
روز امتحان خونین  
در  کابل

يك سال پس از سلطه طالبان در 
كابل، افغانستان همچنان از ناامني 

و حمالت تروريستي رنج مي برد

 بازهم ژنرال
بازهم استقالل

در تاریخ لیگ برتر اســتقالل فقط یک قهرمانی 
بدون امیر قلعه نویی داشته است. او پرافتخارترین 
ســرمربی تاریخ این باشگاه به شــمار می آید و 
اســمش طوری در تار و پود آبی ها تنیده شده که 
حتی تندروترین منتقدانش هم نمی توانند آن را 
انکار کنند. با این همه اما، شاید بتوان گفت وزن 
محبوبیت قلعه نویی هم سنگ دســتاوردهای او 
نیست و شاید به همین دلیل باشد که حضور امیر با 
تیم های دیگر در مقابل استقالل تقریبا هرگز یک 
مصاف عادی نبوده است. حواشی بسیار زیادی از 
رویارویی های قلعه نویی با استقالل ثبت شده که در 
نوع خودش بسیار عجیب است. از همین رو مالقات 
امروز قلعه نویی در قامت سرمربی گل گهر سیرجان 

برابر استقالل هم حائز اهمیت مضاعف است.

اینبازیمساوینمیشود
نکته جالب توجه در مورد تقابل های پرشمار امیر 
قلعه نویی با استقالل این است که او یا می برد و یا 
می بازد. یعنی به ندرت مصاف تیم های قلعه نویی 
با استقالل منجر به ثبت نتیجه مساوی شده است. 
طی 29تقابل قبلی بین امیــر و آبی ها، این مربی 
10بار برنده بوده، 14بار شکســت خورده و تنها 
5مسابقه به تساوی انجامیده است. در فوتبالی که 
نرخ مساوی هایش بسیار زیاد است، چنین نسبتی 
نشان از جذابیت همیشگی تقابل های قلعه نویی 
با اســتقالل دارد. اگر قرار باشــد انصاف به خرج 
بدهیم، باید بگوییم اغلب ایــن بازی ها هم زیبا و 

تماشاگرپسند از آب در آمده است.

گناهشچیست؟
چنان که گفتیم قلعه نویی افتخارات بســیار زیادی 
برای استقاللی ها کســب کرده و قاعدتا تقابل او با 
این تیم باید کم التهاب باشد، اما اتفاقی که رخ داده 
دقیقا برعکس اســت. اینکه چرا دست کم گروهی 
از هواداران اســتقالل چندان از قلعه نویی استقبال 
نمی کنند می تواند دالیل متنوعی داشته باشد. برخی 
بر این باورند که او کامیابی استقالل را تنها در حضور 
خودش می خواهد و مایل نیست دیگر مربیان روی 
نیمکت این تیم به موفقیت برســند. یک بار فرهاد 
مجیدی زمانی که دســتیار وینفرد شفر بود، بعد از 
پیروزی استقالل برابر سپاهان قلعه نویی به صراحت 
این مسئله را عنوان کرد. در همین راستا عده ای از 
هواداران مثال می زنند که قلعه نویــی در دوره اول 
حضورش در سپاهان بازیکنانی مثل خسرو حیدری 
و فابیو جانواریو را با خودش به این تیم برد و استقالل 
را ضعیف کرد. هر چند قلعه نویی بارها این موضوع را 
توجیه کرده و گفته: »خودشان نمی خواستند بمانند. 
از خسرو بپرسید داشت به کدام تیم می رفت.« برخی 
دیگر هم به ادبیات آمیخته به منت قلعه نویی اشاره 
می کنند؛ اینکه بارها گفته در دسته 3 هم استقالل را 
رها نکرده و به نوعی اجر کارهایش را از بین برده است.

داستانهایفراموشنشدنی
از تقابل هــای قلعه نویــی بــا اســتقالل قاب ها و 
حکایت های جنجالی و عجیب زیادی به جا مانده 
که به این راحتی فراموش نمی شــود. او یک بار بعد 
از متوقف کردن آبی ها با مس کرمان مشتش را گره 
کرد که هنوز هم تصویر داغی در فضای مجازی به 
شمار می آید. زبان درازی مهدی رحمتی به قلعه نویی 
در حاشیه بازی استقالل و تراکتور هم تصویر مهم 
دیگری است، مثل دست ندادن فرهاد مجیدی با او در 
لیگ هجدهم و البته مصاحبه بسیار تند و باورنکردنی 
قلعه نویی بعد از باخت گل گهر به استقالل در جام 

حذفی که به خاطرش چند ماهی هم محروم شد.

 کارت قرمز
برای آقای داور!

در فهرست تازه داوران بین المللی فوتبال ایران، نامی 
از علیرضا فغانی دیده نمی شود. فدراسیون فوتبال 
در فهرست جدید داوران بین المللی، 7اسم قرار داده 
و علیرضا فغانی را از لیست کنار گذاشته است. در این 
فهرست، موعود بنیادی فر نفر اول به شمار می رود 
و داورانــی مثل بیژن حیدری، پیــام حیدری، امیر 
عرب براقی، حسن اکرمی، وحید کاظمی و مرتضی 
منصوریان 7داور بین المللی فوتبال ایران به شــمار 
می روند. کناررفتن علیرضا فغانی از این فهرســت، 
حواشی خاص خودش را داشته است. او بدون تردید 
موفق ترین داور این سال های فوتبال ایران و یکی از 
بهترین داوران تاریخ آسیا به حساب می آید. داوری 
که در جام جهانی 2014 حضور داشت و تا روز پایانی 
جام جهانی 2018 نیز در روسیه بود و دیدار رده بندی 
را بین انگلیس و بلژیک سوت زد. فغانی در سال هایی 
به این موفقیت های بزرگ رســید که فوتبال ایران 
نتوانسته بود خودش را به بام فوتبال آسیا برگرداند 
و حاال ایــن تصمیم دربــاره او، واکنش های زیادی 
را در جامعه داوری به همراه داشــته اســت. جالب 
اینکه علیرضــا فغانی در همین فصــل نیز قضاوت 
چند مســابقه لیگ برتری را بر عهده داشته و هربار 
نیز از ســوی مربیان 2تیم مورد ستایش قرار گرفته 
اســت. باید پذیرفت که بین ایــن داور و چهره های 

فعلی داوری فوتبال ایران، 
تفاوت سطح وجود دارد و 

این تفاوت ســطح به خصوص در قضاوت نبردهای 
حساس بیشتر به چشم می آید.
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داستان اسفندیار
اسفندیار که با قرارداد 300هزار دالری به گران ترین 
بازیکن این فصل والیبال معروف شده، برای رفتن به 

روسیه و تیم اورفا مشکل ویزا دارد
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امير قلعه نويي پرافتخارترين سرمربي تاريخ استقالل است 

اما در عين حال نبرد او با اين تيم هيچ گاه عادي نبوده است
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دوشنبه 30 آبان 1401
B جام جهانی- گروه

پاری سن ژرمن به خاطر مسی به بارسلونا 
اعالن جنگ کرده است. ستاره آرژانتینی 

بدش نمی آید به تیم سابقش برگردد

 بنزما آماده دریافت توپ طال  شده است
 او به تازگی جوایز فصل گذشته اللیگا را گرفته 

و به تمرینات رئال هم برگشته است
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صفحه17

دفاع مقدس، فقط نبرد و جانفشــانی های مردان در خط 
مقدم نبود، پشــت جبهه ها، زنان گمنامی بودند که از 
آسایش خود گذشتند و پای تشت های خونین لباس های 
رزمنده ها نشستند. شستند و دوختند تا ثابت کنند 
برای این وطن، برای این انقالب، جان شیرین ارزشی 
ندارد. یکی از این بانوان ســاکت مزیدی است . 
هنرمندی اصفهانی که هنر مشبک و معرق را از 
17 سالگی از پدرش آموخت و در مدت کوتاهی 

به سمت استادی این رشته رسید...

پای صحبت های هنرمند  اصفهانی »ساكت مزيدی«
تابلوهایم را دریابید

22

17

امیرحســین اســفندیار می تواند 
خودش را به روســیه برســاند؟ 
بازیکن تیم ملی والیبال که در لیگ 

ملت ها یکــی از بهترین های ایران 
بود، در مســابقات قهرمانی جهان 
مثل خود تیم بــا افت وخیزهایی 
روبه رو شد، با این حال بازی های او 

در حدی بود که...

رئيس ستاد كل نيروهای مسلح تاكيد كرد
اقدام خصمانه آمریکا  بی جواب نمی ماند

اميرحسين برای رفتن به روسيه مشکل ويزا دارد
داستان اسفندیار
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20

خداداد افشــاریان 2دلیل مهم را برای کنارگذاشتن فغانی 
از فهرســت داوران بین المللی فوتبال ایران عنوان کرده 
است. نخستین دلیل از نگاه افشاریان مسئله »محدودیت 
سنی« بوده است. فغانی 44سال و 6ماه سن دارد و در آستانه 
45سالگی است. جالب اینکه برخی رســانه ها نیز در تأیید 
این تصمیم از رسیدن فغانی به پایان سن قانونی قضاوت 
بین المللی نوشــته اند اما براساس قوانین صریح فیفا 

مسئله محدودیت سنی داوری از...

نام عليرضا فغانی از فهرست داوران بين المللی ايران خارج شد
کارت قرمز  برای آقای داور!

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: اگر آمریکایی ها نسبت 
به پهپاد ایرانی اقدامی داشته باشند، نیروهای مسلح جمهوری 

اســالمی ایران به این اقدام خصمانه پاسخ خواهند داد و 
این حق مقابله و انتقام را بــرای خود محفوظ می دانیم. 
سردار سرلشکر محمدباقری در واکنش به ادعای انهدام 
یک فروند پهپاد ایرانی در اقلیم شمال عراق افزود: نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی اطالعات کامل و دقیقی نسبت به 

پایگاه های حریر و دهوک در عراق دارند...
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HAMSHAHRI   ISSN 1735- 6386  Vol.30  No.8602  SAT  OCT.1 16صفحه راهنما ویژه تهران  5000تومان 2022  24صفحه شماره 8602   سال سی ام 4 ربیع االول 1444   شنبه 9 مهر 1401  

 متن کامل را با  اسکن  کیو آر کد، در همشهری آنالین بخوانید

۸ راهکار مفید برای کنترل استرس در کودکان 
مدت هاست که اخبار درگیری، جنگ، بیماری و گرانی 
سرخط رسانه هاست و احساساتی مانند غم، ترس، 
خشم و اضطراب را در افراد شدت داده است. در این 
میان، کــودکان بیــش از آنچــه به نظر می رســد تحت 
فشار هســتند. با به کارگیری این راهکارها به آرامش 

فرزندانتان کمک کنید.

تصاویر کمتر دیده شده از حضور زنان در دفاع مقدس 
گفته می شود حدود ۲۵هزار زن ایرانی در طول دوران 
دفاع مقدس به عنوان پزشک و پرستار خدمت کردند، 
بیش از ۵۰۰نفــر به عنوان رزمنده جنگیدنــد و حداقل 
۱۷۰نفر به اســارت درآمدند. زنــان ایرانی همچنین به 
امــداد، انبــارداری، حمــل و نگهــداری مهمــات، دفــن 

اجساد  و...کمک می کردند.

بازار داغ آیفون های قدیمی در فروشگاه معروف 
تعدادی از مدل های آیفون بیش از ۸برابر ارزش اصلی 
خود در ســایت eBay به فروش می رسند. دلیل این 
اســت که محصــوالت اپل به کلکســیون های پرســود 
تبدیل شده اند. به عنوان مثال، یک آیفون نسل اول 
که مالک آن ادعا می کند هرگز روشن نشده با قیمت 

۲۳هزار دالر در eBay فهرست شده است.

مشاهدات عکاس جنگ از موشک باران های تهران
شاید عنوان »عکاس جنگ« برای هیچ فردی به اندازه 
»جاســم غضبان پــور« برازنــده نباشــد. چراکــه او بچــه 
خرمشــهر اســت، در روزهای آغازین جنگ، با چشمان 
تیزبینش هزاران قاب از تجاوز دشمن به خاک کشورمان 
ثبت کرده؛ در جنگ ۸ساله تصاویر کم نظیر ی از وقایع 

جبهه با دریچه دوربینش  به یادگار گذاشته است.

کشف فیل ۱۲هزار ساله
دانشــمندان بقایای یک فیل بــا ۱۲هزار ســال قدمت 
را در جنــوب شــیلی کشــف کردنــد. این بقایــا متعلق 
بــه »گامفوتــر« یکــی از گونه هــای از بیــن رفتــه فیــل 
امروزی اســت که در نزدیکی دریاچه »تاگوا تاگوا« از 
دریاچه های به جامانــده از دوران یخبندان در منطقه 

کوچامو در شیلی کشف شده است.
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 آيا جمهوری اسالمی
نظامی پاسخگوست؟

سرمقاله مديرمسئول

گزارش شاخص جهانی  نشان می دهد 
كه ايران در ميان 132 اقتصاد نوآور 
دنيا، رتبه 53 را از آن خود كرده است

گفت و گو با مجيد انتظامی، 
آهنگساز  درباره حال و هوای اين 

روزهای موسيقی كشورمان
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همین صفحه

ارتقای 7 پله ای 
ایران در نوآوری 

 موسيقی جنگ
نوای حماسه است 

مستندی كوتاه درباره یکی از 
عوامل مــرگ   جنگل های 
زاگرس را  با اسکن اين كيو آركد  

ببينيد.

داده نما

آتــش زدن خودروی آتش نشــانی، آمبوالنس، خــودرو و موتور پلیس، تخریب 
تابلوهــا و مبلمــان شــهری، ســوزاندن ســطل های زبالــه و... اینها گوشــه ای از 
خسارت های مادی اســت که اغتشاشــگران در ۲ هفته اخیر برای کشور ایجاد 
کرده اند. بررسی خسارت های وارد آمده نشــان می دهد این مردم هستند که 
عالوه بر تحمل هزینه های روانی اغتشاشات اخیر، باید هزینه های وارد آمده را 
هم بپردازند. بانک ها هم از این قاعده مستثنی نیستند. تکلیف بانک های دولتی 
که مشخص است و معلوم که هزینه خسارت آن از بیت المال می رود. بدون شک 
بانک های خصوصی هم سهامدارانی از مردم دارند که اکنون باید درصورت های 
ســود و زیان خود، هزینه تخریب های وارد آمده به شــعب خود را هم مشاهده 
کنند. اینجا مروری کرده ایم بر خسارت های بانک های کشور در اغتشاشات اخیر.

۱7شعبه بانک 
در سراسر کشور با آتش اغتشاشگران در روزهای گذشته دچار 

آتش سوزی شدند.

گرافيك: مهدی سالمی

450میلیارد تومان 
حداقل خسارت 

وارد شده به شعب 
بانک هایی است که 

توسط آشوبگران آتش 
گرفتند.

۱۸تابلوی بانک 
در سراسر کشور در 
جریان آشوب های 

اخیر شکسته شده و 
خسارت جدی دیده 

است.

۲۸4دستگاه 
خودپرداز در سراسر 
کشور دچار خسارت 

جدی توسط 
آشوبگران در روزهای 

اخیر شدند.

3۲3شعبه بانک 
با حمله اغتشاشگران 
در شب های گذشته 

دچار شکستگی 
شیشه شدند و 
آسیب دیدند.

۱۸۸دستگاه 
دوربین محوطه 
بیرونی بانک ها 

توسط اغتشاشگران 
یا دزدیده شده اند یا 
کامال از بین رفته اند.

۱۱سرقت بانک 
هم در شب های 
گذشته با ایجاد 

ناآرامی و برهم زدن 
نظم عمومی صورت 

گرفت.

بانک ها در
 اغتشاشات  چقدر 

آسیب دیدند؟

5شعبه 
خراسان شمالی

7شعبه 
ایالم

3شعبه 
آذربایجان شرقی

۲شعبه 
همدان

زخم تروریسم  بر تن  زاهدان
حمله مسلحانه و تروريستی  به كالنتری 16 زاهدان منجر به  كشته  

و زخمی شدن چند ده نفر شد
مولوی عبدالحميد: از مردم و جوانان عزيز زاهدان انتظار می رود 

آرامش خودشان را حفظ كنند

این شنبه؛ خانه سازی در جنگ افزارسازیتجارت پرسود دندان به قیمت جان مردم
 امروز و در قالب شنبه های افتخار و اميد، ساخت 10هزار واحد مسکونی در شهر تهران شروع می شود

صفحه 2

صفحه12 صفحه9 صفحه14

زنان در لباس آتش نشان
رئیس جمهور: حضور بانوان در آتش نشانی اقدام ارزشمندی است
شهردار تهران: تامین مسکن آتش نشانان اولویت ماست
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تصاويری از قبل و بعد از حادثه 
تروریستی  آموزشگاه کاج در 
پايتخت افغانستان را با اسکن اين 

كيو آركد  ببينيد.

3

گزارشی درباره فعاليت بيش از 10هزار دندانساز زيرزمينی كه هيچ تخصصی برای اين كار  ندارند

آتش سوزی در 
عرصه های طبیعی

 وضعیت مناطق درگیر آتش سوزی 
در مقایسه با سال قبل

کاهش 4استان

 نرخ کاهش  آتش سوزی در مقایسه 
با سال قبل

کاهش ۸۲فقره ای

وسعت کاهشی مناطق در گیر   
آتش سوزی در مقایسه با سال قبل

کاهش 5405هکتاری

۱۸4فقره 

تعداد آتش سوزی

سال۱4۰۱سال۱4۰۰

۱0۲فقره 
وسعت آتش سوزی

سال۱4۰۱سال۱4۰۰

۸67
هکتار 

6۲7۲
هکتار 

 )در 5ماه نخست سال(

 بخشی از گفته های سید ابراهیم رئیسی در مراسم گرامیداشت روز ایمنی و آتش نشانی را با اسکن اين كيو آركد  ببينيد.

 آیا جمهوري اسالمي
نظامي پاسخگوست؟

گاهی روشنفکران، برون گرايان و مقلدان كليشه هاي 
سياســي غرب مي گويند جمهوري اسالمي پاسخگو 
نيست؟ فالن نهاد پاسخگو نيســت؟ هركس هر كار بکند كسي نمي تواند يقه اش را 
بگيرد. برخي با كنايه و متأثر از ماهيت دينــي نظام مي گويند: »اينها معتقدند فقط 
بايد به خدا پاسخگو بود.« برخي معتقدند چون نظام ديني است خود را در پارادايم 
حق-باطل تعريف و درباره آنچه عليه باطل اســت، لزومي به پاسخگويي نمي بيند. 
ادراكي كه در بخشي از مردم معتبر كرده اند نيز همين گزاره است. اما دقت در پديده ها 
و مصاديق اتفاقات نشان مي دهد جمهوري اسالمي فراتر از حد نرمال پاسخگو ست اما 
برخي پاسخگويي را جمع كردن بساط نظام مي دانند و فقط اينگونه راضی می شوند 
لذا دشمنان، منافقان، وابستگان نظام پيشين و سکوالرها نيازي به اقناع ندارند. اما بايد 
براي تشنگان حقيقت اين موضوع روشن شود كه چگونه پاسخگوترين نظام سياسي 
جهان را در ذهن برخي وارونه ســاخته اند. به حوادث ريز و درشت سال هاي پس از 
انقالب بنگريد! در ماجراي قتل  هاي زنجيره اي در ســال1377 كدام نظام سياسي 
قتل مخالفان توسط سازمان امنيتي اش را رأســا به عهده مي گيرد؟ اعالم مي كند و 
مي پذيرد؟ )مي گويند چون در دولت خاتمي بود، اعالم شد؟ آنها كه چنين مي گويند 
مگر رئيس جمهور در ايران را صاحب اختيار مي دانند؟( در نمونه ماجراي هواپيماي 
اوكرايني در جهان موردي هســت كه فرماندهان عالی نظامی آن شخصا موضوع را 
بپذيرند، اعالم عذرخواهي كنند و از خدا براي خود طلب مرگ نمايند؟ و نظام سياسي 
كشته شدگان اين موضوع را شهيد محسوب و هنوز 10نفر از مرتبطان با موضوع در 

زندان باشند؟
در ماجراي متروپل وزير كشور 3روز آنجا ماند، معاون اول رئيس جمهور و معاون 
اقتصادي حضور يافتند، رئيس جمهور شخصا حضور يافت، تيم هاي ويژه شهرداری 
تهران به آنجا اعزام شدند. غرامت جان باختگان قبل از تشکيل هر دادگاهي پرداخت 
شد، 4شهردار متوالي آبادان زنداني شدند... اما آنچه ديديد هشتگ »تفنگت را زمين 
بگذار« بود و وقتي يقه آنان گرفته مي شــود، خود را فيلمساز متمايز از حاكميت 
معرفي و علت دستگيري خود را به آن ارجاع مي دهند. در ماجراي كهريزك رهبري 
شخصا آن را جنايت خواند و تا پايان كار پيش رفت. با دادستان وقت تهران آنگونه 
برخورد شد و از مسئوليت قضا عزل شد. در ماجراي ستار بهشتي و زهرا كاظمي تا 
آخر مراحل قضايي و صدور حکم پيش رفت. در ماجرای تجمع آب اصفهان شخص 
رئيس جمهور، وزير نيرو و معاون اول حضور يافتند و با هم انديشی كشاورزان موضوع 
را در كوتاه مدت حل و در بلندمدت راه های آن را شــروع كردند در ماجرای آب 
شهركرد و همدان شخص وزير نيرو مثل يك كارگر در ميدان می دويد و درخصوص 
مهسا اميني به رغم اينکه همه اسناد تاكنون علت فوت را سکته مي دانند، در كجاي 
دنيا رئيس پليس كشور شخصا با خانواده تماس مي گيرد. رئيس جمهور شخصا به 
خانواده قول پيگيري مي دهد. وزير كشور شخصا مأمور ويژه رسيدگي مي شود. 
قوه قضاييه و پزشــکي قانوني وارد موضوع مي شوند. رده هاي مختلف مسئوالن 
استاني به ســراغ خانواده مي روند، اما چرا عده اي راضي نمي شوند؟ چون او بهانه 
است. دسته اي پايان جمهوري اسالمي را مي خواهند و عده اي پايان اجراي شريعت 
را و بس. در همه حوادث ريز و درشــت ديگر اگر حريت و اخالق به ميدان بيايد و 
كينه هاي شتري به حاشيه رانده شود، همين گونه است اما طبيعي است كه دنياي 
حقوق با دنياي سياست بسيار متفاوت است. ممکن است فردی در افکار عمومي 
100بار به اعدام محکوم شــود اما در عالم حقوق سندي براي يك سال زندان نيز 
برايش يافت نشود. در سيل و زلزله نيز همين گونه است. مسئوالن ما بهتر از هرجاي 
جهان كنار مردم اند تا جايي كه در زلزله سرپل ذهاب و بم شخص رهبري حضور 
يافتند و در بم اين سركشي دوبار انجام شد. بنابراين آنکه احساس مي كند درمقابل 
خدا پاسخگوست، طبيعي است كه مي داند پاســخگويي به حق الناس مقدم بر 

پاسخگويي به حق اهلل است.

سرمقاله
عبدا...گنجی؛ مديرمسئول
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در جریان یک حمله تروریستی 

از گزارش تعــدادی  زاهــدان،  در 
تروریســت ها به یک کالنتری 
حمله کردند و آن را به رگبار بستند؛ حادثه ای 
که به دنبال موج ســواری و تحریک  احساسات 
عمومی در پی انتشــار یک خبر مجعول اتفاق 

افتاد.
به گزارش همشــهری، براســاس اعالم منابع 
آگاه، در ایــن عملیات تروریســتی تعدادی از 
کارکنان انتظامی کالنتری و عابران، مجروح و 
به بیمارستان های زاهدان منتقل شدند. اخبار 
حکایت از آن دارد که یک ماشین آتش نشانی، 
یک پایگاه اورژانس و یک بانک نیز ازسوی اشرار 

مسلح به آتش کشیده شده است.
گفته می شود افراد مسلح ضمن به رگبار بستن 
کالنتری، تعدادی کوکتل مولوتف به ســمت 
کالنتری پرتاب کردند. پیــش از این عملیات 
تروریستی هم تعدادی از نمازگزاران نمازجمعه 
اهل تسنن زاهدان به تحریک برخی چهره های 

سیستان وبلوچستان به خیابان آمده بودند.
یک شــاهد عینــی دراین بــاره به رســانه ها 
گفته است: »تعدادی از نمازگزاران بعد از اقامه 
نماز به سمت کالنتری۱۶ هجوم بردند و یکی 
از آنان با اتوبوس بــه دیوار کالنتری زده و قصد 
تخریب دیوار و ورود به کالنتری را داشتند که 
موفق نشــدند و تنها بخشــی از دیوار تخریب 

شده است.«
انجام چنیــن اقدام های تروریســتی درحالی 
است که پیش از این فرمانده انتظامی سیستان 
و بلوچستان خبر منتشر شــده درباره یکی از 
مســئوالن انتظامی چابهــار را تکذیب کرده 
بود. ســردار احمد طاهــری در واکنش به این 
خبر گفته بود که کانال ها و شبکه های وابسته 
بــه گروهک های منتســب به معانــدان نظام 
اســالمی، به صورت هماهنــگ و برنامه ریزی 
شده در شــبکه های اجتماعی، خبری جعلی با 
مضمونی بسیار سخیف علیه یکی از مسئوالن 
انتظامی شهرســتان چابهار منتشــر کردند؛ 

خبری توهین آمیز که موجب تنفر عموم مردم 
شده است.

وی همچنین تأکیــد کرده بود کــه پلیس با 
افرادی که ایــن خبر جعلی را تهیه و منتشــر 
کرده اند، قاطعانه برخورد می کند: »پلیس فتا 
و معاونت حقوقی فرماندهی انتظامی استان با 
جدیت تمام و با هماهنگی و پشتیبانی دستگاه 
قضایی، در اسرع وقت با عامالن اهانت به مقام 
انتظامی و نشردهندگان اکاذیب برخورد قاطع 

قانونی خواهند کرد.«

هدایت فتنه از خارج کشور
نماینده ولی فقیه در سیستان وبلوچستان و امام 
جمعه زاهدان نیز به این خبر واکنش نشان داده 
و گفته بود: »متأسفانه در اســتان خود شاهد 
پرونده ای مشابه ماجرای مهسا امینی هستیم 

که باید مورد رسیدگی قرار گیرد.«
آیت اهلل مصطفی محامی همچنین تأکید کرده 
بود که ایجاد فتنه و آشــوب به بهانه های واهی 
محکوم اســت و مردم چابهار باید هوشــیاری 
خودشان را حفظ کنند؛ چراکه آشوبگران این 

فتنه را از خارج از کشور هدایت می کنند.
امــام جمعه اهل ســنت چابهــار نیــز درباره 

اغتشاشات اخیر در این شهر عنوان کرد: »این 
افراد از مردم چابهار نبودند و از بیرون خط مشی 
گرفتند و به این فتنه دامن زدند. مردم چابهار 
امتحان خود را در دفــاع از نظام و انقالب پس 
داده اند و اکنون نیز پیروی از قانون، صبوری و 

هوشیاری را در دستورکار قرار می دهند.«

مردم به شایعات توجه نکنند
این اقدام های تروریســتی در شــرایطی است 
که شــورای تامین سیســتان و بلوچستان در 
اطالعیه ای اعالم کرد: »مــردم عزیز و خداجو 
و فهیم شهرســتان زاهــدان به اطالع شــما 
می رســانیم؛ اقدام افرادی که قصد داشــتند 
با تیراندازی، اوضاع شــهر را ناامــن کنند، با 
هوشیاری و واکنش نیروهای امنیتی و انتظامی 

کنترل شده است.« 
در ایــن اطالعیه از شــهروندان درخواســت 
شده است که ضمن حفظ آرامش خود، از نزدیک 
شدن به اماکن و محل های تجمعی خودداری 
کنند. شــورای تامین سیســتان و بلوچستان 
همچنیــن از مــردم بصیر و آگاه سیســتان و 
بلوچستان تقاضا کرده است به شایعه هایی که 

ازسوی معاندان منتشر می شود، توجه نکنند.

ازسوی دیگر امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان، 
از مردم استان سیستان و بلوچستان درخواست 
کرد به شــایعه هایی که در سطح شهر در حال 

چرخش است، توجه نکنند.

برخورد قاطع با عوامل اغتشاش 
مولوی عبدالحمید که ساعتی بعد از اتفاق های 
رخ داده در زاهدان در شبکه استانی در پخش 
زنده با مردم ســخن می گفت، افزود: شــیعه و 
ســنی در کنار هم سال هاســت که در استان 
زندگی می کنند و وقایع رخ داده امروز، به دست 
عوامل نفوذی دشمن انجام شده است و در این 
رابطه مردم استان باید هوشیار و آگاه باشند تا 

به حوادث پیش آمده بیشتر دامن زده نشود.
وی همچنیــن از عوامل نیروهــای امنیتی و 
انتظامی سیستان و بلوچستان درخواست کرد 
که با عوامل اغتشــاش های دیروز با قاطعیت 
برخورد کنند. واکنش ها به تحرکات تروریستی 
در سیستان وبلوچستان به همین جا ختم نشد 
و امام جمعه اهل سنت مهرستان با بیان اینکه 
حفظ و تامین امنیت وطن برای ما مهم است، 
تأکید کرد: »نباید اجازه دهیم عده ای با ایجاد 

اختالف، در جامعه دودستگی ایجاد کنند.«
مولوی عبدالخالق حسین زهی در گفت وگویی 
افزود: در شهرستان مهرستان اتحاد بین شیعه 
و ســنی مثال زدنی اســت و در موقعیتی قرار 
داریم که نیاز کشور و جامعه به همین وحدت 
و انسجام است. برای حفظ دین، میهن و نظام 
باید تالش کنیم و نسبت به خاک وطن وفادار 
باشیم و اجازه ندهیم دشمن برای تجزیه کشور 
ما تصمیم بگیرد. وی با بیان اینکه حفظ و تامین 
امنیت وطن برای ما مهم اســت، ادامه داد: ما 
در شهرستان مهرســتان بیشتر از همیشه پای 
آرمان های نظام، ســنت پیامبــر)ص( و دین 
اسالم هستیم و از مســئوالن نظام می خواهیم 
به کســانی که صحبت هــای اختالف انگیز و 
تفرقه افکن دارند، تذکر داده شود تا نتوانند در 

وحدت و انسجام ما رخنه کنند. 

زخم تروریسم  بر تن زاهدان

بیانیه 10بندی وزارت اطالعات درباره حوادث اخیر کشور
 وزارت اطالعات در بیانیه ای تحلیلی به جزئیات بیشتری 

امنیتی
از پشــت پرده حــوادث روزهای اخیــر در برخی نقاط 
کشورپرداخت. براســاس گزارش روابط عمومی وزارت 
اطالعات  در مقدمه این بیانیه آمده است:  سربازان گمنام امام زمان )عج( 
برای شکار هدفمند عناصر اصلی ترور و تخریب، ضمن حضوری ناملموس 
در صحنه  اغتشاشات و کمک به برادران و خواهران فداکار، مقتدر و سربلند 
خود در فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی و همراهی با نیروهای بسیج 
جان برکف و همیشه حاضر در صحنه های دفاع از کشور، در عین حال بخش 
اصلی مأموریت، توجــه و توان خویــش را معطوف به رصــد و ردیابی 
سازمان دهندگان و آتش بیاران اصلی پشت صحنه، اعم از کشورهای بیگانه 
تا تروریســت های آلبانی  نشین و ســایر گروهک های معاند و فرقه های 

دست پرورده  استعمار و عناصر سرسپرده  داخلی آنها کردند.
در روزهای عبرت آموز گذشته که فعالیت الیه های پنهان فتنه گر تشدید 
شده بود، به همان نسبت امکان شناسایی عوامل مخرب و تروریست نیز 
افزایش یافت. از سوی دیگر، به نسبت افزایش فعالیت حامیان بیگانه و سایر 
سازمان دهندگان ترور و تخریب، مزدوران داخلی آنها عنان از کف داده، سر 
از چاه و چاله های استتاری خویش برآوردند و بدین سان، امکان شناسایی 
و بازداشت آنها بیش از پیش فراهم آمد تا مأموریت مهم وزارت اطالعات در 

حد باالیی تحقق یابد.
طرفه آنکه میدان رویارویی مدافعان وطن و حافظان نظم و امنیت کشور 
در روزهای گذشــته، با مجموعه هایی از عناصر متنوع گروهکی، عوامل 
سازمان های جاسوسی بیگانه، دخالت مستقیم دولت های آمریکا و انگلیس 
و دنباله روهای سعودی آنها تا عناصر ناآگاه و فریب خورده  اغتشاشگر در 

کف خیابان ها مواجه بود.
 اینک بنا به مقتضای شرایط عمومی کشور و تا آنجا که مالحظات امنیتی 
اجازه می دهد، بخشی از کشفیات و دستگیری های صحنه و پشت صحنه را 

به آگاهی ملّت فهیم، صبور و مقاوم ایران اسالمی می رساند:
 در بخش های دیگری  از این بیانیه آمده است: 

۱- در روزهای گذشــته، 49نفر از عوامل و مرتبطین گروهک منافقین 
بازداشت شــده اند. نامبردگان بنا به دستور تروریست های آلبانی نشین، 
از تولید اخبار جعلی تحریک کننده اغتشاشــگران تا سازماندهی ترور و 
تخریب، جهت دهی به شعارها، حضور مستقیم در صحنه های اغتشاشات 
خیابانی و تخریب اموال عمومی، تأمین تجهیزات مختلف برای مقابله با 
پلیس و مواد محترقه برای به آتش کشیدن اماکن و خودروهای عمومی و 

شخصی، فعالیت داشته اند.
2- بازداشت 77نفر از عوامل گروهکی کردستان، اعم از مزدوران رسمی 
گروهک های صهیونیســتی موســوم به کومله، دمکرات، پاک، پژاک تا 
تعدادی از کادرهای رده باالی این گروهک ها که در دو ســوی مرزهای 
غربی کشور مشغول توطئه علیه مردم مظلوم کردستان بودند. در میان 
بازداشت شدگان، یک کادر برجسته و عضو مرکزیت یکی از گروهک هایی 
که مقیم اقلیم کردستان عراق است نیز حضور دارد. وی آموزش های نظامی 
را در پایگاه های آمریکاییـ  صهیونیستی اقلیم مذکور فراگرفته و به عنوان 
فرمانده مبرز نظامی شناخته می شود. او در حال طراحی، سازماندهی و 
هدایت هسته های آشوبگر برای منطقه غرب کشور بود که طی یک عملیات 
غافلگیرانه، دستگیر و به محل های از پیش تعیین شده منتقل و هم اکنون 

در زندان است.
3- دســتگیری 5عضو گروهک های تکفیــریـ  تروریســتی همراه با 
3۶کیلوگرم مواد منفجره که با اســتفاده از فرصت اغتشاشات، درصدد 
بمبگذاری در محافل مردمی و نیز در جمع آشوبگران و انتساب انفجارها 
به طرف های مقابِل هر یک، برای تشــدید نزاع و درگیری طرفین بودند. 
تروریست های یادشده عالوه بر طرح ترور یکی از مسئوالن ارشد کشور، 
طرح های بمبگذاری در یکی از هیئت های عزاداری شــیراز و در میدان 
شهدای مشهد را داشتند که با عنایت اهل بیت )علیهم السالم( خنثی شدند.

4- سازمان جاسوســی بهاییت بنا به دستور مرکزیت مستقر در حیفای 
اشغالی، ورود پرحجمی به صحنه آشوب و اغتشاش و تشویق به خرابکاری 
و تخریب اماکن عمومی داشت. بر این مبنا در روزهای اخیر هسته اصلی 

و سّری بهاییت شامل 3 نفر از ســران بهاییت و 2 نفر از تیم رسانه  ای آنها 
بازداشت شدند.

5- 92نفر از وابستگان رژیم منحوس پهلوی و از سلطنت طلبان نشان دار در 
صحنه های اغتشاش و پشت صحنه ها شناسایی و بازداشت شدند.

۶- 9تبعه بیگانه از اتباع آلمان، لهستان، ایتالیا، فرانسه، هلند، سوئد و... در 
صحنه اغتشاشات یا در پشت صحنه های توطئه بازداشت شدند.

7- شناسایی عناصر مرتبط با رســانه های بیگانه در تهران و استان های 
مختلف کشور که تعدادی از آنها بازداشت، تعدادی احضار و برای عده  ای 
دیگر فعالً تشکیل سابقه شد تا پس از دریافت مجوز مرجع قضایی، احضار 

یا بازداشت شوند.
8- ضمن زیرنظر داشتن ســفارتخانه هایی که عوامل آنها کوچک ترین 
دخالت یا ورود به صحنه اغتشاشات داشتند، تذکر الزم به شکل مقتضی 
به دیپلمات های ذیربط داده شــد. ا زجمله ســفارت های آلمان، فرانسه، 

انگلیس، سوئد و...
9- شناسایی و بازداشت 28نفر از اراذل و اوباشی که سابقه زندان، خرید و 
فروش و مصرف مواد مخدر، اوباش گری، تجاوز به عنف و... را دارا هستند 
در صحنه اغتشاشات. حمله نامبردگان به نیروهای حافظ امنیت کشور و 
مجروح کردن آنها مستند است. همچنین 2 کارگاهِ تولید کوکتل مولوتف 

از آنها کشف شده است.
۱0- تعداد قابل توجهی کلت کمری، انواع مسلسل، فشنگ های مربوطه و 

تفنگ های ساچمه زنی نیز کشف و ضبط شده است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: همچنان که گفته شد، فهرست 
فوق االشاره صرفاً شامل عوامل گروهکی، فرقه  ای، سازمانی و بیگانه است 
و دربردارنده بازداشت ده ها عنصر اغتشاشــگر که به صورت هدفمند )و 
به اصطالح تک زنی در صحنه( نیست. اما تحقیقات اولیه از متهمان اشاره 
شده، نشان دهنده سازماندهی و آمادگی پیشینی گروهک های مختلف و 
آدم کشان حرفه  ای برای بهره گیری از هر واقعه ای، فارغ از نوع واقعه، محل 

وقوع آن، طبیعی یا مصنوعی بودن حادثه است.

 اغتشاشات و جای خالی تبیین
 اغتشاشــات اخیــر را می تــوان دارای 2الیــه طبیعــی 
و غیرطبیعــی دانســت؛ الیــه طبیعــی آن برخاســته 
از نارضایتی هایی اســت که در جامعه وجــود دارد و الیه 
غیرطبیعی آن، برخاســته از توطئه های دشمنان خارجی 
و ضدانقالب. 2نکته مهم در این میان آن است که اوال الیه 
اخیر حجم عمده یا نقش اصلی را در ایجاد خسارت های اخیر 
دارد و دوم اینکه عمده امیــد آنها، به صحنه آوردن مردمی 
اســت که از وضع موجود نارضایتی هایی دارنــد. درواقع، 
دشمنان خارجی و ضدانقالب درصدد آن هستند تا با انواع و 
اقسام شیوه های عملیات روانی، تحریف، روایت سازی دروغ 
و... بخش هایی از مردم را اغوا و اغفال کــرده و آنها را علیه 
نظام وارد خیابان کنند؛ این در حالی است که عموم مردم 
ولو ناراضیان، با وجود نارضایتی، امــا قطعاً مخالف دخالت 
بیگانگان و آشوب های ضدانقالب و خدشه به امنیت عمومی 
هســتند. با این حال، بیگانگان و ضدانقالب می کوشند تا با 
تحریک و به میدان آوردن آنها، به ویژه نوجوانان و جوانان، 
ضمن ایجاد اختالل در کار نظــام و امورات روزمره مردم، با 
سیاســی کردن نارضایتی ها به ترویج اقدامات خشونت بار 

نیز بپردازند.
با توجه به آنچه گفته شد و دقت در این واقعیت که دشمنان 
با اغواگری درصدد تعمیق و توســعه آشوب و اغتشاش در 
کشور هســتند، به طور طبیعی، در کنار اقدامات الزم برای 
کنترل آشوب ها، یکی از مهم ترین دســتورالعمل ها، ارائه 
تبیین و روایت صحیح و دقیق از وضع موجود، برای جامعه 
یا افکار عمومی به ویژه نوجوانان، جوانان و چهره های مؤثر 
مانند فوتبالیســت ها و هنرپیشه هاســت؛ بدین ترتیب که 
ضمن تشریح اهداف و برنامه های دشــمنان برای آنها باید 
این نکته مهم یادآوری شــود که آنها ناخواسته در زمینی 
بازی می کنند که هم سرانجام مشخصی ندارد و هم می تواند 
به پروژه خطرناکی چون »تجزیه ایران« ختم شــود. نکته 
مهــم در این میان آن اســت که در روزهــای اخیر، عمده 
بحث ها پیرامون تخریب هــا و نمایش حضور مردمی »امت 
رســول اهلل« بود؛ اقدامی که اگرچه در جای خود بســیار 
مناســب و به موقع بود، اما قطعاً کافی نبود. حلقه مفقوده 
در اقدامات الزم برای مواجهه با ایــن قضایا، کم توجهی به 
جهاد تبیین بود؛ بدین ترتیب کــه در روزهای اخیر تقریباً 
هیچ هشدار رسمی یا غیررسمی از سوی دلسوزان نسبت به 
پروژه تجزیه ایران به عوامل داخلی غیرمغرض داده نشد. به 
تعبیر دقیق تر، امروز اگرچه شاهد همراهی برخی بازیگران 
سینما و تلویزیون، برخی فوتبالیســت ها و برخی استادان 
دانشگاه با موج  اعتراضی موجود در کشور هستیم، اما در این 
تردیدی نیست که بسیاری از این افراد که در فضای مجازی 
به ظاهر از »آزادی و حقوق زنان« در ایران دفاع می کنند، با 
وجود وطن دوستی، نمی دانند که در حال کمک به دشمن 
هستند. به عبارت دقیق تر، عمده آنها نمی دانند که دشمن 
روی توییت های آنها برای ترویج نارضایتی و سیاسی کردن 
نارضایتی ها حساب کرده است. حال در این شرایط، تبیین 
شرایط حساس کشور و نقشه های دشمنان برای به آشوب 
کشیدن کشــور و اینکه تداوم آشــوب ها چه تبعاتی برای 
کشور دارد، ضرورتی جدی است که متأسفانه چندان مورد 
توجه قرار نگرفته است. براین اساس، جای امیدواری وجود 
دارد که در روزهای آتی توجه بیشــتری به جهاد تبیین با 
محوریت تبیین نقشه های دشمنان برای به آشوب کشیدن 
ایران و دست های پشت پرده آشوب های اخیر صورت گیرد 
تا با خودداری برخی افراد سرشناس از اتخاذ برخی مواضع، 
ضمن بازگشت آرامش به کشور، دشمن بار دیگر ناامید شود.

 پیام تسلیت درپی 
درگذشت آقای حاج محسن لّبانی

رهبر معظم انقالب در پیامی درگذشــت عبد صالح و مؤمن 
بصیر، آقای حاج محسن لّبانی را تسلیت گفتند. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت اهلل خامنه ای، 
متن پیام رهبر معظم انقالب اســالمی به این شــرح است: 
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم، درگذشت عبد صالح و مؤمن بصیر، 
مرحوم آقای حاج محسن لّبانی را به خاندان و بازماندگان و 
نیز دوستان و همکاران آن مرحوم تسلیت عرض می کنم و 

رحمت و مغفرت الهی برای ایشان مسألت می نمایم. 
سیدعلی خامنه ای، 8 مهر ۱40۱ 
به گزارش فارس، حاج  محسن لبانی، یار دیرین امام و رهبری 
و از فعاالن نهضت انقالب اسالمی بود که پنجم مهر ماه پس 
از یک عمر مجاهــدت دعوت حق را لبیــک گفت. مرحوم 
لبانی پس از پیروزی انقالب اســالمی با مسئولیت هایی که 
داشــت ازجمله نماینده امام)ره( و رهبری در بازار تهران، 
خدمات فراوانی در جبهه انقالب انجام داد و در زمان جنگ 
تحمیلی هم مســئولیت های گوناگون تامیــن احتیاجات 
جبهه را بر عهده گرفت و خدمات مهمی را در این زمینه ارائه 
کرد. وی ریاست شورای مرکزی اصناف را برعهده داشته و 
همچنین عضو مجموعه نمایندگان و معتمدان امام در بازار 
همراه با مرحوم حاج سعید امانی بود. زمانی که امام خمینی 
رحمت اهلل علیه تولیت حوزه علمیه مروی را طی حکمی، به 
آیت اهلل مهدوی کنی دادند، طبق وقف نامه، غیر از تولیت، یک 
نفر هم باید به عنوان ناظر باشد؛ لذا با پیشنهاد حضرت آیت اهلل 
مهدوی کنی، مرحوم لبانی به عنوان ناظر انتخاب شــد که 
وظیفه نظارت بر تمام امورات مدرسه را بر عهده داشت. وی از 
یاران انقالب اسالمی است که خدمات خویش را رایگان انجام 

داده اند و معیشت خود را خودشان از کسب تامین کرده اند.

 پیام تسلیت درپی 
درگذشت آقای حاج محسن لّبانی

رهبر معظم انقالب در پیامی درگذشــت عبد صالح و مؤمن 
بصیر، آقای حاج محسن لّبانی را تسلیت گفتند. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت اهلل خامنه ای، 
متن پیام رهبر معظم انقالب اســالمی به این شــرح است: 
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم، درگذشت عبد صالح و مؤمن بصیر، 
مرحوم آقای حاج محسن لّبانی را به خاندان و بازماندگان و 
نیز دوستان و همکاران آن مرحوم تسلیت عرض می کنم و 

رحمت و مغفرت الهی برای ایشان مسألت می نمایم. 
سیدعلی خامنه ای، 8 مهر ۱40۱ 
به گزارش فارس، حاج  محسن لبانی، یار دیرین امام و رهبری 
و از فعاالن نهضت انقالب اسالمی بود که پنجم مهر ماه پس 
از یک عمر مجاهــدت دعوت حق را لبیــک گفت. مرحوم 
لبانی پس از پیروزی انقالب اســالمی با مسئولیت هایی که 
داشــت ازجمله نماینده امام)ره( و رهبری در بازار تهران، 
خدمات فراوانی در جبهه انقالب انجام داد و در زمان جنگ 
تحمیلی هم مســئولیت های گوناگون تامیــن احتیاجات 
جبهه را بر عهده گرفت و خدمات مهمی را در این زمینه ارائه 
کرد. وی ریاست شورای مرکزی اصناف را برعهده داشته و 
همچنین عضو مجموعه نمایندگان و معتمدان امام در بازار 
همراه با مرحوم حاج سعید امانی بود. زمانی که امام خمینی 
رحمت اهلل علیه تولیت حوزه علمیه مروی را طی حکمی، به 
آیت اهلل مهدوی کنی دادند، طبق وقف نامه، غیر از تولیت، یک 
نفر هم باید به عنوان ناظر باشد؛ لذا با پیشنهاد حضرت آیت اهلل 
مهدوی کنی، مرحوم لبانی به عنوان ناظر انتخاب شــد که 
وظیفه نظارت بر تمام امورات مدرسه را بر عهده داشت. وی از 
یاران انقالب اسالمی است که خدمات خویش را رایگان انجام 

داده اند و معیشت خود را خودشان از کسب تامین کرده اند.

 واکنش مجلس خبرگان رهبری
 به حوادث اخیر

مجلس خبرگان رهبری با صدور بیانیه ای پیرامون حوادث اخیر، بر 
ساماندهی فضای مجازی، احقاق حقوق خسارت دیدگان و حمایت 
از اقدام های قوه قضاییه در راستای پیگرد قضایی آشوب طلبان 
تأکید کرد. به گزارش پایگاه  اطالع رسانی مجلس خبرگان رهبری، 
دراین بیانیه آمده  اســت:»حوادث تلخ و فتنه ای که در روزهای 
اخیر شاهد آن بودیم، گرچه با حضور به موقع و هوشیاری زنان و 
مردان بصیر ایران اسالمی به ویژه دانشجویان انقالبی کشورمان 
در تجمع سراسری امت رسول اهلل)ص( بحمداهلل خنثی شد، اما 
بار دیگر دستاویزی برای سلب امنیت و آرامش جامعه، اهانت به 
مقدسات دینی و هجمه علیه ارکان نظام اسالمی را فراهم کرد و 
عده ای قلیل که درک و تحلیل درستی از مسائل ندارند، نقشه و 
هدف شوم دشــمنان کینه توز این نظام و میهن اسالمی را اجرا 
نمودند و برای کشــور و مردم هزینه ایجــاد کردند.« این بیانیه 
می افزاید:»بی تردید هتک حرمت قرآن کریم، آتش زدن مسجد، 
آســیب زدن به اموال خصوصی و عمومی یا تعرض به نیروهای 
انتظامی، بسیجی و حافظان امنیت در یک کشور اسالمی با داشتن 
مردمی معتقد به مبانی دینی، نمی تواند بدون خط دهی، هدایت 
و سوءاستفاده سرویس های بیگانه از احساسات جوانان صورت 
پذیرد.« دراین بیانیه تأکید شده  است:»مجلس خبرگان رهبری، 
ضمن محکوم کردن اقدام های ساختارشکنانه و ابراز همدردی با 
مردم آسیب دیده دراین حوادث و حمایت همه جانبه از رهبری 
معظم انقالب و اصل مترقی والیت فقیه، بر ضرورت تبیین و ارائه 
روایت صحیح از قضایای اخیر، ساماندهی فضای مجازی، دلجویی 
و احقاق حقوق خسارت دیدگان، حمایت از اقدام های قوه قضاییه 
در راستای پیگرد قضایی آشوب طلبان و لزوم هوشیاری و خنثی 
کردن توطئه های شوم نظام ســلطه و صهیونیسم جهانی علیه 

انقالب اسالمی ایران تأکید می کند.«

ادامه عملیات سپاه علیه 
تروریست های شمال عراق

نیروی زمینی ســپاه با صدور اطالعیــه ای درباره 
موشک باران مقر تروریســت های مستقر در اقلیم 
شمال عراق اعالم کرد: این سلسله عملیات تا خلع 
سالح گروهک های تروریســتی ادامه پیدا خواهد 
کرد و از دولت مرکزی و دولت اقلیم شــمال عراق 
می خواهیم که به مســئولیت های خــود در برابر 
جمهوری اســالمی ایران به عنوان همسایه، جدیت 

بیشتری نشان دهد.
به گزارش ســپاه نیوز، نیروی زمینی ســپاه در این 
اطالعیه آورده اســت: در پی تشــدید شرارت های 
دامنــه دار گروهک های تجزیه طلب و تروریســت 
از مبدأ اقلیم شــمال عراق و به دنبال اثبات نقش و 
دخالت مستقیم، بی پرده و آشکار برخی گروهک های 
تجزیه طلــب تروریســتی در آشــوب های اخیر و 
همچنین کشف و خنثی ســازی  یکی از بزرگ ترین 
دسیســه های خرابکاری در تاسیســات هسته ای 
ایران توسط گروهک تروریســتی کومله و به دنبال 
بی اعتنایی اقلیم شمال عراق به تذکرات و اخطارها 
برای برچیدن و جمع آوری مقرهای این تروریست ها، 
نیروی زمینی سپاه در واکنشی قاطع و تالفی جویانه، 
مراکز و مقرهای شناسایی شده آنان را که مأموریت 
تولید و پشتیبانی از شــرارت های اخیر را نیز دنبال 

می کردند، زیر آتش سنگین قرار داد.
این اطالعیه بــر قاطع و کوبنده بودن پاســخ های 
ســپاه به شــرارت های دنباله دار این گروهک های 

تروریستی، تاکید داشته است.

رهبری

خبرگان

دفاعی

یادداشت

تالشدشمنانبرایگسترشناامنیها
تحریک احساسات مردم چابهار در روزهای اخیر در شرایطی بود که پیش از اقدام های تروریستی 
دیروز در زاهدان، مجمع نمایندگان سیستان وبلوچستان در بیانیه ای از اقدام های به موقع مجریان 
نظم و قانون در کشور حمایت و تأکید کردند باید با عواملی که قصد دارند در استان با ادعاهای واهی و 
خارج از مسیر قانونی، احساسات و عواطف پاک مردم و جوانان غیرتمند و غیور استان را در راستای 
منافع شخصی و اهداف گروهک های معاند، جریحه دار کنند، برخورد قضایی الزم صورت گیرد. 
دراین بیانیه ضمن محکومیت اغتشاش های اخیر در کشور، اشاره شده است: »درحالی که فضای 
جامعه ایران اسالمی آکنده از اندوه سالگرد رحلت نبی مکرم اسالم)ص( بود، دشمنان دین و نظام 
جمهوری اسالمی درپی فتنه انگیزی های متعدد به بهانه فوت تأسف برانگیز یکی از دختران این مرز 
و بوم، برای چندین روز برخی از شهرها و مناطق کشور را به آشوب کشیده و دراین میان خسارات 
متعدد و سنگینی به بیت المال و اموال عمومی و خصوصی مردم وارد کردند و موجب شهادت مظلومانه 
چند تن از نیروهای جان برکف انتظامی و مردم عادی شدند.« در ادامه این بیانیه آمده است:»اگرچه 
دشمنان و معاندان نظام و مردم، درصدد صید ماهی از آب گل آلود و گسترش ناامنی ها به سایر مناطق 
کشور، به ویژه استان های چند قومیتی بودند، اما با حضور میلیونی امت رسول اهلل در روزهای گذشته، 
این فتنه نیز در نطفه خنثی شد، لیکن این بار عده معدودی افراد معلوم الحال قصد دارند با تحریک 
و تهییج احساسات پاک جوانان غیور سیستان و بلوچستان، آنان را به ادامه مسیر اغتشاشات با 

ادعاهای واهی تشویق کنند.« 

مکث

مصطفی قربانی ؛ کارشناس مسائل سیاسی

 قالیباف با اشاره به آثار دفاع مقدس در مدیریت ها
 موفقیت موشک سازان در فاصله 

100متری خودروسازان
 رئیــس مجلس در نخســتین یادواره ســرداران شــهید 
شهرستان های المرد و مهر با اشاره به وجود برخی مشکالت 
در اداره کشور، افزود: اگر امروز ما در اداره کشور مشکالتی 
می بینیم و برخی می گویند این مشــکالت برای جنگیدن 
و دشمن تراشی اســت، باید بگویم هیچ کدام منطق ندارد. 
ما جنگی را شــروع نکرده ایم و با جایی جنگ نکرده ایم. به 
گزارش فارس، محمد باقر قالیباف گفت: با صراحت می گویم 
اگر در مســائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چالش ها و 
مشــکالتی داریم و کارنامه قابل قبولی نداریم به این دلیل 
اســت که از فرهنگ دفاع مقدس در اداره کشور، مدیریت، 
تصمیم گیری و قانونگذاری در هر بخشی استفاده نمی شود و 
اگر فرهنگ دوران دفاع مقدس را مبنای مدیریت کشور قرار 
می دادیم شرایط امروز ما به مراتب بهتر بود.  وی با اشاره به 
درک و باور فرهنگ با بیان مصداقی در یک نقطه جغرافیایی 
یعنی شــمال و جنوب اتوبان کرج در تهــران که محل قرار 
گرفتن مجموعه هوافضای سپاه و شرکت های خودروسازی 
است، اشاره کرد و در تشریح این مثال گفت: در شمال اتوبان 
کرج نمونه ای از حکمرانی، الگو و حرکت مبتنی بر باور های 
اســالمی وجود دارد؛ به نحوی که در دهه۶0 تولید خمپاره 
۶0 و ۱20 برای ما ممکن نبود و بــرای تولید مهمات دچار 
مشــکل بودیم. حداکثر برد آتش ما ۱5 کیلومتر بود و رژیم 
صدام می دانست از ۱5کیلومتر به بعد نیروهایش می توانند 
آزادانه زندگی کنند و احساس امنیت داشته باشند، اما همان 
فرهنگ، توانست به سرعت در حوزه علم، فناوری و صنعت، 
پیشرفت ایجاد کند تا جایی که امروز در عرصه موشکی جزو 
چند کشور اول دنیا باشــیم. رئیس مجلس شورای اسالمی 
افزود: امروز موشک های بالســتیک ما از جو خارج و به جو 
بازمی گردند و در عین نقطه زنی می توانند اهداف متحرک را 
هم مورد هدف قرار دهند. سرعت موشک های ما باالی چند 
ماخ است، اما متأسفانه ۱00متر پایین تر در اتوبان کرج صنایع 
خودروسازی وجود دارد که امان مردم را هم در قیمت و هم 
در کیفیت بریده اند. امروز در یک جنگ تمام عیار شناختی 
و جنگ نابرابر اقتصادی و فرهنگی هســتیم که اگر با همان 
روحیه و فرهنگ دفاع مقدس بایستیم و پیش برویم اساس 

کار خود را در جامعه گذاشته ایم.

مجلس
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گزارش
استخدامی در آتش نشانی را پشت 
سر گذاشته بودند همزمان با مراسم 
گرامیداشت روز ایمنی و آتش نشانی)هفتم مهر( و 
در حضور رئیس جمهور و شــهردار تهران رســما 
فعالیت خود را آغاز کردند؛ مراســمی که در سالن 
12هزارنفری ورزشگاه آزادی برگزار شد. همچنین 
در این روز ایســتگاه آتش نشــانی قیطریه مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
به گزارش همشهری، آتش نشانان جزو قشر شجاع 
و زحمتکش جامعه به حساب می آیند و معموال در 
زمان حادثه جزو نخستین نیروهایی هستند که به 
محل حادثه اعزام می شوند. به همین دلیل، توجه به 
وضعیت آتش نشانان و امکانات سازمان آتش نشانی 
ضروری به نظر می رسد. این موضوع در مراسم هفتم 
مهر هم از سوی رئیس جمهور و شهردار تهران مورد 
توجه قرار گرفت و آنها از حل مشکالت آتش نشانان 

خبر دادند.
ســیدابراهیم رئیســی، در ایــن مراســم ضمن 
گرامیداشت یاد شهدا و تبریک روز آتش نشان گفت: 
»روز آتش  نشان فرصتی است برای تجلیل از مقام 
ایثار و گذشت آتش نشانان و تقدیر از کسانی که با 
روحیه خداخواهی، دگر خواهی را جلوه گر کردند 
و حفظ جان مردم را ســرلوحه کار خودشان قرار 
دادند؛ این روحیه گذشــت، ایثار و فداکاری بسیار 
ارزشمند است و ما نیز تقدیر و تجلیل می کنیم از 
مقام شهیدان آتش نشان و شــهدای دفاع مقدس 
و همه کسانی که جان عزیزشــان را برای امنیت 
کشور و آسایش مردم فدا کردند.« رئیس جمهور با 
بیان اینکه آتش نشانی به ظاهر، یک شغل است اما 
در باطن این کار شغل نیست بلکه نوعی فداکاری، 
ایثار و فدا شدن برای خدمت به مردم و نجات دیگران 
است ، عنوان کرد: »این جایگاه و مسئولیت پذیری 
بسیار ارزشمند است؛ پیشگیری و آموزش به مردم 
در حوزه آتش نشانی بسیار مهم است؛ اینکه به جمع 
شما، خانم های آتش نشان پیوســتند کار بسیار 
ارزشــمندی اســت.« او با تأکید بر اینکه آموزش 
عمومی ضرورت دارد تا دچار حادثه نشویم؛ تا آتشی 
شعله ور نشود که آتش نشانان بخواهند وارد صحنه 
شوند؛ گفت: »در این عرصه نقش رسانه ملی بسیار 
مهم است تا آتش نشانان بتوانند موارد مختلف این 

حوزه را آموزش دهند.« 
رئیس جمهور با اشاره به ســاخت ساختمان های 
ایمن در کشــور عنوان کرد: »باید در ســاخت و 
سازها مراقبت شود و شهرداری ها و سازمان نظام 
مهندسی و سازمان آتش نشانی کار خود را با دقت 
انجام  دهند. در مورد ساختمان های ناایمن تذکر 
دهید و ضرب االجل تعیین کنید چراکه حادثه ای 
مثل متروپل نباید دوباره تکرار شود؛ بعد از اخطار نیز 
اقدامات قانونی پیگیری شود تا ما ساختمان ناایمن 

در تهران و کشور نداشته باشیم.« 
رئیسی با اشــاره به اینکه سازمان آتش نشانی باید 

موضوع مقابله با حوادث را دانش بنیان کند، گفت: 
»خواسته های شما در سازمان آتش نشانی درست 
اســت و بحث مســکن با اقدام جهادی شــهردار 
انقالبی تهران به جد دنبال می شــود و مشــکل 
مسکن کارکنان در سازمان آتش نشانی حل خواهد 
شد؛ مسئله ســختی کار نیز پیگیری خواهد شد 
و این خواسته های اشاره شده قطعا در ارتقای کار 
آتش نشانان مؤثر خواهد بود.« رئیس جمهور یادآور 
شد: »هر چند آتش نشانی تجهیز شده اما این کافی 
نیست و سازمان آتش نشانی در کل کشور باید به 
تجهیزات روز مجهز شود. امیدواریم دولت بتواند در 
خدمت شما باشد و شما آتش نشانان نیز در خدمت 
مردم باشید و به آنها اطمینان دهید که در حوادث 
در کنار آنها هستید.«  او با بیان اینکه کشور با حضور 
ایثارگران و خانواده شــهدا و مردم گام های بلندی 
برداشته است و آنچه امروز انقالب را امیدوار کرده 
این حضور و آنچه دشمن را ناامید می کند روحیه 
ایثار است، گفت: »دشمن اشــتباه محاسباتی را 
۴۳سال است که تکرار می کند و گمان می کند ایران 
مانند کشورهای دیگر است که بتواند با حیله ها و 

فتنه ها بر آن ســلطه پیدا کند؛ مردم ایران به شما 
اجازه این ســلطه را نخواهند داد؛ مردمی که برای 
چندمین بار است که دشــمن را ناکام می گذارند و 
دشمن بداند که همواره در مقابل مردم ایران ناکام 

خواهند ماند.« 

تامینمسکنبرایآتشنشانان
در ادامه این مراسم، شهردار تهران با اشاره به اینکه 
باید از جناب رئیس جمهور تشکر کنیم که عنایت 
ویژه ای به مدیریت شهری و به ویژه به آتش نشانان 
دارند، گفت: »در حوزه آتش نشانی مشکالتی را از 
قبل به ارث بردیم و تالش کردیم برای تامین نیازهای 
آتش نشــانان انجام وظیفه کنیم و با اولویت بندی 
به آتش  نشــانان خدمت عرضه کنیم، مثال یکی  از 
مصوبات ما تامین مسکن برای آتش نشانان بود.« 
علیرضا زاکانــی ادامه داد: »آتش نشــان به عنوان 
نیروي جان بر کف در همه عرصه ها ایثار و فداکاری 
در پیش می گیرد و در همه ایامی که ایمنی و امنیت 
مردم در معرض خطر قــرار می گیرد خودش را در 
معرض انواع خطرات قــرار می دهد تا از هموطنان 

دستگیری کند.« 
شــهردار تهران با بیان اینکه آتش نشانان جایگاه 
ویژه ای بین ملت ما دارند، تأکیــد کرد: »خانواده 
آتش نشــانان تهران 6۰شــهید را تقدیم کردند، 
1۷شهید در دوره دفاع مقدس و ۴۳شهید در بعد 
از ایام دفاع مقدس؛ افرادی که در عرصه های سخت 
جان خود را برای آســایش مردم تقدیم کردند.« 
علیرضا زاکانی همچنین گفت: »تمام دشــمنان 
می کوشــند که امید را در دل ملت ما بمیرانند اما 
باید به خواب ببینند که با حضور جریان انقالبی و 
دولت خدمتگزار این امکان مهیا شــود؛ امیدواریم 
در پرتوي عنایت  های رهبری و سایه حضور دولت 
خدمتگزار بتوانیم گام های اساسی را برای ساختن 

ایران اسالمی بهتر از هر زمانی برداریم.« 

افتتاحایستگاهآتشنشانیدرقیطریه
همزمان با گرامیداشت روز آتش نشان 16آتش نشان 
زن فعالیــت خود را در شــهر تهران آغــاز کردند. 
مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری تهران در ایــن رابطه گفــت: »اکنون 
16آتش نشان زن رســما می توانند در عملیات ها 
وارد شوند. پس از بررســی روند، برای جذب بانوان 
آتش نشــان جدید در مرحله بعدی تصمیم گیری 
خواهد شد.«  همچنین یک ایستگاه آتش نشانی نیز 
در این روز به بهره برداری رسید تا تعداد ایستگاه ها 
همچنان رو به افزایش باشــد. قدرت اهلل محمدی با 
اشــاره به این موضوع، تأکید کرد:  »تا پایان امسال 
۳ایستگاه  آتش نشــانی نیز به بهره برداری خواهد 
رســید.«  به گفته مدیرعامل سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری تهران، مدیریت شهری 
جدید در رفع مشکالت آتش نشانان گام های مؤثری 
برداشته اســت. قدرت اهلل محمدی در این مراسم با 
بیان اینکه رفع برخی کاستی ها و پیگیری مطالبات، 
مورد انتظار آتش نشانان است، گفت: »با این شرایط 
سخت برای آتش نشــانان و خانواده هایشان، توقع 
برخورداری حداقلی از امنیت روحی و معیشــتی 
خواسته زیادی نیست. هرچند در این دوره شهردار 
تهران گام های مؤثری برای رفع مشکالت آتش نشانان 
برداشت اما به دلیل انباشت مشکالت، برخی از آنها 
همچنان پا برجاست.« او درباره برخی از خواسته های 
آتش نشانان عنوان کرد: »حل مشکل مشاغل سخت 
و زیان آور در حوزه تهران بزرگ کــه این کارکنان 
مشمول صندوق تأمین اجتماعی نیستند یکی از این 
خواسته هاست.« محمدی یادآور شد: »ثبت موضوع 
شهادت آتش نشانان در بنیاد شهید و امور ایثارگران، 
دستور تسریع و تصویب الیحه وزارت کشور به هیأت 
دولت به منظور حل مشکل حقوق کارکنان شهرداری 
و آتش نشانی، تامین زمین برای احداث بیمارستان 
تخصصی به نام شهدای آتش نشانی برای کارکنان 
این سازمان و پیش بینی ردیف مالی در بودجه جهت 
تامین تجهیزات تخصصی مورد نیاز آتش نشانی از 

دیگر درخواست های آتش نشانان است .« 

زناندرلباسآتشنشان
  سیدابراهیم رئیسی: حضور بانوان در آتش نشانی اقدام ارزشمندی است؛ مشکل مسکن آتش نشانان  

هم با تالش جهادی شهردار انقالبی حل خواهد شد
  زاکانی: دشمان می کوشند

 امید را در دل مردم بمیرانند

همزمان با مراسم گرامیداشت روز ایمنی و آتش نشان و در حضور رئیس جمهور و شهردار تهران صورت گرفت

تعیینتکلیف۵۸گودرهاشده
پایتخت

صارمی: ایمن سازی شهر اولویت شهرداری تهران 
است

معاون شهرسازی و معماری شهرداری 
تهران با تأکید بر ضرورت ارتقای ایمنی 
در کالنشــهر تهران گفــت: کاهش 
ریســک از وضع موجود شهر با تمرکز 
بر پیشــگیری از وقوع حوادث و بحران ها و ایمن ســازی 
ســاختمان ها از مهم ترین اولویت های مدیریت شهری 

تهران در این دوره است.
به گزارش همشهری، حمیدرضا صارمی به تشریح اقدامات 
این معاونت در حوزه ارتقای ایمنی در ساخت وســازها و 
تاب آوری شــهری پرداخت و گفت: »شهر به عنوان یک 
موجود زنده، دارای جریانات و ابعاد متنوع و مختلفی است 
که بی توجهی به هر یک از آنها، عواقب جبران ناپذیری را 
به دنبال دارد. یکی از مهم  ترین این ابعاد که بایســتی به 
آن توجه ویژه ای داشــت، مسئله ایمنی شهری و کاهش 
آســیب پذیری شــهرها در مقابله با خطرات احتمالی و 
حفاظت از جان شهروندان است. وجود گسل های فعال 
در شهر تهران، خطر فرونشست ها و... ضرورت توجه ویژه 
به ارتقای سطح ایمنی شهری را صد چندان کرده است. 
بنابراین کاهش ریســک از وضع موجود شــهر با تمرکز 
بر پیشــگیری از وقوع حوادث و بحران ها و ایمن ســازی 
ســاختمان ها از مهم ترین اولویت های مدیریت شهری 

تهران در این دوره است.«
معاون شــهردار تهران با تأکید بر ضرورت پیشگیری از 
وقوع حادثه برای تأمین ایمنی شهر، بیان کرد: »اگرچه 
وقوع برخــی حوادث همچــون زلزله امــری طبیعی و 
اجتناب ناپذیر است، اما با برنامه ریزی و مدیریت صحیح 
می توان تا حد زیادی آسیب های ناشــی از آن را کاهش 
داد. مدیریت شهری تهران در این دوره به موضوع ایمنی 
ساختمان ها توجه مضاعفی دارد. ما در حوزه ایمنی بناها 
 در شهر تهران با چند گروه از ساختمان ها مواجه هستیم؛ 
1- ساختمان های واقع در بافت فرسوده 2-ساختمان های 
در مجاورت گسل ها ۳- ساختمان هایی که طی سالیان 
گذشته، بدون توجه به اصول و مقررات شهرسازی و ایمنی 
احداث شده اند و نهایتا آن دســته از ساختمان هایی که 
قرار است، ساخته شوند. در حوزه نوسازی بافت فرسوده 
اقدامات خوبی ازجمله افزایش محدوده بافت فرســوده، 
افزایش تراکم تشــویقی، ارائه تســهیالت و بسته های 
تشــویقی به مالکان و ســرمایه گذاران برای نوســازی 
بافت های فرســوده و همچنین انعقــاد تفاهمنامه های 
مختلف با ارگان ها و سایر سازمان ها برای نوسازی بافت 
فرسوده را  در دستور کار قراردادیم که خوشبختانه اکنون 
شاهد تســریع روند نوســازی در محالت بافت فرسوده 

هستیم.«
صارمی با اشاره به ساخت وســازهای روی گسل و حریم 
گسل ها، گفت: »با توجه به اهمیت ویژه و لزوم پرداختن 
به ساخت وسازهای روی گسل و حریم گسل ها و ضرورت 
انجام مالحظــات الزم در طراحی و ســاخت این قبیل 
پروژه ها و بعضا ممانعت از انجام هرگونه ساخت وساز در 
آنها به علت وجود پدیده هایی همچون اثرات جهت پذیری 
 ،)Near field( و حوزه نزدیــک )Directivity( زلزلــه
ضرورت داشت تا ضمن تدقیق در نقشه گسل های شهر 
تهران، این نقشــه ها در قالب الیه طرح تفصیلی طراحی 
و بارگذاری شود تا امکان شناســایی وضعیت هر ملک و 
تبیین ضرورت ها و اســتانداردهای الزم درخصوص آنها 
فراهم شود؛ اکنون این امکان تحت عنوان الیه ای در طرح 

تفصیلی شهر تهران در دسترس قرارگرفته است.«
او درخصــوص اقدامات انجام شــده برای ایمن ســازی 
ساختمان های قدیمی که امکان تخریب و نوسازی ندارند، 
افزود: »از آنجایی که همواره خطرات بالقوه زلزله در تهران 
و آسیب پذیری زیاد برای ســاختمان های قدیمی وجود 
دارد، ایمنی سازی  این قبیل ساختمان ها را با ارائه مجوز 
بهسازی نسبی  نیز در دستور کار قرار دادیم. توجه مضاعف 
به ارتقای کیفیت مصالح ســاختمانی، استفاده از مصالح 
سبک و تغییر فناوری ســاخت از دیگر مواردی است که 
به آن توجه ویژه ای شده است. همچنین در سال1۴۰۰ 
تعداد 251گود رهاشــده داشــتیم که با پیگیری های 
به عمل آمده تاکنون 5۸ گود یا رفع خطر شدند یا مجددا 
فعال شــدند بنابراین در این خصوص تعــداد گودهای 

رهاشده به 1۹۳ گود تقلیل یافته است.«
معاون شهردار تهران در پایان با اشاره به یکی از مهم ترین 
اقدامات مدیریت شــهری در این دوره، گفت: »تشکیل 
قرارگاه ایمنی کالبدی کالنشهر تهران  به دستور شهردار 
محترم تهران بیانگر مصمم بودن مدیریت شــهری برای 
ارتقای ایمنی شهری است. این قرارگاه باهدف پیشگیری 
از وقوع حوادث و بحران ها تشکیل شده و کارکرد اصلی آن 
کاهش ریسک از وضع موجود شهر و حوزه شمول آن در 
حوزه ابنیه، بافت شهری و شریان های حیاتی است که در 
این میان معاونت شهرسازی و معماری به عنوان یکی از 
ارکان اصلی این قرارگاه موضوعات مختلفی را در دستور 

کار خود قرار داده است.«

 فاطمه تنهایی
 شهردار منطقه8 تهران

منطقه8 با عنوان منطقه امــام رضا)ع( 
شــناخته می شــود. امیدواریــم بتوانیــم 
نام مبارک حضرت و آشــنایی با ســیره و 
زندگــی ایشــان را در منطقــه8 بــا اجرای 
دیوارنــگاری بییشــتر کنیــم. بنابرایــن 
به منظور منقش شدن 8دیواره منتخب 
این منطقه به نام مبارک حضرت علی بن 
موسی الرضا)ع(با  اعالم فراخوان »امام 
مهربانی هــا« بــا همــکاری ســازمان 
زیباسازی شهر تهران از هنرمندان دعوت 
بــه همــکاری شــده اســت. هنرمنــدان 
می تواننــد آثــار خــود را بــرای ارزیابــی در 
سامانه رویدادهای هنری سایت سازمان 

زیباسازی شهر تهران بارگذاری کنند. 

 علیرضا نادعلی
 سخنگوی شورای اسالمی شهر تهران

تقریبــا حــدود 2میلیــون تومــان تحت 
عنــوان حــق مســکن بــه فیش هــای 
حقوقــی آتش نشــانان اضافــه شــده و 
ســقف اضافــه کاری نیز افزایــش یافته 
اســت. تقریبــا بــه حقــوق ۹۰درصــد 
آتش نشــانان از ۱۵ تا ۳۷درصد اضافه 
شــده اســت. یکــی از مطالبــات بحــق 
آتش نشانان بحث مسکن آنها بود که 
خوشــبختانه با دســتور شــهردار تهران 
۴قطعــه زمیــن بــرای ســاخت مســکن 
آتش نشــانان اختصــاص داده شــده 
و امیدواریــم هرچــه ســریع تر کار وارد 

مرحله اجرایی شود. 

روزانــه ۴۵هــزار تــن زبالــه در مناطــق 
شهری و ۱۰هزار تن در مناطق روستایی 
ایران تولید می شــود. متوســط ســرانه 
تولید زبالــه هر نفر در شــهر ۷۶۰گرم و 

در روستاها ۴8۵گرم است.

45
هزارتن

در ســال2۰2۱ ایــران رتبــه۱۷ در تولیــد 
زبالــه را داشــته اســت. همچنیــن بــه 
نقل از اطلس کالنشــهر تهران هر فرد 
به طور متوسط ساالنه ۶برابر وزن خود 

زباله تولید می کند.

6
برابر

متوســط ســرانه زبالــه تولیدشــده در 
تهران ۳2۰کیلوگرم است. این رقم در 
ایران ۶۰۰گرم و در شــمال شــهر تهران 

۱2۰۰گرم است.

320
کیلوگرم

۵۰۰غرفه تحویل زباله در تهران همگی 
فعــال هســتند و در ایــن میــان به طــور 
متوســط در هــر غرفــه بازیافــت شــهر 
تهــران روزانه بیــن ۱۰۰ تــا 2۰۰کیلوگرم 
پســماند تحویــل داده می شــود کــه 
در قیــاس بــا عــدد کل تولیــد زبالــه در 
کالنشــهر تهران یعنــی ۷۵۰۰تــن عدد 

قابل توجهی نیست.

500
غرفه

هــر ایرانــی روزانــه به طــور میانگیــن 
۳کیســه پالســتیکی مصــرف می کنــد 
که متوسط عمر استفاده از هر کیسه 
تنهــا ١٢دقیقه اســت کــه ۹۶درصــد از 
۳کیسه مصرفی مستقیم وارد سطل 

زباله می شود.

3
كيسه

فداكاريهايوصفنشدني
پرویزسروری

رئیــسشــورایعالی
استانها

روز آتش نشان، روز ارج نهادن 
به تالش و خدمــت بی بدیل 
آتش نشانان عزیز و ایثارگراِن عرصه های خطیِر خطر 
است؛ آنان که سالمت و جان عزیز خود را به مخاطره 
می اندازند تا جان و جهاِن همنوعان را نجات دهند. به 
پاس ارج نهادن به حماسه آفرینی و ازخودگذشتگی 
آتش نشاناِن دریادل که در اطفای حریق پاالیشگاه 
آبادان در هفتم مهر سال1۳5۹ به شهادت رسیدند، 
روز هفتم مهر، به نام روز آتش نشــان، نامگذاری و 
مزین شده و ناِم بلندآوازه آنان، در دفتر ایثار و افتخار، 
ثبت و ماندگار شد. در این سال ها، بارها شاهد ایثار 
آتش نشــانان عزیزمان بوده ایم که حادثه پالسکو 
و شهادت جمعی از آتش نشــان های شریف وطن، 
گل سرســبد  آنها بوده و همواره در خاطره جمعی 
مردمان ایران زمین خواهد ماند. ملّت فهیم ما، قدردان 
فداکاری های وصف ناپذیر فرزندان عزیِز خود بوده و 
به نام پرافتخار آتش نشان می بالند؛ هرگز نام سربلند 
آنان را فراموش نمی کنند و سپاسگزار همیشگی آن 
عزیزان بوده و هستند. اینجانب، با گرامیداشت یاد و نام 
شهدای آتش نشان و ارج نهادن به زحمات مخلصانه و 
طاقت فرسای این عزیزان، روز آتش نشانی و ایمنی را به 
آتش نشانان عزیز و خانواده های صبورشان صمیمانه 
تبریک عرض می کنم، برای آنها آرزوی ســالمتی، 

بهروزی و شادکامی از خداوند متعال دارم.

نقل قول خبر

عدد خبر

یادداشت

خبر

آتشنشانیتهرانبرمدارتوسعه
 ســال ۱۳۰۳ نخستین پایگاه آتش نشــانی در شهر 

تهران تأسیس شد.
 ســال ۱۳۷۹ طرح تعیین روز آتش نشــانی و ایمنی 

توسط شورای عالی انقالب فرهنگی تأیید شد.
 ۷مهر به عنوان روز آتش نشان نامگذاری شده است.
 ۱۶آتش نشان زن فعالیت خود را رسما آغاز کرد ند.
 تمــام آتش نشــانان زن در ایســتگاه۷۷ ســازمان 

آتش نشانی مستقر هستند.

 ۱۵تا۳۷درصد حقوق آتش نشانان امسال افزایش 
یافته است.

 ۱8دستگاه خودروی آتش نشانی جدید این هفته 
فعال شده  اند.

 آتش نشــانی دومیــن شــغل پراســترس دنیــا 
محسوب می شود.

 آتش نشــانان 2۴ســاعت در ایســتگاه زیــر زنــگ 
می خوابند.

 ســاخت مســکن برای آتش نشــانان امســال آغاز 
می شود.

 هر آتش نشان با ۵سال ســابقه فعالیت مشمول 
مسکن می شود.

نیروهــای  رســیدن  زمانــی  فاصلــه  ۴دقیقــه   
آتش نشانی تهران به محل حادثه است.

 ایســتگاه قیطریــه به عنــوان ۱۳۴اُمیــن ایســتگاه 
آتش نشانی افتتاح شد.

ضرورتارائهخدماتمستمرروانشناسیبهآتشنشانان
عضوهیأترئیسهشورایشهرتهرانبااشارهبهسختیكاروپراسترسبودنشغلآتشنشانیبر
ارائهخدماتروانشناسیبهآنانتأكیدكرد.سودهنجفیبهمناسبتروزآتشنشانازایستگاه23
سازمانآتشنشانیبازدیدكرد.رئیسكمیتهسالمتشورایشهرتهرانضمنتقدیروقدردانی
اززحماتوتالشهایكاركنانسازمانآتشنشانیدرنشستیكهباآنانداشتدرجریانمسائل
ومشکالتآناندرخصوصچالشهایمعیشت،كمبودنیرو،مســکن،بیمه،حقوقودستمزد،
بازنشستگیو...قرارگرفت.اوپسازاســتماعدغدغههایكاركنانسازمانآتشنشانیبابیان
اینکهدریکسالگذشتهباتوجهبهبازدیدهایمکررازاینمجموعههموارهپیگیرمشکالتشان
درشورایشهربودم،گفت:»سازمانآتشنشانیعملکردیشبهنظامیداردودرتمامبحرانها
ازجملهاغتشاشاتاخیرنقشمؤثریداشتهاست.«نجفیتأكیدكرد:»ضرورتداردارائهخدمات
روانشناسیدرطولخدمتكاركنانسازمانآتشنشانیبهصورتمستمرارائهشودكهاقدامات

الزمدراینموردراپیگیریخواهمكرد.«
عضوهیأترئیسهشورایشــهرتهرانهمچنیندرخصوصچالشهایموجودباسازمانتامین
اجتماعیعنوانكرد:»تهاترساختمانهایشهرداریباسازمانتامیناجتماعیجهترفعمشکالت
یکیازمواردیاستكهپیشنهادآنرامطرحكردهامودرحالبررسیاست.«نجفیدرخصوص
مسکنپرسنلسازمانآتشنشــانینیزگفت:»درجریاناینکهحدود۸۰درصدازنیروهایاین
سازماندرخارجازشــهروحومهتهرانزندگیمیكنندهستم،لذاازشهردارتهراندرخواست

كردمبهطورجدپیگیرتعاونیمسکنكاركناناینسازمانباشد.«
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 ســخنگوی اقتصــادی دولــت 

تورم
می گوید: تقریباً تمام موتورهای 
ناحیــه  از  تــورم  ایجــاد 
بی انضباطی های بودجه ای، شبکه بانکی، خلق پول 
و نوســان های بی ضابطه نرخ ارز و... در ماه های 
گذشته کنترل شــده اســت. این روایت جدید 
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد است آن هم چند 
روز پس از تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
که رأی داد یک واحد ویژه رصد تورم زیرنظر یکی 
از معاونت های اقتصادی رئیس جمهور تشــکیل 
شود. حاال سؤال اصلی این است که با تشکیل یک 
واحد ویژه در نهاد ریاست جمهوری دست بانک 
مرکزی برای خاموش کننده موتور تورم بازتر شده 

یا نه؟ 
وزیر اقتصــاد با بیــان اینکه مهار تــورم یکی از 
اولویت های مهم در مجموعه سیاست های دولت 
اســت، می گوید: مســئله تورم به صورت ثابت و 
هفتگی در بانک مرکزی رصد و گزارشی از عواملی 
که موجــب بی انضباطی مالی و پولی در کشــور 
شده و همچنین بی انضباطی ها که به ایجاد تورم 
و تحمیل آن به جامعه منجر می شود و همچنین 
تخلف دستگاه ها، مسائل منجر به کسری بودجه، 
بی انضباطی های بانکی را بانک مرکزی به صورت 

مستمر به ستاد اقتصادی دولت ارائه می کند.
او تأکید کرد: با ســرعت در حال مهار موتورهای 
تولید تورم هســتیم. البته به ثمر نشســتن آن 
مستلزم گذر زمان است. خاندوزی تأکید کرد: در 
نخستین گزارش کمیته رصد تورم بانک مرکزی 
که به ستاد اقتصادی دولت ارائه می شود، با دقت 
در اعــداد و ارقام در مورد مهــار عوامل بودجه و 
تورم و کنترل پایه پولی در طول ۶ ماه اول امسال 

گزارشی ارائه خواهد شد.

تورمتاکجاپایینمیآید؟
بانک مرکــزی می گوید: نــرخ تــورم ماهانه از 
10.۶درصد در خرداد امســال به 4.3درصد در 
تیرماه و 2.4درصد در مردادماه رســیده و به این 
ترتیب بخش قابل توجهی از آثار تورمی ناشــی 
از حذف ارز 4200تومانی کاالهای اساســی در 
نیمه اردیبهشت امســال تخلیه شده تا جایی که 
نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد با ۶دهم درصد 
کاهش به 45.8درصد و نرخ تورم ساالنه منتهی به 
مرداد امسال با 4دهم درصد کاهش به 40.1درصد 

رسیده اســت. این نهاد اقتصادی در عین حال با 
اشاره به روند شاخص بهای تولیدکننده به عنوان 
شاخص پیش نگر تورم مصرف می افزاید: انتظار 
می رود که کاهش 2دهم درصدی شاخص تورم 
تولیدکننده اثر مثبت خود بر کاهش تورم بخش 

مصرف در ماه های آینده را نشان دهد.

2موتورتورمساز
به گزارش همشهری، درحالی که بانک مرکزی و 
دولت امیدوارند که با کاهش شاخص تورم تولید، 
نرخ تورم در بخش مصرف هم نزولی شــود، اما 
2موتور اصلی تورم ساز یعنی پایه پولی و نقدینگی 
خارج از مدار در حال حرکت هستند؛ به گونه ای 
که حجم نقدینگی در پایان مرداد امسال به بیش 
از 5401هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به 
پایان سال1400،  11.8درصد رسیده و نرخ رشد 
12ماهه نقدینگی در پایان ماه پنجم سال جاری 
به 37.8درصد رسیده اســت. این میزان از رشد 
نقدینگی نشــان می دهد که انتظار برای کاهش 
سریع تورم منطقی نیست و به همین دلیل وزیر 
اقتصاد تأکید دارد: به ثمر نشستن آثار خاموش 

شدن موتورهای تورم مستلزم گذر زمان است.

افزون بر اینکه رشد پایه پولی در 12ماهه منتهی 
به مرداد امسال به 30.3درصد رسیده که نسبت 
به پایان سال گذشــته 11.3درصد رشد را نشان 
می دهد؛ هرچند نســبت به دوره مشــابه سال 
گذشته رشد پایه پولی حدود یک درصد فروکش 

کرده است.

دراورژانستورمچهمیگذرد؟
به گفته وزیــر اقتصاد، قرار اســت بانک مرکزی 
به زودی گزارشــی از وضعیت شاخص های کالن 
و متغیرهای پولی ازجمله وضعیت کسری بودجه 
دولت، کنترل پایــه پولی و نقدینگــی در ۶ماه 
نخست امســال به دولت ارائه دهد. این گزارش 
می افزاید: کاهش نرخ تورم تا زمانی که نرخ رشد 
نقدینگی باالتر از میانگین بلندمدت باشد، دور از 
انتظار خواهد بود و به همین دلیل الزم است که 
دولت کنترل رشــد نقدینگی را دست کم به زیر 
25درصد برساند. از سوی دیگر بانک مرکزی هم 
باید برنامه ضدتورمی خود را به طور شفاف اعالم 
کند ازجمله اینکه مشخص شود از نظر این نهاد 
اقتصادی، نرخ تورم هدف در یک سال آینده در چه 

محدوده ای نوسان خواهد داشت.

مانیتورینگتورمازپاستور
هفته گذشته ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت 
تصمیم نهایی را گرفت و اعــالم کرد: واحد رصد 
تورم و کنترل رشــد آن در یکــی از معاونت های 
ریاســت جمهوری تشکیل می شــود و این واحد 
مســئولیت دارد تــا سیاســت های الزم بــرای 
جلوگیری از افزایش قیمت ها را به ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت ارائه دهد. هنوز مشخص نیست 
که مانیتورینگ تورم از پاستور زیر نهاد کدام یک 
از معاونت های ریاست جمهوری تشکیل می شود 
و آیا قرار اســت مســئولیت آن به محمد مخبر، 
معاون اول یا محســن رضایی، معاون اقتصادی 
رئیس جمهور داده شود؟ سه شــنبه هفته پیش 
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر کردند 
واحد رصد تورم به منظور رصد و کنترل رشد آن 
در یکی از معاونت های ریاست جمهوری تشکیل 
شود و سیاســت های مقتضی برای جلوگیری از 
افزایش قیمت ها را به این ستاد پیشنهاد کند. به 
این ترتیب قرار است به منظور جلوگیری از رشد 
نقدینگی، بانک مرکزی دقــت الزم را اعمال کند 
و تمام دستگاه های اجرایی با بانک مرکزی در این 

زمینه هماهنگی الزم را داشته باشند.

دولت موتور تورم را خاموش می کند؟
ارزیابی تاثیر تشکیل کمیته رصد تورم

زنگخطرپاییزکمباران
با وجود عبور از فصل گرم ســال، همچنان آمارها از باالبودن 
میزان مصرف آب شرب شهری حکایت دارد؛ درحالی که هم 
براساس پیش بینی های میان مدت هواشناسی و هم مشاهدات 
محسوس روزهای اخیر، پاییز امسال می تواند نسبت به فصول 

پاییز سال های قبل کم باران تر و خشک تر باشد.
به گزارش همشــهری، آخرین اطالعات مؤسسه تحقیقات 
آب وزارت نیرو نشان می دهد در هفته اول مهرماه، از مجموع 
30حوضه آبریز درجه2 کشور، 18حوضه آبریز بدون بارش 
بوده و متأسفانه در هفته دوم )منتهی به 15مهر( نیز همچنان 
14حوضه، قطره ای بارندگی نخواهند داشت. با توجه به اینکه 
اقلیم ایران در دوره خشکسالی قرار دارد و در شرایط فعلی، 
مخازن سدهای آن با کسری آب نسبت به میانگین سال های 
قبل و دوره هــای بلندمدت مواجه اســت، همین تغییرات 
هفته ای در بارش های جوی نیز حتی با فرض مرتفع شــدن 
در میان مدت، می تواند به چالشــی برای پایداری منابع آبی 

تبدیل شود.

تصمیمگیریبراساسشرایطبحرانی
سال هاست که بحران آب در ایران از حد فرضیه و هشدار عبور 
کرده و همه مردم شواهدی از آن را در زندگی خود می بینند. 
در این شــرایط، گرچه با همت متولیان حوزه آب، پایداری 
شبکه توزیع آب شرب کشور حفظ شــده و در اغلب فصول، 
مردم بدون مشــکل خاصی به آب ســالم و پایدار دسترسی 
دارند؛ اما واقعیت این است که اگر تمهیدات مدیریتی متناسب 
با بزرگی بحران اندیشیده نشود، دیر یا زود همین تالش های 
سخت نیز به هدف مطلوب اصابت نخواهد کرد و تبعات کم آبی 

با آثار زیان بارتری برای همه بروز خواهد کرد. 
به همین دلیل اســت که معاون آب و آبفــای وزیر نیرو نیز 
بحث مدیریت آب در کشــور را جدی و نیازمند توجه بیشتر 
دانسته و می گوید: شــرایط آب در کشــور به گونه ای است 
که همه مدیران ما باید خود را در شــرایط بحرانی ببینند و 
تصمیم گیری ها بر این اساس صورت پذیرد. به اعتقاد محمد 
جوانبخت، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، اقتصاد 
آب، تعرفه ها و ارزش واقعی آن، پاشنه آشیل بخش آب است 
که از دستیابی کامل به اهداف حوزه آب ممانعت می کند. در 
حقیقت، در اقتصاد ایران، آب به عنوان یک کاالی پرمصرف، با 
شرایط کاماًل غیراقتصادی تولید و مصرف می شود و همزمان 
آسیب های این وضعیت برای حوزه آب، به شکل گیری یک 

دور باطل و تشدید این شرایط منجر خواهد شد.

سدهایتهرانکمآبترازهمیشه
تهران پرجمعیت ترین کانون کشور و به تبع آن بزرگ ترین 
مصرف کننده آب در کشــور اســت؛ ازاین رو بحران آب نیز 
در آن راحت تر قابــل رصد خواهد بود. براســاس آمارهای 
شرکت آب منطقه ای تهران، میزان بارش های جوی حوزه 
آبریز تهران در ســال آبی 1401- 1400)اول مهر1400 تا 
31شهریور1401( در مقایسه با متوسط بلندمدت )54ساله( 
با کاهش 2۶درصدی روبه رو بوده و همین مسئله ورودی آب 
به مخازن ســدهای تهران را تحت تأثیر قرار داده است. در 
این وضعیت، با وجود تمهیداتی کــه برای کاهش مدیریت 
انقباضی خروج آب غیرشــرب از مخازن ســدها اندیشیده 
شده، باز هم تراز آبی ســدهای پنج گانه پایتخت با کسری 

مواجه بوده است.
طبق آمارهایــی که بهزاد پارســا، مدیرعامل شــرکت آب 
منطقه ای تهران از وضعیت بارندگی در سال آبی گذشته ارائه 
داده، میزان بارش ها در حوضه عملکرد استان تهران در سال 
آبی گذشته به حوالی 20۶میلی متر رسیده که این میزان در 
مقایسه با بارش 275میلی متری ســال آبی 1399-1400 
بالغ بر 25درصد کاهش نشان می دهد. در این شرایط با وجود 
افزایش دمــا و افزایش ضریب ذوب برف و یــخ در ارتفاعات 
مشــرف به ســدهای پایتخت، باز هم میزان ورودی آب به 
سدهای تهران در سال آبی گذشته نسبت به سال آبی قبل از 

کاهش پیدا کرده است. 
مدیرعامل آب منطقه ای تهران می گوید: با توجه به عدم بارش 
برف و نبود پوشش برفی مناســب در حوضه آبریز سدهای 
تأمین کننده آب شرب کالنشهرهای تهران و کرج در زمستان 
ســال1400، اندک برف موجود در حوضه آبریز ســدها نیز 
به تدریج ذوب شده و دیگر شاهد رواناب و سیالب های ناشی از 
ذوب برف نیستیم که همین امر میزان ورودی آب به مخازن 
سدهای پنج گانه تهران را با کاهش 1۶درصدی نسبت به سال 

آبی گذشته روبه رو کرده است.

سیلمصرفادامهدارد
در شــرایطی که اطالعات حوزه آب از تداوم خشکســالی و 
کم بارشی حکایت دارد، داده های شرکت آب و فاضالب استان 
تهران نشــان می دهد میزان مصرف آب در استان تهران در 
نخســتین روزهای پاییز هم تفاوت چندانی با روزهای گرم 
تابستان نداشت؛ به گونه ای که یکم مهرماه بیش از 3میلیارد 

لیتر آب در این استان مصرف شد. 
طبق گزارش این شرکت، در حالی که انتظار می رفت با شروع 
فصل پاییز از حجم باالی مصرف آب در تهران کاسته شود، اما 
به عنوان نمونه میزان مصرف آب در روز یکم مهرماه معادل 
3میلیارد و 450میلیون لیتر بوده و در باقی روزهای هفته اول 
مهرماه نیز تغییری نداشته است. این حجم مصرف آب با میزان 
مصرف آن در روزهای اوج مصرف در تابستان گذشته تفاوتی 
ندارد و میــزان مصرف آب در تهران در شــرایطی همچنان 
باالســت که بنا بر اعالم سازمان هواشناســی استان تهران، 
میزان بارش ها در مهر و آبان امسال کاهش محسوسی نسبت 
به میانگین بلندمدت دارد. همچنین میزان بارش های استان 
تهران در مقایسه با متوسط بلندمدت با کاهش 2۶درصدی 
مواجه بوده است. اکنون میزان ورودی آب به مخازن سدهای 
پنج گانه تهران با کاهش 1۶درصدی نســبت به ســال آبی 
گذشته مواجه اســت و در آســتانه فصل پاییز و شروع سال 
آبی جدید با 411میلیون مترمکعب ذخیره آبی و کســری 
89میلیون مترمکعبی نسبت به سال گذشته وارد سال آبی 

1402-1401 می شویم. 
در چنین شرایطی در کنار تمامی اقدامات فنی و مهندسی 
برای تأمین آب توسط شــرکت آب و فاضالب استان تهران، 
فقط مشــارکت همدالنه شــهروندان و رعایت شــیوه های 
مدیریت مصرف است که تداوم تأمین پایدار آب شرب پایتخت 

را تضمین می کند.

روزهایسختآقایوزیر
عیســی زارع پــور؛ وزیــر ارتباطــات با 
تأکید بر اینکه دولت ســیزدهم توســعه 
کســب وکارهای دیجیتــال را یکــی از 
راهبردهای اساســی خود می داند، گفت: 
با تصویب هیأت وزیران »کارگــروه ویژه اقتصاد دیجیتال« در 
سطح دولت تشکیل شــده که تمام اختیارات رئیس جمهور و 
هیأت وزیران را در برداشــتن موانع از ســر راه کسب وکارهای 
دیجیتال دارد. او ایــن صحبت ها را در واکنش بــه انتقادها از 
محدودیت های اعمال شــده روی شــبکه های مجازی بیان و 
تأکید کرده این محدودیت هــا را مراجع ذیصالح امنیتی به ما 
ابالغ کرده اند. برداشتن آنها هم به تشخیص همان مراجع است 
اما این وزارتخانه همواره حامی کسب وکارهای دیجیتال بوده و 
در شرایط پیش رو ضمن رایزنی با این نهادها  تمام تالش خود 
را برای حل مشکالت کسب وکارهای برخط و همچنین تقویت 
زیرســاخت ها و پلتفرم های داخلی برای میزبانی کسب وکارها 
و هموطنان به کار بسته است. اکنون همه منتظرند ببینند که 
نتیجه رایزنی های وزیر ارتباطات چــه خواهد بود ؟ آیا او موفق 
به رفع محدودیت ها می شــود؟ یا کاربران کسب وکارشان را به 

پلتفرم های داخلی منتقل خواهند کرد؟ 

رؤیایامنیتشغلی
خبر: فتح اهلل بیات، رئیــس اتحادیه کارگران 
قراردادی و پیمانی ازارائه الیحــه لغو دادنامه 179 
دیوان عدالت اداری ازسوی دولت به مجلس خبر داد.

نقد: از سال 1375که دادنامه 179دیوان عدالت 
اداری به دنبال یک شــیطنت حقوقی صادر و عقد 
قرارداد موقت در کارهای با ماهیت مستمر، قانونی 
دانسته شد، امنیت شغلی کارگران در ایران ذره ذره 
آب شد تا جایی که امروزه فقط 4درصد از کارگران 
کشور در کارهای دائمی و مستمر، قرارداد دائم دارند. 
پیش ازاین، در پایان دولت دوازدهم، درخواست لغو 
این دادنامه ناروا را محمد شریعتمداری، وزیر وقت 
کار به سیدابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه 
و متولی دیوان عدالت اداری ارســال کرد. حاال اما، 
رئیسی، ریاست دولت جدید را بر عهده دارد و با دست 
بازتری قادر است این مطالبه 2۶ساله جامعه کارگری 
را پیگیری کند و با اجرای قانون برای تعیین سقف 
قرارداد موقت در کارهای غیرمستمر، راه سوءاستفاده 

از این قراردادها را در مشاغل مستمر ببندد.
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5 شنبه 9 مهر 1401
 شماره  8602

 روز جهانی قلب با این شعار برگزار 
شــد؛ »با تمام قلب خود از قلب تان 
مراقبت کنید«، شــعاری که برای 
ایرانی ها یک هشدار جدی است، چرا که 42درصد 
فوتی های کشور به دلیل بیماری های قلبی و عروقی 
گزارش می شود. میانگین سنی سکته های قلبی در 
ایران هم 10تا 20سال پایین تر از کشورهای غربی 
و بین 40تا 60سال است. بیشــترین بیماری های 
قلبی و عروقی هم فشــار خون باال، تنگی رگ های 
قلب، سکته و نارســایی های قلبی، نامنظمی های 
ضربان قلب و... عنوان می شود که به دلیل بی توجهی 
مردم و نبود روند درمانی مناسب در نهایت منجر به 
سکته های قلبی و مغزی می شود. طاهره سماوات، 
کارشناس مســئول بیماری های قلب و عروق اداره 
بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشــت در این باره 
به ایسنا گفته: »مرگ ومیرهای زیر ۷0 سال باالیی 
داریم اما این روند در ایران خیلی هم با آنچه در دنیا 
رخ می دهد متفاوت نیست. البته موضوع عوامل خطر 
مرتبط با بروز بیماری های قلبی و عروقی چند وجهی 
است و تمام عوامل بر عهده وزارت بهداشت نیست و 
چند سازمان باید کمک کنند. مردان و زنان هم آمار 
یکسانی در زمینه بیماری های قلبی - عروقی دارند اما 
هورمون محافظت کننده استروژن در خانم ها تا سن 
یائسگی می تواند عوامل خطر بروز بیماری قلبی را 
کاهش دهد.« این مسئول درباره تأثیر ابتال به کرونا 
بر بــروز بیماری های قلبی و عروقــی هم می گوید: 
»ابتال به بیماری کرونا، فشارخون افراد را تحت تأثیر 
قرار می دهد و خیلی از افرادی که فشارخون باال هم 
نداشتند به واســطه ابتال به کرونا به فشارخون باال 
مبتال شدند. در واقع فشارخون برخی باال رفت و برای 
کسانی که فشــارخون باال داشتند، فشارخون شان 

تشدید شده و از کنترل خارج شد.« 

2عامل تشدید بیماری های قلبی - عروقی 
آمار فوت ناشی از بیماری های قلبی - عروقی عدد قابل 
توجهی را به خود اختصاص داده که شامل سکته های 
قلبی و مغزی، همچنین بیماری های قلبی منجر به 
فوت است. این وضعیت هم ناشــی از 2عامل است؛ 
افزایش سن و شــیوع فاکتورهای خطر. این نکته را 
مسعود اسالمی، متخصص قلب و عروق و دبیر علمی 
بیســت و دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و 
عروق به همشهری می گوید و در توضیح بیشتر عنوان 
می کند: »هر قدر سن باالتر برود مرگ ومیر ناشی از 
این بیماری ها هم افزایش پیدا می کند. عالوه بر این 
شــیوع فاکتورهای خطر )چاقی، دیابت، فشارخون 

کنترل نشده، چربی خون باال که تحت درمان نیست( 
هم افــراد را در معرض فوت ناشــی از بیماری های 
قلبی - عروقی قرار می دهد.« به گفته این متخصص 
کنترل نشدن مناسب فاکتورهای خطر باعث افزایش 
قابل توجه بیماری های قلبی - عروقی در کشور شده 
است: »در ایران فاکتورهای خطر به صورت مناسب 
درمان نمی شوند. نیمی از افراد دارای فشار خون باال 
هیچ درمانی دریافت نمی کنند یا بیماران دارای چربی 
خون باال درمان مؤثری ندارند. افراد مبتال به چاقی 
روش های مؤثری برای کاهش وزن را دنبال نمی کنند 
و ریسک بیماری های قلبی - عروقی در آنها باالست. 
برخی بیماران هم دیابت کنترل شده مناسب ندارند.« 
او در پاسخ به این سؤال که چرا این فاکتورها با وجود 
افزایش ریسک مرگ همچنان مورد بی توجهی مردم 
ایران است بیان می کند: »فشار خون، بیماری بدون 
عالمت است. ممکن است فرد سال ها با آن زندگی و 
پس از حدود 10سال به دلیل سکته مغزی فوت کند 
و دلیل آن را هم نداند. از سوی دیگر برخی افراد هم 
می دانند که دچار فشار خون هستند اما نیمی از آنها 
هیچ دارویی مصرف نمی کنند و برخی دیگر هم پس 
از مدتی روند درمانی خــود را رها می کنند. 2عامل 
تشــخیص ندادن بیماری و درمان نامناسب باعث 
می شود که عوارض بیماری های فشار خون در ایران 

بسیار باال باشد.« 

نباید منتظر بروز عالئم بیماری بود 
به گفته اسالمی فشــار خون زندگی افراد را از روال 
عادی خارج نمی کند و این مسئله بی توجهی نسبت 
به بیماری را تشدید کرده است: »در 90درصد موارد، 
فردی که افزایش فشــار خون شــریانی دارد، هیچ 
عالئمی ندارد و در 10درصد ممکن اســت عالئمی 
ازجمله سردرد، خســتگی زودرس و... بروز کند. به 
همین دلیل اگــر هیچ اقدامی بــرای اندازه گیری و 
کنترل فشار خون انجام نشود، نخستین عالئم می تواند 
آخرین عالمت یعنی سکته های قلبی و عروقی و حتی 
مرگ باشد.« این پزشک دارودرمانی را مؤثرترین روش 
در کنترل بیماری های قلبی - عروقی عنوان می کند و 
می گوید: »مهم ترین علت مصرف نشدن دارو، از سوی 
بیمار رخ می دهد یا ممکن است مقدار داروی تجویز 
شده ناکافی باشد. در بیماری افزایش فشار خون، فرد 
باید دارو را به میزانی مصرف کند که منجر به کنترل 
شود و تا آخر عمر ادامه داشته باشد. اما بیماران بعد از 
مدتی خسته می شوند و خودسرانه اقدام به کاهش یا 
قطع مصرف می کنند. این وضعیت بیشترین خطر را 
دارد چرا که اگر بیماری بعد از قطع یا کاهش دارو عود 

کند، شدیدتر خواهد بود و عوارض بسیار بیشتری هم 
دارد. این نکته بسیار مهمی است که مردم باید بدانند؛ 
فشار خون بیماری قابل عالجی نیست اما با مصرف 
دارو کنترل و درمان می شود.« اسالمی درباره اینکه 
با بروز چه عالئمی فرد باید به صورت جدی اقدام به 
درمان کند هم توضیح می دهد: »درباره فشار خون 
نباید منتظر بروز عالئم بود، چرا که آن زمان بسیار 
دیر خواهد بود. توصیه این است که تمامی افراد بعد 
از 18سالگی اقدام به اندازه گیری فشار خون کنند. 
اگر این عدد نرمــال )14روی 9( بود باید به صورت 
ساالنه تکرار شود و اگر باالتر باشد، فرد به فشار خون 
مبتالست و پزشک باید نســبت به روند درمانی آن 

تجویز مناسب را داشته باشد.« 

افزایش ریسک ابتال با چربی خون باال 
چربــی خون هــم یکــی از فاکتورهــای منجر به 
بیماری های قلبی - عروقی است. به گفته اسالمی، 
در رژیم غذایی 2نوع مفید و مضر وجود دارد: »درباره 
چربی های مضر )کلسترول یا LDL( به ازای هر یک 
میلی گرم که در بدن افراد افزایش پیدا کند، 2درصد 
بیماری های قلبی - عروقی بیشتر می شود. این مسئله 
بسیار مهمی است. ممکن اســت فرد بگوید که من 
فقط 10میلی گرم چربی مضــر باالتر از حد طبیعی 
دارم اما همین عدد می تواند ریسک ابتال به بیماری را 
20درصد افزایش دهد.« او درباره اینکه کنترل چربی 
خون در افراد از چه زمانی باید آغاز شود هم می گوید: 
»در این باره توصیه این است که افراد بعد از 18سالگی 
چربی خون را اندازه گیری کنند. اگر در محدوده نرمال 
قرار داشته باشند، افراد باید هر 3سال اندازه گیری این 
فاکتور را تکرار کنند اما اگر از حد نرمال بیشتر شود، 
توصیه به رژیم غذایی با کلسترول کمتر است. پس از 
6ماه اگر وضعیت چربی در خون در فرد به حد نرمال 

برنگردد دارودرمانی آغاز می شود.« 

پیک سکته های قلبی در ایران، 40تا 60سال 
به جز فاکتورهای خطر 2عامل دیگر هم در افزایش ابتال 
و مرگ  به دلیل بیماری قلبی - عروقی اثرگذار بوده است؛ 
کووید-19و استرس های روحی. دبیر علمی بیست و 
دومین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق دراین 
باره توضیح می دهد: »سن ســکته های قلبی در ایران 
10تا 20سال کمتر از کشورهای غربی است. پیک مرگ 
ناشی از بیماری ها در کشورهای غربی 60تا ۷0سال و 
بیشترین شــیوع آن در ایران بین 40تا 60سال است. 
البته مهم ترین علت این وضعیت در کشور ما کنترل 
نشدن مناسب فاکتورهای خطر است اما نحوه مواجهه با 

استرس های روحی باید مورد توجه قرار بگیرد.« اسالمی 
ادامه می دهد: »این استرس ها در تمام دنیا وجود دارد و 
به دسته حاد و مزمن تقسیم بندی می شوند که می توانند 
شــیوع بیماری های قلبی - عروقی را افزایش دهند. 
استرس های روحی حاد به شــکل خبرهای ناگهانی 
شوک آور به افراد منتقل می شود و می تواند در همان 
لحظه منجر به ایست قلبی و مرگ شود. استرس های 
مزمن هم به عنوان مثال یعني فــردی که از محیط و 
شرایط کاری و زندگی خود احساس رضایت ندارد و هر 
روز با این استرس ها مواجه است. این مسئله هم می تواند 
به تدریج منجر به تنگی عروق و در نهایت ســکته های 
قلبی و مغزی شود.« به گفته این متخصص با فروکش 
کردن کرونا هم میزان مراجعات به دلیل بیماری های 
قلبی - عروقی افزایش پیدا کرده و در این باره هم 2 عامل 
دخیل است: »مردم در پیک بیماری به دلیل ترس از ابتال 
به کرونا به مراکز درمانی مراجعه نمی کردند و اگر پیش از 
پاندمی دچار بیماری بوده و طی این مدت روند درمانی 
خود را متوقف کرده باشند، این مسئله باعث می شود که 
نتیجه درمان به خوبی گذشته نباشد یا زمان برای درمان 
از دست رفته باشد. نارسایی قلبی و تنگی عروق در برخی 
از این بیماران حادتر شده است. از سوی دیگر ثابت شده، 
کووید-19عوارض دیررس هم دارد و شــاهد بروز آنها 
پس از کاهش پیک بیماری هســتیم. به همین دلیل 
میزان مراجعات به دلیل بیماری های قلبی - عروقی در 

حال افزایش است.« 

2روش پیشگیری از افزایش بیماری 
این متخصص درباره راهکارهای پیشگیری از افزایش 
این بیماری ها به 2روش اشــاره می کند و می گوید : 
»روش  غربالگری یکی از روش های پیشگیری است. 
یعنی در نظام سالمت و بهداشت کشور سیستمی 
وجود داشته باشد که تمام افراد هر سال مورد ارزیابی 
و کنترل قرار بگیرند. اما چنین سیستمی در کشور ما 
وجود ندارد. به همین دلیل افراد می توانند با مراجعه 
به پزشک عمومی یا خانواده، درخواست چکاپ قلبی 
و عروقی داشته باشــند. اگر نتایج بررسی  وضعیت 
فشار، چربی و قند خون نرمال بود و فرد ابتال به دیابت 
نداشت، این آزمایش ها باید هر 3 سال یک بار تکرار 
شود.« راهکار دوم هم به گفته اسالمی کاهش استرس 
است که از سوی روانپزشــکان انجام می شود: »در 
این باره ما هم به جز اقدامات دارودرمانی به بیماران 
توصیه می کنیم برای کاهش تأثیر استرس بر بدن 
برخی ورزش های همراه با آرامش ازجمله پیاده روی 
در محیط آرام، یوگا یا مدیتیشن را در برنامه روزانه 

خود بگنجانند.« 

2عامل اصلی ایستادن قلب ایرانیان 
 میانگین سنی سکته های قلبی در ایران 10تا 20سال پایین تر از کشورهای غربی است و 42درصد فوتی های کشور

 هم به دلیل بیماری های قلبی - عروقی ثبت می شود 

گزارش

اختصاص منابع آموزشی برای 
هزینه سرویس مدارِس استثنایی

حمید طریفی حسینی، رئیس ســازمان آموزش و پرورش 
استثنایی درباره سرویس مدارس استثنایی در تهران و تعامل 
با شهرداری در سال تحصیلی جدید گفت: درخصوص شهر 
تهران با شــهرداری توافق الزم را انجام داده ایم و مسئوالن 
مربوطه در تاکســیرانی آموزش هایی را به مدیران مدارس ما 
داده اند تا برای دانش آموزان ثبت نام درخواست را در سامانه 
مورد نظر انجام دهند و مسیر رفت وآمد مشخص شود و از این 
بابت مشکل خاصی نداشــته ایم. چند روز قبل نیز با شهردار 
تهران صحبت هایی داشتیم و در بازگشایی مدارس قول دادند 
که مســئله خاصی در این رابطه وجود نداشته باشد. از هفته 
آینده نیز سرویس ها شروع به کار می کنند و مشکلی نداریم. 
هر تعداد دانش آموز که متقاضی استفاده از سرویس باشند، 
امکانات برایشان فراهم می شود. ما حدود پنج هزار دانش آموز 
داریم و هر تعدادی از آنها که سرویس بخواهند ما این کار را 
برایشان انجام می دهیم و مشــکلی هم وجود ندارد. در شهر 
تهران مســئله ای بابت سرویس مدارس اســتثنایی نداریم. 
قول های الزم از طرف شهرداری و شورای شهر داده شده است 
و روال سابق درخصوص ســرویس، امسال هم برقرار خواهد 
بود. شهرداری با شــرکت های مربوطه ای که چنین خدماتی 
می دهند تفاهمات الزم را منعقد می کند و قرار نیست پولی به 
آموزش و پرورش استثنایی داده شود و ما بخواهیم با شرکت ها 
تعامل کنیم بلکه تعهدی ســه جانبه بین شهرداری، شرکت 
تاکسیرانی شهر تهران و اداره آموزش و پرورش استثنایی شهر 
تهران صورت می گیرد. کار توسط این دوستان انجام می شود، 
اما اینطور نیست که ما پولی به خانواده ها بدهیم یا به شرکت 

بپردازیم.
طریفی حســینی دربــاره افزایش هزینه های ســرویس در 
سال جاری گفت: افزایش هزینه خیلی زیاد است. جای تشکر 
دارد که شهرداری تقبل کرده و کمک می کند و این مسئولیت 
را مانند سال های گذشــته انجام می دهد. با هماهنگی هایی 
که انجام شــده دنبال این هســتیم که در برخی از شــهرها 
و کالنشــهرهای دیگر، همیــن مدلی که مدیریت شــهری 
درخصوص سرویس مدارس استثنایی در تهران پیش گرفته را 
عملی کنیم و حداقل در کالنشهرها این کار را انجام دهیم، اما 
هنوز خیلی موفق نشده ایم. شهرداری کالنشهرها این بضاعت 
و ظرفیت را دارند همانطور که شهرداری تهران این کار را انجام 
می دهد، شهرهایی مثل شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، اهواز، 
کرج و... می توانند این کار را انجام دهند و انتظار داریم رسانه ها 
در این امر به ما کمک کنند. البته ما منتظر نمانده ایم و بخشی 
از هزینه را خودمان به عنوان ســرانه سرویس به مدارس مان 
ابالغ کرده ایم و به آنها کمک می کنیم و در طول سال تحصیلی 
هم این کمک تکرار می شــود. سال گذشته حدود 3۵ درصد 
منابع سازمان آموزش و پرورش استثنایی مربوط به تعلیم و 
تربیت؛ آموزشی و پرورشی و توانبخشی بچه ها را صرف هزینه 
ایاب و ذهاب دانش آموزان مان کردیم و این کاری اســت که 
بقیه دســتگاه ها باید انجام بدهند و ما بایــد این هزینه را در 
زمینه آموزشی، پرورشی و توانبخشی بچه ها صرف کنیم، اما 
چون این کار را انجام نمی دهند و اگر سرویس رایگان نباشد، 
پوشش تحصیلی بچه ها دچار مشکل می شود پس ما این کار 

را می کنیم. )ایلنا(

»هاری« در ایران چقدر قربانی 
می گیرد؟

»بهزاد امیری«، رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال 
بین انسان و حیوان وزارت بهداشت، با اشاره به وضعیت بیماری 
هاری در ایران گفت: در ســال گذشته بالغ بر 260هزار مورد 
حیوان گزیدگی در کشور ثبت شــد و 16مورد مرگ در اثر 
هاری در کشور رخ داد. از ابتدای امسال هم تا کنون متأسفانه 

۷نفرجان خود را در اثر این بیماری از دست داده اند.
او درباره مهار این بیماری در ایران توضیح داد: بر آورد شــده 
است که اگر ۷۵درصد از سگ های صاحب دار و بدون صاحب 
واکسینه شوند و به صورت ساالنه این کار تکرار شود به هدفی 
که سازمان جهانی بهداشت برای حذف هاری در سال2030 
تعیین کرده است خواهیم رسید. ســگ های بدون صاحب 
باید جمع آوری شوند،  اگر بیمار هســتند درمان شوند و اگر 
بیماری آنها غیرقابل درمان بود با مرگ ترحم آمیز به زندگی 
آنها خاتمه داده شود. سگ های باقیمانده باید واکسینه شد و  
تحت عقیم سازی  قرار گیرند تا از ازدیاد نسل آنها جلوگیری 
شود و همچنین پالک گذاری شوند و اگر فردی تمایل داشت 
ازآنها نگهداری کند واگــذار و در غیراین صورت پس از انجام 
این اقدامات رها ســازی  شــوند. هم اکنــون به دلیل کمبود 
امکانات، منابع مالی و نیروی انسانی این کار به صورت کامل 
انجام نمی شود با این حال اقدامات روبه جلویی است که این 
امیدواری را به وجود می آورد که میــزان حیوان گزیدگی از 
جانب سگ ها را کنترل کنیم. بهزاد امیری همچنین در مورد 
واکسن های هاری گفت: واکسن تولید داخل هاری در ایران 
نداریم و همه آنها وارداتی است که ساالنه برای هر دوز آن بین 
۵ تا ۷یورو هزینه می شود. همانطور که گفته شد سال گذشته 
260هزار مورد حیوان گزیدگی در کشور رخ داد، اگر نیمی از 
این افراد واکسن هاری را دریافت کرده باشند که معموال هم 
در 3نوبت این واکسن برای هر فرد تزریق می شود و عالوه بر 
آن برای موارد شدیدتر سرم  هم تزریق شده است که برای هر 
ویال ســرم 300واحدی ۵6یورو هزینه می شود با احتساب   
سرم و واکسن هزینه بسیار زیادی صرف پیشگیری از هاری 
پس از مواجهه با حیوان گزیدگی در کشور شده است، که البته 
این هزینه بسیار الزم است و یکی از دالیل پایین مرگ در اثر 
هاری با وجود تعداد گزش های بسیار زیاد این موضوع در کنار 
زحماتی است که پرسنل بهداشــتی و درمانی در ۷00مرکز 
درمان و پیشگیری هاری انجام می دهند. شست وشوی زخم 
ناشی از حیوان گزیدگی، تزریق سرم و واکسن هاری ازجمله 
خدماتی است که در این ۷00مرکز صورت می گیرد. افرادی 
که در اثر هاری در کشور فوت کرده اند افرادی بوده اند که برای 
دریافت خدمات پیشــگیری و درمان به ایــن مراکز مراجعه 
نکرده اند یا مراجعه آنها با تأخیر بوده است؛ همچنین ممکن 

است واکسیناسیون آنها کامل نبوده باشد. )ایلنا(

 پیمان پیشگاهی
 مدیرکل توانبخشی هالل احمر

اگر بیمه هــای پایــه همچنــان خدمات 
ارتــز و پروتــز را پوشــش ندهنــد، بــا 
افزایش چشــمگیر هزینه دست و پای 
مصنوعــی و ارتزهــای کمــک  حرکتــی، 
معلولیت افراد منجر به خانه نشینی و 
خروج آنها از مشاغل کنونی و بازار کار 

می شود. /ایسنا

 پیرحسین کولیوند
 رئیس جمعیت هالل احمر

  یکــی از اقداماتــی کــه قــرار اســت در 
پارک هــای بحــران و مرکــز آمــوزش  
شبیه سازی شــده صورت گیرد آموزش 
مقابله با مخاطرات از طریق عینک های 
ســه بعدی اســت و قصــد داریــم شــیوه 
مقابلــه بــا آن را در مســاجد، مــدارس، 
محــالت و... آمــوزش دهیم. ایــن پارک 
در محدوده شهرســتان شــهریار استان 

تهران خواهد بود. /ایسنا

 بهرام عین اللهی
 وزیر بهداشت 

جایگاه پانزدهم ایران در ســرعت رشد 
علمــی در علوم پزشــکی و ســالمت در 
بیــن کشــورهای دنیــا مطلوب اســت. 
بــا وجــود ۱۳واحد پــارک علــم و فناوری 
ســالمت در کشــور، رتبه ایــران در این 
زمینه قابلیت ارتقا هم دارد. بسیاری از 
مقامات کشورهای همسایه خواستار 

کمک ایران هستند. /ایرنا

نخســت  ۳مــاه  در  ازدواج  و۲۹۸ 
سال۱40۱ ثبت شده است.

 و۱۵۹ طالق در بهار سال جاری به ثبت 
رسیده است.

و۱۵۵ ازدواج در فروردین، رکورد ازدواج 
در بهار امسال است.

و۲۲۵ ثبــت ازدواج در اســتان تهــران، 
باالترین تعداد در بهار است.

و۷۳۷ مــورد طــالق در خــرداد، رکــورد 
طالق در بهار است.

 و۹۲۶ مورد طالق در تهران، بیشترین 
تعــداد طــالق اســت. ۲4۵  طــالق 
در اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد 

کمترین ترین تعداد طالق است.
منبع: سازمان ثبت احوال کشور

۱۴۲
هزار

۴۴
هزار

5۲
هزار

۱6
هزار

۱6
هزار

7
هزار

»حمایت از حقوق سالمندان«  
به کجا رسید؟

درحالی جمعیت ایران با سرعت به سمت سالمندی 
پیش می رود و طی سه دهه آینده 30درصد جامعه 
را سالمندان تشــکیل می دهند که پیش نویس 
الیحه جامــع حمایت از حقوق ســالمندان روند 
کندی را بــرای تصویب در پیش گرفته اســت. 
حسام الدین عالمه، رئیس پیشین دبیرخانه شورای 
ملی ســالمندان درباره آخریــن وضعیت تدوین 
پیش نویس این الیحه به ایســنا گفت: مطالعات 
برای تدوین پیش نویس الیحــه جامع حمایت از 
حقوق ســالمندان در ســال1399 آغاز شد. این 
الیحه با ۷2ماده و در چهار فصل تنظیم شــده که 
در این الیحه هم حقوق اساســی سالمندان، هم 
تکالیف دســتگاه ها و هم ضمانت اجرایی حقوق 
سالمندان دیده شده است. او با اشاره به اینکه اوایل 
شهریورماه امســال پیش نویس این الیحه برای 
تمامــی صاحب نظران حوزه ســالمندی ازجمله 
دستگاه های عضو شورای ملی سالمندان فرستاده 
شده است، توضیح داد: براین اســاس نزدیک به 
40نظر درخصوص این الیحه به دست آمده که اکثر 
نظرات حاکی از حمایت از کلیات این الیحه بوده 
و بعضاً نکات اصالحی و تکمیلی در مورد تکالیف 
دستگاه ها نیز از سوی صاحب نظران ارائه شده است 
که طی چند روز گذشته این نظرات تجمیع شده 
و الزم است در این راســتا گروهی از کارشناسان 
حقوقی آنها را ویرایش نهایی کنند و پس از آن این 

نسخه در شورای ملی سالمندان به تصویب برسد.

نقل قول 

عدد خبر

جامعه

میز خبر

 ۱8 حــدود  ســاالنه   
میلیــون و 600 هــزار نفــر 
در سراسر جهان به علت 
بیمــاری قلبــی عروقــی 

فوت می کنند

 در ایــران ۴۲ درصــد 
بــه  مربــوط  فوتی هــا 
و  قلبــی  بیماری هــای 

عروقی است 

 سن ســکته های قلبی 
در ایــران ۱0 تــا ۲0 ســال 
پایین تــر از کشــورهای 
غربــی اســت، ایــن عدد 
در دنیــا 60 تا 70 ســال و 
در ایــران ۴0 تــا 60 ســال 

اعالم شده است 

 عوامل خطر اصلی 
بیماری قلبی عروقی و 

سکتۀ مغزی
 

ناســالم،  غذایــی  رژیــم   
کم تحرکی، استعمال دخانیات، 
مصرف الکل و عوامل اجتماعی 
از جملــه اســترس و اضطــراب 
که شــکل فشــارخون بــاال، قند 
خون باال و کلسترول خون باال، 
اضافه وزن و چاقی و گرفتگی و 

تنگی عروق بروز می کند 

مرگ هــای  درصــد   80  
زودرس ناشی از بیماری های 
قلبــی و عروقــی بــا کنتــرل 
عوامل خطر قابل پیشگیری 

است

  عالئم اولیه
 بیماری های قلبی

 
  احساس گیجی، 
تنگــی  خســتگی، 
نفــس، درد قفســه 
ســینه، عرق سرد و 

سردرد 

  90 درصــد مــوارد 
ابتــال بــه افزایــش 
فشار خون شریانی 
هیچ عالئمی ندارد

 آمار و ارقام بیماری های قلبی و عروقی در کشور

3۲درصد افراد ۱8 سال به باال فشارخون باال دارند 

3۱ درصد افراد باالی ۲5 سال کلسترول خون باال دارند 

39درصد افراد ۲5 سال به باال تری  گلیسرید باال دارند 

۱۴ درصد افراد ۲5 سال به باال قندخون باال دارند 

۱۴ درصد افراد باالی ۱8 سال دخانیات مصرف می کنند 

5۴ درصد افراد ۱8 سال و باالتر دچار کم تحرکی هستند 

38 درصد افراد ۱8 سال به باال دارای اضافه وزن هستند 

۲5 درصد افراد ۱8 سال به باال دچار چاقی هستند 
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اعدام براي متهم خانه وحشت

قیمت دستمال کاغذی از کنترل خارج شده است
قیمت دستمال های کاغذی و بهداشتی از کنترل خارج شده و سر 
به فلک کشیده است. از سازمان تعزیرات خواهشمندم نظارتی بر 
قیمت دستمال کاغذی و بهداشتی داشــته باشند و جلوی گران 
شدن روزانه این کاالها را بگیرند. هم اکنون قیمت دستمال کاغذی 
اقتصادی 8عددی 230هزار تومان است. آیا باید به دوره دستمال 

پارچه ای بازگردیم؟
دشتی از تهران 

خرید از سراهای فروش کاال یعنی سرگردانی؟
8روز قبل از یکی ســراهای فروش کاالهای ایرانی که بسیار هم 
تبلیغات رســانه ای دارد، خرید کرده ایم و قرار بود در مدت 3روز 
کاالهای خریداری شده را درب منزل تحویل دهند، با گذشت 8روز 
هنوز خبری نیست و برای این تأخیر هم آنها هیچ اطالع رسانی نشده 
است. برای نشان دادن حسن انتخاب به مردم فقط تبلیغات گسترده 
و سراسری و پر هیاهو کافی نیست و البته عمل به آنچه قول داده 

شده الزم و ضروری است که بزرگ ترین تبلیغ است.
مقدم از اصفهان 

اپراتورهای تلفن 137 با دقت بسیار گزینش شوند
اپراتورهای تلفن ۱3۷ که کارشان پاسخگویی به مردم مربوط به 
شهرداری هاست باید از بین افراد صبور و با متانت و بردباری و کال 
مردمی و دلسوز مردم انتخاب شوند و به عنوان پل ارتباطی با رعایت 
اصل تکریم ارباب رجوع عمل کنند. از این پاسخگویان توقع می رود 
در مقابل تذکرات و انتقادات سازنده مردم و گالیه آنها از مسئوالن 
که عمدتا از عملکردها و کوتاهی های احتمالی شهرداری و ادارات و 
سازمان های تابعه آنها در کل کشور است صبور بوده و امین مردم در 
رساندن پیام آنها به مسئوالن باشند نه اینکه خدای نکرده منتقدان 

مودب را با برخورد های نامناسب تهدید کنند.
عبدی از تهران 

کیفیت بسیار پایین نان در شهرک ولیعصر منطقه 18
از بازرســان ســازمان های مختلف ازجمله تعزیرات،  استاندارد، 
بهداشــت و... تقاضا دارم ســری به نانوایی های بربری و سنگک 
در شــهرک ولی عصر منطقه۱8 بزنند تا به مفهموم جدیدی از 
بی کیفیت بودن یک کاال دســت یابند. وزن نان ها که قطعا کمتر 
از میزان مصوب است، کیفیت هم خمیر و سوخته و.... چندین بار 
هم برخی بازرسان آمده و تذکری داده و رفته اند. که این تذکرها 

تأثیری نداشته و سالمت مردم به خطر افتاده است.
آذرگون از شهرک ولی عصر تهران

آموزش و پرورش لرستان به بازنشستگان خود توجه کند
همه ساله تعداد زیادی معلم در استان لرستان بازنشسته می شوند 
که آموزش و پرورش هیچ برنامه ای بــرای آنها ندارد. درحالی که 
معلمان 30سال و بیشتر از اینها عمر خود را صرف تدریس علم و 
دانش کرده اند بیکاری محض آنان را بیمار و افسرده خواهد کرد و 
جا دارد سازمان آموزش و پرورش فکری برای بازنشستگان بکند و 
با اجرای برنامه های فرهنگی و تفریحی و برگزاری تور و گردهمایی 

و... به قشر مؤثر و مفید جامعه خدمات رسانی کند.
پارسا از خرم آباد 

براساس سن و صنف و مدرک تحصیلی اینترنت بدهند 
قطع اینترنت و فیلتر کردن آن شاید مقطعی خوب باشد اما افرادی 
مانند من که کارشان پژوهش و تحقیق است با نبود اینترنت دچار 
معضالت بسیاری شده اند و واقعا نمی دانیم تکلیف مان چیست. 
بیایند و براساس مدرک و صنف و سن به افراد اینترنت مخصوص 

بدهند که هیچ کس معطل نماند .
رضوانی از تهران 

کاالهای مصرفی برچسب قیمت ندارد
به رغم بودن مصوبات و اعالم در خبرها و تأکید فراوان بسیاری از 
کاالهای مصرفی برچسب قیمت ندارند. در حالی که الزم است همه 
کاالها ازجمله موبایل،  لوازم خانگی، قطعات کامپیوتر، پوشــاک، 
خودرو و غیره برچسب قیمت داشته باشند و بر این کار نظارت شود.
موسوی از شهرقدس

تبلیغ ارزش های معنوی و انسانی در صدر اقدامات فرهنگی باشد
پایان ماه محرم و صفر دلیلی بر کمرنگ شــدن فضای جامعه از 
معنویات و ارزش ها نشــود و انتظار می رود تبلیغ و ترویج و جذب 
دینداری در صــدر اقدامات فرهنگی قرار بگیرد و در این مســیر 

رسانه ها پیشگام و سر افراز خواهند بود.
محمودیان از تهران 

طرح های آبخیزداری جلوی خشکسالی ایران را خواهد گرفت
هرچند تاکنون کوتاهی هایی شده است اما هنوز هم دیر نیست و با 
اجرای طرح های متعدد آبخیزداری می توان جلوی یک اتفاق تلخ 
بسیار بزرگ را گرفت. هرساله بارش های چشمگیر باران در سراسر 
کشــور بوده ولی دریغ از جمع و نگهداری از آب باران و برف برای 
مصارف مختلف کشاورزی و آب شرب شهری. درحالی که با اجرای 
طرح های آبخیزداری هم می توان منابع زیر زمینی را تقویت کرد و 
بهبود بخشید و هم مصارف کشاورزان را تا مدتی تامین کرد. به عنوان 
نمونه هم اکنون هزار و ۷00حلقه چاه عمیق در شهرستان ما )خوی( 
وجود دارد که اکثرا هم شخصی هستند و می توانند به سرعت این 
شهر را به ورطه خشکســالی بیندازد. در حالی است که بجای آب 
مصرفی از زیر زمین هیچ تامین و جایگزینی نیست و در سال اخیر 
آب چاه های عمیق نصف شــده اند و این یعنی خطر بزرگ. در این 
مسیر بهترین راه ورود مســتقیم دولت و اقدام قاطع در برخورد با 
متخلفان و اجرای جدی طرح های آبخیزداری در سراسر کشور است.
روحانی از ارومیه

نانوایی های عرضه کننده نان سبوس دار معرفی شوند
با توجه به تقاضای بسیاری از مردم به خصوص انبوه بیماران دیابتی و 
قلبی که ضرورت دارد نان سبوس دار مصرف کنند پیشنهاد می شود 
شورای آرد و نان شهرها و استان های کشور نانوایانی که سهمیه آرد 
سبوس دار خالص را دارند، قیمت آنها با وزن مشخص و نوع نان را 

اطالع رسانی عمومی نمایند.
محمود بلیغیان از اصفهان

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

تصادف پژوها و کامیون 7قربانی گرفت
تصادف 2دستگاه پژو 206با یک کامیون حادثه تلخی را رقم زد و 
موجب جان باختن ۷نفر شد. به گزارش همشهری، این حادثه روز 
پنجشنبه در کیلومتر ۱۵ جاده طارم به منجیل اتفاق افتاد. رسول 
حیدری، سرپرســت جمعیت هالل احمر شهرستان طارم گفت: 
به دنبال تصادف 2خودروی 206 و کامیونت خاور در محور طارم 
به منجیل، ۷نفر از سرنشینان خودروی 206 که3 نفر آن کودک و 

4نفر دیگر بزرگسال بودند؛ جان خود را از دست دادند.
او ادامه داد: عملیات رها سازي اجساد قربانیان با کمک نیروهای 
امدادی هالل احمر شهرستان طارم و رودبار عملیات انجام شد و 

علت وقوع این حادثه از سوی پلیس راه در دست بررسی است.

آتش سوزی هولناک درپاساژ
آتش زدن عمــدی یکی از مغازه های پاســاژی در پردیس باعث 
گسترش شعله های آتش به سایر مغازه ها شد و به ۱3واحد تجاری 
خسارت ســنگین وارد کرد. به گزارش همشهری، این حادثه در 
نخستین ساعات بامداد پنجشنبه در یکی از بزرگ ترین پاساژ های 
شهرستان پردیس اتفاق افتاد و هرچند به هیچ کس آسیبی نرسید 

اما ۱3مغازه در میان شعله های آتش سوخت.
مهدی درفکی، رئیس آتش نشــانی پردیــس در این باره گفت: 
به دنبال آتش سوزی پاســاژ امید پردیس آتش نشانان ایستگاه 
3 به محل آتش سوزی اعزام شــدند. او ادامه داد: عملیات اطفاي 
حریق و لکه گیری حدود ۵ ساعت طول کشــید و  خوشبختانه 
این حادثه تلفات جانی در پی نداشت و فقط 2 آتش نشان به دلیل 
دودگرفتگی با کمک عوامل اورژانس که در محل حضور داشتند 
به صورت سرپایی مداوا شدند. در این حریق به ۱3 واحد تجاری 
که در ضلع شرقی بودند آتش سرایت کرد و به دلیل آتش گرفتن 
نمای کامپوزیت و شکستن شیشه ها بود که حریق به داخل سرایت 
کرده و باعث وسعت آتش سوزی شد، اما با ورود عوامل آتش نشانی 

از سرایت آتش به ضلع غربی و نقاط دیگر جلوگیری به عمل آمد.
براساس این گزارش فیلم دوربین های مداربسته محل حادثه فردی 
را نشان می دهد که ابتدا یکی از مغازه های پاساژ را به آتش می کشد 

و در ادامه شعله های آتش به سایر مغازه ها سرایت می کند.

تنبیه  بدنی، دانش آموزي را راهي 
بیمارستان کرد

تنبیه بدنی دانش آموزی در روزهای آغازین بازگشــایی مدرسه 
کار او را به بیمارستان کشــاند. به گزارش همشهری، این حادثه 
در کالس درس جغرافیا در هنرستان آیت اهلل بهاری شهرستان 
بهار، واقع در اســتان همدان اتفاق افتاد. ماجــرا از این قرار بود 
که یکی از دانش آمــوزان در کالس با معلم به مشــاجره  لفظی 
پرداخت و همین موضوع حادثه تلخــی را رقم زد. در این حادثه 
معلم تصمیم به تنبیه دانش آموز گرفت و کار به جایی رسید که 
دانش آموز به شدت مصدوم شد و با درخواست کمک از اورژانس 
او به بیمارستان منتقل شد. مهدی جلیلی، مدیر روابط عمومی 
اداره کل آموزش وپرورش اســتان همدان با تأییــد این خبر از 
بررسی پرونده در مرکز ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
اداره کل آموزش وپرورش خبر داد. او گفت: براســاس قوانین و 
مقررات، آیین نامه اجرایی مدارس و آیین نامه انضباطی مدارس، 
هیچ معلمی حق تنبیه بدنی دانش آموزان را تحت عیچ عنوانی 
ندارد و تنبیه بدنی دانش آموزان، خط قرمز آموزش وپرورش است.

مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان همدان با 
تأکید بر اینکه مرکز ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
اداره کل آموزش وپرورش استان همدان این موضوع را با جدیت 
بررســی می کند، ادامه داد: اگر تخلفی از ســوی معلم یا مدیر 
مدرســه صورت گرفته باشد، مســتندات الزم جمع آوری و به 
هیأت رسیدگی به تخلفات اداری استان ارسال و برابر مقررات با 

متخلفان برخورد می شود.

سرقت گله گوسفند در یک چشم 
برهم زدن

2سارق حرفه ای که در یک چشم برهم زدن یک گله گوسفند را 
سرقت کرده بودند، توسط پلیس دستگیر شدند و در اعترافات شان 

چگونگی ارتکاب این سرقت را شرح دادند.
به گزارش همشهری، به دنبال وقوع چندین فقره سرقت احشام در 
محدوده شهرری، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستورکار 
کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت و مأموران با بررسی اظهارات 
مالباختگان و سرنخ های به دســت آمده، تحقیقات خود را آغاز 
کردند. در جریان تحقیقات انجام شده، مأموران پی بردند که پای 
2سارق که از اتباع یکی از کشورهای همسایه هستند در میان است. 
در این شرایط بود که مأموران مخفیگاه آنها را شناسایی کرده و با 

مجوز قضایی راهی آنجا شدند و 2متهم را دستگیر کردند.
ماموران همچنین در جریان بازرسی مخفیگاه دستگیرشدگان 200 
راس گوسفند سرقت شده را کشــف کردند. آنها درباره چگونگی 
ارتکاب این ســرقت گفتند: به دامداری هایی که کارگران آنها از 
هموطنان مان بودند می رفتیم و به آنها پول می دادیم تا فرصت را 
برای سرقت های مان فراهم کنند. آنها همزمان که صاحب دامداری 

نبود به ما خبر می دادند و برای سرقت به آنجا می رفتیم.
سرهنگ دوستعلی جلیلیان، فرمانده انتظامی شهرستان ری با 
اعالم جزئیات این پرونده گفت:  هم اکنون متهمان در بازداشت 
به سرمی برند و پرونده اتهامی شــان برای رسیدگی به دادسرا 

فرستاده شده است.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

پرونده جنجالی خانه وحشت چند 

روز قبــل در دادگاه کیفری تحت جنایي
رسیدگی قرار گرفت و سعید، متهم 
اصلی پرونده که به اتهام قتل دختری جوان و زندانی 
کردن 2دختر دیگر در خانه اش دستگیر شده، به جرم 
تجاوز به 3دختر از سوی قضات به اعدام محکوم شد.

به گزارش همشهری، اســرار خانه وحشت پانزدهم 
آذرماه سال گذشته فاش شد. وقتی مأموران پلیس با 
ورود به خانه ای در حوالی میدان قزوین 2دختر جوان 
را که یکی از 3ســال قبل و دیگری از 8ماه قبل تر در 
آنجا زندانی بودند نجات دادند. در ادامه و با دستگیری 
متهم اصلی پرونده به نام سعید که جوانی 33ساله 
بود معلوم شد که وی با معرفی خود به عنوان مأمور 
پلیس، دختران فراری را فریب داده و به خانه اش در 
حوالی خیابان قزوین می کشاند و به  همراه خواهرش 
آنها را زندانی می کرد. اما این همه ماجرا نبود. چرا که 
پیدا شدن جسد نایلون پیچ یک دختر در این خانه 
که حدود 4ماه از قتل او می گذشت نشان می داد که 
پلیس با پرونده ای پیچیده و مرموز روبه رو است. به 
همین دلیل سعید و خواهرش با دستور قاضی محمد 
وهابی، بازپرس دادســرای جنایی تهران در اختیار 
مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفتند، 
اما سعید مدعی شــد که 2دختری که در خانه اش 
زندانی بودند به خواسته خودشــان در آنجا حضور 
داشتند و دختری که در خانه اش به قتل رسیده نیز 
توسط همان 2دختری که در خانه اش زندانی بودند، 

کشته شده است.
این در حالی بود که خواهر سعید می گفت کسی جز 
برادرش قاتل نیســت. او توضیح داد که مقتول یکی 
از دختران فراری بود که ســعید در خانه اش زندانی 
کرده بود. این دختر فراری یک روز قصد فرار از خانه 
را داشته که سعید با وی درگیر شد و در نهایت جانش 

را گرفت.
تیم جنایی با بررسی همه جانبه به این نتیجه رسید 
که 2دختری که از خانه وحشــت نجات یافته بودند 
نقشی در قتل ندارند و با دستور قاضی هر دو مدتی 
قبل آزاد شدند که یکی از آنها را خانواده اش تحویل 

گرفت و دیگری به بهزیستی تحویل داده شد.
از ســوی دیگر تحقیقات در این پرونــده برای رفع 
ابهامات موجود ادامه داشت و یکی از ابهامات هویت 
مقتول بود که با انجام تحقیقات برطرف شد. دختری 
که در خانه وحشت به قتل رســیده بود و جسدش 
4ماه در آنجا نگهداری می شــد و دچار فساد نعشی 

شده بود، ساکن مشهد بود. او مینا نام داشت و متولد 
ســال68 بود و پیش از اینکه ناپدید شود با مادرش 
تماس گرفته و گفتــه بود که در تهران اســت. در 
ادامه به دســتور بازپرس آزمایش دی ان ای از مادر 
این دختر انجام و معلوم شــد دختری که جسدش 
در خانه وحشــت پیدا شــده بود، همان مینا بوده 
که پس از ترک خانه شــان در مشهد به تهران آمده 
اما زمانی که به تهران رســیده با سعید آشنا شده و 
ســعید با معرفی خود به عنوان پلیس و این ادعا که 
می خواهد به او سرپناه بدهد، وی را به خانه وحشت 
کشانده و در آنجا زندانی کرده بود. همچنین در ادامه 
تحقیقات مشخص شــد که زن دیگری نیز در خانه 
وحشت زندانی بوده که در نهایت موفق به فرار از آنجا 
شــده بود. این زن که اهل شاهرود بود پس از اینکه 
توسط پلیس شناسایی شد، در تحقیقات گفت: به 
همراه دختر خردسالم از شاهرود به تهران آمدم تا 
دوســتم را مالقات کنم اما وقتی به تهران رسیدم و 
به موبایل دوســتم زنگ زدم خاموش بود. از طرفی 
آدرسی از او نداشــتم و مدارکی هم همراهم نبود تا 
به هتل یا مسافرخانه بروم. حوالی ترمینال با سعید 
آشنا شدم و او خودش را پلیس معرفی کرد و وقتی 
دید جایی ندارم پیشنهاد داد به خانه اش بروم. حتی 
با خواهرش تماس گرفت تا اعتماد مرا جلب کند. من 
هم از همه جا بی خبر قدم به خانه مرموز گذاشتم و در 
آنجا زندانی شدم. وی ادامه داد: سعید با تهدید به من 
تجاوز کرد و گاهی مرا در اتاق یا دستشویی زندانی 
می کرد. در آنجا متوجه شدم به جز من 2دختر دیگر 
هم در آنجا زندانی هســتند که یکی از آنها در کمد 
نگهداری می شــد. در نهایت با پیگیری شوهرم که 
از شهرســتان به تهران آمده بود، از اسارت در خانه 
وحشت نجات یافتم اما از ترســم جرأت نکردم به 
کسی حرفی بزنم و اسرار خانه وحشت را فاش کنم. 
چون سعید از من فیلم سیاه تهیه و تهدیدم کرده بود 
اگر به کســی حرفی بزنم فیلم را در فضای مجازی 

منتشر می کند.
هرچه دامنه تحقیقات گســترده تر می شــد ابعاد 
بیشتری از این پرونده فاش می شد. بررسی ها نشان 
می داد که سعید با پرسه زدن حوالی ترمینال، دختران 
فراری را شناسایی و خودش را سرهنگ میالد فتوحی 
معرفی و آنها را فریب می داده است. از سوی دیگر با 
توجه به کشــف مدارک شناســایی زیادی در خانه 
وحشت این موضوع مطرح شده که دختران و زنان 
زیادی در خانه وحشت قدم گذاشته و در آنجا زندانی 

شده بودند. در ادامه تحقیقات مشخص شد که سعید 
به دخترانی که در خانه اش زندانی بودند می  گفته که 
در خانه دوربین مخفی نصب کرده و زمانی که خارج 
از خانه است آنها را کنترل می کند. گاهی وقت ها نیز 
در غیاب سعید، خواهرش نقش زندانبان را ایفا کرده 
و اجازه خــروج و فرار از خانه را بــه دختران زندانی 

نمی داده است.

اشد مجازات
پرونده سعید، شکارچی دختران فراری، در ادامه به دو 
قسمت تقسیم شد؛ قسمت اول رسیدگی به اتهام قتل 
و حبس غیرقانونی دختران و تهدید آنها بود و قسمت 

دوم رسیدگی به اتهام تجاوز و آزار و اذیت دختران.
بخش اول همچنان در دادسرای جنایی تهران در حال 
رسیدگی است و هنوز منجر به صدور کیفرخواست 
نشده است اما بخش دیگر پرونده که رسیدگی به اتهام 
تجاوز به عنف است، مطابق قانون به دادگاه کیفری 
یک استان تهران فرستاده شد و سعید چند روز قبل 
در شعبه ششــم پای میز محاکمه رفت. در ابتدای 
جلســه کیفرخواســت قرائت و اعالم شد که طبق 
شکایت 3 شاکی و مدارک موجود در گواهی پزشکی 
قانونی و اظهارات شکات و همچنین اظهارات خواهر 
سعید که در تحقیقات اعالم کرده بود، برادرش حدود 
سه سالی بود که چند دختر فراری را به خانه آورده 
و با زور و تهدید به آنها تجاوز می کرده و حتی آنها را 
مورد ضرب و شتم قرار می داده است. همچنین متهم 
در تحقیقات به برقراری روابط نامشــروع با دختران 
فراری اقرار کرده بود. در این شــرایط متهم به اتهام 

3 فقره زنای به عنف پای میز محاکمه قرار گرفت.
مسعود افرازه، وکیل شــکات در این باره می گوید: 
با اطالع از تعرض و آزار و اذیت های ســعید نسبت 
دختران جوان، به صورت داوطلبانه به همراه همکارم 

محمود حاج لویــی، به عنوان وکیل شــکات وارد 
این پرونده شــدیم. پرونده از نظر تجاوز به عنف و 
آدم ربایی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع 
شــد اما از جنبه رســیدگی به قتل در شعبه دوم 
دادسرای جنایی تهران همچنان در حال رسیدگی 
است. وی ادامه داد: متهم 3مرتبه در دادگاه کیفری 
پای میز محاکمه رفت و قضــات دادگاه باتوجه به 
درخواست شکات و مدارک موجود در پرونده رأی 
بدوی خود را صادر کردند. وکیل شــکات در ادامه 
گفت: به موجب حکم قضات، سعید به خاطر 3 فقره 
زنای به عنف نسبت به شــکات به یک مرتبه اعدام 
با چوبه دار به عنوان حد شــرعی محکوم شــد.وی 
تصریح کرد: رای دادگاه بدوی بوده و ظرف 20روز از 
سوی دوطرف )شکات یا متهم( قابل اعتراض است. 
وی افزود:درصورت اعتراض شکات یا متهم، پرونده 
به دیوان عالی کشور ارجاع خواهد شد در غیر این 

صورت رأی قطعی و قابل اجرا خواهد بود.

   شکارچی دختران فراری به اتهام تجاوز در دادگاه کیفری پای میز محاکمه رفت  

 مرد شــرور بــا همدســتی 2نفر دیگــر خودروی 

شــهروندان، به خصوص زنان و دختــران جوان را انتظامي
زورگیری کرده و اموالشان را مي دزدیدند. 

به گزارش همشهری، رسیدگی به این پرونده از چندی قبل به دنبال 
وقوع چند زورگیری و آدم ربایی خشونت بار در چند نقطه از پایتخت در 
دستور کار کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت. 
بررســی های اولیه حاکی از آن بود که 3نفر در این سرقت ها دست 
دارند. آنها با زورگیری خودروهایی که راننده های آنها زن هستند آنها 
را نیز ربوده و با ضرب و شتم اموالشان را سرقت مي کردند. یکی از این 
پرونده ها به ماجرای زورگیری یک دستگاه خودروی پژو 20۷در شرق 
تهران مربوط می شد. سارقان خشن هنگام سرقت این خودرو راننده 
آن را با ضربات چاقو مجروح کرده بودند. شدت این ضربات به حدی 
بود که راننده از ناحیه دست فلج شده بود. شواهد به دست آمده نشان 
می داد که سارقان پس از سرقت پژو 20۷ به سوی غرب تهران حرکت 
کرده و در آنجا دست به شرارت دیگری زده اند. آنها در ادامه تصمیم 
گرفتند که یک خودروی پژو 40۵که سرنشینان آن زن و مردی جوان 
بودند را سرقت کنند. سارقان خشن تالش کردند با تهدید چاقو این 
دو نفر را از خودروی شان پیاده و آن را سرقت کنند اما وقتی با مقاوت 
آنها مواجه شدند با ضربات چاقو راننده را از ناحیه کتف مجروح کرده و 
خودرو را سرقت کردند. ماموران پلیس آگاهی سایه به سایه به تعقیب 

اعضای این باند می پرداختند و به دنبال سرنخی برای دستگیری آنها 
بودند. تا اینکه خبر رسید تبهکاران یک دستگاه خودروی تندر 90را 
از زن و شــوهری زورگیری کرده اند. آنها در جریان این سرقت مرد 
جوان را از خودرو پیاده کرده و همسر او را نیز همراه با خودرو با خود 
برده بودند. هیچ کس تا ساعت ها از سرنوشت زن ربوده شده اطالعی 

نداشت و معلوم نبود که بر سر او چه آمده است تا اینکه ساعتی بعد زن 
جوان با همسرش تماس گرفت و گفت سارقان پس از سرقت ماشین 

و طالهایش،  او را در مرکز شهر رها کرده اند.
اعضای این باند هر روز دســت به ســرقت تازه ای می زدند و امنیت 
شهروندان را به خطر انداخته بودند. در این شرایط بود که کارآگاهان 
پلیس آگاهی با انجام تحقیقات شبانه روزی توانستند هویت متهمان 
را که سابقه دار هســتند شناســایی کنند و به این ترتیب عملیات 

دستگیری آنها کلید خورد.
آنطور که بررسی ســوابق متهمان و تحقیقات میدانی نشان می داد 
مخفیگاه اعضای این باند در جنوب تهران بود. مأموران تیم عملیاتی 
پلیس با شناسایی مخفیگاه ســرکرده این باند در عملیاتی ضربتی 
توانستند او را دستگیر کنند. او در بازجویی های اولیه ضمن اعتراف 
به ســرقت  به عنف، آدم ربایی و ضرب و جرح شــاکیان با همراهی 
2همدستش اطالعاتی درباره آنها در اختیار پلیس قرار داد. همچنین 
همه شاکیان پرونده در جریان مواجهه حضوری با متهم، او را شناسایی 

کردند.
سرهنگ علی ولی پور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در 
این باره گفت: هم اکنون متهم در بازداشت به سر می برد و تحقیقات 
برای کشف سایر جرائم احتمالی او و دستگیری 2همدست فراری اش 

ادامه دارد.

پايان سرقت های خشن زورگيران از راننده های زن 

 دارن پیرتل اهل کالیفرنیا 

4سال جسد هم اتاقی اش خارجي
را در خانــه مخفی کرد تا 
بتواند حقوق او را دریافت کند. او برای اینکه 
کسی متوجه مرگ هم اتاقی اش نشود حتی 
اقساط وام مسکن او را هم پرداخت می کرد.

به گزارش همشهری به نقل از لس آنجلس 
تایمز، مأموران پلیس در شمال کالیفرنیا به 
تازگی مردی ۵۷ساله را دستگیر کرده اند 
که با مخفی کردن جســد هم اتاقی اش در 
خانه، از حساب او سرقت می کرد. این مرد 
که دارن پیرتل نام دارد، دوشنبه گذشته در 
دادگاهی در شهر بوت در ایالت کالیفرنیا به 
سرقت هویت و جعل متهم شد و حاال باید 

به این اتهام در دادگاه محاکمه شود.
هم اتاقی دارن پیرتل مردی 64ساله به نام 
کوین اولسون بود که از اکتبر 20۱8خبری 
از او نبود. خانواده کوین به پلیس گفته اند 
که در این مدت هر بار که با منزل او تماس 
می گرفتند، هم اتاقی وی یعنی دارن پیرتل 
جواب تلفن را می داد و هر بار مدعی می شد 
که کوین برای انجــام کاری از خانه خارج 

شده و در آنجا حضور ندارد.
آنها بارها تــالش کردند که با کوین تماس 
بگیرند اما وقتی موفق نشــدند، به ماجرا 
مشــکوک شــدند و پلیس را خبر کردند. 
پلیس که با شکایت خانواده کوین تحقیقات 

برای یافتن او را آغــاز کرده بود مدتی قبل 
راهــی خانــه وی شــدند. دارن پیرتل به 
مأموران گفت که کوین به خارج از شــهر 
رفته و در آنجا حضور ندارد اما مأموران که 
به ماجرا مشکوک بودند شروع به بازرسی 
خانه کردند و در نهایت جسد کوین اولسون 

را در کف اتاق پیدا کردند.
بررسی های پزشــکی قانونی نشان می  داد 
که کوین در اواخر سال 20۱8درگذشته و 
در این مدت هم اتاقی اش جسد او را در کف 
اتاق مخفی کرده بود تا کسی متوجه مرگ 
وی نشود. ماموران پلیس متوجه شدند که 
انگیزه دارن پیرتل از مخفی کردن جســد 
هم اتاقی اش، استفاده از حقوق او بوده است. 
کوین اولسون بازنشســته نیروی دریایی 
آمریکا بود و حقوق بازنشستگی اش هر ماه 

به حساب وی واریز می شد. دارن پیرتل نیز 
در این مدت اقدام بــه جعل  چک هایی به 
نام کوین می کرد و به ایــن ترتیب حقوق 
بازنشســتگی وی را برداشــت می کرد. او 
برای اینکه کسی متوجه مرگ کوین نشود، 
حتی اقساط وام مسکن وی را نیز پرداخت 

می کرد.
هنوز مشخص نیست که علت مرگ کوین 
چه بوده و آیا هم اتاقــی اش وی را به قتل 
رسانده یا اینکه او دچار مرگ طبیعی شده 
اســت. به همین دلیل بقایای جسد او به 
پزشکی قانونی منتقل شده و تحقیقات برای 
مشخص شدن علت مرگ او آغاز شده است.

براساس این گزارش، دارن پیرتل هم اکنون 
با وثیقه یک میلیون دالری بازداشت شده و 
قرار است به زودی در دادگاه محاکمه شود.

4سال زندگی با جسد هم اتاقی  مرگ دردناک پسر خانم بازیگر 
پسر  نسرین مقانلو،  بازیگر مطرح 
سینما و تلویزیون که برای دیدن 
خانواده اش از آمریکا به ایران آمده 
بود، در حادثه ای تلخ در خانه شان 

جان باخت.
به گزارش همشــهری، ســاعت 
۱6:30 پنجشنبه گزارش مرگ 

مشکوک پسری جوان به قاضی ساسان غالمی بازپرس ویژه قتل تهران اعالم 
شد و او دســتور تحقیقات در این باره را صادر کرد. بررسی ها نشان می داد 
که فرد جان باخته متولد ۷۵ و فرزند یکی از بازیگران زن مطرح کشورمان 
است. او در خانه اش حالش بد شده و جانش را از دست داده بود. خانم بازیگر 
در تحقیقات به تیم جنایی گفت: من 2پسر دارم که متوفی پسر بزرگم بود. 
او مدتی قبل برای تحصیل به آمریکا رفت و چند روز قبل برای دیدار ما به 
ایران برگشته بود. وی افزود: پسرم چند سال قبل سرش به جایی برخورد 
کرد و جراحی مغز انجام داد و از آن پس دارو مصرف می کرد و تحت درمان 
بود. حتی در آمریکا هم تحت در مان بود تا اینکه ۱0، ۱2روز قبل برای دیدن 

من و خانواده به ایران آمد.
وی درباره روز حادثه نیز گفت: آن روز پســرم بعد از صــرف ناهار به اتاق 
رفت تا داروهایش را مصرف و استراحت کند. وی افزود: دقایقی از رفتن او 
می گذشت که ناگهان حالش بد شد. حالت تهوع داشت و چندبار استفراغ 
کرد و ناگهان از هوش رفت. من هم وحشــت زده به اورژانس زنگ زدم که 
پس از حضور اورژانس و انجام معاینه اعالم کردند او جان باخته است و ما 
به شدت از این اتفاق دردناک شوکه شدیم و هنوز مرگ پسرم را باور نداریم.
با اظهارات خانم بازیگر جسد متوفی به پزشــکی قانونی منتقل شده تا با 
کالبدشــکافی و انجام آزمایشــات تخصصی علت اصلی مرگ دردناک او 

مشخص شود.
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روزنامه وال استریت ژورنال ]آمريكا[

فاجعه توفان مرگبار »ای ین« در فلوریدا 
روزنامه آمریکایی وال اســتریت ژورنال با انتشار تصویری از 
ویرانی های ناشی از توفان قدرتمند »ای ین« در ایالت فلوریدا 
نوشته: گذشته از ویرانی های گسترده، باال آمدن 3 تا 5 متری 
آب در طول ۴۰۰کیلومتر از سواحل این ایالت مردم و مسئوالن 

را به شدت نگران کرده است. 

شــاید از میان 600دانش آموزی 
که صبح روز جمعه در کالس های 
مدرسه ای در شهر کابل پشت میز 
و صندلی نشســته و در حال پاسخ دادن به سؤاالت 
امتحان ورودی دانشــگاه بودند، هیچ کدام شان این 
تصور را نداشتند که هنوز امتحان تمام نشده، برخی 
از آنها جسدشــان از حوزه امتحانی بیرون می رود. 
ماجرا از آنجا آغاز شــد که فردی انتحاری و مسلح 
در ابتدا نگهبانان ورودی مدرسه را به رگبار بست و 
ســپس با ورود به کالس امتحان، خودش را منفجر 
کرد. آمار اولیه کشته شدگان در حمله انتحاری صبح 
جمعه به مرکز آموزشی در غرب کابل تا 20نفر اعالم 
شد، اما ساعاتی بعد الجزیره به نقل از یک مقام دولت 
موقت طالبان اعالم کرد که شمار کشته شدگان این 
انفجار حداقل 32نفر اســت. در این حادثه حداقل 
40نفر دیگر هم زخمی شــدند. خبرگزاری فرانسه 
پس از وقوع این انفجار گــزارش داد که ویدئوها و 
تصاویر منتشــر شــده در فضای مجازی، قربانیان 
خونین را نشان می دهد که از صحنه انفجار به سمت 
مراکز درمانی خارج می شــوند. ذبیــح اهلل مجاهد، 
سخنگوی طالبان نیز این حمله را به عنوان یک اقدام 
وحشیانه محکوم کرد و وعده داد که با عامالن این 
حمله برخورد جدی صورت خواهد گرفت. خبرنگار 
خبرگزاری فرانســه در این ارتباط گفت: بیشــتر 
قربانیان حملــه در مرکز آموزشــی کابل دختران 
هستند. یکی از دانشجویان شاهد این انفجار نیز که 
برای مداوا در بیمارستان بستری بود، به خبرگزاری 
فرانســه گفت: ما حدود 600دانش آموز در کالس 

بودیم و بیشتر قربانیان این اقدام دختران هستند.

بحران داعش ساز
اگرچه تا ساعات اولیه پس از وقوع این انفجار هیچ 
گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفت، اما 
به طور معمول چنین انفجارهایی از ســوی عوامل 
گروه تروریستی داعش سازماندهی و انجام می شود. 
گروه تروریســتی داعــش این روزهــا بزرگ ترین 
دغدغه امنیتی مقامــات طالبان و عامــل نگرانی 
مردم افغانستان اســت. این گروه تروریستی که در 
افغانستان با نام »شاخه خراسان« در حال فعالیت 
است، طی ماه های اخیر حمالت تروریستی مشابهی 

انجام داده است.
پایگاه خبری اطالعات روز که در کابل مستقر است، 
در گزارش خود پیرامون حادثه انتحاری روز جمعه، 

این حادثه را در منطقه دشت برچی کابل عنوان کرد 
و افزود که تقریبا هر جمعه، انفجارهای مشــابهی 
عبادتگاه ها و یا دیگر مؤسسات عمومی در افغانستان 
را هدف قرار می دهد که عامل آن گروه تروریستی 
داعش است. محله دشت برچی در غرب کابل به طور 
عمده محل سکونت اقوام هزاره  افغانستان است که 
از جامعه شیعیان این کشــور به شمار می روند. طی 
ماه های گذشــته حمالت کوچک تری نیز از سوی 
داعش در دشــت برچی انجام شــده که در آنها نیز 
بیشــتر قربانیان از میان هزاره ها و شیعیان ساکن 
در غرب کابل بوده اند. ازجمله در ماه آوریل همین 
امسال، 2انفجار در بیرون دبیرستانی در دشت برچی 
رخ داد که جان 6نفر را گرفت. مدرســه دیگری در 
همان محله در ماه مه2021 مورد حمله قرار گرفت 
و در آن حادثه نیز دست کم 85نفر کشته شدند که 
بیشتر آنها دانش آموزان هزاره بودند. همچنین یک 
زایشــگاه در همان محله در ماه می 2020 صحنه 
حمله هولناکی بود که 16کشــته ازجمله از میان 

نوزادان برجای گذاشت.
در عین حال نمی توان همه حمالت تروریســتی و 
انتحاری اخیر در افغانستان را فقط متوجه اقوام هزاره 
یا دشــت برچی در غرب کابل کرد، بلکه در مواردی 

حتی اعضای طالبان در دیگر بخش ها و شــهرهای 
افغانستان قربانی حمالت تروریستی داعش بوده اند. 
براساس آمار مؤسســه مطالعات شرق در مشهد، از 
زمان به قدرت رسیدن طالبان در شهریورماه سال 
گذشته تا 27شهریورماه امســال گروه تروریستی 
داعش حداقل با 247حمله در اشکال گوناگون در 
برابر طالبان عرض اندام کرده است. از این حمالت، 
12مورد به صورت انتحــاری، 129حمله با پرتاب 
راکت و یا انفجــار بمب و 106حملــه نیز از طریق 
ترور و حمله مســتقیم صورت گرفته است. در عین 
حال کابل با 9حمله انتحــاری، 64حمله راکتی و 
انفجار بمب و 3ترور میزبان بیشترین عملیات های 
تروریستی داعش بوده است. پس از کابل، والیت های 
ننگرهار و کنر نیز ناامن ترین والیت افغانســتان در 

رویارویی با حمالت داعش بوده اند.

طالبان کجای کار است؟
در پی حمله انتحاری روز جمعه به مرکز آموزشــی 
در غرب کابل، سمیرا حمیدی، فعال عفو بین الملل 
در جنوب آسیا، این قتل ها را شرم آور و نشان دهنده 
ناتوانی و شکست مطلق طالبان در حفاظت از مردم 

افغانستان عنوان کرد.

حقیقت هم آن است که طالبان از زمان تصرف قدرت 
در آگوســت2021 همواره تأکید کرده که پس از 
ســال ها جنگ، امنیت افغانستان را تامین می کند، 
اما با وقوع ده ها انفجار طی ماه های اخیر در مناطق 
مختلف افغانستان، هنوز این کشور ناامن است و با 
وجود خروج نیروهای آمریکایی، همواره داعش به 

حمالت خود ادامه می دهد.
به نظر می رسد که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، 
طالبان برای حفاظت از مردم، به ویژه شیعیان هزاره 
که در مدارس، مساجد و مراکز آموزشی هدف قرار 
گرفته اند، اقدامات چندانی انجام نداده اســت. در 
این ارتباط، وبگاه اطالعات روز بــه نقل از کاربران 
افغانستان می گوید: طالبان مقصر اصلی حمالت به 
مراکز آموزشی هستند؛ زیرا آنها با مسئوالن مراکز 
آموزشی همکاری نمی کنند و برای این مراکز مجوز 

استفاده از سالح را صادر نمی کنند.
از سوی دیگر عدم تشکیل دولت فراگیر و همه شمول 
باعث شده تا سایر گروه های قومی، مذهبی و سیاسی 
در افغانستان رابطه محدودی با دولت موقت طالبان 
دنبال کنند و همین انحصارگرایی در قدرت یکی از 
مهم ترین دالیل عدم مشارکت دیگر گروه ها در تامین 

امنیت فراگیر در افغانستان است.

امتحان خونین در پایتخت افغانستان
یک سال پس از سلطه طالبان در کابل، افغانستان همچنان از ناامنی و حمالت تروریستی رنج می برد

جهان نما

کیوسک

نقل قول

اختالفــات فزاینــده یونــان و 
ترکیــه که هر دو عضــو پیمان 
آتالنتیک شمالی )ناتو( هستند، 
به تهدیدی علیه این پیمان تبدیل شــده است. 
همزمان با درگیری های کالمــی رهبران یونان 
و ترکیــه، مانورهای نظامی 2کشــور در دریای 
اژه به طور چشــمگیری افزایش یافته است. در 
تازه ترین تحول، ترکیه اواخر هفته گذشــته در 
اعتراض به اســتقرار خودروهای زرهی آمریکا 
در 2جزیره دریای اژه در نزدیکی سواحل ترکیه، 
سفیر یونان را احضار کرده است. ترکیه همچنین 
در یادداشت اعتراضی خطاب به یونان و آمریکا 
اعالم کرده: »اســتقرار خودروهــای زرهی در 
این جزایر، نقض جدیــدی از تعهدات قراردادی 
یونان ناشــی از پیمان صلح لــوزان در 1923و 
معاهدات صلح پاریس در 1947بوده و در نتیجه 
مغایر با قوانین بین المللی است. یونان و آمریکا 
باید به ایــن اقدامات پایــان داده و وضعیت این 
جزایر را به شــرایط غیرنظامی بازگردانند.« دور 
جدید تنش های دو کشور در ماه آگوست کلید 
خورد، زمانی که ترکیه همســایه خود را متهم 
کرد که جنگنده های این کشور را بر فراز دریای 

اژه رهگیری کرده اســت. میدل ایست مانیتور 
می نویســد: امروز ترکیه و یونان هم در شرایط 
دشوار اقتصادی قرار دارند و هم اینکه هر دو کشور 
در آستانه انتخابات هستند. ترکیه در ژوئن 2023 
انتخابات ریاست جمهوری را پیش رو دارد و یونان 
در ماه اوت 2023 انتخابــات پارلمانی را انجام 
خواهد داد. نقطه اشــتراک دیگر دو کشور، باال 
گرفتن نارضایتی های عمومی از سیاستمداران  
است. در چنین شرایطی به نظر می رسد رهبران 
هر دو کشور بر آنند تا از استراتژی بحران آفرینی 
کنترل شده اســتفاده کنند؛ یعنی هر دو کشور 
درصدد ایجاد شرایطی هستند که بتوانند حس 
ملی گرایی را تحریک امــا در عین حال کنترل 
کنند اما به نظر می رســد این استراتژی وحدت 
پیمان ناتو را نشانه خواهد رفت آنهم در شرایطی 
که این پیمان در بحبوحه جنگ روسیه و اوکراین 
بر ارائه  چهره ای متحد و قدرتمند از خود به جامعه 
جهانی تمرکز کرده است. جنگ اوکراین همین 
حاال هم اتحاد اعضای این پیمان را تحت تأثیر قرار 
داده است. در این میان ناتوانی در رفع تنش های 
ترکیه و یونان در دریای اژه، مشــکالت این نهاد 

امنیتی را بیش از پیش آشکار کرده است.

تنش های دریای اژه، تهدیدی علیه ناتو 

 سرگئی الوروف
 وزیر خارجه روسیه

غــرب نیــت خــود در مبــارزه بــا روســیه از 
طریق قربانی کــردن جان مــردم اوکراین 
را پنهــان نمی کنــد و به نظــر می رســد که 
آمریکایی ها برای جان اوکراینی ها ارزشی 
قائل نیستند. غربی ها تالش دارند تا یک 
حکومت نئونازی شــدیدا ضــد روس را با 
سیل ارسال تسلیحات مدرن در کی یف 

مستقر کنند.)تاس(

خلوصی آکار
وزیر دفاع ترکیه

گــروه تروریســتی پ.ک.ک و ی.پ.گ 
هیچ گاه نماینده خواهران و برادران کرد 
ما نبوده اند. مهم نیست که چه کسی از 
تروریست ها حمایت می کند و چه کسی 
پشــت آنهاســت، مبــارزه قاطعانــه ما با 
روحیه تهاجمی علیه تروریست ها ادامه 
خواهد داشــت. نیروی هوایــی ارتش در 
تمامی فعالیت هــای خود چــه در مرحله 
برنامه ریزی و چه در اجرا، حساسیت های 

الزم را به خرج می دهد.)آناتولی(

گزارش

رویداد

مناطق شرقی اوکراین زیر چتر 
اتمی روسیه

مناطق شرقی اوکراین پس از پیوستن به روسیه زیر 
چتر اتمی مسکو قرار گرفته اند و مسکو از این پس با 

سالح هسته ای از آنها دفاع خواهد کرد

والدیمیر پوتیــن، رئیس جمهوری روســیه، جمعه میزبان 
مراســم الحاق 4منطقه ای از اوکراین بود که هفته گذشته 
در همه پرسی الحاق خواهان پیوستن به خاک روسیه شده 
بودند؛ همه پرســی که اوکراین و متحــدان غربی اش آن  را 
ساختگی و غیرقانونی می خوانند. پوتین گام نخست را برای 
الحاق رسمی این 4منطقه پنجشــنبه برداشت و با امضای 
احکامی زمینه را برای پیوســتن رســمی مناطق اشغالی 
خرسون و زاپوریژیا هموار کرد و کرملین رسما این احکام را 
منتشر کرد. جمعه همچنین مراسم بزرگی در میدان سرخ 
مسکو برگزار شد. مسکو پیش تر و پس از گرفتن شبه جزیره 
کریمه در ســال 2014 و برگزاری همه پرسی در آن منطقه 
نیز مراسمی مشابه در میدان سرخ مسکو برگزار کرده بود. 
دولت روسیه اعالم کرده این 4منطقه جدید پس از پیوستن 
رسمی به روسیه زیر چتر اتمی مســکو قرار می گیرند و در 
نتیجه درصورتی که تعرضی به آنها صورت گیرد، مطابق با 
دکترین امنیت ملی روسیه، مسکو با سالح هسته ای از آنها 

دفاع خواهد کرد.

جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، با تأکید بر اینکه کشورش 
هرگز ادعای مســکو بر قلمروی حاکمیتــی اوکراین را به 
رسمیت نخواهد شناخت، گفت: واشــنگتن آماده است تا 
هزینه های اقتصادی بیشــتری را همراه با متحدان خود به 
روسیه تحمیل کند. این در حالی است که به گفته ناظران، 
پس از اعمال تحریم های شدید علیه روسیه پس از آغاز جنگ 
در اوکراین به نظر نمی رسد که مجازات های اقتصادی زیادی 
برای تحمیل به مسکو باقی مانده باشــد؛ مگر اینکه آمریکا 
بتواند چین و هند را وادار کند تا با نوعی اعمال سقف قیمت 

برای صادرات انرژی روسیه موافقت کنند.
همچنین گفته شــده، آمریکا و آلبانی قرار اســت قطعنامه 
محکوم کردن همه پرسی در مناطق شــرقی اوکراین را که 
روسیه در شورای امنیت ســازمان ملل وتو کرده در مجمع 
عمومی سازمان ملل مطرح کنند. روزنامه گاردین پیش تر در 
گزارشی با اشاره به نقش غرب در آغاز جنگ روسیه و اوکراین 
نوشت: مشخص بود که توســعه پیمان ناتو در شرق اروپا به 
یک تراژدی منجر می شــود. ما اکنون هزینه تکبر آمریکا را 
می پردازیم. حمله روســیه به اوکراین نگرانی ها نســبت به 
هرگونه تنش نظامی میان روسیه و ناتو را عمیقا تشدید کرده 
است. واقعیت این است که جنگ ســرد غرب با روسیه حاال 
دیگر داغ شــده است. درست اســت که والدیمیر پوتین در 
تحوالت اخیر نقش اول را داشته اما نمی توان از رفتار متکبرانه 
ناتو و سیاست گوش ناشنوای این پیمان و آمریکا در 25سال 
گذشته در برابر مسکو چشم پوشی کرد. تحلیلگران بسیاری 
در 2دهه گذشته بارها نسبت به تداوم توسعه ناتو و حرکتش 
به سوی مرزهای یک قدرت بزرگ )روسیه( هشدار داده و گفته 
بودند که این سیاست پایان خوشــی نخواهد داشت. اکنون 
جنگ در اوکراین و تحوالتی که در این کشور روی می دهد 
تأییدی است بر تمام آن هشدارهایی که نادیده گرفته شدند. 
تد گالن کارپنتر، کارشناس ارشد مطالعات دفاعی و سیاست 
خارجی اندیشکده کاتو، می نویسد: »تاریخ نشان خواهد داد 
که رفتار واشنگتن با روسیه در دهه های پس از فروپاشی اتحاد 
جماهیر شوروی، یک اشتباه سیاسی در ابعاد بسیار گسترده 
بوده است. کامال قابل پیش بینی بود که گسترش ناتو در نهایت 
به یک شکست تراژیک و احتماال خشونت آمیز در روابط غرب 
با روسیه منجر خواهد شد. ناظران مستقل بارها و بارها نسبت 
به این مسئله هشدار دادند، اما مورد توجه واقع نشد. اکنون 
با توجه به تبعات بسیار ســنگین اقتصادی و سیاسی جنگ 
روسیه در اوکراین، کشورهای اروپایی و جامعه جهانی هزینه 

تکبر دستگاه سیاست خارجی آمریکا را می پردازند.
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گرینویچ

میهمان عجیب گاوها 
 

حيوانات گاهی با قبــول دیگر موجــودات در محيط 
زندگی شــان موجب حيرت می شــوند.همان طور که 
پذیرفتن یک حيوان عجيب توســط یــک گله گاو، در 
سراسر جهان خبرســاز شده اســت. ماجرا از این قرار 
اســت که یک مزرعه دار در آلمان، متوجه شده که گله 
گاوهایش، یک توله گراز را در ميان خود پذیرفته  است و با 
او مثل گوساله هاى خود رفتار می کند. این کشاورز گفته 
که این توله گراز، احتماال وقتــی که گله اش از نزدیکی 
مزرعه عبور می کرده، جا مانده و گم شده است. این توله 
خيلی زود جذب گله گاوها و برخوردار از حمایت هاى آنها 
شده است. کشاورز آلمانی گفته است که گرازها، یکی از 
دشمنان اصلی کشت و کار در این منطقه هستند و مزارع 
را ویران می کنند، با این حال دلش نمی آید این بچه گراز 
را از گله بيرون کند. او همچنين به شکارچيان سپرده 

است که به این حيوان شليک نکنند. 

داروخانه های خانگی

جنجال کروکوديل در انگلیس 
 

اعضاى یک خانــواده در انگليس، ادعایــی تکان دهنده 
را مطرح کرده و گفته اند که به چشــم خود، شــنا کردن 
3 تمســاح یا کروکودیل بزرگ را در ســاحل یورکشایر 
دیده اند. ســارا کریون به همراه خانواده خــود در پارک 
دلفين آبی در یوکشــایر شــمالی اتراق کــرده بودند که 
ناگهان، چيزى در آب توجه آنها را جلب کرده  است. ابتدا 
او و سپس پســرش، چيزى را دیده اند که از نظر آنها، شنا 
 کردن همزمان 3 تمســاح بوده اســت. این ادعا حسابی 
سر و صدا به پا و بسيارى را نگران کرده است. اما مسئله این 
است که این حيوان، اصال در انگليس زندگی نمی کند. یک 
دانشمند متخصص در زندگی دوزیست ها، قاطعانه گفته 
است که این ادعا نمی تواند درست باشد؛ »چيزى که آنها 
دیده اند کروکودیل نيست. دیدن این گونه هاى گرمسيرى 
در دریاى شمال، قطعا نامحتمل است. این موجودات در 
دریاچه ها زندگی می کنند و اصال بومی انگليس نيستند.« 
این صحبت ها، سردرگمی مردم را بيشتر کرده و حاال آنها 
می گویند اگر این موجودات کروکودیل یا تمساح نبوده اند، 
پس چه بوده اند؟ سارا و پسرش، از این موجودات عکس و 
فيلم گرفته اند اما کيفيت آنها اینقدر پایين است که فقط 

تردیدها را بيشتر می کنند.

دستگیری سارق بارانی 
 

عالقه برخی ها به ســرقت اشــياى مشــخص،  انسان را 
شــگفت زده می کند؛ درست مثل ســارق سرشناسی که 
باالخره بعد از 13سال به دام پليس افتاده است؛ این سارق، 
عالقه عجيبی به بارانی داشته و در طول 13سال، بيش از 
360کت بارانی دزدیده اســت. عالقه عجيب این سارق به 
بارانی، به خصــوص بارانی هاى زنانه، چنــان زیاد بوده که 
مردم محلی بــه او لقب »مرد بارانــی« داده بودند. پليس 
گفته اســت که این مردم 51ســاله، هيچ گونه سابقه اى 
نداشــته و به عنوان یک روزنامه فروش دوره گرد، زندگی 
آرامی هم داشته است. او به طورمشخص به برند خاصی از 
بارانی عالقه داشته و بيشتر سرقت هایش، از همين بارانی 
بوده است. او دوچرخه سواران را نشان می کرد  و وقتی آنها 
دوچرخه شان را پارک می کردند  بارانی هایی را که صاحبان 
دوچرخه ها روى آن رها کرده بودند، می دزدید. او کارش را 
از سال2009 شــروع کرده  بود و سال ها هدف شماره یک 

پليس اوزاکا بود.

برداشت سنتی  برنج در سوادکوه مازندران   عكس: حوا احمدی اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

شنبه

آه از انسان های فست فودی

نمی دانم چه کسی بود که می گفت یا جایی نوشته بود که صبر 
آدمی، یا صبر کردن درباره چيزى که موضوع آن قرار گرفته، 
نسبت مستقيمی با اهميت آن چيز نزد شما دارد. اما این یعنی 
چه؟ شما اگر مشکل قلبی داشته باشيد و تنها چند متخصص 
قلب باشند که بتوانند مشــکل تان را رفع کنند، هر چند روز 
و حتی ماه که الزم باشد، منتظر می مانيد تا نوبت تان برسد. 
درحالی که اگر به فالن سوپرمارکت بروید و یک دقيقه بيشتر 
معطل شوید، ســریع راه تان را کج می کنيد و به جایی دیگر 
می روید؛ چرا که می دانيد و دانسته اید که صدها سوپرمارکت 
هستند که می توانند نياز شــما را رفع کنند. در واقع این نياز 
شما، شاید اینقدرى اهميت نداشته باشد و تا فردا هم بتوانيد 
صبر کنيد که انجامش بدهيد. اما آن موضــوع قلب، به این 
راحتی ها نيست و شما یک قلب که بيشتر ندارید. چنين است 
که صبر کردن، نسبت مســتقيمی با اهميت چيزها و ایده ها 

براى شما پيدا می کنند.
اما این ماجرا چرا توســط این فرد مطرح شده بود؟ قضيه را 
به زندگی مدرن امروزى ربط داده بود؛ اینکه انســان مدرن 
امروزى می خواهد همه  چيز را فســت فودى و سریع به دست 
بياورد. به قول نویسنده، حتی این انسان مدرن، اگر وارد حوزه 
معنویات هم شود، سریع دوست دارد یک خداى فست فودى 
براى خودش دست و پا کند و حاضر نيست که در این زمينه 
صبر کند. این در حالی است که در نگاه کالسيک شرقی، شما 
هزار عمر هم اگر داشته باشــيد، کم است که صرف کسب و 
به دست آوردن حقيقت کنيد. به واقع با چنين نگاهی، شما از 

پيش به مقصد رسيده اید...
این روزها همين نگاه مسموم به صبر و اهميت چيزها و ایده ها، 
باعث شده تا زندگی هاى چندان جالبی نداشته باشيم. چرا 
که ســریع می خواهيم به چيزها و ایده ها برسيم. همين ایده 
سریع رسيدن، باعث می شــود تا کارها خراب شود. انگار که 
مثال بخواهيد غذایی بپزید که باید ده یا پانزده ساعت برایش 
وقت بگذارید، اما دوست دارید یک ساعته تمامش کنيد. در 
این صورت نه حليم خوبی خواهيد خورد و نه سمنوى خوبی 
خواهيد چشيد و نه هيچ غذاى دیگرى را تجربه خواهيد کرد 
که نياز به ساعت هاى زیادى براى جا انداخته شدن دارد. بله 
رفقا، صبر چنين چيزى است؛ اگر نباشــد که زندگی ها هم 

لطفی نخواهد داشت. 
اگر اشتباه نکنم چينی ها هستند که ضرب المثلی دارند که: 
آنکه آرام تر می رود، سریع تر می رسد. این ضرب المثل البته 
در ظاهر خودش، تناقض بزرگی دارد. مگر می شــود کسی 
که آرام تر می رود، سریع تر برســد؟ این، همان ماجراى صبر 
و صبورى است. شاید براى تان جالب باشــد بدانيد که ایده 
بزرگ موفقيت در زندگی مدرن، بيشتر از اینکه به شدت عمل 
بستگی داشته باشــد، به پيوستگی عمل بستگی دارد. یعنی 
شما می توانيد عمل شدیدى داشته باشــيد، اما الزاما انسان 
موفقی نباشيد و زود خسته شوید. اما می توانيد عملی با سطح 
انرژى و شدت کم داشته باشيد، اما چون به این عمل هميشه 
وابسته هستيد و حتی یک روز را هم بدون آن نمی گذرانيد، 
در نهایت به موفقيت می رسيد. این جاست که می گویند او که 
آرام تر می رود، سریع تر می رســد؛ درحالی که شاید با دودوتا 
چهار ریاضی وار چنين چيزى درســت از آب در بياید. جالب 
اینکه در فرهنگ اســالمی نيز چنين نگاهی به شدت وجود 
دارد. آن جا که مهم ترین و بهترین عمل نزد خداوند را، عملی 
می دانند که مداوم باشــد، ولو اینکه کم باشد. دقت کنيد که 
عمل کم ولی مداوم، شما را به مقصد می رساند اما عمل فراوان 
ولی بدون مداومت، شما را نمی تواند به چنين نقطه اى برساند.

چنين نگاهی، نه تنها در زندگی فــردى که حتی در زندگی 
اجتماعی هم به شــدت وجود دارد. موضــوع چنين نگاهی 
هم در ابتدا جوانترها هســتند؛ چرا که در ابتداى امر تصور 
می کننــد زمان زیادى بــراى عمل کردن و جبــران کردن 
دارند، درحالی که واقعا چنين نيست. جوان ترها ضمن اینکه 
می خواهند سریع و فســت فودى به همه  چيز برسند، ولی با 
این حال خيالشان هم راحت اســت. چرا که تصور می کنند 
عمر زیادى دارند. این همان نکته طالیی است که درک نشده 
است: اگر ایده و چيزى براى شــما اهميت زیادى دارد، باید 
زمان زیادى برایش صرف کنيــد و حتی همين حاال هم دیر 
است! همين است که باعث می شود تا خيلی ها دست از ادامه 
تحصيل بردارند، چون تصور می کنند شاید رسيدن به فالن 
جایگاه علمی یا تخصصی یا...، اهميــت الزم را ندارد که این 

همه زمان بخواهيم صرفش کنيم.
اما چرا اهميت ندارد؟ این جاست که به موضوع مهم دیگرى 
هم می رســيم: چه چيزى براى من اهميت دارد؟ شاید یکی 
از نقاط ضعف بزرگ زندگــی مدرن را بشــود در همين جا 
جســت وجو کرد: چيزى براى من اهميت دارد که بيشترین 
نفع را براى من داشته باشد. این جاســت که هم با ایده هاى 
نفع محورى و هم خودمحورى روبه رو می شویم؛ ایده هایی که 
باعث می شود تا زندگی فست فودى امروزین مدرن نصفه نيمه 
ما و دیگران شکل بگيرد. اینکه سریع می خواهيم به همه  چيز 
برسيم؛ بدون اینکه پله پله برویم و زمان الزم را صرف کنيم و 
اجازه بدهيم تا ایده ها و تالش ها به خوبی جا بيفتند؛ نگاهی 
که هم در زندگی فردى و موفقيت هاى فردى اهميت بسيارى 

دارد و هم در زندگی ها و موفقيت هاى اجتماعی و عمومی.
بله رفقا، کل ماجرا چنين است که می گویم و می نویسم: اگر 
واقعا ایده اى اینقدر برایتان ارزش ندارد که بخواهيد ساعت ها 
و روزها و ماه ها برایش وقت بگذارید، اهميت زیادى براى تان 
ندارد و در نتيجه در قبال آن به شــدت بی صبر خواهيد بود. 
منشأ بسيارى از بی صبرى و عصبانيت هاى فردى و اجتماعی 
امروز ما شاید چنين باشد؛ احساس می کنيم ایده هایی داریم 
که باید سریع به آنها برسيم، اما حاضر نيستيم فرایند تدریجی 
جاافتادن این ایده ها در خودمان و زندگی مان و حرفه و نگاه و 
دانشگاه مان را طی کنيم. وقتی با این شدت به سمت ایده ها و 
چيزها می رویم، عمال همه  چيز »از پيش خراب شده« است. 
اما وقتی که به قول همان نویسنده اول ماجرا، ایده اى و چيزى 
اینقدر براى تــان اهميت دارد که حاضریــد همه عمرتان را 
هم صبر کنيد و منتظر جا افتادنــش بمانيد، عمال »از پيش 
رسيده اید« و همه  چيز به خوبی جا می افتد. این، شاید یکی 
از بزرگ تریــن تفاوت هاى زندگی غربی و شــرقی یا زندگی 
مدرن و غيرمدرن باشد؛ چيزى که هنوز غربی ها نتوانسته اند 
حلش کنند و بابت همين، حســابی دارند به شرقی ها غبطه 

می خورند...

شرکت ها و کسب وکارهاى بزرگ، گاهی کارهایی 
می کنند که ما آدم هاى معمولی از آنها ســر در 
نمی آوریــم. البته چيــزى که می توانيــم از آن 
مطمئن باشيم این است که هرچند از نظر ما این 
کارها غيرمنطقی می آیند ولی براى صاحبان آن 
شرکت ها و کسب وکارها سود زیادى دارند. درست 
مثل پروازهاى تجارى عجيبی که در چند ســال 
اخير به انگليس رفته و از آن کشور خارج شده اند.

گاردین گزارش داده اســت که از ســال2019 
ميالدى، 5هــزار هواپيماى مســافربرى، مطلقا 
خالی و بدون حتی یک مســافر به انگليس رفته 
و یا از این کشور خارج شده اســت. این روزنامه 
همچنين گزارش داده است که 35هزار پرواز هم 
تقریبا خالی و با کمتــر از 10درصد از گنجایش 
صندلی هایش انجام شده است. این یعنی، 40هزار 
»پرواز شبح« در انگليس انجام شده است، آن هم 
بدون اینکه مردم بدانند واقعــا این پروازها براى 

چه هستند.
این پروازهاى خالی به اروپــا و آمریکا و قاره هاى 
دنيا بوده است و اثرات محيط زیستی فاجعه بارى 
هم داشته اند. سفرهاى هوایی، بيشتر از هر فعاليت 
دیگرى در یک ساعت گازهاى گلخانه اى منتشر 
می کنند و برخالف دیگر صنایع، کمتر مورد توجه 
فعاالن محيط زیست بوده اند. حاال آنها می گویند 
این پروازها، شوکه کننده هستند و خواستار اعمال 
قانون ماليات بر ســوخت جت هســتند. دولت 

انگليس هم تأیيد کرده است که این پروازها، از نظر 
محيط زیستی آسيب رسان هستند اما برنامه اى 
براى لغو آنها ندارد اصال از کجا معلوم که دســت 

خودش هم در این سفره نباشد؟
اینکه چرا این پروازهاى اشباح انجام می شوند یک 
راز است. تنها خطوط هوایی دليل آن را می دانند و 
هيچ اطالعاتی در این باره منتشر نمی کنند. برخی 
می گویند، اگر خطوط هوایی این پروازها را انجام 
ندهند، امکانات و فرصت هایشان در فرودگاه هاى 
بزرگ را از دســت می دهند. اما در دوران کرونا، 
بسيارى از پروازها لغو و معلق شد و هيچ کدام از 
خطوط هوایی امتيازات خــود در فرودگاه ها را از 
دست ندادند. پيش از این گمان می رفت که تنها 
پروازهاى ورودى بين المللــی خالی به انگليس 
می آیند اما گاردین در گــزارش خود فاش کرده 
اســت که بســيارى از پروازهاى خالی، از مقصد 

انگليس به دیگر کشورها بوده اند.
براساس این گزارش، از سال2019 به بعد، ماهانه 
به صورت ميانگين 130پــرواز کامال خالی انجام 
شده است. و آمار نشان می دهد که این پروازها، 
قبل از همه گيرى کرونا هم انجام می شده است و 
نمی توان آنها را به شرایطی که کرونا ایجاد کرده 

ربط دارد.
و دليل انجام این پروازها، همچنان نامشــخص 
است. چه بسا ما هرگز نفهميم این پروازها براى 

چه بوده است.

فرهنگ و زندگي

پرواز اشباح
پرواز رمزآلود هزاران هواپيماى بدون مسافر در انگليس

حافظ

عیان انديشم گر من از سرزنِش مدَّ
شیوه مستی و رندی نََرَود از پیشم

خيلــی از مــا در خانه هایمــان، داخل 
کشوهاى آشپزخانه، در یکی از طبقات 
یخچال یا داخل قفســه یکی از کمدها، 
یک داروخانه خانگی داریم که پر است 
از انــواع قــرص و شــربت و گاهی هم 
آمپول. از آموکسی ســيلين و آسپرین 
بگير تا ایپوبروفن و قرص سرماخوردگی. 
داروهایی که حتی گاهی نمی دانيم تاریخ 
مصرفشان تمام شده یا نه، یا اصال دستور 
مصرفشان چگونه اســت. برخی از این 
داروها، بازمانده هاى نســخه هایی است 
که مدت ها قبل پيچيده شــده و برخی 
دیگر داروهایی است که می توان بدون 
نسخه آن را از داروخانه تهيه کرد، مثل 
مسکن ها. اما موضوع مهم اینجاست که 
این داروها بدون مشــورت با پزشک و 
خودسرانه مصرف می شوند که می تواند 

عوارض زیادى به جا بگذارد.
بد نيست بدانيد که مصرف دارو در ایران 
باالتر از اســتانداردهاى جهانی اســت، 
به طورى که تحقيقات انجام شده درباره 
مصرف خودســرانه دارو در کشور نشان 
می دهد، 10 تــا 15 درصــد داروها در 
ایران بدون مشــورت با پزشک مصرف 
می شوند که در این بين، داروهاى مسکن 
و آنتی بيوتيک ها بيشترین ميزان مصرف 
خودسرانه را دارند. از عوارض این پدیده 
هم می توان به بســترى شدن 10 تا 20 

درصد از بيماران در مراکز درمانی به علت 
عوارض دارویی اشاره کرد.

تصور اشــتباه ما نگهــدارى داروها در 
منزل براى روز مباداســت، درحالی که 
این کار بسيار خطرناک و نادرست است. 
بســيارى از این داروها بــدون اینکه ما 
بدانيم، به خاطر رعایت نکردن شــرایط 
نگهــدارى، فاســد شــده اند و موجب 
مسموميت می شوند. با اینکه بعضی  از 
افراد فکــر می کنند نگهــدارى قرص و 
دارو در یخچال می تواند از فاســد شدن 
آن جلوگيرى کند، اما هر دارویی باید در 
دماى خاصی نگهدارى شود، در غيراین 
صورت مجاز به مصرف آن نيستيد. عالوه 
بر این، تداخل دارویی هم یکی دیگر از 
عوارض نگهدارى داروها در منزل است. 
خيلی از ما خبر نداریم اما مصرف چند 
دارو به صورت همزمان، می تواند موجب 
مسموميت و به خطر افتادن سالمتی مان 

شود.
بنابراین االن وقت مناســبی است تا در 
هر خانه اى، به قفسه یا جعبه دارویی مان 
سرى بزنيم و به آن سر و سامان بدهيم. 
گرچه داروها نقش مؤثــرى در درمان 
بسيارى از بيمارى ها دارند، ولی زمانی که 
دیگر نيازى به آنها نباشد ضرورى است 
که براى جلوگيرى از خطرات احتمالی، 

آنها را به شکل مناسبی دور بریزیم. 

وقتی می شنویم کسی گياهخوار است، نخستين چيزى که به ذهنمان 
می رسد، تصویر یک آدم الغر است که پشت ميز نشسته و زل زده به 
بشقاب پر از سبزى آب پز! بعد هم بوى کلم و کدوى آب پز توى سرمان 
می پيچد و قيافه مان در هم می رود. اینکه چــرا بعضی ها گياهخوار 
می شــوند و چطور در دنياى کلم ها و کدوهاى آب پز دوام می آورند، 
سؤالی است که جواب دادنش هم سخت است هم آسان؛ دليل هایی 
که گياهخوارها براى گياهخوار شدنشان می آورند، ظاهرا هم انسانی 
است، هم بهداشتی و البته روشنفکرانه. ولی هميشه یک سؤال بزرگ 
براى آدم باقی می ماند که اگر قرار بود انسان گياهخوار باشد، پس چرا 

خدا گوشت برخی از حيوانات را حالل کرده است؟
  

باید اعتراف کرد که یک جور پز روشنفکرى هم در گياهخوارى هست؛ 
اینکه فالنی به مقاماتی رسيده که نه تنها براى جان آدم ها حرمت قائل 
است، بلکه به حق حيات حيوانات هم احترام می گذارد. ولی مسلما 
این نمی تواند تنها دليل گياهخوارى باشد. آدم ها به دالیل متفاوتی 
ممکن اســت گياهخوار شــوند. قابل دفاع ترین این دالیل می تواند 
یک رژیم غذایی براى حفظ تندرستی باشد. ضمن اینکه در زمانه اى 
که آدم ها همه  چيزخوار شده اند، گياهخوارى یک جور دیسيپلين به 
آدم می دهد. وقتی آدم ها در 365روز سال 365جور غذا می خورند، 
گياهخوارى کمی آنها را محدود می کند و این مدل محدودیت ها که 
آدم براى خودش درنظر می گيرد، اگر با خودآگاهی همراه باشــند، 

هميشه سازنده اند.
  

 امروز، یکم اکتبر و نهم مهر، روز جهانی گياهخوارى اســت. جامعه 
گياهخــواران آمریــکاى شــمالی ایــن روز را در ســال1977 
پایه ریــزى کردنــد و در ســال1978 اتحادیــه بين المللــی 
گيــاه خــوارى از آن حمایــت کرد. هــدف از نــام گــذارى این 
 روز هــم معلــوم اســت؛ ترویــج فرصت هــاى بهبــود زندگی در 
گياهخوارى. این روز سعی دارد تا ميزان آگاهی نسبت به فواید اخالقی، 
محيطی، سالمتی و انسانی سبک زندگی گياهخوارى را افزایش دهد.

با همه اینها و با وجود اینکه در کشــور ما هم تا حدودى این سبک از 
زندگی جاافتاده و حتی رستوران هاى مخصوصی براى گياهخواران 
وجود دارد، اما این رژیم غذایی در کنار فواید زیادش، مضراتی هم دارد 
که افراد قبل از تصميم به گياهخوار شدن، باید بدانند تا به جاى کمک 

به تندرستی شان، سالمتی شان را به خطر نيندازند.

جهان روز

بشقاب سبز من

بی تعارف و تكلف ، مثل همین متــن کوتاهی که می بینید. ما 
منتظريم تا نوشته هايتان درباره مســائل روزمره، مشكالت و 
دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريكاتور و طراحی هم هستید 
جايتان اينجا محفوظ اســت. متن يا طرح تان که آماده شــد يک تماس  با شماره 

23023636 بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

عیسی محمدی
روزنامه نگار
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 درمان زیبایی 
دندان را به متخصصان 

واگذار کنید
از ابتدای آکادمیک شدن رشــته پروتز دندان در 
ســال 1346تا به االن 4500نفر از دانشگاه ها در 
این رشته فارغ التحصیل شــده اند. تا سال 88تنها 
امکان ادامه تحصیل دانشجویان در مقطع کاردانی 
وجود داشت و به دنبال پیگیری مکرر دانشجویان 
و فارغ التحصیالن ســرانجام در ســال 88امکان 
ادامه تحصیــل عالقه منــدان به این رشــته در 
مقطع کارشناسی هم فراهم شد. در سال 90تعداد 
دانشگاه هایی که این رشته را تدریس می کردند به 
9دانشگاه در کشور رسید از دانشگاه شهید بهشتی 
و دانشگاه تهران گرفته تا دانشگاه آزاد واحد تهران ، 
دانشگاه اصفهان، دانشگاه تبریز، دانشگاه گلستان، 
دانشگاه ســبزوار، یزد و ارتش پذیرش دانشجو در 
مقطع کارشناسی این رشــته را انجام می دادند و 
ساالنه 500دانشجو در این مراکز پذیرش می شد 
اما امروز دانشجویان تنها در 4دانشگاه تهران، شهید 
بهشتی، اصفهان و سبزوار پذیرش می شوند و تعداد 
دانشجویان پذیرفته شده در این مراکز مجموعا به 

زیر 150نفر رسیده است.
به گفته کارشناســان و مربیان فعال در دانشگاه ها 
ظرفیت پذیرش دانشــجو در این رشته به قدری 
محدود است که حتی دست مافیای فروش صندلی 
دانشــگاه ها هم از آن کوتاه است و کسی نمی تواند 
با پول و پارتی به عنوان دانشــجوی رشته پروتز بر 

کرسی این رشته تحصیلی تکیه بزند.
متأسفانه روند کاهش پذیرش در رشته پروتز دندان 
در کشور در حالی دنبال می شود که جمعیت کشور 
رو به پیری می روند و نیاز جامعه به دریافت خدمات 
دهان و دندان هر روز بیشــتر و بیشــتر می شود. 
پیرشدن جمعیت از یک سو و زیربارنرفتن بیمه ها 
برای جبران هزینه های درمان از سوی دیگر باعث 
شده تا عرصه فعالیت برای دندانسازهای غیرمجاز 
هر روز گسترده شــود. در واقع معدود شرکت های 
بیمه ای هــم که حاضر به پرداخت خســارت های 
درمان در حوزه دندان هستند عمدتا دنبال مراکزی 
می روند که کمترین هزینه تمام شده را اعالم کنند 
بنابراین دندانسازهای غیرمجاز در اولویت لیست 
این افراد قرار می گیرند و ســهمی از این بخش هم 
نصیب دندانسازهای حرفه ای و تخصصی نمی شود.

در کنار کاهش روز افزودن ســهمیه دانشــگاه ها 
در پذیرش دانشــجویان عالقه مند به تحصیل در 
رشته پروتز ســودجویان برگزار کننده دوره های 
آموزشی دندانســازی با بهره گیری از این شرایط 
نسبت به برگزاری دوره های آموزشی غیراستاندارد 
و کوتاه مدت و تبلغ این دوره ها در شبکه های مجازی 
اقدام می کنند. از آنجا که این رشته این روزها بازار 
خوبی دارد متأســفانه تعداد زیادی از جوانان برای 
شرکت در این دوره ها ثبت نام کرده و با شرکت در 
آن خود را برای تاسیس یک البراتوار غیراستاندارد 
زیرزمینی آماده می کنند. البراتــواری زیرزمینی 

که نه مجوز می خواهد نه کسی بر آن نظارت دارد.
خیلی از دندانپزشــکان و دندانسازان معتقدند که 
یکی از علل مهم و اصلی گسترده شدن دامنه فعالیت 
دندانســازهای زیرزمینی و غیرمجــاز بی توجهی 
به اطالع رســانی درخصوص عوارض درمان های 
نامناســب زیبایی دندان در عصری است که مردم 
به هر بهانه ای می خواهند از خدمات زیبایی دهان 
و دندان بهره مند شــوند. درواقع این بی توجهی به 
عوارض درمان های نامناســب باعث شده تا افراد 
کم سواد در این عرصه جرأت فعالیت به خود دهند.

مردم باید برای انجام درمان های زیبایی دندان های 
خود از پزشکان متخصص و متخصصان رشته پروتز 
دندان کمک بگیرند همانطور که برای جراحی های 
زیبایی چشم، بینی و... نزد متخصصان رفته و تحت 
شــرایط کامال علمی و تخصصی اهــداف خود را 
دنبال می کنند. ما باید با بهره گیری از شبکه های 
اجتماعی مجازی که مردم دسترسی آسانی به آنها 
دارند به گوشزد ســرهم کنیم که علم درمان های 
زیبایی دندانپزشــکی آنقدر گســترده اســت که 
تخصص های جداگانه دانشگاهی برای آن تعریف 
شده و هر روز شــاهد روش های جدید هستیم که 
باید توسط متخصص دانشگاهی انجام شود. برای 
مثال در روش المینیت ســرامیکی یا همان ونیر 
ســرامیکی ابتدا دندانپزشــک تراش کمی روی 
دندان ها انجام داده، قالب گیری می کند و ســپس 
قالب ها به البراتوار فرستاده می شود. المینیت های 
سرامیک در البراتوار آماده شــده و در جلسه بعد 
روی دندان ها چسبانده می شوند. تراش المینیت 
با تراش روکش متفاوت بوده و بســیار کمتر است 
و فقط 0.3 تا 0.5 میلی متر از ســطح روی دندان 
برداشته می شود.اگر درمان زیبایی به درستی انجام 
نشود مثاًل مینای دندان ها بیش از حد تراشیده شود 
و به عاج برســد، یا روش انجام کار با دقت و صرف 
زمان کافی نباشد، مشکالت زیادی در پی خواهد 
داشت که شاید بعضاً قابل جبران نباشند. متأسفانه 
خیلی از افرادی که به بهانه پرداخت هزینه کمتر از 
خدمات غیراستاندارد دندان سازی های زیرزمینی 
بهره می گیرند برای اصالح وضعیت دندان های خود 
راهی مطب دندانپزشکی می شوند و این کار قطعا 
برای آنها هزینه هاي ســنگین تری را در بر خواهد 
داشت ضمن اینکه ممکن اســت به خاطر شرایط 
آسیبی که به دندان ها وارد شده است امکان اصالح 
هم وجود نداشته باشد. هر کسی که مایل است به 
فرم دلخواه و زیبایی برای دندان های خود برسد، باید 
به دندانپزشک متخصص مراجعه کند که با روش ها 
و تکنیک های ترمیم دندان کاماًل آشنا باشد و بتواند 
متناسب با نوع دندان و ویژگی های شخص بیمار، 
بهترین نتیجه ممکن را برای او رقم بزند. همچنین، 
این متخصص دندانپزشــکی، باید در مهارت های 
زیبایی شناسی به درک باالیی دســت پیدا کرده 
باشد. وجود چنین شخصی متضمن بهبود ظاهر و 

اصالح طرح لبخند افراد خواهد بود.

لعیا حسینییادداشت
کارشناس پروتزهای دندانی

تجارت پرسود دندان به قیمت جان مردم
 

حتما شما هم در ســایه بمباران تبلیغاتی لبخندهای زیبا برای 
یک بار هم که شــده به این موضوع فکر کرده اید و با ایســتادن 
در مقابل آیینه و یک لبخند تصنعــی وضعیت دندان های خود 
را سنجیده اید. البته در 2 سال گذشــته که کرونا باالجبار همه 
ما را میهمان فضاهای مجازی برای برقــراری ارتباط با دیگران 
کرد همین الیوها و سلفی ها خیلی ها را به فکر کشیدن دستی به 
سر وروی دندان هایشان انداخت. از همان موقع بود که تبلیغات 
گسترده اصالح طرح لبخند بازار کار زیبایی دندان را حسابی رونق 
بخشید و روزبه روز به تعداد دندانسازهای زیرزمینی هم افزوده شد. 
حرفه ای که گرچه تحصیل کردگان دانشگاهی اش باید حسابی 
برای قبولی درکنکور و تحصیل در دانشگاه زحمت کشیده و درس 
بخوانند اما فعاالن بازار غیرقانونی آن با گذراندن یک دوره نهایتا 
یک ماهه آن هم با پولهای گزاف و رقم های بزرگ خیلی راحت 
فعالیت های زیرزمینی خود را به پشتوانه تبلیغات در شبکه های 
مجازی شروع می کنند و تفاوت قیمت هایشان با فعاالن قانونی این 
عرصه باعث شده تا نیازمندان به دریافت این خدمات را به سمت 
خود جذب کنند. برای اطالع از چند و چون کار این دندانسازهای 
زیرزمینی و اطالع از نحوه فعالیت هایشان سری به اپلیکیشن بازار 
زدیم. جایی که کافیست کلمه دندانساز را سرچ کنید تا لیست بلند 
باالیی از این افراد را نشانتان دهد. قیمت خدماتی که ارائه می کنند 
انقدر وسوسه انگیز است که اگر تجربه دندان درد داشته باشید 
بدتان نمی آید با کشیدن دندان های پوســیده و دارای مشکل، 
ایمپلنت های ارزان این مراکز را جایگزینشان کنید. به سراغ یکی 
از این دندانسازها در خیابان امام خمینی حوالی خیابان جیحون 
می رویم. به ســختی آدرس را پیدا می کنیم. ساختمانی قدیمی 
در میان چند تعمیرگاه خودرو، اما از تابلو و نشــانی که مشخص 
کند درســت آمده ایم یا نه خبری نیست. اطرافیان هم خبری از 
فعالیت هیچ دندانســازی در آن حوالی ندارند. دوباره با شماره 
تلفن اعتباری که داریم تماس می گیریم. پســرجوان می گوید 
لطفا از کسی ادرس نپرســید چند لحظه منتظر بمانید خودم 
پایین می آیم. انقدر با ترس و دلهره صحبــت می کند انگار قرار 
است کار خالف قانونی انجام دهیم. بعد از چند دقیقه پسرجوان 
در را باز می کند. حدودا 19ساله با شلواری که پر از زاپ های ریز 
و درشت است و موهایی شبیه بوکسورها. خط و خش های روی 
ساعد دستش مانند تابلوی نقاشی توی چشم می زند. باز خواهش 
می کند بی سرو صدا به طبقه دوم ساختمان برویم. وارد واحد که 
می شویم یک میز کوچک پذیرش درست درکنار در ورودی قرار 
گرفته کمی جلوتر یونیت دندانپزشکی یاسی رنگی قرار دارد و در 
انتهای واحد درست زیر پنجره هایی که رو به خیابان است آلبوم 
دست دندان ها گذاشته شده است. فضای ساده و بی رنگ و لعاب. 
از داخل آشپزخانه ساختمان جوان دیگری به ما اضافه می شود 
سن و سالش بیشتر از 20سال نیســت. روپوش سفیدی به تن 
دارد و با لبخند به استقبالمان می آید. درباره قیمت دست دندان 
و لمینت گپ کوتاهی باهم می زنیم از ســابقه کاری و خدمات با 
کیفیتش برایمان می گوید برای اثبــات حرفهایش دفتری پر و 
پیمان از نام ونشانی مشــتریانش نشان می دهد و می گوید تمام 
کارهای دندانپزشکان را ما انجام می دهیم اما آنها به نام خودشان 
تمام می کنند. علت نداشتن تابلوی دندانسازی را هم فرار از مالیات 
عنوان می کند و می گوید قیمت های ما نصف دندانسازان دارای 
تابلوست برای خدمات بهتر و ارزانتر به مراجعه کنندگان نمی شود 

با این هزینه ها مالیات را هم پرداخت کنیم.

برگزارکننده دوره های دندانسازی و کاشت ناخن یکی است
فرید هاشمی نژاد، سرپرســت علمی جامعه دندانسازان و مربی 

دانشگاه شهید بهشــتی می گوید آموزش های غیررسمی که در 
حوزه دندانسازی برگزار می شــود باعث افزایش قارچ گونه این 
مراکز در تهران شده اســت. به طوریکه در مناطق مرکزی شهر 
حوالی خیابان انقالب بیش از 500دندانساز فعالیت دارند. علتش 
هم تمرکز صنوف فروشنده متریال و مواداولیه دندانسازی در این 

محدوده از شهر است.
دوره های آموزشــی کــه مؤسســه های غیرتخصصــی برای 
عالقه مندان به فعالیــت در این بخش برگــزار می کنند خیلی 
هم ارزان نیســت. دوره هایی که با دریافت مبالغ هنگفت 50 تا 
100میلیون تومانی برای 4جلســه در یک ماه برگزار می شوند 
 و به افــراد اجازه می دهد که بــه جای یک دندانســاز حرفه ای 
فارغ التحصیل از دانشگاه که باید 4ســال سخت تحصیل کند 
و برای هر شاخه از این علم یکســال درس بخواند به راحتی در 
جامعه به صورت غیرقانونی بدون پروانــه کار و مجوزی فعالیت 

داشته باشند.
هاشمی نژاد می گوید متأسفانه ما شاهد برگزاری این دوره های 
آموزشی مختصر توسط مجموعه هایی هستیم که دوره های ناخن 
کاری و آرایشگری و... را هم برگزار می کنند و همین برای اثبات 
غیرعلمی بودن این آموزش ها آن هم در دانشــگاه های بزرگ و 
صاحب نام کافیست ؛کسانی که با استفاده از نام دانشگاه به راحتی 
داوطبین شــرکت در این دوره ها را فریب می دهند: »برگزاری 
دوره های آموزشی در محیط های دانشــگاهی شگرد این افراد 
برای علمی جلوه دادن این آموزش ها و دریافت مبالغ هنگفت از 

شرکت کننده هاست.«
دندانسازهایی که حاال در گوشــه و کنار تهران خیلی راحت به 
جذب مشتری و ارائه خدمات غیراستاندارد می پردازند از شرق 
تهران که حاال به عنوان یکی و پایگاه های اصلی این افراد شناخته 
می شود تا غرب تهران و از شمال تا جنوبی ترین نقطه پایتخت. 
دندانســازهایی که تنها راه ارتباطی با آنها یک شــماره تماس 
اعتباری است و به محض وقوع کوچکترین مسئله و مشکل برای 
مشتریان ظرف چشم به هم زدنی کاسه کوزه خود را جمع کرده و 

در محل نامشخص دیگری شروع به فعالیت می کنند.

امنیت شغلی باالی دندانسازهای زیر زمینی
سرپرست علمی جامعه دندانسازان معتقد است متأسفانه چون 
زمان بروز آســیب های دهان ودندان بعــد از دریافت خدمات 
غیراستاندارد طوالنی اســت این افراد از امنیت شغلی باالتری 
برخوردارند: »آســیب های خدماتی مانند بوتاکس و تزریق ژل 
ممکن اســت در فاصله زمانی نهایتاً یکماهه خود را نشان دهد 
و فرد به طور مشخص می داند این آسیب حاصل چیست اما در 
مورد دندان اینگونه نیست. اوال زمان طوالنی تری آسیب ها خود 
را نشان می دهند، ثانیا این آسیب ها گاه در دیگر قسمت های بدن 
تأثیر خود را نشان می دهند؛ از مشکالت گوارشی گرفته تا عفونت 
های داخلی و فرد هرگز نمی داند سرمنشا این مشکالت خدمات 
غیراستاندارد دندانسازی است که دریافت کرده به خاطر همین 
موضوع دندانسازان زیرزمینی و غیرحرفه ای با آسودگی خیال 
به فعالیت غیرقانونی خود ادامه می دهند؛ درحالی که اگر افراد از 
البراتوارهای قانونی و علمی برای دریافت خدمات استفاده کنند 
بعد از شرح وضعیت جسمی خدماتی که ارائه می شود براساس 
شاخص زیست ســازگار خواهد بود و از بروز حساسیت در آنها 
جلوگیری می شود.وزارت بهداشت هم شرط برخورد با این مراکز 
را اعالم شکایت از سوی مردم عنوان کرده؛ شکایتی که هیچ وقت 

صورت نمی گیرد!«

آگاهی مردم نســبت به البراتوار پروتز دندان و رشــته 
پروتزهای دندانی پایین است

محمد اعظم مسعودی زاده، رئیس هیأت مدیره جامعه دندانسازان 
ایران می گوید:از آنجا که دهان دروازه ورودی بدن است خدماتی 

که در این بخش به مردم ارائه می شود باید مطابق اصول علمی 
و استانداردهای موجود باشد شاید به خاطر این حساسیت است 
که دهان و دندان تنها بخش بدن است که 13تخصص را در علم 

پزشکی درگیر خود کرده است.
به گفته او از آنجا که بازار هدف دندانسازان و دندانپزشکان همه 
انسان ها به خاطر داشتن دهان و دندان هستند و تمامی سنین 
2 تا 93ساله مراجعه کنندگان به این گروه را تشکیل می دهند 
این بازار یقینا در بخش هایی مورد سوءاستفاده افرادی هم قرار 
می گیرد چرا که توجه به زیبایی بخش الینفک وجودی آدم است 
و همه افراد دوست دارند از لبخند زیبا و چهره مقبول در جامعه 
برخوردار باشند. از آنجا که مردم با وجود آشنایی با دندانپزشکان 
شناخت کمی از البراتوارهای دندانپزشــکی دارند و تبلیغاتی 
درباره پشت جبهه خط مقدم دندانپزشکی که همان البراتوارها یا 
به عبارت ساده تر دندانسازهاست نشده است این شناخت اندک 

مردم باعث شده تا سوءاستفاده های زیادی از این رشته شود.
رئیس هیــأت مدیره جامعه دندانســازان ایران رشــد فعالیت 
دندانســازان زیرزمینی را ریشــه در مســائل مختلف ازجمله 
اقتصــادی و می داند و معتقد اســت وقتــی اقتصادی کوچک 
می شود بازیگران اقتصادی از بین نمی روند بلکه به فعالیت های 
زیرزمینی روی می آورند: »عوامل دیگری که در رشد زیرزمینی 
فعالیت های دندانســازی مؤثرند کاهش تــوان خرید خدمات 
استاندارد دندانسازی توسط مردم است، ازسوی دیگر ما سیستم 
بیمه ای قوی برای خدمات دندانسازی و دندانپزشکی نداریم و در 
کنار همه این عوامل مشــکالت فرهنگی و آموزشی مؤثر است. 
متأســفانه در معرفی رشته کارشناســی پروتز به جامعه خوب 
عمل نکردیم اطالعات مردم در مورد تدریس این رشته به صورت 
آکادمیک در دانشگاه کم است و ذهنیت مردم از دندانساز همان 
دندانسازان تجربی قدیم است که معموال ساخت دست دندان را 
بر عهده داشتند. البته دندانسازان تجربی قدیمی جزو استادان ما 
هستند اما متأسفانه برخی دندانسازهای زیرزمینی که به صورت 
غیرقانونی مشغول کارند حتی اعتبار کار دندانسازان تجربی را 

هم زیر سؤال برده اند.«

وزارت بهداشت چه سهمی در نظارت دارد؟
وزارت بهداشت تنها متولی نظارت بر عملکرد دندانسازها، صدور 
مجوز برای فعالیت این گروه و پیگیری شــکایات مردمی است.

درواقع اگر شکایتی از سوی مردم علیه این دندانسازهای غیرمجاز 
صورت نگیرد وزارت بهداشت هم کاری انجام نمی دهد.

در حوزه آموزش رشته پروتز هم متأسفانه هم سرمایه گذاری ها 
اندک است هم ظرفیت های موجود کشور بسیار کمتر از نیاز فعلی 
و آتی کشور اســت موضوعی که ضرورت نیاز به سرمایه گذاری 
و ارتقای سیستم آموزش دانشگاهی این رشــته را می طلبد و 
قطعا ســرمایه گذاری در آن موجب ارتقای ظرفیت دانشگاه ها 
خواهد شد. رشته پروتز دندان ســال ها تنها در مقطع کاردانی 
دانشجو جذب می کرد و حاال چند ســالی است که این مقطع 
به کارشناسی ارتقا یافته و امکان ادامه تحصیل در مقاطع باالتر 
برای فارغ التحصیالن این رشته وجود ندارد لذا مربیانی که در 
این رشته مشغول به کارند هرگز فرصت فعالیت در جایگاه استاد 
را پیدا نمی کنند و همین مسئله باعث کاهش کیفیت آموزش 
و بی رغبتی دانشــجویان عالقه مندان به تحصیل در این رشته 

شده است.
سرپرســت علمی جامعــه دندانســازان و مدرس دانشــگاه 
دندانپزشکی تهران می گوید: نتیجه این روند کاهش خروجی 
دانشگاه های ما و کمبود نیروهای متخصص آکادمیک در برابر 
نیروهای غیرتخصصی و زیرزمینی در شرایطی است که جمعیت 
کشور رو به پیری است و تقاضا برای دریافت خدمات دندانسازی 
بسیار باالست و جای خالی نیروهای تخصصی و تحصیل کرده 

خیلی راحت با دندانسازان زیرزمینی پر می شود.

کاهش خروجی رشته پروتز دندان در دانشگاه های کشور از یک 
طرف و جذب فارغ التحصیالن اندک این رشــته در کشورهای 
دیگر با شرایط وسوسه انگیز از سوی دیگر مرثیه غم انگیز در این 
حوزه است. رئیس جامعه دندانســازان ایران می گوید: »وزارت 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی به جای نظارت بر البراتوارهای 
دندانسازی غیرمجاز دائما با سنگ اندازی های ریز و درشت مقابل 
فعاالن حرفه ای و قانونی این بخش موجب دلزدگی این افراد شده 
است. از مشکالت صدور پروانه گرفته تا دریافت مالیات و عوارض 
و... مسائلی که قیمت تمام شده خدمات در مراکز علمی و قانونی را 
باال برده و باعث می شود تا در برابر رقبای زیرزمینی ناتوان شویم. 
به خاطر همین خیلی از تحصیل کردگان این رشته هم یا به جمع 
فعاالن زیرزمینی می پیوندند و از تمدید پروانه و به روزرســانی 

علمی خود خودداری می کنند یا تن به مهاجرت می دهند.«

تشکل های مردمی را جدی نمی گیرند
محمد اعظم مسعودی زاده نادیده گرفتن تشکل های مردم نهاد از 
سوی وزارت بهداشت را عامل دیگر بروز این مشکالت می داند و 
می گوید: »تمام کشورهای دنیا این مشکل را با کمک تشکل های 
مردم نهادی مانند جامعه دندانساران ایران رفع کرده اند در واقع 
دولت هم نظارت بر مراکز غیرقانونی را بر عهده آنها سپرده  و هم 
اختیاراتی مانند صدور پروانه و.... را به آنها واگذار کرده به خاطر 
همین بخش خصوصی برای نفع خودش هم که شده با نظارت 
دقیق اجازه فعالیت مراکز غیرقانونی و به خطر انداختن سالمت 
مردم را به کسی نمی دهد؛ این در حالیست که ما در کشور اختیار 
هیچ کاری را نداریم نه صدور پروانه و نظارت بر مراکز غیرقانونی 
را. به خاطر همین هر روز مثل قارچ از گوشــه و کنار شهرهای 
بزرگ و کوچک دندانسازهای غیرقانونی رشد می کنند و از قضا 
مشتریان زیادی هم دارند.« نگرانی های این استادان دانشگاه به 
حق است چرا که طبق نتایج مطالعات اتاق بازرگانی ایران که برای 
واردات ایمپلنت انجام شده است ایرانی ها سالی 30میلیون دندان 
را از دست می دهند و از آنجا که باید برای بازسازی این دندان ها 
هزینه های گزافی را در مطب های دندانپزشکی پرداخت کنند 
دست به دامن البراتوارهای زیرزمینی و غیرقانونی می شوند و با 
دریافت خدمات غیراستاندارد سالمتی خود را به خطر می اندازند.

به گفته رئیس انجمن دندانسازان ایران شرکت های تجاری در 
حوزه تجهیزات پروتز ســرمایه گذاری عجیب و غریبی کرده و 
مارکتینگ بزرگی شکل داده اند که مافیاهای زیادی در آن فعالیت 
دارند. چرا که تجارت پر سودی است. محمد اعظم مسعودی زاده 
ادامه می دهد: به جرأت می توان گفت تنهــا حدود 10 درصد 
تجهیزات دندانسازی مورد نیاز کشور به صورت قانونی وارد کشور 

می شود و 90درصد مابقی به صورت غیرقانونی و قاچاق!

کرونا به این بازار پرسود دامن زد
توجه به زیبایی لبخند و دندان ها در 2، 3 ســال اخیر که کرونا 
سایه سنگینش را بر کشور انداخت بیشــتر شد. رئیس انجمن 
دندانسازان ایران می گوید: طی2سال اخیر 50درصد مشتریان 
زیبایی دندان ما بیشتر شده است. این در حالی است که بخش 
عمده ای از نیازمندان به دریافت خدمات دندان برای بهره مندی از 
خدمات ارزانتر راهی مراکز غیرمجاز و زیر زمینی می شوند. به گفته 
او موضوع زیبایی تأثیر زیادی در ســالمت روان و ذهن و اعتماد 
به نفسشان دارد به خصوص از وقتی که رســانه های ما ازجمله 
رسانه ملی با پخش برنامه های لبخند محوری مانند خندوانه و 
افزایش حضور افراد در رســانه های مجازی اجتماعی و الیوهای 
اینستاگرام، مروج نیاز کاذب به زیبایی لبخند می شوند. زیبایی 
دندان ها 30درصد از مجموع زیبایی چهره یــک فرد را به خود 

اختصاص می دهد و مردم حاضرند برای تامین 
این زیبایی بدون علم و آگاهی نزد دندانسازهای 
غیرمجاز رفته و ریســک آن را به جان بخرند.

5برابر البراتوارهای 
قانونی، البراتوارهای 

زیرزمینی داریم
رئیس انجمن 

دندانسازان ایران 
تعداد البراتوارهای 
دندانسازی قانونی 

کشور را حدود 2هزار 
البراتوار برمی شمارد 
و می گوید 5برابر این 

تعداد ما البراتوارهای 
غیرقانونی  و 

زیرزمینی داریم. 
10 هزار دندانسازی 
و مجموعه هایی که 

در سایه عدم آگاهی 
مردم از آسیب های 

وارده به دهان و دندان 
به خاطر دریافت 

خدمات غیراستاندارد 
به فعاالن این حوزه 
جرأت کاذب داده و 
همین جرأت کاذب 

باعث شده درحالی که 
دندانپزشک و 
البراتوارهای 

تخصصی جرأت 
دست کردن در دهان 

افراد را بدون علم و 
دانش کافی ندارند 

آنها به راحتی نسبت 
به قالب گیری در دهان 

 مراجعان خود 
اقدام   کنند.

 چند پیشنهاد
رئیس انجمن 
دندانسازان و 

سرپرست علمی 
جامعه دندانسازان 

که هر دو از استادان 
علمی دانشگاه 

تهران هستند از 
وزارت بهداشت 
درمان و آموزش 

پزشکی می خواهند 
برای جلوگیری از 

فعالیت غیرقانونی 
دندانسازان زیر زمینی 

کنترل فعالیت این 
مراکز را به انجمن 
دندانسازان ایران 

سپرده و با اعتماد به 
 سازمان های 

مردم نهاد حافظ 
سالمت مردم باشند. 

آنها می گویند: این 
حق قانونی مردم 

است همانطور که 
دندانپزشک خود را 

می شناسند البراتوار 
دندانسازی خود را 

هم شناخته و با علم 
و آگاهی از موادی 

که قرار است در 
دهانشان قرار بگیرد 
نسبت به انجام این 

کار اقدام کنند. در این 
صورت دندانپزشکان 

هم دیگر نمی توانند 
برای کسب سود 

بیشتر با دندانسازهای 
زیرزمینی که قیمت 

تمام شده کمتری 
دارند فعالیت کنند.

به اعتقاد این 
2کارشناس بهره گیری 
از تجربیات کشورهای 

دیگر، واگذاری امور 
اجرايی و مدیریتی 

به انجمن های 
دندانسازی، 

سرمایه گذاری و 
ارتقای سیستم 

آموزش رشته پروتز در 
دانشگاه ها و نظارت 
بر توزیع متریال ها و 
تجهیزات تخصصی 
زیرنظر فعاالن مجاز 

و... می تواند به بهبود 
وضعیت فعاالن مجاز 
دندانسازی در کشور 
کمک کرده و از تعداد 

فعاالن زیرزمینی و 
غیرمجاز بکاهد.

فاطمه عسگری نیاگزارش
روزنامه نگار

گفت وگو با مسئوالن جامعه دندانسازان ایران درباره فعالیت بیش از 10 هزار دندانساز زیرزمینی که هیچ تخصص و دانش کافی ای برای انجام این کار ندارند

 همه جانبه نگری در اجرای قانون حجاب
 و عفاف یعنی تبعیض نباشد و همه در مسیر 

رفتار سازی  های صحیح قرار گیرند
گزارش شاخص جهانی نوآوری نشان می دهد 

که ایران رتبه53 را از آن خود کرده است
امروز و در قالب شنبه های افتخار و امید، ساخت 

10هزار واحد مسکونی در شهر تهران شروع می شود
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زمانی که ســیدابراهیم رئیسی در 

گفت وگوی تلویزیونی خود با مردم گزارش
مســئله اصالح روش اجرای قانون 
عفاف و حجاب را مطرح کرد حتما این ذهنیت برای 
همگان شکل گرفت که قطعا در سیاستگذاری های 
گذشته عفاف و حجاب، خلل ها و کاستی هایی بوده که 
امروز الزم است روش اجرایی آن به روزرسانی شود یا 
مورد بازبینی قرار گیرد. حتما این ذهنیت نیز شکل 
گرفته که ما قانون حجاب را چندین سال است داریم، 
پس اگر چالشی پیش می آید در چرخه اجرا و ارزیابی 
است؛ البته اتفاقات و آشوب های اخیر که مردم را واقعا 
خسته کرده است نیز این توقع را قطعا از دولت مطالبه 
می کند که این اصالحات را انجام دهد یا اگر قرار است 
سازمان های دیگری مســئول امر باشند، مشارکت 
کنند. 32نهــاد در قانون عفاف و حجاب مســئول 
هستند و تنها پلیس و گشت ارشاد، مسئولیت کنترلی 
در این موضوع را ندارند. باید بدانیم که سیاستگذاری 
عفاف و حجاب در راستای قانون آن، یک زنجیره است 
که اگر یک مهره از این زنجیره دچار خلل باشد یا کار 
خود را به درستی انجام ندهد در روند آن مشکل پیش 
می آید. وقتی هم چالشــی پیــش می آید  ظرفیت 
سیاســی شــدن را پیدا می کند؛ چیزی کــه ما در 
ماجراهای اخیر و در ادامه آن آشوب های متاثر از آن 

به خوبی احساس کردیم. 

اولین قدم در اصالح قانون حجاب
 از این جهت اگر قرار اســت اصالح روش اجرای این 
قانون صورت پذیرد باید در عین درنظر گرفتن شرایط 
زمانی، مکانی و چارچوب های مورد پذیرش، مخاطب 
فرهنگی که قرار است موردنظر باشد نیز تعیین شود. 
به این معنا که اگر قرار اســت گشــت ارشاد مقوله 
درونی ســازی  و نهادینه ســازی  باورها و ارزش های 
عفاف و حجاب را در جامعه پیگیری کند باید آمادگی 
رفتاری افراد را به خوبی پیش بینی کند. همچنین الزم 
است این روش برای همه افراد و آحاد جامعه به عنوان 
گروه هدف انجام شود؛ نه اینکه برخی مواخذه شوند 
که حجاب را رعایت نکردند و برخی آزادانه رفتارهای 
نابهنجار در جامعه داشــته باشند. عینی ترین مثال 
برای این مسئله ماجرای مهسا امینی بود. ممکن است 
مردم این سؤال را در ذهن داشته باشند که چرا یک 
دختر شهرستانی به خاطر بدحجابی باید مورد مواخذه 
قرار گیرد، اما بیشتر سلبریتی هایی که اتفاقا همواره 
خطوط قرمــز را زیر پا می گذارنــد حتی یک تذکر 

نیز دریافت نمی کنند؛ مگر نه این اســت که وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در این زمینه باید پاسخگو 
باشد و اصال چرا در جشنواره های فیلمی که برگزار 
می شود و این ســلبریتی ها مدام شرکت می کنند، 
رعایت حجاب آنها مورد ســؤال قرار نمی گیرد؟ یا 
این سؤال قطعا برای مردم ایجاد شده که چرا برخی 
کارمندان بخش خصوصی که دارای فرم های پوششی 
هستند که اتفاقا نابهنجار تلقی می شود مورد مواخذه 
قرار نمی گیرند؟ چرا مراکز طراحی مــد که انواع و 
اقســام لباس های نابهنجار و خــارج از عرف را وارد 
جامعه می کنند مورد مواخذه قرار نمی گیرند؟ اصال 
چرا برخی مرجعیت های مجازی که تولید کننده و 
تبلیغ کننده مظاهر بی عفتی و پوشش های نابهنجار 
هستند از سوی نهادهای مسئول مورد سنجه و تذکر 
قرار نمی گیرند؟ یعنی تمام نهادها بیکار نشسته اند و 
بار تمامی کنترل های رفتار اجتماعی بر عهده پلیس 
و گشت ارشاد است. باید درنظر گرفت که وقتی بار 
اجرای یک قانون بر عهــده یک نهاد می افتد طبیعتا 
وظیفه سنگینی اســت و از آنجا که مقوله حجاب، 
ظرفیت سیاسی شــدن را دارد به محض وجود یک 

مسئله برای نظام هزینه ساز می شود.

زنجیره حجاب را حفظ کنیم
فرشــته روح افزا، اســتاد دانشــگاه در گفت وگو با 
همشهری می گوید: در اجرای قانون حجاب 32دستگاه 
متولی هســتند و مدیریت کنترلــی حجاب آخرین 
زنجیره و برعهده پلیس است. طبیعی است که اگر آن 
نهادها کار خود را به درستی انجام ندهند همه وظیفه ها 
روی دوش پلیس می افتد.در ادامه صحبت های روح افزا 
می توان این را هم اضافه کرد که وقتی وظیفه پلیس 
زیاد باشد ممکن است که نتواند آن نگاه جامع نگر را در 
امر کنترلی به کار گیرد و جامعه هدف در امر عفاف و 
حجاب به خوبی دیده نشود؛ یعنی برخی برای خود در 
جامعه نابهنجار باشند و قانون را زیر پا بگذارند و برخی 

به ناگاه در ردیف این سیاست کنترلی قرار گیرند.
به اعتقاد روح افزا مجموعــه افراد جامعه ما باید به آن 
درک برسند که بدحجابی و بی حجابی نتیجه ای جز 
هرج و مــرج و بی ثباتی ندارد. حــاال همین بی ثباتی 
خواسته معاندین نظام ماست. آنها می خواهند امنیت 
روانی افراد و جامعه را مختــل کنند؛ از این رو تمامی 
نهادهای فرهنگی باید با ذکاوت بیشتری عمل کنند. 
از این رو باید در گام نخســت اصــالح قانون عفاف و 
حجاب، رفع تبعیض صورت گیــرد؛ یعنی اگر رفتار 

کنترلی قرار است انجام شود برای همه بی حجاب ها و 
بدحجاب ها اعم از سلبریتی ها، مردم عادی، باالشهری 
و پایین شهری اعمال شود؛ نه اینکه به صورت نمونه وار 
تذکر داده شود؛ چراکه در این صورت عده ای ناراحت 
می شــوند که چرا کلیت جامعه را رصد نمی کنید و 
بعد هم چالش و هزینه برای نظام ایجاد می شــود. در 
ماجرای مهسا امینی به خوبی این انتقاد قابل برداشت 
بود که چرا این دختر شهرستانی باید مورد تذکر قرار 
می گرفت؛ درحالی که در همان ساعتی که آن مرحومه 
در حال تذکر گرفتن بود، بسیاری بودند که قانون را 
زیر پا می گذاشتند و طبیعی است که پلیس به تنهایی 
نمی تواند همه را در مسیر درونی سازی  بحث عفاف و 
حجاب قرار دهد. باید درنظر بگیریم که موضوع حجاب 
و ناهنجاری در پوشــش نیز »وضعیتی اظهارشده« 
است؛ یعنی وضعیتی که گفته می شــود وجود دارد 
و مردم در مــورد آن صحبت می کنند، رســانه های 
جمعی درباره آن بحث می کنند و نخبگان سیاسی-

اجتماعی آن را مورد تحلیــل قرار می دهند؛ بنابراین 
باید همه جانبه نگری در آن لحاظ شود. همه جانبه نگری 
یعنی تبعیض نباشد و همه در مسیر رفتار سازی  های 

صحیح در چارچوب عفاف و حجاب قرار گیرند.

تبعیض را کنار بگذاریم
همه جانبه نگری در اجرای قانون حجاب و عفاف یعنی تبعیض نباشد و همه در مسیر رفتار سازی  های صحیح قرار گیرند

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد

اقدام خصمانه آمریکایی ها 
بی جواب نمی ماند 

رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح گفت: اگر آمریکایی ها 
نسبت به پهپاد ایرانی اقدامی داشته باشند، نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی ایران به این اقدام خصمانه پاسخ خواهند 

داد و این حق مقابله و انتقام را برای خود محفوظ می دانیم.
سردار سرلشکر محمدباقری در واکنش به ادعای انهدام یک 
فروند پهپاد ایرانی توسط نیروهای آمریکایی در اقلیم شمال 
عراق افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسالمی اطالعات کامل 
و دقیقی نسبت به پایگاه های حریر و دهوک در عراق دارند.

وی خاطرنشــان کرد: ما تنها با تجزیه طلب های تروریست 
در حال برخورد سخت نظامی هستیم و هیچ اقدامی در این 
مقطع نســبت به آمریکا یی ها نداریم. آنها بدانند انتقام این 
حرکت برای نیروهای مسلح ما محفوظ است و به جای خود 

و مناسب با آن، برخورد خواهیم کرد.
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح ادامــه داد: این ادعای 
آمریکایی ها درباره انهدام پهپاد رزمی جمهوری اســالمی 
ایران ثابت می کند آمریکا با تروریســت ها و تجزیه طلب ها 
همدست و در حال همکاری با این گروه های تجزیه طلب و 

تروریست هاست.
سرلشــکر باقری در ادامه با توصیه به کشــورهای همسایه 
که پایگاه های آمریکایی و صهیونیستی در آنها مستقر است، 
گفت: اگر اقدام خصمانه ای علیه جمهوری اســالمی ایران، 
امنیت ملی و منافع ملی از پایگاه های آمریکایی در کشورهای 
همسایه اتفاق بیفتد، حتماً به آن پایگاه ها جواب خواهیم داد.

وی با تأکید بر اینکه دوستی کشور ایران با کشورهای همسایه 
رسم و رسومی دارد و اگر این رسم و رسوم رعایت نشود باید 
انتظار پاسخ منطقی و متقابل ما را داشته باشند، گفت: مقابله 
با هرگونه اقدام دشــمنی را حق قانونی خود می دانیم و در 
همه دنیا این حق وجود دارد و ما از این حق به موقع استفاده 

خواهیم کرد.
در پی حمالت موشــکی و پهپادی ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمی به مقرهای گروهک تروریســتی کومله در اربیل 
عراق، برخی رســانه های غربی از 
هدف گرفته شــدن یک پهپاد 
تهدیدآمیــز ایرانی از ســوی 
نیروهای آمریکا در این منطقه 

خبر داده اند. / فارس  

محمدجوادحاجعلیاکبری
خطیبجمعهتهران

امنیتکشورقابلمســامحهنیست.
گروهکهایپلیددراقلیمکردســتان
عراقازقاچاقوتعرضبهامنیتکشور
گرفتــهتــاانــواعفســادهارادرکارنامه
خوددارنــد.ایــنجریانهــامخصوصا
درفتنهگریهایاخیرنیزدخالتهایی
داشــتندکهبایدبهآنهاپاسخاساسی
دادهمیشدکهایناقدامازسویسپاه

بهخوبیانجامشد./فارس

نقل قول خبر

خبر

دفاعي

در بیانیه  حزب مؤتلفه عنوان شد

فتنه اخیر برنامه ریزی شده بود 
حزب مؤتلفه اسالمی در واکنش به اغتشاشات و اعتراضات 
اخیر در بیانیــه ای اعالم کرد: »ملت حســینی و زینبی 
ایران، در محرم و صفر امسال، رهاوردهای بزرگی به دست 

آورد.« 
در این بیانیه با اشاره به درگذشــت »مهسا امینی« آورده 
شده است: »استکبار و استعمارگران در فتنه ای هماهنگ 
و همزمان به صحنه آمدند و با شبهه  افکنی، دروغ پردازی، 
تهمت کشــتن بدون هیچ دلیل و قرینه ای و نیز دعوت به 
شورش در برنامه ای از قبل طراحی شــده به گونه اي عمل 
کردند که در جریان آن فتنه ای را رقم زد که با تأسف موجب 

شهادت و کشته شدن تعدادی از هموطنانمان شد.«
در این بیانیه بر پیگرد عوامل اغتشاش، جبران خسارت ها، 
دلجویی از حافظان امنیت کشــور و نیز شناســایی عوامل 
داخلی و خارجــی فتنه انگیزی اخیر و نیــز برطرف کردن 

برخی مشکالت از سوی دولت تأکید شده است. / ایرنا 

سیدمحمدحسینی
معاونپارلمانیرئیسجمهور

حسابکسانیکهآگاهانهمنافعمردم
رانادیدهگرفتهواحساساتجوانانو
نوجوانــانراتحریککردندباکســانی
کهازرویهیجاندراعتراضاتحضور
داشــتندجداســتومطالبــهعمومــی
ایــناســتکــهآتــشبیارانمعرکــه
بایــدنســبتبــهآثــاروتبعــاتمنفــی
اقداماتخودپاسخگوباشندوهزینه
خســارتهاییراکــهبــهبــارآوردهاند،

بپردازند./فارس
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گزارش شــاخص جهانی نوآوری 
)GII2022( در حالی منتشر شده 
که ایران به رتبه دوم منطقه آسیای 
مرکزی و جنوبی و جایگاه ســوم کشورهای دارای 
درآمد متوسط به پایین دســت یافته است. اگرچه 
براساس این گزارش، ایران اکنون در رتبه 53جهان 
قرار دارد، اما در مقایسه با سال2021 با 7پله ارتقا، 
عملکرد مناسبی را در مســیر نوآوری از خود به جا 
گذاشته اســت. نوآوری )Innovation( به عنوان 
مهم ترین عامل برای رشــد اقتصادهــای جهانی 
شــناخته می شــود. همین موضوع باعث شده که 
 Intellectual( ســازمان جهانی مالکیت فکــری
 WIPO که به اختصار )Property Organization
نامیده می شــود، طی سال های گذشــته، گزارش 
عملکرد نوآوری کشــورها را منتشــر کند. آخرین 
گزارش شاخص جهانی نوآوری حاکی از این است که 
سوئیس همچنان به عنوان نوآورترین اقتصاد جهان 
طی 12سال گذشــته در صدر جدول اقتصادهای 
نوآور قــرار دارد. گزارش شــاخص جهانی نوآوری 
)GII2022( در عین حال که عملکرد نوآورانه ترین 
اقتصادهای جهان را که شــامل 132 اقتصاد نوآور 
است، بررســی می کند، در عین حال نقاط قوت و 
ضعف حوزه نوآوری را هم مورد توجه قرار می دهد. 
به عنوان مثال، رشد بهره وری که معموالً با افزایش 
نوآوری تحریک می شود، براساس این گزارش راکد 

بوده است.

نوآوری در اقتصاد ایران
اگرچه نوآوری به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های 
رشد اقتصادی محسوب می شــود، اما توجه به این 
نکته ضروری است که ســرمایه گذاری در نوآوری 
 WIPO از ضروریات اســت. به گزارش وب ســایت
همچنین طی دو سال و نیم گذشته با شیوع ویروس 
کرونا شــاهد نوعی افت و خیــز در اقتصاد جهانی 
بوده ایم. درحالی کــه بســیاری از اقتصادها از این 
همه گیری متضرر شدند اما شاهد رشد اقتصادهای 
دیگر بودیم. ارتقای 7رتبه ای ایران در مقایســه با 
سال2021 که ایران را در جایگاه 53جهان تثبیت 
کرد، باعث شــده که کشــور ما برای دومین سال 
متوالی، از نظر نوآوری فراتــر از پیش بینی ها ظاهر 
شــود. توجه به این نکته ضروری است که ایران در 
بعضی شاخص ها سرآمد است. از جمله، براساس این 

گزارش، ایران در شاخص ثبت عالمت تجاری رتبه 
اول و در شاخص دانش آموختگان علوم و مهندسی، 
رتبه دوم را از آن خود کرده اســت. همچنین ایران 
از نظر خروجی هــای نوآوری، عملکردی مشــابه 
 اقتصادهــای اروپایی بــا درآمد باال ماننــد لتونی

)رتبه ۴1( و کرواسی )رتبه ۴2( دارد. این در حالی 
است که ایران برای نخســتین بار، در میان 3کشور 
برتر کشورهای با درآمد متوسط به پایین قرار گرفته 
است. در این طبقه بندی، هند رتبه اول، ویتنام رتبه 

دوم و ایران رتبه سوم را به دست آورده است.
با این حال، ایران در شــاخص نهادها در رتبه131 
 )GII2022( گزارش شــاخص جهانــی نــوآوری
قرار گرفته اســت. همچنین کشــور ما در شاخص 
سرمایه انســانی و پژوهش در رتبه5۴، در شاخص 
زیرساخت ها در رتبه75 و در شاخص پیچیدگی بازار 
)Market sophistication( در رتبه11 قرار گرفته 
 Business( است. در شاخص پیچیدگی کسب وکار
sophistication( اما ایران جایگاهی بهتر از 115 را 
از آن خود نکرده است. عالوه بر این، شاخص خروجی 
دانش و فناوری برای ایران رتبه50 بوده و شاخص 

خروجی خالقانه ایران در رتبه33 قرار داشته است.

عملکرد سایر کشورها
 )GII2022( بررسی گزارش شاخص جهانی نوآوری
نشــان می دهد که برای دوازدهمین سال متوالی، 
ســوئیس نوآورترین اقتصاد جهان در سال2022 
است. پس از سوئیس، آمریکا، سوئد، بریتانیا و هلند 
قرار گرفته اند و این در حالی اســت که چین با قرار 
گرفتن در رتبه 11جهان، با یک شیب مالیم خود را 
به جمع 10کشور برتر دنیا نزدیک می کند. چین در 
سال2021 در رتبه12 و در سال2020 در رتبه13 

نوآورترین اقتصادهای دنیا قرار داشت.
در این میان، عملکرد کشورهایی چون ترکیه و هند 
قابل توجه اســت، چراکه برای نخستین بار این دو 

کشور به فهرست ۴0کشور برتر دنیا راه یافته اند.
 

بزرگ ترین خوشه های نوآوری علم و فناوری
 )GII2022( گزارش شــاخص جهانــی نــوآوری
همچنین بزرگ ترین خوشــه های نــوآوری علم و 
فناوری )S&T( در جهــان را با بیشــترین تراکم 

مخترعان و نویســندگان علمی اعالم کرده است. 
خوشــه های نوآوری علم و فناوری اغلب به عنوان 

»مرکز علم و فناوری« شناخته می شوند.
در سال2022، خوشه توکیو-یوکوهاما برترین مرکز 
علم و فناوری در جهان معرفی شــده و پس از آن، 
خوشه های شــنژن-هنگ کنگ-گوانگژو )چین و 
هنگ کنگ، چین(، پکن)چین(، سئول)جمهوری 
کره( و سن خوزه-سان فرانسیسکو )ایاالت متحده 

آمریکا( قرار دارند.

سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه
سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه )R&D( جهانی 
در سال2020 با نرخ 3.3درصد رشد کرد، اما نسبت 
به رشد تاریخی 6.1درصدی ســال201۹ کاهش 
یافته بود. تخصیص بودجه دولتی برای اقتصادهای 
دارای بیشــترین هزینه R&D رشــدی قدرتمند 
را در ســال2020 تجربه کرد. با ایــن حال، تصویر 
بودجه های دولتی R&D در ســال2021 بســیار 
متفاوت بود. بودجه تحقیق و توسعه در کره و آلمان 

رو به  رشد بود، اما در آمریکا و ژاپن کاهش یافت.

ارتقای 7 پله ای ایران در نوآوری 
گزارش شاخص جهانی نوآوری نشان می دهد که ایران در میان 132 اقتصاد نوآور دنیا، رتبه53 را از آن خود کرده است

 پیشنهاد سفر انسان به زهره
قبل از مریخ

دانشمندان معتقدند انسان پیش از سفر به مریخ، باید برای 
سفر به سیاره زهره برنامه ریزی کند. به گزارش نیواطلس، در 
حالی ناسا برای فرستادن فضانوردان به مریخ در سال2030 
مدت هاســت برنامه هایی را تدارک دیده اســت، جمعی از 
دانشمندان ناسا می گویند قبل از تالش برای ارسال انسان 
به مریخ، باید یک ماموریت سرنشین  دار به سیاره زهره انجام 
شود. اولین بار پیشنهاد سفر به زهره به عنوان سیاره دوقلوی 
زمین، در کنگره بین المللی فضانوردی سال2022 مطرح شد. 
در این پیشنهاد نوام ایزنبرگ، رئیس مشترک گروه تحلیل 
اکتشاف زهره دانشگاه جان هاپکینز، از ایده پرواز در نزدیکی 
سیاره همســایه زمین حمایت کرد. ایزنبرگ گفت که یک 
ماموریت سرنشین  دار به سمت زهره باید بر بازدید از مریخ 

اولویت داشته باشد.

ســیاره زهره تقریبا برای دانشمندان ناشــناخته است. اما 
به گفته آنها نزدیک ترین و شبیه ترین سیاره به زمین است و 
به ویژه دمای سطح آن به طور استاندارد به نزدیکی ۴82درجه 
سانتیگراد می  رسد، دلیل خوبی برای کاوش و سفر پیش از 
مریخ است. با شروع کاوش در مریخ و مشاهدات جیمز وب، 
ایزنبرگ و همکارانش بیشتر از هر زمان دیگری برای ماموریت 
زهره تالش می کنند. عالوه بر این، آنها استدالل کرده اند که 
زهره یک سرزمین شــگفت انگیز بی پایان است که از مناظر 
وسوسه انگیزی تشکیل شده اســت. ایزنبرگ همچنین به 
این نکته مهم اشــاره دارد که انجام یک ماموریت سرنشین 
دار به سیاره زهره، باعث می شــود تا فضاپیمای فضانوردان 
از نیروی گرانشــی آن کمک بگیرد که این امر به طور بالقوه، 
زمان سفر به مریخ در آینده را کاهش خواهد داد. با وجود این، 
یک سفر با خدمه به سیاره زهره می تواند به عنوان بخشی از 
ماموریت ناسا برای حضور در مریخ انجام شود. هم اکنون، ناسا 
سرمایه گذاری هنگفتی برای کاوش در مریخ کرده و قصد دارد 
تا با ماموریت های آرتمیس که قرار اســت انسان را دوباره به 
ماه ببرد و همچنین ماموریت سفر انسان به مریخ و مکان های 
دیگر، آینده دنیای نجوم و فضا را متحول کند. با وجود این، 
باید دید ناسا و سایر آژانس های فضایی به درخواست سفر به 

سیاره زهره قبل از مریخ، چه پاسخی می دهند.

سایبرتراک مثل قایق از روی آب 
رد می شود

ســایبرتراک به عنوان یکی از متفاوت ترین خودروهای شرکت 
خودروسازی تسال، قابلیتی دارد که عالقه مندان دنیای خودرو را 
پیش از گذشته برای عرضه این خودروی متفاوت، مشتاق کرده 
است. به گزارش تک کرانچ، حاال ایالن ماسک، مدیرعامل تسال، 
در یک توییت اطالعات جدیدی درباره این محصول منتشر و در 
آن به قابلیت مقاومت در برابر آب سایبرتراک اشاره کرده است. 
ماسک نوشت: سایبرتراک به قدری در برابر آب مقاوم است که 
می تواند برای مدت کوتاهی به عنوان قایق هم استفاده شود. با 
استفاده از سایبرتراک می توان از رودخانه ها و دریاچه ها و حتی 
دریاهایی که متالطم نیســتند، عبور کرد. البته ماسک نگفته 
اســت مدت کوتاهی که این خودرو می تواند مانند قایق روی 
آب شناور باشد، دقیقا در مقیاس زمانی چقدر است. در حقیقت 
تمام اجسام و حتی اکثر خودروهای برندهای دیگر هم می توانند 
برای مدت کوتاهی حکم قایق را داشته باشند، اما به سرعت غرق 
می شوند. عالوه بر این، نمی دانیم سایبرتراک از چه حجم آبی 
می تواند عبور کند. بنابراین شاید در هنگام عبور از رودخانه ها و 

دریاچه ها عملکردش دچار مشکل شود. 

فناوری فضا

شرکت فایزر، غول داروسازی آمریکا، 
نزدیــک بــه 120میلیــون دالر هزینــه 
کرده است تا یک شــرکت استرالیایی 
کوچــک را خریــداری کنــد کــه ادعــا 
می کنــد برنامــه ای را بــرای گوشــی ها 
توســعه داده کــه می تواند بــا تجزیه و 
تحلیل صــدای ســرفه، ویــروس کرونا 
)کووید-19( را با دقت تشخیص دهد. 

 120 
میلیون دالر

گروهی از محققان از توســعه حســگر 
تومورهــای  کــه می توانــد  زیســتی 
مغــزی را با بررســی کمتر از یــک قطره 
خون تشــخیص دهــد، خبــر داده اند. 
محققــان از پرتوهــای لیزری با شــدت 
بــاال بــرای تشــکیل نانوالیه هــای ســه 
بعدی اکسید نیکل  اســتفاده کردند. 
این فرایند به ایجاد یک حسگر زیستی 
فــوق حســاس منجــر شــد کــه بــه آنها 
اجــازه مــی داد مقادیر بســیار کمــی از 
مــواد مشــتق شــده از تومــور را کــه از 
ســد خونی-مغــزی وارد گــردش خــون 

می شوند، شناسایی کنند.

یک
قطره خون

عدد خبر

نوآوری



شنبه 9 مهر 121401
 شماره  8602

در متراکم ترین نقاط شهر می توان 

گزارش
اراضی بزرگی را پیدا کرد که قابل 
تبدیل  شــدن به فضای ســبز و 
تفریحی هستند اما به این شرط که سازمان مالک 
آن و شهرداری بتوانند در توافقی دوسویه کاربری 
این اراضی را تغییر دهند؛ پادگان ها و محوطه های 
نظامی از این گروه هستند. به گزارش همشهری، 
مجموعه بــزرگ »جنگ افزارســازی« خیابان 
پیروزی با 17هکتار مساحت یکی از این اراضی 
اماکن اســت که با پیگیری های فراوان مدیریت 
شــهری فعلی، پروژه دگرگونی آن، امروز شروع 
می شــود. با این کار میزان پروژه های در دست 
اجراي قرارگاه مسکن شهرداری به 21هزار واحد 
مسکونی می رســد و تا یک ماه دیگر این رقم به 

34هزار واحد نیز خواهد رسید.
سرپرست سازمان نوسازی شــهر تهران درباره 
این پروژه می گوید: »امروز پروژه ســاخت حدود 
10هزار واحد مسکونی را شروع می کنیم که در 
مناطق مختلف تهران ساخته می شود. این بخشی 
از 180هزار واحدي است که ساخت آنها در اول 

سال هدف گذاری شده بود.«
ســیدمهدی هدایت می افزاید: »تا امروز حدود 
220هزار واحد تفاهمنامه با دستگاه های مختلف 
در قرارگاه مســکن امضا کردیم که ساخت آنها 
در مدت یک تا 3ســال آغاز می شود و امیدواریم 
هرچه زودتر به بهره برداری برسد. قرارگاه مسکن 
شهرداری تهران طرح های گوناگونی را با همکاری 
ارگان  های مسئول در دست اجرا دارد ولی سازمان 
نوســازی در کنار آن 2موضوع دیگر را هم دنبال 
می کند؛ یکی نوســازی بافت فرسوده است که با 
مشوق های بند15 و تراکم هایی که هفته پیش به 
مناطق اعالم شد رونق بیشتری خواهد گرفت؛ که 
در این مشوق ها به سازندگان اجازه ساخت یک 
طبقه اضافی داده می شــود و اگر زمین بیشتر از 
400مترمربع مساحت داشته باشد تا 2طبقه نیز 

افزایش پیدا می کند.«
هدایت با شرح اقدامات دیگر شهرداری برای رفع 
مشکل مسکن می گوید: »فروش متری مسکن که 
از طریق بورس کاال انجام خواهد شد هم بخشی 
از طرح های آینده شهرداری است که امور قانونی 
آن در حال انجام است. این کار هم برای خانه دار 
کردن اقشــار کم درآمد جامعه مؤثر خواهد بود و 

هم باعث جذب سرمایه های خرد به بازار مسکن 
می شود.«

تامینسرانهها
زمانی که بخشی از یک پادگان برای ایجاد فضای 
سبز به شــهرداری داده می شــود معموال برای 
قسمت باقی مانده آن تقاضای مجوز ساخت وساز 
می شود. افزوده شده واحد های مسکونی در یک 

محدوده شهری ممکن است عوارضی داشته باشد. 
سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران در این باره 
می گوید: »بنا به توافقی که شــهرداری با وزارت 
دفاع کرده است بخشی از اراضی جنگ افزارسازی 
به شهرداری و بخشی به وزارت دفاع تعلق خواهد 
گرفت. شهرداری در قسمتی که مالک شده است 
فضای سبز، امکانات ورزشی، آموزشی و خدماتی 
ایجاد می کند. قســمتی از معابر هــم تعریض و 

بازگشایی می شود.«
هدایت با اشاره به اینکه بخشی که در اختیار ارتش 
قرار می گیرد تبدیل به بافت مسکونی خواهد شد، 
می گوید: »وزارت دفاع هم در سهم خود مسکن 
می سازد اما برای اینکه نیاز های جمعیت مسکونی 
ساکن در آن، به امکانات و زیرساخت های محدوده 
خیابان پیروزی فشار وارد نکند توافق شده است 
که تمام خدمات شامل سرانه های هفت گانه مورد 

نیاز ساکنان در همان محدوده تامین شود.« 
مجموعه جنگ افزار ســازی  از شــرق به بزرگراه 
7۶متــری امام علــی)ع(، از جنوب بــه خیابان 
45متری پیروزی و از غرب و شمال به گذر های 
20متری می رســد. این مجموعه در گذشــته 
به صورت تاسیسات ساخت مهمات مورد استفاده 
قرار می گرفت اما مدت هاســت کــه کاربری آن 
متوقف شده و هم اکنون شــامل تعدادی سوله، 
ســاختمان و فضای سبز اســت. فضای سبز آن 
اگرچه نیاز به بازسازی دارد اما با شرایط فعلی نیز 

قابل استفاده خواهد بود.

اینشنبه؛خانهسازیدرجنگافزارسازی
امروز و در قالب شنبه های افتخار و امید، ساخت 10هزار واحد مسکونی در شهر تهران شروع می شود و تا یک ماه دیگر این تعداد به 34هزار واحد خواهد رسید

بازسازیفوری10قطارمترو
درانتظارتامینمنابعمالی

تعمیرات اساسی170 دستگاه واگن مترو، ۶80 میلیارد تومان 
و اورهال )بازسازی اساسی( ۶80 اتوبوس، 272 میلیارد تومان 
منابع مالی مورد نیاز دارد. این ارقام را بررســی های کمیسیون 
عمران و حمل ونقل شــورای شــهر تهران نشــان می دهد. به 
گزارش همشهری، سیدجعفر تشکری هاشمی که ریاست این 
کمیسیون را برعهده دارد، می گوید: »ناوگان حمل ونقل شهری 
طی دوره گذشته با بی مهری مدیریت شهری مواجه بود و از تعداد 
واگن های مترو و اتوبوس های موجود کاسته شد. به همین خاطر، 
از حدود 1500 دستگاه واگن متروی تهران، نزدیک به نیمی از 
آنها نیز نیازمند اورهال )تعمیرات اساسی( هستند. نیاز به تامین 
ناوگان حمل ونقل عمومی باید در قالب برنامه های میان مدت 
دنبال شــود اما برای عبــور از وضعیت اورژانســی حمل ونقل 
شــهری که عموماً در نیمه دوم سال، مســائل و مشکالت آن 
افزایش پیدا می کند، می توان بــا تزریق مبلغی به مراتب کمتر 
از هزار میلیارد تومان ناوگان حمل ونقل عمومی را احیاء کرد.« 
او افزود: » این مبلغ در مقیاس بودجه هــای رایج برای اجرای 
مأموریت های کلیدی مدیریت شهری، رقم قابل توجهی به شمار 
نمی آید و تنها حدود دو درصد از بودجه سال 1401 شهرداری 
تهران را شامل می شود اما با آن تا پایان امسال می توان کیفیت 
و کمیت خدمات رســانی به شــهروندان در ناوگان حمل ونقل 
همگانی را به صورت محسوسی ارتقاء داد. هزینه تعمیر اساسی 
هر دســتگاه واگن، 3 تا 4 میلیارد تومان برآورد می شود و عالوه 
بر آن، 700 دستگاه اتوبوس فرســوده را نیز درصورت اورهال 
می توان وارد خطوط کرد که تعمیر اساسی هر دستگاه اتوبوس 

نیز 300 تا 400 میلیون تومان هزینه دارد.«
این در حالی است که مدیرعامل شــرکت بهره برداری متروی 
تهران اورهال 10 رام قطــار را از میان قطارهای نیازمند تعمیر 
بسیار ضروری عنوان کرده اســت. به گفته حامد عباسی نامی 
این قطارها هم مربوط به خط 5 و هم برای سایر خطوط شهری 
هستند که باید منابع مالی آن تأمین شــود. او با اشاره به اینکه 
کاهش ســرفاصله حرکت قطارها به اورهال و تعمیرات قطارها 
بســتگی دارد، گفت: »هر چقدر منابع مالی در اختیار شرکت 
بهره برداری مترو قرار گیرد تا بتوانیم قطارهایمان را تعمیرات 
و نگهداری کنیم، سرفاصله کاهش می یابد. اورهال قطارها آغاز 
شده اما به صورت کند پیش می رود؛ چراکه به تامین قطعات نیاز 

داریم و برای تامین قطعات نیز نیازمند تامین مالی هستیم.«

ایوب فصاحت
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین 

میوه و تره بار شهرداری تهران 
بزرگترین مزایده ســازمان میوه و تره بار 
تهــران در ســال جاری انجــام می شــود و 
تا ۱۲ مهرمــاه فرصت برای شــرکت در آن 
وجــود دارد. واگــذاری حــق بهره بــرداری 
موقــت از اماکــن و امکانــات  بخــش 
اصلــی ایــن مزایــده اســت و متقاضیــان 
 می توانند برای کسب اطالعات به آدرس
mayadinonline.tehran.ir مراجعه کنند.

جالل ملکی
سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران

مالــکان  از  تعــدادی  بــا  جلســه  دو 
ســاختمان های ناایمن برگزار شــده و در 
این جلسات مهلت های ۱ و ۲ ماه توسط 
قوه قضاییه به مالکان داده شــده است 
تا در فرصت ارائه شده بتوانند ضوابط و 
دستورالعمل های ایمنی را دریافت کرده و 
نسبت به ایمن سازی  ساختمان های خود 
اقدام کنند. سایر مالکان نیز اخطارهای 

نهایی را دریافت می کنند

نقل قول خبر

عدد خبر

حمل ونقل

شــهردار منطقــه۲۲ از افزایــش نصــب 
آب  )شــیرهای  هیدرانــت  شــیرهای 
آتش نشانی( در معابر این منطقه تهران 
خبر داد و گفت: ۸۴۰ شیرهای هیدرانت 
در معابــر اصلــی و فرعــی منطقــه۲۲ 
همچنین بوستان ها فرامنطقه ای وجود 
دارد. بــا توجــه به وجــود بوســتان هایی 
مانند چیتگر، خرگوش دره، جوانمردان، 
لتمان کــن، آبشــار تهــران، وردآورد و...
نصــب ایــن شــیرها کمــک بســزایی در 

مواقع اضطراری می کند.

840
شیر

محســن هرمزی، معاون فنی و مهندســی 
ســاخت  از  تهــران  متــروی  شــرکت 
ایستگاه های پدافندی که در مقابل حمالت 
شــیمیایی، میکروبــی و هســته ای مقــاوم 
هســتند خبر داد. براساس دســتورالعمل 
موجــود بــا درنظــر گرفتــن فضــای یــک 
مترمربع برای هر نفــر در کوتاه مدت یعنی 
۴۸ ســاعت، ۱۲هزار نفر و بلندمدت یعنی 
۵ روز تا یک هفته، اســتقرار ۵هــزار نفر در 
شرایط قطع ارتباط کامل با بیرون ازطریق 

این ایستگاه ها امکانپذیر است.

2
درصد

3روش خانه سازی شهرداری
از180هزارخانه40هزارخانهازسویشهرداریدرزمینهایمتعلقبهآنساختهمیشوداما
شهرداریتهرانمجریبخشعمرانیطرحهایخانهسازینیستبلکهاینپروژههابه3شکل

انجاممیشود:
اول:زمینوپروانهازسویشهرداریارائهمیشودوبخشخصوصیبهعنوانشریک،کارعمرانی
راانجامودرنهایتخانههاراتحویلمیدهد.40هزارواحدمسکونیدراینگروهقرارمیگیرد.
دوم:پروانهساختبهعنوانسهمشهرداریارائهمیشودزیرابرخیازپروژههابهدلیلنداشتن
هزینهپروانهمتوقفشدهبودکهبااینروشکارساختآنهاشروعمیشود.درمقابلتعدادیاز

واحدهابهشهرداریواگذارمیشود.
سوم:دراینروششهرداریدرفرایندصدورپروانهوامورقانونیواداریدیگرتسهیلگری

میکندوزیرساختهایالزمرافراهممیکندوسهمیدرواحدهایمسکونینهاییدارد.

مکث
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بنابر آمار دبیرخانه شورای ملی سالمندان، از نظر 

تعدادی، تهران با یک میلیون و ۷۰۵ هزار نفر و از گزارش
نظــر درصــد جمعیــت ســالمندی گیــان با 
1۵.19درصد، سالمندترین استان های کشور هستند. از نظر درصد 
جمعیت سالمندی بعد از گیان، مازندران با 13.26درصد، تهران با 
12.۰6درصد و اصفهان با 11.91درصد، سالمندترین استان های 
کشور به شمار می روند. همچنین از نظر تعداد سالمندان نیز بعد از 
استان تهران، خراسان رضوی با 6۵۸ هزار نفر، اصفهان با 6۴2 هزار 

نفر و فارس با ۵۴9 هزار نفر سالمند هستند.
شــاخص باروری به عنوان یک شــاخص بررســی وضعیت جوانی 
جمعیت هم نشان می دهد گیان با شاخص 1.۰6، مازندران 1.19، 
البرز 1.19، سمنان 1.22و تهران 1.2۷کمترین نرخ جوانی جمعیت 
را دارند و در چاه جمعیتی )نرخ باروری جمعیت زیر 1.3( هســتند 
و مرکزی با 1.33و اصفهان با 1.۴9در چاله جمعیتی )نرخ باروری 

جمعیت زیر 1.۵( قرار گرفته اند.

گیالن، رتبه اول سالمندی
هم اکنون گیان با درصد 1۵.19جمعیت ســالمند، سالمندترین 
خطه کشور تلقی می شود و شــاخص پیری در آن 1.93برابر کشور 
است. پیش بینی می شود این میزان در کشور مرزهای 1۰.۴3درصد 

و در گیان محدوده 1۵.2درصد را درنوردیده باشد.
عضو هیأت علمی دانشگاه گیان در این باره به همشهری می گوید: 
بیشتر افراد بازنشسته برای روزگار بازنشستگی شهرهای خوش آب 
وهوای شمالی را انتخاب و به استان های شمالی مهاجرت می کنند. 
مهاجرت در ســال های اخیر به قدری بوده که گیان را به رتبه اول 
سالمندی رسانده است. مونا اسالم نژادگیلوائی می افزاید: جای خالی 
جمعیتی که براساس کاهش رشد جمعیت از آن محروم می شویم 
با مهاجرت از ســایر نواحی پر می شــود درحالی که این جایگزینی 

نمی تواند پاسخی به بحران سالمندی باشد.

مازندران، جایگاه دوم سالمندی
استان مازندران با داشــتن 12.۴ درصد جمعیت بیش از 3میلیون 
نفری خود، دومین استان سالمند کشور تلقی می شود و بیش از ۴۰2 

هزار نفر از مازندرانی ها، سالمند هستند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده اســتانداری مازندران معتقد اســت 
سالمندی استان علل مختلفی دارد و موردی که کمتر به آن توجه 

شده کاهش نرخ باروری در استان است.
سمیه طوسی به همشهری می گوید: اقبال کمتر زوج های جوان به 
فرزندآوری و همچنین مهاجرت بی سابقه از مناطق خشک و کویری 
به سمت مازندران موجب شــده تا به عنوان دومین استان سالمند 
کشور شناخته شــود که در نتیجه آن هویت نسلی مازندرانی ها به 

خطر افتاده است.
به گفته او، در ستاد خانواده و جمعیت به ریاست استاندار، کمیته های 

پنجگانه  حمایت، ســامت، مردمی، آموزش و بازرســی موضوع 
سالمندی و جوان ســازی جمعیت را بررســی می کنند. نهادهای 
خدمات رسان هم در حوزه آموزش زوج های جوان از ناباروری اولیه و 

ثانویه و موضوعات مشابه را اطاع رسانی می کنند.

رتبه سوم سالمندی، تهران
پیش بینی می شود جمعیت 6۰ساله و بیشتر )سالمندان( تهران که 
در سال 1396حدود 11درصد جمعیت استان را تشکیل می داده اند 
در سال 1۴1۵، 2۰درصد جمعیت استان را تشکیل می دهند. این در 
حالی است که براساس پیش بینی ها در سال 1۴1۵حدود 1۷درصد 
جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند که نشان از پیرشدن 

جمعیت استان تهران بیش از متوسط کشوری دارد.
با توجه به اینکه بیشترین جمعیت استان تهران در شهر تهران زندگی 
می کنند سال گذشته اعضای شورای اسامی شهر الیحه »آیین نامه 

مصوبه شهر دوستدار سالمند« را به تصویب رساندند.

11.9درصد جمعیت اصفهان سالمند هستند
اصفهان در میان اســتان های کشــور چهارمین جایــگاه را از نظر 
جمعیت ســالمند دارد به طوری که 11.9 درصــد از جمعیت این 
استان را افراد باالی 6۰ سال تشکیل می دهند درحالی که متوسط 
جمعیت سالمند کشور 1۰ درصد است. شهر اصفهان 2سال پیش 

به جمع شهرهای دوستدار سالمند پیوست. هم اکنون 6۴2 هزار نفر 
افراد باالی 6۰ سال در استان اصفهان زندگی می کنند، اما فقط 2۸ 

هزار نفر از سالمندان اصفهان تحت پوشش بهزیستی قرار دارند.
رشد سالمندی در اصفهان بیشتر از متوسط کشوری است و مسئوالن 
این استان معتقدند با تک فرزندی بودن خانواده ها و تجردهای قطعی 
در آینده یک بحران سالمندی را خواهیم داشت و پیش بینی می شود 

تا سال 1۴2۵ ،3۰ درصد جمعیت اصفهان باالی 6۵سال باشند.
تقسیم بندی وظایف دســتگاه ها برای اجرای دقیق قانون افزایش 
جمعیت در اســتان اصفهان هم به همین دلیل در دست اجراست. 
مسئوالن اصفهان معتقدند برای مدیریت سالمندی در این استان 
باید بسترهای الزم در شهر ایجاد و فرهنگ پذیرایی از سالمندان در 

خانواده بیش از پیش ترویج یابد.

    
رئیس مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم توانبخشی و سامت 
اجتماعی از وجود 9 میلیون و 3۰۰ هزار ســالمند در کشــور خبر 
می دهد و می گوید برنامه های ســالمندی در کشور با عقب ماندگی 
۵۰ساله روبه رو هستند؛ عقب ماندگی اي که در صحبت ها و تأکیدهای 
مسئوالن استانی هم مشهود اســت به طوری که بیشترین نیاز در 
استان های با بیشترین جمعیت سالمندی در کشور، ایجاد بسترهای 

الزم برای زندگی راحت سالمندان و حمایت از آنهاست.

شهر دوستدار سالمند 
سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۷ طی مطالعه ای جامع در ۳۳ شهر از ۲۲ کشور دنیا اقدام به تهیه ویژگی های اصلی شهر دوستدار 
سالمند در ۸ محور کرد: فضاهای باز و بناهای عمومی، حمل ونقل، مسکن، مشارکت اجتماعی، احترام و پذیرش اجتماعی، مشارکت 
مدنی و اشتغال، ارتباطات و اطالعات، حمایت اجتماعی و خدمات بهداشتی. در میان شهرهای ایران حتی از میان سالمندترین ها 

هم اکنون فقط اصفهان و تهران گام هایی در این باره برداشته اند. 

مکث

 هشدار فعالیت سامانه بارشی
در 1۰ استان

سازمان هواشناسی با صدور هشــدار فعالیت سامانه بارشی در 1۰ 
استان از احتمال وقوع سیاب ناگهانی، آب گرفتگی معابر، ریزش 

کوه و خسارت به محصوالت کشاورزی خبر داد.
به گزارش تسنیم، سامانه بارشی جدید روز گذشته )جمعه ۸مهر( 
موجب بارندگــی در هرمــزگان، جنوب و غرب کرمــان، جنوب 
سیستان و بلوچستان، جنوب فارس، مازندران، گلستان، خراسان 
شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات سمنان و شرق تهران شد. 
همچنین امروز، شــنبه هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان، 
گلستان، مازندران، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، سمنان، 
تهران و فردا، یکشــنبه هرمزگان، جنوب فارس، خراسان شمالی، 
 گلستان، مازندران، دامنه و ارتفاعات ســمنان و تهران تحت تأثیر

این سامانه بارشی هستند.

 افتتاح ۸1۰کالس درس
 در سیستان و بلوچستان 

استاندار سیستان و بلوچستان در مراسم افتتاح ۸1۰کاس درس 
گفت: در یک سال اخیر جهش خوبی را در حوزه افزایش کاس های 

درس در استان شاهد بودیم.
به گزارش روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، حسین 
مدرس خیابانی گفت: با همت خیران، ســازمان نوسازی مدارس 
همچنین ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تا نیمه اول سال 
بیش از ۸1۰کاس درس تحویل داده شــده اســت و ۸۰۰کاس 
دیگر نیز تا پایان سال تحویل داده خواهد شد. استاندار سیستان و 
بلوچستان خاطرنشان کرد: همچنین ۵مدرسه با 16۵کاس دیگر 
تا پایان مهر در حاشیه شهرها تحویل آموزش و پرورش خواهد شد.

 افزایش اعتبار 
شهرداری های بوشهر 

استاندار بوشهر از افزایش اعتبارات شــهرداری ها و دهیاری های 
اســتان خبر داد و گفت: شــهرداری های ۴۰ گانه اســتان بوشهر 
امسال یک طرح و کار ماندگار در شهرها اجرا می کنند. به  گزارش 
تســنیم، احمد محمدی زاده افزود: کمک اعتباری به شهرداری ها 
و دهیاری های اســتان باید فقط صرف طرح های عمرانی شهرها و 

روستاها شود.
وی کمک به ظرفیت اعتباری شــهرداری ها و دهیاری ها را مورد 
تأکید قرار داد و افزود: طرح های عمران شهری و روستایی براساس 
مطالبات مردم تســریع می یابد که افتتــاح زمین چمن مصنوعی 

توسط شهرداری بندر دیر در این راستاست.

4 استان، آن سوی مرز سالمندی  میزخبر
درحالی که میانگین شاخص سالمندی در ایران 1۰درصد محاسبه شده، استان های گیان، مازندران، تهران و اصفهان باالتر از این میانگین هستند

رئیس سازمان جهادکشاورزی گیالن 
با اشاره به پایان برداشت برنج در این 
استان گفت: امسال ۱۸۵هزار هکتار 
از شالیزارهای استان به روش مکانیزه 
برداشــت شــد کــه 77.73درصــد از 
اراضی شالی استان را شامل می شود. 
به گزارش ایرنا، صالح محمدی سطح 
زیرکشــت برنج در اســتان را ۲3۸هزار 
هکتار عنوان و ذکر کــرد: از این میزان 
۲۱3هزار هکتار ارقام محلی و ۲۵هزار 

هکتار ارقام پرمحصول است.

77.7
درصد

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش خراســان 
جنوبــی گفــت: ۱۰ درصــد مــدارس ایــن 
اســتان تخریبــی اســت و بازســازی آنهــا 
بــه مشــارکت مــردم و خیریــن به ویــژه 
در بیرجنــد نیــاز دارد. بــه گــزارش ایرنــا، 
افــزود:  موســوی نژاد  ســیدعلیرضا 
خراســان جنوبــی از مناطــق زلزله خیــز 
است و به همین دلیل بازسازی مدارس 
تخریبــی نیازمنــد همت خیران اســت تا 
دانش آموزان بتوانند از مدارس مناسبی 

برای تحصیل استفاده کنند.

10
درصد

عدد خبر

سیستان و بلوچستان

بوشهر

همدانعکس خبر

برداشت انگور در دره »جوزان«

هر سال از اواخر تابستان برداشت انگور در منطقه »دره جوزان« 
شهرستان مالیر و روستای »توسک« و »جوزان آغاز« می شود. 
شهرستان مالیر با وجود دارا بودن بیش از ده هزار هکتار باغات و 

تاکستان های انگور سهم عمده ای را در تولید و صادرات کشمش در 
استان و حتی کشور برعهده دارد؛ اما با وجود این هنوز هم کشاورزان 
این شهرستان از روش سنتی خشک کردن و تیزآب زدن انگور روی 

کاهگل و در فضای باز برای خشک کردن این محصول استفاده 
می کنند. عکس : ایسنا

گیالن

خراسان جنوبی
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درپی اختصاص بودجه 6برابری برای کاهش آتش سوزی های جنگلی، حریق 
مناطق چهارگانه نسبت به سال گذشته 850درصد کاهش یافت و به عددی 
رسید که یک هفتم سال گذشته است. این کاهش چشمگیر در شرایطی رخ 
داده که الگوی تغییر اقلیم و بادهای گرم هم اندازه ســال گذشته در مناطق 
جنگلی ادامه یافت و لبه های تند خشکسالی همچنان تهدیدی جدی برای 
منابع طبیعی کشور محسوب می شود اما بودجه دهی ها، آموزش  جوامع محلی و 
افزایش امکانات اطفا توانست شرایط را برای کاهش آتش  ها فراهم کند. سازمان 
حفاظت محیط زیست به عنوان متولی محیط زیست کشور 26.5میلیون هکتار 
معادل 19.6درصد از مناطق کشور را تحت عنوان مناطق چهارگانه حفاظت 
می کند که جزو ذخیره گاه های ارزشمندی هستند که اگر دچار آتش سوزی 
شوند، خسارت زیادی را متحمل می شوند که گاهی شاید دیگر قابل جبران 
نباشد. در دولت سیزدهم گام های خوبی در راستای مقابله با آتش سوزی در 
مناطق چهارگانه برداشته شده به طوری که امسال مبلغ 1۷میلیارد تومان برای 
اطفای حریق در این مناطق اختصاص داده شده است؛ این در حالی است که 

تا سال های گذشته این مبلغ ۳میلیارد تومان بود.

وقتیآتشمیآید...
آتش سوزی یکی از سخت ترین مشکالت برای عرصه  های طبیعی کشور است. 
وقتی درختان و بوته ها در شعله ها گرفتار می شوند و می سوزند، گونه هایی 
که تحرک بیشتری دارند مانند پرندگان و مهره داران بزرگ جثه می توانند 
از مهلکه فرار کنند و خود را نجات دهند اما بی مهرگان مخصوصا گونه هایی 
که تحرک کمتری دارند، در آتش می سوزند و از بین می روند. براساس آمار 
اعالمی پایگاه اطالع رسانی ســازمان حفاظت محیط زیست، تا ابتدای ماه 
شهریور سال گذشته 6هزارو2۷2هکتار آتش ســوزی رخ داد اما امسال در 
همین مدت 86۷هکتار آتش سوزی گزارش شده است. از نظر تعداد هم سال 
گذشته 18۴فقره و امســال 102فقره آتش سوزی رخ داده است. با توجه به 
این آمارها حفاظت از این مناطق ارزشمند باید با جدیت و برنامه ریزی های 
دقیق تری صورت گیرد که این امر نیازمند داشتن تجهیزات مورد نیاز برای و 
اطفای حریق است. سازمان حفاظت محیط زیست امسال نسبت به سال های 
قبل اعتبار قابل مالحظه تری را به این بخش اختصاص داده است. اطفای حریق 
در مناطق چهارگانه جزو وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است. البته 
این کار با همکاری سایر نهادهای مرتبط مانند منابع طبیعی انجام می شود، 
اگرچه سطح مناطق چهارگانه نسبت به کل کشور کم است اما چون عمدتا 
مراتع و جنگل های بکر را پوشش می دهد، از این رو از اهمیت بیشتری نسبت 
به سایر مناطق برخوردار است، چون در مناطق حفاظت شده نسبت به سایر 

مناطق کمتر چرای دام صورت می گیرد. 
از این رو پوشش علفی فصلی در این مناطق بیشتر است به همین دلیل بیشتر 
مستعد آتش سوزی هستند، بنابراین معموال کم و بیش در بیشتر استان های 
کشور درگیر مسئله آتش سوزی هستیم. در استان هایی مانند فارس و مازندران 

و در مجموع استان هایی که مناطق جنگلی و مرتعی زیادی دارند، آتش سوزی 
بیشتر رخ می دهد، برخی استان ها هم مانند استان های مرکزی و شرقی کمتر 
درگیر آتش سوزی می شوند. حسن اکبری، معاون محیط زیست طبیعی و 
تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیســت در این باره می گوید: تاکنون 
اعتبارات به صورت محدود و به شــکل جزئی در قالب طرح های عمرانی به 
استان ها داده می شد اما امسال مبلغ 1۷میلیارد تومان اعتبار را بین استان ها 
تقسیم کردیم، اگرچه این مبلغ اعتبار برای خرید دستگاه های سنگین اطفای 
حریق ناچیز است، اما نسبت به سال های گذشته رشد خوبی داشته است، در 
سال های گذشته این عدد 2 تا ۳میلیارد تومان بود. 1۷میلیارد تومان اعتبار 
برای خرید 200دمنده، هزار عدد فالکســی پت )کوله پشتی که مشک آب 
دارد و قابل حمل است(، ۴دستگاه روت فایر که روی خودرو نصب می شود 
و آب را با قدرت پخش می کند، یک دســتگاه موتور چهارچرخ   تانکر حمل 
آب و تعدادی منابع ذخیره آب هزینه شده است درنظر داریم تانکرهای آب 
را در مکان هایی که پتانسیل آتش سوزی بیشتری دارند، نصب و آب را در آنها 
ذخیره کنیم، همچنین بخشی از این اعتبار برای تامین هزینه های مصرفی 
جوامع محلی مانند بیل، آتش کوب و وسایلی که در اطفای آتش سوزی به ما 

کمک می کنند، هزینه می شود.
 بخش زیادی از مناطق در ارتفاعات قرار دارند و صعب العبور هستند، از این رو 
زمانی که دچار آتش سوزی شوند، ارسال امکانات و حتی نیرو به آن مناطق دشوار 

است، در چنین شرایطی بالگرد بسیار کمک کننده است که با هماهنگی های 
انجام شده با مدیریت بحران و وزارت دفاع در این شرایط بالگرد ارسال می کنند. 
چندی پیش در ارتفاعات کهگیلویه و بویراحمد به علت رعد و برق آتش سوزی 

رخ داده بود که بالگرد با هلی برد نیروها به منطقه کمک زیادی کرد.

ویژگیهایامسال
امسال آمادگی نیروها، کمک وزارت دفاع و همکاری دستگاه های دیگر ازجمله 
منابع طبیعی، آتش نشانی به ویژه جامعه محلی مانع گسترش آتش  سوزی شد. 
هم آگاهی مردم و نیروها در بحث اطفای حریق بهتر بود و هم اینکه خشکسالی 
باعث شده بود تا شرایط پوشش گیاهی کف جنگل ها و مراتع ضعیف تر باشد، 

از این رو پتانسیل آتش سوزی کمتر شده بود. 
وی درباره اینکه آیا برآورد خسارتی از آتش سوزی ها شده است، می گوید: خیر، 
تاکنون این کار انجام نشده است، چون اکوسیستم ها خیلی متفاوت هستند، اگر 
قرار باشد برآورد خسارت انجام شود، باید برای هر نقطه ای که آتش  می گیرد، 
به طور جداگانه مطالعه صورت گیرد، البته در هر آتش سوزی گونه های مهره دار و 
پرتحرک مانند پرندگان یا مهره داران بزرگ جثه متواری می شوند اما بی مهرگان 
مخصوصا گونه های کم تحرک از بین می روند. همچنین پوشش گیاهی هم نابود 
می شود اما اگر سطح آتش سوزی زیاد نباشد، طبیعت می تواند جبران کند و 

دوباره احیا شود که در این حالت گونه ها می توانند دوباره به محل برگردند.

کاهش آتش سوزی در عرصه های طبیعی
در 5ماه اول امسال 86۷هکتار در آتش سوخت که یک هفتم سال گذشته است

سیدمحمدفخارگزارش
روزنامه نگار

معاون گردشگری:
زمینهایاطراففرودگاهها

مراکزاقامتیمیشوند
علی اصغــر شــالبافیان، معــاون گردشــگری وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی با اعالم 
انعقاد تفاهمنامه های مرتبط با توســعه گردشــگری با 
دســتگاه های دیگر در هفته گردشــگری، گفت: یکی از 
قراردادهایا تفاهمنامه هایی که با دستگاه های دیگر امضا 
شد، استفاده از ظرفیت زمین های اطراف فرودگاه ها برای 

ایجاد تأسیسات اقامتی است.
به گزارش معاونت گردشــگری، شــالبافیان در حاشیه 
امضای تفاهمنامه با دســتگاه های دیگر گفت: از آنجا که 
هماهنگی بین دســتگاهی و جلب همکاری دســتگاه ها 
در حــوزه گردشــگری یکــی از کالن راهبردهــای 
وزارت میــراث فرهنگی هســت ۳تفاهمنامه همکاری 
 را با دســتگاه های دیگر امضــا کردیم که یکــی از آنها

 تفاهمنامــه ای درباره توســعه گردشــگری ســاحلی 
 و دریایی با ســازمان بنــادر و دریانوردی و اســتانداری 

هرمزگان بود.
وی گفــت: در اختیار قــرار گرفتن ۳اســکله و مارینا با 
مکان یابی و مشخص شــدن فرایند صدور مجوزها مورد 
تفاهم قرار گرفت و بخشــی از زیرساخت های آنها نیز در 
حال انجام اســت. همچنین مقرر شد از محل تسهیالتی 
که وزارت راه وشهرسازی و درصورت نیاز دولت می دهد، 

مورد حمایت قرار گیرند.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی گفت: تفاهمنامه 
دیگر با وزارت مسکن بود. از ســال8۴ که قانون تنظیم 
بخشی از مالیات دولت به تصویب رسید، سرمایه گذاران 
حوزه گردشگری برای استفاده از ظرفیت این قانون درباره 
واگذاری زمین ها در حوزه اختیارات سازمان ملی مسکن 
دچار ابهامات و بالتکلیفی هایی بودند و در این تفاهمنامه 
فرایند مشــارکت هر یک از دســتگاه ها و اختیاراتشان 

به صورت مشخص تدقیق شد.
وی گفت: تفاهمنامه سوم هم با شــرکت فرودگاه ها بود 
که نقاط مشــخصی را برای ســرمایه گذاری در اراضی 
فرودگاهی برای تأسیسات اقامتی و هتلی پیشنهاد دادند 
تا به بسته های سرمایه گذاری مشترکی که تا پیش از این 
هم بــا وزارتخانه های نیرو و شــهرداری و وزارت جهاد و 

کشاورزی داشتیم، اضافه شود.
شالبافیان گفت: نکته بعدی استفاده از ظرفیت آیین نامه 
جزء 2 و ۳ بند الف ماده100 قانون برنامه ششــم هست 
که بتوان ظرفیت های گردشگری کشــور را در فضاهای 
فرودگاهی معرفی کــرد. این موضوع نیز مــورد تفاهم 
قرار گرفت و قرار شــد در اســرع وقت در مجمع شرکت 

فرودگاه ها تصویب و اعالم شود.

خبر روز نقل قول خبر

رستم قاسمی
 وزیر راه وشهرسازی 

در تعــداد پرواز و مســافر بــه قطــر در زمان 
برگزاری جــام جهانــی محدودیــت نداریم. 
ایرانی ها می توانند صبح با کشتی کروز به 
قطر بروند و بازی ها را تماشــا کنند و شــب 
برگردنــد. از نظــر تعــداد پــرواز محدودیت 
نداریم. قطری ها برای فرود یک هواپیما در 
جام جهانی حدود ۱۰هزار دالر می گیرند که 

برای ایران رایگان شد.

سیدعزت هللا ضرغامی
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی 
گردشــگری داخلــی و خارجــی بــا امنیــت 
نســبت مســتقیم دارد. یکی از مشــکالت 
ما در حوزه گردشگری خارجی ایران هراسی 
اســت. یکی از آثــار منفــی این حــوادث در 
حــوزه گردشــگری اســت و تا همیــن لحظه 
براســاس گزارش فعاالن گردشــگری، این 
صنعت دچار خسارت هایی در همین مدت 

کوتاه شده است.

کارشناسان به اعالم ســازمان جهانی 
گردشــگری معتقدند، روند سفرهای 
ماه هــای  فاصلــه  در  بین المللــی 
ســپتامبر تــا دســامبر۲۰۲۲ در قیــاس 
بــا 4مــاه پیــش، امتیــاز پایین تــری 
می گیــرد و اوضــاع گردشــگری جهــان 
می توانــد بدتر شــود. 4۷درصــد دیگر 
چشــم انداز مثبت برای دوره سپتامبر 
تا دسامبر۲۰۲۲ پیش بینی می کنند و 

۲4درصد انتظار تغییر ندارند.

28
درصد

اراضــی بســتر رودخانه هــای اصفهان 
طی یک ســال گذشــته تعیین تکلیف 
 شــده و به گفته شــهرام نخعی، رئیس 
منطقــه ای  آب  مشــترکین  گــروه 
اصفهــان، کارکنــان ایــن صنعــت در 
چالش منابــع آب به دالیــل مدیریتی 
بحران هــای  و  اقلیــم  تغییــرات  و 
زیســت محیطی ناشــی از آن، تــالش 
دارنــد پایداری آب شــرب، بهداشــت، 

صنعت و کشاورزی را تامین کنند.

۹2۰۰
هکتار

عدد خبر

آتش سوزی در جنگل های مناطق چهارگانه کشور )تا ابتدای شهریور(
وضعیتسال 1401سال 1400زمان

استان های خوزستان، ایالم، کهگیلویه و بویر مناطق درگیر
احمد، کردستان، چهار محال و بختیاری و بوشهر

استان های فارس 
کاهش 4استانیو مازندران

کاهش 82فقره ای102فقره184فقرهتعداد آتش سوزی
کاهش 5405هکتاری867هکتار6272هکتاروسعت آتش سوزی
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آمار ها نشان می دهد به دنبال وقوع 
رکود 2ساله در بازار سرمایه، تمایل گزارش

برای خرید سهام به شدت کاهش 
یافته و این موضوع به افت 20درصدی معامالت سهام 
به ارزش 140هزار میلیارد تومان منجر شده است. در 
چنین شــرایطی حجــم معامــالت اوراق بدهی 
306درصد رشــد کرده اســت که نشــان می دهد 
سرمایه ها در نیمه نخست سال به سمت پارکینگ 

پول حرکت کرده اند.
به گزارش همشــهری، روند نزولی بازار سهام که از 
مردادماه1399 آغاز شده آثار مختلفی بر بازار سرمایه 
برجای گذاشته است. این روند نزولی از یک طرف به 
کاهش تمایل سرمایه گذاران برای خرید سهام منجر 
شــده و از طرف دیگر حجم مبادالت اوراق بدهی را 

افزایش داده زیرا بازار سرمایه از قاعده ریسک و بازده 
تبعیت می کند و در شــرایطی که ریسک های بازار 
سهام افزایش می یابد سرمایه گذاران از این بازار خارج 
می شوند و به ســمت بازارهای کم ریسک تر حرکت 
می کنند. در چنین شرایطی با توجه به آنکه نرخ سود 
اوراق بدهی عمدتا ثابت اســت از بــازار اوراق بدهی 
به عنوان یک بازار کم ریسک و جایگزین بازار سرمایه 
در شرایط نزولی استفاده می شود به همین دلیل در 
ادبیات مالی به این بازار پارکینگ پول نیز می گویند زیرا 
سرمایه گذاران در شرایط بحران به پارکینگ پول پناه 
می برند تا از سرمایه های خود محافظت کنند و به محض 
آنکه ریسک های بازار سهام کاهش می یابد بار دیگر وارد 
بازار سهام می شوند. آمار ها نشان می دهد این روند از 
اوایل دهه90 با توسعه معامالت اوراق بدهی رفته رفته 

جنبه پررنگ تری در بازار ســرمایه پیدا کرده و حاال 
تازه ترین آمارها از مهاجرت بزرگ نقدینگی به سمت 
پارکینگ پول در نیمه نخست سال جاری حکایت دارد.

جابه جایی نقدینگی
آمارها نشــان می دهد نزول شــاخص های بورس از 
مرداد1399 تاکنون به خروج گسترده نقدینگی از بازار 
سهام منجر شده است و این موضوع موجب شده ارزش 
معامالت سهام در نیمه نخست سال جاری در مقایسه 

با سال قبل 20درصد کاهش یابد.
 طبق اطالعات موجود در نیمه نخســت سال جاری 
566هزار میلیارد تومان ســهام در بــورس تهران و 
فرابورس دادوستد شده است که این میزان 140هزار 
میلیارد تومان کمتر از نیمه نخست پارسال است. بخش 

عمده این نزول متعلق به بورس تهران است که سطح 
معامالت در آن 25درصد افت کرده است.

در نیمه نخست ســال قبل جمعا 527هزار میلیارد 
تومان ســهام در بورس تهران دادوستد شده بود که 
این میزان در نیمه نخست امسال به 396هزار میلیارد 
تومان رسیده است. به زعم کارشناسان افزایش برخی 
ریسک ها به تردید ســهامداران منجر شده و همین 
عامل ازجمله دالیل کاهش سطح معامالت در بورس 
تهران است. به عقیده آنها بالتکلیفی در نتایج مذاکرات 
هسته ای منجر به بالتکلیفی ســهامداران نیز شده و 
همین عامل ســطح معامالت خرد را هم به طور قابل 
مالحظه ای کاهش داده است. در مقابل کاهش ارزش 
معامالت سهام، آمار ها نشان می دهد ارزش معامالت 
اوراق بدهی در نیمه نخست امسال 306درصد افزایش 
یافته و به 4409هزار میلیارد تومان رسیده یعنی ارزش 
معامالت اوراق بدهی در نیمه نخست امسال 3304هزار 
میلیارد تومان افزایش یافته است. اگر چه بخشی از این 
معامالت مربوط به عملیات بازار باز است با این حال 
مقایسه میزان معامالت امسال نســبت به پارسال، 
بیانگر رشد اعجاب انگیز معامالت اوراق بدهی است و 
نشان می دهد نقدینگی به میزان قابل توجهی به دلیل 
افزایش ریســک های موجود در بازار سهام به سمت 

پارکینگ پول مهاجرت کرده است.

رشد معامالت صندوق ها
به مــوازات افزایــش ارزش معامــالت اوراق بدهی 
آمار ها نشان می دهد بخشی از نقدینگی نیز به سمت 
صندوق های سرمایه گذاری مهاجرت کرده و به رشد 
100درصدی ارزش معامــالت این صندوق ها منجر 
شده اســت. طبق اطالعات موجود به دلیل مهاجرت 
نقدینگی به سمت صندوق های سرمایه گذاری قابل 
معامله، ارزش معامالت آنها در نیمه نخست امسال به 
280هزار میلیارد تومان رسیده که این میزان 77هزار 
میلیارد تومان بیشتر از نیمه نخست سال قبل است. 
علت افزایش ارزش معامالت این صندوق ها نیز همانند 
بازار اوراق بدهی ریسک کمتر این صندوق ها در مقایسه 
با بازار سهام است. به عبارت دیگر سرمایه گذاران به دلیل 
نزول بورس و افزایش ریســک های این بازار ترجیح 
داده اند بخشــی از نقدینگی خود را به صندوق های 
ســرمایه گذاری منتقل کنند. طبق آمار های موجود 
بخش مهمی از سبد صندوق های سرمایه گذاری را نیز 

اوراق بدهی تشکیل می دهد.

پارکینگ پول پررونق شد
 همزمان با کاهش 20درصدی ارزش مبادالت سهام، ارزش مبادالت اوراق بدهی

 در بازار سرمایه 306درصد رشد کرده است

بازار

محصوالت پاییزی در میادین
با آغاز دومیــن هفته مهرمــاه تعداد محصــوالت پاییزی 
میادین از میوه تا محصوالت فرنگی بیشــتر شده است. بعد 
از گریپ فروت و انار که از شهریور در میادین عرضه شد، حاال 
لیموشیرین و انواع سیب های درشت پاییزی نیز به میوه ها 
اضافه شده و در بخش سبزی هم بعد از کدو حلوایی چغندر و 
شلغم هم در غرفه های میادین میوه و تره بار شهرداری تهران 

مشاهده مي شود. 

تغییر معادالت در بازار برنج
اخبار بازار برنج این روزها ضد و نقیض اســت؛ عمده فروش ها 
از کاهش 15درصــدی قیمت انواع برنــج در دو ماه اخیر خبر 
می دهند. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی هفته گذشــته 
در برنامه ای خبری اعالم کرد که قیمت برنج ایرانی بین 10 تا 
15درصد کاهش پیدا کرده و برنج اعالی ایرانی از 90 تا 115هزار 
تومان در بازار موجود است. رضا کنگری، قیمت برنج پرمحصول 
برداشت جدید را نیز حدود 40 الی 45هزار تومان اعالم کرد اما 
به نظر می رسد تأخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی برنج از سوی 
دولت معادالت قیمتی را در شمال تاحدودی تغییر داده است. 
این در حالی است که در خرده فروشی ها، دست کم آنهایی که 
بار جدید عرضه نکرده اند، کاهش قیمت برنج چندان محسوس 
نبوده اســت. مغازه داران می گویند بار جدید را کمی ارزان تر از 
سال قبل خریده اند اما خریدهای قبلی را با همان قیمت پیشین 
به فروش می رسانند که نسبت به تیر و مرداد تغییر زیادی نداشته 
است. به گفته فروشندگان، قیمت محصول برداشت امسال هم تا 
چند ماه آینده با رسیدن به زمان مناسب پخت افزایش می یابد و 
در مجموع کاهش قیمت چندانی را نمی توان برای این محصول 
انتظار داشت، اما خبر خوب این است که با توجه به افزایش تولید 
و عرضه بیشتر برنج های وارداتی، رشد قیمتی هم در کار نیست. 
این در حالی اســت که وعده دولت در زمینه اعالم نرخ خرید 
تضمینی برنج برداشت امسال، بازار برنج را بیش از پیش در ابهام 
فرو برده و گفته می شود شمار معامالت برنج در شمال کشور به 

کمترین حد خود رسیده است.

کشاورزان منتظر اعالم نرخ تضمینی
نایب رئیس انجمن برنج روز گذشــته با اشــاره به اینکه قیمت 
برنج با هفته های قبل تفاوتی نداشــته است، گفت: شالیکاران 
و کارخانه های شــالیکوبی منتظر اعالم نــرخ خرید تضمینی 
هستند. احمد اشراقی، از اتمام برداشــت کشت اول محصول 
در استان های شمالی و برآورد  رشــد 10 تا 20درصدی تولید 
نسبت به ســال قبل خبر داد و افزود: با توجه به شرایط جوی و 
کاهش ضایعات تولید نسبت به سال قبل، پیش بینی می شود 
که تولید امســال به 2میلیون و200 تا 2میلیون و300 هزارتن 
برسد. افزایش 20درصدی تولید، لغو ممنوعیت فصلی واردات 
و البته کاهش تقاضا و دپوی محصول ســال قبل در انبارهای 
فروشندگان، فاکتورهایی اســت که بعد از یک سال آشفتگی، 
بازار برنج امســال را در 2ماه اخیر به آرامشــی نسبی رسانده و 
قیمت ها را کاهش داده است. با این حال نارضایتی کشاورزان از 
افت قیمت باعث رکود در معامالت برنج در شمال کشور شده 
و دســت کم در برخی از ارقام برنج، خریــد و فروش به حداقل 

رسیده است.

کاهش خروج برنج از شهرهای شمالی
رئیس اتحادیه برنج فروشــان بابل در این زمینــه با بیان اینکه 
فروشــگاه های زنجیره ای تمایلی برای خریــد و دپو برنج های 
پرمحصول، طارم و هاشــمی از خود نشــان نمی دهند، گفت: 
متقاضی خرید برنــج از شهرســتان ها کاهش پیــدا کرده و 
درحالی که در مدت مشابه ســال های گذشته 30 تا 40درصد 
برنج به دست آمده از شهرهای شــمالی خارج می شد، امسال 
کمتر از 10درصد محصول از شهرهای شمالی خارج شده است. 
به گفته حســن تقی زاده، با توجه به مقاومت کشــاورزان برای 
فروش برنج های طارم و هاشــمی تمایل برای خرید برنج های 
پرمحصول مانند فرج، ندا و شــیرودی از سوی سرمایه گذاران 
در شهرهای شمالی افزایش پیدا کرده و این افراد به دلیل پایین 
بودن نرخ این ارقام اقدام به خرید و دپوی آنها می کنند؛ اقدامی 
که به رشــد قیمت برنج های پرمحصول منجر شده است. وی 
با اشــاره به افزایش نرخ برنج های پرمحصول در بنکداری های 
شمال کشــور، افزود: شــیرودی از کیلویی 37هزار تومان به 
کیلویی 45هزار تومان رسیده است به عبارتی می توان گفت نرخ 
انواع برنج های پرمحصول حدود 20 تا 30درصد افزایش قیمت 
داشته است. تقی زاده از کاهش بیشــتر قیمت برنج با برداشت 
ارقامی مثل دم سیاه گرگان در هفته های آینده خبر داد و افزود: 
موجودی برنج فراوان اســت و محصول کشت دوم از ماه 8وارد 
بازار خواهد شد، در نتیجه پیش بینی افزایش قیمت  باالتر از این 
مطرح نیست چراکه قیمت ها هم اکنون باال هست. وی باالترین 
قیمت ارقام عطری و باکیفیت مثل طارم را در بنکداری کیلویی 
90هزار تومان اعالم کرد که در چنین شرایطی حداکثر قیمت 
برای مصرف کننده باید کیلویی 100هزار تومان باشــد. این در 
حالی است که دولت به صورت شفاهی قیمت تضمینی برنج را 
حداکثر کیلویی 85هزار تومان اعالم کرده و این باعث شــده 
فروشگاه ها رغبتی برای خرید برنج از خود نشان ندهند، چراکه 
با قیمت کیلویی 90هزار تومان بنکداری، فروش برنج با قیمت 

85هزار تومان برای آنها زیانبار خواهد بود.

قیمت در سطح شهرقیمت در میادین

کیلوگرم/ تومان

آخرین قیمت کنسرو زیتون 
شور

نوســان اندک قیمت کنســرو زیتون شور طی 
ماه های اخیر میانگین قیمت هر کیلوگرم زیتون 
شــور را در محدوده 120هزار تومان نگه داشته 
است. شیشه های 680گرمی زیتون شور هسته دار 
در ســوپرمارکت ها این روزها بین 75 تا 85هزار 

تومان به فروش می رسد.

میادین

سوپرمارکت

قیمت هر کیلو- تومان
شور معمولی 

670گرمی
71.600مجید

شور درشت 
650گرمی

71.500پیک

شور هسته دار 
670گرمی

85.000بیژن

شور معمولی 
680گرمی
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 بازهم ژنرال
بازهم استقالل

در تاریخ لیگ برتر اســتقالل فقط یک قهرمانی 
بدون امیر قلعه نویی داشته است. او پرافتخارترین 
ســرمربی تاریخ این باشگاه به شــمار می آید و 
اســمش طوری در تار و پود آبی ها تنیده شده که 
حتی تندروترین منتقدانش هم نمی توانند آن را 
انکار کنند. با این همه اما، شاید بتوان گفت وزن 
محبوبیت قلعه نویی هم سنگ دســتاوردهای او 
نیست و شاید به همین دلیل باشد که حضور امیر با 
تیم های دیگر در مقابل استقالل تقریبا هرگز یک 
مصاف عادی نبوده است. حواشی بسیار زیادی از 
رویارویی های قلعه نویی با استقالل ثبت شده که در 
نوع خودش بسیار عجیب است. از همین رو مالقات 
امروز قلعه نویی در قامت سرمربی گل گهر سیرجان 

برابر استقالل هم حائز اهمیت مضاعف است.

اینبازیمساوینمیشود
نکته جالب توجه در مورد تقابل های پرشمار امیر 
قلعه نویی با استقالل این است که او یا می برد و یا 
می بازد. یعنی به ندرت مصاف تیم های قلعه نویی 
با استقالل منجر به ثبت نتیجه مساوی شده است. 
طی 29تقابل قبلی بین امیــر و آبی ها، این مربی 
10بار برنده بوده، 14بار شکســت خورده و تنها 
5مسابقه به تساوی انجامیده است. در فوتبالی که 
نرخ مساوی هایش بسیار زیاد است، چنین نسبتی 
نشان از جذابیت همیشگی تقابل های قلعه نویی 
با اســتقالل دارد. اگر قرار باشــد انصاف به خرج 
بدهیم، باید بگوییم اغلب ایــن بازی ها هم زیبا و 

تماشاگرپسند از آب در آمده است.

گناهشچیست؟
چنان که گفتیم قلعه نویی افتخارات بســیار زیادی 
برای استقاللی ها کســب کرده و قاعدتا تقابل او با 
این تیم باید کم التهاب باشد، اما اتفاقی که رخ داده 
دقیقا برعکس اســت. اینکه چرا دست کم گروهی 
از هواداران اســتقالل چندان از قلعه نویی استقبال 
نمی کنند می تواند دالیل متنوعی داشته باشد. برخی 
بر این باورند که او کامیابی استقالل را تنها در حضور 
خودش می خواهد و مایل نیست دیگر مربیان روی 
نیمکت این تیم به موفقیت برســند. یک بار فرهاد 
مجیدی زمانی که دســتیار وینفرد شفر بود، بعد از 
پیروزی استقالل برابر سپاهان قلعه نویی به صراحت 
این مسئله را عنوان کرد. در همین راستا عده ای از 
هواداران مثال می زنند که قلعه نویــی در دوره اول 
حضورش در سپاهان بازیکنانی مثل خسرو حیدری 
و فابیو جانواریو را با خودش به این تیم برد و استقالل 
را ضعیف کرد. هر چند قلعه نویی بارها این موضوع را 
توجیه کرده و گفته: »خودشان نمی خواستند بمانند. 
از خسرو بپرسید داشت به کدام تیم می رفت.« برخی 
دیگر هم به ادبیات آمیخته به منت قلعه نویی اشاره 
می کنند؛ اینکه بارها گفته در دسته 3 هم استقالل را 
رها نکرده و به نوعی اجر کارهایش را از بین برده است.

داستانهایفراموشنشدنی
از تقابل هــای قلعه نویــی بــا اســتقالل قاب ها و 
حکایت های جنجالی و عجیب زیادی به جا مانده 
که به این راحتی فراموش نمی شــود. او یک بار بعد 
از متوقف کردن آبی ها با مس کرمان مشتش را گره 
کرد که هنوز هم تصویر داغی در فضای مجازی به 
شمار می آید. زبان درازی مهدی رحمتی به قلعه نویی 
در حاشیه بازی استقالل و تراکتور هم تصویر مهم 
دیگری است، مثل دست ندادن فرهاد مجیدی با او در 
لیگ هجدهم و البته مصاحبه بسیار تند و باورنکردنی 
قلعه نویی بعد از باخت گل گهر به استقالل در جام 

حذفی که به خاطرش چند ماهی هم محروم شد.

 کارت قرمز
برای آقای داور!

در فهرست تازه داوران بین المللی فوتبال ایران، نامی 
از علیرضا فغانی دیده نمی شود. فدراسیون فوتبال 
در فهرست جدید داوران بین المللی، 7اسم قرار داده 
و علیرضا فغانی را از لیست کنار گذاشته است. در این 
فهرست، موعود بنیادی فر نفر اول به شمار می رود 
و داورانــی مثل بیژن حیدری، پیــام حیدری، امیر 
عرب براقی، حسن اکرمی، وحید کاظمی و مرتضی 
منصوریان 7داور بین المللی فوتبال ایران به شــمار 
می روند. کناررفتن علیرضا فغانی از این فهرســت، 
حواشی خاص خودش را داشته است. او بدون تردید 
موفق ترین داور این سال های فوتبال ایران و یکی از 
بهترین داوران تاریخ آسیا به حساب می آید. داوری 
که در جام جهانی 2014 حضور داشت و تا روز پایانی 
جام جهانی 2018 نیز در روسیه بود و دیدار رده بندی 
را بین انگلیس و بلژیک سوت زد. فغانی در سال هایی 
به این موفقیت های بزرگ رســید که فوتبال ایران 
نتوانسته بود خودش را به بام فوتبال آسیا برگرداند 
و حاال ایــن تصمیم دربــاره او، واکنش های زیادی 
را در جامعه داوری به همراه داشــته اســت. جالب 
اینکه علیرضــا فغانی در همین فصــل نیز قضاوت 
چند مســابقه لیگ برتری را بر عهده داشته و هربار 
نیز از ســوی مربیان 2تیم مورد ستایش قرار گرفته 
اســت. باید پذیرفت که بین ایــن داور و چهره های 

فعلی داوری فوتبال ایران، 
تفاوت سطح وجود دارد و 

این تفاوت ســطح به خصوص در قضاوت نبردهای 
حساس بیشتر به چشم می آید.

اتفاق روز
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داستان اسفندیار
اسفندیار که با قرارداد 300هزار دالری به گران ترین 
بازیکن این فصل والیبال معروف شده، برای رفتن به 

روسیه و تیم اورفا مشکل ویزا دارد

19

حمله قطر به کاتالونیاهمه جایزه ها برای کریم

20

جذاب

تیتر یک

همیشه

امير قلعه نويي پرافتخارترين سرمربي تاريخ استقالل است 
اما در عين حال نبرد او با اين تيم هيچ گاه عادي نبوده است

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده

برنامه بازی

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

لیگ برتر ایران - هفته 7

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

پاری سن ژرمن به خاطر مسی به بارسلونا 
اعالن جنگ کرده است. ستاره آرژانتینی 

بدش نمی آید به تیم سابقش برگردد

 بنزما آماده دریافت توپ طال  شده است
 او به تازگی جوایز فصل گذشته اللیگا را گرفته 

و به تمرینات رئال هم برگشته است

19
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دقیقا از کجایش لذت بردی؟

خطر برای پیام

تا کی می خواهی درس بخوانی؟

حتــی سرســخت ترین هــواداران 
کارلوس کی روش هم عقیده دارند 
تیم ملی ایران در بازی با سنگال بر 
عکس مسابقه برابر اروگوئه عملکرد 
جالبی نداشت و خوش اقبال بود که 
متحمل شکست سنگینی نشد. ستاره 
اصلی بازی در این مسابقه حسین حسینی بود که چندین موقعیت 
تیم حریف را مهار کرد و جز این یکی، دو توپ را هم مدافعان از 
روی خط دروازه بیرون کشیدند. در چنین شرایطی اما مهدی 
پاشازاده، پیشکسوت فوتبال می گوید: » از سبک بازی ایران مقابل 
سنگال لذت بردم، چون می دانستیم هدف مان چیست.« بله خب؛ 
هدف ما طبق معمول تالش برای گل نخوردن و بعد هم استفاده از 
تک موقعیت ها برای گلزنی بود، اما قاعدتا در چنین شیوه ای شما 
نباید اینقدر به تیم حریف موقعیت بدهی. مسابقه ای که در آن 

10فرصت به حریف دادیم، چندان لذتبخش نبوده است.

یکی از معدود بازیکنان تیم ملی که 
در اردوی اتریش به میدان نرفت، 
پیام نیازمند بــود. کی روش در 
بازی با اروگوئه از بیرانوند و امیر 
عابدزاده استفاده کرد و کل بازی 
با ســنگال را هم به حسین حسینی 
داد. از قضا هر 3دروازه بان هم عملکردی فوق العاده داشتند 
و به این ترتیب حاال خطر حذف از تیم ملی به شــدت پیام 
نیازمند را تهدید می کند. بیرانوند که هنوز گزینه اول حضور 
در ترکیب اصلی است، عابدزاده هم به خاطر لژیونر بودن نزد 
کی روش اولویت دارد و در جام جهانی قبلی هم حاضر بود، 
حســینی را هم که با چنین نمایشی نمی توان حذف کرد. 
بنابراین اگر اتفاق عجیبی در این 2 ماه رخ ندهد، پیام نیازمند 
باید آماده وداع با جام جهانی باشد؛ گلری که در بازگشت به 

سپاهان هنوز به بهترین فرم نرسیده است.

اســتقالل در طــول تعطیلی لیگ 
2مسابقه دوســتانه برگزار کرد و 
ازجمله برابر تیم ملی دانشجویان 
با نتیجه 2بر یک شکست خورد. 
شــما حتی اگــر همین حــاال از 
برگزاری این بازی باخبر شــده باشید 
هم حتما احتمال خواهید داد که برای تیم دانشجویان محمد 
اوسانی گل زده. بله درست اســت؛ هر دو گل را خود او به ثمر 
رسانده تا تعداد گل هایش برابر استقالل در مسابقات مختلف 
به عدد عجیب و غریب 11رســیده باشد. اوســانی بخشی از 
این گل ها را با پیراهن نســاجی و بقیه را با لباس همین تیم 
دانشجویان به ثمر رسانده است. شرایط طوری است که اوسانی 
به محض مواجهه با استقالل دروازه این تیم را باز می کند و به 
نوعی نمی تواند جلوی خودش را بگیرد. تنها امید استقالل باید 

به فارغ التحصیلی این آدم باشد!

معادله ای که حل نشد
لیگ از سر گرفته می شود، جواد نکونام هم هست

بعد از وقفه ای 2هفته ای در برگزاری مســابقات لیــگ برتر، هفته هفتم 
این بازی ها در حالی آغاز خواهد شد که در یکی از مسابقات امشب فوالد 
خوزســتان باید به مصاف مس کرمان برود. اهمیت مضاعف این بازی در 
آن است که جواد نکونام به عنوان سرمربی فوالد همچنان به کار خودش 
ادامه می دهد و امشب هم روی نیمکت خواهد نشست. حتما می دانید که 
از زمان بازگشت کارلوس کی روش به تیم ملی، این مربی روی جواد نکونام 
به عنوان دستیار ایرانی اش نظر داشــت. حتی برخی منابع در فدراسیون 
فوتبال به طور شفاف و قطعی از حضور نکو در کادر کی روش خبر دادند و 
گفتند بعد از جام جهانی خود او به عنوان سرمربی هدایت تیم ملی را به دست 
خواهد گرفت. با این حال، باشگاه فوالد که در تابستان هزینه زیادی کرده 
و در زمستان هم باید در ادامه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا حاضر شود، با 

پیوستن نکونام به تیم ملی مخالفت کرد.
به این ترتیب موضوع دســتیار ایرانی کی روش به یک داســتان عجیب 
و پیچیده تبدیل شــد. برخی منابع خبری مدعی شــدند ممکن است 
گزینه  های دیگری ازجمله علیرضا منصوریان کنــار مربی پرتغالی قرار 
بگیرند، اما کی روش به وضوح این موضوع را رد کرد و رسما گفت: »یا نکونام 
یا هیچ کس«. از آن سو نکو هم در موقعیت پیچیده ای گرفتار شده است. برای 
او بازگشت به سطح دستیاری، حتی اگر پای کی روش و جام جهانی در میان 
باشد یک عقبگرد بزرگ است، تا حدی که برخی شایعه کرده اند جواد به 
شرطی پیشنهاد فدراسیون را می پذیرد که از االن سرمربی شدنش در جام 
ملت های آسیا قطعی باشد. با این حال، همه می دانند که شرایط کل تیم 
و فدراسیون، بستگی به نتایج ملی پوشان در جام جهانی دارد و هیچ کس 
از االن نمی تواند چنین تضمینی بدهد. در هر صورت این داستان حسابی 
کش پیدا کرده و به یک معادله الینحل تبدیل شده است. لیگ برتر در حالی 
از سر گرفته می شود که نکونام هنوز سرمربی فوالد است، هرچند همچنان 
احتمال دو شغله شدن این مربی و حضور موقتش در جام جهانی وجود دارد.

نكته بازی

وز چهره  ر

وز اتفاق ر

 کارت قرمز 
برای آقای داور!

خداداد افشاریان 2دلیل مهم 
را برای کنارگذاشتن فغانی از 
فهرســت داوران بین المللی فوتبال ایران عنوان 
کرده اســت. نخســتین دلیل از نگاه افشاریان 
مســئله »محدودیت ســنی« بوده است. فغانی 
44سال و 6ماه سن دارد و در آستانه 45سالگی 
است. جالب اینکه برخی رســانه ها نیز در تأیید 
این تصمیم از رسیدن فغانی به پایان سن قانونی 
قضاوت بین المللی نوشته اند اما براساس قوانین 
صریح فیفا مســئله محدودیت ســنی داوری از 
»8سال« قبل تا امروز برداشته شــده و داورها 
به صرف داشــتن آمادگی در هر سنی می توانند 
به قضاوت در دیدارهای بین المللی بپردازند. آیا 
خداداد افشاریان به عنوان مسئول کمیته داوران 
فوتبال ایران از چنین قانونی باخبر نبوده است؟ 

دلیل دوم افشــاریان برای کنار گذاشتن فغانی، 
زندگی این داور در اســترالیا بوده اســت. سؤال 
بزرگ اما اینجاســت که چرا فغانی سال گذشته 
از فهرســت داوران بین المللــی فوتبــال ایران 
خارج نشد؟ مگر همین داور ســال گذشته هم 
در اســترالیا زندگی نمی کرد و بخشی از سال را 
در این کشور نمی گذراند؟ به نظر می رسد کمیته 
داوران به دنبال کنارگذاشــتن فغانی بوده اما تا 
جام جهانی صبر کرده که مبادا این سهمیه برای 
فوتبال ایران از دست برود. درست بالفاصله بعد از 
پایان جام جهانی، فغانی دیگر در فهرست داوران 

بین المللی فوتبال ایران دیده نخواهد شد.
کمیتــه داوران فغانی را از فهرســت بین المللی 
حذف کرده تا فضا برای داوران دیگر کمی بازتر 
شــود. آنها باور دارند که حضور ســتاره ای مثل 
فغانی، جلوی پیشرفت و دیده شدن داوران دیگر 
را گرفته اســت. گذر زمان اما نشان خواهد داد 
که این تصمیم چه تأثیــری روی فوتبال ایران و 
پیشــرفت داوران ایرانی می گذارد. بعید به نظر 
می رســد هواداران فوتبال ایــران بهانه ای مثل 
جوانگرایی را دلیلی قانع کننده برای این تصمیم 
بدانند. فغانی در یک مصاحبه کوتاه به این تصمیم 
احترام گذاشته و واکنشی جنجالی نداشته است. 
قضاوت در جام جهانــی 2022 احتماال آخرین 
پیوند جدی این داور با فوتبال ایران است. ادامه 
حضور او در لیگ بیست ودوم بعد از این تصمیم 
بحث برانگیز، کامال دور از ذهن به نظر می رســد. 
در حقیقت کمیته داوران با این تصمیم، بهترین 
داورش را به صورت غیرمستقیم از لیگ برتر نیز 

کنار گذاشته است.

از اواخر فصل گذشته و مشخصا بازی با ذوب آهن که وحید 
امیری صدمه دیــد و ناچار به جراحی کمر شــد، دیگر او را 
در میادین ندیدیــم تا بازی ایران و اروگوئــه که این بازیکن 
برای دقایقی به میدان رفت . دفعه قبلــی، وحید به صورت 
نیمه مصــدوم از اردوی تیم ملــی در انتخابی جام جهانی به 
پرسپولیس برگشــته بود و عجله گل محمدی در استفاده از 
او باعث تشدید آسیب دیدگی او شــد. با توجه به اینکه کار 
امیری به جراحی کمر کشــید، خیلی ها تصور می کردند که 

رؤیای جام جهانی برای او از دســت رفته و پرسپولیس هم تا 
نیم فصل دوم نمی تواند از این بازیکن  اســتفاده کند. با این 
حال، امیری دوران نقاهت را طی کرد و حاال در تیم ملی هم 
برای دقایقی بازی کرده و آمادگی اش قطعا بهترین سوغات از 
اتریش برای گل محمدی بود. سرمربی پرسپولیس که امسال 
تیم بسیار پرستاره ای در اختیار دارد، از این به بعد می تواند از 
امیری هم در پســت هایی مثل دفاع و وینگر چپ یا مهاجم 

سایه استفاده کند.
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کارلوس کی روش پس از اردوی اتریــش مصاحبه ای انجام 
داده که در ســطح بین المللی بازتاب هاي فراوانی داشته و 
با واکنش های فراوانی همراه بوده اســت. بد نیست مروری 
بر مهم ترین بخش های صحبت هاي کــی روش در تازه ترین 

مصاحبه اش داشته باشیم.

     بعد از شکست تیم ملی مصر مقابل سنگال در فینال جام 
ملت های آفریقا آن هم در ضربات پنالتی و پایان همکاری ام 

با فدراســیون فوتبال مصر من درگیــر هیچ پروژه ای 
نبودم، بنابراین وقتی از فدراســیون فوتبال ایران 

با من تمــاس گرفتند که آیا آماده بازگشــت به 
تیم ملی هســتی، همانطور که در پستی که 

در شــبکه اجتماعی هم نوشــتم، وقتی 
خانواده شــما را به خانه فرا می خواند، 
تنها کاری که انجام می دهی این است 
که فقط آنجا حاضر شوی، ایمان خود 
را نشان دهی و آماده انجام وظیفه 
و مأموریت شــوی. ایران در طول 
9سالی که آنجا بودم، خانواده و خانه 
دوم من بود، من دوران شگفت انگیزی 

را در آنجا سپری کرده و با این بچه ها 
در آنجا کار کــرده بودم. برخــی از این 
بازیکنان زمانی که من هدایت تیم ملی را 

برعهده گرفتم، پسربچه ای بیش نبودند.
   وقتی مــا در جام جهانی هســتیم، 
کوســه های بزرگ ظاهر می شوند. مهم 

این اســت که در جام جهانی رقبایمان را 
بزرگ تر از چیــزی که هســتند، نکنیم و 

خودمان را هم کوچک فرض نکنیم.

  ما همچنین در گروهی قرار داریم که در رده بندی دستمزدی هم 
در بهترین جایگاه است. انتظارات هواداران باالتر از انتظاراتی که ما 

از تیم داریم، نیست. ما انتظارات باالیی از تیم مان داریم.
  تمامی بازی های جام جهانی درجه ســختی مشابهی دارند. در 
بازی اول رویکرد ذهنی تیم خیلی مهم اســت، سپس در حالی پا 
به بازی دوم می گذارید که به ترکیبی از نتایج گروه بستگی دارد و 
وقتی به بازی سوم می رسید فشار زیادی روی تیم وجود دارد، 
چون برای همه  چیز یا هیچ بازی می کنید. ما مشکلی برای 
به رسمیت شناختن انگلیس نداریم، چون آنها بخت 
اول صعود از این گروه به عنوان صدرنشین هستند. 
در مورد برابری سطح ایران با 2 تیم ولز و آمریکا 
هم باید بگویم که وقتی بازی های مرحله گروهی جام 
جهانی شروع می شود، آن هم در چنین تورنمنت 
کوتاهی، داســتان متفاوت است، چون جایی 
برای پیداکردن شــهرت نیســت. هم اکنون 
بازی با انگلیس برای ما مهم اســت و وقتی 
این بازی تمام شد به بازی بعدی و سپس به 

بازی آخرمان فکر خواهیم کرد.
  در این بازه زمانی کوتــاه باید جادو کنم. 
باید از دانش و تجربیاتم و به خصوص از تعهد 
بازیکنانم و کمک فدراســیون اســتفاده کنم. 
شرایط به هر حال همین اســت و شکایتی هم 

ندارم.
  هو شدن توسط هواداران چیز جدیدی برای ما 
مربیان نیست. من هم چنین چیزی را پیش از این 
تجربه کرده ام. ساوت گیت مربی خیلی خوبی است 
و می داند چطور به کارش ادامه دهد. هم اکنون برای 
من مهم اســت که از بروز چنین چیــزی برای خودم 

جلوگیری کنم تا توسط هواداران ایران هو نشوم.

کی روش به دنبال جادوگری!

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

در جست وجوی اریک!
 قلعه نویی و بازیکن خارجی پردردسر و مورد عالقه اش چهره ویژه امروز رقابت های

 لیگ برتر خواهند بود

هفته هفتم لیگ برتر امروز در شهرهای مختلف آغاز خواهد 
شد. هفته ای که تحت تأثیر تعطیلی لیگ برتر و اردوی تیم 
ملی و البته بدون تماشــاگر بودن برخی اســتادیوم ها قرار 
خواهد داشــت. مهم ترین نبرد امروز نیز در جدال بین دو 
مدعی شکل می گیرد. جایی که استقالل و قلعه نویی دوباره 
به هم می رسند و اریک بایناما، این بار بدون دردسر تجربه 

حضور در این مسابقه را به دست می آورد.
 

   گل گهر-استقالل؛ بازگشت به صحنه جرم!
روبه رو شدن با گل گهر، این اواخر اصال برای استقالل سخت 
نبوده است. آنها در هر 5نبرد گذشته روبه روی این حریف 
برنده بوده اند و امیدوارند که امروز این عدد را به 6برسانند. 
دو ســال قبل، استقالل در هر دو مســابقه رفت و برگشت 
لیگ موفق به شکست دادن گل گهر شد و همه امتیازهای 
ممکن را از این تیم گرفت. آبی ها حتی در جام حذفی نیز این 
تیم را از پیش رو برداشتند تا امیرقلعه نویی را به نقطه اوج 
عصبانیت برسانند. فصل گذشته نیز این روند تغییر نکرد و 
باز هم همه 6امتیاز این نبرد به حســاب استقالل واریز شد. 
هر دو مسابقه رفت و برگشت فصل گذشــته اما بی نهایت 
جنجالی بودند. قبل از شروع مسابقه رفت در سیرجان، دو 
بازیکن خارجی استقالل ناگهان با حکم سازمان لیگ فرصت 
حضور در این جدال را از دست دادند.اتفاقی که با اعتراض 
وحشتناک استقاللی ها روبه رو شد. آن مسابقه، اتفاق فنی 
خاصی نداشت و با تساوی بدون گل تمام شد اما بالفاصله 
آبی ها دســت به کار شدند و با شــکایت از بازیکن خارجی 
حریف، پرونده را به کمیته انضباطی کشاندند. پرونده ای که 
در نهایت با برتری 3 بر صفر آنها همراه شد. دیدار برگشت دو 
تیم در آزادی نیز یک پنالتی دقیقه نودی به سود استقالل 
داشت که حریف را به شدت عصبانی کرد. مهم ترین و شاید 
جالب ترین نکته این بازی، بازگشــت دوباره اریک بایناما 
به نبرد با اســتقالل اســت. او حاال دیگر برچسب بازیکن 
»غیرمجاز« را روی خودش نمی بیند و با آرامش در ترکیب 
گل گهر قرار می گیرد. عامل اصلی شکست انضباطی فصل 
گذشته سیرجانی ها روبه روی استقالل، بیشتر از هر بازیکن 

دیگری برای این مسابقه انتظار کشیده است. این بازی برای 
او، مربی اش و باشــگاه اش اهمیتی بیشتر از یک جدال سه 
امتیازی خواهد داشت. او علیه هدف بزرگ استقاللی ها برای 

رسیدن به سومین برد متوالی در سیرجان مبارزه می کند.
  

  آلومینیوم - ملوان؛ فرار از کابوِس خانگی!
نبرد امروز آلومینیوم و ملوان در شرایطی برگزار می شود که 
بازی کردن در خانه در این فصل اصال برای مهدی رحمتی و 
تیمش خوش یمن نبوده است. اراکی ها در نخستین مسابقه 
خانگی فصل روبه روی هوادار شکست خوردند، در دومین 
بازی خانگی فصل به پرســپولیس باختند و سومین جدال 
خانگی را نیز به تراکتور واگذار کردند. این تیم در 270دقیقه 
بازی در اســتادیوم خانگی اش در این فصل، 4گل خورده و 
موفق نشده حتی یک گل به ثمر برساند. آنها در جدال امروز 
با ملوان به دنبال پایان دادن به این طلســم عجیب هستند. 
اوضاع برای هیچ کــدام از دو تیم در جدول جالب نیســت 
و این دو باشگاه شــروع خوبی در این فصل نداشته اند. در 
دربی جوان ترین مربیان لیگ برتر اما رحمتی به پایان دادن 
بحران آلومینیوم در اراک فکر می کرد. استادیوم خانگی در 
این فصل به یک زندان بزرگ بــرای آلومینیومی ها تبدیل 

شده است.

  نساجی-نفت؛  به یاد  اشک های مهاجری!
رضــا مهاجــری و نفــت مسجدســلیمان کــه یکــی از 
غافلگیری های این فصل لیگ برتر بوده اند، باید خودشان را 
برای مسابقه با نساجی آماده کنند. نساجی یکی از تیم های 
سابق مهاجری در فوتبال ایران است. صحنه اشک ریختن 
او روبه روی سکوهای وطنی بعد از یک شکست تلخ، هنوز از 
ذهن هواداران فوتبال ایران پاک نشده است. آنچه برخورد 
بین شاگردان مهاجری و پسران مطهری را جذاب می کند، 
نمایش هجومی هر دو تیم است. هم نساجی و هم نفت در 
این فصل به دور از احتیاط همیشگی فوتبال بازی کرده اند و 
این مسئله موجب شده هر دو تیم فوتبال خوبی را به نمایش 
بگذارند. کیفیت دفاعی هر دو تیم هــم در این فصل اصال 

خوب نبوده است. هم نساجی و هم نفت در 6هفته گذشته 
لیگ برتر، 8گل خورده اند. این بدترین آمار در این 6 هفته 
به شــمار می رود و دروازه هیچ تیمی در لیگ برتر بیشتر از 
این باز نشده است. با این شــرایط دفاعی و این انگیزه های 
هجومی، همه  چیز برای برگزاری یک نبرد پرگل بین این دو 

تیم آماده به نظر می رسد.
 

   فوالد-مس؛ نکو و انگیزه انتقام
دوئل فوالد و مس، برای جواد نکونام معنای خاص خودش را 
دارد. مس فصل گذشته در لیگ برتر حضور نداشت اما این 
دو تیم در جام حذفی با هم روبه رو شــدند. امین کاظمیان 
که پدیده این فصل مس کرمان بوده، درآن مســابقه موفق 
به گلزنی شــد و وحید حیدریه کار را به تساوی کشاند. در 
ضربات پنالتی اما این مســی ها بودند که موفق به شکست 
دادن فوالد شدند و ضربه سختی به این تیم زدند. هضم این 
شکست برای نکو که امید زیادی به قهرمانی در جام حذفی 
و رسیدن به یک جام با فوالد داشت، به شدت دشوار به نظر 
می رسید. حاال یک فرصت برای انتقام در اختیار این مربی 
قرار داده شده است. نکو که از مدت ها قبل سوژه همه اخبار 
و گزینه همه نیمکت ها بوده، فعال روی فوالد متمرکز است و 
در شرایط فعلی هیچ چیز به جز انتقام گرفتن از فرزاد حسین 

خانی، خوشحال اش نمی کند.
 

    ذوب آهن-پیکان؛ مساوی هفتم؟
ذوب آهن مهدی تارتار نخســتین تیم در تاریخ لیگ برتر 
است که هر 6بازی ابتدایی اش را با نتیجه مساوی پشت سر 
می گذارد. با این حال آنها هنوز با رکورد تساوی های متوالی 
در لیگ برتر فاصله دارند. رکوردی کــه در اختیار راه آهن 
علی دایی با 8تســاوی پیاپی در لیگ برتر اســت. ذوبی ها 
می توانند این رکورد را هم بشکنند اما شاید برخورد با تیم 
جوان مجتبی حسینی، فرصت خوبی برای تجربه نخستین 
پیروزی در لیگ برتر باشــد. این بازی، دوئل دو تیم جوان 
و بازیکن سازی اســت که معموال نمایش هایی تاکتیکي و 

سرسختانه را در زمین به جا می گذارند.

سوغات اتریش  
 بازی کردن وحید امیری، بهترین خبر برای یحیی

 گل محمدی بود

ادامه از 
صفحه17
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حمله قطر

تحقیر فرانسه و انگلیس 
در یورو

سیدبندی انتخابی یورو2024 مشخص شد

سیدبندی مسابقات انتخابی یورو2024 از سوی اتحادیه فوتبال اروپا اعالم شد. نکته 
عجیب این سیدبندی حضور فرانسه و انگلیس در سیددوم در کنار تیم های سطح 
پایینی مثل رژیم صهیونیستی، ولز، اسکاتلند و فنالند است. تیم های مجارستان، 
لهستان و سوئیس هم معلوم نیست بر چه اساسی به سید یک راه یافته اند. این در 
حالی است که انگلیس در دوره قبلی همین رقابت ها تا فینال باال رفته بود و فرانسه 
هم مدافع عنوان قهرمانی جام جهانی است. طبق روال دوره قبلی، تیم های راه یافته 
به مرحله نیمه  نهایی لیگ ملت های اروپا یعنی ایتالیا، اســپانیا، هلند و کرواســی 
به دلیل حضور در مرحله حذفــی این رقابت ها در ماه ژوئن ســال آینده، دیرتر از 
سایر تیم های قاره ســبز وارد مرحله مقدماتی یورو2024 خواهند شد و به همین 
دلیل در گروه هایی 5 تیمی قرار می گیرند و به این ترتیب به جای 10 بازی، 8 بازی 
انجام خواهند داد. این 4 تیم با تیم های سید یک در یک گروه قرار نخواهند گرفت. 
قرعه کشی مرحله مقدماتی یورو2024، روز نهم اکتبر )17 مهر( در شهر فرانکفورت 
آلمان برگزار می شود و 53 تیم ملی عضو یوفا رقبای خود را برای تورنمنتی که آلمان 
میزبان آن است، خواهند شــناخت. حضور آلمان در این رقابت ها به عنوان میزبان 
قطعی است، ضمن اینکه روســیه هم به دلیل حمله به خاک اوکراین از حضور در 

مسابقات محروم شده است.

سید لیگ ملت های اروپا: ایتالیا، هلند، کرواسی و اسپانیا
    سید یک: دانمارک، پرتغال، بلژیک، مجارستان، سوئیس و لهستان )تیم های 

این سید و سید لیگ ملت های اروپا در یک گروه قرار نخواهند گرفت(
    سید 2: فرانســه، اتریش، جمهوری چک، انگلیس، ولــز، رژیم صهیونیستی، 

بوسنی، صربستان، اسکاتلند و فنالند
    سید 3: اوکراین، ایسلند، نروژ، اســلوونی، ایرلند، آلبانی، مونته نگرو، رومانی، 

سوئد و ارمنستان
    سید 4: گرجستان، یونان، ترکیه، قزاقستان، لوکزامبورگ، آذربایجان، کوزوو، 

بلغارستان، جزایر فارو و مقدونیه شمالی
    سید 5: اســلوواکی، ایرلند شــمالی، قبرس، بالروس، لیتوانی، جبل الطارق، 

استونی، لتونی، مولداوی و مالت
    سید 6: آندورا، سن مارینو و لیختن اشتاین.

به روال هر سال عکســی منتشر شده که ادعا 
می شود فهرســت نهایی توپ طالی امسال 

اســت. در این فهرســت کریم بنزما نفر 
اول شده و ســادیو مانه، محمد صالح، 
وینیســیوس، لواندوفســکی، امباپــه، 
دی بروینــه، مودریچ، هالنــد، کورتوا، 
رونالدو، ســون هیونگ مین و کانسلو در 

رده های دوم تا ســیزدهم قــرار گرفته اند. 
مســی و نیمار هم کــه این فصــل را عالی آغاز 

کرده اند، اصال در فهرســت 30نفر نهایی نبودند. با اینکه 
همگان روی برنده شــدن کریم بنزما اتفــاق نظر دارند، 
ابهاماتی علیه این لیســت مطرح شده؛ ازجمله اینکه چرا 
امتیاز کریم 27 است، درحالی که نفر برنده همیشه باالی 
200 یا 300امتیاز می گرفت. کریم بنزما که پس از چند 
هفتــه دوری از فوتبال به دلیل مصدومیت، از فرداشــب 

به ترکیــب رئال مادرید برمی گــردد و مقابل 
اوساسونا بازی می کند، در هفته ای که گذشت 
به طور رسمی 3 جایزه اللیگا دریافت کرد. 
او که در 32بازی فصل پیش 27گل زده و 
آقای گل شده بود، عالوه بر دریافت جایزه 
پیچیچی مختص آقای گلی، جایزه آلفردو 
دی اســتفانو را به عنــوان بهترین بازیکن 
فصل گذشــته اللیگا هم بــرد و همینطور 
ارزشمندترین بازیکن از نظر هواداران شد. البته 
مارکا این جایزه را ترتیب داده بود و همه می دانند که این 
روزنامه به نوعی هوادار رئال مادرید اســت اما بعید است 
کسی در شایســتگی کریم در بردن هر 3 جایزه تردیدی 
داشته باشد. ســایت گل هم پیش بینی کرده که احتماال 
بنزما با بیشترین اختالف امتیاز نســبت به رتبه دوم در 

تاریخ این جایزه، توپ طال را ببرد.

همه جایزه ها 
برای کریم
 بنزما آماده دریافت توپ طال
 شده است

به کاتالونیا
پاری سن ژرمن به خاطر 
مسی به بارسلونا اعالن 

جنگ کرده است
کادناسر گزارش داده که مسی هم اکنون یک پیشنهاد آماده برای تمدید 

قراردادش با پاریس روی میــز دارد. آنها به او گزینه تمدید برای یک فصل، 
به عالوه گزینه تمدید برای یک فصل اضافی با شرایط اقتصادی مشابه آنچه 
هم اکنون دریافت می کند، یعنی دســتمزد ساالنه 3۰ میلیون یورو پیشنهاد 
داده اند. این در حالی است که رسانه های کاتالونی مدعی شده اند که هم مسی 
و هم رختکن بارسلونا آمادگی بازگشت او به بارسلونا را ندارند. مسی شرط های 
زیادی دارد و اگر او بیاید، برخی در رختکن )پیکه، تراشتگن و...( و برخی در 

پست های مدیریتی باید بروند.

با همه بد تا می کنند
رفتارهای بارسلونا با دیگر باشگاه ها در سال های اخیر و وسوسه کردن ستارگان شان بر کسی 
پوشیده نیست. اما این باشگاه با بازیکنان خودش هم بد تا می کند. جدا از حمله های هدفمند 
عوامل باشگاه در شبکه های اجتماعی و رســانه ها علیه اســطوره های فعلی که به آنها لقب 
گاوهای مقدس داده شده، بارسا برخی بازیکنانش نظیر دی یونگ، بریتویت، آلبا، پیکه، دست، 
ممفیس و... را مجبور به رفتن کرده و رفتاری با آنها داشــته که در خور یک  باشگاه حرفه ای 
نبوده است. قضیه مسی هم به همین شکل بود و ستاره آرژانتینی برای همین از بارسلونا دلخور 
است. حاال یک مورد دیگر هم فاش شــده؛ اینکه بازیکنان تیم درصورت مصدومیت، حقوقی 
از باشگاه دریافت نمی کنند یا دستمزدشان بسیار ناچیز خواهد بود. در این فصل شاید نحوه 
تمرینات و بدنســازی به گونه ای بوده که احتمال آســیب دیدگی ها باال رفته. آرائوخو تقریبا 
جام جهانی را از دست داده، ژول کنده، ممفیس، دی یونگ و عثمان دمبله هم در این فیفادی 
دچار آسیب دیدگی شــده اند و هکتور بیرین هم در تمرینات بارسا مصدوم شده است. طبق 
شــرایط قراردادهای جدید که متئو آله مانی، مدیر فوتبال باشگاه وضع کرده، کنده در دوران 
مصدومیتش حقوق دریافت نخواهد کرد. آرائوخو و دمبله هم حقوق دریافتی شان بسیار کمتر 

از حالت عادی خواهد بود.

شکایت از پاریس
بارسا هم بیکار ننشسته. خبر رسیده که در ســال2021، گروهی از اعضای باشگاه بارسلونا، 
یک  شکایت حقوقی در مورد انتقال لیونل مسی به پاری سن ژرمن تنظیم کرده اند و آن را به 
دادگاهی در اتحادیه اروپا فرستاده اند. جالب اینکه دادگاه اتحادیه اروپا این شکایت را پذیرفته و 

قرار است جلسه رسیدگی به آن در دادگاه عمومی در تاریخ 18اکتبر برگزار شود.

حمله قطر به کاتالونیا
برخی نشریات اســپانیایی ادعا کرده اند که مالکان پاری ســن ژرمن می خواهند اسپانیول را 
به عنوان یک فرصت تجاری بخرند و به بارسا آسیب بزنند. آنها می خواهند تیمی بسازند که با 
بارسا در کاتالونیا رقابت کند. اسپانیول زمانی به عنوان باشگاه نفوذی دربار در ایالت کاتالونیا 

شناخته می شد و حاال قرار است بازیچه دست قطری ها در این ایالت باشد.

اسناد تخلف بارسا
منابعی در اسپانیا تأیید کرده اند که حقوق فعلی بازیکنان بارسلونا تقریبا 650میلیون یورو است که باید 
به مبلغی بین 420تا 450 میلیون کاهش یابد. اگر مسی بیاید، این رقم از 700میلیون هم فراتر خواهد 
رفت و از لحاظ قوانین اللیگا چنین چیزی پذیرفتنی نیست. طبق گزارش های اقتصادی، دستمزد تیم 
اول در این فصل 656 میلیون است که باالترین میزان حقوقی در تاریخ پس از فصل 19-2018 است. در 
آن زمان مسی در تیم بود و دستمزدی نجومی می گرفت. رفتن کاپیتان های تیم شامل پیکه و بوسکتس 
و آلبا که دستمزدهای باالیی می گیرند می تواند به تعادل در دستمزدها کمک کند اما بازگشت احتمالی 

مسی یا خرید ستاره های دیگری نظیر برناردو سیلوا باز هم سقف دستمزد را باال می برد.

کاالی لوکس آنتیک
پیکه در این فصل شاید حدود 36.5 میلیون یورو دستمزد داشته باشد، اما باید سه گانه را کسب کند 
و در 50 درصد مسابقات به بازی برود که فعال برای آنکه میزان دقایق بازی هایش به 50درصد نرسد، 
این بازیکن در ترکیب قرار نمی گیرد. اما دستمزد او چه بازی کند چه نکند حدود 20.7 میلیون یورو 
و درصورت بازی در 35 درصد از مسابقات )شرط 45 دقیقه( 2.7میلیون یورو پاداش دریافت می کند.

بدحساب ترین باشگاه
هم راستا با میلیاردرهای قطری 
پاریس، میلیاردرهای اماراتی در 
منچسترسیتی هم علیه بارسلونا 
اخباری را منتشر کرده اند. باشگاه 
من سیتی از بدحسابی و بدقولی 
بارسلونا خبر داده و این در حالی 
است که بارســا همچنان برای 
وسوسه کردن برناردو سیلوا به 
این بازیکن پرتغالی فشار می آورد 
و او را علیه باشــگاه انگلیسی 
می شــوراند. هزینه انتقال این 

ســتاره 8۰میلیون یورو خواهد 
بود اما نکته مشــخص این است 
که کاتالون هــا در معامله قبلی 
با این باشــگاه پل های پشت سر 
خود را خراب کرده اند. بارسلونا 
فقــط 3 میلیون از پــول خرید 
فران تــورس را پرداخت کرده 
و هم اکنون 52میلیــون یورو از 
قرارداد انتقال تــورس بدهکار 
اســت. بدهی های دیگری هم 
هست. عجیب است که بارسا هنوز 

پول خرید دی یونگ را که 4 سال از 
آن می گذرد به آژاکس نپرداخته 
و در بندهای عجیب پاداش های 
مربوط به قرارداد کوتینیو، هنوز 
هم به لیورپول بدهکار است. یکی 
از دالیل تردیــد بایرن مونیخ در 
فروش لواندوفسکی به بارسلونا 
همین بدحسابی کاتالون ها بود. 
براساس آخرین گزارش اقتصادی 
باشگاه، بدهی هایی به این شرح 

اعالم شده است.

 تنها باشگاه هایی که بارسا از آنها طلبکار است، استون ویال و ولوز هستند. استون ویال باید 1۰ میلیون به بارسلونا 
بپردازد و ولورهمپتون نیز مبلغی از قرارداد قرضی ترینکائو به بارسلونا بدهکار است.

52
 milion

Euro
52 میلیون 

یورو به سیتی 
برای فران 

تورس

42
 milion

Euro
42 میلیون 

یورو به 
آژاکس برای 

دی یونگ 
به عالوه 

دست

36
 milion

Euro
36 میلیون 

یورو به 
یوونتوس 
برای پیانیچ

14
 milion

Euro
14 میلیون 

یورو به 
لیورپول برای 

کوتینیو

144
 milion

Euro
144 میلیون 

یورو بدهی به 
باشگاه های 
دیگر برای 

خرید بازیکن

LEO
MESSI

KARIM
BENZEMA

بازی امشب
امشب بارســلونا پس از وقفه ای 2 هفته ای به دلیل بازی های ملی در اللیگا به میدان می رود. 
حریف آنها حریف سختی نیست. مایورکا همان تیمی است که سرمربی اش - خاویر آگیره- به 
بازیکنانش دستور داده بود وینیسیوس را مصدوم کنند. اهمیت بازی امشب در این است که 
در فاصله 4 هفته مانده تا ال کالسیکو، ژاوی مجبور است یک مدافع راست را از بین بازیکنان 
موجود انتخاب کند. ســرخی روبرتو که مصدوم بود به بازی امشب می رسد اما شاید او برای 
پست دفاع راست گزینه مناسبی در ال کالســیکو نباشد. آرائوخو و کنده که قابلیت بازی در 
این پست را دارند، مصدوم هســتند و بیرین هم که یک دفاع راســت کالسیک است دچار 
آسیب دیدگی شده و از طرفی مدافع سرســختی هم نیســت. گزینه های ژاوی برای دفاع 
راســت؛ روبرتو )انتخاب اصلی(، آلوارو نونیس، اریک گارســیا که تنها یک بار در عمرش در 
فصل پیش مقابل مایورکا در این پســت بازی کرده، بالده که دفاع چــپ فیکس فعلی تیم 
است، مارکوس آلونسو که او هم چپ پاست، کاســادو و در نهایت آلوارو سانس به توصیه رافا 
مارکس به یک گزینه تبدیل شده. یک گزینه دیگر هم استفاده از دفاع 3 نفره است؛ متشکل از 

کریستنسن، پیکه و اریک گارسیا.

خلیفی علیه بارسا، تاجر علیه خلیفی
ناصر الخلیفی، مالک قطری باشگاه پاری سن ژرمن چند روزی است برای حفظ مسی، جنگ 
را علیه باشگاه اســپانیایی آغاز کرده. الخلیفی که خودش همواره متهم به آوردن پول خارج 
از فوتبال با باشگاه پاریسی است، درباره باشــگاه رقیب گفته: »اهرم های اقتصادی بارسلونا 
)پیش فروش حق پخش 25ســال آینده( منصفانه نیست و من شــک دارم که قانونی باشد. 
مطمئنم یوفا همه  چیز را بررسی خواهد کرد. اگر اتحادیه اروپا اجازه دهد این اهرم برای بارسلونا 
فعال شود، سایر باشگاه ها هم همین را می خواهند. ما قوانین مالی خودمان را داریم که منصفانه 

برای همه اعمال می شود.«
همزمان روزنامه فرانسوی لیبراســیون گزارشــی علیه این میلیاردر قطری منتشر کرد و 
نوشت: »در ســال2020یک تاجر فرانسوی- الجزایری به دلیل داشــتن اسنادی مبنی بر 
دست داشتن ناصر الخلیفی در چندین پرونده فساد دستگیر شد. گویا این فرد 41 ساله به 
همراه همسر و فرزندانش سفری به قطر داشته و به اطالعاتی محرمانه درباره رئیس قطری 
باشگاه پاری سن ژرمن دست پیدا کرده که نگرانی از افشــای آنها سبب شده الخلیفی با 
کسب مجوز از امیر قطر در تاریخ 13ژوئن ســال2020اقدام به دستگیری و حبس فرد 
نامبرده کند. این فرد پس از نزدیک به یک سال حبس، سرانجام رضایت داد که اطالعات 
افشاگرانه اش درباره الخلیفی که شامل چند سند محرمانه روی یک  فلش و هارددیسک 
بوده را تحویل دهد. ظاهرا در یکی از این اسناد، به نقش الخلیفی برای گرفتن میزبانی 
جام جهانی2022 برای قطر اشاره شده، تورنمنتی که اعطای میزبانی اش به قطری ها از 
روز نخست با شک و شبهاتی همراه بوده است. تاجر فرانسوی - الجزایری در طول مدت 
حبسش در قطر، با انواع شکنجه های روانی مواجه شده و الخلیفی باید قبل از صحبت در 
مورد بارسلونا به رسوایی های خود توجه کند. کسی که در قطار نشسته، به سمت مردم 

سنگ پرتاب نمی کند.« 

دربی بعدازظهری
در بازگشت از فیفادی، فوتبالی ها آماده تماشای بازی های 

جذابی شده اند

پس از 2 هفته وقفه به دلیل بازی های ملی، مسابقات باشگاهی در لیگ های اروپایی 
از امروز از سر گرفته می شود. امروز و امشــب چند بازی خوب در تقویم گنجانده 
شده که مهم ترین آنها دربی شمال لندن بین تاتنهام و آرسنال است. فردا هم یک 

شهرآورد بزرگ در انگلیس در پیش است، بین منچسترسیتی و منچستریونایتد.

تاتنهام- آرسنال
آنتونی تیلور بازی آرسنال و تاتنهام را قضاوت خواهد 
کرد. وضعیــت مصدومیت هوگو لوریــس هنوز در 
هاله ای از ابهام است و معلوم نیست اسپرز را برابر آرسنال 

همراهی کند یا خیر. کولوسفسکی هم در اردوی تیم 
ملی سوئد دچار مصدومیت جزئی شد. ســون هیونگ مین که در این 
فصل گلی نزده بود، در 3 بازی اخیر باشــگاهی و ملی موفق شده 5گل 
وارد دروازه حریفان تاتنهام و کره جنوبی کند. مهاجم اهل کره جنوبی حاال 96 گل در لیگ 
برتر به ثمر رسانده و به این ترتیب توانسته رود فان نیستلروی، مهاجم سابق منچستریونایتد 
را کنار بزند؛ مهاجمی که 95 گل در لیگ برتر به ثمر رسانده بود. سون در 16باری که مقابل 
آرسنال قرار گرفته، توانسته 5گل و 5پاس گل ثبت کند. 14 بازی از آخرین شکست اسپرز در 
لیگ برتر می گذرد. تاتنهام بیشترین تعداد گل با ضربه سر را در این فصل ثبت کرده، با 7گل 
و این در حالی است که آنها در کل فصل 21-2020 فقط 8 گل با ضربه سر زده بودند. امیل 
اسمیت روو، ستاره جوان آرسنال هم به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه کشاله تا دسامبر دور 
از دسترس خواهد بود اما اودگارد به ترکیب برمی گردد و همینطور توماس پارتی و احتماال 
زینچنکو. اگر گابریل ژسوس مقابل تاتنهام کارت زرد بگیرد، بازی آرسنال مقابل لیورپول 
را از دست خواهد داد. ژسوس و هری کین هر دو در این فصل لیگ برتر 7گله هستند. این 
دربی شماره206 بین 2باشگاه است. در 205رویارویی گذشته، 67برد به تاتنهام رسیده، 

84برد سهم آرسنال بوده و 54بازی هم مساوی تمام شده است.

اینتر-آاس رم
دویســت ودوازدهمین رویارویــی 
اینتر و آاس رم یک بازی خاص است؛ 
جایی که مورینیو بــا آاس رم مقابل 

تیمی صف آرایی می کنــد که خاطرات 
خوبی از آن دارد و آخرین قهرمانی اینتر در لیگ قهرمانان اروپا با او به دســت 
آمده. دیباال و الشعراوی از مصدومیت رهایی یافته اند. در عوض، بروزوویچ که 
قلب تپنده اینتر اســت، در بازی های ملی در ترکیب کرواسی مصدوم شده و 
حتی به 2 بازی رفت و برگشت اروپایی مقابل بارسلونا هم نمی رسد. تاریخ نشان 
می دهد که اینتر در این جدال های رودررو بیــش از رم برنده از میدان خارج 
شده؛ 94برد در برابر 61باخت به آاس رم، 57تساوی، 352گل زده برای اینتر 

و 286گل برای رمی ها.
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بازیکنانی که سرمربی ندیدند 

یکی از اتفاقات هفته اول شکست سایپا مقابل راه یاب ملل مریوان 
بود.  در  پیروزی مریوان  نقش رضا رضایی پررنگ تر از همه بود. او که 
امتیازآورترین بازیکن این هفته بود، به تنهایی 35امتیاز گرفت؛ 
به اندازه یک  ست و نیم. رضایی ســال قبل در تیم هراز آمل بازی 
کرد، تیم بهروز عطایی، سرمربی تیم ملی. رضایی 22 ساله، با 2متر 
قد که در قطر پاســور بازی می کند، 2فصل پیش در تیم اردکان 
چهره شده بود ولی در تیم عطایی کارایی اش را از دست داد. کاظم 
غفاری، سرعتی زن هورسان هم که سال پیش در هراز بود، یکی از 
بهترین های این هفته بود. حاال سؤال اینجاست که چرا سرمربی 

تیم ملی این بازیکنان را ندیده بود؟

جانشینان رئیس 

بعد از بازگشت محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون از اجالس 
فدراسیون جهانی، بعضی ها مدعی شدند که FIVB تهدید کرده 
که دولت ایران نمی تواند در امور مدیریتی فدراســیون دخالت 
 .FIVB کند. به نظر می رسد این موضع اطرافیان داورزنی باشد نه
فدراسیون جهانی در این سال ها سابقه چنین تهدیدهایی را نداشته 
اســت. به هر حال اگر داورزنی قصد ماندن دارد، بگوید و اگر هم 
رفتنی است، رسم فدراسیون داری را به چند جوان یاد بدهد. البته 
دوستانی نظیر شهرام عظیمی رئیس سابق سازمان لیگ، میالد 
تقوی دبیر فدراسیون و... خودشان را آماده جانشینی کرده اند   و با 
این خیزش دوستان، رفتن داورزنی جدی تر از دفعه های قبل است.

یکی از اتفاقات مهم هفته نخست لیگ برتر والیبال، شکست شهداب 
قهرمان فصل پیش بود. شــهدابی  ها که ایــن فصل با محمدرضا 
تندروان به عنوان ســرمربی قرارداد بسته اند، مقابل تیم هورسان 
رامسر با ســرمربیگری رحمان محمدی شکســت خوردند. این 
بازی غیراز شکست تیم قهرمان، نکات دیگری هم داشت. فرهاد 
سال افزون، پاسور با سابقه هورســان در این بازی عالی کار کرد و  
بهترین بازیکن هفته اول بود. در روزهایی که والیبال ایران مشکل 
پاسور دارد، بازی سال افزون با کمترین اشتباه دلگرم کننده است. 
او 29سال دارد و از 17سالگی در همه رده ها درخشیده است. اگر هم 
فدراسیون و هم خودش در حفظ این سرمایه دقت می کردند، حاال 

او می توانست یکی از مدعیان بازی در تیم ملی باشد.

حیف از این پاسور...

پشت خط زن 
جمشید حمیدی | کارشناس والیبال

جدول 8602
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افقی:
 1- اذیــت- کوچــک- مولــد 

الکتریسیته
2- قســمتی از سمفونی که 
خود آغاز و انجامــی دارد- از 
القــاب حضرت علــی)ع(- 

سرپیچی کردن
3- دســتی- آلبومــی بــا آواز 
محمدرضا شــجریان و سنتور 

منصور صارمی
4- تــکاور- داروی خمیــری- 

استحکام
5- ضمیر اول شخص مفرد- زن 
گندمگون- درخت جوان- تکرار 

حرفی
6- رهایی- اشک چشم- نوعی 

بیماری گیاهی قارچی
7- در آفرینــش ز یک گوهرند- 

 آش هفت دانه
8- یاری دهنــده- فرزند بزرگ 
امام حسین)ع( و شهید کربال- 

مزه حقیقت!
9- شایســتگی- نمایشــنامه 

کمدی از مولیر فرانسوی
10- فعال- موقر- دریاکنار

11- راه شاعرانه- پدر- سودمند- 
خدای تاریکی در مصر باستان

12- اصل و نســب- دادوستد- 
عصبانی و خشمناک

13- دفتــر شــعری از محمود 
درویش، شاعر فلسطینی- عیب 

و عار
14- پیشنهاد خارجی- بهشت- 
ســازمان بین المللی هوانوردی 

غیرنظامی
15- هواپیمــا- فلــزی براق- 
هرداروی افزایش تحرک دستگاه 

گوارش
  

عمودی:
1- بی ســواد- ستاره شــناس- 

معاشرت
2- نــازک نارنجی- داســتانی 
از هانس کریســتیان آندرسن، 

نویسنده دانمارکی
3- از محــالت شــمال تهران- 

جاودانگی- شهری در هند
4- پایتخــت ایتالیــا- خیــز 
برداشــتن- دفتر حســاب های 

دیوانی
5- میله آهنی جــا به جا کننده 
اجسام سنگین- پیر کنعان- پول 

خرد هند
6- بت- پیام آوری- پهناور

7- زرنــگ و حقه بــاز- نوعــی 
پروتئین در رشته های عضالنی

8- بســیار مهربان- سرزنش- 
بدون برنامه ریزی

9- بالکــن- همــه موجودات 
جهان

10- اســتخوان دیواره قفســه 
ســینه- از بازی هــای قدیمی 

دورهمی های خانوادگی- سنگین ترین 
حیوان

11- پول قدیمی- بردگی- زوال پذیر
12- پناه بردن به قرآن و اهل بیت در 
این حدیث قدسی تأکید شده است- 

گستردگی- اندک
13- فناوری نوین و در حال توســعه- 

بسندگی- آشنا
14- مجســمه ای در کنار اهرام ثالثه 

مصر- مکان ویژه عزاداری
1515- دارایی شخصی- ویژگی- احمق

ناتسربطصالخريت
اجلانردابايسا
روفوتفربالهاج
هفسلفهغورادوي
وزربرنوتبلك

نحندرابغورد
اانادمختناولم
طوبهنابردسيير

قيرفتمرگنوخبش
فتاهيلياريد

سيكيوبنامدق
ناربمغيپقلعتم
اكتاندسردسيرا
يناسااتسويراو
يديواردهاردازا
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سخت
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ساده

متوسط

168957423
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امیرحسین اســفندیار می تواند خودش را به روسیه برساند؟ 
بازیکن تیم ملی والیبال که در لیگ ملت ها یکی از بهترین های 
ایران بــود، در مســابقات قهرمانی جهان مثل خــود تیم با 
افت وخیزهایی روبه رو شد، با این حال بازی های او در حدی 
بود که نظر باشــگاه اورفا اورآل روســیه را به خودش جلب 
کند. اســفندیار هفته های پیش با این تیم به توافق رسید و 
پیش قرارداد هم امضا کرد ولی حاال برای رفتن به این کشور 
و نهایی کردن قراردادش با باشــگاه روسی به مشکل خورده 

است.
طبق برنامه او باید روزهای آینده خودش را به روسیه برساند 
اما هنوز ویزا ندارد. طبق خبری که نزدیکان اسفندیار داده اند، 

داستان 
اسفندیار
امیرحسین اسفندیار که با قرارداد 300هزار 

دالری به گران ترین بازیکن این فصل والیبال 
معروف شده، برای رفتن به روسیه و تیم اورفا 

مشکل ویزا دارد
خیلی خوش بین نیســتند و می گویند با شــرایطی که پیش 
می رود اسفندیار مجبور اســت این فصل در لیگ ایران بازی 
کند. این عده حتی مقصد اســفندیار را هم مشخص کرده اند؛ 
ایفاسرام اردکان. خود اسفندیار فعال حاضر نیست در این باره 
صحبت کند. او می گوید منتظر است تکلیفش مشخص شود تا 
بعد حرف بزند. برای اسفندیار مهم است که بتواند در تیم اورفا 
بازی کند؛ تیمی که سال پیش در لیگ روسیه هفتم شد و این 
فصل یک بازیکن هم از آرژانتین دارد. بازیکنان قد بلند، قدرتی 
و حرفه ای دلیل اصلی عالقه اسفندیار به حضور در روسیه است. 
او سال پیش هم لژیونر بود و برای تیم گرین یارد ماسیک بلژیک 
بازی کرد ولی ترجیح می دهد ایــن فصل در لیگ بهتری بازی 
کند، لیگی که به سخت ترین لیگ والیبال معروف است. لیگ 
روسیه پیش از این هم بازیکن ایرانی داشته است. سعید معروف، 

پاسور تیم ملی یک فصل برای تیم زنیت کازان بازی کرد.
اســفندیار گران ترین بازیکــن والیبال ایران اســت؟ با اینکه 

بازیکنــان و مربیان عــادت ندارند درباره مبلغ قراردادشــان 
حرفی بزنند اما گفته می شــود مبلغ قرارداد اسفندیار با اورفا 
لو رفته است. صحبت از 300هزار دالر است. والیبال به غیراز 
اســفندیار لژیونرهای دیگری هم دارد. میالد عبادی پور برای 
تیم میالنــوی ایتالیا بازی می کند، ســعید معروف و مرتضی 
شــریفی با فنرباغچه ترکیه قرارداد دارند، بردیا ســعادت هم 
این فصل پیراهن تورشاد ترکیه را می پوشد. صابر کاظمی هم 
که ســال پیش بعد از لیگ ایران برای حضور در یک تورنمنت 
به تیم العربیه قطر پیوسته بود، این فصل هم قرار است در این 
تیم بازی کند. تا قبل از لو رفتن مبلغ قرارداد اســفندیار گفته 
می شــد عبادی پور با 250هزار و کاظمی با 200هزار دالر این 
فصل بیشترین درآمد را از والیبال دارند اما حاال اسفندیار لقب 
گران ترین بازیکن را گرفته اســت البته به شــرطی که بتواند 
خودش را به روسیه برساند. بعید است که در لیگ ایران مبلغی 

در حد 300هزار دالر به یک بازیکن والیبال داده شود.

او که نتوانســته از طریق اینترنت ویزا بگیرد، امروز به دفتر 
نمایندگی سفارت روســیه در اصفهان می رود تا شاید بتواند 
از این طریق ویزایش را بگیــرد. این امیدواری وجود دارد که 
مشکل او حل شود و به موقع به روســیه برسد. اما بعضی ها 

یکشنبه این هفته مشخص می شود مس رفســنجان در لیگ برتر والیبال می ماند یا 
انصراف می دهد. مس در هفته اول لیگ برتر باید با فوالد ســیرجان بازی می کرد اما 
به دلیل اینکه در زمین بازی حاضر نشد، باخت فنی خورد. آنها هفته اول میزبان بودند 
اما چون فدراسیون تصمیم گرفته بود بازی در یزد برگزار شود، به نشانه اعتراض به این 
شهر نرفتند. حاال هم می گویند اگر باخت شــان از جدول پاک نشود، از لیگ انصراف 

می دهند.
فدراسیون و ســازمان لیگ این فصل برای همه تیم ها شرط گذاشتند که حتما باید 
کفپوش استاندارد داشته باشند. ناظران کفپوش سالن والیبال مس را تأیید نکردند و 
به همین دلیل میزبانی هفته اول از این تیم گرفته و به یزد داده شد. مسی ها مدعی اند 
که کفپوش سالن مشکلی نداشــت، با این حال به خواست فدراسیون عمل کردند و 
خبر دادند که می توانند میزبان باشند. با این حال، مسئوالن سازمان لیگ با بی توجهی 
به نامه های آنها اصرار به میزبانی یزد داشتند و بدهی های باشگاه را دلیل باخت فنی 
اعالم کردند. اسماعیل بادرنگین، ســرمربی مس به همشهری می گوید: »بحث ما با 
فدراسیون ســر میزبانی بود نه بدهی های مالی. اول اینکه کفپوش سالن ما مشکلی 

نداشت. سالن ما مثل سالن والیبال آزادی 20سانتی متر حالت ارتجاعی دارد. با این 
حال، حاضر شدیم گرفلور ایرانی روی پارکت ها را که سال پیش خریده بودیم، بکنیم. 
کف سالن ما مثل سالن اصفهان، گنبد و آمل پارکت است و مشکلی برای انجام بازی 
ندارد. ما حتی می  خواستیم گرفلور خارجی بخریم ولی ما دولتی هستیم و برای خرید 
گرفلور خارجی باید مصوبه می گرفتیم اما مدیران ایراد گرفتند که چون گرفلور ایرانی 

هست، نباید معادل خارجی خریده شود.« 
به گفته بادرنگین، باشگاه مس در چند نامه شرایط ســالن را به اطالع سازمان لیگ 
می رســاند اما »نامه ها بی جواب ماند.« روز قبل از بازی مس و فوالد باشگاه مس در 
بیانیه ای به تصمیم فدراسیون مبنی بر میزبانی یزد معترض شد. به نظر می رسد دلیل 
اختالف اصلی سر همین بیانیه باشد. بادرنگین می گوید: »مشکل را فدراسیون ایجاد 
کرد که میزبانی را از تیم ما گرفت.« مس به یزد رفت ولی یک ساعت و نیم بعد از شروع 
بازی یک نامه به رفسنجان رسید و آنها را شوکه کرد. بادرنگین توضیح می دهد: »بازی 
ساعت 15شروع شد و ساعت16:30  نامه زدند که به خاطر بدهی باشگاه به فدراسیون 
تیم باخت فنی خورده است. اگر مسئله این بود چرا صبح روز بازی نامه را نداده بودند؟« 

مس هم به فدراسیون بدهکار است و هم به چند بازیکن ولی مشکلی برای تسویه ندارد. 
به گفته بادرنگین، باشگاه به فدراسیون چک داده بود اما »مدیرعامل باشگاه گفت چک 
را نگه می دارد تا تکلیف میزبانی مشخص شود. اگر سازمان لیگ کفپوش سالن را که 
هیچ مشکلی نداشت، تأیید می کرد و میزبانی را از ما نمی  گرفت، چک نقد می شد. ما تا 
روز بازی فرصت پرداخت بدهی ها را داشتیم.« مسی ها سازمان لیگ را که میزبانی را 
از تیم گرفته به قانون شکنی متهم می کنند. بادرنگین می گوید: »ما در رفسنجان باید 
بازی می کردیم نه در یزد. حتی تیم سیرجان در رفسنجان هتل رزرو کرده بود. سازمان 
لیگ می گوید آنها بلیت پرواز برای یزد گرفته بودند ولی تیم سیرجان با اتوبوس به یزد 
رفت نه هواپیما.« مسی ها برای گرفتن حق شان مشکل دیگری هم دارند. بادرنگین 
شاکی است: »آقای شریف پور، سرپرست هیأت والیبال استان، سرپرست تیم والیبال 
سیرجان اســت. او چطور می خواهد از حق ما دفاع کند؟« مســی ها روز یکشنبه با 
محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون جلسه دارند تا تکلیف مشخص شود. هدف آنها 
تأیید استاندارد سالن و پس گرفتن نتیجه 3برصفر است اما فوالد سیرجان که طبق 

اعالم سازمان لیگ به یزد رفت، می پذیرد که یک بار دیگر با مس بازی کند؟ 

 یکشنبه
 روز سرنوشت مس

 مدیران باشگاه مس رفسنجان فردا با داورزنی، 
رئیس فدراسیون والیبال جلسه دارند. آنها که میزبانی 
هفته اول را از دست داده اند، می گویند اگر باخت 
فنی شان پاک نشود، از لیگ کناره گیری می کنند
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پیشنهاد شورای صنفی برای رونق بخشیدن به اکران
چند روز پیش جلسه شــورای صنفی نمایش با حضور اعضا برگزار شد. به گزارش خبرنگار 
همشهری گفته می شود این جلسه خروجی قابل ذکری نداشته است. رضایت ندادن صاحبان 
فیلم های مالقات خصوصی، گیج گاه و خط استوا، به اکران آثارشان، مسیر پیش بینی شده را 
به بن بست کشاند. از طرفی گروهی در شورای صنفی نمایش حاضر شده بودند که بر اکران 
فیلم های تازه برای بازگشت رونق به گیشه اصرار داشتند. در چنین شرایطی یکی از اعضای 
شورای صنفی نمایش ۲ پیشنهاد برای اکران فیلم های تازه ارائه کرد؛ پیشنهاد اول دادن پروانه 
نمایش و اکران فیلم هایی چون »قاتل و وحشی« و »برادران لیال« بود. فیلم هایی که کنجکاوی 

عمومی نسبت به آنها وجود دارد و می تواند تماشاگران را جذب سالن های سینما کند.
پیشنهاد دوم اکران فیلم هایی بود که بنیاد سینمایی فارابی در تولیدشان مشارکت داشته 
و البته سینماداران اغلب این فیلم ها را آثار جذابی برای گیشه نمی دانند. بنابراین پیشنهاد 
دوم شورای صنفی نمایش، با تبصره لزوم حمایت مالی وزارت ارشاد از سینماداران همراه شده 
است. فعال این دو پیشنهاد از سوی شورای صنفی نمایش، ارائه شده و باید دید در نهایت چه 

تصمیمی برای باز کردن گره کور اکران گرفته خواهد شد.
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شهاب مهدوی اکران
روزنامه نگار

 نگاهی  به کتاب »تابستان1369« 
اثر مرتضی سرهنگی

چهل روایت از لحظه 
دردناک اسارت

»اسیر«، »اســیر جنگی«، »اسارت«، »لحظه 
اسارت« و هر کلمه و ترکیبی از کلمات مشابه 
که یادآور اسارت رزمنده ای در بحبوبه یک نبرد 
نظامی یا یک منطقه جنگی را یادآوری کند، 
اندوه بزرگ و ناخواســته ای را برای خواننده 
یا شــنونده به بار می آورد و تــا مدت ها ذهن 
او را درگیر می کنــد. این موضــوع دردناک 
برای ملت ما آشناســت، چرا کــه هنوز زمان 
زیادی از سال های خون و حماسه در مناطق 
جنوب و غرب کشورمان نمی گذرد؛ سال های 
پرالتهاب جنگ تحمیلی که خسارت مادی و 
معنوی بسیاری به ملت ما تحمیل کرد و یکی 
از خســارات  جبران ناپذیر، به اسارت کشیده 
شدن جسم و روح گروهی از رزمندگان و حتی 
شــهروندان عادی ســاکن در مناطق جنگی 
جنوب و غرب کشــور بود. اگر چه کِل دوران 
اســارت؛ از لحظه ای که رزمنده ای به اسارت 
دشمن در می آید تا لحظه آزادی از اردوگاه های 
دشمن سراسر رنج و درد است اما برخی لحظات 
در این میان بسی دردناک تر است و معموال تا 
پایان عمر در یاد آزاده ای که از بند اسارت آزاد 
شده می ماند. مانند لحظه ای که رزمنده ای به 
اسارت دشمن در می آید و تصّور آن معموال تا 
لحظاتی قبل از این لحظه برایش دشوار و حتی 
باورناپذیر بوده اســت. این موضوع دستمایه 
کتاب »تابستان1369«؛ چهل خاطره از لحظه 
اســارت رزمنده های ایرانی بــه انتخاب و قلم 
مرتضی سرهنگی شده است؛ کتابی که خواننده 
را به لحظه های دردناک اسارت چهل رزمنده 
ایرانی می بــرد و لبریز از بهــت، تأمل، تدبیر 
و اســتقامت تک تک رزمندگان ایرانی است 
که گزیده ای از خاطرات اســارت آنها توسط 
یکی از چهره های سرشناس ادبیات مقاومت، 
مرتضی سرهنگی انتخاب شــده و درباره آن 
خاطره قلمفرســایی کرده است. سرهنگی در 
ابتدای کتاب و در بخش»اشاره« آورده است: 
یک ساک دســتی کوچک، یک تن نحیف و 
یک روح آزرده، همه ســوغاتی بود که اسیران 
ایرانی از اردوگاه های عراق آورده بودند. آنها را 
دیده بودم، همان تابستان گرم1369 در مرز 
خسروی... دیده بودم چطور خودشان را به این 
طرف مرز می رسانند، سر روی شانه این خاک 
می گذارند و آرام می گریند! بعدها وقتی پا به 
دنیای خاطرات این اسیران گذاشتم، فهمیدم 
بذر رنجی که از لحظه اسارت در بطن آنها نطفه 
می بندد، در ســال های ســخت اسارت جان 
می گیرد و بزرگ تر می شود. برای زنده ماندن 
راهی ندارند جز اینکه روی زخم روحشان مرهم 
بگذارند و تاب بیاورند. یک روز با خودم گفتم 
حیف است این لحظه های اســارت که تنوع 
زیادی هم دارد، بی خواننده بماند...« او در ادامه 
اشاره می کند که با 360عنوان کتاب با موضوع 
مورد نظر رو به رو شــده و بعد از مطالعه دقیق 
همه آن آثار و بعد از سه سال به چهل خاطره 
رسیده اســت. برای هر خاطره یک »درباره« 
نوشــته و از متن کتاب هم اگــر به خاطره ای 
که قصه تلخ یا شــیرین داشته برخورده، آن را 
هم به متن درباره اضافه کرده است. سرهنگی 
همچنین با اشاره به چهار دهه فعالیت در حوزه 
ادبیــات دفاع مقدس یادآوری کــرده، پس از 
چهل سال کار در ادبیات جنگ، اینها انتخاب 
من است. انتخاب های ســرهنگی با مالک و 
معیار مشخصی صورت گرفته که همین مسئله 
به کار او هویت مســتقلی می بخشد. نخستین 
نکته، تفاوت در لحظه اسارت است به گونه ای 
که لحظِه اســارت هر آزاده ای با لحظه اسارت 
آزاده دیگر متفاوت است. از موقعیت زمانی و 
مکانی گرفته تا نحوه مواجه با نیروهای دشمن 
در لحظه اســارت. نکته بعــدی، لحاظ کردن 
قشــرهای گوناگون رزمندگان، از بسیجی و 
سپاهی و سرباز و امدادگر گرفته تا طیف های 
دیگر مانند زنان و روحانیون و حتی مردم عادی 
که هر کدام در شرایط متفاوت لحظه اسارت 
را تجربه کرده اند. مورد بعدی، درنظر گرفتن 
اشــراف ســرهنگی به پیرامون و حاشیه های 
کتاب است. از آشنایی با راوی یا همان آزاده ای 
که خاطراتش در کتاب آمده تا مراحلی که از 
زمان بازگویی خاطرات تا تهیه و انتشار کتاب 
سپری شده و حتی حاشیه های بعد از انتشار 
اثر که به جذابیت کتاب »تابســتان1369« 
 افزوده است. سرهنگی این نکات را با عنوان و

سر کلیشه مشــترک»درباره این خاطره« در 
انتهای خاطره انتخابی خود آورده است.

هر یک از چهل خاطره اصلــی با عنوان و تیتر 
جداگانــه در کتاب آمــده و در پایان خاطره، 
مشخصات نسبتاً کامل کتابی که خاطره از آن 
گزینش شده قید و در ادامه، مطلب»درباره این 

خاطره« ضمیمه آن خاطره شده است.
چاپ اول )1401( کتاب »تابســتان1369«؛ 
چهل خاطــره از لحظه اســارت رزمنده های 
ایرانی اثر مرتضی ســرهنگی در 324صفحه، 
شمارگان 1250نسخه و قیمت 94000تومان 
از سوی انتشارات ســوره مهر چاپ و منتشر 

شده است.

علی اهلل سلیمییادداشت
روزنامه نگار

۲۲۲3۲4
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ریزش دوسوم مخاطبان سینما
اکران فیلم های »مالقات خصوصی«، »خط استوا« و »گیج گاه« به تعویق افتاد

کاهش چشمگیر مخاطبان ســینما و پرهیز 
صاحبان فیلم ها از اکران؛ این داســتان گیشه 
ســینماها در روزهای اخیر است. افت فروش 
باعث شــده تهیه کنندگان 3 فیلم »مالقات 
خصوصی«، »خط استوا« و »گیج گاه« تن به 
اکران عمومی فیلم هایشان ندهند. وقتی تعداد 
سینماروها به یک ســوم رسیده است طبیعی 
اســت که صاحبان فیلم ها حاضــر به نمایش 

آثارشان در این شرایط نشوند.

چگونه گیشه به کما رفت
این روایت خبرگزاری ایرنا از شرایط اکران این 
روزهاست:»اگر شــروع ناآرامی های اخیر در 
کشور را از آخرین شنبه شهریورماه مالک قرار 
دهیم و برای آن، یک بازه ۷روزه )تا ساعت1۷ 
روز شنبه که سینماها به مناسبت ایام شهادت 
تعطیل شــدند( تعیین کنیــم، می بینیم که 

تعداد مخاطبان، به یک سوم تقلیل می یابد.

با توجه به متوسط میزان اســتقبال روزانه از 
سینما که در فصل تابســتان، 42هزار نفر در 
روزهای عادی و 150هزار نفر در سه شنبه ها 
و 2 روز پایانی هفته است، سینماها به صورت 
هفتگــی، پذیرای 600هــزار مخاطب بودند 
اما بررســی ها نشــان می دهد که این تعداد 
در بازه مورد اشــاره، به 23۸هزار نفر کاهش 
پیدا کرده اســت.همچنین قرار بــود 3فیلم 
مالقــات خصوصی، خط اســتوا و گیج گاه به 
روی پرده بروند که با توجه به شــرایط فعلی 
ســینماها که به کاهش ســانس و البته کم 
شدن دفعی مخاطب منجر شــده است، این 
فیلم ها نیز به روی پرده نرفتند. البته که با بروز 
این ناآرامی ها، جنگ های شادی و نمایش های 
کمدی که بسیاری از سینماها و پردیس های 
پایتخت قرار بود پس از 2ماه تعطیلی، آنها را از 

سر بگیرند نیز همچنان متوقف مانده است.«

با انبوه فیلم های پشت خط مانده چه باید کرد
با ورود بــه فصل پاییز، ســینمای ایران عمال 
حدود 5 مــاه فرصت برای فیلم هــای آماده 
نمایش در اختیار دارد. 2 ســال بحران کرونا 

و شرایط نامساعد اکران دست کم 1۷0فیلم را 
روی دست وزارت ارشاد گذاشته است؛ انبوهی 
از فیلم ها که واضح است به بسیاری شان هرگز 
نوبت اکران عمومی نخواهد رســید. اکران در 
گروه هنر و تجربه و اکران آنالین، پیشــنهاد 
سازمان سینمایی برای فیلم های پشت خط 
مانده است؛ پیشــنهادی که طبیعتاً صاحبان 
فیلم های مهم و شــاخص حاضر به پذیرشش 
نخواهند شــد. فیلم هایی که صاحبانشــان 
به گیشــه پررونق شان دل بســته اند. یکی از 
این فیلم ها مالقات خصوصی اســت که قرار 
بود همیــن روزها روی پرده بــرود ولی تأثیر 
ناآرامی هــا بر وضعیت گیشــه باعث شــده 
تهیه کننــده حاضر به اکران فیلمش نشــود. 
در واقع اتفاق های اخیر، طرح شورای صنفی 
نمایش برای اکران گسترده فیلم ها )که عده ای 
آن را فیلمسوزی خوانده اند( را متوقف کرده 
است. قرار بود فیلم ها به ســرعت روی پرده 
بیایند و تا پایان سال سینمایی )بهمن1401( 
تعــداد قابل توجهــی از فیلم هــای در نوبت 
نمایش، اکران شــوند. اتفاقی که فعال به نظر 

می رسد قابل تحقق نیست.

تابلوهایم را دریابید
پای صحبت های هنرمند  اصفهانی »ساکت 
مزیدی« که سال ها در رختشویخانه اهواز و 

معراج الشهدا جانفشانی کرده است

کتابی آموزشی برای 
اندیشیدن و فلسفه ورزی

نگاهی به کتاب »ما و تاریخ فلسفه اسالمی« 
نوشته رضا داوری اردکانی

 موسیقی جنگ
نوای حماسه است

 گفت و گو با مجید انتظامی، آهنگساز ، درباره 
حال و هوای این روزهای موسیقی کشورمان

کنار مردم 
هستم

بازیگر  محمد کاســبی 
نام آشنای ایرانی با انتشار 
پیامی خــود را کنار امت 
رســول اهلل)ص( دانست. 
چند روز پیش و همزمان 
با راهپیمایــی مردم در 
حمایت از نظام و انقالب، 
کاسبی که این روزها در 
بستر بیماری است این پیام 
را در صفحه شخصی اش 
نوشت:»از من می پرسند 
درباره وقایع اخیر موضعت 
چیست؟ می گویم من در 
کنار مردمم. می پرســند 
کدام مردم؟ جوابم واضح 
اســت. مردمی که امروز 
در میدان انقالب گرد هم 
آمدند. آغاز می کنم این 
مقطع را با نام و یاد خدای 

حسین ابن علی)ع(.«

شمع امید 
روشن در ایران

مجید انتظامــی درباره 
لغو و تغییر زمان اجرای 
رویــداد موســیقایی 
»همراه با خاطره ها« در 
صفحه شخصی خود در 
فضای مجــازی توضیح 
داد و نوشــت: »سالم به 
همه  دوستان. قبل از هر 
چیزی باید از تمام اعضای 
ارکستر ملی ایران که   در 
تمرین شــرکت داشتند 
از  تشــکر کنم. برخی 
دوســتان می پرسند که 
چرا »حــرف« نمی زنی؟ 
و پاســخ می دهم: من 
ســخنور یا سیاستمدار 
نیســتم! من آهنگسازم 
و حرف هــا، اعتراض ها، 
احساسات و واکنش هایم 
نسبت به مسائل مختلف 
را سال هاســت کــه در 
موسیقی هایم فریاد زده 
و می زنم.چــه اعتراضی 
بلندتر از سولوی ویولن 
»آژانس شیشه ای«؟ چه 
غم، ناله و خشمی باالتر 
از سوت »از کرخه تا راین« 
و آوای »بــوی پیراهن 
یوســف«؟ چه فریادی 
بلندتــر از »اعتراض«؟ 
چه همدردی ای عمیق تر 
از نفس های »نغمه«؟ در 
مصاحبه ای اشاره کردم 
که فرزندانم شیشه  عمر 
من هستند و دختران این 
ســرزمین، شیشه  عمر 
همه  ما! اگر خدای نکرده 
شیشــه  عمری بشکند، 
یک خانواده تمام شــده 
و می میــرد. »امید« با 
دســت های خودمــان 
می میرد و ما وظیفه داریم 
به هر نحوی، شمع امید را 
در ایران روشن نگه داریم. 

تا آخرین نفس

پروانه معصومی در واکنش 
به اتفاقات اخیر با انتشــار 
پیامی نوشــت: »انقالب 
اســالمی ما را از بند ظلم و 
اســارت نفس رها کرد و تا 
آخرین نفس برای حفظش 
می کنم  می جنگیم.توکل 
به آن زنده ای کــه هر گز 
نمی میرد.«بــه گــزارش 
فارس، پروانــه معصومی 
ازجمله بازیگرانی است که 
بعد از انقالب اسالمی حجاب 
را پذیرفت و طی دهه های 
مختلف در آثار بسیار مهمی 
حضور داشت، او همواره از 
حجاب خود دفاع کرده و آن 
را به شکلی معطوف به ذات 
انسان می داند. بازی در آثار 
درخشانی چون »کوچک 
جنگلی«، »مســافر ری«، 
»امام علــی)ع(«، »ناخدا 
خورشید«، »پلیس جوان«، 
»یوســف پیامبر)ع(« و...

معصومــی را تبدیــل به 
بازیگری نام آشــنا برای 
مخاطبان ایرانــی کرده 
است.به نظر می رسد که این 
پیام در ادامه موج حمایتی 
هنرمندان از جریان انقالب 
اسالمی منتشر شده است، 
با اینکه فضای کشور توسط 
رسانه های معاند آلوده شده 
است اما همچنان هستند 
هنرمندانــی کــه تالش 
می کنند شجاعانه غبارها 
را کنار زده و نگاهی منطقی 
به موضوعات داشته باشند.

معرفی 4نمایشگاه هنرهای تجسمی در رکود افتتاحیه ها
وقایع این روزها بر فعالیت گالری ها نیز اثر گذاشته و بیش از یک هفته است که نمایشگاه جدیدی گشایش نیافته است. گالری ها با نمایشگاه ها و شروعپاییزیگالریها

برنامه هایی که از قبل تدارک دیده بودند به کارشان ادامه می دهند و فعال به طور کلی خبری از افتتاحیه جدیدی نیست.

»یادگار دفاع«
نمایشگاه گروهی عکس »یادگار دفاع« به مناسبت هفته دفاع مقدس و با حمایت انجمن عکاسان انقالب و 
دفاع مقدس تا ۱4مهرماه در »موزه عکسخانه شهر« به نشانی میدان هفتم تیر، میدان بهارشیراز، بوستان 
بهار شیراز برپاست. در این نمایشگاه ۱۷قطعه عکس یادگاری رزمندگان از قبل و بعد از عملیات های مختلف 
در قطع ۵۰ در ۷۰ و به صورت رنگی و سیاه و ســفید به نمایش گذاشته شده است. محسن شاندیز، جلیل 
دوروزی، بهرام محمدی فرد، بهزاد پروین قدس، یوسف گرامی، احمد بنا کاشانی، مهرداد ارشدی، یونس 
ذاکری، مرحوم مریم کاظم زاده، جهانگیر رزمی، حمزه رازدشت، سعید صادقی و شهید محمدی عکاسان 
این مجموعه هستند و عکس ها بین ســال های ۱3۵۹ تا ۱3۶۶ به تصویر کشیده شده  است.عالقه مندان 
می توانند با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۷ و پنجشنبه از ساعت 

۹ تا ۱3 از این نمایشگاه بازدید کنند.

»گنجینه۱« 
در طول بیش از نیم قرن هنر ایــران، تغییر و تحوالت 
چشمگیر باعث ظهور نقاشان نواندیش و نوآوری شد که 
خود در جریان هنر مدرن ایران نقش بسزایی داشتند. 
»گنجینه۱« نمونه ای از آثار هنرمندانی است که هر کدام 
ریشــه در این جریان دارند. در این نمایشگاه گروهی، 
آثاری از فریدون آو، نصراهلل افجه ای، هانیبال الخاص، 
ناصر اویسی، عبدالحمید پازکی، ژازه تباتبایی، محمود 
زنگنه، محمود سعدالدین، جالل شباهنگی، حسین قوللر 
آقاسی و فریده الشایی به نمایش گذاشته شده است. این 
نمایشگاه تا ۱۸مهرماه به جز دوشنبه ها از ساعت ۱۶ تا 
۲۰ )پنجشنبه ها از ساعت ۱۱ تا ۱۶( در گالری ااِل به نشانی 
خیابان ولی عصر)عج(، باالتر از پارک ملت، نبش کوی 
طاهری، شماره۲۷۰۱ )پاساژ جام جم(، طبقه دوم پذیرای 

عالقه مندان است.

»خیام، لحظه های حضور«
»خیام، لحظه های حضور« نمایشــگاه انفرادی چاپ 
دستی قدرت اهلل عاقلی است که تا ۱3مهرماه از ساعت 
۱۰ تا ۲۰ در گالری ثالث به نشــانی کریم خان زند، بین 
ایرانشهر و ماهشهر، شماره۱4۸ دایر است. در بیانیه این 
نمایشگاه  می خوانیم: »مجموعه بیست رباعی از رباعیات 
حکیم عمر خیام با طراحی و تصویرسازی انتزاعی. به 
شیوه چاپ دستی و روایتی دیگرگونه از اندیشه و افکار 
متفکر ایرانی به دو زبان فرانسه و فارسی. از اندیشه های 
خیام چنین برمی آید که عبور از این جهان به جهانی دیگر 
وجهی تصاعدی ندارد بلکه انقطاعی و آنی  است. نوعی 
تعلیق زمان به صورت لحظات برق آسای حضور که یک 
سویش ظهور بی جواب است و سوی دیگرش هیچ. جهان 
دو دروازه دارد: از دری به درون می آییم، و از در دیگر به در 
می شویم. انسان میان دو عدم گرفتار است. چون حاصل 
آدمی در این جای دو در / جز درد دل و دادن جان نیست 
دگر؛ خرم دل آنکه یک نفس زنده نبود / و آسوده کسی 

که خود نزاد از مادر.«

»واقعیت ناگوار 
یا از چیزهایی که نمی توان سخن گفت«

در نمایشــگاه انفرادی آثار نوگل مظلومی با عنوان 
»واقعیت ناگوار یا از چیزهایی که نمی توان سخن گفت« 
آخرین مجموعه از آثار این هنرمند و یک چیدمان از او 
به نمایش درآمده است.این نمایشگاه تا ۱۵مهرماه از 
ساعت ۱۱ تا ۱۹ در گالری باوان به نشانی خیابان شهید 
مطهری، خیابان الرستان، خیابان عبده، پالک هفت 

برپاست.
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 سردار قاسم رضایی
جانشین فرمانده فراجا

رمــز موفقیــت مــا در 8ســال جنــگ، 
مقدس بــودن آن اســت. رزمنــدگان 
بــا ایمــان بــه خــدا، اخــاص و خــود را 
ندیدن توانســتند در برابــر تحریم های 
دشــمن ایســتادگی  كننــد و در جنگی 
نابرابر پیروز و سربلند شوند. در جنگ 
کســانی حضــور پیــدا کردند که شــاید 
هیچ گاه امــام خمینــی)ره( را از نزدیک 
ندیــده بودنــد. مــردم همــه جــا همــراه 
رزمنــدگان بودند و تمــام دارایی خود را 
برای کمک به جبهه ارسال می کردند. 
دفاع مقدس، سراسر درس ایثارگری، 

شجاعت و رشادت بود. دفاع پرس

 محمدقاسم ناظر
مدیرعامل موزه ملی انقاب اسامی 

و دفاع مقدس
دفاع مقــدس، قلــه رفیــع عــزت و اوج 
رشــادت، ایثــار و شــور همــراه با شــعور و 
تبلور زیباترین صفات انسانی متعالی در 
کره خاکی است. در واقع می توان گفت 
سندی روشن و محکم در اثبات شجاعت 
و صابــت مــردم ایــران و نقطــه عطفــی 
مانــدگار در تاریــخ این ســرزمین اســت. 
دفاع مقدس، میــراث گرانبهــا و تاریخی 
جاودانی اســت کــه در آن ایثارگران جان 
بر کف ثابت کردند کــه وقتی صحبت از 
دفاع از ارزش ها، ناموس و وطن در میان 
باشد هیچ نیرویی نمی تواند جلوی اراده 

پوالدین آنها را بگیرد.

دفاع مقدس، فقــط نبرد و جانفشــانی های 
مردان در خط مقدم نبود، پشت جبهه ها، زنان 
گمنامی بودند که از آسایش خود گذشتند و پای 
تشت های خونین لباس های رزمنده ها نشستند. 
شستند و دوختند تا ثابت کنند برای این وطن، 
برای این انقالب، جان شــیرین ارزشی ندارد. 
یکی از این بانوان ساکت مزیدی است . هنرمندی 
اصفهانی که هنر مشبک و معرق را از ۱۷ سالگی 
از پدرش آموخت و در مدت کوتاهی به ســمت 
استادی این رشته رســید. تنوع و خالقیت در 
کار، برخی از آثار او را منحصربه فرد کرده است. 
این هنرمند تاکنون بیش از ۲۰۰اثر خلق کرده و 
در اکثر نمایشگاه های هنری- قرآنی آثارش به 
نمایش گذاشته شده است. او سال ها در پایگاه 
شهید علم الهدی یا همان چایخانه در اهواز برای 
پشتیبانی جنگ تالش کرده  و اینک برای حفظ 

آثارش از مسئوالن کمک می خواهد.

زاده اصفهان است و کنار یک پدر هنرمند بزرگ شده 
اســت. خودش می گوید: »پدرم اســحاق مزیدی از 
مبارزان پیش از پیروزی انقالب اسالمی و از همرزمان 
شهید نواب صفوی بود. او یک شــغل نداشت ۱۲ تا 
شغل داشت؛ از دامداری و کشاورزی گرفته تا فعالیت 
در زمینه هنرهای دســتی. من هم کنار دست او هم 
کشاورزی می کردم و هم کار معرق و مشبک. بعد که 
کار مشبک را خوب یاد گرفتم دیگر تمرکزم را روی 
این هنر گذاشتم. تا اینکه الحمدهلل انقالب شد و در 
مسیر فعالیت های انقالبی افتادیم. یادم هست همان 
سال های اول پیروزی انقالب، یک روز در خیابان سرم 
را باال کردم و گفتم: خدایا! کمکم کن تا هرچه به من 
دادی وقف این انقالب و این اسالم کنم. دعای من زود 
مستجاب شد. وقتی جنگ شروع شد یک روز برادرم 
محمود از جبهه آمد و گفت: »چی کار داری می کنی؟ 
چرا در خانه نشسته ای؟ برو جهاد دانشگاهی ثبت نام 
کن. پشت جبهه به کمک شما خانم ها نیاز داریم.« از 
همان روزها فعالیت من در پشت جبهه شروع شد؛ از 
جهاد دانشگاهی و بنیاد شهید گرفته تا بیمارستان ها 

و معراج الشهدای اصفهان.«

کار در معراج الشهدا
او از ســختی های کار در معراج الشهدا می گوید؛ از 
روزهای ســختی که در جوانی پشــت سرگذاشته 
و هنوز با خاطراتش زندگــی می کند: »باید خیلی 
روحیه داشته باشی که تو را به معراج الشهدا ببرند. 
از همان دوران خداونــد روحیه و طبعی به من عطا 
کرد که حتی اگر کنار یک جنازه باشــم نمی ترسم. 
هر تاریکی و سوراخ سمبه ای بود می رفتم. من با آن 
همه روحیه محکمی که داشتم روزهای اولی که به 
معراج الشــهدا رفتم و پیکر خونین و پاره پاره شهدا 
را می شستم منقلب شــدم. اصال نمی توانستم غذا 
بخورم. از بس که پیکر تکه تکه شهدا را می دیدم. بوی 

گوشت سوخته پیکرها در مشام ام بود.«
با گفتن این جمالت بی اختیار بغض کرده و اشــک 
می ریزد. با همــان لحن حزن آلــود ادامه می دهد: 
»چاره ای نبــود و باید هر جوری که شــده لقمه ها 
را بــه زور قورت مــی دادم. چون اگــر نمی خوردم 
می گفتند این دختر روحیه ندارد و دیگر اجازه کار 
در معراج الشهدا را به من نمی دادند. وظیفه ما این بود 
که خانواده شهدایی که می خواستند با پیکر فرزند 
خود وداع کنند همراهی کنیم... حقیقتا کار سختی 
بود. گاهی شــهیدی به معراج آورده می شد که اگر 
تمام تکه های بدنش را جمــع می کردی اندازه یک 
قنداق نوزاد نمی شد. ما برای حفظ روحیه خانواده 
شهدا با پنبه برای این شهید، پیکری درست کرده و 
کفنش می کردیم. به بچه ها می گفتیم دست تان را به 
هم بدهید و اجازه ندهید خانواده نزدیک پیکر شده 
و بفهمند چه خبر است فقط. اجازه می دادیم همان 
روی تابوت یا کفن را ببوسند و بروند. اما آن شهدایی 

که سر نداشتند.«
با گفتن این جمالت اشک از چشمان مزیدی جاری 
می شــود و با بغض ادامه می دهد: »سخت تر از همه 
اینها مواجهه مادر شهید با شهید بدون سر بود. واقعا 
دردناک بود. من خیلی دلدار بودم. ساعت ها می رفتم 
کنار خانواده شهدایی که بدون سر از جبهه برگشته 
بودند و دلداری شان می دادم. می گفتم چه سعادتی 
شما داشتید که شهید شــما مثل امام حسین)ع( 
شهید شده اســت. یک بار یک شــهیدی را آوردند 
که سوخته بود و الی پتوی سربازی گذاشته بودند. 
آن زمان امام جمعه اصفهان، حــاج آقا طاهری به 
ما اعالم کردند که ســعی کنید به وصیت نامه شهدا 
عمل کنید. این شــهید وصیت کرده بود که اجازه 

دهید خانواده ام پیکرم را ببینند. من می خواستم به 
وصیت نامه او عمل کنم اما برخی از مسئوالن معراج 
مخالفت کردند. با هر سختی ای که بود اجازه دادند 

این خانواده پیکر فرزندشان را ببینند.«

به من می گفتند وزیر نیرو
یک روز برای برپایی موزه قرآن همراه چندین تابلوی 
خود به تهران آمدم. همان ســال های 64یا 65بود. 
آنجا مرا به خانه یک مادر شــهید فعــال و جهادی 
بردند. از همان روز بود که با بی بی علم الهدی، مادر 
شهید حسین علم الهدی آشنا شدم و انگار آهنربای 
این زن مرا جذب خــودش کرد. آنقــدر مهربان و 
صمیمی بود کــه حد نداشــت. او و دخترش وقتی 
متوجه فعالیت من در معراج الشهدا شدند پیشنهاد 
کار در رختشــویخانه اهواز را دادنــد؛ همان جایی 
که قبال چایخانه بود و بــه همت بی بی علم الهدی و 
دوستان به مرکز پشتیبانی جبهه تبدیل شده بود. 
آنجا لباس های خونین شهدا را اول تفکیک کرده و 
بعد شست و شو می دادیم. بعد هم درصورت پارگی 
دوخته و دوباره برای ارسال به خط مقدم بسته بندی 
می کردیم. اما ایــن کارهایی که گفتــم به همین 
سادگی ها هم نبود. بیشــتر اوقات الی لباس های 
رزمنده ها تکه هایی از بــدن آنها جا می ماند و ما آنها 
را با دعا و صلوات گوشــه چایخانه زیر درخت دفن 
می کردیــم. او از روزهایی می گوید کــه در پایگاه 
پشــتیبانی جنگ کار می کرد: »هر وقت بی بی در 
پایگاه بود و من می آمدم، می گفت صلوات بفرستید 
وزیر نیرو آمد. واقعا هم مــن کارهایی می کردم که 
هیچ کس باور نمی کرد. یــک روز رفته بودم داخل 
یک قابلمه بــزرگ و لباس ها را پا مــی زدم،  یکی از 
دوســتانم آمد گفت: کی گفته شما این کار را انجام 
بدهیــد. بیایید بیرون من بــروم. وقتی رفت داخل 
قابلمه خودش ماند که چه کنــد. التماس می کرد 
که بیــرون بیاوریمش. مــن هم به خنــده گفتم: 
»خواهر! آن مرغی که انجیــر می خورد نوکش کج 
اســت.« یعنی از همان ظاهر آدم ها می شود فهمید 
چه کاری از دست شان ساخته اســت. من هم کار 
می کردم و هم سرپرســتی داشــتم. بودن در این 
فضا روحیه می خواســت. صبح تا شب با بوی خون 
و تکه های بدن شــهدا و جانبازان زندگی کردن کار 
سختی بود و روحیه می خواســت. به همین خاطر 
سعی می کردیم با کارهای بامزه، روحیه مان را شاد 

نگه داریم. گاهی فیلم بازی می کردیم و ادای عراقی 
را درمی آوریم. سر به سر هم می گذاشتیم تا بخندیم 
و حالمان خوب باشد. اگر بخواهم از جزئیات چایخانه 
بگوییم واقعا درک آن ســخت اســت. چیزهایی ما 
می دیدیم که باورکردنی نبود. خیلــی وقت از کار 
زیاد سرانگشتان مان زخم می شد. من برای روحیه 
دادن به بچه ها می گفتم ببینید تــا اینجا گناه مان 
پاک شده است. برای همه  چیز اسم گذاشته بودیم. 
به تاید و وایتکس می گفتیم مهمــات و آر پی جی؛ 
مثال می گفتیم بچه ها مهمــات بیاورید.« او خواهر 
۲شهید محمود و صلوات اهلل مزیدی بوده و یک برادر 
جانباز هم دارد. برادرش محمود وصیت کرده بود تا 
مزیدی که دختری تنها بوده از حقوقش ارتزاق کند 
اما او هرگز قبول نکرده و روی پای خودش ایستاده 
است. خودش می گوید: »هیچ وقت از کار سیر نشدم. 
در این سن و سال هنوزم کار هنری انجام می دهم. 
خیلی کارها که من روی مشبک انجام داده ام تا االن 

کسی انجام نداده است.«

بانوی هنرمند و خالق 
دورتادور خانه اش پر شده از تابلوهای معرق و مشبک. 
خودش می گوید: »بســیاری از کارهــای قرآنی و 
مذهبی خود را از بعد از جنــگ انجام دادم. خداوند 
این لطف را به من کرده که پیرو مذهب باشم. خیلی 
دوست داشتم کارهایم در موزه ای به نام موزه مشبک 
قرآن کریم جمع آوری شود اما با من همکاری نشد. 
حدودا ســال65بود که یکی از تابلوهای مشــبک 
مزین به آیه قرآن را به امام خمینــی)ره( در دیدار 
خصوصی ای که با ایشان داشتیم اهدا کردم. تابلویی 
که امام بعد از فوت شــان گفته بودند من تنها چند 
کتاب و یک تابلو دارم که این تابلو هم اهدا شده است. 
این تابلو هنوز در جماران در منــزل امام به یادگار 
مانده است.« او طرح ساخت ماکت کل قرآن کریم 
شامل 30سالن، از 30جزء قرآن به صورت سالن های 
به هم پیوسته در ۲بعد اســتیل و چوب را داده بود. 
خودش می گوید: »مقام معظم رهبری در دیداری 
که با ایشان داشتم در دهه70 گفتند از هنر این خانم 
در مصلی تهران استفاده شود زیرا اگر این کار انجام 
شود همه آثار هنری و باستانی را تحت الشعاع قرار 
می دهد. ایشان گفتند سخنان امام را تابلوی مشبک 
کنید تا به مهمان های خارجی اهدا کنیم. تا هم هنر 

ایرانی و هم سخنان را به خارجی ها منتقل کنیم.«

تابلوهایم را دریابید
خواهر دو شهید از مسئوالن می خواهد تا فضایی برای نگهداری آثار هنری اش درنظر بگیرند

پای صحبت های هنرمند  اصفهانی »ساکت مزیدی« که سال ها در رختشویخانه اهواز و معراج الشهدا جانفشانی کرده است

الناز عباسیانگزارش
روزنامه نگار

»آواز نیمه شب« از جنگ شهرها می گوید
 روایتی عینی از بمباران تهران

بمباران شــهرها یکی از تلخ تریــن و پرماجراترین 
روایاتی اســت که در 8ســال دفاع مقــدس اتفاق 
افتاده است. توصیف آوار شــدن خانه ها بر سر مردم 
بی دفاع و مجروح شــدن و به شهادت رسیدن زنان و 
کودکان و ترس و وحشــتی که در شب های بمباران 
به خانواده ها غلبه می کرد، تاکنون زمینه نوشــتن 
داستان ها و روایت مستندی در ادبیات دفاع مقدس 
شده اســت. »داوود غفارزادگان« متولد ۱338در 
اردبیل، نویسنده ای که بیش از ۲دهه برای گروه سنی 
بزرگســال و نوجوان می نویسد، توانسته است با قلم 
خود در داســتان هایی برای این گروه سنی نوجوان، 
این بخش از سال های جنگ تحمیلی را به رشته تحریر 
درآورد. رمان جنگی »فال خون« این نویســنده در 
آمریکا ترجمه شــده و مجموعه داستان »ما سه نفر 
هستیم« از کتاب های برگزیده ۲۰سال ادبیات داستانی 
از این نویسنده است. غفارزادگان در زمینه نویسندگی 
با انتشارات مدرسه، حوزه هنری، بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس همکاری داشته و مسئولیت 
دفتر پیــک کودک و نوجوان حوزه هنری ســازمان 
تبلیغات اســالمی، عضو هیأت داوران نخســتین و 
دومین دوره جشنواره انتخاب کتاب سال دفاع مقدس 

و... ازجمله سمت هایی است که برعهده داشته است.

نوجوانی که سودای نویسندگی دارد
غفارزادگان در »آواز نیمه شب« 
داستانی را روایت می کند که در 
بســتر جنگ ایران و عراق اتفاق 
افتاده است؛ داستان نوجوانی که 
سودای نویســندگی در سر دارد 
و در کش و قوس شب های حمله 
هوایی به تهران و در پناهگاه  سعی 
دارد با توصیف آنچه در پیرامون 
او در حال رخ دادن است، خود را 

در قامت یک نویسنده معرفی کند. حضور ۲برادر او در جبهه و 
واکنش خانواده و جامعه پیرامونی او به این حضور و اتفاقاتی که 
به دنبال آن شکل می دهد، در کنار انتشار یکی از داستان های 
او در یک نشریه دست در دست هم می دهد تا او به عنوان یک 
نویسنده جوان دست به قلم شود. در نهایت خود را در محاصره 
واقعیت پیرامون خود کــه چیزی جز جنگ بــا همه تلخی و 
سیاهی اش اســت، پیدا نکرده و در نتیجه داستان های خود را 
نیز به این سمت ســوق می دهد. این کتاب برای نوجوانانی که 
عالقه مند به داستان هایی با درونمایه جنگ و دهه 60 هستند 
مناسب است. تا  با آنچه برای هم سن و ساالن خود اتفاق افتاده 

آشنا شوند.

وضعیت قرمز در شب های بمباران
آغاز داستان با ترســیم حاالت روحی اعضای یک خانواده در 
شــرایط اعالم وضعیت قرمز و حمله هوایی دشمن است که از 
زبان دختر خانواده روایت می شود. پدر، راننده کامیون است و 
برادرش احمد، دانش آموز. دختر قصه ای برای یکی از مجله های 
کودک و نوجوان می فرستد که به چاپ می رسد. او دوست دارد 
داستان هایش در یک کشور خارجی اتفاق بیفتد و از اسم هایی 
چون ماریا استفاده کند. او دوســت دارد آدم ها » ُفکل« بزنند. 
لباس های خوشگل بپوشند، ولی سرانجام به این نتیجه می رسد 
که از بمباران بنویسد. آصف، برادر بزرگ تر او در جبهه است. به 
همین خاطر، مادر نگران است مبادا فرزند کوچک ترش، احمد، 
نیز به جبهه برود. ولی وقتی آصف از جبهه برمی گردد، نامه ای 

از احمد به مادر می دهد که نشان از اعزام احمد به جبهه دارد.
 در بخشــی از کتــاب »آواز نیمه  شــب« انگیزه شــخصیت 
اصلی کتاب را برای نوشــتن می خوانیم: »چطــور آدم از اینها 
ننویسد؟ سنگ هم باشد، می ترکد. باالخره یکی باید از »بوی 
نان« بنویســد. از آن خواهر و برادر تبریزی یا مال هرکجا که 
می خواهند باشند. من مدت هاســت به این نتیجه رسیده ام. 
چند ماه پیش قصه ای فرستادم به یکی از مجله های کودک و 
نوجوان. روزها منتظر ماندم. هر هفته می رفتم دکه سر خیابان 
و مجله می خریدم، اما داستانم را چاپ نکردند که نکردند. بعد 
یک دفعه، بعــد از چند ماه یک روز احمــد را دیدم که بدوبدو 
آمد خانه. مجله دســتش بود. نشــانم داد و گفت که اسمت را 
چاپ کرده اند. دلــم هری ریخت پایین. یک لحظه احســاس 
کردم گوش ها و گونه هام داغ می شــود. مادربزرگ تسبیحش 
را گذاشــت زمین. مامان اختر آمد و باال سرمان ایستاد. مجله 
را تندتند ورق می زدم. اما نه، چیزی از من نبود. آصف ایستاده 
بود کنار و می خندید. احمد گفت: اینجاست! نوشته اند قصه ات 
رسید. گفته اند بهتر است از موضوع هایی بنویسی که راجع به 
آنها اطالعات درستی داری.« نویسنده در بخش دیگری از این 
کتاب به خوبی صحنه بمباران تهران را توصیف کرده اســت: 
»برق ها می رود. پشــت پنجره تاریک تاریک می شود. صدای 
نفرین صفیه خانم از میان تاریکی به گوش می رسد. مملی روی 
ایوان گریه می کند. ضدهوایی ها شــروع می کنند به شــلیک. 
صدای انفجار خانه را می لرزاند. باز صدای انفجار و شکســتن 
شیشه می آید. احمد دســتم را می گیرد و می کشد. دستم را 
ول می کنم و می روم می چسبم به مادر. سرم را می گذارم روی 
سینه اش. صدای قلبش را می شــنوم. سینه اش به تندی باال و 
پایین می رود. مادربزرگ رو به قبله می نشیند و شروع می کند 
به تسبیح چرخاندن.«  کتاب »آواز نیمه شب« برای نخستین 
بار از سوی انتشارات کتاب نیستان و برای ششمین نوبت 
در بازار کتاب ایران منتشر شده است؛ داستانی با محوریت 
نوجوانان و روایت شخصیت هایی که در مواجهه با رویدادی 
مانند جنگ، به ناگاه بزرگ شــده یا خــود را در معرض 

رشدی باور نکردنی می یابند.

تقدیم به شهدای بهزیستی
 کارگردان مســتند »پدرم ایران، مادرم ایران« 
این اثر زیبا را به شهدای بهزیستی تقدیم کرد. 
رضا عاطفی، مستندســاز و کارگردان این فیلم 
درباره این خبر گفت: »شــهدای بهزیســتی 
همیشه مظلوم واقع شــده اند. کسانی که برای 
دفاع از کشــور جان خود را فدا کردند اما نامی 

از آنها نیست.«
 او در ادامه افزود: »سال 86با دیدن عکس هایی 
از شهدای بهزیستی این موضوع برایم تبدیل به 
یک دغدغه شــد. به نهادها و مؤسسات زیادی 
مراجعه کردم تا فیلمی درباره آنها ساخته شود 
اما متأسفانه کســی به این کار عالقه ای نشان 
نداد. تا اینکه خودم در ســال 90 تصمیم به این 

کار گرفتم.« 
به گفته عاطفی، 8۱شــهید بهزیستی داریم. او 
با بیان اینکه فیلمســازی دربــاره دفاع مقدس 
دشــواری های خــود را دارد و نهادهای متولی 
با گذشــت زمان ترجیح می دهنــد وارد حوزه 
تولید در ایــن بخش نشــوند اظهار داشــت: 
»تصویربرداری این فیلم ۱۱ماه طول کشــید. 
برایم مهم بود که شخصیت ها را بشناسم. بیش 
از ۲ســال درگیر ســاخت این فیلم بودم. ابتدا 
فیلمنامه ای وجود نداشــت، به ایــن دلیل که 
اطالعات بســیار اندک و پراکنده بود.« عاطفی 
در پایان خاطرنشان کرد: »تماشای این مستند 
حس و حال خاصی دارد. این شــهدا، فرزندان 
ایران هســتند. اگر چه ممکن اســت فراموش 

شده باشند.« 

نعمت جان
کتاب »نعمت جان« داستان زندگی 
صغری بستاک، امدادگر بیمارستان 
شــهید کالنتــری اندیمشــک را 
روایت می کند؛ دختــر جوانی که 
از همــان روزهــای اول جنگ هم 
به کار امدادگری مشــغول بود و هم 
در رختشویخانه بیمارستان لباس 
خونی رزمنده ها را می شست. او در 

ماه های پایانی جنگ با محســن عابدی، جانباز قطع نخاع 
ازدواج کرد و شرط مهمش برای انتخاب همسر خدمت به 
او بود. ماجرای زندگی این بانوی ایثارگر از جذابیت خاصی 
برخوردار اســت و مخاطب را تشــویق می کند تا داستان 

پیش برود.
سمانه نیکدل، کار تحقیق و تدوین کتاب را انجام داده و این 
اثر در واحد تاریخ شــفاهی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی 

انقالب اسالمی چاپ شده است.
در بخشی از کتاب آمده است: »از روزی که جنگ شروع شد، 
پشت سرهم شوک به ما وارد می شد. صبح پنجم مهرماه خبر 
رسید عراق دارد به سمت اندیمشک پیشروی می کند و االن 
۱5کیلومتری اندیمشک اســت. ترس همه وجودم را گرفته 
بود. یعنی اینقدر سریع به ما رســیدند؟ مردم بسیج شدند 
و رفتند سمت پل نادری ســمت جنوب غربی اندیمشک تا 
جلوی ورود عراقی ها را به شــهر بگیرند. عده ای هم جلوی 
مساجد سنگربندی می کردند. باز هم شروع کردیم به درست 
کردن کوکتل مولوتف. می خواستیم با کوکتل مولوتف جلوی 
تانک های عراقی را بگیریم. اما مگر می شود؟ لحظات به سختی 
می گذشت. توی خیابان هر لحظه منتظر بودیم یک تانک و 
چند سرباز عراقی جلوی مان سبز شــود. اندیمشک، دروازه 
خوزستان بود و اگر سقوط می کرد کل استان سقوط می کرد.«

نقل قول خبر

معرفی کتاب

 خبر

 زهرا راد؛ روزنامه نگارکتاب

تنها درخواست مزیدی از مسئوالن
خانهوتابلوهایمرابرایموزهاهدامیکنم

مکث
این هنرمند ۷4ساله تنوع زیادی در کارهای خود 
دارد و تاکنون هنر مشــبک را روی برنج، چوب، 
آهن، اســتیل، چرم و حتی پارچه و پنبه در ابعاد 
بسیار ریز کار کرده اســت. از ابتکارات او ساخت 
آثاری دوبعدی، سه بعدی، پنج بعدی و هفت بعدی 
از ترکیبی از چوب و فلز و... است. در دقت و ظرافت 
کار او باید گفت برخی از آثار این هنرمند به صورت 
تذهیب)مشبک بسیار ریز( ایجاد شده است. اما با 
این حال بسیار دلگیر از وعده های مسئوالن است 
و می گوید: »من طرح هــای زیادی برای اجرا دارم. 
طرح چهارده معصوم شامل ماکت ۱۲ضلعی در دو 
بعد استیل و چوب با مشــبک کاری دعای توسل 
و طرح ماکت پنج تن آل عبا شــامل مشبک 5آیه 
درخصوص اهل بیت)ع( دادم که با وجود استقبال 
اولیه مسئوالن، هنوز اجرایی نشدند. بعد از دیدار 
با مقام معظم رهبری چند نفر از مسئوالن به خانه ما 
آمدند و وعده و وعیدهایی دادند اما کسی حمایت 
نکرد. بارها گفتم به من یک خطاط یا طراح معرفی 
کنید تا طرح ســالن قرآن را اجرایی کنیم. حتی 
راضی بودم کار به جوان ترها آموزش بدهم. قبال هم 
موزه شهدا و موزه آستان قدس رضوی کار کردم. 
حتی تعدادی تابلو مشــبک و یک کتاب معرق هم 
به آســتان قدس اهدا کردم. توفیق داشتم ۲ تابلو 
نفیس هم به مقام معظم رهبری اهدا کنم. 6۰تابلو 
هم به کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی اهدا کرده ام 
و خیالم راحت است که آنجا حداقل گم نمی شوند. 

حاال فقط خواسته ام این است که کارهایم در جایی 
به عنوان موزه جمع آوری شود. قبال که این خواسته 
را مطرح کردم به من گفته اند که ما فقط می توانیم به 
شما مجوز موزه بدهیم. من باید مکانی داشته باشم 
که بتوانم موزه بزنم. با مجوز موزه چکار کنم؟ حتی 
گفتم اگر موافقید منزل خودم را موزه کنید. من این 
یک واحد آپارتمان را همــراه همه تابلوهایم اهدا 
می کنم. می خواهم این تابلوها جایی بمانند تا یک 
روزی آیندگان ببیند و بگوینــد خدا صاحبش را 
رحمت کند. اغراق نکــردم اگر بگوییم در خارج از 
کشور از تابلوهای من استقبال می کنند اما در ایران 
کسی حمایت نمی کند. اما من هرگز به خودم اجازه 
نمی دهم این ســرمایه های ملت به خارج از کشور 
برود. بسیاری از کارشناسان ارزش ریالی باالیی برای 
کارهای من تعیین کردند. تعدادی هم با خود بردند و 
هیچ وقت برنگرداندند. هدفم این است این تابلوها از 
من ناچیز باقی بماند. این همه شعار حمایت از تولید 
ملی می دهیم اما در عمل این اتفاق می افتد که کسی 

ما را جدی نگرفته و حمایت نمی کند.«

گالیه مزیدی از تخریب پایگاه شهید علم الهدی در اهواز 
چهبرسرچایخانهآمد؟

مکث
این بانو که سال ها 
در مرکز پشتیبانی 
جنــگ فعالیــت 
داشــته از وضعیت 
چایخانه  کنونــی 
اهواز گالیه دارد و 
می گوید: »چند سال 
پیش دسته جمعی به 

پایگاه شهید علم الهدی)چایخانه( که مرکز پشتیبانی جنگ در 
اهواز بود رفتیم. متأسفانه تبدیل به تاالر عروسی شده بود. باعث 
تأسف است جایی که ما بدون وضو وارد نمی شدیم و تکه های بدن 

شهدا در زمین آن دفع شده بود به این روز افتاده بود.
 یک زمانــی کامیون ها لباس های رزمنده هــا را می آوردند تا ما 
بشوریم. وقتی خانم احمدی این لباس ها را تفکیک کرده و به ما 
می داد، انگشت، تیکه بدن، کلیه و بسیاری دیگر از اعضای بدن 
شهدا را داخل سبدی جمع می کردیم و هر بعد از ظهر گوشه حیاط 
چایخانه دفن می کردیم. اسمش هم قطعه ۷۲بود. من وقتی برای 
بازدید به اهواز رفتم به بچه ها گفتم ببینید این همان درختی است 
که ما تکه های بدن شهدا را زیر آنها دفن می کردیم. ببینید که چه 

بوی تربتی می دهد.
 واقعا باورکردنی نبود که چه بر سر این مرکز آوردند. با اعتراضی 
که به ساخت این سالن عروســی کردیم، شنیدم که تازگی ها 
تبدیل به سالن غذاخوری شده اســت. این فضا می توانست 
تبدیل به موزه برای دفاع مقدس شــود تا به نسل های بعدی 
نشان دهد که در جنگ ایران و عراق، زنان هم نقش بسزایی در 

دفاع از کشور داشتند.«
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ماننــد مابعدالطبیعه ارســطو را بخواند و چیزی 
از آن دریابــد. وقتی آثار فلســفی یونان به عربی 
ترجمه شد، خوانندگان آن وارث تعلیمات مدارس 
اسکندریه، انطاکیه، حران، جندی شاپور، مرو و 
بغداد بودند. فلســفه یونانی از راه اذهان و عقول 
پرورش یافتــه به عالم اســام منتقــل و با فهم 

پذیرندگان آن تفسیر شد.

نقد نسبت ما با فلسفه اسالمی
ما و تاریخ فلسفه اســامی در نقد نسبتی که ما 
با فلسفه اسامی داریم، ســامان داده شده است. 
این نقد از سویی به نگاه تجددمآبان می پردازد و 
از سوی دیگر سیر فلســفه اسامی را در نسبت با 
یونان، قرون وسطی و جهان مدرن نشان می دهد. 
درباره وجهه نظر تجددمآبــان درخصوص تاریخ 
فلسفه، حکمی صادر نمی شــود بلکه می کوشد 
دریابیم آنان چگونه و تا چه انــدازه می توانند به 
فهم و درک آثار گذشــتگان نایل شــوند. داوری 
اردکانی می نویسد: »ما هنوز تاریخ فلسفه اسامی 
را در نوشته های شرق شناسان و با عینک و چشم 
آنان می خوانیم و به این جهــت هنوز نمی دانیم 
که با فلسفه چه ســروکاری داریم«. گویی ایشان 
در تاش اســت که عینک را برداریــم و با زبان و 
اندیشــه خودمان این تاریخ را تماشا کنیم، چرا 
که به نظر می رسد که نســبت به فلسفه اسامی 

بی اعتنا بوده ایم.
یکــی از مهم ترین جهات بی اعتنایی به فلســفه 
اســامی پیدایش و غلبه اصول و مبادی و نحوه 
تفکری بود که در غرب پدید آمــد و به تدریج در 
تمام عالم، بســط یافت؛ ما وقتی با تمدن جدید 
غرب تماس پیدا کردیم از ســویی در دوره ضعف 
تمدن و تاریخ بودیم و نمی توانستیم اوضاع تازه را 
در تفکر خود منحل کنیم و از سوی دیگر امکان 
اعتنای جدی به عمق و تفکر غربی را نداشــتیم؛ 
در واقع، دیگــر دارای قدرت تفکــر نبودیم و در 
فلسفه به تحقیق فلســفی و بیشتر به علم فلسفه 
اکتفا کرده بودیم. در بیان دیگر، ما در برابر وضع 
تازه پرســش نکردیم و به آن بی اعتنا ماندیم زیرا 
فیلسوف مؤسس نداشــتیم. این قول نباید حمل 
بر بی حرمتی به بزرگان فلســفه 200سال اخیر 
شــود؛ زیرا بی مدد آنان، دسترسی ما به فلسفه و 
آغاز راه تفکر، مشکل و شــاید محال است. مراد 
از بی اعتنایی، فقدان توجه و التفات نیست، بلکه 

چگونگی توجه و التفات است.
دلیل بی اعتنایی ها، بــه وضع تاریخی تجددمآبی 
ما مربوط اســت. داوری اردکانی می نویسد: »در 
این وضع توجه به علوم رسمی و اکتفا به تتبع که 
مآال موجب غفلت از معانی و مضامین آثار گذشته 
است، توصیه می شود. این روش تتبع، درسی بود 
که شرق شناسان به ما دادند و بسیاری از ما در آن 

به عنوان صرف روش نگاه کردیم و ندانســتیم یا 
نخواستیم بدانیم و نتوانستیم بدانیم که »روش« 
متضمن نحوه تلقــی خاص در مورد گذشــته و 
تاریخ و به طور کلی عالم و آدم اســت و قائم مقام 
تفکر می شود«. پس عده ای از استادان فلسفه به 
گذشته پشت کردند و عده ای دیگر فلسفه غربی را 
سست ریشه یا بی ریشه انگاشتند پس نتوانستیم 
بنیادهای فلســفه جدید غرب را بشناسیم و در 
جهان جدید نفوذ کنیم. برای شــناخت اندیشه 
غربی باید با آن هم سخنی )دیالوگ( کنیم؛ فلسفه 
اسامی در هم سخنی با فلســفه جدید اروپایی 
حیات تازه پیدا می کند و این حیــات تازه، به ما 

تمدنی تازه می دهد.

ضرورت جمع دین و فلسفه
»وحدت فلسفه و دین به چه کار ما می آید؟« آیا 
این پرسش یک مصداق بیرونی و عینی دارد؟ ما 
خود را در سرآغاز یک تمدن نوین اسامی تصور و 
ترسیم کرده ایم و برای تحقق آن می کوشیم. برای 
این شکوفایی ناگزیر هستیم به تمدن های دیگر 
نظر کنیم؛ بیرون از خود را مشاهده کنیم. ناگزیر 
هستیم تمدنی را ببینیم که برخی از نخبگان مان 
را از ما گرفته و از آن خود کرده است. ما باید با این 
تمدن ها ســخن بگوییم و گاهی سخن با سخن 
همچون شمشــیر با شمشــیر می آویزد. ما فقط 
با فقه )به طور مثال( نمی توانیــم با افراد خارج از 
حوزه تمدنــی خود در مورد دیانت خود ســخن 
بگوییم چون آنــان زبان فقه مــا را نمی دانند، از 
سوی دیگر با فلســفه محض و دور مانده از هوای 
اسام، هم نمی توانیم با آنها سخن بگوییم و چشم 
بر دیانت خود ببندیم. در ساخت تمدن اسامی 
فقط یک مولفه در کار نبود، بلکه فلســفه، کام و 
اصول فقه با هم پدیدار یا تاسیس شدند و در کنار 
عرفان و ادبیات و ســایر دانش ها، تمدنی را بنیان 
نهادند و به شکوه رساندند. اکنون طرح جمع میان 
فلسفه و دین برای شکوفایی تمدن نوین اسامی 
یک ضرورت است. ما ناگزیر هستیم که بار دیگر 
به فلســفه رو کنیم و با آن انس بگیریم تا بتوانیم 
با اندیشه غرب جدید هم ســخنی کنیم. ما تنها 
مردمی هســتیم که بیش از هزار سال فلسفه در 
پشت ســر خود داریم و می توانیم و باید وارث آن 
باشیم تا از اکنون زدگی و تأخر تاریخی در جهان 

معاصر رها شویم.

امام خمینی ره ؛ مصــداق عینی ضرورت جمع 
فلسفه و دین

آیا برای نشــان دادن ضرورت و افق جمع فلسفه 
و دین هیچ مصداق عینی وجــود دارد؟ در تاریخ 
هزارساله فلسفه اســامی، تنها یک مصداق برای 
نشــان دادن این ضرورت وجود دارد؛ آن هم کسی 
که بنیان انقابی را گذاشت که نقطه عزیمت ما به 
تمدن نوین اسامی باشد. حضرت امام خمینی )ره( 
راهنمای ضرورت جمع میان فلسفه و دین است. 
اگر از میان تمام آثار ایشان قرار باشد یکی را مثال 
بزنیم، نامه ای که به گورباچف نوشت بیانگر لحن 
ایشان با یک حوزه تمدنی دیگر است. چرا و چگونه 
به فلســفه اســامی در آن نامه ارجاع می دهند؟ 
هنگامی که می دانستند سربازانشان هنوز به دنیا 
نیامده بودنــد، چگونه این آینــده را یافته بودند؟ 
چگونه حج واجب را تعطیل کردنــد؟ و یا چگونه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام را طراحی کردند؟ به 
صرف تأکید بر فقه تنها و به دور از دیگر علوم عقلی 
و ذوقی اسام، فرایند هیچ کدام از این اقدامات فهم 
و آشکار نمی شود. سیره عملی ایشان نشان داد برای 
طراحی امور سیاســی و حکمرانی مدینه )کشور( 
بهره مندی از نتایج جمع میان فلسفه و دین، یک 
ضرورت اســت. در بیان دیگر طرح وحدت دین و 
فلسفه  برای ریاســت مدینه، از فارابی شروع شد و 
هزار سال راه آمد تا در شخصیت امام خمینی)ره( 
محقق شود. اکنون اهتمام و اعتنا به این طرح برای 

ما نه تنها راهنما و رهگشا بلکه ضرورت است.

کتابیآموزشیبرایاندیشیدنوفلسفهورزی
نگاهی به کتاب »ما و تاریخ فلسفه اسامی« نوشته دکتر رضا داوری اردکانی

صادق عبداللهی
روزنامه نگار

اندیشه 
اندیشه

کتاب »ما و تاریخ فلســفه اسالمی« نوشته 
دکتر رضا داوری اردکانی از ســوی سازمان 
انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 
به چاپ سوم رسید. این کتاب نخستین بار در 
سال 1389منتشر شــد و حاال پس از 11سال 
به چاپ سوم رسیده اســت. شوربختی است 
که اقبال به این کتاب آن قدر نبوده اســت که 
در مدت زمانی بیشــتر از یک دهه، فقط 3بار 
چاپ شود. به عبارت دیگر ما نسبتی با تاریخ 
فلسفه خودمان داریم که به یکی از آثار ممتاز 
نوشته شــده در مورد این تاریخ اقبال نشان 
نداده ایم. اصال این کتاب به همین نســبت ما 
با تاریخ فلسفه اسالمی می اندیشد؛ ما چگونه 
تاریخ فلسفه اســالمی را می اندیشیم و با آن 
چه نسبتی داریم؟ نسبت این فلسفه با فلسفه 
یونان باستان و همچنین با فلسفه دوران تجدد 
چیست؟ ترکیب فلسفه اسالمی یک ترکیب 
درست، هویت دار، معنادار و قوام یافته است یا 
یک اضافه مهمل است که کسانی تالش کرده اند 
مطالب فلســفی یونانیان را با دین مسلمانی 
خود بیامیزند؟ نسبت فلسفه اسالمی و دین 
اسالم با توجه به فقه و اصول و کالم و عرفان 
چیست؟ فلسفه اسالمی به چه کار ما می آید 
و چرا باید آن را فرا بگیریم؟ اصال چرا باید به 
کتاب ها و آثاری که در زمینه فلسفه اسالمی 
نوشته می شــوند پرداخت و آنان را معرفی 
کرد؟ ما و تاریخ فلسفه اسالمی، پیش از آنکه 
اثری در مورد تاریخ فلسفه اسالمی باشد، یک 
کتاب آموزشی برای اندیشیدن و فلسفه ورزی 
اســت. روش فهم همدالنــه در تمام مطالب 
کتاب کار شده است. هر چند داوری اردکانی 
با نگاهی خاص به زمــان و تاریخ، این کتاب را 
نوشته است اما نگارش و طرز پردازش مسائل در 
آن، می تواند راهنمای اندیشیدن برای کسانی 
باشد که قصد فلسفه ورزی و بررسی موضوعات 
علوم انسانی را دارند؛ یعنی اگر ما با هیچ کدام 
از نظرهای دکتــر داوری در این کتاب موافق 
نباشیم، می توانیم از او درس اندیشه ورزی و 
فهم همدالنه بیاموزیــم. با خواندن این کتاب 
یاد می گیریم چگونه به سخن ماندگار در تاریخ 
گوش فرا دهیم و با تاریخ گفت وشنود کنیم تا 

شاید سخنی ماندگار در تاریخ بر زبان آوریم.

طرح کلی جمع و وحدت میان فلسفه و دین
در ما و تاریخ فلســفه اســامی پرسش های باال 
با روشی در فهم همدالنه اندیشــه می شود و در 
جریان این اندیشــیدن، طرحی کلی از فلســفه 
اسامی به دســت می آید. در این طرح، خطی از 
فارابی تا شــهید مطهری ترسیم می شود تا نشان 
دهد تاریخ فلسفه اسامی متضمن جمع و وحدت 
میان فلسفه  و دین است. مدخل این طرح کتاب 
»الجمع بیــن رایی الحکیمیــن« فارابی قلمداد 
می شود و به رویکرد شهید مطهری نسبت به کام 
جدید منتهی می شود. منظور از طرح جمع میان 
فلســفه و دین، هم نوایی و اتحاد فلسفه و اصول و 
فقه و کام و عرفان اســت که در فلسفه صدرایی 
به طور کامل پدیدار شد. مهم ترین مراحل تاریخی 
این طرح به این ترتیب اســت: 1. تاسیس و قوام 
فلسفه اسامی در تفکر و تحقیق فارابی و ابن سینا 
2. شــروع دوره بحران با ظهور غزالی و فخر رازی 
3. این بحران در ایران با ظهور سهروردی و فلسفه 
اشراقی فروکش می کند. 4. در مغرب عالم اسام، 
کوشش  ابن طفیل به جایی نمی رسد و ابن رشد، 
فلسفه را به ســوی غرب باز می گرداند 5. فلسفه 
مشاء و اشراق و علم کام در آثار خواجه نصیرالدین 
طوسی و قطب الدین شــیرازی جمع می شود و 
فلسفه به حوزه شــیراز انتقال می یابد 6. فلسفه 
اسامی در اصفهان قرن یازدهم به آخرین منزل 

خود، یعنی منزل و مرحله جمع فلســفه مشاء و 
فلسفه اشراق و علم کام و عرفان نظری می رسد.

ما می توانیم از کتاب رضا داوری اردکانی پرسش 
کنیم: »چــرا جمع میان فلســفه و دین ضرورت 
داشت و این جمع، مسلمانان را در برابر چه چیزی 
مجهز می کند و چه امکان و توانی به همراه دارد؟« 
در این نگارش تاش می شــود با مروری کوتاه بر 
کتاب مورد نظر، پاسخ این پرسش اندیشیده شود.

فلسفه اسالمی چیست؟
برای اثبات مقام و منزلت فلســفه اســامی باید 
ابتدا معلوم شــود چیزی به این نام وجود و قوام 
دارد؛ در فصل اول کتاب با عنوان »قوام و تاسیس 
فلسفه اسامی« به این پرسش پرداخته می شود 
که »آیا فلســفه اســامی تعبیر درستی است و 
می توان فارابی و ابن سینا و... را فیلسوفان اسامی 
خواند؟«. باید بدانیم فلسفه اسامی صورت عقلی 
عقاید اسامی و از لوازم وجود و ماهیت دین اسام 
نیست. فلسفه اسامی، دین و اسام فلسفی شده و 
برآمده از کتاب و روایت هم نیست؛ فلسفه اسامی 

نه فلسفه مسلمانان است و نه فلسفه ای مسلمان.
در بررسی امکان دینی شدن فلسفه باید دقت کرد 
که فلسفه را نمی توان همچون جعبه ای از اتاقی به 
اتاق دیگر برد و یا آن را به راحتی از عالم خود جدا 
کرد و به عالمی جدید منتقل کرد و زنده و شاداب 
نگاه داشت. فلســفه از یونان به جغرافیای اسام 
آمد؛ وقتی فلســفه در عالمی وارد می شود که آن 
عالم دین تازه ای دارد، ناگزیر به دین می اندیشد 
و در نســبتی با دین وارد می شــود. اصا فلسفه 
وقتی از یونان بیرون آمد، نمی توانســت  شــأن و 
حقیقت دینی پیدا نکند؛ زیــرا به هر جا که رفت 
– چه اســکندریه و انطاکیه و چه شام و خراسان 
– آنجا جزئی از جهان دینی بود و وجه دینی بودن 
فلسفه های دینی میل به هماهنگی با عالم و تفسیر 
آن بود. اگر این هماهنگی به وجود نمی آمد، فلسفه 
نمی توانست جایگاهی در جغرافیای اسامی پیدا 
کند. فلسفه اسامی، فلسفه ای است که در هوای 
اسام روییده و از نفحات قرآنی و اعتقاد به توحید 

و نبوت و معاد اثر پذیرفته است.
درست اســت که دین و فلســفه یکی نیستند و 
هیچ کدام در ذات خود بــه دیگری نیاز ندارند، اما 
دینی شدن فلسفه هم یک حادثه و امر اتفاقی نبود؛ 
شرق دور و هند به فلسفه یونانی رو نکردند، شاید 
وجهش این باشد که اعتقادات چینیان، هندیان و 
ژاپنی ها در مرزهــای جغرافیایی و فرهنگی خود 
محدود ماند. به طور کلی دین قومی اندیشه جهانی 
 را نمی پذیرد، پس فلســفه را هم که جهانی است
 بر نمی تابد. با گسترش و پیشروی اسام به عنوان 
یک دین جهانی، نیاز تازه ای برای تاریخ و زندگی – 
و نه دین – به وجود آمد. اسام نه در ذات خود و نه 
در آغاز ظهورش، بلکه حین انتشار و تاریخ به علم 
و فلسفه رو کرد زیرا نسبت و مراوده ای با صاحبان 
اعتقادات دیگر پیدا کرد که نیاز به زبان مشترکی 
برای هم سخنی با آنان و شــرح و تفسیر داشت؛ 

زبانی عقانی و البته جهانی.
مسلمانان در آغاز شــکفتن تاریخی، به خارج از 
عالم خود رو کردند و از خارج بیشــتر یا یکســره 
چیزهایی را گرفتند که با جان و فکرشان نزدیکی 
و ســنخیت داشــت. لذا باید توجه کنیم که اهل 
فلسفه در جهان اسام براساس حادثه و اتفاق به 
سراغ فلســفه نرفتند؛ اینطور نبوده که در جریان 
نهضت ترجمه هر چه به دستشان رسید ترجمه 
کردند و با خواندن متون فلسفی یونان، آن متون 
را در پاسخ به نیازهایشان قلمداد کردند و فیلسوف 
شدند. داوری اردکانی تأکید می کند که »در تاریخ 
هر چه تصادفی باشــد، آموختن دانش و فلسفه و 
حفظ و بسط آن تصادفی نیســت، تکرار تصادف 

قانون است«.
اهل فلسفه در اسام خالی الذهن و بی نظر نبوده اند 
بلکه ژرفای تامل فلسفی داشــتند وگرنه ممکن 
نیست کســی بیگانه با فلســفه، کتابی فلسفی 

نگاهی به نسبت فلسفه و علم
نسبت فلسفه با علم و جایگاه فلسفه علم یکی از موضوعات 
مهمی است که فهم آن می تواند ما را در پیشبرد علوم یاری 
رساند. بر این اساس آنچه در ادامه از نظر می گذرد بخشی از 
کتاب »واقعیت و روش تبیین کنش انســانی در چهارچوب 
فلسفه اســامی« اثر دکتر عطااهلل رفیعی آتانی است که به 

شکلی مختصر به این مسئله پرداخته است.
از منظر عامه طباطبائی)ره( مهم ترین وظیفه فلسفه با همه 
منزلت آن در فرهنگ اســامی – به ویژه در قلمرو شناخت 
هســتی و خدا – در همین حوزه معرفتــی )موضوع علوم و 

ملحقات آن( است:
دست به هر رشته از رشته های گوناگون علوم بزنیم، اثبات 
هر خاصه از خواص موجودات برای موضوع، خود محتاج به 
ثبوت قبلی آن موضوع است. یک سلسله بحث های برهانی که 
غرض و آرمان نام برده را تأمین کند و نتیجه آنها اثبات وجود 
حقیقی اشیا و تشخیص علل و اسباب وجود آنها و چگونگی 
و مرتبه  وجود آنهاست »فلسفه« نامیده می شود. علوم دیگر 
روش بحث و نتیجه کاوش آنها اینگونه نیســت و در هر یک 
از آنها که تأمل کنیم، خواهیم دید که یک یا چند موضوع را 
مفروض الوجود گرفته و آنگاه به جست وجوی خواص و آثار 
وی پرداخته و روشن می کند. هیچ یک از این علوم نمی گوید 
فان موضوع موجود است یا وجودش چگونه وجودی است؛ 
بلکه خواص و احکام موضوع مفروض الوجودی را بیان کرده 
و وجود و چگونگی وجود آن را به جای دیگر )حس یا برهان 
فلســفی( احاله می نماید... از بیانی که در رابطه فلســفه با 
علوم گذشت دستگیر می شــود که علوم از راه اثبات وجود 
موضوع به طور کلی نیازمند به فلسفه هستند. )طباطبائی، 

.)3۸ :13۸۹
توجه به تعبیر »چگونه« در بیان منون گویای ضرورت وجود 
دانشــی دیگر - یعنی روش - برای شناخت موضوع هر علم 
است. به همین دلیل اصل روش شناختی مهمی صورت بندی 
می گردد: تصور فرد از آنچه در طلب آن است، به کار گرفتن 
ابزارها و روش های وصول به مطلــوب نقش راهبردی دارد 
)فرامرز قراملکــی، 13۸3: 11-15(. بنابراین هر تصوری از 
»واقعیت موضوع« هر علمی، اصول موضوع های ویژه ای را 
به عاوه »روش« خاصی برای دستیابی به احوال و عوارض 
آن »واقعیت« معین می سازد. استاد شهید مطهری به طرز 

گویایی به این موضوع اشاره کرده است:
اختصاص یک علم بــه بعضی اصول متعارفــه و موضوعه و 
همچنین اختصاص آن به یک روش و اسلوب معین، از ناحیه 
موضوع آن علم سرچشــمه می گیرد؛ زیرا اصول متعارفه و 
موضوعه هر علمی عبارت اســت از یک عده احکامی قطعی 
یا وضعی که عقل در مورد موضوع آن علم دارد و این مطلب 
از بررسی یکایک آن اصول متعارفه روشن می شود؛ و اسلوب 
و روش فکری خاص هر علمی نیز عبارت اســت از یک نوع 
ارتباط فکری خاصی که بین انســان و موضوع آن علم باید 
برقرار شود و بدیهی اســت که نوع ارتباط فکری بین انسان 
و شینی از اشیا، بســتگی دارد به نحوه وجود و واقعیت آن 

شیء؛ مثا اگر شیئی از نوع اجسام است، ناچار باید ارتباط 
جسمانی و مادی بین انسان و آن شیء برقرار شود و احساس 
و آزمایش عملی همان ارتباطات مادی است که دستگاه فکر 
با اشیا پیدا می کند، و اگر آن شیء وجود نفسانی دارد باید به 
مشاهده حضوری و نفسانی که یگانه وسیله ارتباط ذهن با آن 
شیء است پرداخته شود، و اگر آن شیء کیفیت عقانی دارد، 
یعنی حقیقتی است که عقل با اعمال قوه انتزاع آن را یافته 
است باید با سبک قیاس و برهان و تحلیل عقانی مورد بررسی 
قرار گیرد. از اینجا نقش مهمی را که موضوعات علوم در علوم 
دارند می توان دریافت؛ زیرا از آنچه در این مقدمه گفته شد، 
معلوم شد که اوال اســتقال و امتیاز یک علم از علم دیگر و 
ثانیا اختصاص اصول متعارفــه و موضوعه آن علم به آن علم 
و ثالثا اختصاص اســلوب تحقیق خاص آن علم به آن علم 
ناشــی از ناحیه موضوع آن علم است. پس موضوع هر علم و 
فنی نماینده استقال و تعیین کننده روش و اسلوب تحقیق 
و منشأ اختصاص اصول متعارفه و مبانی اولیه آن علم به آن 

علم است )مطهری، 13۷5: 4۷۸(.

نسبت فلسفه با فلسفه علوم
از مطالب پیش گفته روشن شد که فلســفه با اثبات وجود 
و نحوه وجــود موضوع علوم )در حقیقت فروض اساســی و 
بنیادی علوم( و نیز روش نظریه پردازی درباره موضوع، نقاط 
آغاز نظریه پردازی در علوم را معلوم می سازد. اگر به ماهیت 
و ظرفیت دانشی فلسفه توجه شود، روشن می شود که گویی 
فلســفه با تمام ظرفیت خود به کمک علوم آمده است؛ زیرا 
مهم ترین کارویژه و رســالت فلســفه - حداقل در فرهنگ 
اسامی - استخراج قواعد عام حاکم بر وجود است. بنابراین 
فلسفه با استفاده از قواعد عام حاکم بر هستی، به استخراج 
قواعد حاکم بر هستی و واقعیت موضوع علوم می پردازد. نکته 
مهم تر آن است که فلسفه، خود نیز به روشی برای شناخت 
هستی نیازمند اســت. این روش با مبانی و مفروضاتش در 
قلمرو توانایی ها و ناتوانایی های شناختی آدمی و نیز منابع و 
ابزار شناخت، به عنوان مبانی معرفت شناختی به استخراج 
قواعد حاکم بر نحوه هستی موضوعات علوم و در نتیجه روش 
نظریه پردازی متناسب با موضوع برای علوم می پردازد. براین 
اساس فلسفه با تمام دارایی خود یعنی مبانی معرفت شناختی 
و مبانی هستی شناختی برآمده از آن، به کمک تولید فروض 
بنیادی و روش نظریه پردازی علوم آمده اســت. این حوزه 
معرفتی - یعنی شناخت موضوع هر علم و ملحقات آن نظیر 
روش- همان چیزی است که از آن به عنوان »مبانی علوم«، 
»فلســفه علوم« و یا »پارادایم« تعبیر می شود که می تواند 
با رویکردی الکانوشــی به عنوان »هســته سخت« آن علم 

نقش آفرینی کند.

اندیشه علم

امتحان الهی با استدراج دادن 
نعمت در مقابل نافرمانی کردن

آیت اهلل حاج آقــا مجتبی 
تهرانی)ره(: آقایان بحثی در 
باب اســتدراج دارند که در 
آیات و روایات آمده است. 2 
آیه را مطرح کنم: در سوره 
قلم ]آیــات 44و 45[ آمده 

است: »َسَنْســَتْدِرُجُهْم ِمْن َحیُث اَل یْعلَُموَن. َوأُْملِی 
لَُهْم إِنَّ کیِدی َمِتیٌن: به تدریج آنان را به گونه  ای که در 
نیابند ]گریبان[، خواهیم گرفت و مهلت شان می  دهم؛ 
زیرا تدبیر من ]سخت[ استوار است.«. »نَْسَتْدرُِجُهْم« ؛ 
درجه، به آنها نعمت می دهیم. »ِمْن َحیُث اَل یْعلَُموَن«؛ 
نمی فهمند. مثًا کودکی که بی ادبی کرده است و به او 
جایزه می دهند. باز هم بی ادبی می کند و باز هم جایزه 
می گیرد. نمی فهمد همینطور دارد او را جلو می برد تا 
به جایی می رسد که کارش تمام می شود: »َوأُْملِی لَُهْم 
إِنَّ کیِدی َمِتیٌن«؛ مهلت به آنها دهیم و همانا اَْخِذ َمن 

شدید و محکم است.
در سوره آل عمران ]آیه 1۷۸[ دارد: »َواَل یْحَسَبنَّ 
ََّما نُْملِی لَُهْم َخیٌر ِلَنُْفِسِهْم«؛ کسانی  َِّذیَن کَفُروا أَن ال
که کافر شدند، گمان نکنند اینکه ما به آنها مهلت 
ََّما نُْملِی لَُهْم لِیْزَداُدوا  دادیم و به نفع شان اســت. »إِن
إِثًْما«؛ به آنهــا مهلتی دادیم تا گناهانشــان زیاد و 

انباشته بشود. 
بعد هم: »َولَُهْم َعَذاٌب ُمِهیٌن: و ]آنگاه[ عذابی خفت  آور 
خواهند داشــت.« می گذاریم کــه در قیامت عذاب 

خالص را به او تحویل بدهیم.

رهنمای مقصود
آیت اهلل العظمی جوادی آملی: فرمود این پیامبر شــما با دو 
ویژگی آمده است: هم هدف را می داند که چیست و هم اینکه 
راه را بلد است. کسانی به مقصد می رسند که هدفمند باشند 
اوالً و راه  شــناس باشــند ثانیاً؛ این گروه می شوند متمّدن، 
می شوند عقانی و مانند آن. آن دو خطری که شما را تهدید 
می کرد، نه می گذاشت شما هدفمند باشید و نه می گذاشت 
شما راه شناس باشید. فرق اساسی ضالت و غوایت این است 
که ضاّل آن کسی است که راه را نمی داند و غاوی آن کسی 
اســت که هدف ندارد یعنی کجا برود کجایی است چه کار 

می خواهد بکند را نمی داند.
ابلیس این دو دام را در مسیر زندگی جامعه قرار داده است: 
﴿َو َلُِضلَّنَُّهْم﴾ و ﴿َو َلُْغِوینَُّهْم﴾؛ این ﴿َلَُمنِّینَُّهْم﴾ و ﴿َلَُزیَننَّ 
لَُهْم فِی اْلَْرِض﴾، همه اینها مقدمه است برای این دو خطر: 
یکی اینکه اّول نمی گذارم که اینها هدفمند بشوند که بدانند 
کجا می خواهند بروند و دیگر اینکه اینها را از راه به در می برم؛ 
اگر هم هدف را تشخیص بدهند، من نمی گذارم راه را ادامه 

بدهند.
بیراهه رفتن را می گویند ضالت و بی مقصد بودن را می گویند 
غوایت. بعضی ها اصًا نمی دانند که برای چه خلق شــدند و 
چه کار می خواهند بکنند، خب اینها غاوی اند یعنی بی هدف 
هستند؛ برخی ها هدف دارند ولی نمی دانند راه کجاست و از 

چه راهی می خواهند به مقصد برسند.
خدای سبحان سوگند یاد کرد که وجود مبارک پیغمبر )علیه 
و علی آله آالف التحیه و الثناء( هم هدف را می شناسد و هم 
راه را می داند و طی طریق می کند: ﴿ما َضلَّ صاِحُبکْم﴾، پس 
راه را بلد است، ﴿َو ما َغوی﴾ هدف دارد. اگر رهبری هدفمند 
باشد، راه شناس باشد، راهرو باشــد، راهنما باشد، باید از او 

پیروی کرد.
منبع: تفسیر سوره مبارکه نجم، جلسه 1، مورخ 1395/12/07

اندیشه مسطور

اندیشه اخاق

حب چیست و چه آثاری دارد؟
عالمه محمدحسین طباطبایی)ره(: 
حب در حقیقت تنها وســیله ای 
است برای اینکه میان هر طالبی 
با مطلوبــش رابطه برقــرار کند. 
حال ببینیم حب چیســت؟ و چه 
آثاری دارد؟ حب در حقیقت تنها 

وسیله ای است برای اینکه میان هر طالبی با مطلوبش رابطه 
برقرار کند و هر مریدی را به مرادش برساند و حب اگر مرید را 
به مراد و طالب را به مطلوب و محب را به محبوب می رساند، 
برای این اســت که نقص محب را به وسیله محبوب برطرف 
سازد تا آنچه را ندارد دارا شود و کمبودش  تمام و کامل گردد.
پس برای محب هیچ بشارتی بزرگ تر از این نیست که به او 
بفهمانند محبوبش دوســتش دارد، اینجاست که دو حب با 
هم تاقی می کنند و از دو سو غنج و دالل رد و بدل می شود.

پس انسان اگر غذا را دوست دارد و به سوی آن کشیده می شود 
و درصدد تهیه کردنش برمی آید، برای این است که به وسیله 
آن نقصی را که )همان گرســنگی باشــد( در خود احساس 
می کند برطرف نماید و یا اگر عمل زناشویی را دوست می دارد 
و درصدد رسیدن به آن برمی آید برای این است که نقصی را 
که در خود سراغ دارد )که همان شهوت است( از خود برطرف 
نماید. و همچنین دلش برای دیدن دوستش پر می زند و این 
عاقه باعث می شود که بپاخیزد و درصدد دیدار با او برآید. و به 

وسیله انس با او، تنگی حوصله خود را جبران کند.
و به همین منوال اگر عبد موالی خود را دوســت می دارد  یا 
خادم به مخدوم خود عاقه می ورزد برای این است که خود را 
اسیر و گرفتار حق او می داند، عبد، خود را اسیر حقوق موال، 
و خادم، خود را رهین احســان مخدوم می داند و می خواهد 

سنگینی این حق را از دوش خود بیفکند.
منبع: ترجمه تفسیرالمیزان، جلد3، ص2۴7

اندیشه ایمان

»ماوتاریخفلســفهاسالمی«پیش
ازآنکهاثــریدرمــوردتاریخفلســفه
اســالمیباشــد،یککتابآموزشــی
فلســفهورزی و اندیشــیدن بــرای
اســت.روشفهمهمدالنــهدرتمام
مطالــبکتــابکارشدهاســت.هــر
نگاهــی بــا داوریاردکانــی چنــد
خــاصبــهزمــانوتاریــخ،ایــنکتاب
رانوشتهاســتامــانــگارشوطــرز
پــردازشمســائلدرآنمیتوانــد
راهنمــایاندیشــیدنبــرایکســانی
باشدکهقصدفلسفهورزیوبررسی

موضوعاتعلومانسانیرادارند
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یوسف ادامه پیدا کرد؟
برای اینکه در فیلم بوی پیراهن یوسف، مظلومیت 
بود. سوت، خیلی مظلوم است. کسانی که شیمیایی 
می شوند نمی توانند نفس بکشند و فقط با لوله نفس 
 کشیدن امکان پذیر است. من هدفم این بوده که این 
مشکالت با صدای ســوت تداعی کند. برای همین 
این سوت مظلوم است. یک عده ممکن است که در 
موسیقی شان سوت بزنند برای اینکه شاید خوشگل 
و قشنگ بشود اما بهره مندی از سوت در آثار من با 
منظور است. سازهایی که انتخاب می شوند و سولو 
می زنند بی منظور انتخاب نشــده اند. اگر در فیلم 
اعتراض آقای مسعود کیمیایی یک دفعه فریاد انسان 
را می شــنویم که این صدا نوعی اعتراض است که 

به دنبال آن حقیقت خودش است.
همه این صداها و ســازها با منظور و هدف استفاده 
شده اند و همه یک چیزی را بیان می کند. اما کسی 
اینها را می فهمد که زبان موســیقی را آگاه باشــد. 
وقتی شــما به زبان موســیقی آگاه نباشید فقط از 
ملودی هایش لــذت می برید ولــی منظور و هدف 

موسیقی را متوجه نمی شوید.
این سوت یکی از مشخصات بارز آثار 
شما در بخش حماسی اســت. ما آن نوستالژی 
و خاطره ای که از اجراهای شــما داریم با اجرای 
مرحوم خورشید فر بود بعد از آن هر کسی این 
سوت را زد آن حس نوستالژی را ندارد. به عنوان 
آهنگسازی که از این مقوله استفاده می کنید بعد 
از آقای خورشیدفر کسانی بودند که در این زمینه 
قوی باشند که شما بتوانید درکارهایتان از آنها 

استفاده کنید؟
حتما خیلی کســان هســتند که می توانند سوت 
بزنند. آن ســوتی که من برای فیلم از کرخه تا راین 
انتخاب کرده بودم سوت بود ولی در آن مظلومیت 
بود. سوت هایی که برای اجرای این اثر در این سال ها 
انتخاب کرده ام سوت هســت ولی درآن مظلومیت 
نیست که باید هدایتش کنم. خودم را آماده کرده بودم 
که به جایش یک  ساز دیگری بگذارم ولی گفتم چون 
مردم این قطعه را با این فرم شنیده اند همانجوری 
بشنوند. آقای خورشــید فر هم فی البداهه نبود که 

بگویم سوت بزن، بیاید و برود. 
روی آن هم کار شــده بود. یا در فیلم بوی پیراهن 
یوسف من به دنبال صدای متفاوت می گشتم وقتی 
آقای تفرشی پیش من آمد گفتم صدایت خوب است 
ولی می شود از گلویت بخوانی و صدایی شبیه بزغاله 
داشته باشی؟ گفتم من این را می خواهم. او هم خواند 
و رفت بیرون. گفت چی شد گفتم بعد از میکس به 
شــما می گویم. از آن روز به بعد بارها به من گفت با 
من چه کردی که هر کسی من را به استودیو می برد 
می گوید آن صدایی را می خواهیــم که برای آقای 
انتظامی خواندی. باالخره باید این صداها انتخاب و 

روی آنها کار شود.
شما همیشه آثارتان را با ارکسترها 
رهبری می کنید. آیا این مســئله به حساسیت 
شما برای اجرای آثارتان برمی گردد یا شیوه کار 

رهبران ارکستر را تأیید نمی کنید؟
خیر به هیچ عنوان. همه رهبران ارکستر کارشان را 
به خوبی انجام می دهند. هم اکنون هم آقای نصیر 
حیدریان رهبر ارکستر است که دوست صمیمی من 
است ولی خوب من این موسیقی را با پوست وگوشت 
بدنم حس می کنم. ایشان شاید از این موسیقی یک 
موسیقی خوب و عالی با ارکستر بیرون بکشد ولی 
حس من نباشد من خودم کار می کنم چون حسم 
را می توانم به نوازنده ها منتقل کنم. البته خیلی هم 
به این موضوع فکر نکرده ام که چرا این کار را ندادم 
به کس دیگري رهبری کند. بیشتر از من خواستند 

خودم انجام بدهم.
در تمام آثار شــما خانم صدرسالک 
نوازنده هارپ است چرا در این اجرا نیست. قهری 

که اشاره کردید خانوادگی است؟ 
خیر. همسر من زندگی اش را بخش بخش کرده است. 
به همین دلیل بخش نوازندگی اش دیگر تمام شده 
است و هم اکنون فقط تدریس می کند. به طور کلی 
شما به مرحله ای می رسید که برایت انجام کارهایی 
ازجمله نوشتن و  ساز زدن مشــکل هست.  من که 
عاشق ســازم بودم و در کمد می رفتم و  ساز می زدم 
و کار می کردم 2سال است که دست به سازم نزدم. 
برای اینکه اصال نمی توانم  ســاز را از زور درد روی 

دستم نگه دارم.

موسیقی جنگ، نوای حماسه است
گفت و گو با مجید انتظامی، آهنگساز  درباره حال و هوای این روزهای موسیقی کشورمان
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شما در آژانس شیشه ای صدای سولو 
ویلن را نمی شنويد؟ شــما صدای حاج 
کاظم را نمی شنوید؟ صدای حاج کاظم 
از آن ســولو ویلن بیرون می آید. لطیف 
ولــی خشــن اما بــا وقــار مــن خــودم که 

می شنوم چون خودم نوشتم

نت های جنگی
از همان روزهای اول آغاز جنگ تحمیلی نوعی از موسیقی 
در ایران خلق شد که عنوان موسیقی جنگ را به خود گرفت.

از آژیر قرمز و ســفید تا همخوانی های پشــت خاکریزها و 
قطعاتی که توسط آهنگسازان برجسته موسیقی ایران خلق 

شد همگی در رده موسیقی جنگ قرار گرفتند.
موسیقی جنگ همیشه و در همه کشورها جایگاه خاصی را 
به خود اختصاص می دهد که ایران نیز از این قاعده مستثنی 
نیســت و زمانی این موســیقی ها ماندگاری خود را حفظ 
می کنند که تا دهه ها بعد از اتمام جنگ نیز قابلیت شنیده 
شدن دارند.همانند بسیاری از موسیقی ها و نوحه هایی که 
در وصف جنگ و رشــادت رزمندگان ایران بــرای دفاع از 

سرزمین شان ساخته شده اند.
شــاید نخســتین قطعه از این ســبک را بتوان نوحه »ای 
شهیدان به خون غلتان خوزستان درود«دانست که به نوعی 
پایه موسیقی حماسی و نوحه را بنا نهاد که همان زمان نیز با 
استقبال زیاد مواجه شد. به تدریج آثار دیگری در طول جنگ 
تحمیلی ساخته شــد که تا به امروز نیز با شنیدن نخستین 
موتیوهای آن، تمام قطعه و حال وهــوای آن زمان تداعی 
می شود که از آن جمله می توان به »ای لشکر صاحب زمان«، 

»با نوای کاروان...« با صدای صادق آهنگران اشاره کرد.
بعد از آهنگران، غــالم کویتی پور با الهــام و الگوبرداری از 
آهنگ های محلی بوشهر این روند را ادامه داد و هر دو در کنار 
هم به ترویج چنین موسیقی در جبهه ها پرداختند. آهنگران 
بیشــتر از ملودی های دزفول، شوشــتر، بختیاری و دیگر 
نواحی جنوبی ایران بهره می گرفــت و کویتی پور منحصراً 
به نغمات منطقه بوشــهر توجه داشت. در کنار کویتی پور و 
آهنگران، حسین فخری و حاج منصور اصفهانی نیز در این 
زمینه فعالیت چشمگیری را داشتند. که آهنگ »ممدنبودی 
ببینی« با صدای حسین فخری یکی از همین آثار مرتبط با 

جنگ بود که تا به امروز جایگاه و ماندگاری بسیاری دارد.
در کنار موســیقی های حماســی و نوحه هایی که هم در 
جبهه ها و هم بعدتر از رادیو و تلویزیون پخش می شد، آثار 
بسیاری با مضمون جنگ در ژانر موسیقی سنتی و ارکسترال 
ایرانی توسط آهنگسازان بنام کشورمان همچون محمدرضا 
لطفی، حسین علیزاده، هوشنگ کامکار... ساخته شده که 
خوانندگانی چون شــهرام ناظری آنها را خوانده است که از 
آن جمله می توان به قطعاتی چون »ای برادر«، »کجائید  ای 
شهیدان خدایی«و »شهید« اشاره کرد.یکی از قطعاتی که 
محمدرضا لطفی در زمان جنگ ساخته بود قطعه »برخیز 
که دشمن به دیار آمده امروز ای شیردالن وقت شکار آمده 
امروز« بود که روی غزلی از آقای »کاشانی« با صدای »شهرام 
ناظری«بعد از حادثه هویزه ساخته بود.او همچنین پس از 
پیروزی رزمندگان در خوزستان تصنیف »ظفر« در چهارگاه 
را با صدای شهرام ناظری ساخت. البته این تصنیف با صدای 
محمد گلریز هم اجرا شد.او همچنین بعد از شهید شدن یکی 
از اقوام »شهرام ناظری« که خلبان بود، قطعه »شهید« را با 
صدای این خواننده در دستگاه »همایون«ساخت. عالوه بر 
قطعاتی که این آهنگساز در زمان جنگ روی صدای شهرام 
ناظری ساخت یک قطعه نیز در آواز بیات اصفهان با صدای 
»محمدرضا شــجریان« بعد از قطعه »کاروان شهید«خلق 

کرد.

حسین علیزاده دیگر آهنگساز برجسته کشورمان است که 
قطعه»نینوا« را در روزهای جنگ تحمیلی ساخته است. او 
در گفت وگویی عنوان کرده که نمی گویم که من این قطعه را 
برای جنگ ساختم ولی در شرایطی بود که در جنگ زندگی 
می کردیم. من آهنگساز نمی توانستم تفنگ دست بگیرم و 
شعار بدهم. من تنها می توانم با نینوا از شمای هموطن که 
چنین درد عظیمی را به دوش می کشیدید، پشتیبانی کنم.

با بررسی موسیقی های ساخته شده در دوران ۸ سال جنگ 
، عالوه برســاخت آثاری در سبک موسیقی پاپ که شاید تا 
چندین سال قبل نیز رواج داشت، آثار سمفونیک و موسیقی 
فیلم های ساخته شده توسط آهنگسازان، نقش پررنگی در 
ماندگاری موسیقی جنگ داشــته اند که شاید بتوان مجید 
انتظامی را در این زمینه پیشرو دانست چرا که او بیشترین 
موســیقی فیلم های جنگی همچون »از کرخــه تا راین«، 
»بوی پیراهن یوسف«، »آژانس شیشه ای«، »آخرین پرواز«، 
»پوتین«، »گذرگاه«، »دوئل«، »حمله به اچ 3« و...را دارد.

البته در کنار او دیگر آهنگســازانی بودند که چند موسیقی 
فیلم جنگی را ساختند همچون فریدون شــهبازبان، آریا 

عظیمی نژاد، محمدرضا علیقلی.
مجید انتظامی همچنین در زمینه ساخت آثار ارکسترال و 
سمفونیک نیز پیشرو بوده است چرا که او ساخت سمفونی 
مقاومت، سمفونی خرمشهر، ایثار، صلح و این فصل را با من 
بخوان در کارنامه هنری خود دارد. البته نخستین سمفونی 
مرتبط با جنگ، ســمفونی »فلک االفالک« ساخته کامبیز 
روشن روان است.همچنین نغمه »دایه دایه وقت جنگه« نیز 
در همین اثر سازبندی شد و شکل ارکسترال به خود گرفت. 
سمفونی ایثار و شهید ساخته شاهین فرهت نیز سال ها بعد 

از اتمام جنگ توسط او ساخته شده است.
سمفونی »سرداران« و »اروند رود« نیز توسط محمدسعید 
شــریفیان و پوئم ســمفونی »آب تشــنه« به آهنگسازی 

محمدرضا علیقلی ساخته شد.
در طول ۸ ســال جنگ تحمیلی آثار بســیاری با مضمون 
جنگ ساخته شده اند که از نقش هر کدام از آثار ساخته شده 

نمی توان به راحتی گذشت.

پیام پیامبر)ص(
کتاب »پیام پیامبر« به قلم 
آیــت اهلل ســیدمحمد تقی 
حکیم در باب ســیره پیامبر 
اسالم)ص( نوشته شده و در3 
بخش به زندگی و شخصیت 
معنوی حضرت محمد)ص( 
پرداختــه اســت. آیت اهلل 
سیدمحمد تقی حکیم درباره 

این کتاب گفته است؛ این کتاب یکی از دوره کتاب هایی 
است که در شرح پاره ای از سخنان پیامبر)ص( و امامان 
تألیف کرده ام. در کتاب حاضر تعدادی از کلمات پیامبر 
اســالم)ص( ترجمه و تا حدودی منظور آن حضرت 
روشن شده اســت. مطالب کتاب در 3بخش تنظیم و 
ارائه شده است: بخش اول؛ مختصری از زندگی پیامبر 
اکرم)ص( با عنوان »زندگینامه پیامبر)ص(. بخش دوم؛ 
صفات برجسته و اخالق ستوده پیامبر با عنوان »مزایای 
اخالقی پیامبر)ص( و بخش ســوم؛ تفسیر پاره ای از 
کلمات پیامبر)ص( به نام »گفتــار پیامبر)ص(«. در 
بخشــی از این کتاب با موضوع»تواضع« می خوانیم: 
»پیامبر)ص( با آن منصب عالی و مرتبه بلندش از همه 
مردم متواضع تر بود. ابی امامه نقل می کند که پیامبر 
خدا بر ما وارد شد درحالی که بر عصا تکیه داشت. ما به 
احترام حضرتش به پا ایستادیم. پیامبر)ص( فرمودند: 
»بلند نشــوید همچنان که اقوام غیرعرب، یکدیگر را 
تعظیم می کنند.« انس نقل می کند که درنظر مردم، 
شخصی محبوب تر از پیامبر نبود. هر وقت آن حضرت 
را می دیدند بلند نمی شدند، زیرا می دانستند پیامبر این 

عمل را دوست ندارد... .«

سبز قبا
کتاب »ســبز قبــا« مجموعه ای از 
داستان های کوتاه با موضوع سیره 
و شــخصیت پیامبر اسالم حضرت 
محمد)ص( است که از سوی دفتر 
نشر فرهنگ اســالمی منتشر و در 
دسترس عالقه مندان به داستان های 
دینی قــرار گرفته اســت. این اثر 
داستانی در قالب یکی از آثار »کتاب 
خاتم« منتشر شــده که محوریت 

داستان های آن، سیره و شخصیت پیامبر اسالم)ص( به قلم 
نویسندگان امروزی است. داستان های ارائه شده در این کتاب، 
از آثار برگزیده جشــنواره خاتم با موضوع سیره و شخصیت 
پیامبر اســالم)ص( است که هر سال در کشــورمان برگزار 
می شود و نویسندگانی از کشورمان و حتی کشورهای اسالمی 
در آن شرکت می کنند. جشنواره خاتم با اهدافی مانند تعمیق 
شناخت طبقات و سنین مختلف جامعه با شخصیت، زندگی و 
سیره رسول اکرم صلوات اهلل علیه، تولید آثار فرهنگی)داستان، 
رمان، نمایشنامه، فیلم و...( با محوریت شخصیت پیامبر گرامی 
اسالم )صلی اهلل علیه وآله وســلم( به عنوان الگوی بشریت، 
ترویج فرهنگ مطالعه، فراهم آوردن زمینه کشف استعدادهای 
جدید و انتخاب آثار شاخص و انتشار آنها به شیوه های گوناگون 
برگزار می شود. در کتاب»سبز قبا« داستان های »بخت آور« 
نوشته نجیبه فیروزی، »سبز قبا« نوشته امیرحسین روح نیا، 
»پله آخر« نوشته  زینب توقع همدانی، »راند هفتم« نوشته 
محمد محمدسیفی، »اوکسیجین یا محمد« )به زبان عربی( 
نوشــته فاطمه محمدصباغ و »یا محمد اکسیجین« نوشته 
فاطمه محمدصباغ از لبنان با ترجمه مجتبی رحماندوست، 
انتخاب و منتشر شده اســت. توضیح اینکه داستانی به قلم 
فاطمه محمد صباغ، هم به زبان عربی و هم به زبان فارسی در 

کتاب حاضر ارائه شده است.

 داستان ها و درس هایی 
از زندگی پیامبر اسالم)ص(

کتاب»داســتان ها و درس هایــی 
از زندگی پیامبر اســالم)ص(« با 
تدوین مرتضی نظری از سوی دفتر 
نشر فرهنگ اســالمی منتشر و در 
اختیار عالقه مندان به آثار دینی و 
تاریخی قرار گرفته است. در بخشی 
از مقدمــه این کتاب آمده اســت: 
هدف ما از طرح این داســتان ها، 
در واقع شناخت قســمت هایی از 

تاریخ بسیار مهم اسالم است. کتاب داستان ها و درس هایی 
از زندگی پیامبر اســالم)ص( شامل 120داستان از زندگی 
پیامبر اسالم حضرت محمد)ص( اســت که هدف از بازگو 
کردن آن ها، در واقع شناخت قســمت هایی از تاریخ بسیار 
مهم و حســاس اســالم اســت. در تهیه مطالب این کتاب 
ســعی شــده پس از هر داســتان، نتایج اخالقی، تربیتی، 
اجتماعی، سیاســی و فرهنگی آن هم آورده شــود ولی در 
برخی موارد به علــت طوالنی بودن حادثــه، از بیان نتایج 
آن خودداری شده است. نکته حائز اهمیت این است که از 
جنبه کاربردی داستان های تاریخی کتاب بهره برده شود و 
به صورت عملی در زندگی روزمره به کار گرفته شود. برخی 
از عناوین داســتان ها عبارتند از: »صفات اخالقی و شیوه 
معاشــرت پیامبر)ص(«، »رفتار پیامبر در خارج از منزل«، 
»صفا اخالقی و شیوه معاشــرت پیامبر«، »محمد)ص( و 
پرهیز از حــرام«، »پیامبر)ص( و قــرآن«، »پیامبر)ص( و 
محبت به کودکان«، »پیامبر)ص( و رعایت ادب و احترام«، 
»پیامبر)ص( و رعایت حقوق پدر و مادر«، »یک اصل مهم 
زندگی«، »تواضع و فروتنی پیامبر)ص(«، »رمز استجابت 

دعا«، »پیامبر)ص( و توکل بر خدا«. 

پیشخوان

تازه هاي نشر

معرفی کتاب

نوا بورنگ؛ خبرنگارنگاه

 نام مجید انتظامی با موسیقی دفاع مقدس گره خورده است. او را شاید بتوان خالق موسیقی جنگ و حماسه نامید؛ خالق 

سحر طاعتیگپ
روزنامه نگار

ملودی های ماندگار. خالق موتیوهای جدید در موسیقی همچون سوت و صدای انسان در قعر زمین. آهنگسازی پیش رو در 
ساخت موسیقی فیلم که نامش با حماسه پیوند عمیقی دارد. سمفونی خرمشهر نخستین اثر حماسی اش بود اما شاید موسیقی 
فیلم »از کرخه تا راین« را بتوان نقطه عطف موسیقی های مجید انتظامی دانست. او هوشمندانه موسیقی خلق می کند؛ همانطور که صدای نفس کشیدن جانبازان 
شیمیایی را با صدای سوت در موسیقی فیلم هایش تداعی می کند یا اعتراض همراه با مظلومیت را با صدای انسان در قعر زمین در فیلم »اعتراض« مسعود کیمیایی.

مجید انتظامی با موسیقی هایش زندگی می کند. با ملودی هایش حماسه های بسیاری را به تصویر کشیده است. با موتیوهای ماندگارش ذهن و روح مخاطبانش را 
۴ دهه با خودش همراه کرده است. اما حاال دیگر خسته است؛ از شرایط نامناسب تاالر وحدت و ارکستر سمفونیک و ارکستر ملی. از حقوق نوازندگان ارکستر. از 

بی توجهی و عدم حمایت مدیران فرهنگی و موسیقی. 
از عدم انتشار بسیاری از آثار ضبط شده اش و از خیلی موارد دیگر اما باز هم دلش برای موسیقی و تنها تاالری که روزی بزرگان موسیقی دنیا را میزبانی کرده، می تپد. 
کسی که نزدیک به ۱۰۰ اثر موسیقایی درکارنامه هنری اش دارد نه دیگر سمفونی می سازد نه قطعه ای. او این روزها نیز با ناراحتی اي که همراهش است چوب رهبری 
ارکستر را در دست گرفته آن هم فقط به خاطر مرور آثار خاطره انگیزش وگرنه همانند همین ۱۵سال از دور نظاره گر روند موسیقی ایران بود.  مجید انتظامی فقط 
آهنگساز قطعات نوستالژیک نسل ما نیست بلکه نوازنده ای است که روزی با سازش ابوا، در کنار دیگر نوازندگان، ارکستر سمفونیک تهران را سرپا نگه داشت تا 

صدای تنها ارکستر سمفونیک ایران قطع نشود اما او نه تنها دیگر اثری خلق نمی کند بلکه دیگر  ساز هم نمی زند.
او دیگر  ساز  نمی زند قطعه هم نمی سازد اما وقتی پای اجرای آثارش به میان می آید خودش چوب رهبری ارکستر را به دست می گیرد تا حس و حالش را از ساخت 

آثاری که برآمده از روح و قلبش است با روایت نوازندگان به مخاطبان ارائه کند.  

شــما خالق یک ژانری از موسیقی 
هستید به اسم موسیقی دفاع مقدس که خیلی از 
آهنگسازان پیرو شما این ژانر را ادامه دادند. این 

نوع موسیقی را با چه فاکتورهایی خلق کردید؟
من عاشق یک چیزهایی در زندگی ام هستم و سعی 
می کنم به آنها نزدیک شــوم. اوایل انقالب بود که 
جنگ بدون اینکه ایران اطالع داشته باشد شروع شد 
و هجوم مردم و نسل جوان به جبهه ها باعث تعجب 
همه بود برای اینکه آن موقع ایران آماده جنگ نبود و 
بچه های ما دست خالی به جبهه رفتند و از این خاک 
دفاع کردند. برای من خیلی مقدس اســت که یک 
تعداد جوان جان خودشان را دادند که االن ما اینجا 
نشسته  باشیم. تا تاالر رودکی و تاالر وحدت پابرجا 
باشــد. اگر آن موقع این جوان ها نبودند معلوم نبود 
االن وضعیت چگونه بود. من به نوبه خودم فکر می کنم 
که باید پاسخگوی آن حماسه ها باشیم برای همین، 
حماسه خرمشهر را که نخستین موسیقی حماسی 
بود، نوشتم تا به امروز که بیش از 100 قطعه موسیقی 
دارم اما شــاید باورتان نشــود برای طی کردن این 
مسیر باید لباس آهنین به تن داشته باشید. البته که 
مسئولین لطف دارند و سعی می کنند همه  چیز مهیا 
باشد ولی متأسفانه خیلی چیزها خراب شده و برای 
درست کردنش نیاز به زمان داریم. به عقیده من تاالر 
وحدت حرمت دارد که حرمتش شکسته شده است. 
روزگاری در این ســالن بزرگ ترین موزیسین های 
دنیا اجرا کرده اند. موزیسین ها با عشق کار می کنند 
ولی عشقی به آنها داده نمی شــود. اعضای ارکستر 
حقوق های بسیار کمی دارند که در شرایط کنونی 
کفاف زندگی شــان را نمی دهد. پس آقای وزیر از 
شما خواهش می کنم به این تاالر برسید به ارکستر 
ســمفونیک تهران برســید و نگذارید از بین برود. 
می دانم همه شما حسن نیت دارید دست ها بسته 
است و مشکالت زیاد اســت ولی این هم یکی از آن 

مشکالتی است که باید حل شود.
در همه جای دنیا آثار سفارشی توسط 
آهنگسازان مطرح ســاخته می شود اما چرا در 

کشور ما این مسئله مورد انتقاد است؟
همه جای دنیا کار سفارشــی دارند. ارکســترهای 
بزرگ و مشهورشان به آهنگسازان سفارش ساخت 
اثر می دهند ولی در اینجا مثل اینکه کار سفارشی 
انجام دادن، بد است چون یک عده جبهه می گیرند و 
آدم حس می کند گناه کرده که کار سفارشی انجام 
داده است و جالب تر اینکه کســی که این کارها را 

سفارش داده، خودش کار را نمی شنود.
حدود 10 سال پیش اثری را برای یک بنیادی ساختم 
و وقتی بعد از سال ها به سراغشان رفتم برای پیگیری 
انتشار اثرم و زمانی که به آنها گفتم اگر نمی خواهید 
این کار را پخش کنید بدهید ما پخش کنیم گفتند 
می شود یک ســی دی هم به ما بدهید؛ یعنی کار را 
اصال نداشتند. متأســفانه رئیس که عوض می شود 

همه  چیز تغییر می کند.
 جای دیگری نیز درخواست ساخت سمفونی از من 
داشتند و حین صحبت گفتند که سمفونی انقالب 
را اصال نشنیده اند. خب ما برای چی داریم این کارها 
را می کنیم؟ دل من خیلی پر است. چرا مسئولین 
بایستی فقط در دهه فجر یا هفته دفاع مقدس یادشان 
بیفتد که آثار ما اجرا شود درصورتی که این کار باید 
همیشه ادامه پیدا کند. کار کمی نبوده که دشمن 
قسمتی از ممکلت ما را گرفته بود و یک تعداد جوان 
آنها را پس گرفتند. این کار کوچکــی نبوده که ما 
فقط ســالی یک بار بیاییم حماســه خرمشهر اجرا 

کنیم. به نظرم ما تا به امروز بایستی به عمر سال های 
جمهوری اسالمی سمفونی انقالب داشته باشیم و 
۴0 تا اثر درباره حماسه خرمشهر داشته باشیم نه یک 
قطعه. این نشان می دهد که موسیقی، اهمیتی ندارد. 
ما داریم جوش می زنیم که موسیقی را زنده نگه داریم 

اگر ما جوش نمی زدیم موسیقی االن نبود.
همه این اتفاقات باعث مایوسی از ادامه کار می شود.

شما ۱۰ سال از صحنه اجرای موسیقی 
دور بودید قرار است به زودی کنسرت برگزار کنید؟

 من 1۵ ســال اســت که دیگر کار نمی کنم. من از 
موسیقی قهر کرده ام. بســیاری از هنرمندان سابق 
این عرصه را رها کرده اند. از بچه های حرفه ای سابق، 
هیچ کدام نیستند؛ برخی از آنها بازنشسته شده اند 
و برخی دیگــر جذب کارهای دیگری شــده اند اما 
بچه های جوان، مستعد و خوبی این روزها در عرصه 
موســیقی فعال هستند و خوشــبختانه این روزها 
شرایط بهتر اســت. در مقایســه با چند سال قبل، 
کنسرت های بیشــتری برگزار می شود و در همین 
فصل تابســتان تعداد زیادی کنســرت در تهران و 
شهرهای دیگر برگزار شد. از این رو فکر کردم شاید 
من هم بتوانم کمکی باشم و تصمیم به فعالیت گرفتم 
و برای نخستین بار اســت که سمفونی خرمشهر را 

به صورت کامل اجرا می کنیم.
چه کسی شما را ناراحت کرده که از 

موسیقی قهر کرده اید؟
همین هایی که برایشــان کار می کنــم. دیگر هم 
نمی نویســم. برای اینکه تا حاال این همه نوشــتم 
چه شد. فکر کنید ۴ تا دیگر می نوشتم چه می شد 

هیچی!!
 اگر شما را نسل دوم آهنگسازان فیلم 
ایران پس از انقالب درنظــر بگیریم، خیلی از 
آهنگسازان نسل بعد، از شما متاثر بودند. شما 
نسلی بودید که موسیقی فیلم بعد از انقالب  را 
رشــد دادید و متحول کردید همه کارهایی که 
ساختید می توانست نقطه عطفی برای موسیقی 
فیلم بعد از انقالب باشد. چرا می گویید این همه 

کار کردم هیچی.
من بیش از 100 قطعه ســاختم و هیچ آهنگسازی 
اندازه من موسیقی ضبط شده ندارد. من باالی 100 
ساعت موسیقی ضبط شده دارم بس است دیگر. من 
همه عمرم کار کردم این آخــرای عمر هم باز بدوم 
بس است دیگر. از طرفی شــما برای کسی زحمت 
می کشــید که ارزش کارت را بداند وقتی نمی داند 

نکنی بهتر است.
هیچ کس نیامده به من بگوید تو از چه کســی و چه 
چیزی ناراحت هســتی که من بگویــم از این آدم 

ناراحتم به این دلیل.
 شما ســال ها نوازنده ابوا ارکستر 
سمفونیک تهران بودید هم اکنون چقدر فاصله 
بین آن ارکستری که شما کار کردید و ارکستر 

سمفونیکي که امروز هست، می بینید؟
اصال قابل مقایســه نیســت. آن موقــع ۸0 درصد 
نوازندگان ارکســتر، خارجی بودند؛ درواقع ما یک 
ارکستر بین المللی داشتیم که با ارکسترهای درجه 
یک دنیا برابری می کرد. بعد که انقالب شــد همه 
رفتند و تنها 1۸ تا 22 نفر ماندنــد البته که همان 
زمان مسئولین نمی دانستند با ما چه کنند چون ما 
رسمی شده بودیم. ما می آمدیم اینجا کارت می زدیم 
تا ظهر می ماندیم دوباره کارت می زدیم می رفتیم. 
خودمان خسته شدیم به همین دلیل یک روز به خانه 
مرحوم حشمت سنجری رفتیم که به ارکستر بیاید 

و کارمان را ادامه دهیم. ایشان آمدند و کمک کردند 
و ما توانستیم با همان ارکستر 20 نفری سمفونی ۵ 
بتهوون را اجرا کنیم. کارهایی که آن موقع کردیم 
ارکستر را زنده نگه داشــتیم. حاال از این به بعد این 
نسل است که باید این ارکستر را با حمایت مسئولین 

بارور کند.

نقطه عطف آثار حماسی و دفاع مقدس 
شما موسیقی فیلم از کرخه تا راین است که از 
همان اثر، موتیوهای جدیدی در موسیقی خلق 
کردید همانند صدای سوت، صدای آدم که از قعر 
زمین می آید و از عمق زمین فریاد می زند. این 

موتیوها و تم ها چگونه خلق شدند؟
تمام آثاری که من نوشتم دارد فریاد می زند. در یکی 
انسان فریاد می زند در یکی سوت دارد فریاد می زند 
در دیگری ویلن دارد فریاد می زند. در واقع در همه 
آنها فریاد است اما فریاد در مظلومیت. این فریادها 
شنیده نمی شود چون منتقد موسیقی نداریم. من 
نباید درباره موسیقی هایم صحبت کنم بلکه یک نفر 
سومی باید بیاید این موسیقی ها را تجزیه و تحلیل 
کند تا معلوم شود این موســیقی چه بیانی را دارد. 
همه موســیقی ها و ملودی های من یک نوع فریاد 
اســت با فرم های مختلف. از کجا آمده؟ وقتی من 
کار می کنم خودم را جای آن کاراکتری که در فیلم 
می بینم قرار می دهم. در فیلم از کرخه تا راین سعید 
بود که بینایی اش را از دست داده بود یا کسی دیگر 
حنجره اش را از دست داده و دیگری یک شیمیایی 
شده. من خودم را جای اینها می گذارم و از شکم اینها 
این صداها بیرون می آید. من چیزی را از خودم خلق 
نمی کنم. من وقتی یک آهنگ را تمام می کنم، بلد 
نیستم آهنگ دوم ام را شروع کنم. نمی دانم چه کار 
باید بکنم مدت ها طول می کشد یاد بگیرم چگونه 
آهنگ دوم ام را شــروع کنم. نمی دانم خدا هم یارم 
بوده یا بنده اش را دوســت داشته و طوری حمایت 
کرده که این صداها در ذهن من می آید و یادداشت 
می کنم. من خودم عاشــق این آثارم هستم. من با 
اینها می خوابم و با اینها بیدار می شوم. شاید حمل بر 
خودخواهی بشود اما مگر بد است که آدم کار خودش 

را دوست داشته باشد.
در فیلم »بوی پیراهن یوســف« و 
»آژانس شیشــه ای« آن صداهای اعتراضی از 

کدام شخصیت ها به ذهن شما رسید؟
شــما در آژانس شیشــه ای صدای ســولو ویلن را 
نمی شنوید؟ شما صدای حاج کاظم را نمی شنوید؟ 
صدای حاج کاظم از آن ســولو ویلن بیرون می آید. 
لطیف ولی خشن اما با وقار من خودم که می شنوم 

چون خودم نوشتم.
چرا صدای سوت در فیلم بوی پیراهن 
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