دســتگیری عناصر ســازماندهی کننده آشوب در 
شهرهای مختلف کشور تحمل کرده اند.  اما این شبکه ها سرهای 
دیگری نیز دارند؛ سرهایی که مانند افعی ، نیششان دردناک تر و 
زخمی که برجا می گذارند عمیق تر از زخمی اســت که دشمن 

شناخته شده بر پیکر ایران می زند.

فرق پلیس ایران و پلیس فرانسه 
تصاویری که شبکه های ضد انقالب نشــان می دهند چند فصل 
مشترک دارد؛ حمله و ســنگ پرانی به سمت پلیس و فحاشی به 
مسئوالن کشور. اما واقعیت موضوع تنها این تصاویر نیست. این 
شبکه ها از عناصر خود در تجمعات می خواهند با هر وسیله ای که 

می توانند به مأموران حمله کنند.
 توجیه دعوت کنندگان به حمله نیز »دفاع مشروع از خود« است؛ 

دفاعی که تنها نســخه ای برای ایــران دارد و دعوت کنندگان به 
چنین اقدامی، جرأت بیان آن را در کشــورهایی مانند فرانسه، 
آلمان، ایتالیا و آمریکا یا هر کشور دیگری علیه پلیس آن کشور 
ندارند. آنان می دانند دعوت به چنین اقدامی چه عواقب قانونی ای 
برایشان دارد؛ به عنوان مثال، در فرانسه که خود را مهد دمکراسی 
می داند، حمله به یک مأمور پلیس در سال2021 و کشته شدن 
این مأمور ازسوی نخســت وزیر وقت این کشــور به »حمله به 
جمهوری فرانسه« تعبیر شد.  با این حال، گویا کشتار مأموران 
امنیتی بــه بهانه مرگ »مهســا امینی« مجــوز دارد! به زعم 
سردمداران دمکراســی غربی، اگر پلیس ها و مأموران امنیتی 
از سوی آشوبگران کشته شــوند نباید این کشتار را »حمله به 
جمهوری اســالمی« قلمداد کرد. در چنین شرایطی، برخی 
چهره های مشــهور که اصطالحا از آنان به عنوان سلبریتی یاد 
می شود، خط درگیری خشــن با مأموران امنیتی را همسو با 
ضد انقالب خارج نشین دنبال می کنند. این چهره ها در خطای 
فاحش محاســباتی »عمال« به »خط مقــدم حمله داخلی به 

نظام« تبدیل شده اند.

بررسی نقش سلبریتی ها در ایجاد آشوب در کشور و فرجامی که به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است 

 به زعم سردمداران دمکراسی غربی، اگر پلیس ها 
و مأموران امنیتی از سوی آشــوبگران کشته شوند 
نباید این کشتار را »حمله به جمهوری اسالمی« 
قلمداد کرد. در چنین شــرایطی، برخی چهره های 
مشهور که اصطالحا از آنان به عنوان سلبریتی یاد 
می شود، خط درگیری خشــن با مأموران امنیتی را 

همسو با ضد انقالب خارج نشین دنبال می کنند

گرچه تصاویــر فضای مجــازی و گزارش 

نهادهای مسئول نشــان می دهند نیروی مکث
انتظامی در برخورد میــان »معترضان« و 
»اغتشاشــگران« تفــاوت قائــل شــده اند و بــا حداکثر 
»خویشتنداری« تالش کرده  اند با افرادی که به دلیل فریب 
و نیز موج احساســات در خیابان حضور یافته و دســت به 
تجمع غیرقانونی زده اند برخورد کنند، اما بازداشت برخی 
افراد به دســت نیروهای امنیتی و انتظامــی برای کنترل 
میدانی اغتشاشات ضرورتی است که باید انجام شود. افرادی 
که حیات و ممات فرهنگی، ورزشــی، سیاسی و اجتماعی 
خود را مرهون حمایت نظام هستند و اکنون می کوشند در 
اعتراضی چند روزه خود را تبدیل به »رهبران قیام مجازی« 
کنند و این بازداشت ها را محکوم و آن را غیرقانونی و مغایر 
با آزادی بیان نشان دهند. این چهره ها با تضعیف نیروهای 
امنیتی، خواستار کودتا در کشور شده و از حافظان امنیت 
خواسته اند خود را تسلیم آشوبگران کنند! درخواستی که 
نشــان می دهد ســلبریتی های وطنی مدت هاست در دام 
ضد انقالب بوده و در آبشخور آنان برای چنین روزهایی نان 
خورده و تربیت شــده اند. مطالبه عمومی برخورد با چنین 
افرادی است؛ کسانی که هم در صحنه اغتشاش و هم پشت 
صحنــه آن حضــور پررنگــی داشــته اند. غالمحســین 
محسنی اژه ای، رئیس دستگاه عدالت به این موضوع توجه 
داشته و گفته است: »با اغتشاشگران و متعرضان به مال و 
جان مردم برخورد بازدارنده می شود. کسانی که با دشمن 
کینه توز همصدا و همدست شدند و جوانان را تحریک کرده 
و آنان را به خیابان آوردند و نیز عناصری که به عنوان عوامل 
مزدور دشمن به جان و مال مردم تعرض کردند، بدانند که 
با آنها برخورد سختی می شود. این حکم عقل، شرع و قانون 
است که دست و پای دشــمن در سرزمینمان قطع شود.« 
هشدار صریح قاضی القضات به عوامل نفوذی و پشت صحنه 
اغتشاشــات اخیر، چهره ورزشــی، فرهنگی و مانند آن را 
نمی شناســد و اجرای قانون را برای همه یکسان می داند: 
»کسانی که با حمایت این نظام مشــهور شدند و به جای 
اینکه در روز سختی در کنار مردم باشند با دشمن همصدا 
شدند و دشــمن به وســیله زبان و صفحات مجازی آنها 
اغتشاش ایجاد و جوانان را بدین وسیله تحریک کرد، بدانند 
خسارت های مادی و معنوی به بار آمده برای مردم و کشور 
را باید پرداخت کنند. آنها که تشــویق کردند، پشتیبانی 
کردند، آنهایی که آب به آسیاب دشمن ریختند و نقشه های 
دشــمنان را پیاده کردند، آنهایی که بــا بیگانگان ارتباط 
داشتند و کســانی که با ضدانقالب خارج نشین همدست 
شــدند و این جنایت ها و خیانت ها را علیه مردم و کشــور 
مرتکب شدند، همه آنها مقصر هستند و به تقصیر همه آنها 

رسیدگی می شود.« 

نوبت اجرای قانون

سلبریتی های آشوبگر؛ پایان امتیازات، آغاز محاکمه
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گــروه آنانیموس طی چنــد روز 
گذشــته ادعا کرده کــه چندین 
وب سایت دولتی را هک کرده است. 
با این حال، گزارش کاربران و بررســی سایت های 
مورد ادعای این گروه هکری نشان می دهد که این 
ادعا مقرون به واقعیت نیست و این سایت ها اصطالحا 
باال می آیند. پس از آنکه هفته گذشته چند وب سایت 
به وسیله این گروه مورد حمله سایبری قرار گرفت، 
تدابیر الزم برای حفاظت از زیرساخت های امنیت 
سایبری کشور و البته ســازمان ها افزایش یافت تا 
 مانع از نفوذ هکرها شــود. گروه آنانیموس یکی از 
شناخته شــده ترین گروه های هکری دنیاست که 
اعضــای آن به طور غیرمتمرکــز فعالیت می کنند. 
در واقــع اعضای این گــروه را نمی تــوان یک تیم 
سازماندهی شده دانســت. به عبارت دیگر، هر یک 
از اعضای گروه آنانیموس پس از طراحی و عملیاتی 
کردن یک حملــه در شــبکه های اجتماعی اعالم 
می کند که او عضو آنانیموس بوده و این حمله توسط 
او صورت گرفته اســت. با این حــال، اکانتی به نام 
Anonymous در توییتر فعالیت می کند و ادعاهای 
اخیر از سوی این اکانت منتشر شده است. همچنین 
چند گروه هکری دیگــر ازجمله »بختک« و »بلک 
ریوارد« هم ادعاهای دیگــری را مطرح کرده اند که 
این ادعاها از سوی مرکز ملی فضای مجازی تکذیب 

شده است.

ادعای حمله صحت ندارد
پس از آنکه طی چند روز گذشته، گروه آنانیموس، 
بختک و بلک ریوارد از حمله به چند وب سایت دولتی 
در ایران خبر دادند، مرکــز ملی فضای مجازی این 
ادعاها را تکذیب کرد. ایــن گروه ها ادعا کرده بودند 
که وب سایت بانک ملی، صداوسیما، مجلس شورای 
اســالمی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت نفت، 
اپراتور همراه اول، خبرگزاری فارس، مرکز تحقیقات 
پزشکی قانونی و وب سایت بنیاد مسکن از سوی آنها 
هک شده است. با این حال مرکز ملی فضای مجازی 
طی اطالعیه ای اعالم کرد کــه ادعاهای اخیر گروه 
آنانیموس درخصوص حمالت سایبری به سایت های 
دولتی کشور صحت ندارد. روز گذشته بانک ملی هم 
هک سیســتم های خود را تکذیب کرد. مرکز ملی 
فضای مجازی در بخشی دیگر از این اطالعیه اعالم 
کرده است که اخیرا گروه آنانیموس مدعی شده که 
برخی از ســایت های مراکز دولتی ازجمله مجلس 

شورای اسالمی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت 
نفت و اپراتور همراه اول را مورد حمله سایبری قرار 
داده است که پس از بررسی های کارشناسی به عمل 
آمده، به اطالع هموطنان عزیز می رساند این اخبار 

صحت نداشته و قویا تکذیب می شود.

جزئیاتی از آنانیموس
مجتبی مصطفوی، کارشــناس امنیت سایبری در 
گفت وگو با همشهری، گروه آنانیموس را دارای یک 
ساختار متمرکز نمی داند. مصطفوی با اشاره به اینکه 
اینطور نیست که تصور کنیم یک گروه هکری وجود 
دارد که نامش آنانیموس است، می گوید: »تیم های 
هکری وقتی از ســوی یک شرکت امنیتی که برای 
نخستین بار آن را کشف می کند شناسایی می شوند، 

آن شرکت نامی برای این گروه انتخاب می کند.«
به گفته او، »گاهی ممکن اســت یک گروه هکری 
چندین اسم داشته باشد. یعنی یک شرکت امنیتی 
نام A را برای آن انتخاب کرده و یک شرکت دیگر نام 

B را بر همان گروه گذاشته است.«
کارشناس امنیت سایبری با تأکید بر اینکه ساختار 
گروه این آنانیموس به این شکل نیست، آنانیموس 
را بیشــتر یک اجتماع)community( متشکل از 

هکتویسیت ها)hacktivists( می داند.
به گفته مصطفوی، »هکتیویست ها که می توانند در 
سراسر دنیا حضور داشته باشند، براساس اکانت های 
شبکه های اجتماعی مســیردهی می شوند. به این 
معنی که یک نفر اعالم می کند که فالن وب سایت 
هدف حمله اســت و پس از آن هرکسی که خود را 
عضو این جامعه می داند، اگر احساس کند که باید 
در این حمله مشارکت کند، وارد عملیات می شود«.

خطر حمله ها
این کارشناس امنیت ســایبری همچنین در مورد 
خطر این گونه حمالت می گوید که »خطر حمالت 
بستگی به این دارد که چه هکرهایی وارد عملیات 
شــوند. بســیاری از این حمــالت در حد حمالت 
DDoS اســت که خطر زیــادی ندارنــد و برای 
مدتی وب ســایت مورد حمله را از دسترس خارج 

می کنند«.
مصطفوی با این حال، به حمالت جدی این گروه هم 
اشاره می کند و می گوید: »به عنوان مثال، در جنگ 
اوکراین، پس از حمالت سایبری روسیه، اوکراین از 
آنانیموس کمک خواست و این گروه هم پاسخ مثبت 
داد و چند حمله اساسی به زیرساخت های سایبری 

روسیه انجام شد.«
او با ایــن توضیح، از احتمــال حمله های خطرناک 
به زیرســاخت های سایبری کشــور خبر می دهد 
و می گویــد: »اعضای این گروه معمــوال دولت ها و 
نهادهای نزدیک به دولت ها را هدف قرار می دهند و 

سراغ وب سایت های خصوصی نمی روند.«

چگونه همدیگر را پیدا می کنند؟
این کارشــناس امنیت ســایبری در پاسخ به این 
پرســش که با وجود غیرمتمرکز بودن این گروه، 
چگونه اعضا همدیگر را پیدا می کنند، با اشــاره به 
اینکه از جزئیات این موضوع اطــالع زیادی ندارد 
می گوید: »ممکن اســت بخش هایی از اعضای این 
گروه با هم در ارتباط باشــند، اما مسئله این است 
که این گروه را نمی توان یک تیم دانست.« به گفته 
مصطفوی، »عملکرد آنها به این شــکل اســت که 
مثال اکانت Anonymous در یکی از شــبکه های 
اجتماعی اعالم می کند که به یک وب سایت حمله 
کنید. سپس عضو گروه به تشــخیص خود که این 
حمله درست اســت یا نه، تصمیم می گیرد که در 
حمله مشارکت کند و پس از حمله اعالم می کند که 

او عضو آنانیموس بوده است«.

هیاهوی پوشالی هک
 پس از آن که گروه آنانیموس اعالم کرد که به بعضی از سایت های کشور حمله کرده، مرکز ملی فضای مجازی این ادعاها را تکذیب کرد 

برخورد موفق و آزمایشی 
فضاپیمای ناسا با یک سیارک

پس از 10ماه پــرواز در فضا، فضاپیمای ناســا با نام دارت 
)DART( با سرعت بســیار زیادی به یک سیارک برخورد 
کرد. به گزارش ناســا، این طرح آزمایشی ناسا در شرایطی 
واقعی و با هدف آمادگــی برای روزی که اجرام آســمانی 
در حــال برخورد بــا زمین هســتند، طراحی شــده بود. 
برخورد کهکشانی دارت با یک ســیارک بی خطر در فاصله 
11.3میلیون کیلومتــری رخ داد و فضاپیمای DART با 
ســرعت 22500کیلومتر در ســاعت به آن برخورد کرد. 
دانشمندان انتظار داشتند که این برخورد باعث ایجاد یک 
دهانه و پرتاب سنگ و خاک به فضا و مهم تر از همه، تغییر 

مدار سیارک شود.
النا آدامز، یکی از افرادی که در مرکز کنترل ماموریت بود، 
پس از این برخورد با هیجان زیادی گفت: انجامش دادیم، با 
سیارک برخورد کرد. همه تلسکوپ های سراسر جهان و فضا 
برای به تصویر کشیدن این لحظه، همان نقطه از آسمان را 
هدف گرفتند. اگرچه این برخورد بالفاصله به تصویر کشیده 
شد اما سیگنال رادیویی DART به طور ناگهانی متوقف شد 
و احتماال چند ماه طول می کشد تا مشخص شود که مسیر 

سیارک چقدر تغییر کرده است.

این ماموریت 325میلیون دالری، نخســتین تالش برای 
تغییر موقعیت یک سیارک یا هر جرم طبیعی دیگر در فضا 
بود. آدامز پس از این اتفــاق در یک کنفرانس خبری گفت: 
می توانیم بگوییم که نخســتین آزمایش دفاع ســیاره  ای 
ما موفقیت  آمیــز بود. فکر می کنم با ایــن آزمایش واقعی، 
زمینی ها دیگر راحت تر بخوابند. بیل نلسون، مدیر ناسا نیز از 
طریق توییتر به مردم یادآوری کرده بود که این آزمایش یک 
فیلم نیست. او در یک ویدئوی از پیش ضبط  شده گفت: همه 
ما این صحنه ها را در فیلم هایی مانند »آرماگدون« دیده ایم، 

اما خطرات زندگی واقعی، زیاد است.
هدف عملیات روز دوشــنبه ســیارکی 1۶0متری به نام 
دیمورفوس بود. این سیارک قمر ســیارکی با اندازه 5 برابر 
بزرگ تر به نام دیدیموس اســت که مواد تشــکیل دهنده 
دیمورفوس را در فضا پراکنده می کنــد. »دیدیموس« در 
زبان یونانی به معنای دوقلو اســت. این سیارک سال هاست 
بدون این که تهدیدی برای زمین باشــد، به دور خورشید 
می  چرخد و از این رو یک گزینه ایده  آل برای آزمون نجات 
جهان به شمار می رفت. فضاپیمای دارت در نوامبر گذشته 
با استفاده از فناوری جدید توسعه یافته توسط آزمایشگاه 
فیزیک کاربردی دانشگاه جان هاپکینز، سازنده فضاپیما و 

مدیر مأموریت، به سمت هدف خود پرتاب شد.
دوربین DART که بخش کلیدی این سیســتم ناوبری 
هوشمند اســت، به سختی یک ســاعت قبل از برخورد، 
دیمورفــوس را دید. با تصویــری که هر ثانیــه به زمین 
ارسال می شد، آدامز و دیگر کنترل  کنندگان مرکز کنترل 
ماموریت، با هیجان زیادی مســیر برخورد به سیارک را 
تماشا می کردند تا این که نهایتا برخورد اتفاق افتاد. با پایان 
یافتن انتقال رادیویی، آخرین تصویر روی صفحه ثابت شد. 
کنترل  کننده ها با ثبت این تصویر، پایان موفقیت آمیز این 
ماموریت خود را جشن گرفتند. البته میزان ناراحتی آنها 
بابت از بین رفتن فضاپیمــا، در مقابل موفقیت ماموریت 
ناچیز بود. آدامز در این باره گفت: به طور معمول، از دست 
دادن ســیگنال از یک فضاپیما چیز بسیار بدی است. اما 
در این مــورد، این نتیجه ایده آل بود. کارولین ارنســت، 
دانشمند جانز هاپکینز گفت: احتماال بقایای این فضاپیما 
یا در شکاف ایجاد شده در ســیارک باقی مانده یا به فضا 

پرتاب شده است.

درمان سرطان با ویروس »هرپس«
مطالعه ای جدید از سوی دانشمندان انگلیسی نشان می دهد 
که درمان ســرطان با ویروس هرپس امکان پذیر اســت. به 
گــزارش فیوچریزم، در ایــن مطالعه، دانشــمندان ویروس 
هرپســی که اصالح ژنتیک شــده بود را با موفقیت در چند 
بیمار سرطانی استفاده کردند. دانشمندان مؤسسه تحقیقات 
سرطان و مؤسسه رویال مارسدن با استفاده از دارویی ساخته 
شده از شکل اصالح شده ژنتیک هرپس سیمپلکس - ویروس 
تبخال - برای حمله به تومورهای بدن بیماران سرطانی، یک 
شکل پیشرفته از درمان سرطان را توسعه دادند. اگرچه این 
تحقیقات هنوز در مراحل ابتدایی قــرار دارد، ولی محققان 
می گویند که نســخه ای از این ویروس توانســته سلول  های 
سرطانی را در یک چهارم بیماران از بین ببرد. این ویروس در 
بدن دو کار انجام می  دهد: اول درون سلول  های سرطانی تکثیر 
می شود تا آنها را از درون متالشی کند و سپس پروتئینی به نام
CTLA-4را مسدود می کند تا به سیستم ایمنی اجازه دهد 
 RP2 سلول های سرطانی را بکشند. ویروس هرپس که با نام
شناخته می شود، در نهایت مولکول هایی به نام GM-CSF و 
GALV-GP-R تولید می کند کــه به ویروس اجازه می دهد 
سیستم ایمنی بدن را به ایستادگی در برابر سرطان وادار کند.

دانش فضا

 Regent شــرکتی به نــام
ویدئویی از نمونه اولیه کشتی 
 Seaglider پرنده موسوم به
خود را در پروازی آزمایشــی منتشــر کرده 
اســت. به گزارش نیواطلس، این نخستین 
وســیله حمل ونقل دریایی است که مزایای 
کارایی زمینی و هیدروفویلی را در یک طرح 
واحد ترکیب می کند و در مناطق ســاحلی 
ســرعت و بردی زیاد دارد که در این مورد 

تحول بزرگی به حساب می آید. 
کشتی Seaglider مانند یک قایق طراحی 
شده است که قسمت بدنه V شکل آن در آب 
است و باالتنه این کشتی به شکل هواپیما و 
روی آب قراردارد. این شــکل دوگانه به این 
وســیله اجازه می دهد که برای برخاستن از 
روی آب به هوا، ســرعت بگیرد. سی گالیدر 
می تواند با بلند شدن از سطح آب به راحتی 
روی آب پرواز کند. عالوه بر این، اصطکاک 
را به میزان قابل توجهــی کاهش می  دهد و 
انرژی مورد نیاز برای حرکت در آب را پایین 
می  آورد.هنگامی که هواپیمــا از آب خارج 
شد، هیدروفویل ها از مسیر خارج می شوند و 

دوباره برای فرود پایین می آیند.
مایک کلینکر، مدیر ارشــد فناوری شرکت 
ریجنت و یکــی از بنیانگذاران این کشــتی 
پرنده، گفت: مردم ۶0سال تالش کرده اند تا 
چنین وسیله ای را بسازند و ما فقط طی 15ماه 
از یک نقاشی روی دستمال به نخستین پرواز 
موفقیت آمیز آن رسیده ایم. با این حال، این 
وســایل نقلیه تا به امروز از لحاظ اقتصادی 
جذابیت کمتری داشــته  اند، اما برقی  کردن 
آنها می تواند کلید اصلی توســعه آنها باشد. 
از طرفی ظرفیت باتری، اصلی ترین چالشــی 
اســت که کشــتی  های برقــی به خاطر آن 
نمی توانند مسافت های طوالنی را در محیط 

چالش برانگیز آب طی کنند.
ریجنت نخســتین تیمــی در تاریخ اســت 
که بــا ترکیب هیدروفویل های پرســرعت با 
پرواز اثر زمینی بر کمبــود تحمل امواج کم 
با طراحی  های گذشــته غلبه کرده است. این 
نوآوری مهمی اســت که ترانزیت ساحلی را 
متحول می کند. هیچ وسیله نقلیه ای در تاریخ 
نمی تواند، هم موج های ترکیبی را تحمل کند 

و هم با سرعت حرکت کند.

پرواز موفق نخستین کشتی پرنده 

فناوری

معرفــی  بــا  دانش بنیــان  ۳شــرکت 
محصول خود در یک برنامه تلویزیونی، 
موفــق بــه جــذب ســرمایه مردمــی بــا 
اســتفاده از ابــزار تامیــن مالــی جمعــی 
شــدند. آنها توانســتند اصل سرمایه و 
میــزان ســود را پرداخــت کننــد. یکی از 
ویژگی های   تامین مالــی در این برنامه 
تضمین اصل ســرمایه مردم بــود که با 
حداقــل ۵۰۰هــزار تومــان در طرح های 

دانش بنیان سرمایه گذاری کردند.

 500 
هزار تومان

تیک تاک به دلیل  اتخاذ نکردن  اقدامات 
محافظتــی الزم بــرای کاربــران کمتــر از 
۱۳ســال در پلتفرمــش، احتمــال دارد 
بــا جریمــه ای ۲۸.۹۱میلیــون دالری در 
انگلیــس روبه رو شــود. براســاس نتیجه 
تحقیق انجام شده، تیک تاک داده های 
کــودکان کمتــر از ۱۳ســال را بــدون 
رضایت کامل والدینشــان فــراوری کرده 
و اطالعات مناسب را به شیوه ای شفاف 

برای کاربرانش فراهم نکرده است.

 ۲۸
میلیون دالر

عدد خبر

اینترنت
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مهر، بوی ماه مدرســه؛ بویی که پس از 2سال 
دوباره استشمام می شــود و با نواخته شدن 
زنگ مدارس، دانش آمــوزان با لباس های فرم 
راهی مدرسه می شوند، اما در این میان هستند 
کودکانی که سهمی از ماه مهر ندارند و هر روز 
صبح به جای حاضر شدن سر کالس درس، سر 
چهارراه ها حاضری می زنند؛ کودکانی که دلشان 
می خواهد مانند سایر همسن و ساالنشان پشت 
میز و نیمکت بنشــینند و با صدای بلند پس از 
معلم حروف الفبا را تکرار کنند یا زنگ تفریح 
با همکالسی هایشــان دنبال توپ بدوند. اینها 
برای کودکان کار، آرزو است و تنها دادن کیف و 
نوشت افزار نمی تواند باعث تحقق آرزوهایشان 
شــود؛ چراکه نیاز دارند در کالس های درس 
بنشینند و بیاموزند و آینده شــان را به گونه 
دیگری بســازند.  مدیریت شهری در راستای 
مسئولیت اجتماعی خود نسبت به این موضوع 
بی تفاوت نبــوده و در 32مرکز پویا شــهر و 
مدارس صبح رویش زمینه آمــوزش، تربیت 
و اســتعدادیابی کــودکان کار را ایجاد کرده 
است. آنطور که احمد احمدی صدر، مدیرعامل 
سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی 
شهرداری تهران به همشهری گفته این مراکز 
ظرفیت پذیرش 5 تا 7هزار کودک کار و خیابان 
را دارند. ادامه گفت وگو با این مقام مســئول 
درخصوص خدمت رسانی و ساماندهی کودکان 

کار و خیابان را می خوانید.

شهرداری برای مهر امسال و کودکان 
کار چه اقداماتی انجام داده است؟

مدیریت شــهری حمایت از کودکان کار در ســال 
تحصیلی را وظیفه اجتماعی خود می داند و همواره 
تالش کرده ایم در این موضوع با استفاده از هم افزایی 
سایر دستگاه های متولی )14دستگاه و نهاد( بهترین 
خدمات را به کودکان کار و خیابان ارائه دهیم. امسال 
عالوه بر توزیع نوشــت افزار در میان جامعه هدف 
)کودکان کار( نگرش و رویکرد خود به مراکز پویاشهر 

را تغییر داده ایم.

منظورتان از تغییر رویکرد در مراکز 
پویاشهر چیست؟

شهرداری تهران 28مرکز پویاشهر و 4مدرسه صبح 
رویش دارد که از طریق این زیرســاخت ها می توان 
5 تا 7هزار کودک کار و خیابــان را در آنها پذیرش 
کرد. در دوره های گذشته خدماتی به این کودکان 
ارائه می شد تا از تحصیل بازنمانند، اما در این دوره 
خدمت رسانی با نگاه آموزشی، تربیتی، استعدادیابی و 
ایجاد انگیزه انجام می شود؛ چراکه باور داریم کودکان 
کار مانند سایر کودکان آینده سازان کشور هستند و 
اگر درست هدایت شــوند می توانند در عرصه های 
مختلف علمی، ورزشی، فرهنگی، اجتماعی، هنری 

و... موفق باشند.
در کارگروه کودکان کار چه تصمیماتی 

گرفته شده است؟
کارگروه ویژه کــودکان کار در قــرارگاه اجتماعی 

تشکیل شده و جلســات متعدد با حضور 14نهاد و 
دستگاه متولی در راستای طرح ساماندهی کودکان 
کار و خیابــان برگزار کردیم که در این نشســت ها 
نخبگان، گروه های مردم نهاد و در برخی از موارد خود 
کودکان کار هم حضور داشــتند. طرحی ارائه شده 
که درصورت همکاری و مشــارکت همه دستگاه ها 
ازجمله قوه قضاییه، نیروی انتظامی، اســتانداری 
و حتــی اداره کل امور اتبــاع و مهاجرین خارجی، 
می توانیم شاهد ســاماندهی کودکان کار و خیابان 

در پایتخت باشیم.
در مورد طرح پیشنهادی )ساماندهی 

کودکان کار و خیابان( بیشتر توضیح می دهید؟
طرح ارائه شده نیاز به زیرساخت دارد که پیش بینی 
می کنیم تا 2مــاه آینده اجرایی شــود. نکته  مهم 
درخصوص کــودکان کار و خیابان این اســت که 
حدود 70 تا 80درصد جامعه هدف، اتباع هســتند 

که این موضوع باید توســط اداره کل امــور اتباع 
پیگیری شود که متأسفانه رها شــده است. اگر در 
این بخش اقدامات به درســتی صورت گیرد، قطعا 
در موضوع ساماندهی کودکان کار بار کمتری روی 
دوش سازمان بهزیستی و شــهرداری خواهد بود و 
کارها مطلوب تر انجام می شــود. همچنین در طرح 
جدید  اداره اتباع با مدیریــت ورود اتباع یا رد مرز 
کردن آنها و قوه قضاییه و نیروی انتظامی هم از طریق 
برخورد با سر شــبکه های مافیای استثمار کودکان 
کار و... می توانند به ســاماندهی بهتر این کودکان 

کمک کنند.
فرض کنیــم این طرح بــا موفقیت 

اجرایی شد. برای کودکان چه برنامه ای دارید؟
زیرساختی که در ابتدا اشــاره کردم مربوط به این 
بخش است. پس از جمع آوری کودکان، نیاز به فضای 
امن و آرامی داریم تا مشــاوران بتوانند با کودکان 
صحبت کنند، از این طریق برخی از آنها به ســوی 
خانواده سوق داده می شوند. همچنین افرادی را که از 
شهرستان آمده اند ترغیب می کنیم به شهرهای خود 
بازگردند. تعدادی برای تحصیل به مراکز و مدارس 
هدایت می شوند و اتباع را برای تعیین تکلیف به اداره 
کل امور اتباع معرفی می کنیم و به طورکلی ســعی 
می کنیم کــودکان باتوجه  به شــرایطی که دارند، 

تعیین تکلیف شوند.

کار تعطیل؛ زنِگ درسه
به همت شهرداری تهران 32مرکز تربیتی و استعدادیابی ویژه کودکان کار راه اندازی شده است

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران از ویژه برنامه های مدیریت شهری برای تحصیل کودکان کار می گوید

زینب زینال زادهگفت وگو
روزنامه نگار

دیدار مدیران شهری با خانواده 
پاکبان فوت شده 

علیرضا نادعلی، ســخنگوی شورای شــهر تهران و فاطمه 
تنهایی شــهردار منطقه8 به دیدار خانواده پاکبانی که در 
روزهای اخیر هنگام انجام وظیفــه براثر تصادف جان باخته 

بود، رفتند.
به گزارش همشهری، حمزه حمداللهی متولد 1343 حدود 
20سال پیش وارد شــهرداری تهران شد و به عنوان پاکبان 
در حوزه خدمات شهری آغاز به کارکرد. او دو دختر داشت و 
ساکن خیابان هنگام در منطقه4 بود؛ اما محل کارش ناحیه 
یک منطقه8 قرار داشت و به گفته تنهایی شهردار این منطقه 
یکی از بهترین نیروهای خدمات شهری بود که هر روز صبح 
زود پس از طی کردن مســافت طوالنی در محل مأموریت 

حاضر می شد و به نظافت شهر می پرداخت. 
حمداللهی در واپســین روزهای شــهریور هنــگام انجام 
مأموریــت در خیابان رشــید بر اثر تصادف جــان باخت و 
آسمانی شد. روز گذشــته علیرضا نادعلی ضمن حضور در 
خانه این پاکبان و ضمــن ابراز تأســف از حادثه رخ داده و 
همدردی با بازماندگان گفت: »بازتــاب بخش عمده ای از 
فعالیت های مجموعه مدیریت شهری حاصل تالش  نیروهای 
خدوم حوزه خدمات شهری است و ازاین رو شهرداری تهران 
برای کارکنان خدمات شهری و تالشگران این حوزه ارزش و 

احترامی خاص قائل است.«
در ادامه تنهایی، شــهردار منطقه8 هم ضمن بزرگداشت 
مقام تمامی افرادی که حین خدمت جان خود را از دســت 
می دهند با اشاره به روایتی از امام علی)ع( عنوان کرد: »در 
این روایت ذکر شده کســی که در پی به دست آوردن روزی 
حالل باشــد، مانند مجاهد در راه خدا است. هرچند در این 
روایات، به طور مســتقیم از برابری اجــر جویندگان روزی 
حالل با شهیدان سخن به میان نیامده، اما از تشبیه آنان به 
مجاهدان در راه خدا و حتی در برخی از روایات، برتر شمردن 
اجرشــان از مجاهدان، می توان نتیجه گرفت کسی که در 
پی به دست آوردن روزی حالل از خانه بیرون رود و مرگش 
فرارسد، مانند مجاهدی است که برای کارزار به میدان جنگ 

رفته و به شهادت رسیده باشد.« 

نصرهللا آبادیان
شهردار منطقه 7

همزمان بــا مراســم افتتــاح و کلنگ زنی 
۱۹میــدان، بــازار و بازارچــه میوه وتره بار، 
عملیــات احــداث بــازار و تره بــار پــارک 
آزادگان در محله نیلوفر آغاز شده است. 
افزایش بازارهای میوه وتره بار در راستای 
برنامه های توسعه محور مدیریت شهری 
تهــران، توســعه ســرانه های خدماتــی 
محله ها و تسهیل دسترسی شهروندان 
به امکانات و کاهش ســفرهای شهری، 

در دستور کار قرار گرفته است.

نقل قول خبر

عدد خبر

خبر

هــادی علیرضایــی، مدیرعامل شــرکت 
سرمایه گذاری شهرداری تهران از عرضه 
3هزارو300تــن ضایعــات آهــن در تــاالر 
بــورس کاال خبــر داد و گفت: »بــرآورده 
مالــی ایــن حجــم از ضایعــات حــدود 
30میلیــارد تومــان اســت و شــهرداری 
درنظــر دارد بــرای شفاف ســازی عرضــه 

آنها را در تاالر شیشه ای انجام دهد.«

3300
تن

حمیدرضا حاجوی، شهردار منطقه یک با 
بیان اینکه تا کنون بیش از ۸هزار گشت 
در منطقــه جهــت جــذب و ســاماندهی 
کارتن خواب ها و بی خانمان ها انجام شده 
است، گفت: »این افراد اطراف رودخانه 
مقصود بیک، بلوار صبا، جنب مترو، بازار 
تجریش و...است. هر روز دو گشت برای 
جمع آوری افراد کارتن خواب با همکاری 
ســازمان خدمــات اجتماعــی شــهرداری 
تهران فعالیــت می کننــد و بی خانمان ها 
پــس از جمــع آوری بــه گرمخانــه ازگل 

منتقل می شوند.«

8000
گشت

تورج فرهادی
سرپرست شهرداری منطقه۱۹ تهران

پهلــوگاه اضطــراری در بزرگــراه شــهید 
کاظمی حدفاصل پل شقایق به بزرگراه 
آزادگان بــه طــول 60متــر و عــرض 3متر 
باهدف ارتقــای ایمنی ترافیکــی و توقف 
امن در مواقع اضطراری در مسیر شمال 
به جنوب و بالعکس این بزرگراه احداث 
می شــود. ایــن پــروژه در قالــب اجــرای 
اقدامات عمرانی انجام شده و در مرحله 

روکش آسفالت قرار دارد.

متوقفنمیشویم
احمد احمدی صدر، مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران: 
در حوزه کودکان کار هرگز منفعل نبوده ایم و منتظر عملکرد و فعالیت سایر دستگاه های متولی 
نمانده ایم. گرچه مدیریت شهری زمانی می تواند در این حوزه موفق باشد که 14دستگاه متولی 
به ویژه نیروی انتظامی پای  کار بیایند، اما معتقدیم نباید متوقف شویم و بگوییم مسئله کودکان 
کار مسئله بزرگی است و نمی توانیم به تنهایی اقدامی انجام دهیم. ازسوی دیگر شهروندان هم با 
مشارکت، کمک به تهیه نوشت افزار و معرفی محل حضور کودکان کار، برای روند بهتر در آموزش 

کودکان به ما یاری برسانند.

مکث
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در محضر رسول خدا ص
پیامبر اکرم )ص( فرمودند: هر کس به خواندن نماز اول وقت 
توجه کند، سه چیز را برای او ضمانت می کنم؛ برطرف شدن 
گرفتاری ها و ناراحتی ها، آســایش و خوشی هنگام مردن و 

نجات از آتش جهنم.
سفینه بحار، جلد2

پیامبر )ص(فرمودند: 
آیا شما را از بهترین افرادتان خبر ندهم؟ عرض کردند: چرا، 
 ای رسول خدا. حضرت فرمودند: خوش اخالق ترین شما، آنان 
که نرمخو و بی آزارند، با دیگــران انس می گیرند واز دیگران 

انس و الفت می پذیرند.
بحاراألنوار، جلد ۷۱

پیامبر )ص( فرمودند: 
خداوند، مؤمــن و خانــواده و فرزندانش را دوســت دارد. 
محبوب ترین چیز نزد خداوند آن اســت که مــرد را با زن و 
فرزندانش بر ســفره ای ببیند که از آن غذا می خورند. پس 
در آن هنگام که بر ســفره گرد آیند، به آنها نگاهی مهربانانه 
می کند و آنهــا را پیش از آنکه از جای خود متفرق شــوند، 

می آمرزد.
تنبیه الغافلین، صفحه ۳۴۳

موسی در گهواره )زیپلین(
گیاه زیپلین که با نام گیاه موســی در گهواره نیز شــناخته 
می شــود، گیاهی زیبا با برگ های سبز و بنفش است. شکل 
گهواره ای این گیاه و گل های ســفید ریزی که روی آن قرار 
داردآن را به نام گهواره موسی معروف کرده است. برگ های 
این گیاه شبیه یک شمشیر به رنگ ســبز تیره با سایه های 
بنفش هستند که به شکل یک گل رز رشد می کنند. باتوجه 
به اینکه این گیاه نور زیــادی نمی خواهد و به رطوبت عالقه 
دارد، یکی از مکان های خوب برای نگهداری آن، ســرویس 
بهداشــتی یا حمام اســت. اگر زیپلین خود را درون خانه 
نگهداری می کنید بدانید کــه این گیاه به هیچ عنوان تحمل 
ســرما را ندارد بنابراین دمای محیط نباید به زیر 10 درجه 
سانتی گراد برسد؛ چراکه سرما می تواند روی رشد گیاه شما 
تأثیر گذاشته و حتی باعث مرگ آن شود. زیپلین را می توانید 
در بیرون ازخانه نیز بکارید، منتها باید توجه داشــته باشید 
که محل نگهداری از زیپلین نباید در معرض نور مســتقیم 
خورشید باشد و دما محیط در شب نیز نباید به کمتر 15درجه 
سانتی گراد برسد. ضمن اینکه در فصل پاییز نیز با گیاه را به 
داخل خانه منتقل کنید.گیــاه زیپلین را می توانید از طریق 

قلمه زدن ساقه، تقسیم ریشه یا کاشت بذر تکثیر کنید.

روشنا

باغ گل

 باید و نباید هایی
 برای معلمان در روزهای پساکرونا  

بعد از تقریبا 2سال دوری دانش آموزان از مدرسه و آموزش دیدن 
در فضایی کامــال غیرحضوری تا نیمه حضوری، معلمان ســال 
تحصیلی جاری را در مواجهه با دانش آموزان،  به شکل متفاوت تری 
آغاز خواهند کرد. آنها باید 2سال شرایط حاکم بر دانش آموزان و 
خانوادها را به خوبی مدنظر قرار دهند.یکی از بهترین اقدامات چه 
حاال و بعد از آغاز 2 ســال دوری و چه در دیگرزمان ها،  مالقات و 
گفت وگوی خصوصی معلم با والدین تک تک دانش آموزان است. 
معلمان در این مالقات ها که بهتر است پیش از آغاز سال تحصیلی 
انجام شود با خلقیات و خصوصیات دانش آموز، شرایط خانوادگی، 
مشــکالت و آســیب های احتمالی تأثیرگذار بر دانش آموز در 
گذشته و... آشنا خواهند شد. مواجهه با دانش آموزانی که بعد از 
مدت کوتاهی تحصیل حضوری، با وقفه ای 2 ساله مواجه شده یا 
دانش آموزان پایه دوم ابتدایی که امســال برای نخستین بار قرار 
است حضور تمام وقت را تجربه کنند، با نگرانی ها و اضطراب هایی 
همراه است که با همکاری والدین و کادر مدرسه به مرور از بین 
خواهد رفت. یکی از این راهکارها کــه معلمان به خصوص برای 
دانش آموزان کوچک تر می توانند استفاده کنند،  پرس و جو کردن 
از عالقه مندی های آنان از والدین اســت بدون آنکه دانش آموز 
متوجه این پرس و جو شود.دیگرآنکه کتاب یا قصه ای مشترک 
در مورد ورود به مدرســه به خانواده ها معرفی شده تا قبل از آغاز 
سال تحصیلی برای فرزندشــان بخوانند و معلم نیز در روزهای 
آغازین مدرســه ازهمان داستان و شــخصیت ها و مسایل شان 
درکالس گفت وگو کند. این دو راهکار، نقش بسیار مثبت و مؤثری 
در نزدیک شدن دانش آموز به معلم و ایجاد حس امنیت، اعتماد 
داشته و کاهش اضطراب کودک را به دنبال دارد. معلمان در سال 
تحصیلی جدید با دانش آموزانی مواجهند که زمان طوالنی در خانه 
مانده اند و اگر از رشد علمی خوبی در این مدت برخوردار بوده اند، 
از منظر رشد اجتماعی و مســئولیت پذیری دچار عقب افتادگی 
شده اند، پس الزم است در این شرایط قوانین مدرسه به مرور برای 
آنها بازگو شود. از طرفی 2 سال دوری از گروه همساالن، عطش 
زیادی در آنها برای ارتباط با دوستان و گفت و شنود ایجاد کرده، 
در این شرایط معلمان باید اجازه دهند این نیاز طبیعی به خوبی در 
مدرسه برطرف شده و دانش آموزان زمان کافی برای تعامل داشته 
باشند. همچنین برای دانش آموزان کم سن و سال تر می توان از 
روش های متفاوت تدریس مانند قصه گویی، اجرای نمایش، خارج 
کردن کالس از شرایط کالسیک و پشت میزنشینی و...  بهره مند 
شد اگر معلمان تمام زمان کالس را با جدیت به تدریس اختصاص 
داده و نگران عقب افتادن از بودجه بندی باشــند، چنین فضایی 
را نمی توانند در اختیار دانش آموزان قــرار دهند و قطعا اتفاقات 
مثبتی رخ نخواهد داد؛ یکی از پیامدهای این بی توجهی آن است 
که انباشتگی نیاز دانش آموزان برای تعامل و گفت و شنود سازنده با 
گروه همساالن، موجب بروز بازیگوشی هایی خواهد شد که به مرور 

روند تدریس و آموزش را دچار خدشه خواهد کرد.

محمد عزیزی، کارشناس امور آموزشینگاه

چند توصیه کوتاه و مهم به والدین
 در روزهای منتهی به آغاز سال تحصیلی با کودک 
خود گفت وگوی صمیمانه داشته باشید و نظرش را 
در مورد مدرسه بپرسید. اجازه دهید او تصورات و 
ذهنیات خودش را بدون دخالت شما بازگو کرده 
یا نقاشــی کند. از اطالعاتی که به شما می دهد 
می توانید متوجه اضطراب جدایی یا موارد دیگری 
در او شده و با کادر مدرسه برای رفع آن در میان 
بگذارید. در زمان این گفت وگــو،  دانش آموز را 

نصیحت نکنید.
  از خاطرات خوب و خــوش خودتان در دوران 
دانش آمــوزی تعریف کنید. به هیــچ عنوان به 
خاطــرات ناراحت کننده و اضطراب آور اشــاره 

نداشته باشید.
  جو آرام و خوبی در روزو شب قبل از آغاز مدرسه 

در خانه رقم بزنید. ســعی کنیــد در مهمانی یا 
مسافرت نباشید. وسایل دانش آموز را از قبل کامال 

آماده کنید تا او دچار نگرانی نشود.
  در مورد نوع صبحانه روز اول مدرسه،  شب قبل 
با فرزندتان به نتیجه برسید و صبحانه دلخواهش 
را آماده کنید،  حتی اگر صبحانه درخواستی اش، 
 صبحانه ای معمول در سبک تغذیه ای شما برای 
صبحانه نیست ایرادی ندارد. خوراکی های روز اول 
را نیز با حضور خودش خریداری و آماده کنید. این 

کار به ایجاد آرامش در او کمک خواهد کرد.
  دانش آموز را مخصوصا اگر کم سن و سال است 
و تجربه حضور در مدرســه ندارد، نه خیلی زود و 
نه خیلی دیر به مدرسه نرسانید. در هر دو حالت 

دانش آموز دچار اضطراب خواهد شد.

  با او برای خداحافظی کردن در مقابل مدرسه وقت 
بگذارید و سرسری و سریع خداحافظی نکنید. 
حتی می توانید از روز اول مدرسه عکس یادگاری 
بیندازید و چاپ کنید تــا فرزندتان آن را در کنار 

وسایل مدرسه اش بگذارد.
  اگر دانش آموز کالس اولی دارید و برای حضور 
در برنامه های ویژه کالس اولی ها در مدرسه حضور 
دارید، با فرزندتان از طریق ارتباط چشمی مناسب، 
ارتباط مناســب برقرار کنید. یادتان باشد او را از 
جمع جدا نکنید اما اگر به سمت تان آمد او را تحویل 
گرفته، صحبتش را بشنوید سپس دستش را گرفته 
و او را مطمئن کنید جای امنی آمده و به معلمش 
تحویل دهید. این کار باعث ایجاد حس آرامش و 

امنیت خاطر در او خواهد شد.

  برخی مادران دچار اضطراب و نگرانی هایی برای 
ورود فرزندشان به مدرسه هستند. این نگرانی ها 
را از کودک پنهان کنید، اگرچه معموال فرزندان 
متوجه حال درونی والدین شــان می شوند. پس 
ســعی کنید اول خودتان را آرام و مطمئن کنید 
که روزهای روشــنی در انتظار فرزندتان است.  
حواستان باشد او را با توصیه ها و باید و نباید های 
مکرر، اذیت نکنید. این حس را به او منتقل کنید که 
هدف از مدرسه رفتن کشف دنیای جدید و تالش 
برای آموختن و تجربه چیزهای جدید است نه فقط 
نمره های عالی گرفتن. در زمان بازگشت از مدرسه 
نیز او را تحت بازپرســی قرار ندهید. این رفتارها 
کودک را اذیت کرده و احساس نگرانی را نیز به او 

هم منتقل خواهد کرد.

مکث

بوی ماه مهر
 پیشنهادهایی برای اینکه سال تحصیلی

 جدید را پرانرژی شروع کنیم

خانه را برای آغاز مهر ماه آماده کنیم 
اولین موضوعی که ذهن والدین را مشــغول می کند تنظیم خواب 
دانش آموزشــان در آخرین روزهای تعطیالت تابستانی است. اگر 
تا االن اقدامی نکرده اید از همین حاال مخصوصا برای دانش آموزان 
کم سن و سال تر برنامه مشخصی برای صرف شــام و تنظیم خواب 
بگذارید تا نخستین روزهای مدرسه به راحتی بگذرد. اگر فرزندتان 
تاکنون جای مشــخصی در خانه بــرای انجام تکالیــف یا مطالعه 
دروسش نداشته،  این فضا را برایش تدارک ببینید. بهترین راهکار 
برای این کار در خانه های کوچک و با اتاق کم، قرار دادن وسایل در 
گوشه ای دنج است. این فضا را می توان با یک میز یا حتی قالیچه و 
زیرانداز کوچک، از دیگر بخش های مجاورش مجزا کرد و کتاب ها و 
وسایل دانش آموز را نیز روی آن قرار داد. داشتن فضای اختصاصی 
حس خوشایندی را به بچه ها منتقل کرده و آنها را برای رسیدگی به 
دروس و تکالیف شان سر ذوق آورده و منظم می کند. یکی دیگر از 
مهم ترین اقدامات در خانه، نظم دهی به تماشای تلویزیون و تفریحات 
است. هر چند وقت گذاشــتن برای تلویزیون و فضای مجازی باید 
همیشــه با برنامه ریزی و محدود باشد اما با شــروع سال تحصلی، 

 اجرای آن باید جدی تر و با قاطعیت بیشتری همراه باشد. در تنظیم 
برنامه ها، نظر فرزندتان را هم جویا شده و با همفکری خودش برنامه 
منظمی برای سال تحصیلی آماده کنید. یادتان باشد نیازهای او را 
در برنامه ریزی ها درنظر بگیرید، هرچه برنامه آماده شده با همراهی 
و نظرخواهی دانش آموز و با قابلیت اجرایی بیشــتری باشد، نظم و 

آرامش بیشتری حاکم خواهد شد.

با آماده کردن وسایل، ذوق را در خانه جاری کنیم
برای آماده کردن نوشت افزار مورد نیاز دانش آموزتان، او را هم با خود 
همراه کنید. اگر نیاز به تهیه اقالم جدیدی دارید اجازه دهید خودش 
هم انتخاب کند، انتخاب و خرید وسایل مدرسه برای بچه ها بسیار 
لذتبخش است. اگر هم وسایل کافی از سال گذشته باقی مانده، باز 
هم با کمک خود بچه ها آنها را تمیز و آمــاده کنید. با این کار برای 
حفظ و نگهداری وسایل شان بیشــتر تالش می کنند. اجازه دهید 
بچه هایی که بزرگ تر شده اند با دستخط خودشان روی کتاب و دفتر 
و نوشت افزار نام و نام خانوادگی شان را بنویسند، آنها را تشویق کنید از 
همین حاال در این امور استقالل داشته و به خودشان متکی باشند. اگر 

دانش آموز کالس اولی دارید یا دانش آموزی که به دلیل شیوع کرونا، 
 تجربه نصفه نیمه ای از حضور در مدرسه دارد در مورد قوانین و اجازه 

همراه داشتن برخی وسایل با او صحبت کنید.

کاهش نگرانی با حضور زودتر از موعد در مدرسه 
اگر قراراست کودکتان وارد مدرســه جدیدی شود حتما چند روز 
زودتر از آغاز سال تحصیلی او را به مدرسه برده تا از نزدیک با محیط 
و کالس و مربیان آشنا شــود. اگر دانش آموز شما کالس اولی است 
تالش کنید هرطور که شده در مراسم جشن شکوفه ها شرکت کند 
تا هم خاطره خوبی در ذهنش بماند، هم نگرانی جدیدترین و شاید 
مهم ترین تجربه دوران کودکی اش کاســته شده و جای خودش را 
به شوق و لذت بدهد. به جز دانش آموز تازه وارد،  ممکن است دیگر 
دانش آموزان هم بعد از 3ماه تعطیلی کمی نگرانی و هیجان برای ورود 
دوباره به مدرسه داشته باشــند که این هم موضوعی طبیعی است، 
هیجان دیدار دوباره دوستان و همکالسی ها، معلم جدید و... برای 
کاهش این نگرانی می توانید دیداری با دوســتان و همکالسی های 

فرزندتان در مدرسه ترتیب دهید.

حال و هوای خانه آنها که دانش آموز دارند 
از چند روز گذشته کمی تغییر کرده است. 
تجربه شیرین و هیجان انگیزی که در 2سال 
گذشــته به دلیل شــیوع کرونا و آموزش های مجازی، دانش آمــوزان از آن 
بی بهره بودند. این روزها والدین یا ســرگرم تهیه وسایل نوشت افزار جدید 
برای فرزندانشان هستند یا مشــغول آماده کردن همان وسایل سال قبل تا 

دانش آموزشان با خیالی آسوده سال تحصیلی را آغاز کند. 
در کنار تمام اقداماتی که برای مهیا سازی  وسایل انجام می شود اقداماتی هم باید 

برای آماده کردن خود دانش آموزان و حتی والدین آنها صورت گیرد.

الهام مصدقی راد
روزنامه نگار گزارش



چهارشنبه 6 مهر 141401
 شماره  8600

قانون هوای پاک که تابستان ســال۹۶ در مجلس شورای اسالمی تصویب 
شد، پایانی بر نیم قرن بی برنامگی در عرصه کنترل آلودگی هوا بود. اما این 
تازه ابتدای راه بود و تا رسیدن به آسمان آبی فرسنگ ها فاصله است. 5سال از 
اجرای این قانون گذشته و جدیدترین گزارش نهاد ناظر باالدستی این قانون 
مهم، نشان می دهد هنوز بســیاری از مواد قانون هوای پاک اجرایی نشده 
است و موادی که باید به تســهیل تنفس مردم کمک کنند، در همان حد 
نوشته روی کاغذ باقی مانده اند. سال۹۹ بود که رئیس وقت سازمان حفاظت 
محیط زیست به همشــهری اعالم کرد: »۹0درصد قانون هوای پاک آنقدر 
سطح باالیی دارد که برای ایران قابل اجرا نیست.« این مقام وقت البته برای 
از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردن سازمان متبوع خود این سخن را گفت 
تا قانون هوای پاک آن زمان بی صاحب و ناظر بمانــد. در دوره جدید اما بار 
دیگر این قانون مطرح شده و گویا این بار قرار است با پیگیری های قوه قضاییه 

قانون هوای پاک به دایره اجرا بازگردد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، قانون هوای 
پاک براساس ۳۴ماده خود دستگاه های مختلف اجرایی در کشور را مکلف 
کرده که هر یک به  تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا 
در کشور اجرایی کنند. داریوش گل علیزاده، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر 
اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در این باره می گوید: قانون هوای پاک 
از سال۹۶ جایگزین قانون های متعدد جلوگیری از آلودگی هوا شد. در این 
قانون ۱۷۶ »تکلیف دستگاه« مشخص شده که عقب ماندگی های بسیاری در 
عرصه اجرا دارد. طبق ماده۲ قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست 
ناظر بر حسن اجرای این قانون است بنابراین برای تقویت ارزیابی عملکرد 
دستگاه ها سامانه ای طراحی شده که در سال گذشته آن را توسعه داده ایم 

و استانی شده است. 
کلیه تکالیف دستگاه های مکلف را در این سامانه بارگذاری کردیم، دستگاه ها 
وظایف خود را در این سامانه مطالعه کردند. در ادامه اقدامات را مستندسازی 
کردند که صحت سنجی شد و در اختیار دولت و دستگاه های نظارتی قرار 
گرفت. از سویی در جلسه اخیر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با رئیس 
قوه قضاییه سازمان محیط زیست مکلف شد در راستای قانون اجرای هوای 
پاک مستندات خود درباره روند اجرای قانون هوای پاک توسط دستگاه ها را 

در اختیار سازمان بازرسی قرار دهد. در پی این موضوع نشست هایی با کلیه 
دستگاه ها و مدیران قبلی و جدید درباره عملکرد و برنامه ها برگزار شده و این 

گزارش در روند تکمیل قرار دارد.
به گفته گل علیزاده، وزارت کشور طی سال های گذشته در توسعه و نوسازی 
حمل ونقل عمومی خوب کار نکرده اما هم اکنون برنامه  ای ارائه داده که بسیار 
امیدوارکننده اســت و قصد دارد در کالنشهرها توسعه حمل ونقل عمومی 
به ویژه حمل ونقل شهری را تسریع ببخشد. تأکید بر کالنشهرهایی با وضعیت 

آلودگی هوای باال مانند تهران و اصفهان اســت. اولویت در آنها استفاده از 
خودروهای الکتریکی است نه خودروهای دیزلی. براساس گزارش سازمان 
حفاظت محیط زیست، در سال۱۴00 در ۲۷شهر آلوده کشور، حدود ۲۱هزار 
مرگ  ومیر منتسب به آلودگی هوای ناشی از ذرات معلق ۲.5میکرون گزارش 
شد و ۱۱میلیارد دالر خسارت به همراه داشت که اگر تکالیف قانون هوای 
پاک انجام شود، از این خسارات جلوگیری می شــود. در تهران نیز وزارت 
بهداشت مرگ ومیر ۶هزار شهروند تهرانی بر اثر آلودگی هوا را گزارش کرد.

براساس بند »ب« ماده۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان حفاظت 
محیط زیست باید شــهرهای آلوده را برای اخذ عوارض از خودروها معرفی 
می کرد چون قانون مشخص نکرده بود که دقیقا منشأ آلودگی چه چیزی 
باید باشد، سازمان کالنشهرهایی را که از ۳0 تا ۶0درصد خودروهای آنها در 
آلودگی هوا نقش دارند، معرفی کرد و عوارضی براساس میزان مصرف و نوع 
خودرو اخذ می شود. در تبصره۲ قانون نیز بحث اسقاط مطرح و تأکید شده 
است که معادل ۲5درصد از تیراژ تولید خودرو و موتورسیکلت باید اسقاط 
خودرو صورت گیرد بنابراین اســقاط خودرو حذف نشده است ولی اکنون 

گواهی اسقاط وجود ندارد.

5سالگی قانون فراموش شده هوای پاک 
رئیس قوه قضاییه از سازمان محیط زیست خواست مستندات روند اجرای قانون هوای پاک توسط دستگاه ها در اختیار سازمان بازرسی قرار گیرد

رشد 172درصدی گردشگری جهان  
در 7ماه گذشته

۴۷۴میلیون گردشــگر از دی ماه۱۴00تا مردادماه۱۴0۱ به مدت 
۷ماه از مقاصد گردشــگری جهان بازدید کردند و سازمان جهانی 
جهانگردی اعالم کرد: تعداد گردشــگران بین المللی در این مدت 
در مقایســه با دوره مشابه سال گذشــته میالدی ۳برابر و به رشد 
۱۷۲درصدی رسیده است. این بدان معناست که بخش گردشگری 
نزدیک به ۶0درصد ســطح پیش از همه گیری کرونا را احیا کرده 

است.
به اعــالم این ســازمان، بهبود مســتمر گردشــگری بین المللی 
نشان دهنده تقاضای قوی برای ســفرهای بین المللی و همچنین 

کاهش یا لغو محدودیت های سفر تا به امروز است.
براساس اعالم این سازمان، ۸۶کشــور تا ۱۹سپتامبر ۲0۲۲ - ۲۸ 

شهریور - هیچ محدودیتی مرتبط با کووید-۱۹ نداشتند.
به گفته دبیر کل سازمان جهانی گردشــگری، گردشگری به طور 
پیوسته در حال بهبود است، اما چالش های متعددی از ژئوپلیتیک 

گرفته تا اقتصادی همچنان باقی مانده است.
ســازمان جهانی گردشــگری در تازه ترین گزارش خود از بهبود 
گردشــگری بین المللی در جهان خبر داد و اعالم کرد: در ۷ ماهه 
نخســت ســال۲0۲۲ میالدی، تعداد گردشــگران بین المللی به 

5۷درصد از سطوح قبل از همه گیری ویروس کرونا رسیده  است.
این سازمان به مناسبت روز جهانی گردشــگری که از سال۱۹۸0 
همه ساله در ۲۷سپتامبر - 5مهر- در کشــورهای مختلف جهان 
جشن گرفته می شود، در گزارشی نوشت: ارتباط گردشگری هرگز 

واضح تر از امروز نبوده است.
سازمان جهانی گردشگری که »بازنگری در گردشگری« را به عنوان 
شعار امسال خود انتخاب کرده، از کشــورها خواست تا از فرصت 

موجود استفاده و درخصوص گردشگری تجدیدنظر کنند.
به گزارش ایرنا، زوراب پولولیکاشویلی می گوید: بخش گردشگری 
در همه جا، امید و فرصت را برای مردم باز می گرداند. اکنون زمان 
بازنگری در مورد گردشگری اســت، اینکه به کجا می رود و چگونه 
بر مردم و ســیاره زمین تأثیر می گذارد؟ برآورد می شــود در این 
۷ماه ۴۷۴میلیون گردشگر بین المللی سفر کرده اند که رقم آن در 
مدت مشابه سال گذشته میالدی برابر ۱۷5میلیون نفر بوده است. 
۲0۷میلیون گردشــگر بین المللی در ماه های ژوئن و ژوئیه ثبت 
شده که بیش از ۲ برابر مدت مشابه سال۲0۲۱ را شامل می شود. 
۳0۹میلیون نفر از حجم ورودی گردشگران مربوط به اروپاست که 

۶5درصد مجموع گردشگران را نشان می دهد.
طبق آمار سازمان جهانی گردشگری، اروپا و خاورمیانه سریع ترین 
بهبود را در حد فاصل ژانویه تا ژوئیه امســال نشــان می دهند که 
به ترتیب رشدی ۷۴ و ۷۶درصدی نسبت به مدت مشابه سال۲0۱۹ 
دارند. کاربران فضای مجازی مرتبط با حوزه گردشگری پاکستان 
نیز نوشته اند: گردشگری بین المللی در این کشور پس از سهولت در 
فرایند ویزا که منجر به ورود وبالگ نویسان بین المللی به پاکستان 

شد، افزایش قابل توجهی داشته است.

خبر روزنقل قول خبر

گردشــگر خارجی از آبان ماه1400 تا 
تیرمــاه ســال1401 وارد ایران شــدند 
که طبق آمار وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی اتبــاع 
عراق، ترکیه، افغانستان، جمهوری 
آذربایجــان و پاکســتان به ترتیــب 
بیشــترین تعــداد ورود گردشــگران 
خارجی به کشور را به خود اختصاص 

داده اند.

2/95
میلیون

گردشــگری امروز همزمان با ششم 
از هفتــه  روز  و دومیــن  مهرمــاه 
گردشگری در سراســر کشور افتتاح 
می شــود. وزارت میــراث فرهنگــی 
اعالم کرده 3 تفاهمنامه با شــرکت 
و  پســت  شــرکت  فرودگاه هــا، 
سازمان بنادر و کشــتیرانی در حوزه 
گردشــگری و برپایــی رویدادهــای 
گردشگری در اســتان های کشور در 

دستور کار این روز است.

 186 
پروژه

عدد خبر

سیدمحمد فخارگزارش
روزنامه نگار

اعدادنگرانکننده
در بودجه امسال مبلغ ۳2۰میلیارد تومان برای قانون هوای پاک 
لحاظ شــده که با آن حتی 1۰۰اتوبوس نو هم نمی  شود برای کل 
شهرهای کشور خرید. در چنین شرایطی آمارها نشان می دهد 
7۰درصد ناوگان عمومی اتوبوس، 28درصد سواری ها و 8۰درصد 
موتورسیکلت هایی که در شهرهای بزرگ تردد می کنند، فرسوده 
و آلوده کننده هستند. در چنین شرایطی باید توجه جدی به روند 
بودجه دهی به این قانون صورت گیرد و عالوه بر تمرکز قوه قضاییه، 

قوه مقننه نیز از مصوبه خود با بودجه های جدی دفاع کند.

مکث

تکالیف اصلی قانون هوای پاک
سهم در کاهش آلودگی هواتکلیف

۱۰.۹ درصداسقاط وسایل نقلیه فرسوده
۱۰.۸ درصداستانداردسازی سوخت وسایل نقلیه

۱۰.۵درصدبهینه سازی مصرف سوخت خانگی و صنایع
۹.۲ درصدنوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی

۷.۲ درصد تامین مالی و ارزیابی عملکرد مبتنی بر بودجه
۷.۲ درصد تجهیز نیروگاه ها به سیستم های کنترلی

۶.۱ درصد توسعه انرژی های تجدیدپذیر
۵.۹ درصداستانداردسازی سوخت مصرفی نیروگاه ها

وضعیت آلودگی هوای ۸کالنشهر کشور در نیمه نخست 3سال اخیر
تعداد روزهای آلوده امسالتعداد روزهای آلوده پارسال تعداد روزهای آلوده سال۹۹کالنشهر
3۰4۰۸۵تهران
۱3۱۱تبریز

۲۵۷3۷3اصفهان
۵۵۷۷۸۰کرج

۱۸۱۷۲۹مشهد
۵۷۷۲۱3۷اهواز
۷۶۷شیراز
۱۰۵۹۲۰اراک

ولی جهانی
مدیرکل میراث فرهنگی گیالن   

 ورود مســافران بــه اســتان گیــالن طــی 
6 ماه نخســت امســال حــدود ۵3 میلیون 
نفر برآورد شد که بیش از 4۲ میلیون نفر - 
شب  در اماکن اقامتی ثابت و موقت گیالن 
اقامت داشتند. استان گیالن اولین مقصد 
گردشگری كشــور بود و امسال نسبت به 
دوره مشابه سال گذشته ورود مسافر 1۵1 
درصد و میزان اشــغال اماکن اقامتی 1۷۵ 

درصد رشد داشت.

شهاب طالیی 
رئیس اندیشکده مطالعات جهانگردی 

و میراث دانشگاه امام صادق)ع( 
ورود دانشــگاه امــام صادق)ع(به موضوع 
گردشــگری از ســر دغدغــه و حــل مســئله 
و از جنــس اندیشــکده ای اســت و دنبــال 
راه حــل مســائل واقعــی و اصلــی صنعــت 
گردشگری هستیم. بنابراین هر کسی در 
این حوزه فعــال اســت می تواند بــرای حل 
مســائل و مشــکالت صنعــت گردشــگری 

مییا میراث فرهنگی نظریه و راهکار دهد.
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برداشت گندم تابستانه تقریبا به 
پایان رسیده است و استان های گزارش

مختلف کم کم برای کشت پاییزه 
آماده می شوند. از ابتدای فصل برداشت و خرید 
تضمینی گندم تاکنون بیش از 7میلیون تن گندم 
از اســتان های مختلف خریداری شده است. به 
گزارش همشهری، مسئوالن پیش بینی می کنند 
در کشــت پاییزه بیش از 6میلیون هکتار اراضی 
آبی و دیم زیرکشت گندم برود تا درنهایت کشور 

را به خودکفایی نزدیک کند.

تولید بیش از 50درصد گندم در 6 استان 
طبق آخریــن آمار اعالم شــده از ســوی مرکز 
اطالع رســانی شــرکت بازرگانی دولتی ایران، 
6استان بیشترین میزان خرید تضمینی گندم را 
دارند و قطب تولید این محصول اســتراتژیک در 
کشور هستند.خوزستان با خرید ۱۹درصد گندم 
کشور به میزان یک میلیون و ۳۵8هزار تن، قطب 
این محصول در کشور است و بعد از آن، به ترتیب 
گلستان با خرید ۱0.۵درصد و کردستان با خرید 
8.۵درصد گندم کشور هستند که مجموع خرید 
گندم در آنها، معادل خرید گندم خوزستان است.
بعد از این ۳استان نیز به ترتیب فارس با خرید 7 
درصد، کرمانشاه با خرید 6.۵درصد و آذربایجان 
غربی با خرید 6درصد گندم کشور قرار دارند که 
مجموع خرید آنها، معادل خرید گندم در 2استان 
گلستان و کردستان است. 6 استان پیشتاز خرید 
تضمینی گنــدم، بیش ۵0 درصــد از کل گندم 

خریداری شده در کشور را تولید کرده اند.

57.5درصد رشد 
تولید و خریــد تضمینی گندم در اســتان های 
مختلف براســاس آمار، نســبت به سال گذشته 
۵7.۵درصد رشد داشــته است. مدیرعامل بنیاد 
ملی گندمکاران کشور این خبر را اعالم می کند و 
به همشهری می گوید: از ابتدای فصل برداشت و 
خرید تضمینی گندم تا کنون، 7میلیون و۳۵7هزار 
تن گندم خریداری شده است که نسبت به سال 
گذشــته در این تاریخ ۵7.۵درصد رشد داشته 
اســت. علیقلی ایمانی با بیان اینکه مطالبه های 
گندم کاران نیز پرداخت شــده است، می افزاید: 

حدود ۱2هزار میلیارد تومان باقی مانده بود که 
از این رقم نیز ۵هزار میلیارد تومان هفته گذشته 
به حساب کشاورزان واریز شــد و ۵هزار میلیارد 
تومان دیگر هم درهفته جاری پرداخت شد تا کم 

کم کل مبلغ تسویه شود.
به گفته وی، همه اســتان ها تالش خود را برای 
تولید به اندازه و مطلوب دارند و سعی این است که 
سطوح تعیین شده از سوی وزارت جهادکشاورزی 

برای استان ها به طور کامل زیرکشت برود.
ایمانی البته به شرایط جوی و بارندگی ها هم اشاره 
می کند و توضیح می دهد که بارندگی بهتر به ویژه 

در اراضی دیم اوضاع تولید را بهتر خواهد کرد.

 کشت قراردادی در پاییز 
با توجه به شــروع کشــت پاییزه در استان های 
مختلف برنامه ریزی برای کشت پاییزه گندم نیز 

شروع شده است. استان های مختلف پاییز امسال 
2میلیون هکتار اراضی آبی را به زیرکشــت گندم 
می برند که به گفته مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران 
کشور، همه این آمار به صورت قراردادی خواهد بود. 
به گفته ایمانی، نهاده های مــورد نیاز، کود و بیمه 
کشاورزان از ســوی دولت انجام می شود و هزینه 
آن موقع برداشت از گندم کاران اخذ خواهد شد. او 
همچنین با بیان اینکه امسال احتماال کشت آبی 
بیش از 4میلیون هکتار مرسوم هر ساله خواهد بود، 
اظهار می کند: اگر امکانش به وجود بیاید شاید این 
سطح باالتر برود تا بتوانیم گندم مورد نیاز کشور 

را تامین کنیم.
 در واقع برنامه وزارت جهادکشاورزی این است که 
ضمن تامین نهاده های تولید مثل کود و بذر با انجام 
عملیات مفیدی و افزایش بهره وری به زودی به مرز 
خودکفایی گندم برســد. ایمانی توضیح می دهد 

که در کشــت پاییزه هم رتبه اول سطح زیرکشت 
و تولید مربوط به استان خوزستان به عنوان قطب 

تولید گندم خواهد بود.

گندم یاران، مشاوران تولید در خوزستان
کشت تابستانه در خوزســتان به دلیل محدودیت 
آبی در ســطح ۱0۹هزارو۳۳6 هکتار اجرا شد و 
سطح پیش بینی شده کشت پاییزه امسال در این 
اســتان، 862هزارو60۵ هکتار پیش بینی شــده 
است. عبدالرضا سیداحمدی، مدیر زراعت سازمان 
جهادکشاورزی خوزســتان در این باره می گوید:  
پروژه های طرح افزایش ضریب خوداتکایی گندم 
با 2هدف کلی بهبود کشت و تغذیه انجام می شود. 
سرپرست سازمان جهادکشاورزی خوزستان نیز 
در این باره توضیح می دهد: با توجه به ظرفیت های 
موجود در اســتان این ظرفیت وجــود دارد که 
عملکرد گندم در هر هکتار افزایش یابد. بنابراین 
تالش خواهیم کرد محصول گندم به دست آمده در 
سال زراعی پیش رو بیش از میزان مصوب و تعیین 
شده باشد تا به خودکفایی گندم نزدیک تر شویم. 
سید رحمت اهلل پریچهر با بیان اینکه کشاورزانی که 
موفق به تولید بیش از 7تن گندم در هکتار شوند 
مشاوران این نهاد در تولید خواهند بود، می افزاید: 
با وجود تحریم ها کشاورزی استان باید با رویکرد 

تجاری و اقتصادی برنامه ریزی شود.

  
وزیر جهادکشاورزی چندی پیش ۹محور را درباره 
ایجاد زیرساخت ها برای اجرا در سال زراعی جاری 
به اســتان ها اعالم کرد.  در ایــن محورها 2مورد 
مربوط به گندم است: اول، در راستای حمایت از 
پایداری تولید و افزایش حاصلخیزي خاک، رعایت 
اصول تناوب زراعی ضرورت دارد لذا اقدامات الزم 
برای تحقق سطوح کشت دانه های روغنی، نباتات 
علوفه ای،ســبزی و صیفــی، چغندرقند، پنبه در 
تناوب با زراعت گندم و جــو در اراضی آبی و دیم 
مطابق با حجم عملیات ابالغی معاونت زراعت انجام 
شــود. دوم، باتوجه به تأکید در اجرای برنامه های 
وزارت و به منظور هدفمنــد کردن تولید، موضوع 
کشت قراردادی گندم و محصوالت اساسی به طور 

ویژه پیگیری و اجرا شود.
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اهالی روستای اسالم آباد سرگرم کشاورزی و دامپروری بودند که نوید رونق 
اقتصادی با ساخت ســد به آنان داده شد. کلنگ ســاخت سد در روستای 
اسالم آباد شهرستان صحنه در کرمانشاه ۱4سال پیش به زمین خورد و قرار 
بود 4سال بعد از آن با آبگیری سد، شاهد توسعه روستا باشند. هرچند حاال 
فرماندار شهرســتان صحنه از تکمیل ۹0درصدی سد اسالم آباد با ظرفیت 
۵میلیون مترمکعب آبگیری خبر می دهد، اما هنوز از جابه جایی خانه های 

روستا در موقعیت جدید خبری نیست. 
جهانبخش زنگنه تبار می گوید: زمین مناسب در همسایگی محل فعلی روستا 
از سوی بنیاد مسکن برای خانه سازی جانمایی شده، اما به دلیل نبود اعتبار، 
خانه ای ساخته نشده است.  این موضوع موجب شده خدمات رفاهی ازجمله 
گازرسانی، برق و مخابرات هم به اهالی روستا ارائه نشود و آنها باید منتظر این 
خدمات در محل جدید روستا باشند. در این گزارش موانع تکمیل ساخت سد 

اسالم آباد و مشکالت اهالی را بررسی کرده ایم.

اسکان روستاییان در محل جدید
روستای اسالم آباد در ۱۵کیلومتری شهرستان صحنه به 2بخش اسالم آباد 
سفلی و اسالم آباد علیا تقسیم می شود. اسالم آباد علیا که به روستای قشالق 
هم معروف است ۱26نفر جمعیت دارد و اســالم آباد سفلی4۵0نفر. اهالی 

روستا از دیرباز به دلیل اقلیم مناسب به کشاورزی مشغول  هستند و ساخت 
سد قشالق ظرفیت مناسبی برای توسعه کشاورزی و تامین منابع آبی برای 
مصارف کشاورزی، صنعتی و آشامیدنی خواهد بود. بدیهی  است با آبگیری 
این سد بخشی از اراضی روستای اسالم  آباد زیر آب می رود و باید برای زندگی 
و کشاورزی روستاییان فکری کرد. فرماندار شهرستان صحنه به همشهری 
می گوید: زمین مناسب برای ساخت روســتای جدید توسط بنیاد مسکن 
جانمایی شده است و پس از اتمام ســاخت خانه ها و استقرار روستاییان در 
خانه های جدید، ســد آبگیری می شــود. تا اینجا به نظر همه  چیز سرجای 
خود قرار دارد و روستاییان هم باید از ترک خانه های کاهگلی فعلی و مستقر 
شدن در خانه های جدید با مصالح مناسب و مقاوم به زلزله استقبال کنند، اما 
طوالنی شدن این روند موجب شده روستاییان هم از رفتن به محل جدید باز 

بمانند و هم هیچ خدمات و امکاناتی را در محل فعلی دریافت نکنند.
عضو هیأت علمی دانشــگاه که از کمبودهای مردم روســتا گالیه دارد به 
همشهری می گوید: همواره به روستای پدری سر می زنم، اما هربار غمگین 
و ســردرگم از وضعیت ناگوار فعلی آن برمی گردم. محمود پروانه از گذشته 
روستا اینطور یاد می کند: روستای اسالم آباد سفلی، مستعد، خوش آب وهوا و 
سرسبز بود. سابقه طرح احداث سد قشالق به قبل از پیروزی انقالب اسالمی 
برمی گردد؛ روستایی که زمانی از سرآمدان دهات منطقه بود و درمانگاهی 
مجهز، مدارس مناسب و جمعیت قابل توجهی داشت، اکنون به بهانه احداث 
سد، نه تنها از امکانات سایر روستاها محروم مانده، بلکه آرام آرام به مخروبه ای 
تبدیل شده که مردمانش مجبور به اســکان در دیار مورد عالقه خود، ولی 

بدون امکانات هستند.

طوالنی شدن روند تکمیل سد قشالق
مردم روســتا در این کش و قوس سال هاســت از طرح گازرسانی محروم 
مانده اند. از سوی دیگر، وقتی برق روستا قطع می شود، شبکه مخابرات هم 
به دنبال آن قطع می شود و روستاییان نمی توانند هیچ ارتباطی با روستاها و 
شهرستان های اطراف برقرار کنند. هر بار هم که اعتراضی می کنند، به آنها 
وعده امکانات رفاهی در روستای جدید داده می شود. فرماندار شهرستان 
صحنه کمبود اعتبارات را عامل تعویق پروژه و ساخت خانه های جدید برای 
روستاییان می داند و می گوید: اعتبار این پروژه در سفر اخیر رئیس جمهوری 

۳00میلیارد تومان تعیین شده است. 
موضوع دیگری که برای اهالی روستا حائز اهمیت است، ادامه کشاورزی، 
دامپروری و باغداری آنهاســت و این سؤال مطرح می شــود که با زیرآب 
 رفتن بخشــی از اراضی روســتا، تکلیف شــغل آبا و اجدادی روستاییان 
چه می شــود؟  جهانبخش زنگنه تبار اینطور پاسخ می دهد: فقط بخشی از 
زمین های کشاورزی زیر آب می رود و در اراضی دیگر اطراف روستا امکان 
ادامه کشاورزی برای روســتاییان فراهم است؛ ضمن اینکه با آبگیری سد، 
روستا به یک مکان توریســتی و تفریحی نیز تبدیل می شــود که با خود، 

مشاغل جدید را به همراه دارد.
برخی از مردم روســتا اما موافق جابه جایی کشاورزی و باغداری نیستند و 
می گویند خط تراز جدیدی که از ســوی شرکت بهره بردار سد اعالم شده، 
باالتر از خط قبلی است و موجب می شود بخش مهمی از باغ هایی که توسط 

مالکان براساس خط قبلی احداث شده توسط شرکت تملک شود. 

  
حال اهالی روســتای اســالم آباد خوش نیســت؛ هر چند اهالی امیدوارند 
با قیمت گذاری به روز خانه  و زمین شــان در اعتبــار ۳00میلیارد تومانی از 
سردرگمی رها شوند و با اســکان در محل جدید، کسب وکار پیشین خود 

را ازسر بگیرند.
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بیشترین میزان تولید و خرید تضمینی گندم را ثبت کرده اند

با پایان فصل برداشت گندم در کشور اعالم شد

احیای پارک جنگلی»گوی نیک« 
در خراسان شمالی

بخشــدار مرکزی رازوجرگالن خراسان شمالی گفت: پارک 
جنگلی »گوی نیک« به عنوان ذخیره گاه گونه های جنگلی 
خاص در شمال شرق کشــور با ۱4 میلیارد ریال اعتبار در 

سال جاری احیا می شود.
به گزارش ایرنا، علی مقیمی با بیان اینکه این پارک جنگلی 
در حاشیه جاده منطقه مرزی راز و جرگالن واقع شده است، 
گفت: این پارک جنگلی با هدف استفاده از مواهب خدادادی 
برای جذب گردشگر، استفاده عمومی از مناطق و عرصه های 
طبیعی، دفع آلودگی و آالینده های زیست محیطی و حفظ 

گونه های جنگلی خاص دارای اهمیت است.
وی افزود: مساحت این جنگل 2۹6هکتار است که وجود یک 
دهنه چشمه با آبدهی ۳.2 لیتر در ثانیه زیبایی این منطقه 
را دوچندان کرده است. بخشدار مرکزی رازوجرگالن، این 
پارک جنگلی را محلی برای تفریح مردم دانســت و تأکید 
کرد: این پارک با انواع گونه های گیاهی همچون افرا، کرکو، 
داغداغان و زبان گنجشک یکی از مناطق بکر و منحصر به فرد 

برای اکوتوریست ها محسوب می شود.
وی ادامه داد: ۱4میلیــارد ریال به طور ویــژه برای آبیاری 
تحت فشار، بهسازی استخر و چشمه این پارک جنگلی در 

رازوجرگالن هزینه می شود.
پارک جنگلی گوینک در دامنه های جنوبی ارتفاعات غالمان 
در حاشیه جاده شهرســتان مرزی راز و جرگالن واقع شده 
و از نظر زیســت محیطی و اقلیمی جزو مناطق تفرجگاهی 

خراسان شمالی است.
پوشش جنگلی این بوستان 600هکتاری اغلب ارس است و 
با توجه به امکاناتی از قبیل آب آشامیدنی، مجتمع خدماتی 
بهداشتی و آالچیق، شــرایط توقف و استراحت مسافران و 

گردشگران را فراهم کرده است.

 برداشت  ۲هزار تن میگو
در سیستان و بلوچستان

مدیرکل دامپزشکی سیستان و بلوچستان از پایان برداشت 
۱۹۱۹تن میگو فصلی بدون بروز بیماری در ســایت شهید 

صنعتی گواتر دشتیاری خبر داد.
به گزارش ایرنا، مهدی حسینی گفت: سایت پرورش میگوی 
گواتر، دارای 4هزار هکتار مســاحت و 28۵0هکتار اراضی 
مفید قابل پرورش است که در سال زراعی جاری در مساحتی 
به میزان 87۱ هکتار، ذخیره سازی نزدیک به ۱40 میلیون 
قطعه پست الرو انجام شد که این میزان سطح کشت، نسبت 

به سال گذشته افزایش ۳۵درصدی داشته است.
وی ادامه داد: ســال زراعــی از فروردین آغــاز و نیمه دوم 
شهریور با برداشــت ۱۹۱۹تن میگو، بدون گزارش تلفات 
و بروز بیماری ها به ویژه بیماری لکه ســفید میگو و بیماری 

نوظهور AHPND با موفقیت به پایان رسید.
مدیرکل دامپزشــکی سیستان و بلوچســتان گفت: مراکز 
تکثیر و مزارع پرورشــی تحت نظارت کارشناسان اداره کل 
دامپزشکی استان براساس ضوابط و دستورالعمل های سازمان 
دامپزشکی به ویژه برنامه ملی راهبردی کنترل بیماری لکه 
ســفید میگو قرار دارند. وی با بیان اینکــه چابهار به دلیل 
نزدیکی به خط استوا نسبتا گرم و مرطوب است، خاطرنشان 
کرد: درجه حرارت ســواحل این شهرستان در 8ماه از سال 
مناسب برای پرورش میگو است که سبب شده تا کارشناسان، 
این منطقه را بهشــت آبزی پروری توصیــف کنند. به گفته 
حسینی، میگوی پرورشــی در مزارع سیستان و بلوچستان 
عالوه بر مصرف در بازار داخلی عمدتا به کشورهای همسایه 

روسیه و حوزه خلیج فارس و چین نیز صادر می شود.
وی ادامــه داد: پــرورش میگــو یکــی از باصرفه تریــن و 

سودآورترین شغل ها در کشور است.

 بهره مندی 99.5درصد 
جمعیت اصفهان از گاز

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به اینکه بیش 
از ۹۹.۵ درصد جمعیت استان اصفهان از نعمت گاز بهره مند 
هستند، گفت: تاکنون گازرسانی به ۱۱4 شهر، ۱06۵روستا 
و ۱7 هزار و ۵00 واحد صنعتی و کشاورزی توسط این شرکت 
اجرایی شده است. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
اصفهان، ابوالقاسم عسکری گفت: بازدید و بررسی تاسیسات 
ایســتگاه های تقلیل فشــار گاز و خطوط شبکه و شیرهای 
گاز و برگــزاری مانورهای منظم به منظور شناســایی نقاط 
قابل بهبود ازجمله اولویت هــای کاری واحدها و اداره های 
بهره برداری شرکت گاز اصفهان است تا با برنامه ریزی های 
انجام شده و اســتفاده از توان و ظرفیت شرکت، تامین گاز 
پایدار، مستمر و ایمن برای مشترکان اســتان رقم بخورد. 
وی با بیان اینکه ادارات گازرسانی اصفهان برای شروع فصل 
سرما آمادگی الزم را دارند، افزود: روابط عمومی این شرکت 
با همراهی واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست )HSE( و با 
استفاده از ظرفیت رسانه ها، اطالع رسانی های الزم را درباره 
مســائل ایمنی و مصرف بهینه انجام خواهند داد تا پاییز و 
زمستانی بدون حادثه همراه با استفاده بهینه از گاز را سپری 
کنیم. مدیرعامل شــرکت گاز اصفهان ادامه داد: الزم است 
آموزش های بیشتری در راســتای ارتقای سطح توانمندی 
همکاران برای افزایش میزان آگاهی برای مقاوم سازی شبکه 
و تاسیسات به منظور آمادگی الزم برای تامین ایمن و مستمر 

گاز طبیعی در فصول سرد سال انجام شود.

 ورود 4/6 میلیون زائر 
به مشهد

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران اســتانداری 
خراسان رضوی از سفر بیش از 4.6میلیون زائر به مشهد 

در دهه پایانی صفر خبر داد.
به گزارش ایسنا، حجت االســالم حجت گنابادی نژاد 
دربــاره میــزان ورود زائران به مشــهد اظهــار کرد: 
از روز اربعیــن تــا پایــان شــب دوشــنبه )4مهر( 
4میلیون و676هزار نفر وارد مشهد شدند. وی درباره 
وضعیت اشغال واحدهای اقامتی در مشهد بیان کرد: 
در مجموع 70درصد ظرفیت اقامتی مشــهد اشغال و 
مراکز اقامتی رسمی بیش از ۹۵درصد تکمیل شدند. 
معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران اســتانداری 
خراسان رضوی با اشــاره به اینکه 87درصد زائران با 
خودروهای شــخصی وارد مشهد شــدند، بیان کرد: 
موج بازگشــت زائران از روز دوشــنبه آغاز و با اضافه 
شــدن ۱۵00دســتگاه اتوبوس به پایانه مسافربری 
 امــام رضــا)ع( تمهیداتی بــرای بازگشــت زائران

اندیشیده شد.
گنابادی نژاد با بیان اینکه تمهیدات الزم برای بازگشت 
زائران مهیا شده اســت، ادامه داد: تقاضای ما از زائران 
خارج از اســتان این اســت که در موارد مشابه قبل از 
آغاز سفر بلیت بازگشــت خود را نیز از همان شرکت 
اتوبوسرانی که با آن به مشهد سفر کرده اند، تهیه کنند تا 
برای بازگشت با مشکل مواجه نشوند. وی درباره میزان 
افزایش پروازهای فوق العاده از فرودگاه مشهد عنوان 
کرد: پروازهای فوق العاده به فرودگاه مشهد اضافه شده، 

اما فقط 2درصد زائران از این طریق وارد مشهد شدند.

 خبر

عدد خبر

رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی زنجــان 
از آغــاز برداشــت محصــول زیتــون از 
باغات شهرستان طارم خبر داد و گفت: 
براســاس برآوردهای انجام شــده امسال 
بیــش از ۱۰۰هزار تــن محصــول از باغات 
زیتون طارم برداشت می شود. به گزارش 
ایرنا، روح هللا حســنی، افــزود: در بخش 
کشــاورزی به ویژه حــوزه زیتون، ســال ها 
تالش شده اســت تا به حداکثر بهره وری 

برسیم و محصوالت افزایش یابد.

100
هزار

زنجان

تاکنــون بیــش از یک میلیون و۳۰۰هــزار 
قطعه بچه ماهی در هرمزگان ذخیره سازی 
شده است. به گزارش ایسنا، رئیس گروه 
پرورش ماهــی در قفس اداره کل شــیالت 
هرمــزگان گفــت: هرســال ذخیره ســازی 
بچه ماهــی در قفــس اردیبهشــت صورت 
می گیــرد و ایــن رونــد تا پایــان ســال ادامه 
دارد. ایرج قایینی، پیش بینی کرد تا پایان 
سال 4میلیون قطعه بچه ماهی در قفس 

ذخیره سازی شود.

يك
 میلیون 

هرمزگان

مدیــرکل روســتایی اســتانداری قزویــن 
گفــت: از ابتــدای تخصیــص تســهیالت 
اشتغال زایی روستایی ۳۰۳میلیارد تومان 
وام در ایــن قالــب بــه صاحبــان مشــاغل 
روستایی پرداخت شــده است. به گزارش 
تســنیم، لیــال غریــب، اظهــار کــرد: ایــن 
تســهیالت ویــژه مشــاغلی هســتند که در 
محدوده روستا راه اندازی می شوند و البته 
دامپروری و مرغــداری با تصمیم ســازمان 
جهادکشــاورزی مشــمول پرداخــت ایــن 

تسهیالت نمی شوند.
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قزوین

خوزستانعکس خبر

خراسان رضوی

سالروز شکست »حصر آبادان« 

آبادان از شهرهای مهم خوزستان و به شکل مثلثی است که 
قاعده آن به طرف خلیج فارس و رأس آن به سمت خرمشهر 
است. اوایل تجاوز رژیم بعثی عراق این شهر به صورت نعلی 
شکل به محاصره آنها  درآمد. این شهر در ساعت یک بامداد 
۵مهر۱۳۶۰ با رمز مقدس »نصر من هللا و فتح قریب« طی 
نخستین عملیات گسترده در مقابل ارتش متجاوز عراق با 
موفقیت کامل پس از یک سال از محاصره دشمن بعثی از 

حصر خارج شد. منبع: فارس

 میز خبر
خراسان شمالی

سیستان و بلوچستان

روستای اسالم آباد در بن بست سد قشالق اصفهان
 تکمیل نشدن پروژه سد قشالق در روستای اسالم آباد شهرستان صحنه، اهالی را

با کمبود خدمات رفاهی و سردرگمی در جابه جایی روستا مواجه کرده است

راحله عبدالحسینیروستا
روزنامه نگار
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چهارشنبه 6 مهر 161401
 شماره  8600

به دنبال تداوم روند نزولی بازارسهام، 

بورس
رئیس سازمان بورس در نامه ای به 
معاون اول رئیس جمهور ۸چالش 
اصلی که منجر به نزول بازار ســهام شــده است را 
تشریح کرد. همزمان با آن سازمان بورس در 2نشست 
ویژه یکی با سرمایه گذاران نهادی و حقوقی و یکی با 
انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی اقدامات تازه ای 
را برای بهبود عملکرد بورس آغاز کرد. به موازات این 
نشست ها بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و صنعت نیز 
یک توافقنامه 22بندی برای حمایت از تولید امضا 
کردند کــه می توانــد منجر بــه بهبــود عملکرد 

شرکت های حاضر در بازار سهام شود.
به گزارش همشهری، ادامه روند نزولی بازار سهام از 
مرداد1399 تاکنون منجر بــه افت ارزش کل بازار 
ســهام به میزان 3000هزار میلیارد تومان شده و 
در این مدت ارزش کل معامالت خرد به یک سوم 
کاهش یافته است. بر همین اســاس ابتدای هفته 
جاری رئیس ســازمان بورس در نامه ای به معاون 
اول رئیس جمهور ریشه های نزول بورس را تشریح و 
همزمان سلسله اقداماتی را برای بهبود عملکرد بازار 

سهام آغاز کرد.
آنطــور که مجید عشــقی درنامه خــود به محمد 
مخبر نوشــته اســت ۸عامل ازجمله افزایش نرخ 
سود بانکی، قیمت گذاري دســتوری، افزایش نرخ 
خوراک و حامل های انرژی، نوســان نرخ ارز، اتخاذ 
تصمیمات برای شرکت های صادرات محور بدون 
درنظرگرفتن منافع کالن اقتصــادی، قطعی برق 
صنایع در تابستان و گاز در زمستان، واگذاری سهام 
شرکت های خودروسازی، انجام معامالت شرکت 
پاالیش و پخــش در بورس انــرژی ازجمله دالیل 
نزول بورس اند. به گفته او افزایش نرخ ســود بانکی 
منجر به خروج نقدینگی از بازار ســهام شده است 

و افزایش نرخ خوراک و حامل های انرژی حاشــیه 
ســود شــرکت های بورس را کاهش داده است.او 
همچنین تأکید کرده است قیمت گذاری دستوری 
به سودآوری صنایع ازجمله خودرو سازی ، صنایع 
شوینده، الستیک سازی  و بسیاری دیگر از صنایع 

آسیب جدی زده است.
رئیس سازمان بورس همچنین استدالل کرده است 
که نوسان های نرخ ارز منجر به افزایش نااطمینانی 
برای توسعه فعالیت صنایع مختلف شده و قطع برق 
در تابستان و گاز در زمستان هم آثار سوئی بر روند 
تولید و بهای تمام شده آنها داشته است.او همچنین 
با ارائه پیشنهاد هایی خواستار حذف قیمت گذاری 
دستوری و شفاف شــدن روابط مالی بین دولت و 

بنگاه های اقتصادی شده است.

اقدامات تازه برای بهبود عملکرد بورس
رئیس ســازمان بورس همچنین به موازات تشریح 
دالیل نزول بازار ســهام، با برگزاری 2نشست ویژه 
اقدامات تازه ای را برای بهبود عملکرد بازار سهام آغاز 
کرد. در مهم ترین نشستی که با حضور سرمایه گذاران 
نهادی و حقوقی های بزرگ برگزار شد راهکار های 
حذف قیمت گذاری دســتوری مورد بررســی قرار 
گرفت. در این نشست همچنین بسیاری از مدیران 
حقوقی با اشاره به وضعیت نرخ ســود بانکی، ابراز 
نگرانی کردند که این وضعیــت منتهی به جذابیت 
سرمایه گذاری در بانک ها به جای سرمایه گذاری در 
بازار سهام شده است. به خصوص آنکه دولت پیش تر 
مصوب کرده بود تا این نرخ سقف 20درصد را رعایت 
کند؛ اما عمال و با عدم رعایت این مصوبه، تبعات آن 

بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار داده است.
در این نشست همچنین رئیس سازمان بورس تأکید 
کرد: اگرچه سازمان بورس مرجع رسمی در زمینه 

قیمت گذاری دستوری نیست، اما تالش کرده تا با 
ایجاد سازوکارهای شــفافیت در عرضه و تقاضا در 
بورس کاال، آثار نامســاعد سیاســت قیمت گذاری 

دستوری را تا حد امکان کاهش دهد.
در این جلســه همچنین بر پیگیری و مطالبه گری 
برای حل مشکل نرخ خوراک و سوخت گاز صنایع، 
تعیین تکلیف سریع واگذاری سهام خودروسازها و 
تثبیت نرخ سود بین بانکی در کانال از پیش تعیین 

شده تأکید شد.
از مهم ترین بحث های مطرح شده در این نشست، 
تشکیل یک کارگروه منسجم در سازمان بورس بود تا 
پیش از آنکه پیش نویس الیحه بودجه1۴02 تنظیم و 
به مجلس ارائه شود، بازار سرمایه پیشنهادهای خود 

را برای مدیریت ریسک ارائه کند.
ســازمان بورس همچنین در نشســت دیگری با 
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی 
مشکالت این صنعت را که ازجمله صنایع اثر گذار بر 
شاخص بورس است را بررســی کرد. تغییر فرمول 
قیمت گذاری خوراک تولید کننده های پتروشیمی 
از مهم ترین مسایل طرح شــده در این نشست بود 
که تعیین تکلیف آن می تواند اثراث مثبتی بر سهام 

شرکت های این گروه در بازار سهام داشته باشد.

توافق ۲۲بندی برای حمایت از تولید
همگام با اقدامات سازمان بورس برای بهبود عملکرد 
بازار ســرمایه، یک توافقنامه 22بندی نیز از سوی 
بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و صنعت برای افزایش 
سطح تولید امضا شد که انتظار می رود اجرای مفاد 
این توافقنامه منجر به بهبود عملکرد شــرکت های 

بورس شود.
ارتقا و بهبود شیوه های تامین مالی تولید و هدایت 
منابع و اعتبارات به ســمت فعالیت های مولد برای 

افزایش تولید ازجمله اهداف این توافق بود. بر پایه این 
تفاهمنامه، پرداخت 933هزار میلیارد تومان سرمایه 
در گردش و 23۴هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت به 
بخش صنعت و معدن توسط بانک ها در سال1۴01 

هدفگذاری شد.
همچنین استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره ای 
ماننــد اوراق گام و برات الکترونیکــی در معامالت 
بورس کاال به میزان 100هزار میلیارد تومان تا پایان 

امسال، هدف گذاری شد.
براســاس این تفاهمنامه، تامین مالی ســرمایه در 
گردش زنجیــره نفــت، گاز، فراورده هــای نفتی، 
پتروشیمی و صنایع شیمیایی و همچنین زنجیره 
صنایع غذایی و کشاورزی با اســتفاده از ابزارهای 
تامین مالی زنجیره ای از قبیــل اوراق گام به میزان 

100میلیارد تومان برنامه ریزی شد.
اعطای مجوز بــه بانک ها معادل ۵0هــزار میلیارد 
تومان برای ضمانت اوراق بدهی منتشر شده توسط 
شرکت های تولیدی در بازار سرمایه در مدت یک ماه 
و تخصیص تسهیالت بازســازی، نوسازی و احیای 
واحدهای تولیدی به میزان ۵0هزار میلیارد تومان 
تا پایان سال1۴01 از دیگر بندهای این تفاهمنامه 

است.
در این تفاهمنامه، راه اندازی ســامانه جامع وثایق 
بانکی تا پایان سال، ایجاد امکان ارئه خدمات صدور 
و انتقال اوراق گام به صــورت غیرحضوری در مدت 
3 ماه و توسعه استفاده از کارت اعتباری در پرداخت 
تسهیالت خرد بانکی به ویژه اجرای طرح خرید کاالی 
ایرانی از طریق تســهیالت قرض الحسنه مبتنی بر 

کارت اعتباری تا پایان سال پیش بینی شد.
این تفاهمنامه به امضای سیداحسان خاندوزی وزیر 
اقتصاد، علی صالح آبادی رئیس کل بانک  مرکزی و 

سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، رسید.

اقدامات تازه برای بهبود عملکرد بورس
سازمان بورس با برگزاری 2نشست، اقدامات جدیدی را برای احیای معامالت آغاز کرد

اصالح تصمیم غیرکارشناسی دولت قبل

ممنوعیت 4 ساله صادرات تایر لغو شد
 در نخستین روزهای مهرماه بخشنامه جدید گمرک 

تورم
مبنی بر رفع ممنوعیت صادرات تایر توسط مدیرکل 
دفتر صادرات گمرک جمهوری اسالمی ایران ابالغ شد. 
براساس این بخشــنامه که تاریخ 30شــهریور 1۴01را بر خود دارد، 
ممنوعیت برخی اقالم صادراتی ازجمله انواع الستیک سبک و سنگین، 
به گمرکات ابالغ شــده و تولیدکنندگان تایر برای صادرات نامحدود 

محصوالت خود مجوز گرفتند. 
صادرات الســتیک از ابتدای سال 97از ســوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت دولت قبل ممنوع اعالم شــد و این تصمیم گرچه شــهریور 
سال گذشته به صورت آزادسازی درصدی و موردی برخی انواع تایر تا 
حدودی اصالح شد اما آثار و نتایج خود را به صورت کاهش تولید، زیان 
شرکت های تولیدی، انباشــت میلیون ها حلقه الستیک در انبارها و از 
دست رفتن بازارهای صادراتی ایران باقی گذاشت. حال با تصمیم تیم 
اقتصادی دولت این ممنوعیت به طور کامل برداشته شده و تایرسازان 
می توانند مازاد تولید خود را به شرط تامین بازار داخلی، بدون هیچ گونه 
محدودیتی به کشــورهای دیگر صادر کنند. سخنگوی انجمن صنفی 
صنعت تایر در گفت وگو با همشــهری در این زمینه گفت: ممنوعیت 
چندساله صادرات الستیک مورد اعتراض انجمن و تولیدکنندگان بود و 
باعث شد بازارهایی که در طول سال ها برای الستیک ایران ساخته بودیم 
از دست تولیدکنندگان ایرانی خارج شــود و در اختیار رقبا قرار گیرد. 
مصطفی تنها افزود: در نهایت با پیگیری های انجمن و با توجه به اینکه 
بازار داخلی مدت هاست که وضعیت متعادلی دارد، دولت با اخذ تعهد از 
تولیدکنندگان مبنی بر تامین بازار داخلی این ممنوعیت و محدودیت 
۴ساله را لغو و مجوز صادرات را صادر کرد. وی با اشاره به افزایش توان 
تولید شرکت ها، تعیین قیمت تایر از سوی دولت را اقدامی دانست که 
گرچه با هدف تنظیم بازار مصرف و در راستای حمایت از مصرف کنندگان 
انجام می شود اما در سال های اخیر به موازات ممنوعیت صادرات، زیان 
سنگینی به تولیدکنندگان وارد کرده است. تنها ادامه داد: درخواست و 
پیگیری تولیدکنندگان برای دریافت مجوز صادرات به این دلیل بود که 
شرکت ها بتوانند بخشی از زیان خود را از ناحیه صادرات جبران کنند 
چراکه بیشتر شرکت های تولیدی هم اکنون یا در مرز زیان یا در نقطه 

سربه سر سود و زیان به سر می برند.

رقبا بازارهای ایران را گرفتند
سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر کشور در پاسخ به این پرسش که 
صادرات در چه حجمی انجام خواهد شد گفت: خروج طوالنی مدت ایران 
از بازارهای بین المللی باعث شد بازارهای هدف ایران در اختیار رقبا قرار 
گیرد و این یکی از بدترین پیامدهای ممنوعیت صادرات بود. تنها افزود: 
ما امروز در مرحله شروع بازاریابی هســتیم و به همین دلیل مشخص 
نیست که صادرات در چه حجمی انجام خواهد شد. این کارشناس صنعت 
تایر، بازارهای هدف ایران را کشورهای منطقه و همچنین شمال آفریقا 
عنوان کرد و افزود: کشــورهای منطقه در سال هایی که صادرات انجام 
می شد در اختیار تولیدات صنایع تایر ایران بود و حتی بعضی از شرکت ها 
در کشورهای منطقه دفاتر نمایندگی فروش داشتند که این دفاتر امروز 

جمع شده و باید از نو بازارسازی انجام شود.

برای تامین بازار داخلی تعهد دادیم
بازار داخلی سال گذشته وضعیت آرامی را پشت سر گذاشت اما در 3 سال 
پیش از آن مالکان خودروهای سواری بارها شاهد افزایش قیمت الستیک 
داخلی بودند و در برهه هایی از زمان برخی از رینگ های پرمصرف نیز 
در بازار با کمبود مواجه شده بود؛ در چنین شرایطی واردات تایر نیز در 
راستای حمایت از تولیدکنندگان ممنوع شد و ممنوعیت برای صادرات 
تولید داخلی نیز با هدف کاهش قیمت در بازار داخلی اجرایی شد. حال 
که تولیدکنندگان داخلی موافقت دولت را برای صادرات محصوالتشان 
گرفته اند، باز هم دولت این مجوز را با الزام و اخذ تعهد از شرکت ها برای 
تامین بازار داخلی صادر کرده اســت. تنها در این زمینه گفت: انجمن 
صنفی صنعت تایر به دولت اعالم کرده که تامین بازار داخلی در اولویت 
است و هرگاه در هر قلم از کاالها با کمبود مواجه بودیم صادرات در آن 

زمینه متوقف می شود.

چه الستیک هایی صادر می شود
شهریور ماه سال گذشته، با تصمیم ستاد تنظیم بازار، شرکت های داخلی 

برای صادرات بخشــی از تولیدات خود مجوز گرفتند، به این شکل که 
صادرات 10درصد تایر سواری تولیدی و 30درصد تایرهای کشاورزی 
و راهسازی و صنعتی آزاد شد، حال پس از گذشت یک سال با ابالغیه 
مدیرکل دفتر مقررات صادرات، ممنوعیت صادرات این کاالی صنعتی 

به صورت کامل لغو شده است. 
سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر درباره اینکه چه محصوالتی قابلیت 
صادرات دارند گفت: مــا امیدواریم که برای تایرهای باری، ســواری و 
کشاورزی ایران بازار خوبی داشته باشــیم، البته ما صادرات تایرهای 
دوچرخ مثل موتورسیکلت را از قبل داشته ایم که از غرب آفریقا تا غرب 
آسیا را شامل می شــود و کماکان این بازارها بدون مشکلی همچنان 
موجود اســت. وی با اشــاره به توان صادراتی تایرهای سنگین افزود: 
تولیدکنندگان داخلی تایرهای ســنگین بایاس همیشه مازاد تولید و 
ظرفیت داشته اند و سال هاست که وارداتی نداریم و ظرفیت تولید روی 
دست شرکت ها مانده اما در زمینه تایرهای رادیال سنگین نیز در برخی 

از سایزها توان صادرات نزد شرکت های تولیدی داخلی وجود دارد.
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ارقام به میلیارد تومان

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

شاخص کل بورس تهران در مبادالت روز دوشنبه 6هزارو 
262واحد، معادل 0.47درصد رشد کرد و به یک میلیون و 
334هزارو 448واحد رسید. شاخص کل نیز با 1514واحد 

رشد به 388هزار و 31واحد رسید.

در مبادالت روز 
دوشنبه بازار 

سهام، قیمت سهام 
380شرکت رشد و 

254شرکت کاهش یافت. 
قیمت سهام 11شرکت هم تغییر نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت روز دوشنبه بازارسهام، سهامداران حقیقی هزارو 
611میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم فروش 
سهامداران حقیقی به هزارو 735میلیارد تومان رسید. این 
به معنای آن است که سهامداران حقیقی در مبادالت روز 

دوشنبه 124میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج کردند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل ســهام شــرکت های حاضــر در بــورس و فرابــورس 
درمبادالت روز دوشنبه 31هزارمیلیاردتومان رشد کرد و به 
6027هزار میلیارد تومان رســید. این به معنای آن است که 
ارزش دالری کل بازار سهام ایران)بورس و فرابورس( با توجه 
به اینکه هردالر آمریکا در مبادالت روز دوشنبه در بازار آزاد 
در محــدوده 31هزار و 700تومان دادوســتد شــد، هم اکنون 

معادل 190میلیارد و 130میلیون دالر است.
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ارقام به هزارمیلیاردتومان

ارزش معامالت بازار سرمایه

در مبــادالت روز دوشــنبه 139هــزارو 12میلیــارد تومان 
اوراق بهــادار دربــازار ســرمایه دادوســتد شــد کــه از این 
میزان 2هزارو 80میلیارد تومان به معامالت خرد سهام و 
بقیه به اوراق بدهی و معامالت عمده اختصاص یافت. 
این ارقــام نشــان می دهــد ارزش کل معامــالت خرد در 
دادو ســتد های روز دوشــنبه 53میلیارد تومــان معادل 
2.5درصد رشد کرده است. بخش عمده مبادالت روز 

دوشنبه به عملیات بازار باز اختصاص یافت.

ارقام به درصد  کل معامالت  معامالت خرد

صعود
نزول

بدون تغییر

قیمت جدید مرغ در میادین
قیمت مــرغ در میادین میوه و تره بار افزایش یافت. بر اســاس 
نرخنامه جدید میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، با رسیدن 
قیمت هر کیلو مرغ کامل گرم به نرخ مصوب ۵9.۸00تومانی، 
مرغ قطعه بندی شــده نیز در مقایســه با ماه گذشته بین ۵ تا 
7درصد گران شــد. کاهش جوجه ریزی به دنبال افت تقاضا در 
تابستان باعث شد قیمت مرغ در مرداد و شهریور افزایشی شود. 
گفته می شود با افزایش تولید در نیمه دوم سال قیمت ها کاهش 

خواهد یافت.

قیمت در مهرقیمت در شهریور

کیلوگرم/ تومان

قیمت جدید ماست 
بررسی تغییرات قیمت انواع ماست ساده در ماه های 
گذشته نشان می دهد این کاال در نیمه ابتدای امسال 
هر ماه به طور میانگین 10درصد افزایش داشته است. 
مقایســه قیمت محصوالت برخی از شــرکت های 
لبنی از تغییر ۴0 تا ۸0درصدی قیمت ماســت در 
6ماه ابتدای امسال حکایت دارد. قیمت محصوالت 
لبنی به دنبال اصالح نرخ ارز واردات نهاده های دامی 
در اردیبهشت ماه افزایش یافت. دولت نرخ مصوب 
ماست دبه ای کم چرب 2.۵کیلویی را ۴9.۸00تومان 

تعیین کرده است.

میادین

بازار ها

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان
فروردین

مهر
میهن، پرچرب - 

900گرمی
16.900
۲8.000

فروردین
مهر

کاله، کم چرب - 
1.5کیلوگرمی

37.500
50.000

فروردین
مهر

کاله، الکتیویا کم 
چرب - 900گرمی

۲8.000
47.300

فروردین
مهر

پگاه، پرچرب - یک 
کیلوگرمی

17.400
30.000

فروردین
مهر

دامداران، همزده 
پرچرب - 2.2کیلوگرمی

4۲.000
75.000

فروردین
مهر

می ماس، پرچرب - 
500گرمی

9.900
17.800

فروردین
مهر

ماهشام، پرچرب - 
یک کیلوگرمی

31.300
43.۲00160000

140000
1۲0000
100000
80000
60000
40000
۲0000

0

ران بدون 
پوست
83.300
88.۲00

سینه با 
استخوان
96.400
103.900

مغز ران 
بی استخوان

89.800
95.100

ساق بدون 
پوست
99.100
104.500

شنیتسل 
بی استخوان

114.600
1۲1.500

بال کبابی 
ساده

7۲.400
76.400

فیله مرغ

1۲7.800
135.۲00

ران و سینه 
بدون پوست

89.800
95.1002

5939

1.336

1.334

1.33۲

1.330

1.3۲8

1.3۲6

  روغن موتور بدون شناسه قاچاق است
اتاق اصناف ایران اعــالم کرد: مبارزه با قاچــاق و تولید روغن 
موتور تقلبــی به طور چنــد مرحله ای در حال اجرا اســت. در 
همین راستا براساس قانون، مقرر است از 1۵ مهر ، دستگاه های 
نظارتی، هرگونه روغــن موتور بدون شناســه کاال، موجود در 
واحدهای صنفی توزیعی را، قاچاق تلقی کرده و طبق قانون با 

آن برخورد کنند.

  افزایش تولید ماهی تیالپیا
مهدی شکوری، معاون توســعه آبزی پروری سازمان شیالت، 
تولید ماهی تیالپیا در کشور را در سال گذشته 700 تن اعالم و 
پیش بینی کرد: امسال 1۵00 تن از اینگونه ماهی در داخل کشور 
تولید شود.او افزود: قیمت فیله این ماهی نسبت به سال 1397 

رشد حدود 10 برابری را نشان می دهد.

  نوسان قیمت قارچ 
نیما باغبانی، دبیر انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی 
از عرضه روزانه ۴00 تا ۴۵0 تن قارچ در بازار خبر داد و گفت: با 
بهبود شرایط تولید در فصل سرما پیش بینی می شود که تولید 
ماه آینده به ۵۵0 تن در سطح کشور برســد و با بهبود عرضه، 
قیمت طی یک ماه آینده کاهش یابد.به گفته او، قیمت کنونی 
هر کیلو قارچ سرمزرعه ۵0 تا 60 هزارتومان و خرده فروشی ها 

70 تا 7۵ هزار تومان است.

  کاهش جوجه ریزی در3 ماه اخیر
محمد یوســفی، رئیس انجمن  پرورش دهندگان مرغ گوشتی 
گفت: طی 3 ماه اخیر به طور متوســط جوجه ریزی 30 درصد 
کاهش یافته که به همین میزان تولید مرغ کم شــده است. او 
افزود: قیمت کنونی هر کیلو مرغ زنده ۴۵ تا ۵0 هزار تومان و مرغ 
گرم 60 تا 72 هزار تومان است. البته اکثر مغازه ها مرغ را با نرخ 

60 تا 6۵ هزار تومان به مصرف کننده عرضه می کنند.

سیدجواد ساداتی نژاد 
وزیر جهادکشاورزی

روز دوشــنبه با پرداخت 10هــزار میلیارد 
تومان، جمع پرداختی ها به گندم کاران 
به 83هزار میلیارد تومان رسید و پرونده 
مطالبات گندم کاران بسته شد. امسال 
ســال اســتثنایی در تحویــل گنــدم بود و 
حــدود 60درصــد افزایــش خریــد گنــدم 
داشــتیم و در مجمــوع 7.5میلیــون تــن 

گندم از کشاورزان خریداری شد. 

مجید چگنی
 مدیرعامل شرکت ملی گاز

در 5ماهه نخست امسال صنایع عمده 
کشور روزانه 145میلیون مترمکعب گاز 
دریافــت کرده انــد. مقدار گازرســانی به 
صنایع عمده کشور در بخش های فوالد، 
ســیمان و پتروشــیمی در مــدت مشــابه 
پارســال روزانــه 128میلیــون مترمکعب 
بوده و بر این اســاس در 5ماهه امســال 
شــاهد رشــد 13درصــدی گازرســانی بــه 
ایــن بخش هــا نســبت به مــدت مشــابه 
پارســال هســتیم.با برنامه ریزی هــای 
مناســب، همزمان با تعمیرات اساســی 
تأسیسات، ایستگاه های تقویت فشار، 
پاالیشــگاه ها، گاز تحویلی به نیروگاه ها 
در تابســتان امســال نســبت به پارسال 

رشد 6درصدی داشته  است.



فرمول آشنا
 تیم ملی ایران شب گذشته در دومین و آخرین 
دیدار دوستانه اش در اردوی آماده سازی اتریش به 
مصاف سنگال رفت و به نتیجه مساوی یک-یک 
دســت پیدا کرد. کارلوس کی روش که ترکیب 
تیمش را در این بازی دستخوش تغییراتی کرده 
بود، این 11بازیکن را از ابتدا به میدان فرســتاد: 
حسین حسینی، محمدحسین کنعانی زادگان، 
مجید حســینی، صــادق محرمی، احســان 
حاج صفی، ســعید عزت اللهی، احمد نوراللهی، 
میالد ســرلک، علی قلی زاده، کریم انصاری فرد 
و مهدی طارمی. در شــرایطی که در بازی قبلی 
ســردار آزمون در ترکیب اصلی قرار گرفته بود، 
این بار نوبت به فیکس شــدن طارمی رسید. در 
هر دو بازی هم این دو بازیکن با هم تعویض شدند 
تا شاهد شــکل گیری زوج آنها نباشیم. بازی در 
سراســر نیمه اول با تســلط باال و کامل سنگال 
دنبال شد. در این نیمه انگار تنها یک تیم در زمین 
حضور داشت. ســنگال حمله می کرد، موقعیت 
می ساخت و البته درخشش حسینی و مدافعان 

مانع از گلزنی این تیم شد.
در نیمه نخست حرفی برای گفتن نداشتیم و این 
وضعیت در ابتدای نیمه دوم هم ادامه داشت، تا 
زمانی که سرانجام اشتباه مرتضی پورعلی گنجی 
منجر به فروپاشــی دروازه تیم کشورمان شد. 
دقیقه55 اســماعیل ژاکوبس از ســمت راست 
خط دفاعی ایــران نفوذ کرد و تــوپ را با ارتفاع 
کم به محوطــه جریمه ایران فرســتاد. در این 
میان مرتضی پورعلی گنجی که برای دفع توپ 
تکل زده بود، به اشتباه آن را وارد دروازه خودی 
کرد تا گل اول برای ســنگال به دست بیاید. از 
اینجا به بعد روند بازی تــا حدودی تغییر کرد و 
تیم کشورمان به خصوص با توجه به تعویض ها 
و حضور مهره های تهاجمی بــه دروازه حریف 
نزدیک شــد. بعد از 2حرکت خوب با محوریت 
حاج صفی از ســمت چپ، دروازه تیم حریف باز 
شــد. روی حرکت اول ســامان قدوس به توپ 
نرسید، اما روی حرکت دوم سانتر خوب کاپیتان 
تیم ملی کشورمان روی سر سردار آزمون نشست 
تا این بازیکن با یک ضربه سر ساده در دهانه دروازه 
گل تساوی بخش را به ثمر برســاند. بعد از گل 
ایران، باردیگر توپ و میدان در اختیار بازیکنان 
سنگال قرار گرفت و آنها چندین موقعیت دیگر 
برای گلزنی به دست آوردند. با این حال همچنان 
درخشش حسینی درون دروازه و سایر بازیکنان 
دفاعــی ازجمله حاج صفی که یکــی از بهترین 
روزهایش را پشت سر می گذاشت، دروازه ایران را 
حفظ کرد. در نهایت هم بازی با تساوی یک-یک 
2تیم به پایان رســید تا تیم ملــی ایران اردوی 
اتریش را با یک برد و یک مســاوی پشــت سر 

گذاشته باشد.
به نظر می رســد کارلوس کــی روش در این دو 
بازی تمام تالشــش را کرد تا بازیکنان تیم ملی 
را در پســت های مختلف محک بزند و حداکثر 
برداشــت های فنی را داشته باشــد. به طور کلی 
نمایش تیم ملی در بازی با اروگوئه قابل قبول تر از 
دیدار برابر سنگال بود، اما به دست آوردن تنها یک 
کرنر در مجموع این 180دقیقه، به روشنی نشان 
می دهد مشــی تیم ملی ایران مثل دوران قبلی 
کار با کی روش اســت؛ دفاع فشرده و متمرکز در 
بیشترین دقایق بازی و آنگاه استفاده از ضد حمالت 
زهرآگین یا اشتباهات بازیکنان حریف. این فرمول 

آشنا در جام جهانی 2022هم تکرار خواهد شد.

یعنی از سردار 
نمی ترسید؟

با نزدیک شــدن به زمان برگزاری مســابقات 
جام جهانی، تیم های هم گروه روی یکدیگر تمرکز 
بیشتری می کنند که ایران و انگلستان هم از این 
قاعده مستثنی نیستند. همانطور که رسانه های 
ما در طول روز انبوهی از مطالب را در مورد تیم 
ملی انگلستان منتشــر می کنند، در رسانه های 
آن کشور هم مطالب مشابهی به انتشار می رسد. 
در یکی از تازه ترین گزارش های منتشر شده در 
دیلی میل، به نام 5بازیکن ایرانی اشاره شده که به 
قول آنها ترسناک هستند و بازیکنان انگلیس باید 
خیلی جدی به آنها فکر کنند. این 5 نفر عبارتند 
از: علیرضا بیرانوند، محمدحسین کنعانی زادگان، 
سعید عزت اللهی، سامان قدوس و مهدی طارمی. 
انتخاب های بدی نیستند و قدوس هم به خاطر 
بازی در انگلستان بیشتر معرف حضور این رسانه 
بوده است. با این حال دست کم جای خالی یک 
بازیکن در این فهرست به چشــم می خورد و او 

سردار آزمون است.
ســردار آزمون حتی اگر این روزهــا در بهترین 
فرم بازی اش نباشــد، میانگین گلزنی بســیار 
چشــمگیری در تیم ملــی دارد. او هم اکنون با 
37گل در رده پنجم برتریــن گلزنان تاریخ تیم 
ملی ایران قرار گرفته اســت. سردار این گل ها را 
در تنها 57بازی به ثمر رسانده که میانگین تقریبا 
65صدم گل در هر بازی را نشان می دهد. معدل 
گلزنی سردار به شکل محسوســی از میانگین 
گلزنی مهــدی طارمی )47صدم( بهتر اســت، 
هرچند طارمی به خاطر فرم مطلوبش در 2 سال 
گذشته بیشتر به چشم رسانه های خارجی می آید. 
در عین حال اما ممکن است سورپرایز بزرگ تیم 
ملی ایران برابر انگلســتان همین سردار آزمون 

باشد؛ بازیکنی که می گویند از او نمی ترسند.

سوژه روز
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بیمه عمر؟

19

محمد کریمی هافبک سپاهان می گوید 
مطمئن نیست که به  دلیل مصدومیت از 

تیم ملی خط خورده باشد

سقوط هم گروه های ایرانبا حرف نمی توان قهرمان شد
انگلیس و ولز عملکردی فاجعه بار در لیگ 

ملت های اروپا داشتند و هر دو با آخر شدن در 
گروه خود، به لیگ سطح دوم سقوط کردند

18

 روز مانده تا 
جام جهانی

برنامه بازی

شنبه 9 مهر 1401
لیگ برتر ایران - هفته 7

آلومینیوم

ملوان
18:00

فوالد

مس کرمان
19:00

ذوب آهن

پیکان
19:00

گل گهر

استقالل
18:30

نساجی

نفت م.س
18:00

صنعت نفت

مس رفسنجان
19:00

یکشنبه 10 مهر 1401

هوادار

سپاهان
17:00

پرسپولیس

تراکتور
18:30

ولز

ایران
13:30

ایران 

آمریکا
22:30

جمعه 4 آذر 1401

سه شنبه 8 آذر 1401

انگلیس

ایران
16:30

دوشنبه 30 آبان 1401
B جام جهانی- گروه
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پـایـان
شکست

تیتر یک

 تيم ملي ايران اردوي اتريش را با يک برد مقابل اروگوئه و يک تساوي
 در برابر سنگال  پشت سر گذاشت

1

1

ایران

سنگال

 در دیدار با گل گهر، عمری در غیاب بازیکنان 
اصلی پرسپولیس فرصت حضور در ترکیب را 

پیدا کرد و تنها گل بازی را به ثمر رساند
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کلکسیون کرامات کامل شد

در جریان شرایط هستید؟

آن بازی عجیب...

عجایب فوتبال ایــران پایان ندارد. 
یعنی هر کجا که تصــور کردید 
اینجا دیگر آخر کار است و از این 
عجیب تر ممکن نیست، خودش 
می تواند نقطه آغاز یک شــگفتی 
دیگر باشد. تا به حال همه جور داستان 
داشــتیم غیراز اینکه تیم ها بعد از پایان یک مسابقه، نتیجه 
دلخواه خودشان را در رسانه ها اعالم کنند. شکر خدا این اتفاق 
هم در بازی تدارکاتی تراکتور و نود ارومیه رخ داد و کلکسیون 
کرامات فوتبال ایران را کامل کرد. در پایان این بازی رســانه 
تراکتور نوشــته این تیم 2 بر صفر برده، اما باشــگاه نود ادعا 
کرده مسابقه بدون گل مساوی شــده و کلی هم از بازیکنان 
تعریف کرده است. اصال خوب است از این به بعد هر تیمی برای 
مسابقات مختلف هر نتیجه ای که دوست داشت اعالم کند تا 

همه خوشحال باشیم.

روزی که قرعه کشــی جام جهانی 
برگزار شد، نشریه سان انگلیس 
تیتر زد: »خدا را شــکر به ایران 
خوردیم.« تیتر خوشایندی نبود 
و زیاد هم به آن پرداخته شــد، اما 
غیراز مسائل اخالقی و حرفه ای، این 
تیتر از نظر فنی هم موجه به نظر نمی رسید. به هر حال آن زمان 
می شد چنین مطلبی را دال بر عدم شناخت کافی انگلیسی ها 
از تیم ایران دانست، اما تکرار چنین ادعایی در شرایط فعلی 
خیلی عجیب تر به نظر می رسد؛ جایی که نشریه دیلی میل 
مدعی شده بازی با ایران فرصت خوبی است تا انگلیس یک 
پیروزی آسان و پرگل به دست بیاورد. این نشریه حتی خواهان 
یک نمایش جسورانه در این بازی شده است. حاال ما هیچی، 
اما از شرایط فعلی تیم انگلیس که در لیگ ملت ها هم سقوط 

کرده، خبر دارید که چنین مطالبی می نویسید؟

با بازگشایی مســابقات لیگ برتر، 
پرســپولیس یکشــنبه آینده در 
ورزشــگاه آزادی میزبان تراکتور 
خواهد بود. این مسابقه در حالی 
برگزار می شود که از آخرین پیروزی 
تراکتور برابر سرخپوشــان در تهران 
چیزی حدود 8سال می گذرد. تیم تبریزی آخرین بار در دور 
رفت لیگ چهاردهم با هدایت رسول خطیبی موفق به شکست 
پرسپولیس شد؛ در مسابقه ای که 3 بر یک به سود آنها به پایان 
رسید و یکی از 3گل این تیم روی اشتباه زوج تاریخی سوشا 
مکانی و محسن بنگر رقم خورد؛ زوجی که معلوم نیست جان 
چند هوادار پرسپولیس را در آن سال ها به لب رساندند! اتفاقات 
آن بازی منجر به اخراج جنجالی علی دایی از پرســپولیس و 
حضور حمید درخشــان به جای او شــد. باید ببینیم این بار 

طلسم پیروزی تراکتور در تهران خواهد شکست یا نه.
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لیگ برتر ایران)جام خلیج فارس( 
امتیاز تفاضل گل گل -/+ باخت مساوی برد  بازی ها تیم رتبه

2614-8-642پرسپولیس1

5312-8-633  گل گهرسیرجان2

4311-63217 استقالل3
529-62317 سپاهان4
229-4-523فوالد5
618-62227 تراکتور6
218-3-615 مس رفسنجان7

8-8-62228نفت مسجد سلیمان8
28-5-62223پیکان9

6-3-3-6-6 ذوب آهن10
16-8-61327نساجی11
15-8-61237  مس کرمان12
35-7-61234هوادار13
35-4-61231آلومینیوم اراک14
44-6-61142صنعت نفت15
42-8-234-5 ملوان16

هنوز خبر انتصاب کارلوس کی روش به عنوان سرمربی 
تیم ملی به طور رسمی اعالم نشده بود که فدراسیون 
فوتبال پاســپورت رامین رضاییان را گرفــت تا او در 
اردوی اتریش حاضر شود. همه می دانند که رضاییان 
هرگز مورد عالقه و اطمینان دراگان اســکوچیچ نبود 
و برای اردوی اتریش هم جایی در فهرست او نداشت. 
کارهای مقدماتی برای ســایر کســانی که در لیست 
دراگان بودند انجام شد تا بتوانند ویزای خود را بگیرند، 
اما برای رضاییان دیگر دیر شــده بود و او نتوانست در 
این ســفر همراه ملی پوشان باشــد. به همین ترتیب 
هم رامین 2بازی مهم دوستانه برابر اروگوئه و سنگال 

را از دست داد؛ آخرین مسابقات جدی تیم ملی ایران 
پیش از جام جهانی که در فاصله کمتــر از 2ماه تا این 
تورنمنت برگزار می شد. به این ترتیب آینده رامین در 
تیم ملی در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. همه از عالقه 
کی روش به این بازیکن باخبریم، اما حضور در مسابقات 
جام جهانی بدون هماهنگی با سایر نفرات خط دفاعی 
ریسک باالیی دارد. فعال لیگ از سر گرفته خواهد شد تا 
میانه های آبان که اردوی تازه تیم ملی برگزار می شود 
و شاید شاگردان کارلوس یک بازی دوستانه دیگر هم 
برگزار کنند. باید دید آیا کی روش از این فرصت کوتاه 
برای گنجاندن رضاییان در تیمش استفاده می کند یا نه.

کیروشپایرامینمیایستد؟
رضاییان به عنوان مهره محبوب کارلوس، به اردوی اتریش نرسید

هر 2مسابقه تدارکاتی تیم ملی در اردوی اتریش 
برگزار شــد و حاال شــمایلی کلی از تیم ملی در 
جام جهانی برای کادر فنی به دســت آمده است. 
کی روش در این 2بازی نفرات زیادی را محک زد و 
تا حدود زیادی ترکیب دلخواهش برای جام جهانی 
را شــناخت. با این حال نمی تــوان نتیجه گرفت 
همه مســافران نهایی جام جهانی قطــر با لباس 
تیم ملی ایران، محدود به همین فهرست هستند. 
کی روش در 2جام جهانی قبلی هم نشان داده که 
مرد غافلگیری های بزرگ است و این احتمال وجود 
دارد که تا آخرین لحظات، تغییراتی در فهرســت 
نهایی تیم اعمال کنــد. در نتیجه همه نفراتی که 
از اردوی قبلی در تهران خط خورده اند، هنوز این 
شانس را دارند که امیدهای شان برای سفر به قطر 
را زنده نگه دارند. این بازی بــرای آنها هنوز تمام 

نشــده و 3هفته لیگ برتر، اصال زمان کمی برای 
خودنمایی ستاره ها نخواهد بود.

شــاید روی خط دروازه و در دفاع هــای کناری، 
شانس چندانی برای اضافه شدن مهره های جدید 
به تیم ملی وجود نداشته باشد اما ممکن است در 
قلب دفاع بازیکنانی هنوز شــانس حضور در تیم 
ملی را به دســت بیاورند. عارف آغاسی در فوالد، 
عارف غالمی در استقالل و سامان فالح در پیکان 
بازیکنانی هستند که شاید با درخشش بیشتر در 
3هفته آینده لیگ برتــر، بتوانند راهی رقابت های 
جام جهانی شوند. تیم ملی در شرایط فعلی حتی 
یک بازیکن زیر 23سال ندارد و دعوت از بازیکنی 
مثل ســامان فالح می تواند تصمیم ایده آلی برای 
آینده تیم باشــد. در خط هافبک، ستاره ای مثل 
مهدی مهدی پور تا همین اواخر پای ثابت اردوهای 

تیم ملی بوده و هنوز از حضــور در این تیم ناامید 
نشده است. درست همانطور که نفراتی مثل رضا 
اسدی، سعید صادقی و حتی یاسین سلمانی هنوز 
می توانند شانس شان را برای حضور در جام جهانی 
محک بزنند. همه این نفرات شــروع بسیار خوبی 
در این فصل داشته اند و در اردوی قبلی نیز حاضر 
بوده اند؛ بازیکنانی که اگر کی روش تصمیم به خط 
زدن چند بازیکن بگیرد، می توانند خودشــان را 
به اردو برســانند و مهیای ســفر دقیقه نودی به 
قطر شــوند. مهدی قایدی، محمد محبی و کاوه 
رضایی نیز 3مهاجمی هستند که بدون تردید در 
این 3هفته زیرنظر کادر فنی خواهند بود. 2وینگر 
استقالل و ستاره خط حمله تراکتورسازی به شرط 
درخشش در نبردهای باقی مانده لیگ قبل از جام 
جهانی، ممکن اســت دوباره بــه ماتریس مدنظر 

کارلوس کی روش برگردند.
3هفته باقی مانده از لیگ برتر قبل از جام جهانی، 
می تواند یکی از تماشــایی ترین مقاطع لیگ در 
ســال های اخیر باشــد؛ چراکه بدون شک همه 
نفرات لیگ با انگیزه های بســیار زیادی به میدان 
می روند و ستاره های پرشماری دست به هر کاری 
می زنند تا خودشــان را به جام جهانی برســانند. 

هیچ کس نمی توانــد آینــده را پیش بینی کند. 
مصدومیت ممکن اســت برای هر بازیکنی اتفاق 
بیفتد و تغییرات در اردوی تیم ملی اجتناب ناپذیر 
خواهد بود. در چنین شــرایطی، ستاره های لیگ 
برتر هنوز نباید امیدشــان را از دست بدهند. این 
3هفته پیش رو، شاید مســیر زندگی ورزشی آنها 

را تغییر بدهد.

بیمه عمر؟
بهجاماندهازپیروزیدوستانهپرسپولیسدربرابرگلگهر

پرســپولیس در آخریــن بــازی 
دوســتانه اش در جریان تعطیالت 
لیگ برتر به مصاف گل گهر سیرجان 

تک گل محمد عمری برابــر این تیم به رفت و با 
پیروزی رســید. چند نکته از این بازی به جا مانده که 

مرور آنها خالی از لطف نیست.

عمالباتیمدوم
سرخپوشــان در حالی پا به این دیدار گذاشــتند 
که عمال به اندازه یک تیم بازیکن غایب داشــتند. 
به طور دقیق تــر 5 بازیکن این تیــم یعنی علیرضا 
بیرانونــد، مرتضی پورعلی گنجی، میالد ســرلک، 
وحید امیری و مهدی ترابــی در اردوی تیم ملی در 
اتریش به سر می بردند و وحدت هنانوف هم در اردوی 
تیم ملی تاجیکســتان بود. به عالوه ســروش رفیعی، 
سعید صادقی و امید عالیشــاه هم مصدوم بودند و البته 
شیخ دیاباته هم که کال تا بعد از جام جهانی در دسترس 
نخواهد بود. به این ترتیب پرســپولیس درون دروازه با 
احمد گوهری به میدان رفت، گولســیانی، علی نعمتی، 
دانیال اسماعیلی فر و فرشــاد فرجی خط دفاع این تیم 
را تشــکیل می دادند، کمال کامیابی نیا، سینا اسدبیگی، 

ســیامک نعمتی و محمد عمری در خط میانی به میدان 
رفتند و حامد پاکدل و یورگن لوکادیا هم مهاجمان تیم 

یحیی گل محمدی بودند.

درخششدنبالهدارعمری
محمد عمری می تواند شــکننده یک طلسم بزرگ برای 
یحیی گل محمدی باشــد؛ طلســم جوان گریزی. همه 
می دانند که یکی از بزرگ ترین کم و کاستی های سرمربی 
پرسپولیس، عدم اســتفاده کافی و متناسب او از جوانان 
اســت. با این حال به نظر می رسد داســتان برای عمری 
قدری فرق دارد. او از اواخر فصل گذشته به تدریج به عنوان 
بازیکن ذخیره به میدان رفت و این ماجرا در فصل جاری 
هم تبدیل به یک ســنت دائمی در تمامی مسابقات شده 
است. در دیدار با گل گهر اما عمری در غیاب شمار زیادی 
از بازیکنان اصلی پرســپولیس فرصت حضور در ترکیب 
ابتدایــی را پیدا کرد و با بهره بــرداری از این فرصت تنها 
گل بازی را به ثمر رساند. این درخشش، قاعدتا باید به او 
فرصت بیشتری برای حضور در ارنج بدهد. اگر همه  چیز 
درست پیش برود و در مورد استعداد این بازیکن 22ساله 
اغراقی صورت نگرفته باشــد، او تا مدت ها می تواند خط 

میانی پرسپولیس را بیمه کند.

شرایطعجیبمهدیعبدی
بهترین گلزن فصل گذشته پرسپولیس اما شرایط مناسبی 
ندارد. مهدی عبدی بدترین روزهای فوتبالش را از زمان 
معرفی شــدن در جمع سرخپوشان پشت سر می گذارد؛ 
چنان که در همین بازی دوســتانه هم در ترکیب اصلی 
قرار نگرفت. عبدی در نیمه دوم به عنوان بازیکن ذخیره به 
میدان رفت و توفیقی در گلزنی نداشت. وقتی بدون شیخ 
دیاباته، مهدی ترابی، وحید امیری، امید عالیشاه و... هم 
نوبت به عبدی نمی رسد، شاید گزاف نباشد اگر پایان کار 

او در پرسپولیس را اعالم کنیم.

کاردشواربدونهافبکها
چه در این بازی و چه در مسابقه دوســتانه قبلی برابر 
فوالد که با یک گل به ســود تیم خوزســتانی به پایان 
رسید، یوررگن لوکادیا موفق به گلزنی برای پرسپولیس 
نشد. این در حالی اســت که او لیگ را در بهترین فرم 
ممکن به نخســتین وقفه رســانده بود. طبیعتا یکی از 
دالیل این مســئله می تواند غیبت هافبک های خالق و 
پرشمار سرخپوشان باشــد؛ بازیکنانی همچون مهدی 
ترابی و ســعید صادقی که به خوبی با لوکادیا مچ شده 

بودند.

ستارههاییکههنوزمیتوانندمسافرجامجهانیقطرباشند
امیِدآخر!



باحرفزدننمیتوانقهرمانشد
محمد کریمی: مطمئن نیستم به دلیل مصدومیت از تیم ملی خط خورده باشم

امیرحســیناعظمی|محمد کریمــی، هافبک 
ســپاهان در فصل جدید لیگ برتر، فقط در بازی 
با اســتقالل برای تیمش بازی کــرد و به دلیل 
مصدومیت، بازی های بعدی سپاهان را از دست 
داد. او حتی نتوانســت در اردوی تیم ملی هم 
شرکت کند و در نهایت از فهرست خط خورد. 
هافبک سپاهان حاال به شرایط بازی رسیده و 
امیدوار است بتواند از هفته هفتم برای سپاهان 
به میدان برود. با او درخصوص شرایط سپاهان 

و مسائل مختلف دیگر صحبت کردیم.

شرایطسپاهاندرتعطیلی
لیگبرترچطوراست؟

ما تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم 
و یک بازی دوستانه هم با النجف عراق 
داشتیم. تمرینات ما ادامه دارد تا آماده 
شروع مجدد لیگ و بازی با هوادار شویم.

خیلیهاتصــورنمیکردنداز
4بازیآخرفقط3امتیازبگیرید.چهشدکه

چنیناتفاقیافتاد؟
بله، خودمان هم فکر نمی کردیم اینگونه امتیاز 
از دست بدهیم. از طرفی فشار رسانه ها هم روی 
سپاهان زیاد است، خیلی ها می گویند سپاهان 
زیاد هزینه کرده ولی تیم هایی هستند که بیشتر 

از ما هزینه کرده باشند.

ولیســپاهانجــزوتیمهای
پرمهرهوپرهزینهلیگاست.قبولنداری
اینفشارهاازسویرسانههایاهواداران

طبیعیاست؟
قسمتی از این فشارها طبیعی 
اســت ولی همه  چیز هم نباید 

یک طرفه باشــد. ما هم تالش می کنیم تــا این روند را 
تغییر بدهیم.

فشــارهاچقدرمیتوانددرروحیهو
عملکردبازیکنانسپاهانتأثیرگذارباشد؟

این موضوع بســتگی به ظرفیت بازیکن دارد. بازیکنان 
سپاهان هم می دانند در چه موقعیتی قرار دارند و قطعا 

تالش می کنیم این روند را تغییر بدهیم.

بعدازبازیبااستقاللمصدومشدیو
دیگربرایسپاهانبازینکردی.

بله، من بعد از بازی با استقالل در تمرین مصدوم شدم 
و بازی  های بعدی را از دســت دادم ولی االن شــرایط 

خوبی دارم.

ازتیمملیهمبهدلیلمصدومیتخط
خوردی؟

من وقتی به اردو دعوت شدم، به آمادگی کامل نرسیده 
بودم و از طرفی درد داشــتم و نمی توانســتم به صورت 
صددرصدی تمریــن کنم. اینکه به دلیــل مصدومیت 
خط خوردم را کامل مطمئن نیستم ولی به هر حال این 
تصمیم ســرمربی بود و برای تیم ملی آرزوی موفقیت 

دارم.

بهنظرتوبازگشــتکیروشدستاورد
مثبتیبرایتیمملیخواهدداشت؟

کی روش چند ســال برای تیم ملی زحمت کشــید و با 
شرایط تیم ملی آشنا ســت. او از اکثر بازیکنان شناخت 
دارد و قطعا می تواند تأثیر مثبتی در تیم ملی داشته باشد.

درموردکنارگذاشــتناسکوچیچچه
صحبتیداری؟

من قبل از تیم ملی ایران، در تیم خونه به خونه هم سابقه کار 

با این مربی را داشتم. اسکوچیچ هم برای تیم ملی زحمت 
کشید و کارش را بلد بود، او ماموریتش را به خوبی انجام داد 
و نمی دانم چه اتفاقاتی رخ داد که در نهایت از تیم ملی کنار 

گذاشته شد. برای این مربی آرزوی موفقیت دارم.

کارکردنباژوزهمورایسچطوراست؟
مورایس و بازیکنان سپاهان هنوز از یکدیگر به شناخت 
کامل نرسیده اند. او 2ماه است که به ایران آمده و طبیعتا 
نیاز به زمان دارد تا از فوتبال و فرهنگ ما شناخت پیدا 

کند.

ظاهرامورایسبرعکــساکثرمربیان
پرتغالی،مربیآرامیاست.

او آرام است ولی دیسیپلین خاص خودش را دارد. اگر هم 
الزم باشد بلند صحبت می کند و در مجموع باید بگویم 

که کار با این مربی لذتبخش است.

برخــیمعتقدندعملکــردبازیکنان
خارجیسپاهانچندانرضایتبخشنبودهاست.

نظرتوچیست؟
نمی توانم در این مورد کارشناسی کنم چون من هم یک 
بازیکن هستم ولی هر بازیکنی که وارد یک کشور و یک 
فضای جدید فوتبالی می شود، قطعا نیاز به زمان دارد. به 
اعتقاد من بازیکنان خارجی سپاهان کیفیت باالیی دارند.

فکرمیکنیســپاهانامسالقهرمان
شود؟

هیچ تیمی از حاال نمی تواند ادعای قهرمانی داشته باشد. 
امسال نسبت به سال گذشته شاهد پیشرفت فنی تیم ها 
و بازی ها هستیم و پیش بینی واقعا سخت است. سپاهان 
هدفی جــز قهرمانی نــدارد ولی برای رســیدن به این 
هدف باید ســخت تالش کنیم و خوب امتیاز بگیریم. با 

حرف زدن نمی توان قهرمان شد.
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ویروسجهشیافته
مصدومان دیگری هم در بازی های ملی روی 

دست باشگاه های بزرگ ماندند

در ادامه قربانی های ویروس فیفا چند مصــدوم بزرگ دیگر هم روی 
دست باشگاه های اروپایی ماند. بروزوویچ، هافبک اینترمیالن در بازی 
کرواسی- اتریش دچار آسیب دیدگی شدید شد. خبر خوب این است 
که او به جام جهانی می رسد و خبر بد اینکه یک ماه از فوتبال دور خواهد 
بود و بازی اینترمیالن مقابل بارسلونا را از دست می دهد؛ احتماال هر 

دو بازی رفت و برگشت را.
جان استونز در بازی انگلیس- آلمان دچار مصدومیت شد. دقیقه۳۶ این 
مسابقه، جان استونز دچار مصدومیت همسترینگ شد و جایش را به کایل 
واکر داد. به نظر نمی رسد مصدومیت استونز چندان جدی باشد اما بعید 

است او به دربی منچستر در هفته آینده مقابل منچستریونایتد برسد.
در بازی انگلیس- آلمان هری مگوایر اوضاع وخیمی داشت. او که به کلی 
از ترکیب منچستریونایتد کنار گذاشته شده، توسط ساوث  گیت به تیم 
ملی انگلیس دعوت شد و روی گل اول آلمان مقصر بود و پنالتی داد و 
توسط تماشاگران هو شد. روحیه هری به قدری خراب بود که بازی را با 
درد و لنگ لنگان به پایان برد اما از ترس مسخره شدن بیشتر جرأت نکرد 
چیزی از دردش بگوید. نحوه راه رفتن او در پایان مسابقه در ورزشگاه 
ومبلی به گونه ای بود که انگار دچار مصدومیت همسترینگ شده است.
کریستیانو رونالدو هم نزدیک بود به فهرست مصدومان فیفادی اخیر 
اضافه شود. او در دقایق ابتدایی بازی پرتغال- چک با دروازه بان حریف 
برخورد کرد و طوری از بینی و صورتش خون آمد که همه فکر کردند 
چند هفته ای را از دست داده است اما خونش بند آمد و به زمین برگشت 

و تا آخر مسابقه بازی کرد.
وضعیت مصدومان بارسا به گونه ای بود که ژاوی از بیم مصدومیت پدری 
به این بازیکن توصیه کرده بود طوری بازی نکند که خطر مصدومیتش 
افزایش یابد. سرمربی بارسلونا در این فیفادی بازیکنانی مثل دمبله، 
دی یونگ، ممفیس، ژول کنده و آرائوخو را به دلیل آسیب دیدگی برای 
بازی هفته آینده اللیگا از دســت داده بود. پدری، گاوی، بوسکتس، 
اریک گارسیا و فران تورس دیشب در ترکیب اسپانیا مقابل پرتغال بازی 
داشتند اما حساسیت ژاوی روی پدری بیشتر بود چون گمان می برد 
این بازیکن در معرض خطر آسیب دیدگی قرار دارد. بازیکنان بارسلونا 
در 2سال گذشته 1۶عمل جراحی انجام داده اند و ظرفیت بیمارستان 

این باشگاه تکمیل است!

زالتانبازیگرمیشود
زالتــان ایبراهیموویــچ هم به فهرســت 
بلندباالی ستاره های فوتبال که در فیلم ها 
و ســریال ها ایفای نقش کرده اند پیوست. 
البته هیچ کدام از فوتبالی ها در سینما چهره 
نشدند و تعداد معدودی مثل اریک کانتونا 
یا وینــی جونز که نقش هــای متفاوتی در 
سینما به دست آوردند، استثنا بودند. ستاره 
سوئدی آث میالن در سری جدید فیلم های 
آســتریکس و اوبیلیکس نقــش کوتاهی 
دارد. تیزر فیلم تازه منتشــر شــده و هنوز 
فیلم جدید این ســری به اکران در نیامده. 
زین الدین زیدان هم در یکی از قسمت های 
آســتریکس و اوبیلیکس بــازی کرده بود. 
زالتان نقش یک سرباز ترسناک رومی )به 
نام آنتی ویروس( را بازی می کند. او در تیزر 
در میدان نبرد درحالی کــه زره به تن دارد 
دیده می شود و در شــرح آن نوشته است: 
به زودی... زنده باد فرانســه. قسمت جدید 
فیلم آستریکس و اوبیلیکس قرار است در 

ماه فوریه سال 202۳اکران شود.

خبریازماشینزمان
در گوگل خبری منتشــر شــده که در آن 
فینالیســت های جام جهانی2022معرفی 
شــده اند؛ فرانســه و برزیل. معلوم نیست 
این یک اشتباه بوده یا پیش بینی. براساس 
چیزی که در گــوگل ثبت شــده بود، در 
تاریخ 18دسامبر )روز برگزاری فینال جام 
جهانی؛ 27آذر( دیــدار فینال جام جهانی 
میان برزیل و فرانســه برگزار خواهد شد. 
اگــر پیش بینی گوگل بــه واقعیت تبدیل 
شود و این 2 تیم به فینال برسند، یا فرانسه 
به سومین قهرمانی اش می رسد و یا برزیل 
قهرمانی ششم را کسب خواهد کرد. گوگل 
تا این لحظه به این اتفاق واکنش نشان نداده 
است؛ با این حال این نتیجه فعال از صفحه 
رویداد های اســتادیوم لوسیل پاک شده و 

دیگر نمی توانید آن را مشاهده کنید.

اعترافپوگبابه
استخدامجادوگر

بازیکنــان آفریقایی یا آنهایی که ریشــه 
آفریقایی دارنــد، ارتباط گســترده ای با 
جادوگران قبیله ای برقرار می کنند. چندی 
پیش بــرادر پل پوگبــا او را متهم کرد که 
یک جادوگر را علیه امباپه استخدام کرده 
اســت. حاال خود او در زمانی که برادرش 
به دلیل تهدیدها و بــه اتهام باج خواهی در 
بازداشت به سر می برد، اعتراف کرده که با 
جادوگران رابطه داشته. پوگبا گفته: »بله، 
من از جادوگر اســتفاده کردم، اما دلیلش 
این بود که از خودم در برابر مصدومیت های 
پیاپی محافظت کنم. من هرگز قصدی برای 
لطمه زدن به کسی نداشته ام.« او همچنین 
درباره تهدید شدنش با سالح گرم توسط 
همدستان برادرش و محبوس شدنش در 
آپارتمانی در شــهر پاریس توسط آنها که 
طلب 11میلیون یورو پول نقد کرده بودند، 
توضیح داد: »2نفر از آنها اسلحه های خود 
را به سمت من نشانه رفته بودند، من در آن 
لحظات ترسیده بودم. وقتی آنها اسلحه را 
به سمت من گرفتند، به آنها گفتم که پول 
را پرداخت می کنم. آنها اما فریاد زدند خفه 
شو، سرت را پایین بینداز. وقتی آن 2مرد 
که کاله گذاشــته بودند و صورت شــان را 
پوشانده بودند، آنجا را ترک کردند، روشدانه 
)یکی از دوستان مشــترک برادران پوگبا 
که در این اخاذی دســت داشــته است( 
به من گفت که باید این پــول را پرداخت 
کنی، در غیر این صورت همه ما به دردسر 

می افتیم.«

جهان

روسیهجامجهانیرا
تهدیدکرد؟

قبال داعش یــا گروه های تروریســتی تهدیــد می کردند که در 
جام جهانی بمب خواهند گذاشت، حاال شایعات و ادعاهایی مطرح 
شده درباره تهدید دولتی یک کشور در روند برگزاری جام جهانی 
قطر. حساب توییتری رسانه قطری »koora world« ادعا کرد 
در فاصله کمتر از 2ماه مانده به آغاز جام جهانی در این کشــور که 
میزبان آمادگــی کامل برای برگزاری آن دارد، تهدیداتی بر ســر 
برگزاری این رقابت ها صورت گرفته اســت. آلمان اعالم کرده که 
قطر شایستگی میزبانی این مسابقات را ندارد و چهره های زیادی 
ازجمله اریک کانتونا گفته اند به دلیل آمار مرگ ومیر باالی کارگران 
خارجی مشغول در ساخت ورزشگاه ها عالقه ای به تماشای مسابقات 
این دوره ندارند و آن را به رسمیت نمی شناسند. از طرفی به ادعای 
این حساب کاربری، روس ها هم با زبان تهدید درباره جام جهانی 
صحبت کرده اند. گویا نیکالی پاتروشف، دبیر شورای امنیت روسیه 
گفته: »امســال جام جهانی وجود نخواهد داشــت. در هفته های 
آینده اتفاقاتــی می افتد و همه  چیز تغییر خواهــد کرد.« پیش از 
این هم روس ها تهدید کرده بودند که به خاطر حضور نداشتن تیم 
ملی فوتبال این کشور در جام جهانی اجازه برگزاری این رقابت را 

نخواهند داد و به نظر می رسد که اتفاقات تلخی قرار است رخ دهد.
با این حال چند ســایت خبری عربی دیگر اعالم کرده اند چنین 
اظهاراتی صحت ندارد. »عربی پســت« صحت توییت منتسب به 
پاتروشف را زیر سؤال برد و نوشت: »هیچ منبعی برای صحت این 
اظهارات وجود ندارد؛ زیرا نیکوالی پاتروشف اخیراً هیچ بیانیه ای در 
این زمینه صادر نکرده و هیچ رسانه روسی یا خارجی نیز آن را بازتاب 
نداده است. عالوه بر این، این خبر صرفا در چندین حساب کاربری 

در شبکه های اجتماعی و بدون اشاره به منبع منتشر شده است.«
پیش از این نیز اظهارات مشابهی به والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه نسبت داده شده بود و در شبکه های اجتماعی دست به دست 
می شــد که رئیس جمهور روســیه تهدید به لغو جام جهانی قطر 

درصورت مشارکت نداشتن روسیه در آن کرده است.

الکالسیکویعصرپاییزی
تاریخ و ساعت دقیق برگزاری دیدار رئال- بارسا مشخص شد

زمان دقیق ال کالسیکوی رفت اللیگا اعالم شد و رئال مادرید و 
بارسلونا ساعت17:45 روز 24مهر به وقت تهران باید در ورزشگاه 
سانتیاگو برنابئو به مصاف هم بروند. در حال حاضر کریم بنزما از 
بند مصدومیت رهایی یافته و حتی می تواند در بازی هفته آینده 
رئال مادرید مقابل اوساســونا به میدان برود. در مقابل 2مدافع 
اصلی بارســلونا؛ ژول کنده و آرائوخو به دلیل آسیب دیدگی در 
بازی های ملی ال کالســیکوی آینده را به طور قطعی از دســت 
داده اند. آرائوخــو در بازی اروگوئه با ایــران در همان دقیقه اول 
دچار کشیدگی کشاله ران شــد. وضعیت 2مصدوم دیگر بارسا 
یعنی ممفیس و دی یونگ بهتر است و آنها می توانند در مادرید 
بازی کنند. انتظار می رود فرنکی دي یونگ در بازي مقابل اینتر 
برگردد. او از کشیدگی عضله ران چپ رنج می برد. ممفیس هم 
آسیب دیدگی عضله دو سر ران چپ دارد. بازگشت این 2به میادین 
بستگی به مدت دوران نقاهت آنها دارد. اما روی دمبله نمی شود 

ریسک کرد. او که مدتی در ترکیب بارسا می درخشید، دوباره به 
تنظیمات کارخانه برگشته. بازیکنان بارسلونا در 2سال گذشته 

1۶عمل جراحی انجام داده اند.

خریدهایبعدیبارسا
درباره خریدهــای فصل آینده 2تیم هم از همیــن حاال اخبار و 
شایعاتی منتشر شده. بارســا می خواهد از شر دستمزد ۳ستاره 
سن باالی خود خالص شود؛ آلبا، پیکه و بوسکتس احتماال فصل 
آینده جایی در ترکیب نخواهند داشــت. جانشین آلبا در همین 
تابستان خریده شد و با رفتن او مارکوس آلونسو و بالده می توانند 
در پســت مدافع چپ با هم رقابت کنند. پیکه با وجود مدافعانی 
مثل آرائوخو، کنده، کریستنسن و اریک گارسیا همین حاال هم 
جایی در ترکیب ندارد اما بوسکتس بازیکن ثابت است. با این حال 
بارسا بدش نمی آید ستاره دیگری را با دســتمزدی پایین تر به 

خدمت بگیرد. رودری و گوندوغان گزینه های اصلی هستند اما 
کانته یا جورجینیو هم رایگان در دسترس خواهند بود. برناردو 
ســیلوا هم همچنان یکی از آرزوهای ژاوی بــرای ترکیب فصل 

آینده است.

خریدهایبعدیرئال
شایعه شده بود که آسنسیو با بارسلونا بر سر انتقال رایگان به این 
باشگاه در تابستان آینده به توافق رسیده که فعال این خبر تکذیب 
شده. چیزی که واضح است این است که امسال فصل آخر آسنسیو 
و ماریانو خواهد بود. تنها گزینه ای که همــگان روی او اتفاق نظر 
دارند تا سال آینده خریده شود، بلینگام است. رئال باید بر سر این 
بازیکن انگلیسی با لیورپول رقابت کند و حداقل 100میلیون یورو 
کنار بگذارد. گفته می شود رئالی ها به این بازیکن پیغام داده اند که 

قراردادش را با دورتموند تمدید نکند.

2تیم از هم گروهی هــای ایران در جام جهانی 
قطر عملکردی فاجعه بار در لیگ ملت های اروپا 
داشــتند. انگلیس و ولز هر دو با آخر شدن در گروه خود، به 
لیگ سطح دوم در دوره بعدی سقوط کردند. در تساوی۳-۳ 
انگلیس با آلمان، هواداران انگلیس اقدام به تمسخر مگوایر 

کردند که یک پنالتی به حریف داده بود.
ایتالیا با پیروزی 2 بر صفر برابر مجارستان و صدرنشینی در 
گروه مرگ به جمع 4تیم مرحله نیمه نهایی لیگ ملت های 
اروپا رســید. بزرگ ترین غایب جام جهانی این دوره و دوره 
پیشین برای دومین مرتبه پیاپی به نیمه نهایی این رقابت ها 
راه یافته است. ایتالیا با روبرتو مانچینی قهرمان یورو هم شده 
اما به قول خــودش راهیابی بــه نیمه نهایی لیگ ملت های 
اروپا چیزی از اندوه خودش و ایتالیا در ناکامی جام جهانی 

نمی کاهد.
در همین گروه انگلیس و آلمان هم حاضر بودند که در 
بازی پایانی ۳-۳ مساوی کردند. انگلیس در همین گروه 
تنها ۳تساوی و ۳امتیاز به دست آورد و طبق قانون باید 
به لیگ سطح 2سقوط کند؛ عینا مثل دیگر هم گروهی 
ایــران در جام جهانی که در رقابت های امســال لیگ 
ملت ها و در گروه چهارم با یک امتیاز آخر شــد و به 
سطح پایین تر ســقوط کرد. آلمان که در دوره اول 
در گروهش آخر شــده بود، با هانســی فلیک کمی 
وضعیتش بهتر شــد و در رتبه ســومی مسابقات 
مرحله گروهی را به پایان برد؛ ۳امتیار پایین تر از 
مجارستان رده دومی و 4امتیاز کمتر از ایتالیای 

صدرنشین.
در گروه اول که 2فینالیســت جام جهانی قبلی 
یعنی کرواســی و فرانســه حضور داشــتند، 
قهرمان جهان ســوم شــد و اتریش به 
سطح 2سقوط کرد. 
کرواسی با اقتدار و 
با 1۳امتیاز توانست 
باالتــر از دانمارک 

12امتیازی به نیمه نهایی برود. مودریچ در پیروزی ۳بریک 
در زمین اتریش گل زد.

فرانسه که 15بازیکن مصدوم داشــت در روز آخر تنها یک 
امتیاز بیش از اتریش ته جدولی جمع کرد و ســوم شد. در 
گروه آخر تیم هلند تنها یک بازی را نبرد و با فان خال نشان 
داد یکی از مدعیان قهرمانی جام جهانی اســت. در شب آخر 
هلندی ها با تک گل ویرجیل فان دایک از سد بلژیک پرستاره 
هم گذشتند و با 1۶امتیاز صعود کردند. آخرین تیم راه یافته 
به مرحله نیمه پایانی لیگ ملت ها از بازی دیشــب اسپانیا و 
پرتغال مشخص شد. اسپانیا برای صعود فقط و فقط باید بر 
پرتغال پیروز می شد چون 2امتیاز از این تیم کمتر داشت. در 
این گروه چک آخر شد و سوئیس سوم. در بازی ماقبل آخر 
پرتغال، بینی کریستیانو رونالدو شکســت. ستاره پرتغالی 
در پیروزی 4 بر صفر پرتغــال در زمین جمهوری چک یک 
پاس  گل به ژوتا داد و یک پنالتی هم بــه حریف هدیه کرد 
که پاتریک شیک آن را از دســت داد. او دقیقه1۳ با برخورد 
به دست توماش واچلیک دروازه بان حریف بینی اش شکست 
اما پس از مداوا به زمین برگشت. او برای بازی دیشب مشکلی 
نداشت. رونالدو در ۳بازی ۳گل به اسپانیا زده بود که هر ۳گل 

در جام جهانی2018 به ثمر رسید.
بازی دیشــب اســپانیا- پرتغال یکصدونودمین بازی ملی 
رونالدو بود. او در 189مسابقه قبلی 117گل و 4۳پاس گل 
ثبت کرده بود. رونالدو با ۶بــازی دیگر در ترکیب پرتغال به 
رده دوم رکوردداران بیشــترین بازی ملی )به طور مشترک 
با بــدر المطوی کویتی( می رســد. ســوچین اون از مالزی 
همچنان با 219بازی که تنها 195بازی آن را فیفا به رسمیت 
می شناسد، رکورددار بیشــترین بازی ملی در تاریخ فوتبال 

است.
تا پیش از 2دیدار دیشب 122گل در 4۶مسابقه در سطح اول 
برگزار شده بود. باتشوایی و ممفیس با ۳گل بهترین گلزنان 
این دوره بودند اما در مجموع هالند با ۶گل زده بهترین گلزن 
لقب گرفت. دیدارهای نیمه نهایی این دوره در خرداد آینده 

برگزار خواهد شد.

 سقوط
هم گروه های ایران

انگلیس و ولز به لیگ سطح دوم ملت های اروپا نزول کردند
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افقی:
 1- آهنربــا- پیــک، چاپار- 

رودی در روسیه
2- بــه ذهن ســپردن- زبان 
رســمی ایرانیــان- دانش و 

آگاهی
3- آفرین فرنگی- چسباندن- 

قدرت و نیرو
4- اثر مشهور ژان ژاک روسو- 

مورد بحث- تن پوش
5- دورنمــای عمــر- گل 
آپارتمانی زیبا- پیکره نمایش 

مدل لباس
6- پیروز- بیدادگــر معاصر 
حضرت ابراهیــم)ع(- حس 

بویایی
7- ژانری در سینما- خطیب- 
خــوراک در ظــرف کامــا 

دربسته و بدون هوا
8- دیدنی در ارتش- هدیه ای 

به عروس خانم- ماندگاری
9- رنگارنــگ- مســتمری- 

گوشواره
10- حرف دهن کجی- به آرزو 

نرسیده- خشک
11- به نرمــی رفتارکردن- 
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آخرین یک رقمی
12- نابودشونده- کم شدن- 

اثرگذار
13- خلــق و خــو- ارتفاع- 

بیماری اختال عمل کبد
14- شــلیک پیاپــی- روز 

گذشته- پیمان
15- مادر لــر- بخش میانی 

شلوار- فیلم تلویزیونی
  

عمودی:
1- دوســتدار- همگانــی، 

عمومی- سنگی قیمتی
گناهــان-  آمــرزش   -2
فیلمی درباره رشــادت های 
تکاوران ارتش ایران ســاخته 

سیف اهلل داد
دســتگاه  مجموعــه   -3
حکومتی- با تفنــگ پرتاب 

می شود- شب گذشته
4- سرگردان- از القاب امرای 

ترک- برادر عرب
5- دوران کودکــی- کمربند 

مسیحیان- سوپ روسی
6- حرف انتخــاب- علم نحو 

می داند- تاج پرندگان
7- برتر از دیگــران- امیدوار 

کردن- قلیل
معروف تریــن  از   -8
نستعلیق نویســان قرن هاي 

نهم و دهم ایران 
9- لقب پادشــاهان روم بود- 

پیروز- خبر خوش
پشــتیبان-  ســرخ-   -10

افسارگسیخته

11- راســتی و درســتی- تأییــد 
خارجی- مهم تریــن عامل حرکت 

و پیشرفت در انسان است
میزبــان  صــدف-  درون   -12

المپیک2012- برکه
13- طایفه ای از مغوالن- پوســت 

دانه گندم- قطعی برای کتاب
14- اثر ارزشــمند گوته آلمانی 
که به تأثیر از حافظ نوشت- اهل 

نیست
1515- شجاع- تعادل- پشیمانی
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یزدانی و عموزاد در روسیه؟
روس ها دنبال کشاندن کشتی گیران ایرانی به مسابقه جایزه بزرگ هستند

روس ها که از همه مســابقات بین المللی کنار 
گذاشته شده اند، خیلی جدی پیگیر برگزاری 
مســابقاتی به میزبانی خودشان هستند تا در 
برخی رشته های ورزشی از یاد نروند. روسیه در 
کشتی جزو ابرقدرت هاست اما به دلیل جنگ 
با اوکراین در مســابقات بین المللی و جهانی 
محروم است. روس ها به همین دلیل درصدد 
برگزاری مســابقات بین المللی یا دوستانه در 
رشته های مختلف هستند ازجمله فوتبال که 
قرار بود با ایران و بوســنی بازی دوستانه انجام 
بدهند یا والیبال که از تیم ملی ب ایران دعوت 
کرده بودند و اما مهم ترین تورنمنتی که روسیه 
دنبال برگزاری آن است تا از سطح اول ورزش 
جهان دور نماند، ترتیب دادن یک مسابقه جایزه 

بزرگ در کشتی است.
فدراسیون کشتی روسیه پس از آنکه شرکت 
در مسابقات جهانی صربستان را از دست داد 
با برگزاری تورنمنت کارلین در رشــته فرنگی 
به نوعی در کشــتی دنیا خواست خودنمایی 
کند که ایــن اتفاق رخ نــداد و تمام حواس ها 
معطوف مســابقات جهانــی2022 بود. حاال 

این بار روس ها می خواهند مسابقه ای 
با حضور عنوان داران مســابقات 

جهانی بلگراد تحت عنوان جایزه 
بزرگ برگــزار کنند. در همین 
راستا فدراسیون کشتی روسیه 
رسما از حســن یزدانی دارنده 
مدال نقره جهان در سال2022 
در وزن 86کیلوگرم و رحمان 

عموزاد دارنده مــدال طای وزن 65کیلوگرم 
دعوت کرده در این مسابقات شرکت کنند.

اگر اتفــاق خاصی نیفتــد، این مســابقات از 
20مهرماه با حضور قهرمانان بنام کشتی دنیا 
برگزار می شود. مسابقات به صورت تک کشتی 
خواهد بــود و در هر وزن 2نفر با هم مســابقه 
می دهند تا برنده به جایزه بزرگ دســت یابد. 
حریف حســن یزدانی در این مسابقات آرتور 
نایفونوف دارنده مدال برنز المپیک و برنز جهان 
است و در المپیک توکیو از حسن باخته و حریف 
رحمان عموزاد، حاجی مراد رشــیداف دارنده 

مدال طا و نقره جهان و برنز المپیک است.
برنده این تک کشتی یک میلیون روبل و بازنده 
500هزار روبل جایزه درنظر گرفته شــده که 
جایزه کشــتی گیر برنده به پول ایران حدود 
550میلیون تومان می شــود. گفته می شود 
پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد 
با حضور این دو کشتی گیر در مسابقات جایزه 
بزرگ روســیه موافقت نکرده است. دلیل این 
مخالفت لزوم استراحت و ریکاوری کشتی گیران 
بعد از مسابقات جهانی بلگراد است و از نظر تیم 
ملی، کشتی گیران حاضر در مسابقات 
جهانی از لحاظ فنی از پیک آمادگی 
دور شــده اند. روال طبیعی این 
است که کشتی گیران ملی پوش 
ترجیــح می دهنــد پــس از 
استراحتی چند هفته ای بعد از 
مســابقات جهانی کارشان را از 

لیگ کشتی ایران آغاز کنند.

      استارت ناقص لیگ
لیگ برتر والیبال امروز آغاز می شود اما در آمل و ارومیه اجازه برگزاری بازی را نداده اند
 بقیه مسابقات هم تماشاگر ندارد  

لیگ برتر والیبال از امروز شروع می شــود، لیگی که با اتفاقات نادری همراه 
است. بعضی از تیم ها در همین هفته اول میزبانی را از دست داده اند، 2بازی لغو 

شده و هیچ یک از بازی ها تماشاگر ندارد.
از 7بازی هفته اول 2بازی انجام نمی شــود و برگزاری یک بازی هم تا دیروز 
مشخص نبود. این هفته شهرداری ارومیه میزبان شهرداری گنبد بود ولی از 
چند روز قبل اعام شــد که این بازی برگزار نمی شود. دیروز هم خبر رسید 
شورای تامین شهر آمل هم مثل شورای تامین شهر ارومیه اجازه برگزاری بازی 
تیم لبنیات هراز آمل و ایفای سرام اردکان را نداده است. در یزد هم شایعه شده 
بود که احتمال دارد بازی مس رفسنجان و فوالد سیرجان لغو شود. سیرجانی ها 
خودشان را به یزد رســانده بودند اما تا ظهر دیروز خبری از تیم رفسنجان 
نبود. اما چرا یزد میزبان بازی این 2تیم بود؟ داشتن کفپوش استاندارد شرط 
ســازمان لیگ برای میزبانی بود. هفته های پیش فدراسیون فقط استاندارد 
بودن سالن های یزد، تهران و مشهد را تأیید و اعام کرد بازی های تیم های 
دیگر در این شهرها برگزار می شود. با این حال روزهای گذشته بعضی از تیم ها 
کفپو ش جدید پهن کردند و در مورد بعضی از شهرها هم فدراسیون کوتاه آمد. 
با این حال هنوز چند تیم نمی توانند میزبان باشند. هورسان رامسر قرار است 
در رشت میزبان باشد. مس رفسجان و فوالد سیرجان هم کفپوش استاندارد 

ندارند. سیرجانی ها دست به کار شده اند تا بازی بعد کفپوش نو بخرند.

فصل پیش به خاطر کرونا بازی های لیگ بدون تماشاگر برگزار شد و این فصل 
هم فعا تماشاگران اجازه ورود به سالن مسابقات را ندارند. فدراسیون والیبال 
مسئولیت حضور تماشاگران در سالن مسابقات را به عهده شورای تامین شهرها 
گذاشته است. اگر تیم ها بتوانند از شورای تامین شهر مجوز بگیرند، بازی شان 

با حضور تماشاگر برگزار می شود.

تازه واردها
لیگ این فصل هم نام های جدید دارد. از 14تیمی که فصل پیش در جدول 
حاضر بودند، 3تیم غایب هســتند. آذرباتری انتهای جدول بود و به دسته 
پایین ســقوط کرد. ســپاهان با اینکه فصل خوبی را پشت سر گذاشت اما 
به خاطر اینکه نتوانســت به قهرمانی برســد، ترجیح داد این فصل در لیگ 
برتر نباشــد. آنها به بهانه کم کردن هزینه ها به دســته پایین تر رفته اند اما 
مربی خارجی گرفته  اند. شــهرداری ورامین هم در جمع تیم های این فصل 
نیســت. ورامینی ها چند ســالی پای ثابت لیگ بودند ولی گفته می شود با 
مهاجرت احسن شیرکوند، بازیکن شاخص این شــهر، دیگر کسی انگیزه 
تیمداری نداشت و به خاطر همین مسئوالن شهر ترجیح دادند امتیاز والیبال 
شهرشان را بفروشند. 3تیم به لیگ امسال اضافه شده  است اما فقط یک تیم 
با قهرمانی در دسته یک، به لیگ برتر رسیده. گیتی پسند، نیان الکترونیک 

خراسان و ایفا سرام اردکان تیم های تازه  وارد هستند. گیتی پسند قهرمان 
فصل پیش لیگ یک است. این تیم به همراه طبرستان نوشهر که در فینال 
حضور داشتند، ســهمیه لیگ برتری گرفتند اما نماینده نوشهر ترجیح داد 
امتیازش را بفروشد. اردکانی ها که فصل پیش به خاطر بدهی ها از لیگ کنار 
گذاشته شدند، امتیاز تیم نوشهری را خریدند. تیم الکترونیک خراسان هم 
با خرید امتیاز شهرداری ورامین لیگ برتری شــده است. این خرید امتیاز 
تیم های لیگ برتر اتفاق نادری است که در ورزش ایران دیده می شود. تیم 
ســایپا هم با همین روش خودش را در لیگ برتر حفظ کرد. سایپا به همراه 
آذرباتری 2تیمی بودند که به دســته پایین سقوط کردند اما سایپا با خرید 

امتیاز سپاهان در لیگ برتر ماند.

سورپرایز سید
سیدمحمد موسوی که فصل پیش در تیم فنرباغچه ترکیه نیمکت نشین شده 
بود، این فصل ترجیح داد در ایران بازی کند. او برای جام باشــگاه های آسیا 
به ایران آمد و به همراه پیکان قهرمان این جام شد. همان موقع گفته می شد 
که سیدفصل بعد پیراهن همین تیم را می پوشد اما با تغییراتی که در سطح 
مدیریت باشگاه پیکان ایجاد شد، موسوی با این باشگاه به توافق نرسید. دیروز 

در لحظه های آخر گفته شد که موسوی با تیم خراسانی قرارداد بسته است.



انعکاس رنج 
پابرهنه ها

مروری بر برخی تقریظ های مقام معظم رهبری 
بر کتاب های دفاع مقدس

 
پرواز شماره۲۲؛ کتابی از یادداشت ها و خاطرات 

خلبانان اسیر شده عراقی است.
تقریظ رهبری: در ۷۱/۳/۲۷ مطالعه شــد. این 
کتاب از جهت ارائه اطالعاتی درباره نیروی هوایی 
عراق و برخی مسائل جنبی، خالی از فایده نیست. 
اشتباه گرفتن دزفول به جای العماره نقطه شیرین 

و جالب داستان است.
 پیشانی شیشه ای؛ مجموعه 4داستان کوتاه در 
ارتباط با جنگ است که به قلم محمد طیب نگارش 

شده است.
تقریظ رهبری:یکی دو نوشته آن بسیار خوب و 

همه مجموعا یکی از آثار خوب است.
تپه های الله سرخ؛ نخستین کتابچه مستقل 

منتشر شده درباره زندگی »سهام خیام« است.
تقریظ رهبری: از این کتاب، آخرین نوشته یعنی 
تپه های الله سرخ از همه شیرین تر و دقیق تر است. 
نوشته شهید هم که طلوع دوباره نام گرفته، عطر 
شــهادت و اخالص اش محسوس اســت. و هر۳ 
نوشــته یادبودهای باارزش از جنگ و ایثار 8ساله 
است. در نوشته حجت ایروانی کوشش پرمرارت 
و تحمل طلب نیروهای دیده بان به خوبی تشریح 
شده است. خدایا بهترین پاداش خود به صالحان را 
به این جوانان پاک عطا کن. و ما را نیز از آن عشق و 

اخالص سهمی عنایت فرما.
جشن حنابندان؛ شامل ۲گزارش از ۲عملیات در 
مناطق جنوب و غرب کشور است که محمدحسین 
قدمی این گزارش ها را از میان خاطرات رزمندگان 
»لشکر۲۷ محمدرسول اهلل« گردآوری کرده است.

تقریظ رهبری:روز و شــبی چند در لحظه های 
پیش از خواب، در فضایی عطرآگین و مصفا و در 
معراج شور و حالی که سطور و کلمات نورانی این 
کتاب به خواننده خود عطا می کند، سیر کردم و 
خدا را سپاس گفتم، هم برآن قطره عشقی که در 
جان این نویسنده افکنده و چنین زالل اندیشه و 
ذوقی را بر قلم او جاری ســاخته است، و هم بر آن 
دست قدرتی که نقشی چنان بدیع و یکتا بر صفحه 
تاریخ معاصر پدید آورده و صحنه هایی که افسانه وار 
از ذهن و چشم بشــر این روزگار بیگانه است، در 
واقعیت زندگی این نســل از ملت ایران نقش زده 
است. بیشتر فضیلت هایی که تاریخ انسان را زیور 
بخشــیده و آرایش داده و مشعل و راهنمای افراد 
بشر شده اســت محصول لحظه پرباری از زندگی 
یک یا چند انسان است، صبر، زهد، امتناع، گذشت، 
شجاعت، صدق، ایثار، ... و همه فضائل بشر که در 
سرگذشت او می بینیم از این قبیل است. هزاران 
لحظه پربار در هر روز و شب حماسه 8ساله ملت 
ایران مکنون است و هر که با نگاهی هنرمندانه آنها 
را ببیند و با قلمی هنرمندانه آن را ثبت و ماندگار 
کند و پیش از اینها، با توفیقــی الهی به این همه 
دست یافته باشد، مشعل رهروان معراج انسانی را 
جانمایه و فروغ بخشیده، و این کتاب و نویسنده اش 

در آن زمره اند.
جنگ پابرهنه؛ شامل ۲4خاطره راوی از مقاطع 
مختلف جنگ و ازجمله عملیات های والفجر8 و 

کربالی۵ است.
تقریظ رهبری: این انعکاســی از رنج های مردم 
پابرهنه است که به خصوص در مقایسه با فداکاری 
همین مردم، بســی جانکاه و تلــخ و ناپذیرفتنی 
می نماید. و وقتی روح لطیف و حساســی منظره 
این هر دو را به چشم دیده بلکه با آن زیسته باشد، 
با زبانی به همان تلخی آن را روایت می کند و البته 
توسن خیال اهل هنر همیشه و در همه میدان ها 
از واقعیت پیشــی می گیرد. در روایت های دیگر 
از همین جبهه و همان خــط و در مقابله با همان 
دشمن، چیزی از همه برجسته تر است و شیرین تر، 
و آن، تواضع و چندان ندیــدن کار خود در مقابل 
کار دیگرانی که باری آنان نیز در جبهه هایی دیگر 
اما باز در برابر همان دشمن و به عشق همان خدا، 
تالشــی کرده و عرقی ریخته اند، اگرچه خطر در 
همه میدان ها یکسان نیست. و همه کسانی را که 
فیض آن جبهه را نبرده اند، اهل دنیا و دلبسته به 
تعلقات آن ندانستن، و زحمت و مرارتی را که خود 
برای خدا برده اند بر سر دیگران خرد نکردن. و این 
صفت پاکان و پارسایان است. این خصوصیت در این 
نوشته که از جهات بسیار: زبان، تصویر، پردازش، و 
به خصوص استفاده خوب از آیات قرآن، خیلی خوب 
است، به چشــم نمی خورد... و افسوس دیگر آنکه 
فرق است میان اینکه کسی از بسته شدن دروازه 
جهاد و شهادت غمگین شود و حسرت بخورد اما با 
این حال از عمل به وظیفه ای که مصلحت اسالم و 
مسلمین بر دوش همه نهاده خرسند باشد، و اینکه 
کسی اصل را بر تشخیص خود اگر نگوییم میل خود 
نهاده و قبول ختم جنگ را خیانت و کار شیطان 
و توطئه دشــمن بداند... و حتی به اشاره ای امام و 
خاصان او را هم مستثنی نکند... در این کتاب شق 

اول دیده نمی شود.
خداحافظ کرخه؛ نویســنده در 4بخش تنظیم 
کرده که هر بخــش آن چند فصل کوتــاه دارد. 
فصل هایی که گاه ۲صفحه بیشتر نیست. خاطرات 
کوتاهی که او در این فصول، بدون تکلف و با قلمی 
روان بیان کرده، به خوبی می تواند ذهن خواننده را 

درگیر موقعیت های پیش آمده در آن روزها کند.
تقریظ رهبری: این کتاب شیرین و ساده، زندگی 
و احساس و جهت گیری های بسیجی را به خوبی 
تشریح می کند. نویســنده که خود یک بسیجی 
با همه بار فرهنگی این کلمه است، با بیان بعضی 
از جزئیات بــه ظاهر کم اهمیــت، آن امر مهم را 
تصویر و ترسیم کرده است. با اینکه جوانی کم سن 
و سال است، بسی پخته تر از عمر خود می نویسد 
و می اندیشد. گاه در نقل حوادث، تسلسل طبیعی 
و منطقی رعایت نشده اســت. باری، این یکی از 
کتاب های خیلی خوب در مجموعه خاطره هاست.

کتاب

۲۲۲3۲4
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امین تارخ در ۷ سکانس

شیخ حسن جوری/ سربداران/ 136۲
با بازی در نخســتین 
سریال عظیم تلویزیون 
در دهه۶۰، که بسیار 
هم پربیننده شــد، به 
شهرت رسید. بازیگر 
جوان و خوش سیمایی 

که هم ســابقه حضور در عرصه تئاتر را داشــت، 
هم بازیگری ســینما را با »مرگ یزدگرد« تجربه 
کرده بود و هم مقابــل دوربین تلویزیون رفته بود 
)»شهر من شیراز« در سال۱۳۵۶( ولی نخستین 
معارفه جدی اش با مردم، سریال »سربداران« بود. 
محمدعلی نجفی با سپردن نقش اول سریالش به 
چهره ای جوان و ناشناخته ریسک کرده بود؛ آن هم 
در سریالی که بیشتر نقش های مهم و کلیدی اش 
را به بازیگرانی سرشــناس محول کرده بود. تارخ 
در نقش شــیخ حســن جوری، حضور دلپذیری 
داشت. اجرایش از نقش مبارزی مذهبی و انقالبی، 
پخته و درک شــده بود. گفتارنویسی آمیخته به 
شعار سربداران که بخش عمده ای از شعارهایش 
هم سهم شــخصیت شیخ حســن جوری بود؛ با 
بازی خوب و چهره متناسب امین تارخ، تعدیل و 
باورپذیر شده بود. تارخ با همین سریال به شهرت و 

محبوبیت رسید.

ابن سینا / بوعلی سینا / 1364
یک سریال تاریخی دیگر 
و باز هم ایفای نقشی که 
رنگی اسطوره ای داشت 
و این بار در نقش بوعلی 
ســینا دانشمند شهیر 
ایرانی و مسلمان؛ آنچه 

از عرفان در پس شخصیت انقالبی شیخ حسن جوری 
در سربداران مشاهده می شد، در سریال بوعلی سینا 
به اوج رســید. کیهان رهگذر کارگردان سریال )که 
نویسنده فیلمنامه سربداران هم بود( بهترین بهره 
را از چهره خوش سیما و فتوژنیک تارخ برد. آرامش 
حاکم بر شخصیت بوعلی سینا و فرهیختگی و فضل 
و دانش اش با بازی قابل قبول تارخ، به باور تماشاگران 
سریال در دهه۶۰  نشست. بعد از سربداران، حضور 
در بوعلی سینا، جایگاه امین تارخ را به عنوان بازیگری 

توانا تثبیت کرد.

دانیال / سرب/ 1368
 با چهره ای بهت زده و چشمانی از حدقه بیرون زده، 
دور از پرســونایی که با نقش های تاریخی اش در 
سربداران و بوعلی سینا و ملودرام هایی چون »پرنده 
کوچک خوشبختی« و »پاییزان«، یکی از بهترین 
بازی های کارنامه اش را با ایفای نقش دانیال در فیلم 

»سرب« به ثبت رساند. 
در سرب، دانیال، جوان 
اســت  یهــودی ای 
کــه نوری)هــادی 
اســالمی( قرار است 
او را به عنوان شاهد به 

دادگاه بیاورد. چهره پــر از هراس دانیال در فصل 
معروف دندان سازی ، مقدمه ای است برای معرفی 
شخصیتی که ترس و معصومیت را توامان به همراه 
دارد. صدای شیک خسرو خسروشاهی، متناسب با 

بازی خوب امین تارخ در سرب است.

امیرجالل الدین/ مادر/ 1369
فرزند عارف مســلک 
خانواده ای پرجمعیت 
که در آســتانه مرگ 
مــادر، گــرد هــم 
جمع شــده اند. امیر 
جالل الدین سپیدپوش 

و روشن ضمیر با گفتاری شاعرانه، عارفانه، مثل بقیه 
آدم های فیلم مادر، بیشتر یک تیپ نمایشی را بازتاب 
می دهد. علی حاتمی پرســونای شاعرپیشه امیر 
جالل الدین را در تقابل با منش لمپنی محمد ابراهیم 
)محمدعلی کشــاورز( قرار داد تا از دل کشمکش 

به جذابیتی نمایشــی دســت یابــد. آرامش امیر 
جالل الدین در فیلم مادر، محصول بازی متناسب 
و انتخاب درســت بازیگر برای نقشی است که تازه 
حاتمی آن را به زیبایی بقیه شخصیت ها ننوشته بود.

حسام / سارا / 13۷۲
در تنهــا همکاری اش 
با داریوش مهرجویی، 
در نقش مردی سنتی  
طاهرشــد که شغلی 
مدرن )مدیریت بانک( 
دارد. تــارخ در نقــش 

حسام، همســر ســارا )نیکی کریمی( مثل بقیه 
شــخصیت های فیلم، بیشــتر در خدمت جلوه و 
درخشش کاراکتر زن فیلم قرار دارد. شاید به همین 
دلیل پس از اکران سارا، تارخ گالیه هایی در مورد 
شخصیت حســام مطرح کرد. در گذر زمان اما، از 
ایفای نقش حسام به عنوان یکی از نقاط قوت کارنامه 
سینمایی تارخ یاد شد. یکی از مهم ترین امتیازات 
حضور تارخ در این ملــودرام زن محور مهرجویی، 
هنرش در حفظ تعادل و توازن در اجرای نقشــی 
است که با وجود ظاهر مثبتش، قرار است تصویری 
از تمامیت خواهی برخاسته از بورژوازی سنتی را هم 
بسازد. کاری که تارخ به خوبی آن را انجام داده است.

طاهر/ دلشدگان/ 13۷۲
دومین همکاری با علی 
حاتمی، و بــاز هم در 
نقشی عارفانه و عاشقانه 
طاهر در دلشــدگان، 
گــروه  خواننــده 
هنرمندان ایرانی رفته 

به فرنگ است؛ سوته دل و عاشق که دل به شاهزاده 
ترک )لیال حاتمی( می بازد و مرگ تراژیکش هم در 
یادها می ماند. شیوه استفاده علی حاتمی از صدای 
شجریان برای فصل های خوانندگی تارخ و تعمد در 
سینک نبودن صدا و تصویر، برای پرهیز از لب زدن 

بازیگر هم در نوع خود جالب توجه است.

شوذب/ معصومیت از دست رفته / 138۲
این احتماالً بهترین 
نقش آفرینی تارخ در 
سریال های تلویزیونی 
است. در نقش شوذب 
مردی که از اردوگاه 
خیر به اردوگاه شــر 

می پیوندد و به خصوص در فصل های ســر به 
جنون گذاشتن، یکی از اوج های کارنامه بازیگری 

تارخ است.

 پیکرشان که برگشت
آرام گرفتم

 روایت سال ها چشم انتظاری 
مادر شهیدان رضا و محمد سخاوتی

معنویت گرایی جعلی
 نقدی بر ترفندهای »شکرگزاری« و 
»قانون جذب« و جریان های ظاهرا 
معنویت گرا و همسو با سرمایه داری

۵ قطعه آسان
 بررسی عملکرد

 یک سال مدیریت » محمد خزاعی« 
در سازمان سینمایی 

ستایش استریپ 
از دنیرو 

مریل استریپ، رابرت دنیرو 
را الهام بخش حرفه بازیگری 

خود می داند.
بــه گــزارش یوتی نیوز، 
استریپ که در جریان جشن 
شصت و پنجمین سالگرد 
تاسیس مرکز هنری رنسوم 
دانشگاه تگزاس در شهر 
آستین ســخن می گفت با 
اشــاره به اینکه دنیرو را 
خیلی کم می بیند، گفت: من 
او )رابرت دنیرو( را خیلی 
نمی بینم؛ ما چت نمی کنیم، 
اما می دانم که بی شــک او 
همیشه در کنار من است و 

همیشه خواهد بود.
استریپ با ارائه فهرستی 
از بازیگران زنانی که روی 
او تأثیر گذاشته اند، گفت: 
در طول ســال ها، مردم 
همیشه به من می گفتند، 
چــه بازیگری را بیشــتر 
تحسین می کنی؟ دوست 
داری الگویت در بازیگری 
چه کسی باشد؟ او اینگونه 
ادامه داد: که فهرست بلندی 
از زنــان ازجمله جرالدین 
پیج، کالین دیورست، ونسا 
ردگریو ، مگی اســمیت، 
کارول لومبــارد و باربارا 
استنویک، دارد که آنها را 

می شناسد.
این بازیگر آمریکایی گفت: 
اما، در واقع برای دومین بار 
که رابرت دنیــرو را دیدم 
به خودم گفتــم او همان 
بازیگری است که می خواهم 
باشــم. این کاری است که 
می خواهم انجــام دهم. او 
افزود: می خواهم این کار را با 
همان میزان تعهد، اشتیاق، 
مهارت و زیبایی که دنیرو 

دارد انجام دهم.
او گفت: دنیرو برای ۵۰سال 
چراغ راه مــن بود. دنیرو و 
استریپ در ۲فیلم شکارچی 
گوزن و عاشق شدن با هم 
همبازی بودند. مرکز هنری 
رنســوم همزمان با جشن 
سالگرد، نمایشگاه جدیدی 
از اسناد هدیه شده و مقاالت 
رابرت دنیرو در پاییز امسال 
برای عموم افتتاح خواهد 
کرد. این نمایشــگاه مواد 
تصویری و اســناد کمتر 
دیده شــده ای از زندگی 
حرفه ای دنیــرو ازجمله 
حضــور او در کالس های 
استال آدلر، نمایشنامه ها و 
فیلم هایی که موفقیت های 
اولیه و تجربیات یادگیری 
 او را نشــان می دهنــد، 

شامل می شود.

امین تارخ را به عنوان بازیگر و مدرس بازیگری می شــناختیم. 
نخستین آموزشگاه معتبر بازیگری را او به راه انداخت و بعد، بخش 
عمده ای از وقتش صرف اداره آموزشگاه و تدریس شد. خروجی 
کارگاه آزاد بازیگری که در نیمــه اول دهه۷۰ فعالیتش را آغاز 
کرد، خیلی زود و با ظهور نسل تازه ای از بازیگران جوان سینما 
و تلویزیون ایران به چشم آمد و دیده شد. سال هایی که تارخ به 
مرور کم کار شد؛ به خصوص در سینما و بیشتر در تلویزیون دیده 
شد؛ جایی که نخستین بار و در دهه6۰ با حضور در آن به شهرت 
رسیده بود. آنچه پیش رو دارید مروری است کوتاه بر چند نقش 
به یاد ماندنی امین تارخ؛ از بازیگران مهم سینما و تلویزیون پس 

از انقالب، که در 69سالگی از دنیا رفت.

این روزها مرکز تولید تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان در پارک الله، میزبان اجرای نمایشی است به نام 
»ریزجان« به نویسندگی »هادی حسنعلی« و کارگردانی 
»ندا وفایی«. نمایش »ریزجان«، اثری عروســکی است که 
تولید آن از سال 98شروع شده و پس از طی فراز و نشیب های 
بســیار، اکنون موفق شــده روی صحنه برود.»ریزجان« 
پیش از این در جشــنواره های متعددی شرکت داشته و 
جوایز فراوانی کسب کرده، ازجمله تندیس انجمن صنفی 
نمایشگران عروسکی به عنوان نمایش عروسکی برگزیده 
بیست وهفتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک ونوجوان، 
برگزیده بخش موسیقی، صداپیشگی و عروسک گردانی 
بیست وهفتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک ونوجوان، 
منتخب حضور در هجدهمین جشنواره بین المللی نمایش 
عروسکی تهران مبارک. این نمایش داستانی جذاب با مفهوم 
بزرگ شدن را برای کودکان و نوجوانان روایت می کند. به بهانه 
اجرای عمومی نمایش موفق »ریزجان«، گفت وگویی با ندا 

وفایی، کارگردان این تئاتر داشته ایم.

نمایشنامه »ریزجان« چه سالی نوشته شده و 
چگونه برای اجرا به دست شما رسید؟ ایده اولیه نگارش آن 

از کجا آمد؟
سال 98با آقای هادی حسنعلی صحبت کردم که یک نمایش 
عروســکی کار بکنم. با توجه به شــناختی که از ایشان داشتم 
به عنوان کسی که نمایش عروسکی را خوب می شناسد و در حوزه 
تئاتر کودک بسیار باتجربه و فعالند، صحبت هایی با هم داشتیم و 
ابتدا قرار بود کتابی را که انتخاب کرده بودم، تبدیل به متن بکنیم 
اما بعد از صحبت های اولیه، به نمایش »ریزجان« رسیدیم. ایده 
اولیه متعلق به آقای حسنعلی بود مبنی بر اینکه شخصیت ریزی 
در جایی زندگی می کند و کاراکترهای دیگر آن قدر بزرگند که 
ما فقط پاهای شــان را می بینیم. در ادامه شروع به نوشتن متن 
کردیم و سال 99من کار ساخت عروسک ها را شروع کردم و قرار 
بود اجرای عمومی برویم اما با شیوع کرونا مواجه شدیم و آن زمان 

کار در مرحله ساخت عروسک متوقف شد.
آیا از ابتدا قرار بود نمایش را به شکل عروسکی 
کار بکنید یا ایده های دیگری هم برای اجرای آن داشتید و به 

این شکل از اجرا رسیدید؟
بله، از ابتدا قرار بود صددرصد نمایش را به شــکل عروسکی کار 
بکنیم. چون خودم کار ساخت عروسک انجام می دهم، دوست 
داشتم عروسک هایی بسازم که خودم را کمی به چالش بکشم، 
یعنی کارهایی را بکنم که قباًل انجام نداده ام و عروسک هایی 
بسازم   که خوش رنگ و لعاب باشند تا بتوانم تصاویر خوبی با 
آنها خلق بکنم. ضمن اینکه برای ما مهم بود که فضای کار، 
خیال انگیز باشــد. مثاًل در واقعیت، یک فیل هیچ وقت پرواز 
نمی کند ولی »فیلیا«ی ما اینگونه اســت یا پاها شــبیه به 
آن موجودات باشــند که ما نتوانیم دقیقاً حدس بزنیم چه 
موجوداتی اند یا محل داســتان، ســرزمینی باشد که اژدها 
دارد. آقای حســنعلی فضای خیال انگیز داستان را براساس 
قصه های پریان نوشت. سعی کرده ایم دست به دست یکدیگر 
بدهیم تا این فضا به بهترین شکل نشان داده بشود. بر مبنای 
همین ایده ها، من بخشی از طراحی عروسک ها را به یک طراح 
کاراکتر که کار انیمیشن می کند، سپردم که با دید دیگری 
عروسک ها را طراحی و کمی به خیال انگیزترشدن عروسک ها 

کمک بکند. من براساس ویژگی هایی که یک عروسک نمایشی 
باید داشته باشد، تغییراتی در طرح ها دادم و عروسک ها را به شکل 

عروسک نمایشی کار کردم.
داســتان نمایش »ریزجان« بسیار زیبا، جذاب 
و تأثیرگذار اســت. در عرصه تئاتر کودک و نوجوان، کمتر 
نمایشی تا امروز به مفهوم بزرگ شدن شخصیت و روحیه 
بچه ها با رفتارشان پرداخته است. برای بیان این مفهوم، آیا 
از منابع و پژوهش هایی هم استفاده کردید یا تمام داستان بر 

مبنای تخیل خودتان شکل گرفته است؟
یکی از دالیلی که نمایشنامه برایم جذاب بود، همین بود که قباًل 
ندیده بودم کسی به این موضوع پرداخته باشد اما متن براساس 
افسانه ها و قصه های پریان نوشته شده. مراحلی که این شخصیت 
طی می کند تا بزرگ بشود، به نوعی مراحل رشد انسان را به تصویر 
می کشد؛ مرحله ای که ریزجان باید از جنگل عبور بکند، در واقع 
مرحله عبور از ترس هایش است. مرحله عبور از رودخانه، عبور از 
هواهای نفسانی است و مرحله باالرفتن از کوه، مرحله ای است که 
باید تالش بکند و پشتکار داشته باشد تا به هدفش برسد، یعنی 
جایی که نباید چیزی بخورد و بر میلش غلبه بکند. اینها دقیقاً 
مراحلی است که آدم باید برای بزرگ شدن طی بکند. ما در قصه به 
این نکته اشاره می کنیم که بزرگ شدن به خوردن و ورزش کردن 

نیست. بزرگ شدن به تجربه کردن و سفرکردن برمی گردد.
چرا برای شخصیت »ریزجان«، فک و دهان متحرک نگذاشتید که 
مثل سایر شخصیت ها ملموس و زنده تر به نظر برسد؟ تنها حرکات 

ریزجان منحصر به دســت ها و پاهای او با اهرم است، ولی باقی 
شخصیت ها از حرکات بیشتری برخوردارند. عروسک »ریزجان« 
ابتدا عروســکی بود که یکی از دوســتانم در پروسه اولیه تولید 
عروسک ها ساخته بود. عروسکی که ساخته شد، اتفاقاً عروسک 
خوبی بود و قابلیت های زیادی داشــت. مثاًل چون ریزجان ساز 
می زد، انگشت هایش تکان می خورد و خودم هم دوست داشتم 
این اتفاق بیفتد یا چشمش حرکت می کرد و فک می زد، ولی چون 
ریزجان عروسک کوچکی بودـ  به اندازه همین عروسک فعلیـ  
این تکنیک ها بیشتر دست و پای عروسک گردان را می بست و 
مانع از فرزبودن شخصیت ریزجان و تفاوتی که با بقیه دارد می شد، 
بنابراین من در فرصت دیگری عروسک را تغییر دادم به عروسکی 
که از لحاظ تکنیکی ساده تر از باقی عروسک هاست اما موجب 
می شود عروسک گردان بتواند راحت تر و سریع تر با آن کار بکند. 
ضمن اینکه اگر من فک را هم برای او می گذاشتم، از فاصله ای که 
مخاطب تئاتر را می بیند، آن جزئیات زیاد دیده نمی شد. به لحاظ 
فنی و تکنیکی کاراکتر هم، فکر نمی کنم ســاده بودن عروسک 

ریزجان خیلی از کار بیرون بزند.
چرا شخصیت مادر را هم مثل باقی عروسک ها، به 
شکل باتومی یا اهرمی طراحی نکردید و او را در ابعاد خیلی 
بزرگ تر و با ترکیبی از تن پوش و باتومی روی صحنه آوردید؟ 
درصورتی که اهالی پاچستانـ  که فقط پاهای شان دیده 

می شودـ  نیز عروسک های باتومی اند.
من خیلی به عروسک مامان اژدها فکر کردم که چگونه کار 
بکنم و خیلی راحت تر بود که عروسک را در سایز کوچک تر 
بگیرم؛ هم به لحــاظ اقتصادی و هم از نظــر جابه جایی، 
ولی چون مسئله ما به نوعی بزرگ شــدن و اندازه ها بود و 
مفاهیم کوچک و بزرگ بودن مطرح است، تصمیم گرفتم 
مامان اژدها را بزرگ درست بکنم، چون عروسک اژدها در 
فضایی دور از »پاچستان« اســت و به لحاظ صحنه ای هم 
ما دیگر در آن فضایی نیســتیم که عروسک های تاپ تیبل 
هســتند. ما عروســک اژدها و پاها را همزمان نداریم. اگر 
این عروسک ها همزمان بازی داشــتند، انتخاب عروسک 
مامان اژدها به این شکل، اشتباه بود، ولی االن که همزمان 

نیستند، لطمه ای به کار نمی زند.

تارخ به تاریخ پیوست
شهاب مهدوی سینما

روزنامه نگار

احمدرضا حجارزادهنمایش
 روزنامه نگار

گفت وگو با »ندا وفایی« کارگردان نمایش عروسکی »ریزجان«

خودمراباعروسکهابهچالشکشیدهام

تحریم روسیه و 
نوستالژی ایتالیا

ایتالیا که با کسب 14جایزه 
اســکار قهرمان جهان در 
بخش فیلم های بین المللی 
است، »نوستالژی« ساخته 
ماریو مارتونه فیلمســاز 
ایتالیایی را به عنوان بهترین 
فیلم ارســالی برای دوره 
آتی جوایز سینمایی اسکار 
انتخاب کرد. روســیه نیز 
به دنبال تیرگی مناسباتش 
با غــرب بر ســر بحران 
اوکراین، تصمیم گرفته در 
مراسم اسکار سال جاری 
فیلمــی بــرای رقابت در 
مسابقات معرفی نکند. به 
گزارش هالییود ریپورتر، 
نوستالژی اقتباسی مدرن از 
رمان ارمانو رئا - نویسنده و 
روزنامه نگار فقید ایتالیایی 
است که در جشنواره کن 
امسال استقبال منتقدان 
را به همراه داشــت.این 
فیلم، داستان مردی به نام 
فلیس السکو است که پس 
از 4۰سال زندگی در مصر به 
محله قدیمی خود در ناپل 
بازمی گــردد اما به محض 
بازگشــت، گذشته اش که 
جوانی جنایتکار بود بر او 

احاطه می کند.
در این فیلم، فرانچســکو 
دی لوا که در نقش کشیشی 
محلی ظاهر می شــود به 
فلیس کمک می کند تا در 
خیابان هــای ناپل امروزی 
حرکت کند. ایتالیا تاکنون 
14جایزه اسکار در بخش 
بین الملل را کسب کرده که 
قهرمان جهان از این حیث 
است. نود و پنجمین دوره 
جوایز سینمایی اسکار روز 
1۲ مارس سال آتی میالدی 
- ۲1 اسفند امسال - برگزار 

می شود.
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ســال 62 بود که همراه یکــی از بچه های محله 
شبانه ساکشان را بســتند و به جبهه رفتند. آن 
شب زمستانی را خیلی خوب یادم هست. هوا سوز 
داشت و خیلی سرد بود. قرار بود محمد صبح راه 
بیفتد و به همین خاطر همه خانواده خواب بودند. 
اما یکباره نظرش عوض شد و تصمیم گرفت شبانه 
حرکت کند. تنهایی برای بدرقه او در هوای سرد 
راهی کوچه شدم، محمد خندان از زیر قرآن رد 
شــد و آرام آرام از مقابل چشمانم دور شد. همان 
لحظه بود که احساس کردم او را برای همیشه از 
دســت دادم و دیگر نخواهم دید. بدنم لرزید و از 
شدت سرما خشــکم زد و به دیوار تکیه زدم. آن 
لرزه هنوز هم بعد از ســال ها در جانم هست و هر 
وقت دل تنگ بچه ها می شوم دوباره بدنم به لرزه 
می افتد. آقامحمد آن شب رفت و دیگر هیچ خبری 
از او به دست ما نرســید و ما چشم انتظار ماندیم. 
بعداز مفقود شــدن آقامحمد در عملیات خیبر، 
آقا رضا برادر بزرگ ترش از ما خواســت به عنوان 
مبلغ دینی عازم جبهه شــود. من مخالفت کردم 
اما بعد او را راهی جبهه کردم. هروقت به مرخصی 
می آمد، از او سراغ برادرش را می گرفتم اما همیشه 

سرش را پایین می انداخت.«

پدرشمیگفتاسیرشدند،برمیگردند
حاال دیگر دل مادر و پدر این دو پســر آشــوب 
است. 2پسر رعنا و نمونه شــان به جبهه رفتند و 
خبری از آنها نیســت. هنوز مادر با فراق محمد 
15ساله اش کنار نیامده بود که بی خبری از رضا 
هم به آن افزوده شــد. پدر به همراه دایی پسرها 
بارها به مناطق جنگی و مراکز تعاون سپاه رفتند 
ولی فایده ای نداشــت. هر وقت شــهیدی را به 
معراج الشــهدا می آوردند، مادر ســریع به آنجا 
می رفت. تک تک شهدا را نگاه می کرد و پروانه وار 
دور آنها می چرخید و برایشــان فاتحه می خواند. 
هروقت رزمنده یا سربازی از کوچه رد می شد، مادر 
شهیدان به گمان اینکه پسرانش آمده اند، به سوی 
آنها می دوید. در خانه هم کمد بچه هایش را مرتب 
و گردگیری می کــرد تا مبادا پســرها برگردند 

وسایل شان گرد داشته باشد.
از پدر می پرســیم و با آوردن نام او، حاجیه خانم 
زیر لب صلواتی می فرســتد و می گوید: »مرحوم 
حاج حاتم پدر بچه ها، امید داشت که بچه ها اسیر 
شــدند و به من می گفت صبور باش، پسران ما با 
اســرا برمی گردند. زمان آزادی اسرا که چند ماه 
طول کشید خیلی سخت گذشت. هر لحظه منتظر 

بودیم و دائما رادیو و تلویزیون و روزنامه ها را چک 
می کردیم. وقتی چند اسیر هم به محله ما آمدند، 
حاج آقا خود سرانه چند پالکارد نوشت و در و دیوار 
خانه را پر از پرچم و پالکارد خوشامد به اسرا کرد. 
می گفت بچه ها امروز و فردا می آیند و باید آماده 
باشیم. روزها گذشت و اســرا آمدند و آقامحمد 
و آقا رضا برنگشــتند. وقتی دید اســم بچه ها در 
فهرست اسرا نیست، حاج آقا از سر بی قراری باالی 
دیوار رفت و با عصبانیت تمام پالکارد هایی که با 
ذوق نصب کرده بود را پاره کرد. حاج آقا از من هم 
بی تاب تر بود اما به روی خودش نمی آورد و سعی 
می کرد در جمع همســایه ها و فامیل، خودش را 
نگه دارد. همین خودخوری هــا او را از پا درآورد 
و قبل از برگشت پیکر بچه ها در سن 50سالگی 
به رحمت خدا رفت و من را با داغ چشم انتظاری 

تنها گذاشت.«

پایانروزهایبیقراری
بی قراری امان مــادر را بریده بود. پنــاه برد به 
مســجد جمکران و حضرت صاحب الزمان)عج(. 
۴0 هفته در ســرما و گرما هر طور شــده بود به 
جمکران رفت. خودش می گویــد ۴0 هفته که 
تمام شد چند روز بعد استخوان و پالک آقا محمد 
را آوردند. باالخره پس از سال ها چشم انتظاری، 
خبری از پسرها آمد اما چه آمدنی که با صاحبان 
نام هایشــان گره خــورده بود. پیکــر محمد در 
ســالروز رحلت حضرت محمد)ص( در ســال 
137۴به آغوش مادر بازگشــت. چند سال بعد 
در سال 1380هم پیکر رضا در سالروز شهادت 
امام رضا)ع( به خاک سپرده شد. این اتفاق باعث 
شده تا مادر شهیدان هرسال در روز 28صفر برای 
بچه هایش مراسم سالگرد بگیرد. مادر شهیدان 
می گوید: »تنها تسکین من در روزهای بیقراری، 
رفتن به مزار شــهدای گمنام و نجوا با آنها بود. 
بعد از آمدن بچه ها، آرامــش عجیبی پیدا کردم 
و آرام گرفتم. حاال می دانم که مزارشان کجاست 
و کجا باید سراغشان را بگیرم. بااین وجود هنوز 
هم رفتن به مزار شــهدای گمنــام را فراموش 
نکرده ام و قبل از رفتن به ســراغ پسرها، سری 
به شــهدای گمنام می زنم و به جای مادران شان 

دعا می خوانم.«
شهید محمد ســخاوتی اسفند ســال 1362در 
عملیات خیبر در جزیره مجنون و طلبه شــهید 
رضا سخاوتی در دی ماه سال 1365در عملیات 

کربالی ۴شهید شده بودند.

پیکرشان که برگشت، آرام گرفتم
پیکر این دو شهید و قاری قرآن بعد از سال ها در روزهای پایانی ماه صفر به آغوش خانواده برگشت

روایت سال ها چشم انتظاری مادر شهیدان رضا و محمد سخاوتی

 فردا، سالروز پرواز شهید مدافع حرم 
سجاد زبرجدی است

منتظرتانهستم
»اگر درددل داشــتید یا خواستید 
مشــورت بگیرید بیایید سر مزارم، 
من منتظر همه شما هستم«؛ وعده 
شــهید ســجاد زبرجدی به زائران 
مزارش. قطعه 50؛ گلزار شــهدای 
بهشــت زهرا. چشــم هایم دنبالش 

می گردند، گاهی هم می بندمشان تا دلم را امتحان کنم. آرام، 
آهسته، قدم به قدم... شهدای مدافع حرم.

کنجکاو آرامش ســجاد جوان شده ام؛ شــیفته اطمینانش؛ 
اطمینانی که در عکس هم قفل می شود به چشمانم.

»شما چهل روز دائم الوضو باشــید، خواهید دید که درهای 
رحمت خداوند چگونه یک به یک در مقابل شما باز خواهد شد. 
نمازهای واجب خود را دقیق و اول وقت بخوانید، خواهید دید 
که چگونه درهای خداوند در مقابل شما باز خواهد شد. سوره 
واقعه را هر شب یک مرتبه بخوانید، خواهید دید که چگونه فقر 
از شما روی برمی گرداند.انسان اگر می خواهد به جایی برسد، با 
نماز شب می رسد. نباید آقا را فراموش کنیم، زیرا آقا هیچ وقت ما 
را فراموش نمی کند. بعد از نمازهای یومیه دعای فرج فراموش 
نشود و تا قرائت نکردید از جای خود بلند نشوید زیرا امام منتظر 

دعای خیر شماست.«
دلیل آرامش اش را می فهمم، اطمینانش را هم. دیدن حرف های 
آخر سجاد، گفت و شنید با مادر و خانواده اش را برایم جذاب تر 
می کند. مادری که بی پدر، 2پسر و یک دختر را سر و سامان داده 
است. مادر است دیگر؛ زبان تکلم هم که نداشته باشد حرف برای 

گفتن از بچه ها زیاد دارد.
و صفیه کمانی را باید از هم آغوشی با کفش های سجاد شنید. 
از اتاقی که دست نخورده باقی مانده، از کت و شلواری که هنوز 
هم به چوب لباسی روی در آویزان است، از کاله کاسکت، میز 

و صندلی و انگشتر نشانی که نشان آرزوهای ته تغاری اش بود!
»دم دمای غروب بود که سجاد با جعبه کوچک طال به خانه آمد. 
مثل همیشه دنیا دنیا خستگی و بی حوصلگی اش را پشت در 
خانه جا گذاشت و با انرژی وارد شد. مادر را بوسید، مثل عادت 
هر روزش. انگشتر نشان نامزدی را به مادر داد. حتما مادر بهتر از 
سجاد می دانست از این جای کار را چطور جلو ببرد و بله عروس 
خانم را بگیرد.« فیروزه زبان مادر می شــود و از سر پرسودای 
سجاد برای آینده می گوید؛ او هنوز هم نمی داند برق چشمان 

سجاد برای نامزدی را باور کند یا صورتی که با خمپاره...
»از همان کودکی هم خیلی شــبیه دایــی داوود بود. قند در 
دلش آب می شد وقتی کســی او را به عمد یا به اشتباه داوود 
صدا می کرد.« می پرســم و این دایی داوود االن کجاست؟ و 
فیروزه جواب می دهد: »کنار سجاد« کنار سجاد؟ یعنی دایی 
شما شهید شده؟ و جواب فیروزه خانم وقتی می گوید دوتا از 
دایی های ما، مرتضی و داوود شــهید شده اند، پایانی می شود 
برای همه کنجکاوی هایم. حتما بین دو دایی شهید و سجاد، 

ارتباطی بوده!
فیروزه خانم که حاال تعجب را در چشمان گردشده ام می بیند با 
لبخند می گوید:»سجاد ارادت خاصی به یکی از شهدای آرمیده 
در بهشت زهرا داشت. او همیشــه همراه دوستانش به شهید 
بزرگوار حمیدرضا باقری که در قطعه 2۴ردیف 25شماره 28به 
خاک سپرده شده سر می زد. 7سالی می شد که این ارتباط بین 
سجاد و شهید باقری وجود داشــت. نمی دانیم چرا سجاد این 
شهید را انتخاب کرده بود! اما خودش می گفت همه حوائج و 

خواسته هایم را از برکت وجود شهید باقری گرفته ام.«
هیئت، مســجد، روضه، زیارت قم، جمکران و پنجشنبه های 
هرهفته حضرت عبدالعظیم و البته درس و دانشگاه می شود 
همه آنچه دوستانش می توانند از سجاد زبرجدی بگویند؛ اما 
نه اینکه اینها همه سجاد باشد، دایی یوسف که بعد از پدر، قیم 
خانواده زبرجدی شده می گوید: »ســجاد از هر فرصتی برای 
تأمین معاش خانواده اش استفاده می کرد. کارگری نه تنها برای 
او عار نبود، بلکه با افتخار عرق جبین می ریخت و نان حالل سر 
سفره خانواده اش می آورد. در نقاشی ساختمان و سرویس کولر 

گازی مهارت زیادی داشت.«
یک جوان دهــه هفتادی و ســرویس کولرگازی و نقاشــی 
ساختمان؟ ذهنم درگیر ســجاد جوان است که دایی یوسف 
برایم روشن می کند سجاد با نسل خودش خیلی فرق داشته: 
»خیلی با حجب و حیا بود. من 22سال قیم این خانواده و مثل 
پدر کنار آنها بودم، همیشه کنار من سرش را پایین می انداخت 
و هیچ وقت روی حرف بزرگ تر، حرفــی نمی زد. این حیای او 
با بچه های این زمانه، قابل مقایســه نبود. سجاد معنی واقعی 

زندگی در این دنیا را خیلی خوب درک کرده بود.«
نگاهش به زمین گره می خورد؛ دلیل غم نگاه و سر پایین دایی 
یوسف را نمی فهمم. و او در جواب نگاه های پر از سؤالم می گوید: 
»سجاد فقط یک بار با من مخالفت کرد، از او خواستم بیشتر کنار 
مادر و خواهرش باشد و سوریه نرود اما سجاد گفت دایی جان 
اگر من به سوریه می روم به این دلیل است که دشمن به خود 
اجازه ایجاد ناامنی برای تمام ایرانی ها و مادر و خواهرم را ندهد.«

بغض و اشک و آه تمام فضای خانه را می گیرد و من که هنوز هم 
آرزوی شهادت را با وجود داشتن نامزدی نشان کرده نمی فهمم؛ 
دست به دامان خواهر می شوم. »قراربود بعد از برگشت از سوریه، 
به خواستگاری دختری که برایش نشان کرده بودیم برویم.« و 
کت و شلوار آویزان در اتاق را نشانم می دهد؛ می گوید این کت 
و شــلوار را برای روز دامادی اش آماده کرد و انگشتر طال را هم 
خودش خرید. اما گویا سرنوشت خوشبختی دیگری برای او 

رقم زده بود.«
خوشــبختی از نگاه سجاد یعنی شــهادت، یعنی دعای خیر 
صاحب الزمان، یعنی همراهی با امام زمان)عج(. اینها را می دانم، 
دوستانش زیاد از خصوصیات سجاد گفته اند: »ارادت خاصی به 
حضرت مهدی)عج( داشت. همیشه وقتی پیامی هم می فرستاد 
آخرش عدد 59را می نوشــت که به ابجد می شود »مهدی«. 
سجاد در وصیتنامه اش هم عدد 59را نوشته و سفارش اش به 

دوستان، دعا برای فرج امام زمان)عج( است.«
59... عدد حروف مهدی، سال شهادت شهید حمیدرضا باقری...

یاد طرح دوست آسمانی می افتم؛ همان که با پیامک روز و سال 
تولدمان، شهیدی که روز و سال شهادتش مثل ما بود می شد 

دوست آسمانی مان.
درست است. ســجاد زبرجدی با همه همسن و ساالنش فرق 
داشته، او دوست آسمانی اش را سال ها پیش به جای سال تولد 

خودش، با عدد اسم امام زمانش پیدا کرده بود.
شهیدمدافعحرمسجادزبرجدیدرسال1371متولدشد

ودرهفتممهرسال1395درحلبسوریهبهشهادترسید.

»همایشیادهاونامها«
برگزارمیشود

همزمــان بــا هفتــه دفاع مقــدس، چهارمین 
»همایش یادها و نام ها« یکشــنبه دهم مهرماه 
در ســالن خلیج فارس موزه ملی انقالب اسالمی 
و دفاع مقدس برگزار می شــود. در این مراســم 
از 60فرمانده فعــال در حوزه تاریخ شــفاهی و 
7 خانواده فرمانده شــهید تجلیــل و از 200 اثر 
پژوهشی و اسنادی و کتاب گویا با حضور سردار 
سالمی، فرمانده کل سپاه و جمعی از فرماندهان 

لشکری و کشوری رونمایی می شود.

پاسخبهشبهاتدفاعمقدس
سازمان بسیج مستضعفین امسال ویژه برنامه های 
بزرگداشــت هفته دفاع مقدس را با شــعار »ما 
مقاوم هستیم« و با هدف حفظ و نشر ارزش های 
دفاع مقــدس و ترویــج فرهنــگ انقالبــی، 
والیتمداری، مقاومت، ایثار، جهاد، شــهادت و 
خودباوری دینی و ملی برگزار می کند. رونمایی 
از کتاب عکس بهرام محمدی فر توســط بنیاد 
روایت فتح، برگزاری نشست جبهه ملی علمی و 
فرهنگی در سراسر کشور، همایش تبیین نقش 
طــالب و روحانیون در دفاع مقــدس، برگزاری 
مرحله دوم رزمایش تخصصی خدمت رســانی 
به عشــایر با عنوان »خدمت بی منــت در کنار 
عشــایر« از مهم ترین برنامه های این سازمان در 

این هفته است.

یادوارهاللههایسرخ
همزمان بــا هفته دفاع مقدس یادواره الله های ســرخ در 
مناطق 12گانه بنیاد شهید و امورایثارگران تهران بزرگ 

برگزار می شود. 
اصحاب کریمی، مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
تهران بزرگ، ضمن تشریح برنامه های بنیاد شهید تهران 
به مناســبت هفته دفاع مقدس، گفت: »اداره کل تهران 
بزرگ به مناســبت هفته دفاع مقدس برنامه ها و مراسم 
متنوعی را درنظر گرفته اســت که می تــوان به برگزاری 
یادواره الله های ســرخ به صورت همزمان در 12مناطق 
بنیاد شــهید تهران بزرگ، تئاتر خیابانی با موضوع ایثار 
اجتماعی، کاروان های سرود و برگزاری نمایشگاه عکس 
دفاع مقدس، نواختن زنگ ایثار در مدارس شاهد، دیدار با 
خانواده های شهدا و جانبازان، اکران طرح های گرافیکی 
برتــر حوزه ایثار و شــهادت در ســطح شــهر، برگزاری 
مسابقات کتابخوانی با موضوع ایثار و شهادت و رونمایی از 
کتاب های تازه منتشر شده در حوزه ادبیات ایثار و شهادت 
ازجمله برنامه هایی است که با مشارکت سایر دستگاه ها 

برگزار می شود.«

کنگره»شعردفاعمقدس«
تمدیدشد

زمان ارســال آثار به بیســت وچهارمین کنگره سراسری 
»شــعر دفاع مقــدس« تــا 30 مهرمــاه تمدید شــد. 
محمدحســین انصاری نــژاد، دبیر علمی ایــن کنگره با 
اعالم این خبر گفت: باتوجه به اســتقبال پرشور شاعران 
دفاع مقدس در سراسر کشور و درخواست هایی که صورت 
گرفت، مهلت ارســال آثار به مدت یک ماه تمدید شد. لذا 
شاعران سراسر کشور تا 30 مهرماه زمان خواهند داشت تا 
آثارشان را به دبیرخانه رویداد در دفاتر استانی بنیاد حفظ 

آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ارسال کنند.« 
او در تشریح شــرایط عمومی آثار ارســالی به این کنگره 
بیان کرد: »آثار حتماً بایســتی تولیــدی و قباًل در هیچ 
کتاب مســتقل یا مشــترک یا نشــریه ای منتشر نشده 
باشــد؛ همچنین با توجه بــه ثبت اشــعار در دبیرخانه 
مرکزی، شعرا فقط می توانند در یک استان شرکت کنند 
و درصورت شرکت در استان های مختلف، از داوری کنار 

گذاشته می شوند.«

 خـبر

 خـبر

 خـبر

سمیهعظیمی؛روزنامه نگاریادداشت

»آقارضا«و»آقامحمد«صدایشانمیزد؛حتیحاال

النازعباسیانگزارش
روزنامه نگار

کهسالهاستازکنارشرفتهاند.خودشمیگوید:
»پسرانمآقابودند،پسبایدآقاصدایشانکنم!«
صحبتازشهید»محمدســخاوتی«15سالهوشهید»رضاســخاوتی«22سالهایاستکهبا
رفتنشاندلمادررالرزاندند.مادرنگو،بگوکوهیازصبرودریاییازمعرفت.گوییرفتنپارههای
تنوسالهاچشمانتظاریبرایبرگشتنآنها،ازاویکشیرزنساختهاست.حاجیهخانم»کبری
حسینیصفا«مادرشهیدانرضاومحمدسخاوتیهرسالهدرآستانهسالروزرحلتپیامبر)ص(
وشهادتامامرضا)ع(حالوهوایدیگریدارد.آخراین2روزبرایشباتمامروزهایسالفرق
میکند؛چراکهدلبیقراروبیتابمادردرچنینروزهاییآرامگرفتهاست؛چهآنروزیکه
پیکرمحمدش12سالبعددرســتبارحلتحضرتمحمد)ص(بهآغوشاشبرگشتوچهآن
ســالیکهخبرازآوردنپیکررضایشمصادفباســالروزشــهادتامامرضا)ع(دادند.حاال
سالهاستکهمادراینشهیداندرروزهایپایانیماهصفر،مراسمویژهایبرگزارکردهوهمراه
سوگواریبرایائمه،یادیازفرزندانشهیدشمیکند؛شهداییکهصدایدلنشینتالوتقرآن

آنهاهنوزدرگوشمادرماندهاست.

حاجیه خانم حســینی بــا افتخار از پســرانش 
صحبت می کند و می گوید: »پسرانم قاری قرآن 
بودند. وقتــی آقارضا در خانه قــرآن می خواند، 
آقامحمد کنارش می نشست و از او قرآن خواندن 
یاد می گرفت. هنوز هم صدای تالوت قرآن آنها در 
گوشم هست. آنها به سبک استاد منشاوی قرآن 
می خواندند. شاید اگر آنها شهید نمی شدند، االن 
قاری بزرگ و مشهوری بودند. یادم هست همیشه 
با پدرشان سر ضبط صوت بحث داشتند. بچه ها 
دوست داشتند نوارهای تالوت قرآن گوش کنند و 
پدرشان هم می خواست اخبار رادیو را دنبال کند. 
همیشه هم پسرها پیروز می شدند و صدای قرآن 
در خانه می پیچید. پدر مرحومشان هم از اینکه 

چنین بچه هایی داشت، لذت می برد.« 

راهاندازیکتابخانهسیاردرمحله
نوجوانی آقارضا بــا تظاهرات های مــردم علیه 
رژیم شاهنشاهی مصادف شده بود و او در دوران 
دبیرستان در تکثیر و توزیع اعالمیه ها و نوارهای 
سخنرانی امام خمینی)ره( فعال بود. مادر شهیدان 
به خاطرات آن روزها اشاره می کند: »یادم هست 
بعد از پیروزی انقالب با کمک بچه های محل در 
کوچه درستکاران خیابان قلعه مرغی کتابخانه ای 
سیار درست کرد و به بچه های محله کتاب های 
دینی قرض می داد. آقارضا عاشــق مطالعه بود و 
بچه ها را به خواندن کتاب تشــویق می کرد. در 
مناسبت های مختلف به خواهر و برادرانش کتاب 
هدیه می داد و یک کتابخانه شخصی و بزرگ در 
خانه داشت. بعد از شــهادتش همه کتاب ها را به 
کتابخانه مسجد اهدا کردیم. آقارضا درسش خیلی 

خوب بود و در رشته پزشکی دانشگاه تهران قبول 
شــد اما به خاطر عالقه زیادش به ترویج فرهنگ 
اسالمی، از دانشگاه انصراف داد و سال1360وارد 
حوزه علمیه قم شــد. ما هم به تصمیم او احترام 
گذاشتیم. در کنار تحصیل، در کانون های فرهنگی 
و تربیتی ابوذر و میثم، مســاجد سیدالشهدا)ع(، 
زینبیه و ابــوذر قرآن و احــکام تدریس می کرد. 
در کارهای هنری مثل خطاطی و نقاشی مهارت 
خوبی داشت. به فوتبال عالقه داشت و ورزشکار 

رزمی بود.«

دیدمکهجانممیرود
تصورمان این بود که ابتدا پســر بــزرگ خانواده 
یعنی رضا به جبهه رفته اما اینطور نبوده و محمد 
در سن 15سالگی به جبهه رفته است. مادر شهید 
در این باره می گوید: »محمد شــاگرد ممتاز بود 
و همیشه از مدیر مدرســه لوح تقدیر می گرفت. 
خیلی کتاب می خواند و عضو کتابخانه مدرســه 
و مسجد بود و هرروز کلی کتاب برای خواندن به 
خانه می آورد. در کنار درس، ورزش هم می کرد 
و قهرمان رشــته جودو در باشــگاه شفق میدان 
حق شناس بود. اول مخالف رفتنش به جبهه بودیم 
چون سن کمی داشت اما آنقدر کنار گوش من و 
پدرش خواند تا راضی شدیم. 15سالش که تمام 
شد به پایگاه بسیج محل رفت و بعد از گذراندن 
دوره آموزش نظامی به جبهه اعزام شــد و برای 

رفتن چه ذوق و شوقی داشت.«
گفتن این جمالت و توصیــف روز رفتن محمد 
حال و هــوای مادر را دگرگون می کند. از شــب 
رفتن جگرگوشــه اش می گوید: »17بهمن ماه 

ماجراي يك عكس از قهرمان ماندگار

»علیاکبرسخاوتی«برادرشهیدانمحمدورضاسخاوتیبهخاطراتیازبرادرانشاشارهمکث
میکندومیگوید:»رضامبلغدینبودوازسویسازمانتبلیغاتاسالمیبهمناطقمحروم
برایفعالیتهایقرآنیاعزاممیشــد.یکباردرسن12سالگیبارضاهمسفرشدم.در
چندروزیکهآنجابههمراهشبودممیدیدمکهچقــدرمخلصانهوباکمترینامکانات
رفاهیوکاری،بهفعالیتهایقرآنیمشــغولبودوچهارتباطصمیمانهباافرادمختلف
داشت.بعدهاباخبرشدماهالیآنروستا،یکمرکزقرآنیبهنامشهیدرضاسخاوتیدر
منطقهدولتآبادبرخوارازتوابعشهراصفهانساختهاند.«اوبهخاطرهايازمحمدهماشاره
میکندومیگوید:»یادمهستوقتیخداوندبهخانوادهما،2برادردوقلوو2خواهردوقلو
اعطاکرد،محمددرنگهداریاینبچههاکمکزیادیبهپدرومادرممیکرد.یادمهست،
موقعغذاخوردنآنهارابهنوبتدردوطرفخودمینشاندوباحوصلهزیاددردهانشانلقمه
قرارمیداد.باآنهابازیمیکردوگاهیهمبچههاراهمراهخودبهکالسقرآندرمسجد

میبردتامادرمبهکارهایخانهبرسد.«
برادرشهیدبهماجراییکعکسشهیدرضاسخاوتیاشــارهمیکندومیگوید:»آقا
رضاوقتیدرحوزهعلمیهقمتحصیلمیکردبهورزشهایرزمیعالقهمندشد.زیرنظر
همحجرهاشدرحوزهآقایسیدمحمدپوالدگر)معاونفعلیوزیرورزشورئیسسابق
فدراسیونتکواندو(تمرینمیکرد.جالبایناستکهشهیدرضاسخاوتیدرخواباز
آقایپوالدگرمیخواهدکهعکساودرکنارعکسشهدایتکواندودرآکادمیتیمملی
تکواندواضافهشود.«ایناتفاقافتادوازشهیدرضاسخاوتیدرششمینیادوارهشهدای
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شما بر زبان می آورید، در موردش فکر می کنید 
یا به آن عمل می کنید، پاســخ می دهد.« حتی 
باور به توحید در قانون جذب اینگونه اســت که 
معتقد باشیم خداوند خودش را وقف هوس های 
انسان کرده و هرچه انسان اراده کند او هم اراده 
می کند، نه خدایــی که از بندگانــش عبادت و 
اطاعت خواسته اســت. اینگونه محوریت  دادن 
به خواسته ها و تمنیات انسان، محصول پارادایم 
سکوالریســم و دنیاگرایی اســت که ذیل سوپر 
پارادایم امانیسم پرورش یافته است؛ یعنی همان 
نظام معرفتی که انسان را محور هستی می داند 
و خواسته، لذت و امیال نفسانی او را اصیل ترین 

اصل در نهاد انسانی می داند.
کارکرد قانون جذب در جامعه امروزی در تعارض 
با آموزه های دینی اســت. هدف دین سعادت و 
کمال معنوی انســان با بهره گیــری از تمتعات 
دنیایی اســت. در آیات قرآن نیز بارهــا از دنیا 
به عنوان متاع ناچیز یادشــده و آخرت ســرای 
همیشــگی و حیات حقیقی ذکر شده است. اما 
قانون جذب با دلبســته کردن و مشغول کردن 
افکار و احساسات به خواسته های دنیوی، مردم 
را از درون گرفتــار دنیا می کنــد و در نتیجه راه 
ستم پذیری، سرخوشی های پوچ و تسلیم شدن در 
برابر قدرت های نامشروع را هموار می سازد. شاید 
بارها این عبارات را توسط افراد مختلف شنیده 
باشــید که چرا »مرگ بر آمریــکا« می گویید، 
حتی برخی به لعن زیارت عاشورا ایراد گرفته و 
آن را مصداق تفکر و احساسات منفی می دانند و 
معتقدند آثار این لعن بــه زندگی ما برمی گردد؛ 
چراکه افکار، مشــابه خود را جذب می کنند. در 
قرآن آیاتی آمده که بــه صراحت افرادی را لعن 
می کند:» لعــن  الذین کفروا من بنی اســرائیل 
علی لسان داوود.« از ســویی برائت یکی از فروع 
دین اسالم است و طلب مرگ برای کفار در آیات 
متعدد قرآن ذکر شــده اســت. پیدایش چنین 
باورهایی در جامعه ثمره نشر و بسط آموزه های 
قانون جذب میان مردم است. در واقع کسی که 
به قانون جذب پایبند می شــود، باید ستم ها و 
سیاهی های موجود را نادیده بگیرد و با آنها مبارزه 
نکند؛ حتی به مبارزه با آنها فکر هم نکند؛ چرا که 
براســاس آموزش های قانون جذب، هر چیزی 
را بخواهــی از بین ببری، تقویت می شــود. پل 
هرینگتون، نویسنده کتاب »راز برای نوجوانان« 
می نویســد: وقتی شــما در مخالفــت با جنگ 
تظاهرات کنید، در واقع در برابر جنگ مقاومت 
بورزید و به شدت از جنگ متنفر شوید، بیشتر آن 
را خلق می کنید. در کتاب راز نیز صراحتا عنوان 
می شود که مبارزه با فقر، مبارزه با جنگ، مبارزه با 
مواد مخدر، مبارزه با تروریسم و مبارزه با خشونت 
در عمل میزان بیشتری از آنچه نمی خواهیم را به 
ارمغان می آورد؛ زیرا هر آنچه در برابرش مقاومت 

کنید، برجا خواهد ماند.

آموزه های کتاب معجــزه عالوه بر ایرادات جدی 
مبنایی، مروج تفکرات شــرک آلود دیگری نیز 
هســت. به عنوان مثال راندا بــرن در این کتاب 
تمرین هایی را در خالل یک برنامه 28روزه ارائه 
می دهد. او مدعی می شــود اگر هــر روز یکی از 

تمرین های شــکرگزاری را انجــام دهید، پس 
از 26روز تأثیــری شــگفت انگیز در زندگی تان 
مشاهده خواهید کرد؛ تمرینی که در روز دوم ارائه 
می دهد با عنوان »سنگ جادویی« در کتاب آمده 
است. او می گوید: »سنگی پیدا کن. سنگی که در 
کف دست ات جا بگیرد و بتوانی دست خود را به 
دور آن مشت کنی. سنگی که صیقلی و نرم باشد، 
لبه های تیز و خشن نداشته باشد، سنگین نباشد 
و با لمس آن احساسی دلپذیر پیدا کنی.« در ادامه 
از مخاطب می خواهد بعد از یافتن سنگی با چنین 
خصوصیات، آن را در مکانی قرار دهد تا هر شب 
پیش از رفتن به رختخــواب بتواند آن را ببیند و 
لمس کند و حین لمس کــردن به اتفاقات خوبی 
فکر کند که در طول روز برایش رقم خورده است، 
سپس عبارت جادویی سپاسگزارم را به زبان آورده 
و سنگ جادویی را به جای خودش برگرداند و این 

عمل را طی 26  شب تکرار کند.
این شیوه عجیب شــکرگزاری که برن در همان 
مرحله ابتدایــی آن را آموزش می دهد، شــائبه 
آیینی شرک آلود را به همراه دارد که مخاطب را 
به برقراری ارتباط با تکه ای سنگ سوق می دهد 
و به جای دعوت به برقراری ارتباط مســتقیم با 
خداوند و تشــکر از او، توجه فــرد را معطوف به 
سنگی می کند که بخشــی از کائنات است. نکته 
قابل تأمل دیگری که در نقد این کتاب می توان 
به آن اشــاره کرد، به بخشی از کتاب بازمی گردد 
که به وجود گرســنگان و محرومان جهان اشاره 
می کند و راهــکار کاهش فقــر و محرومیت در 
جهان را تنهــا افزایش انســان هایی می داند که 
بیشتر شکرگزار موهبت آب و غذای خود باشند؛ 
چرا که در این صورت به واســطه قانون جذب، 
عکس العمل جهانی برطرف شــدن کمبود آب و 
غذا در جهان خواهد بود!! توصیه هایی که گویی 
درصــدد نامرئی کردن ظالم و در نتیجه ســبب 
انفعال در برابر بی عدالتی های جهان می شــود 
که محصول زیاده خواهی های نظام اســتکبار و 
استعمارگران غربی است؛ چراکه به عامل اصلی 
وجود چنین محرومیت هایی اصال اشاره نمی کند.

به طور کلی می توان مدعی شــد ترویج و نشــر 
چنین کتبی هم جهت با خواســت نظام لیبرال 
سرمایه داری اســت که حیات آن با ارزش هایی 
چــون رفاه طلبــی، دنیاگرایــی، لذت جویی و 
مصرف گرایــی درآمیخته اســت؛ به گونه ای که 
تداوم این نظام به بســط چنیــن ارزش هایی در 
جامعه بستگی دارد. به فرموده رهبر انقالب، محور 
ســلطه در دنیای امروز دستگاه هایی هستند که 
یک مجموعه  از کارتل ها و تراست ها، شرکت ها و 
کمپانی هایی را در سرتاسر دنیا تشکیل  می دهند 
که جز سود شرکت، محاسبه دیگری برایشان معنا 
ندارد و حقوق ملت ها را به راحتی پایمال می کنند. 
در چنین نظامی، سرمایه که روند دائمی جذب 
سود از طریق استثمار انســان و طبیعت است، 
حرف اول را می زند. مبنای ساختارهای اقتصادی 
امروز جهان، فاصله طبقاتی و تحقیر انســان در 
مقابل سرمایه است. در چنین ساختارهایی تمام 
هم و غم انســان ها دنیا بوده، به گونه ای که فقط 
به دنبال ارتقا دادن لذات دنیوی، زندگی مادی و 
رفاه محور و شهوت طلبانه خود هستند. این شیوه 
از ارزشــگذاری منجر به نفی محوریت آخرت در 
زندگی فردی و اجتماعی می شــود. قانون جذب 
با ترویج ارزش های نظام سرمایه داری آنها را در 
عمیق ترین سطوح ذهن نیمه هوشیار و ناهوشیار 
جای می دهــد. درونی ســازی ارزش های نظام 
سرمایه داری بر معنویت انگاری پول و رفاه و نیز 
بر شالوده معنوی پنداشــتن ثروتمندان استوار 

شده است.

معنویت گرایی جعلی
نقدی بر ترفندهای »شکرگزاری« و »قانون جذب« و جریان های ظاهرا معنویت گرا و همسو با سرمایه داری

مریم اردویی اندیشه 
فرهنگی

شــکرگزاری یکی از تمایالت فطری انسان 
است که خداوند در وجود انسان ها به ودیعه 
گذاشته است. در آموزه های دینی اسالم نیز 
تأکیدات فراوانی بر روحیه شکرگزاری شده 
و ازدیاد نعمت و فراوانی داشــته ها ازجمله 
ثمرات آن ذکر شده است. در دنیای مدرن و 
با افول معنویت حقیقی و بسط مادی گرایی، 
این نیاز معنوی و فطری بشــر نیز دستمایه 
معنویت های نوظهور شــده است. سالیانی 
اســت با ورود کتاب های ترجمه ای در باب 
شکرگزاری به دنیای نشــر ایران، بازار این 
موضوع داغ شده و سبب رواج ایده جدیدی 
از شــکرگزاری در میان مردم شده است که 
در فضای معنویت های روان شــناختی و با 
کارکرد جذب ثروت، معرفی و تبلیغ می شود. 
همچنین سمینارها و کارگاه های زیادی توسط 
افراد مشهور و نیمه مشهور در سراسر کشور 
به منظور آموزش شکرگزاری در جهت جذب 
پول برگزار می شود که طی آن با استفاده از 
آموزه های مستند »راز« و کتابی با همین نام، 
در بستری به ظاهر معنوی در کنار بهره گیری 
از برخی آیات و روایات به مخاطب نوید داده 
می شود تا به دنیای بهتری برای زیستن دست 
پیدا کند. از دیگر سو با گسترش شبکه های 
اجتماعی شــاهد ظهور و بــروز بالگرها و 
اینفلوئنسرهایی هستیم که در قالب گروه ها و 
پیج های اینستاگرامی تحت عناوین مختلفی 
مانند معجزه شــکرگزاری، راز شکرگزاری، 
قدرت شکرگزاری، قدرت جذب و... در حال 
فعالیت هستند. در ادامه مطالبی انتقادی با 

مبنای دینی دراین باره ارائه می شود.

یکی از کتاب هایی که بیشترین اقبال را در بین 
مخاطبان به خود اختصاص داده اســت، کتاب 
»معجزه« راندا برن اســت که طی 28گام تالش 
می کند حس امتنان و سپاسگزاری را در خواننده 
کتاب بیدار کند و مدعی می شود فرد شکرگزار 
به تمام خواســته های خود دست خواهد یافت. 
این کتاب با اقتباس جملــه ای از انجیل متی که 
»هر آن کس که دارد، به او بیشــتر داده خواهد 
شــد و او در نعمت غرق خواهد شد. هر آن کس 
که ندارد، حتی آنچه دارد نیز از او ستانده خواهد 
شد.« مدعی شده در این جمله رازی وجود دارد 
که در یک کلمه پنهان نهفته اســت و آن کلمه 
»شکر« است. سپس با ذکر روایاتی از امام صادق 
علیه السالم، پیامبر اکرم)ص( و آیاتی از قرآن و 
همچنین جمالتی از برخی دانشمندان در زمینه 
شکرگزاری ادعا می کند این آیات کتاب مقدس 
و قرآن کریم در حال بازگویی حقیقتی هستند 
که قانون بنیادی علم و جهان است. او سپس در 
بخش دوم کتاب خود با عنوان »رازی بزرگ که 
آشکار می شود« به شــرح این قانون می پردازد 
و معتقد است  که شــکر از خالل این قانون عام 
عمل می کند که بر کل زندگی انسان تسلط دارد؛ 
قانونی به نــام »قانون جذب«. بــه اعتقاد او این 
قانون بر تمامی انرژی های جهان، از شکل گیری 
یک اتم تا جنبش تمامی سیارات حکمفرما است 
و طبق آن هر چیزی مشابه خود را جذب می کند.

عمده نقدی کــه به کتاب برن وارد اســت، نوع 
نگاه او به قانون حاکم بر جهان است. او سخن از 
قانونی به میان می آورد که از منظر دینی و علمی 

پذیرفته نیست.

قانون جذب یکی از اصول مســلک جدیدی به 
نام تفکر نو است که از حدود اوایل قرن نوزدهم 
به تدریج شــکل گرفت. مروجان تفکر نو با ارائه 
تعریفی نوین از معنویت، آن را به معنای بازگشت 
به نیروهای درونی و پتانســیل الهی درون بیان 
کرده و ادعــا می کنند به دنبال توانمندســازی 
انســان ها و به حرکت درآوردن نیروهای درونی 
بشری هستند. ریشــه چنین افکاری را باید در 
آموزه های کاباال یا عرفان یهود جســت وجو کرد 
که به مثابه یک آیین جادویی در جســت وجوی 
نیروهــای ناشــناخته و تأثیرگــذار بــر عالم و 
نفوذ در ســاختار خلقت اســت. کاباال یا قباله، 
آموزه های صوفیانه رمزی و غیروحیانی اســت 
که از گذشــته، میان گروهی از رهبران یهودی 
دست به دست شده است.کابالیست ها بر مبنای 
یکی از اعتقاداتشــان به نام »اصل قاطعیت« بر 
این باورند که برای دســت یافتن به خواسته ها 
می بایســت هنگام دعا کردن با قــدرت از خدا 
بخواهند تا خداوند آن کار را انجام دهد و هر چه 
اعتماد و قدرت خواستن بیشــتر باشد امکان به 
وقوع پیوســتن آن خواســته نیز بیشتر خواهد 
شد. در این نگاه دین و اعتقاد فرد اهمیتی ندارد 
و فقط درخواست انســان از کائنات موضوعیت 
دارد. همچنیــن اراده خداوند حاکــم بر جهان 
نیست، بلکه خواســت خداوند تابعی از خواست 
انسان است. براساس این نوع از عرفان، خداوند 
در طبیعت، انســان و تاریخ حلول کرده، با آنها 
متحد می شود. در این حالت دیگر خداوند بیرون 
از آنها وجود مســتقلی ندارد و به همین دلیل، 
وجود در یک ســطح خالصه می شــود و از یک 
قانون پیروی می کند. در نتیجــه هر کس که با 
این قانون )گنوستیک( آشــنا باشد، می تواند بر 
تمام جهان حکم براند؛ به عبارتی هرکس خدایی 
درون خویش دارد. درحالی که در تفکر توحیدی 
این باور از وحدت وجود برابر با کفر و الحاد است و 
حلول الهی با تفکر توحیدی کامال در تضاد است. 
از طرفی ویژگی های یک مسلک حق عرفانی آن 
است که تمام شــئون زندگی را متوجه خدا  کند 
نه متوجه انسان و تمام دعوت ها به سمت وحدت 

باشد نه کثرت.
کتــاب »راز« که اثر دیگری از راندا برن اســت، 
قانون جذب را اینگونــه تعریف می کند: »قانون 
کشش می گوید هر چیزی مشابه  خود را جذب 
می کنــد. این در ســطح افکار مــا رخ می دهد. 
بنابراین وقتی شما فکری در سر دارید، فکرهای 
مشابه بیشــتری را به خود جذب می کنید. این 
بدان معناست که ذهن قدرت خلق خواسته های 
ما را در عالم خارج دارد و تمام زندگی ما وابسته 
به خواسته ها و تصاویر ذهنی ما است.« راندا برن 
در کتاب »راز« وظیفه انسان را برای رسیدن به 
خواسته هایش تنها تمرکز بر افکار عنوان می کند 
و معتقد اســت که وظیفه ما به عنوان انسان این 
است که افکارمان را بر آنچه می خواهیم متمرکز 
کنیم. آنها را به وضوح ببینیم و تجســم کنیم. با 
این کار یکی از بزرگ ترین قوانین هســتی را به 
مرحله عمل درمی آوریم و این قانون همان قانون 
کشش اســت. به عبارت دقیق تر در قانون جذب 
انســان کانون و محور عالم قلمداد می شود که 
بر جهان حکمفرمایی می کند و نیروی برآوردن 
خواسته های او در درونش قرار دارد که وابسته به 
قدرت تصور و تجسم انسان است. در کتاب راز، 
کائنات به عنوان غول چراغ جادوی انسان معرفی 
می شود که اوامر او را اطاعت می کند؛ »در واقع 
غول تنها به هر یک از خواســته های شما پاسخ 
می دهد و آن را اجابت می کند. غول همان کشش 
است که همیشه وجود داشته است و به هر آنچه 

تجددشناسی و غرب شناسی 
حقیقت های متضاد

برای بسیاری از عالقه مندان 
به مباحث حول محور »غرب« 
و دانش هــای اجتماعی آن، 
طرح یک ســؤال برای ایجاد 
افقی جدید ضرورت دارد و آن 
ســؤال عبارت است از: » وجه 
تمایــز دو قلمرو یــا دو حوزه 
پژوهشــی »غرب شناسی« و 
»تجددشناســی« چیست؟« 

این ســؤال در زمینه ای ایجاد می شود که ما بدانیم قریب 
4 دهه است در جهان غرب یک حوزه مطالعاتی خاص به 
نام »تجددشناسی« پدید آمده و رشد فوق العاده سریعی 
هم داشته است. آن هم درحالی که ما تمام آنچه را که در 
زمینه »غرب شناسی« انجام داده ایم، هیچ نشانی از تمایز 
خاص این حوزه با حوزه پژوهشی »تجددشناسی« ندارد. 
بی هیچ ابهامی در واقع آنچه در این زمینه در غرب در مقوله 
تجددشناسی انجام می شود، امری متفاوت با آنچه به صورت 
رسمی و نهادی به عنوان »علم« به ما عرضه می شود نیست. 
درنتیجه بایستی برای آنکه »غرب شناسی« در ایران عصر 
انقالب اسالمی متولد ناشده نمیرد، به تمایز این دو قلمرو 
و حوزه پژوهشی التفات داشــت. کتاب »تجددشناسی و 
غرب شناسی، حقیقت های متضاد« اثری از دکتر کچویان 
است که توسط نشــر امیرکبیر راهی بازار شده و در واقع 
به معضل بنیادین »غرب شناسی« می پردازد. این کتاب 
تالشی است برای پاسخ به بیان وجه تمایز این حوزه با هر 
حوزه مطالعاتی دیگر درباره تجدد، یا پاسخ به سؤال در مورد 

غرب به عنوان یک تمدن متمایز و خاص. 

علم بدون معنویت
مقام معظم رهبری: »اینکه گفته می شــود اسالم گرایان روشنفکر 
و روشن بین با تمدن غربی مخالفند، خود معاندان غربی نعل واژگونه 
می زنند؛ وانمود می کنند اینها با علم و پیشرفت مخالفند؛ درحالی که 
مخالفت مؤمن به اسالم با تمدن غربی به خاطر پیشرفت علمی و مبارزه با 
خرافات و علمی کردن همه روابط اجتماعی نیست؛ به خاطر خأل معنویت 
و فضیلت در این مجموعه دنیایی است. البته این سرنوشت غرب بود که 
به این ورطه دچار شود. روحانیتی که غرب قبل از رنسانس اروپا به آن 
دچار بود - آن کج فکری ها، آن واپسگرایی ها، آن تعصب های عنادآمیز و 
به کلی دور از عقل و منطق - واکنش اش همین ها هم بود. وقتی با علم و 
پیشرفت مخالفت می کردند و انسان ها را به جرائم موهوم، زنده زنده در 
آتش می سوزاندند - این مربوط به همین دو سه قرن پیش اروپاست؛ مال 
خیلی قدیم نیست - وقتی خرافات زشت بر همه شئون فکری و معنوی 
اروپا و کلیسای آن روز حاکم بود، نتیجه اش می شود همین چیزی که در 
اروپا پیش آمد و اروپا را در این سراشیب انداخت. شما جوان ها آن روز را 
خواهید دید که این دنیای متمدن غربی از نبود معنویت، دچار هالکت 
و نابودی خواهد شد؛ از اوج توانایی ها و اقتداری که امروز از آن برخوردار 
اســت، به حضیض ذلت و ناتوانی خواهد افتاد. نتایج فعل و انفعاالت 
تاریخی، سریع و زودرس نیست. روزی این نتایج دیده خواهد شد که 
دیگر عالج پذیر نیســت؛ و آن روز برای تمدن غربی فراخواهد رسید؛ 
هشدارش را هم همین امروز خود روشن بینان غربی دارند می دهند. این 
به خاطر چه بود؟ اینها در علم مشکلی نداشتند. از طریق این علم، ثروت 
بی اندازه هم کشف کردند و به دست آوردند؛ از ثروت های زیرزمینی و 
منابع خدادادی هم حداکثر استفاده را کردند؛ به فضا هم رفتند؛ به اعماق 
اجسام هم پی بردند؛ از این علم هم برای به دست آوردن ثروت و قدرت و 
سیاست و همه  چیز، حداکثر استفاده های مشروع و نامشروع را کردند؛ با 
همین علم استعمار کردند؛ کشتارهای گوناگون جهانی کردند؛ میلیون ها 
انســان را اروپایی ها در قرن اخیر و در جنگ هــای مختلف و حوادث 
گوناگون کشتند؛ بنابراین اینها در علم مشکلی نداشتند؛ اما علم بدون 
هدایت و فضیلت و معنویت و انسانیت، و علم ناظر فقط به دنیا و غمض 

عین از آخرت، نتیجه اش همین است.« 1383/03/22

اندیشه راهبر

کتاب اندیشه

سالح اشک
آیت اهلل جوادی آملی)حفظه اهلل(:

»انسان در حوزه گرایش، ما انسان ها در برابر بد و خوب گرایش یکسانی 
نداریم. ما به کارهای خوب گرایش کامل داریم و به کارهای بد هیچ 
گرایشی نداریم، پس بینش ما به بد و خوب یکسان است؛ اما گرایش 
ما به آنها اینگونه نیست؛ برای مثال ما غذای خوب و بد یا سودمند و 
زیانبار را به صورت یکسان تشخیص می دهیم و تشخیص ما درباره هر 
دو یکسان است؛ اما گرایش دستگاه گوارش ما به هر دو یکسان نیست. 
دســتگاه گوارش غذای خوب را به راحتی هضم می کند؛ اما غذای 
مسموم را تحمل نکرده، با تهوع پس می زند. این رفتار در روح انسان 
هم وجود دارد. روح اخالق خوب و بد، عدل و ظلم، امانت و خیانت، و 
صدق و کذب را به صورت یکسان تشخیص می دهد؛ اما به همه اینها 
گرایش یکسان ندارد؛ یعنی به عدل، امانت و صدق گرایش دارد، به 
همین دلیل، وقتی کودکی برای نخستین بار دروغ می گوید، بدنش 

می لرزد؛ ولی هنگام راستگویی با شجاعت حرف می زند.
برای تنظیم دستگاه بینش و دانش )عقل نظری(، باید راه های برهانی، 
نظیر فلسفه، حکمت، کالم و عرفان را بپیماییم و برای تنظیم گرایش 
)عقل عملی(، باید کارهای عملی را پی بگیریم. »عقل عملی« همه 
تصمیم گیري های گرایشی انســان را برعهده دارد و کارهایی نظیر 
عزم، اراده، محبت، اخالق، نیت و... را مدیریت می کند. اگر این مدیر 
به درستی تربیت شود، در برابر فتواهای عقل نظری خضوع می کند؛ 
یعنی برای انجام هر کاری از عقل نظری فتوا می گیرد؛ ولی اگر این 
مدیر به درستی تربیت نشود، خودسری کرده، از مرکز فرهنگی خود 
که عقل نظری و دانش است، استفتا نمی کند و به عکس از زیرمجموعه 
خود که شهوت و غضب است، نظر می خواهد و براساس میل آنها عمل 
می کند. بدین ترتیب، عقل عملی دیگر مدیر نیســت، بلکه شیطان 
است. برای آنکه این مدیر هدایت شــود، راه های فراوانی وجود دارد. 
یکی از راه های هدایت، چنان که در دعای شریف کمیل آمده است: 
»وسالحه البکاء«، اشک، آه و گریه است که اسلحه درونی مؤمن است. 
بنابراین، اگر باطن مؤمن به سالح اشک و ناله مسلح باشد، در مقابل 

خواسته های غضب و شهوت می ایستد و از آنها پیروی نمی کند.«

اندیشه مسطور

مدیریت جنسی یا تربیت جنسی؟
در یک معنا سیاست یعنی مدیریت و از این جهت می  توان 
گفت قدرت سیاسی همواره درصدد مدیریت است و پای آن 
به ریز ترین مسائل و شــخصی ترین موضوعات هم می رسد. 
تفاوت قدرت های سیاسی جهان مدرن هم در اصل مدیریت 
نیســت، بلکه در نوع مدیریت اســت که الگوهای سیاسی 
کالن را می آفرینــد؛ به عنوان مثال در یک نــوع مدیریت، 
هرم قدرت تمایل به سرکوب رفتارهای خارج از میل و اراده 
خود دارد که اســتبداد و دیکتاتوری را می آفریند و در دیگر 
مدل مدیریتی، قدرت ها اجازه بروز هر نوع رفتاری را صادر 
می کنند تا به راحتی امکان رصد، مطالعه و جهت دهی به آن 
را داشته باشند. البته صدور اجازه به بروز هر رفتار، بدون مرز 
نیست بلکه اگر رفتاری را نفی کننده اصل قدرت یا نفی کننده 
مشروعیت پایگاه اعمال سیاســت بدانند، هرگز اجازه بروز 
به آن را نمی دهند و شیوه ســرکوب البته با عناوین موجه 

همچنان جریان می یابد.
در هر صورت میل و عطش شــدیدی که نسبت به مدیریت 
هرچیز وجود دارد، زیربنای بسیاری از قدرت های سیاسی 
را شــکل می دهد و ارضای این میل ســبب ورود مدل های 
مدیریتــی به شــخصی ترین رفتارها در حیــات فردی نیز 
می شــود؛ مانند دخالت قدرت های سیاســی در مدیریت 
امر جنســی. شــاید جورج اورول که در کتاب رمان 1984 
تصویری خشن از نوع دخالت کمونیسم در زندگی شخصی 
افراد و ســلب آزادی رفتار را ارائه کرد و به نوعی ســعی در 
نشان دادن خصیصه های مســتبدانه کمونیسم داشت، اگر 
به الیه های باطنی »قدرت سیاسی« پی برده بود، صرفا این 
دست نظام های سیاسی را مورد تخطئه قرار نمی داد و متوجه 
می شد ماهیت اساسی قدرت در جهان مدرن، میل به دخالت 
و اعمال مدیریت است و این میل به شکلی جنون آمیز به تمام 
ابعاد زندگی بشــر ورود کرده و البته در این مسیر مدل ویژه 
خود را پیاده می کند که نمونه آن را می شود در مدیریت امر 

جنسی یافت.
تولید ادبیات گونه شناســانه پیرامون انحرافات جنســی از 
همین جهت قابل تحلیل است؛ به عنوان مثال آنجا که لواط 
از یک عمــل انحرافی و حتی ارتداد مذهبی-کلیســایی به 
هم جنس خواهــی و نوعی تمایل متمایز تغییر شــکل داد، 
مســئله مدیریت در میان بود. همچنین دیگر انحرافاتی که 
روانشناسان سده نوزدهم با اسامی ظاهراً موجه طبقه بندی 
کردند. هدف رسمیت بخشی به این همه انحرافات جنسی 
برآمده از انحطاط اخالقی و ولنگاری اشباع ناشــدنی، دادن 
واقعیتی تحلیلی به آنهاســت برای توسعه مدیریت و اعمال 

قدرت بر همه  چیز.

از جهت دیگر، آنگاه که قدرت تصمیم می گیرد به جای حذف 
و مخفی ســاختن انواع انحرافات جنسی، آنها را به رسمیت 
بشناسد و ســپس به عنوان گونه های متفاوت معرفی کند، 
در وهله اول این امر، »آزادی« به نظر می رســد و خوشایند 
آنهایی است که لیبرالیسم را بابت همین تساهل و تسامح و 
عدم دخالت در بروز امیال شخصی و کیفیت زندگی خصوصی 
می ستایند اما کمی دقت نشان می دهد این گونه شناسی و 
طبقه بندی و رسمیت بخشیدن به انواع انحرافات جنسی با 
اســامی زیبا و توجیه گر و فریبنده، برای مدیریت و اعمال 
قدرت اســت و التفات به این وجه، ســراب آزادی را تبخیر 

می کند.
به سبب همین میل شــدید و افراطی به مدیریت هرچیز، 
گفتمان های جنسی از سده هجدهم به بعد قارچ گونه رشد 
یافتند که چند دستورالعمل کلی را سامان می دادند: تحریک 
به سخن گفتن، سازوکارهای شنیدن و ثبت، روش هایی برای 
مشاهده، استنطاق و صورت بندی علمی. اینگونه رفتارهای 
جنســی از مخفیگاه بیرون آمد و ملزم شد وجود گفتمانی 
داشته باشد. در واقع جهان جدید به پرگویی عظیم پیرامون 

امرجنسی مبتال شد. )فوکو، اراده به دانستن، ص41(
مســئله اصلی این گفتمان ها نیز کاهش انحرافات در حوزه 
امر جنسی نیست؛ چرا که اساسا آنها به انحراف در این زمینه 
قائل نیستند بلکه مسئله اصلی، مدیریت هر چیزی است که 
امکان مدیریت را دارد. در همین راستا قدرت سیاسی با تمام 
گفتمان های خرد و کالنش، عالقه وافری به کمیت ســازی 
نشان می دهد تا بتواند با اعداد و ارقام و آمار، مسیر مدیریت را 
فراهم سازد و در نتیجه اگر موضوعی به لحاظ ماهوی نتواند به 
زبان عدد و رقم درآید و آماری شود، آن موضوع تا حد زیادی 
از اعمال مدیریت خارج شده و این نوعی انحراف از گفتمان 

تلقی می شود.
اما اســالم تربیتی، هم برخــالف مدرنیتــه و هم برخالف 
مسیحیت کلیسایی قرون وسطی و عصر رنسانس که اعتراف 
به گناه جنسی با تعریف جزئیات را الزامی می دانست؛ هرگز 
پرده برداری از گناهان گذشــته را تجویز نکــرده و حتی از 
بازگویی آن منع می کند و آن را به مسیر ارتباطی و بی واسطه 
فرد با خدا هدایت می کند. به گونه ای که گویی تعمدا درصدد 
عدم دخالت در این فضای شخصی است و هرگز قصد مدیریت 
آن را ندارد. البته عدم تمایل اسالم به واگذاری مدیریت امر 
جنسی به عنوان یکی از ابعاد مهم زندگی فردی و شخصی به 
سایر انسان ها، به معنای نداشتن برنامه تربیتی در حوزه امر 
جنسی نیست. این موضوع زمانی روشن می شود که بدانیم 
اساســا تربیت مقوله ای جدا از مدیریت و سیاســت است. 
مختصرا می توان گفت در تربیت هدف اعمال قدرت نیست 
بلکه پرورش و رشد اســت و این ادبیات هرگز با صورت های 
علمی مدرن، تفهیم نمی شــود. چنانچه مفهوم »اشــاعه 
فحشــاء« یا گناه قلمداد کردن هرگونه انحراف از طبیعت و 

فطرت انسانی فهم نمی شود.

سیدمیثم میرتاج الدینیاندیشه انتقادی
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هفتم مهرماه۱۴۰۰، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی محمد خزاعی را 
به سمت رئیس سازمان سینمایی منصوب کرد؛ پیش از آن بارها 
صحبت از حضور خزاعی در سازمان سینمایی به گوش رسیده بود 
ولی گفته می شــد مذاکرات این دو نتیجه بخش نبوده و مدیریت 
خزاعی بر سینمای ایران منتفی شده است. صحبت از گزینه های 
دیگری در میان بود که خبر رسید در نهایت اسماعیلی، وزیر ارشاد 
به همان گزینه قبلی بازگشته است و اینگونه شد که خبر حضور 
تهیه کننده »قالده های طال« در سازمان سینمایی روی خروجی 
خبرگزاری ها رفت. انتخاب محمــد خزاعی به عنوان تهیه کننده 
سینمایی که سابقه دبیری چند دوره جشنواره فیلم فجر و جشنواره 
فیلم های دفاع مقدس را در کارنامه داشت، امیدبخش بود. فردی از 
جنس سینما با ســابقه مدیریت فرهنگی که مناسب ترین گزینه 
دولت سیزدهم برای تصدی ریاست سازمان سینمایی بود. هرچند 
مشکالت انباشت مشکالت سینمای ایران پس از 2سال کرونا، نشان 

می داد خزاعی مسیر دشواری را پیش رو دارد.

تصمیم به انحالل جشنواره جهانی
انحاللجشــنوارهجهانیفیلــمفجریکــیازجنجالیترین

تصمیماتمحمــدخزاعیبود.۴آبان۱۴۰۰رئیسســازمان۱
سینماییاعالمکرد:»پیروبررسیکارگروهمطالعهوارزیابیجشنوارهها
وبنابهمطالبههایصنوفوســینماگرانکشوردرسالهایگذشته،
سازمانسینماییبهاینجمعبندیرسیدهاستکه۲جشنوارهملیو
جهانیفجررابهصورتیکپارچهتحتعنوان»جشنوارهبینالمللیفیلم
فجر«برگزارکند.«بهاینترتیبداستانبرگزاریجشنوارهجهانیفیلم
فجربهپایانرســید.جشــنوارهجهانیفیلمفجردســتاوردسازمان
سینماییدولتیازدهمبود.تفکیکبخشبینالمللازبخشملیبهتولد
جشنوارهایانجامیدکهباتمامایرادهایواردهبرآن،اعتباربینالمللی
یافتهبود.جشــنوارهایکهبهتازگیبهعضویتفیایف)فدراســیون
بینالمللیانجمنتهیهکنندگانفیلم(درآمدهبود.واقعیتایناستکه
همیشــهبخشبینالمللزیرســایهبخشملیقرارداشــتوبعداز
راهاندازیجشنوارهجهانی،همفرصتومجالبیشتریبرایفیلمهای
ایرانیدرجشنوارهملیفجرفراهممیشدوهمبخشیکهعمالزائدبود
برایخودهویتیمستقلیافتهبود.بهشیوهبرگزاریجشنوارهجهانی
فیلمفجرانتقاداتیواردبودولیمتوقفکردنشهمحکمبازگشتبه
گذشــتهراداشــت.اقدامیکهبیشــتربامخالفتمواجهشدوحتی
رسانههاییکهبارهانسبتبهعملکردجشنوارهجهانیانتقادواردکرده
بودندهممنتقداقدامرئیسسازمانسینماییشدند.مهردرتحلیلیبا
اشارهبهعضویتجشنوارهجهانیفجردرفیایفچنینآورد:»اهمیت
اینثبتجهانیوپیوستنبهفیاپفدرآناستکهبهگفتهدبیراناین
رویدادتنها۱۶رویدادمعتبردرسطحجهانتوانستهاندبهاینجایگاه
برسند.اتفاقیکهمیتوانستدروازهایبرایمطرحشدنسینمایایران
درسطحجهانشود.حاالاماباادغاماین۲بخش،سرنوشتاینموضوع
همدرهالهایازابهامقراردارد،رویدادیکهتوانستهگامیبلنددرثبت
جهانیبرداردتنهایکسالبعدازموفقیتشبالفاصلهدرتقویمسینمایی
جابهجامیشودکهاتفاقایکیازاساسیتریندالیلدرتأخیراینثبت
همانتاریخبرگزاریاشبود.ادغامدوبارهبخشملیوجهانیفیلمفجر،
بهتعبیریبهمعنایانحالل»فجرجهانی«میتواندقلمدادشودواین
اتفاقیعنییکیازدســتاوردهایســینمایایراندرسالگذشتهدر
تصمیمگیریتازهمدیرانسینماییبهطورکاملنادیدهانگاشتهشده
است.محمدخزاعیحاالبایدروشنسازدکهراهحلشبرایبازکردن

اینگرهچیستوآیااساسااینامربرایشموضوعیتداردیانه.«

سفرهای استانی
اینرامیتوانباقاطعیتاعالمکردکــههیچکدامازمدیران

دولتسیزدهمبهاندازهرئیسسازمانسینماییبهسفرهای2
استانینرفتهاست.خزاعیسفرهایاستانیاشراچندماهبعدازحضور
درساختمانمیدانبهارستانآغازکردودرمدتچندماهدربسیاریاز
نقاطکشورحضوریافت؛ازاینجهتخزاعیرکورددارسفرهایاستانی
میاندولتمرداناســت.مروریبرآنچهدرگزارشهایرسانههاازاین
سفرهامنتشــرشدهنشــانمیدهدکهرئیسســازمانسینماییبا

استراتژیمشخصومدونیازشهریبهشهریدیگررفتهاست.
عدالتمحوریوحمایتازسینماگرانشهرستانی۲محورتکرارشونده
صحبتهایخزاعیدرتمامسفرهایاســتانیاشاست.ایجادامیدو
پویاییدرهنرمندانخارجازمرکزکهمعموالدرحاشــیههنرمندان
پایتختنشــینقرارمیگیرند،ازبرنامههایسازمانسینماییدولت
سیزدهماستکهخزاعیدرسفرهایاستانیاشآنراپیگیریمیکند.

تشکیل شورای راهبردی برای باز کردن کالف پیچیده اکران

انبوهفیلمهاییکهدرزمانکروناپشتخطاکرانقرارگرفته
بودندرامیتوانیکیازمهمترینچالشهایمدیریتیسازمان3

سینماییدردولتسیزدهمدانست.بیشاز۲۰۰فیلمآمادهاکرانکه
اغلبهمدردولتقبلیپروانهگرفتهوتولیدشدهبودند،صفیطوالنیو
بیسابقهدرتاریخسینمایایرانتشکیلدادهبودند؛صفیکهمحصول
دستکمیکســالونیمتعطیلیاکرانبودند.درواقعاکرانعمومیاز
اسفند۱۳۹۸تااواخرتابستان۱۳۹۹تقریباتعطیلبودومعدودفیلمهای
اکرانشدهدراینایامنیزباشکســتمواجهشدهبودند.حاالهمهاین
فیلمهاباشروعمدیریتمحمدخزاعیکهبافروکشکردنپاندمیکرونا
همراهبودآمادهاکرانعمومیبودند.ضمناینکهدراینفاصلههمآثاری
پروانهساختگرفتهودرمراحلمختلفتولیدقرارداشتند.ماموریت
دشوارشورایصنفینمایشبرایساماندادنبهوضعیتاکرانعمومی
وحاشــیههاییکهدرپیاعالمزودهنگامفیلــم»المینور«داریوش
مهرجوییبهعنوانیکیازآثاراکراننوروزیپیشآمد،خزاعیرابهاین
نتیجهرساندکهیکنهادباالدستیبرایشــورایصنفیایجادکند.
خزاعیدرحکماعضایشورایراهبردیاکراناینوظایفرابرایاین
شوراتعریفکرد:»بررسیوایجادراهکارهایمؤثردرتامیننیازهای
نمایش،پیشــنهادشــیوههایحمایتیاکرانفیلمهایســینمایی،
برنامهریزیاکرانفیلمهایتولیدشــدهدورانکرونا،تدوینواصالح
آییننامهشورایصنفینمایش،تقویتوتوسعهبازارداخلیسینمای
ایران،صیانتازحقوقمخاطبانسینمایایران،توجهبهاولویتهای
فرضیکشوردربرنامهریزیوتدوینآییننامهاکران.«تشکیلشورای
راهبردیاکران،عمالچندماهیشورایصنفینمایشرابهحاشیهراند
ودراینفاصلهگفتهمیشدبیشترتصمیماتدربارهاکرانفیلمها،در
سازمانسینماییگرفتهمیشود.تااینکهاعضایجدیدشورایصنفی
نمایشانتخابودورتازهفعالیتهایاینشــوراباشتاببخشیدنبه
اکرانفیلمهایدرنوبتنمایشعمومیآغازشد.درماههایاخیرشاهد
شــلوغتریناکرانســالهایبعدازانقالببودهایم.اکرانشلوغیکه
نتیجهاشنارضایتیاغلبصاحبانفیلمهاازکمبودســالنوســانس
مناسباست.اینراهمبایدگفتکهدرشــرایطیکهبهگفتهیکیاز
مدیرانسینماییبیشاز۱۷۰فیلممتقاضیاکرانعمومیهستند،هر
تصمیمیدراینخصوص،بامخالفتهاییهمراهخواهدشد.بازکردن
کالفپیچیدهاکرانکهدرنهایتنهازعهدهشورایراهبردیبرآمدونه
شورایصنفینمایشتوانستراهکارمناســبیبرایآنبیابد،یکیاز
مهمترینمشکالترئیسسازمانسینماییاست؛مشکلیکهازدوره

قبلیرویدوشمحمدخزاعیوهمکارانشقرارگرفتهاست.

مرکز گسترش؛ متولی هنر و تجربه
یکیازتصمیماتمهممحمدخزاعیتغییرمدیریتگروههنر

وتجربهبود.رئیسسازمانسینماییمرکزگسترشسینمای۴
مستند،تجربیوپویانماییرابهعنوانمتولیاکرانفیلمهایهنریو

تجربیمعرفیکرد.تصمیمیکهواکنشهایمتفاوتیرادرپیداشت.
گروههنروتجربهدردورانمدیریتحجتاهللایوبی،رئیسســازمان
سینماییدولتیازدهمتشــکیلشــد؛گروهیکهدرسالهایاول
فعالیتشامیدهاییبرانگیختوخیلیهاآنرامهمتریندستاورددوران
مدیریتایوبیمیدانند.باکناررفتنایوبیازسازمانسینمایی،مدیران
بعدیبهمرورچترحمایتیشانراازگروههنروتجربهکوتاهوکوتاهتر
کردند.بهطوریکهدرسالهایپایانیدولتدوازدهم،ازهنروتجربه
فقطیکنامباقیماندهبود.خزاعیتصمیمگرفتبرایتقویتاینگروه،
مؤسســههنروتجربهایرانیانرازیرمجموعهمرکزگسترشسینمای
مســتندوتجربیقراردهد:»مرکزگســترشازاینپــسمدیریت،
هماهنگیونظارتبرفعالیتهایاینحوزهوهمچنین،وظیفهحمایت
وکمکبهچرخهاکرانفیلمهایهنریوتجربــیرابرعهدهخواهد
داشــت.درفصلجدیدحمایتازاکرانآثارهنریوتجربی،درکنار
مؤسسههنروتجربهایرانیان،کلیهمؤسساتودفاترپخشواشخاص
حقیقیوحقوقیعالقهمندهممیتواننددراینعرصهحضورپیداکنند
وهیچمجموعهایبهصورتانحصاریدرایــنزمینهفعالیتنخواهد

داشت.«
آنچهرئیسسازمانسینماییبهعنوانپویاییوتحولدرفعالیتگروه
هنروتجربهنامبردهبود،هنوزنمودچندانینداشتهاست.بهنظرمیرسد
کهمرکزگسترشسینمایمستندوتجربیهمچناندرحالسپری
کردندورانگذاراستوبرایمشاهدهنتیجهعملکردگروههنروتجربه
بامدیریتاینمرکز،بایدکمیصبوریپیشهکرد.تااینجایکارفقط
لوگویهنروتجربهعوضشــدهکهالبتهعدهایاعتقاددارندلوگوی
قبلیشکیلتروبهتربود.جدایازاین،مرکزگسترشبهعنوانمتولی
گروههنروتجربه،جلســاتمتعددیباکارشناسانوصاحبنظرانو
فیلمسازانبرگزارکردهوبهآسیبشناسیمشکالتوموانعوچالشهای
پیشرویعملکرداینگروهپرداختهاست؛قاعدتاخروجیاینجلسات

کارشناسیبایددردورتازهفعالیتگروههنروتجربهمشاهدهشود.

ممنوع الکارهای سینما؛ اسامی ای که اعالم نشدند 
ماجراازحاشــیههایحضورفیلمهاوفیلمســازانایرانیدر

جشنوارهکنآغازشد؛بهطورمشخصحضورفیلم»برادران5
لیال«دربخشمسابقهجشــنوارهفیلمکنکهبدوندریافتپروانهاز
سازمانسینماییراهیفستیوالشد.مجموعهاتفاقهایرخدادهدر
حاشیهبرگزاریجشنوارهواظهارنظرهایعواملسازندهبرادرانلیال،به
جنجالهاییدامنزدکهنتیجهاشبهمحاقرفتنفیلمبودودرمرحله
بعدحاشیههاوشایعاتدربارهممنوعالکارشدنبرخیازعواملسازنده
فیلمبهراهافتادوبعدازآنماجرایمتروپلآبادانپیشآمدوبیانیهای
که۱۷۰ســینماگرآنراامضاکردند.خزاعی۲۵مرداددرگفتوگوبا
خبرنگارانوعدهدادتایکهفتهدیگراسامیممنوعالکارهایسینما
اعالممیشود.رئیسسازمانســینماییگفت:»یکسریازدوستان
برایبیانیه۱۷۰نفرویکسریدیگرازدوستاننیزدرحاشیهجشنواره
فیلمکندچارمشکالتیشدهاند.دراینراستاودربارهبیانیه۱۷۰نفر
درخواستیکردیمکهگفتنداینجریانمربوطبهسازمانسینمایی
نیست،همچنینازکسانیکهاینبیانیهراامضانکردهواطالعینسبت
بهآننداشتندخواستیمرســمااعالمکنندتادچارمشکالتعدیده
نشوندامااینکهکدامیکازایندوســتانممنوعالکارهستند،تاآخر
هفتهآیندهرسمااعالممیشود.«بعدازاینصحبتهارسانههاشروع
بهگمانهزنیدربارهممنوعالکارهایسینماکردند.درطولاین۴دهه
سینماگرانبسیاریممنوعالکارشدهبودندولیهرگزاسامیبهصورت
رسمیاعالمنمیشد.بههمیندلیلصحبتهایخزاعیعجیببهنظر
میرسید.درنهایتهمماجرابهســکوتبرگزارشد.ماجرایاعالم
اســامیممنوعالکارهایســینماراشــایدبتوانعجیبترینرفتار

مدیریتیخزاعیدانست.

۵ قطعه آسان
بررسیعملکردیکسالمدیریت»محمدخزاعی«درسازمانسینمایی
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تمامــی ایــن امکان هایــی کــه بــرای نمایــش 
آثــار مســتند درحــال اجــرا هســتند، مؤثــر، 
خــوب و تأثیرگذارنــد چراکه مهم این اســت 
مــردم آثــار مســتند را ببیننــد؛ حــال از هــر 
طریقی. همچنیــن این را بایــد درنظر گرفت 
که اکران آثار متنوع در ژانرهای متنوع برای 
مخاطبانی با ذائقه های متفاوت خوشایندتر 
اســت و این باعث جذب مخاطبان بیشتری 

هم می شود

فرشاداکتسابیازاهمیتاکرانآنالینمیگوید
راهی برای رونق سینمای مستند

اکرانآنالینبهعنوانیکیازراهکارهاینمایشعمومی
فیلمهادرایامکرونا،هــرقدردرحــوزهفیلمهایبلند
سینماییتجربهایشکســتخوردهبوددرزمینهفیلم
مستندمورداستقبالعالقهمندانسینمایمستندقرار
گرفت.بهخصــوصاینکهفیلمهایمســتندبرایاکران
عمومی،راهیجزحضوردرگروههنروتجربهنداشتندو
عموماهممخاطبچندانینمییافتند.درحالیکهبااکران
آنالین،امکانیبرایدیدهشدنبهترومناسبترفیلمهای
مستندفراهمآمد.فرشاداکتســابی،مستندسازدرباره
تأثیراکرانهایآنالینبرسینمایمستندگفت:از۲سال
گذشتهکهبحثاکرانهایآنالینبهمیانآمدومخاطبان
امکاناینراپیداکردندکهبهصورتآنالینآثارمســتند
راتماشــاکنند،افرادزیادیکهدرشهرســتانهاحضور
داشتندنیزتوانستندبهاینآثاردسترسیپیداکنندواین
اتفاقمثبتوخوبیبود،بهویژهدرخصوصآثارحاضردر

جشنوارهنیزایناتفاقبسیارامیدوارکنندهبود.
اوکهباایلناگفتوگومیکردادامهداد:اگرایناکرانهادر
پلتفرمهایاختصاصینیزرخدهندفکرمیکنمسینمای
مستندشاهداقبالبیشتریباشد.همچنیناگردرکنار
ایناکرانهایآنالینامکاناتیفراهمشودکهآثارمستند
رادرسینماهانیزاکرانکرد،بازهمشاهدجذبمخاطبان
هستیم،بههرصورتسالنهاییاالندردسترسهستند
کهظرفیتکمتریدارندودرســانسهایاختصاصیو
مختلفشرایطپخشآثارمســتنددرآنهافراهماست.
اهمیتاکراندرســالنهایســینماازآنجهتاست
کهتأثیرگذاریبیشترینســبتبهصفحهمانیتوردارد
وارتباطیکهمخاطببامســتندوحالوهوایآنپیدا

میکندنیزملموسترومحسوستراست.
کارگردانفیلــم»همراهبافرات«دربــارهتأثیرعملکرد
ویاودیهابرافزایشتماشایمستنددرمیانمخاطبان
بیانکرد:نمایشآثارمســتنددرچنینویاودیهایی
اتفاقمثبتوروبهجلوییاستامانکتهمهمترایناست
کهافرادکمیهستندکهباسایتیمانندهاشورآشناباشند
واصالبدانندازچــهطریقیمیتوانندمســتندببینند.
تبلیغاترکناصلیآشناییمردمباسینمایمستنداست

کهفکرمیکنمبهآنپرداختهنمیشود.

اوافزود:بایدبرایاکرانهایآنالینتبلیغاتداشتهباشیم
ومنفکرمیکنماینتنهامشــکلیاســتکهاینشیوه
نمایشآثاردارد.اینرابایدبدانیمکهمردمدرابتداباید
بدانندآثارمستنددرکجاوبهچهصورتدرحالنمایش
هستندوبرایرســیدنبهچنیننقطهایمثبتترینراه

تبلیغاتدرستاست.
اینکارگردانمستنددربارهطرح»اکرانحقیقت«کهبه
همتمرکزگسترشسینمایمستند،تجربیوپویانمایی
آغازشدوهمچنانادامهداردوآثارمستندمتعددیازاین
طریقدرحالنمایشهســتند،عنوانکرد:فکرمیکنم
یکیازمستندهایمندرمیاننخستینآثاراکرانشده

درطرح»اکرانحقیقت«باشد.
منمعتقدمتمامیایــنامکانهاییکهبراینمایشآثار
مستنددرحالاجراهســتند،مؤثر،خوبوتأثیرگذارند
چراکهمهمایناستمردمآثارمســتندراببینند؛حال
ازهرطریقی.همچنیناینرابایددرنظرگرفتکهاکران
آثارمتنوعدرژانرهایمتنوعبرایمخاطبانیباذائقههای
متفاوتخوشایندتراســتواینباعثجذبمخاطبان

بیشتریهممیشود.
اوادامــهداد:درنهایــتنتیجهاینعملکردهابررســی
میشودودراینموضوعهممنبازمعتقدماگرتبلیغات
واطالعرســانیخوبیصورتگیرد،نتیجــهقابلقبولو
مطلوبخواهدبود.اینرانیزبایدبدانیمکهاینتبلیغات
بایددرسطحعموممردمشــکلبگیرد،نهتنهابرایافراد
متخصصواهالیسینماچراکهماخودمانازفعالیتها
وآثاریکدیگرباخبرهســتیمومیخواهیممردمفیلمما

راتماشاکنند.

جان پناه
کرونا، تهران و زندگی

فرزادجعفریدرمســتند»جانپنــاه«بهموضوع
مواجههانســانبابحران،بعدیتازهدادهاســت.
فیلم،روایتیازیکگروهازمهندســانساختمان
استکهبایدبخشــیازبیمارســتانیرابازسازی
کردهودراختیاربیمارانمبتالبهکروناقراردهند.
برایبینندهایکهآنروزهایسختودشواررابه
یاددارد،تماشــای»جانپناه«تجربهایاستکه
احساســیدوگانهرادربیینندهبهوجودمیآورد.
خاطراتتلخبــادیدنتصاویرزندهمیشــوندواز
سویدیگرشــرحاینروایتومقابله،غرورآفرین
است.فیلمسازکوشیدهبامحورقراردادنشخصیت
مهندس،اورابهعنوانقهرمانمبارزهباکرونادرآن
بیمارستان،بهمخاطبمعرفیکند.قهرمانیبااراده
کهباوجودمخالفتهاومشکالتمیکوشد،پروژه
بســامانبرســد.»جانپناه«بهعنوانیکمستند
گزارشی،اطالعاتیکاملازپروژهتجهیزبیمارستان
داردودرکنارآن،روندشــیوعویــروسکرونادر
روزهاینخستراثبتمیکند.بهایندلیلفیلمدر

سالهایآتیهمارزشتماشادارد.

کوتاهدربارهسهمستند»اکرانحقیقت«
گلوله باران

 و بارانی که می بارد
مستند»گلولهباران«تولید
مشــترکمرکــزمســتند
حقیقتومرکزگســترش
سینمایمســتند،تجربیو
پویانماییدرســیزدهمین
جشنواره»سینماحقیقت«
رویپــردهرفــتومــورد
توجهقرارگرفــت.مرتضی
پایهشــناسدراینروایت

ضدقصهوخاص،سرنوشت۳مردراروایتکردهکهدربحران
گرفتارشدهاند.نامفیلم،اشارهایتلویحیبهموقعیتیاست
کهتعدادیازمدافعانحرمدرآنمحصورشدهاند.درسکانس
پایانیوجاییکههمهچیزظاهــرابهآرامشوزندگیختم
شده،بارشباراننویدزندگیاست.؛نویدیکفرصتدوباره
برایتجربهزیباییهایزندگی.فیلمشــرحاینهمجواری
اســت؛همجواریتنگاتنگزندگیومرگ.»گلولهباران«
شروعمسیریتازهدرکارنامهفیلمسازیاستکهبا»فیلم
ناتمامیبرایسمیه«شناختهشدهاست.اویکفیلمخوب
کوتاههمدرکارنامهدارد:»چوب«.»چوب«بدوندیالوگ،
بدونهیچنشانهوعنصراضافهبهکمکتصویروصدا،بازهم
تقابلزندگیومرگرابهتصویرکشیدهاست.ازاینجهت،
»گلولهباران«و»چوب«ازیکسلیقهونگاهبرخاستهاندوبه
ذاتسینمانزدیکند.مرتضیپایهشناسکهبا»فیلمناتمامی
برایسمیه«نشاندادهراویخوبیاست،با»گلولهباران«
و»چوب«بهعرصهایتازهپاگذاشــتهاست؛جهانیکهبه

سینمانزدیکتراستتاادبیات.

کنترپوان
یک چهره، هزار راز
مستندهایپرتره،محبوب
وپرتماشاگرهســتندودر
ایران،دوستدارانپرشماری
دارنــد.»کنترپــوان«بــه
کارگردانیمحمدفرزیننیا
کهدرپانزدهمینجشنواره
»ســینماحقیقت«نمایش
دادهشــدیکــیازبهترین
مستندهایپرترهسالهای

اخیراستکهبراساسپژوهشیهمهجانبهودقیقساخته
شدهاست.فیلمســازروایتپرجزئیاتشازشخصیتچند
بعدیوغریبرکنالدینمختاریرابهکمکتصاویربازسازی
شدهوگفتارمتنیجذاببهگوشمخاطبشمیرساند.فیلم،
ازاینمنظرکهتماشاگرشرابایکچهرهمهمتاریخمعاصر
آشــناکردهووجوهمختلفشــخصیتاوراعیانمیکند،
بهعنوانســندیتاریخیاهمیتیافتهوبارهاقابلدیدن
اســت.کارگرداندرروایتیدقیقوپرنکته،پــردهازرازو
رمزهایزندگیمختاریبرمــیدارد.»کنترپوان«زندگی
دوگانهمختاریرابههمپیوندمیزند،ازدنیایموسیقیبه
گسترهسیاستمیرسدوبخشهاییجذابازتاریخمعاصر
رابرایبینندهبازگومیکند.ظهوررضاخان،خفقانحاکم
برجامعه،سرکوبمردمودرکنارآن،رونقموسیقیوهنر
درآنمقطع،مواردیاستکهفیلممطرحمیکند.فرزیننیا
درکمبــودتصویروعکسازآنمقطع،بابازســازیبعضی
فصلهایزندگیمختاری،مثلفصلدادگاه،ساختاربصری
فیلمشراغنابخشیدهاست.اســتفادهازصدایبازیگران
مطرح)پیامدهکردی،رضابابــک،حمیدرضاآذرنگو...(

اجرایگفتارمتنهاراتنوعوگرمادادهاست.

پالن۱

پالن۳

پالن۲

سینمایمستند
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