
اعتراض یا  جنگ خیابانی؟
خسارات ناآرامی های اخیر؛ از جان هایی که گرفته شد تا اموال عمومی که نابود شد

خطاب این متن کسانی اند که معترض اند. معترض به 
مرگ مهسا و گشت ارشــاد و حجاب اجباری و اوضاع 
اقتصادی و غیره. فرض کنیم اعتراض شان حق است؛ 

راه اصالح از داالن آدم کشی است؟ 
یکی گفت این ما نیستیم. گفتم بله مطمئنم. اما شما دقیقا کجا هستید؟ اصال صدای 
اعتراض شما شنیده می شود؟ دقیقا البه الی شعار »اصل نظام نشانه است« مطالبه 

شما کجاست؟ اصال هشتگ و شعار شما چیست؟ 
واقعیت این است که بیشترین قربانی این روزها، اعتراض معترضان است. عجیب 

است که هنوز مسئله برای برخی روشن نیست. چشم باز کنیم و ببینیم. 
زاهدان چند ده نفر را کشتند و روانه بیمارســتان کردند. جیش الظلم مسئولیت 
عملیات تروریستی را پذیرفت. صحنه های آتش و خون را در شهر دیدیم و سکوت 

کردیم؟ 
طی این چند روز 20بانک را به آتش کشیدند. 85 آمبوالنس را آسیب جدی زدند. 
16 نفر مدافع امنیت را شهید کردند. 30 خودروی آتش نشانی را آتش زدند. حداقل 
100 اتوبوس را تخریب کامل کردند. 15 خودروی پلیس را خســارت جدی زدند. 

185 بسیجی را با قمه و چاقو زخمی و روانه بیمارستان کردند. 
اینها را دیدیم و رد شدیم؟ واقعا با ریختن این خون ها خونخواه مهسائیم؟

به دلیل فراخوان های آشــوب و محدودیت کســب وکارهای اینستاگرام حداقل 
800میلیارد تومان به مردم عادی خسارت زدند.  

در میان اغتشاشگران 28 اوباش سابقه دار و قاچاقچی مواد مخدر را دستگیر کردند. 
77نفر گروهکی از کومله و پژاک را شناسایی و بازداشت کردند. 49 منافق تروریست 

و 5 تکفیری و 3 بهایی را دستگیر کردند. چطور با این اراذل هم شعار شدیم؟  
نکند قرار است این تروریســت های مزدور و اوباش وطنی پروژه اصالح مشکالت 
را پیش ببرند؟ روشن است که مســیر اصالح  در تجزیه این خاک و سوریه سازی 

ایران نیست. 
حرف ساده است؛ نســبت به این جنگ تمام عیار خیابانی اعالم انزجار کنیم. آگاه 

باشیم و آگاهی دهیم. این راه، پایانش اصالح نیست.

هنوز روشن نیست؟!
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خالصه و صحنه های جذاب بازی 
استقالل با گل گهر را با اسکن 

این کیو آرکد ببینید.

 تصاویری از تخريب اموال عمومی 
در زاهدان را با اسکن این کیو آرکد  ببینید.

تصاویر هوایی از    تخريب اموال عمومی در 
خیابان جمهوری را با اسکن این کیو آرکد  ببینید.

یادداشت
محسن مهديان؛  مدیرعامل

85
آمبوالنس

 در آتش آشوبگران در 
کشور صدمه دید.

10نفر
امدادرسان اورژانس 

کشور توسط آشوبگرها 
مصدوم شدند.

9تبعه
بیگانه  با دخالت د ر 
صحنه اغتشاشات 

بازداشت شدند.

185
بسیجی 

مورد حمله قرارگرفتند و 
مجروح شدند.

بهایی  3 
 در جریان اغتشاشات
 اخیر دستگیر شدند .

77نفر
از عوامل گروهک های 
تجزیه طلب بازداشت 

شدند. 5تکفیری
 در آشوب های 

روزهای گذشته  به 
زندان افتادند.

92
سلطنت طلب 

در دام ماموران وزارت 
70اطالعات افتادند.

ایستگاه 
اتوبوس تخریب شد.

20بانک 
به دست اغتشاشگران 

به آتش کشیده شد.

اتوبوس 100 
در کشور توسط 

 آشوبگران تخریب 
شد.

16شهید
توسط اغتشاشگران 
به شهادت رسیدند.

60نفر
تا به حال در این 

آشوب ها جانشان را 
از دست دادند.

خودروی 15 
پلیس در سراسر 

 کشور به آتش
 کشیده شد.

منافق 49 
توسط  ماموران وزارت 

اطالعات به دام 
افتادند.

19نفر
در حمله تروریستی 
زاهدان کشته شدند.

 30
خودروی

آتش نشانی  آسیب 
جدی دیدند.

 خانه سازی 
به پیروزی رسید
 ششمین شنبه امید و افتخار

به آغاز ساخت  10 هزار واحد مسکونی 
در 4منطقه اختصاص یافت

10  هزار ناشنوا  و کم شنوا 
در مدارس عادی

نانوتکنولوژی، الگوی 
موفق فناوری در کشور

  دادستان زاهدان: تاکنون 8نفر از 
اشرار مسلح که قصد ادامه ناامنی ها 

را داشته اند، دستگیر شده اند

آموزش و پرورش استثنایی در 
سومین سال  نهضت آموزش زبان اشاره 

3 هزار نفر را  آموزش می دهد

سیزدهمین نمایشگاه فناوری نانو 
»ایران ساخت« با حضور برخی 
مسئوالن کار خود را آغاز کرد

صفحه3

صفحه2

صفحه5

برخورد قاطع با اشرار 
مسلح در زاهدان

  گفته های شــهردار تهران را در 
مراسم کلنگ زنی واحدهای 
مسکونی پايتخت  با اسکن 

این کیو آرکد  ببینید.

صفحه11

صفحه6

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

 در حوزه دفاع مقدس منفی بافی را نمی پذیریم 
 سردار عباس بایرامی، رئیس انتشارات و سازمان تاریخ 
و ادبیات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
می گوید: »در حوزه انتخاب کتاب سال دفاع مقدس، 
هر اثری با هر سلیقه و نحله ادبی برای ما قابل احترام 
است و درصورت دارا بودن شایستگی های الزم، جایزه 

نخست را نصیب نویسنده اش خواهد کرد.«

خودروهای آینده چه شکلی هستند؟
کســی خبــر نــدارد کــه آینــده خودروهــای جهــان بــه 
کجا کشــیده خواهد شــد، امــا به طــور حتم ما شــاهد 
برقی سازی آنها خواهیم بود.سوپراســپورت ها در این 
میان بیشتر مورد توجه هستند. اینکه آنها و همچنین 
ابرخودروهــا در آینــده چــه شــکل و شــمایلی خواهند 

داشت، می تواند بسیار هیجان انگیز باشد.

۶ ترفند ساده برای نگهداری مواد غذایی در یخچال
کارشناســان می گوینــد که زیــاد خریــد نکنیــد، مواد 
بســته بندی شــده زیادی در یخچــال انبار نکنیــد و در 
زمینه نگهــداری مواد غذایــی اطالعات الزم را کســب 
کنید تا کیفیــت و هزینه های مواد غذایــی را مدیریت 
کنیــد. به گفته آنــان دمــای یخچــال را باید بیــن ۳ تا ۵ 

درجه سانتیگراد نگه داریم.

موفقيت دوربين گوشی جديد اپل
اپل آیفون۱۴ پرو امتیــازات برتر دی ایکــس او مارک را 
بــرای عملکــرد دوربین ســلفی و کیفیت فیلمبــرداری 
به دست آورد. این دوربین با امتیاز کلی ۱۴۶، مقام دوم 
را در رتبه بندی جهانی دوربین دی ایکس به دست آورد. 
دی ایکس او مارک این گوشی را دارای بهترین عملکرد 
دوربین سلفی در عکس ها و فیلمبرداری قلمداد کرد.

ایثار

خودرو

زندگی

دانش

دیدگاه
حنیف غفاری؛ دکترای روابط بین الملل

ولودیمیر زلینســکی رئیس جمهور اوکراین هنوز در 
شوک برگزاری همه پرسی و الحاق مناطق دونتسک، 
لوهانسک، خرســون و زاپوریژیا به روســیه قرار دارد. 
او خشمگینانه بر سر اعضای پیمان آتالنتیک شمالی 
فریاد می زند و به آنها درخصوص پیوستن به ناتو التماس می کند اما اعتبار کمدین 
سیاســتمدار به اندازه ای نیســت که آمریکا و متحدانش را مجاب به جدی گرفتن 
خواسته های او کند! ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو که زلینسکی و ارتش اوکراین 
را ترغیب به ادامه جنگ و عدم مذاکره مستقیم با روسیه بر سر آتش بس می کند، در 
پاسخ به سؤالی درخصوص عضویت اوکراین در پیمان آتالنتیک شمالی یک پاسخ 

گویا به خبرنگاران داد: سکوت! 
ماجرا به این نقطه ختم نمی شــود. »جیک ســالیوان« که دولت متبوعش ایجاد 
گره های راهبردی در نقــاط گوناگون دنیا را تبدیل به یــک راهبرد کالن در حوزه 
سیاست خارجی آمریکا کرده است، صراحتا خطاب به زلینسکی و همراهانش گفته 
است که فعال امکان عضویت اوکراین در ناتو وجود ندارد! نانسی پلوسی رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا نیز بدون آنکه اساسا اشاره ای به ضجه های زلینسکی بر سر پیوستن 
به ناتو کند، صرفا بر لزوم حمایت های نظامی و ارائه تضمین های امنیتی به اوکراین 

اکتفا کرده است! 
فالکت های زلینسکی به این نقطه ختم نمی شود! برخی اعضای اتحادیه اروپا مانند 
اتریش و مجارستان مخالفت خود را با پیوستن اوکراین به این مجموعه اعالم کرده 
و مقامات ارشد وزارت خارجه فرانســه نیز تأکید کرده اند روند عضویت اوکراین در 
اتحادیه اروپا ده ها سال به طول می انجامد. تجمیع مواضع مقامات ناتو و اتحادیه اروپا 
در قبال عضویت اوکراین در این مجامع نشان می دهد که غربگرایان کی یف از »ناتو« 
رانده و از اتحادیه اروپا »مانده« شده اند! این بدترین و تلخ ترین دستمزدی است که 
بانیان انقالب نارنجی اوکراین از اربابان خود در دو سوی آتالنتیک دریافت کرده اند! 
امروز در ســال2022 میالدی، اوکراین تبدیل به یک زمین سوخته شده و حداقل 
15درصد از خاک این کشور در شــرق و جنوب از دست رفته است.حتی اگر جنگ 
اوکراین در همین لحظه پایان پیدا کند و آتش بس دائمی محقق شــود، ده ها سال 
بازسازی خسارات ناشــی از جنگ و احیای مناطق بحران زده و بافت جمعیتی این 
کشور به طول خواهد انجامید. این یعنی خسارت محض! اوکراین همه داشته های 
واقعی خود را در سراب عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا از دست داد! فراموش نکنیم 
که این سراب را والدیمیر پوتین و روس ها برای اوکراینی ها رقم نزده اند زیرا عضویت 
اوکراین در پیمان آتالنتیک شمالی و اروپای واحد در گرو تصمیم یا عدم تصمیم کاخ 
کرملین نیست! کسانی اوکراین را در این مسیر بازی داده اند که امروز در حال ارسال 

تسلیحات و پول به کی یف جهت ادامه جنگ و فرار از دیپلماسی هستند! 
این قاعده بازی در زمین غرب است! قطعا زلینسکی نباید نسبت به فاجعه تمام عیاری 
که آمریکا و اعضای اروپایی ناتو بر سر اوکراین آورده اند حتی سر سوزنی ناراضی باشد.

در قاموس سیاستمداران آمریکایی و اروپایی، هر کشور و سیاستمداری تاریخ مصرف 
معینی دارد و حتی استفاده ابزاری از آن نیز تابع نیازها و منافع آنهاست. در ماورای 
دلسوزی ظاهری رسانه های غربی برای اوکراین و ساکنان آن، یک گزاره پنهان اما 
ملموس در حال خودنمایی است: اوکراین در دید مقامات غربی، ارزش پیوستن به 

ناتو و اتحادیه اروپا را ندارد! 
بهتر است زلینسکی و دیگر مقامات غربگرا در اوکراین بیش از حد در برابر این گزاره قطعی 
مقاومت نکنند! آنها از ابتدای هزاره سوم تا کنون تصمیم گرفتند کشورشان را به حیاط 
خلوت غرب تبدیل کنند و از تعریف و تمجیدهای وسوسه انگیز کاخ سفید و اتحادیه اروپا 

لذت ببرند. بنابراین بهتر است رئیس جمهور اوکراین بیش از این 
خود را بابت خنجر از پشت مقامات غربی سرزنش نکند! عقبگرد 

اوکراین به قبل از نیمه قرن بیستم)زمان جنگ جهانی( ثمره خوش بینی مفرط امثال 
پروشنکو، تیموشنکو و زلینسکی به واشنگتن و اتحادیه اروپا بود.

قاعده بازی در زمین آمريکا

ادامه در 
صفحه2

برنامه قرارگاه مسکن شهرداری تهران چیست؟

آنچه دیروز رقم خورد

میزان رشد نوسازی در این دوره مدیریت شهری

مشوق هایی که به متقاضیان نوسازی در بافت فرسوده ارائه می شود

180هزار
 واحد مسکن 

امسال در تهران 
ساخته  می شود.

34هزار
 واحد مسکونی، تعداد  واحدهای 
 كلنگ زنی شده  طی یک ماه آینده

 خواهد بود.

4۶درصد
رشد صدور 

پروانه ساخت 
در دوره مدیریت 

شهری فعلی

9۶هکتار
وسعت فضاهای 

عمومی اضافه شده به 
شهر از طریق قرارگاه 

مسکن

۶ هزار پروانه
 تا آخر سال همراه 

با بسته های تشویقی 
 نوسازی صادر 

می شود.

1 تا 3 سال
زمان پايان ساخت واحدهای 

 مسکونی جدید در تهران
 خواهد بود.

220هزار 
واحد مسکونی از طریق 

مشارکت تاکنون به مرحله 
قرارداد رسیده است.

21هزار 
واحد تاکنون کلنگ زنی 

شده و به مرحله 
ساخت رسیده اند.

سرعت، چاشنی نهضت خانه سازی

داده نما
گرافیک: علیرضا بهرامی

خانه های جدید در چه مناطقی 
ساخته می شود.

22-13-4-1

 اجازه
 ساخت یک 
طبقه اضافی

 2طبقه اضافه 
با زمینی بیش از 

۴00مترمربع

 ارائه وام نوسازی 
۴۵0میلیون 

تومانی

 ارائه وام
 برای اسکان 

موقت 

چه تعداد واحد مسکونی 
احداث می شود. 

 10هزار واحد

 500
میلیارد  تومان 

به بانک های سوخته ضرر 
وارد شد.

28نفر
از اوباش در آشوب های 
خیابانی به دام ماموران 

افتادند.
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پس از حمله تروریستی ظهر جمعه به 

امنیتی

 
چند کالنتــری، بانک و فروشــگاه 
زنجیره ای در زاهدان و متأســفانه 
کشته و مجروح شــدن تعدادی از 
هموطنان و نیروهای نظامی، اکنون خبرها از بازگشت 
آرامش به زاهدان حکایت دارد و گزارش های میدانی 
نشان می دهد اوضاع شهر به حالت عادی بازگشته است.
به گزارش همشهری، بازگشت آرامش به شهر درحالی 
است که بررسی ها حاکی است حمله اشرار مسلح به 
اموال عمومی، کالنتری و همچنین نیروهای نظامی با 
خســارت های قابل توجهی همراه بوده است. براساس 
اعــالم اســتاندار سیستان وبلوچســتان، در حادثه 
تروریستی روز جمعه در زاهدان، ۱۹نفر جان خود را 
از دست داده  و 20نفر هم زخمی شده اند که بخشی از 

نیروهای انتظامی نیز جزو این افراد هستند.
در چنین شرایطی، یکی از دستگیرشدگان حمله به 
کالنتری در زاهدان از توزیع سالح در میان مردم ازسوی 
یک خودروی پژو405 خبر می دهد و می گوید زمانی که 
به محل شلوغی ها برگشته مسلح نبوده، اما در مسیر 
3نفر در پژو405 می گفتند مردم را دارند می کشند و 
اسلحه به مردم دادند. وی همچنین در این ویدئو مدعی 
شده است که تحت تأثیر جو، این اسلحه را پذیرفته و 

اصال به عواقب آن فکر نکرده  است.

مردم با تروریست ها همراهی نکردند
حســین مدرس خیابانی درباره حــوادث روز جمعه 
زاهــدان عنوان کرد عده ای آشــوبگر کــه متعلق به 
گروه های تروریستی و تجزیه طلب بوده اند و هویت شان 
نیز مشخص اســت، در پوشــش نمازجمعه، به قصد 
تصرف، به یکی از محل های انتظامی شــهر حمله و 
اقدام به سنگ پراکنی، پرتاب مواد آتش زا و تیراندازی 

کرده اند.
وی به این نکته هم اشاره کرد که در جریان این حمله، 
مردم با تروریست ها همراهی نکردند و اشرار با واکنش 
قاطع نیروهای انتظامی روبه رو شدند. مدرس خیابانی با 
بیان اینکه در جریان تیراندازی اشرار، مردم عادی نیز 
تیر خورده اند، گفت: افرادی که قصد تصرف پاسگاه را 
داشتند، تروریست بودند و در ادامه، اقدام به آتش زدن 
اموال عمومی کردند و حمله به چند فروشگاه زنجیره ای 
و آتش زدن بانک ها و مراکز دولتی بخشی از اقدام های 

تخریبگرانه اشرار مسلح بوده  است.
استاندار با تأکید بر اینکه دستگیری تروریست ها تا نفر 
آخر ادامه دارد، از همراهی نکردن مردم و اعالم برائت و 
عدم تأیید اقدام های آنان ازسوی علمای استان و به ویژه 
مولــوی عبدالحمید قدردانی کــرد. مدرس خیابانی 
همچنین به وضعیت آرام استان اشاره و اضافه کرد که 
شیعیان و اهل سنت مانند برادر در کنار یکدیگر زندگی 

می کنند و تالش ها برای ایجــاد تفرقه درمیان مردم 
سیستان وبلوچستان در روزهای اخیر بی نتیجه ماند.

دستگیری اشرار مسلح در زاهدان
دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان نیز درباره 
حوادث اخیر این شــهر، از دســتگیری 8نفر از اشرار 

که قصد افزایش دامنه ناامنی ها را داشته اند، خبر داد.
مهدی شمس آبادی با اشاره به آغاز حوادث ظهر جمعه 
زاهدان از حملــه به یک کالنتری نیــروی انتظامی، 
گفت که در ابتدا مأموران حاضر در کالنتری ســعی 
کرده اند با مدیریــت فضا، عکس العملی نســبت به 
متعرضان و حمله کنندگان نشــان ندهند، اما اشرار 
در ادامه اقدام های مجرمانه خود، دســت به تخریب 
در کالنتری زدند و با به آتش کشــیدن یک خودرو، 
چند نفر از مأموران را مجروح کردند. وی با اشــاره به 
وابستگی ســازمانی حمله کنندگان به گروهک های 
معانــد و تجزیه طلب، تأکید کرد کــه اقدام های آنان 
هیچ ارتباطی با مردم عادی نداشته اســت: »این افراد 
در اقدامی تروریستی، با اسلحه وارد خیابان شده و به 
سمت مأموران و حتی مردم عادی تیراندازی کردند و 
با ادعای حمایت از مردم فهیم بلوچ، چند پاساژ متعلق 
به همین مردم فهیم و بانک ها را آتش زدند.« دادستان 
زاهدان با بیان اینکه درحال حاضر آشوبگران در رصد 
اطالعاتی و امنیتی قرار دارند، گفت که نیروهای امنیتی 
درحال شناسایی کامل افراد مسلح حمله ظهر جمعه 
هستند و دستور دستگیری برخی اشرار شناسایی شده 
نیز صادر شده است: »در ابتدا با ارائه گزارش های اولیه، 
دستگیری افراد مسلح که اقدام به ناامنی کرده بودند، 
در دستور کار قرار گرفت و تاکنون 8نفر از اشرار مسلح 
دستگیر شده اند.« شمس آبادی بر این نکته هم تأکید 
کرد که درحال حاضر امنیت در اســتان برقرار است و 
هدف معاندان که برهم زدن وحدت بین شیعه و سنی 

بود، با شکست مواجه شده  است.

هالکت عامل شهادت معاون اطالعات سپاه سلمان
اینها درحالی اســت کــه روز گذشــته برخی منابع 
آگاه، از هالکت عامل شــهادت معاون اطالعات سپاه 
 سیستان وبلوچستان خبر دادند. سردار سیدحمیدرضا 
هاشمی  روز جمعه و به دنبال درگیری تروریست ها با 
نیروهای امنیتی و انتظامی در نزدیکی مســجد مکی 
زاهدان، در جریان مقابله با این تروریست ها به شهادت 
رسید. اکنون از زاهدان خبر می رسد که عامل شهادت 
معاون اطالعات سپاه سلمان که یک تک تیرانداز بوده 
و به صورت هدفمند اقدام به شلیک کرده، به هالکت 

رسیده است.
ازســوی دیگر ایرنا به نقل از یک منبع مطلع امنیتی 
در زاهدان، از کشــته شــدن 2نفر از اعضای گروهک 
»جیش الظلم« در حادثه تروریستی روز جمعه خبرداد. 
گفته می شود کشته شدگان عبدالمجید ریگی و یاسر 

شه بخش هستند.

4شهید امنیت در زاهدان
روابط عمومی قرارگاه ســپاه قدس نیــروی زمینی 
سپاه جنوب شــرق نیز آمار شهدای ســپاه و بسیج 
در حوادث روز جمعه زاهدان را 4نفــر اعالم کرد. در 
این حادثه سرهنگ پاســدار سیدحمیدرضا هاشمی 
)سیدعلی موسوی(، محمدامین آذرشکر)نیروی خرید 
خدمت(، محمدامین عارفی و سعید برهان زهی ریگی 
)از بسیجیان طرح امنیت اهل ســنت در زاهدان( به 
درجه رفیع شهادت نایل شده اند. همچنین 32نفر از 
نیروهای سپاه و بســیج در جریان حوادث روزجمعه 

زاهدان مجروح شده اند.
همینطور براساس اعالم روابط عمومی این قرارگاه، 
پیکر مطهر 3شهید پاسدار و بســیجی حوادث روز 
جمعه زاهدان، امروز )یکشنبه( ساعت ۹:30 صبح از 
میدان امام حسین)ع( تا گلزار شهدای این شهرستان 
تشییع می شود. شهید آذرشــکر و شهید عارفی در 

گلزار شهدای زاهدان تدفین می شوند و پیکر شهید 
هاشمی روز دوشــنبه در کرمان تشــییع و تدفین 

خواهد شد.

تالش های خصمانه تر سیلی خوردگان از ملت 
فرمانده نیروی زمینی ســپاه هــم در پیامی، ضمن 
تسلیت شهادت ســردار ســیدحمیدرضا هاشمی، 
تأکید کرد که تالش های مذبوحانه جبهه اســتکبار و 
سیلی خوردگان از ملت ایران بر علیه نظام جمهوری 
اسالمی، صریح تر و خصمانه تر از گذشته شده است. در 
پیام سردار محمد پاکپور آمده است: »امروز شاهدیم 
صف بندی و تالش های مذبوحانه جبهه اســتکبار و 
سیلی خوردگان از انقالب ملت بزرگ ایران، علیه نظام 
مقدس جمهوری اســالمی، صریح تر و خصمانه تر از 
گذشته شده و پس از بی اثر شدن تهدیدهای نظامی و 
تحریم های اقتصادی، صراحتاً از براندازی نظام مقدس 
جمهوری اسالمی، به عنوان نقطه کانونی جبهه مقاومت 
که توانسته است مقتدرانه ضمن حفظ و تأمین امنیت 
و اســتقالل نظام، اهداف بزرگ خود را در منطقه به 
پیش ببرد و سناریوهای شیطانی نظام سلطه را خنثی 
کند، از طریق جنگ نرم و تشدید تهدیدهای امنیتی با 
بهره گیری از عوامل نفوذی و عناصر فریب خورده داخلی 
سخن به میان آورده، برای تحقق آن، تمام ظرفیت های 
خود و متحدان شــان را به کار گرفته اند.« در ادامه این 
پیام عنوان شده اســت: »تالش های خستگی ناپذیر 
شــهدای امنیت، این خدمتگزاران مخلص و بی ادعا 
به هموطنان عزیز خطــه قهرمان پرور و مردم متدین 
استان های جنوب شرق کشور، به  ویژه مجاهدت های 
شبانه روزی و مستمر سردار شــهید سیدحمیدرضا 
هاشــمی طی حدود 3دهه افتخار خدمت در کسوت 
پاسداری از انقالب اسالمی و سربازی آقا امام زمان)عج(، 
منشأ برکات و توفیق های فراوانی برای نظام، انقالب و 

به ویژه حفظ امنیت و آرامش آن منطقه بوده است.«

پاسخ قاطع به مزدوران
سپاه سلمان استان سیستان وبلوچستان در محکومیت 
حوادث روزجمعه زاهدان، طی بیانیه ای تأکید کرد که 

»پاسخ قاطعی به مزدوران  خواهیم داد.«
دراین بیانیه با اشاره به »واقعه تلخ و ناگوار حمله اشرار 
و تروریست های مسلح وابســته به استکبار جهانی و 
مزدوران جیش الظلم به چند مقر انتظامی و نظامی و 
متعاقب آن، درگیری و تیرانــدازی کور و جنایتکارانه 
آنان در خیابان ها و معابر عمومی«، تأکید شده که سپاه 
سلمان اعالم می کند پاسداران انقالب اسالمی و دیگر 
نیروهای مقتدر و مصمم اطالعاتی ، امنیتی و انتظامی 
با قاطعیت به تفرقه افکنی ها و جنایات مزدوران پاسخ 

خواهند داد.

برخورد قاطع با اشرار مسلح در زاهدان
 دادستان زاهدان: تاکنون 8نفر از اشرار مسلح که قصد افزایش دامنه ناامنی ها را داشته اند، دستگیر شده اند

 گام های معکوس آمریکا
 در مسیر احیای برجام

در شــرایطی که در روزهــای اخیر آمریکایی هــا با انتقال 
پیام هایی به تهران، از اراده خود برای دســتیابی به توافق از 
مذاکرات برجامی صحبت به میان آورده اند، اما شواهد موجود 
حکایت از آن دارد که واشنگتن همچنان درمسیر کارشکنی 

گام برمی دارد و قصد ندارد از موانع خودساخته عبور کند.
به گزارش همشهری، برهمین اساس هم بود که اخیرا نماینده 
آمریکا در امور ایران با وجود اذعان به اینکه تهران هم اکنون 
هیچ تصمیمی برای دستیابی به سالح اتمی ندارد، اظهارکرد 
اگر رئیس جمهور آینده آمریکا بخواهــد یکجانبه از توافق 

خارج شود، نمی توان کاری انجام داد.
رابرت مالی درباره سرنوشــت مذاکرات وین نیز مدعی شد: 
»مذاکره با کشوری که از گفت وگو با ما امتناع می ورزد، دشوار 
است؛ موضوعی که همه چیز را دشــوارتر، زمان بر و مستعد 
سوءتفاهم کرده است. ما آماده گفت وگوی مستقیم هستیم، 

اما آنها نیستند.«
وی درباره تضمینی که مقام های ایرانی مبنی بر عدم خروج 
رئیس جمهور آینده آمریکا از هر توافقی با تهران می خواهند، 
عنوان کرد که »اگر یک رئیس جمهــور آینده در آمریکا بار 
دیگر بی پروا تصمیم بگیرد به صورت یکجانبه از توافق خارج 
شود، آن هم در زمانی که توافق موفقیت آمیز بود، هیچ کاری 

نمی توان برای جلوگیری از آن انجام داد«.

آمریکا به دنبال اعمال تحریم های جدید 
ادعاهای رابرت مالی در شــرایطی اســت که واشنگتن بار 
دیگر در روزهای اخیر با دخالت آشکار در امور داخلی ایران، 
تحریم های جدیدی علیه کشورمان وضع کرد که به وضوح 
از بی ارادگی آمریکا برای به نتیجه رســیدن مذاکرات رفع 

تحریم ها حکایت دارد.
اخیــرا وزارت خزانه داری آمریــکا از اعمــال تحریم علیه 
شــرکت های واقع در چین و امارات خبــرداد که »متهم به  

دست داشتن در صادرات نفت ایران هستند«.
اعمال این تحریم ها درحالی است که مشاور امنیت ملی کاخ 
سفید نیز در ادامه سیاست های خصمانه واشنگتن در قبال 
جمهوری اسالمی، اعالم کرد که کشورش همچنان به دنبال 
اهدافی برای وضع تحریم های بیشتر علیه ایران است. جیک 
سالیوان در جریان نشست خبری اخیر خود همچنین درباره 
این ادعا که ایران پهپادهای خود را در اختیار روسیه قرار داده 
تا از آنها در جنگ اوکراین اســتفاده کند، با تکیه بر این ادعا 
تصریح کرد: تحریم هایی را در رابطه با پهپادهای ایران وضع 
کرده ایم و به عالوه به دنبال روش هــای اضافی برای کاهش 
ظرفیت ایران برای تولید و سپس فروش این نوع سیستم ها به 

روسیه هستیم؛ ما به کار روی آن ادامه خواهیم داد.
با وجود این، اما در جریان سفر اخیر رئیس جمهور کشورمان 
به مجمع عمومی ســازمان ملل، ســیدابراهیم رئیســی و 
همچنین وزیر امورخارجه ایــران، در دیدارها و رایزنی های 
فشــرده خود با مقام های مختلف جهان، از اراده و آمادگی 
جمهوری اســالمی برای دســتیابی به توافق خبــر دادند؛ 
رویکردی که به نتیجه رسیدن آن، بیش از هر چیز مستلزم 
برداشــتن گام های واقع  بینانه و عمل گرایانه ازسوی طرف 
آمریکایی اســت. با توجه به این موضوع هم بود که حسین 
امیرعبداللهیان در گفت وگوی اخیر خود با خبرگزاری دولتی 
ایرنا، بار دیگر بر جدیت جمهوری اســالمی برای به نتیجه 
رسیدن مذاکرات تأکید و اظهارکرد تهران برای رسیدن به 
توافق جدی اســت و از تالش برای تحقق توافقی »خوب«، 

»قوی« و »پایدار« دریغ نمی کند.
وی همچنین از انتقال پیام هایی از سوی واشنگتن به ایران 
خبرداد و اعالم کرد وزرای امورخارجه برخی کشورها تالش 
کردند در ماه های گذشته پیام هایی را از طرف آمریکا به ایران 
منتقل کنند و بالعکس؛ »فواد حسین، وزیر امورخارجه عراق 
حامل پیام آمریکا بود«. اشاره های ضمنی وزیر امورخارجه 
دراین گفت وگو حکایت از آن دارد که آمریکایی ها در پیامی 
که به وسیله وزیر امورخارجه عراق ارســال کرده اند، اظهار 
داشته اند که »توافق« و »امنیت منطقه ای« 2موضوع مهم 
مدنظر واشنگتن است. امیرعبداللهیان به طرح موضوع های 
برجامی در جریان دیدار روســای جمهور ایران و فرانسه در 
حاشیه مجمع عمومی ســازمان ملل در نیویورک نیز اشاره 
کرد و گفت: بخشــی از دیدار رئیســی و مکرون به توافق و 
مذاکره برای لغو تحریم ها مربوط می شد. دو رئیس جمهور در 

یک سال گذشته بارها با یکدیگر گفت وگو کرده اند.

ادعای رسانه آمریکایی درباره 
بن بست در مذاکرات

پایگاه خبری واشنگتن فری بیکن در گزارشی به نقل از 
برخی افراد حاضر در نشست محرمانه مقام های دولت 
بایدن با اعضای کنگره آمریکا که 2هفته پیش برگزار 
شده مدعی شد، مقام های دولت آمریکا در یک جلسه 
محرمانه اعالم کرده  اند مذاکرات هسته ای با ایران به 

بن بست رسیده  است.
دارل ایسا، نماینده جمهوریخواه کنگره در گفت وگو 
با این پایگاه خبری تالش کــرد ایران را برای آنچه به 
بن بست رسیدن مذاکرات برجامی عنوان کرد، مقصر 
نشــان دهد و گفت: 2هفته پیش آنها )دولت بایدن( 
تصور می کردند توافقی وجود دارد، اما اکنون می دانند 
که توافقی در میان نیست و درباره چگونگی رسیدن 
به یک توافق نیز دچار مشــکل شــده اند، زیرا درباره 
همه چیز مذاکره کرده اند و در پایان، ایران توافقی را 
که مورد مذاکره قــرار گرفت، نمی خواهد. فری بیکن 
همچنین به نقــل از مقام های دیگــری نیز ادعا کرد 
که دولت آمریکا نســبت به حصول یک توافق جدید 
با جمهوری اســالمی خوش  بین نیســت. این پایگاه  
خبری در ادامه گزارش خود آورده است که مقام های 
جمهوری اســالمی تأکید دارند پیشنهادهای آمریکا 
برای حصول توافق جدید به اندازه کافی موجب رفع 
تحریم ها علیه تهران نمی شــود و عدم خروج مجدد 

واشنگتن از توافق احتمالی را تضمین نمی کند.

تأکید رئیسی بر مشارکت جامع 
راهبردی با چین

رئیس جمهــور در پیامی بــا تبریک فرارســیدن روز ملی 
جمهوری خلق چین به »شی جین پینگ« رئیس جمهور و 
مردم این کشور با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی ایران از 
ابتکارات »توسعه جهانی« و »امنیت جهانی« رئیس جمهور 
چین پشتیبانی کرده و از آنها به عنوان ایده هایی که مبتنی بر 
منافع جمعی ملت ها و معطوف به بهبود رفاه و تقویت صلح 
و ثبات جهانی استقبال می کند، گفت: ایران و چین به عنوان 
2 کشور مستقل و مخالف یکجانبه گرایی و مداخله در امور 
داخلی دیگر کشورها، زمینه های فراوانی برای گسترش همه 

جانبه مناسبات دارند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، سیدابراهیم 
رئیسی تصریح کرد: جهان کنونی با چالش هایی روبه روست 
که برای فائق آمدن بــر آنها ضــرورت دارد همکاری های 
کشورهای مستقل افزایش یابد و راهکارهایی جهان شمول 
برای تامین منافع مشترک بشری اندیشیده شود.  رئیسی 
تأکید کرده است: بی تردید اراده جدی دوطرف برای اجرای 
مشارکت جامع راهبردی، چشم انداز روشنی برای تحکیم 
پیوندها و تحقق اهداف و منافع مشــترک 2 کشور ترسیم 
می کند، لذا مایلم آمادگی جمهوری اسالمی ایران را جهت 
تقویت هر چه بیشتر همکاری های همه جانبه با جمهوری 
خلق چین در قالب ســازوکارهای دوجانبه و در چارچوب 

ترتیبات و نهادهای چندجانبه مورد تأکید قرار دهم.  

   بیانیه منتسب به طالب، جعلی است
مرکز مدیریت حوزه های علمیه در واکنش به بیانیه ای مشــکوک 
که به طالب حوزه علمیه نسبت داده شده بود، بیانیه ای صادر کرد. 
به گزارش ایسنا، مرکز خبر حوزه های علمیه در این خصوص آورده 
است: این بیانیه موهن که با عنوان جعلی طالب و مدرسین حوزه های 
قم، مشهد و تهران در رســانه های ضدانقالب منتشر شده نشان 
می دهد که دشمنان ملت پس از ناکامی های متعدد در برابر امت 
رسول اهلل، به تولید بیانیه های جعلی و اخبار غیرواقعی روی آورده اند. 
طی بررسی های به عمل آمده بیانیه بی اسم و رسم و مجهول الهویه  
سراسر توهین و خالف واقعی که در درگاه های رسانه ای معاندان در 

حال نشر است، کذب و جعلی است.

قاعده بازی در زمین آمریکا
بدون شک زلینســکی طی روزهای آتی  ادامه از 

دوباره بر سر حامیان جنگ اوکراین فریاد صفحه اول
خواهد زد و از آنها تقاضای ادغام در چارچوب امنیتی و سیاسی 
غرب را خواهد داشــت اما در پاســخ به این همه التماس تنها 
سکوت و همدردی می شــنود!  اکنون بســیاری از نظامیان و 
سیاستمداران خوش باور اوکراینی به وضوح دریافته اند که حتی 
اگر حدود 44میلیون نفر جمعیت این کشور نیز در تبادل آتش 
با روس ها از بین بروند و از کی یف گرفته تا خارکف و ماریوپل به 
گورستان دســته جمعی اوکراینی ها تبدیل شــود، این ماجرا 
اهمیتی ذاتی برای کاخ سفید و اتحادیه اروپا نخواهد داشت و 
صرفا دستمایه ای برای اشک تمســاح سیاستمداران پرادعای 
غربی بر جنازه آنها فراهم خواهد ساخت. آنچه امروز در اوکراین 
می گذرد، در آینده ای نزدیک و دور به سرفصلی جدید در درس 
روابط بین الملل و تاریخ تبدیل خواهد شد؛ درسی که هر کس 
می خواهد ماهیت غرب را بشناســد باید چندین بار از روی آن 

بخواند و بنویسد.

برگزاری اعتراضات دانشجویی  
در برخی دانشگاه ها

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه های 
کشــور برخی تجمعات در این دانشــگاه ها شــکل 
گرفت. به گزارش فارس، با شروع رسمی کالس های 
آموزشی و همزمان با بازگشایی دانشگاه ها، صبح دیروز 
برخی دانشگاه ها شاهد اعتراضات دانشجویی بودند. 
دانشجویان شعارهای سیاسی و فرهنگی سر می دادند، 
اما برخالف اغتشاشات میدانی، خبری از آشوبگری و 
آتش زدن اموال عمومی نبود. دانشجویان نسبت به 
عملکرد پلیس و برخوردهای صورت گرفته معترض 
بوده و بعضا شعارهای هیجانی و تندی نیز سر می دادند. 
همزمان تعداد دیگری از دانشــجویان نیز نسبت به 
حرمت شکنی ها و آشوبگری ها در محوطه دانشگاه ها 
شعارهایی مبتنی بر نگاه و سلیقه خود سر دادند. در 
برخی موارد محوطه دانشــگاه به عرصه شعاردادن و 
کنایه زنی های 2طیف نسبت به هم تبدیل  شد که با 
پادرمیانی استادان و دانشجویان سال های باالتر برای 
لحظاتی فروکش  کرد، اما دوباره با بهانه ای از سر گرفته 
می شد. فعاالن سیاســی معتقدند یکی از بسترهای 
مهم اعتراضات صحیح در جامعه، دانشگاه هاست و با 
توجه به حداقل بودن امکان سوءاستفاده ضدانقالب 
و آشوبگران، تقویت چنین بسترهایی می تواند راهگشا 
باشــد. اگرچه پس از فروکش کردن هیجانات باید با 
دنبال کردن چنین اختالف نظرهایی در برنامه های 
فکری و علمی تر نظیر کرســی های آزاد اندیشی به 
حل اساسی تر مشکالت مورد مناقشه کمک کرد، اما 
همزمان با این تجمعات، تعــداد محدودی در بیرون 
دانشگاه و حوالی میدان انقالب اقدام به شعار دادن و 
برهم زدن نظم عمومــی کردند که مأموران انتظامی 
مانع از تخریب و آشوب آنها شدند. مشاهدات خبرنگار 
میدانی فارس حاکی از آن است که در تجمع بیرون 

دانشگاه برخی افراد توسط پلیس بازداشت شدند.

خبر

خبرهای کوتاه

 خبر

برجام

اغتشاش؛بهترینفرصتبرایتروریستهایاجارهای
سخنگوی دولت در واکنش به حوادث روز جمعه زاهدان، اغتشاش را بهترین فرصت برای تروریست های 
اجاره ای دانســت که می خواهند امنیت، وحدت، جان و مال ایرانیان را بــه خطر بیندازند. علی 
بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر دراین باره نوشت: »آبادانی ایران عزیز در سایه امنیت 
محقق می شود. اغتشاش، بهترین فرصت برای تروریست های اجاره ای است تا امنیت، وحدت، جان و 
مال ایرانیان را به خطر بیندازند. شهادت تعدادی از نیروهای نظم و امنیت و جان باختن تعدادی از مردم 
زاهدان در پی حمله تروریستی به پاسگاه و بیمارستان را تسلیت می گویم.« نماینده خاش در مجلس هم 
با اشاره به حادثه تروریستی اخیر در زاهدان، از مردم خواست آرامش خود را حفظ کرده و اجازه ندهند 
فرصت طلبان فضای وحدت در جامعه را مخدوش کنند. اسماعیل حسین زهی دراین باره گفت: وقوع 
چنین حوادثی باعث ریختن خون انسان های بی گناه می شود؛ بنابراین الزم است مردم با آرامش خود 
اجازه سوءاستفاده را از فرصت طلبان بگیرند. عضو مجمع نمایندگان استان خاش سیستان وبلوچستان 
در مجلس، وحدت بین شیعه و سنی در منطقه را درهم تنیده و بی نظیر دانست و عنوان کرد: معاندان 
نظام و گروه های تکفیری نمی توانند با ایجاد اختالف، منطقه را به آشوب بکشند. حسین زهی همچنین 
با ابراز تأسف از شهادت نیروهای انتظامی و کشته شدن افراد بی گناه در این وقایع، از مردم خواست 

تحت تأثیر تبلیغات غلط رسانه های غربی قرار نگیرند.

مکث

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران اعالم کرد 

جزئیات عمل تومور مغزی »مهسا امینی«
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تهران درخصوص 

جزئیات عمل تومور مغزی مهسا امینی توضیحاتی خبر
ارائه داد. حسین قناعتی درخصوص اظهارات عجوالنه 
برخی از افراد درباره دلیل فوت مهسا امینی به فارس 
گفت: پس از وقــوع این حادثــه کمیته حقیقت یابی متشــکل از 
انجمن های پزشکی مرتبط با موضوع تشکیل شد و نتایجی که تا کنون 
به دست آمده نشان می دهد در جمجمه بیمار هیچ نشانی از شکستگی 

یا خونریزی زیر عنکبوتیه و خونریزی بافت مغزی وجود ندارد.
او با بیان اینکه ضربه مغزی که بتواند باعث مرگ فرد شود با خونریزی 
یا سایر عالیم مرتبط همراه است گفت: هیچ نشانی از موارد ذکر شده 
در سی تی اسکن های بیمار مشــاهده نشده است. مردم جامعه حق 
دارند  با این سؤال مواجه شوند که چرا یک شخص جوان بدون ضربه 
مغزی جان باخته است؟ این سؤال برای پزشکان نیز به وجود آمده 
بود اما بررسی سی تی اسکن و پرونده بیمار نشان می دهد مهسا امینی 

در بیمارستان میالد جراحی مغز انجام داده است و همه تصاویر نشان 
می دهد روي جمجمه بیمار از سمت راست مغز برای خارج کردن 
تومور جراحی انجام شده است و آثار جراحی روی جمجمه مشهود 

است؛ همچنین قسمتی از تومور نیز در مغز بیمار باقی مانده است.
قناعتی توضیح داد: بررسی ها نشان می دهد بیمار به دلیل انجام این 
جراحی به دیابت بی مزه نیز مبتال بوده اســت. نظرات تکمیلی ارائه 
خواهد شــد. پرونده بیمار باید توسط کمیته حقیقت یاب به صورت 

کامل بررسی شود تا حقی از خانواده بیمار تضییع نشود.

آخرین فرصت گزارش فوت
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس نیز با 
اشاره به پرونده پزشکی مهسا امینی به ایسنا گفت: فرصت 3 هفته ای 
پزشکی قانونی برای ارائه گزارش نهایی و رسمی خود درباره پرونده 
فوت مهسا امینی تا پایان این هفته به پایان می رسد و انتظار می رود 

این گزارش تا پایان این هفته به دســت مجلس برسد. محمدحسن 
آصفری درباره آخرین وضعیت روند پیگیری پرونده فوت مهسا امینی 
در مجلس گفت: پس از ماموریت رئیس مجلس شورای اسالمی به 
کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها به منظور پیگیری دقیق ابعاد 
پرونده مهسا امینی، 2جلسه با مسئوالن نیروی انتظامی، پزشکی 
قانونی، ســازمان اورژانس و دیگر مســئوالن برگزار و گزارش های 
مقدماتی از دستگاه های مربوطه اخذ شد. اکنون ما منتظر نظر نهایی 
پزشکی قانونی هستیم تا پس از دریافت گزارش، جمع بندی نهایی 
صورت گیرد و گزارش کمیسیون درباره ابعاد پرونده به صحن مجلس 
و مردم ارائه شود. نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور، با بیان 
اینکه پزشکی قانونی به ما اعالم کرده بود که ظرف 2 تا 3 هفته نظر 
نهایی و رسمی خود را به مجلس اعالم می کند، گفت: بر این اساس 
پایان این هفته فرصت 3هفته ای پزشکی قانونی به پایان می رسد و 

باید گزارش نهایی و رسمی پزشکی قانونی به مجلس ارائه شود.
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 کلنگ احداث ســاخت 10هزار 

واحــد مســکونی جدیــد برای گزارش
4منطقــه تهــران دیــروز از 
شرقی ترین نقطه محله پیروزی در منطقه 13به 
زمین خورد؛ یعنی در مجموعه جنگ افزارسازی 
ســاصد. به این ترتیب با تفاهم میان شهرداری 
تهران و نیروهای مسلح، خانه هایی جدید ساخته 
می شــوند تا به کمک حل مشکل تامین مسکن 
بیاینــد. این خانه هــا در قالب قرارگاه مســکن 
شهرداری احداث می شــوند که شهرداری نقش 

تسهیلگر و نه مجری را در آن ایفا می کند.
به گزارش همشهری، آیین آغاز عملیات عمرانی 
ساخت بیش از 10هزار واحد مسکونی در مناطق 
مختلف شــهر تهران با حضور علیرضــا زاکانی، 
شــهردار تهران، علی یزدی خواه، نماینده مردم 
تهــران، ری و شــمیرانات در مجلس شــورای 
اسالمی، مهدی چمران و پرویز سروری، رئیس و 
نایب رئیس شورای اسالمی شهر تهران، سیداحمد 
علوی، ســیدمحمد آقامیری و مهدی پیرهادی، 
دیگر اعضای شــورای اســالمی شــهر تهران، 
حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری 
شــهرداری تهران، مهدی هدایت، سرپرســت 
ســازمان نوسازی شــهرداری تهران، شهرداران 
مناطق 13و 21و همچنین نمایندگانی از ارتش در 
مجموعه جنگ افزارسازی ساصد واقع در خیابان 
پیروزی )شهیدکالهدوز( برگزار شد. صنایع جنگ 
افزار ســازی  وزارت دفاع )ساصد( در منطقه13و 
تقاطع بزرگراه امام علی و خیابــان پیروزی، در 
محدوده ای نسبتا شــلوغ و پرترافیک واقع شده 
است. بخش غیرفعال جنگ افزار سازی  ساصد به 
مســاحت 17هکتار با نصب داربست و پوشش از 
بخش های دیگر این پادگان جدا شده است. فضای 
سبز قابل توجه و سوله ها و ساختمان هایی مانند 
»شهربانی تهرانپارس« که دارای ارزش و قدمت 
تاریخی هســتند در این مجموعــه جلب توجه 
می کنند. در این میان، با اعالم شــهردار تهران و 
دیگر مدیران شــهری تمام فضای سبز موجود و 
ساختمان های دارای ارزش تاریخی در این پروژه 
به صورت کامل حفظ خواهند شد. در این مراسم 
پس از سخنرانی و صحبت های مدیران شهری و 
همچنین شروع ساخت مسکن به صورت برخط 
در مناطق 4، 22و یک، کار ســاخت واحد های 
مسکونی با تخریب یکی از ساختمان های فرسوده 

به صورت رسمی آغاز شد.

20۶0 خانه در ۶ هکتار
علیرضا زاکانی، شــهردار تهران در مراســم روز 
گذشته با تشکر از وزارت دفاع و نیروهای مسلح 
برای همکاری با مدیریت شهری گفت: »آرزومندم 
شنبه های امید و افتخار که به همت و اراده شورای 
شهر دنبال می شــود، بتواند لبخند بر لبان مردم 

بنشــاند؛ هر چند هرچه تالش کنیم نمی توانیم 
گوشــه ای از بزرگی های مــردم را جبران کنیم؛ 
مردمی که با افتخار هر امتحانی را پشــت ســر 
می گذارند. تعامل وزارت دفاع و نیروهای مسلح 
با مدیریت شــهری آنقدر خوب است که منجر 
به پیشــبرد گشــایش های جدی در سطح شهر 
می شــود؛ مثال با تفاهم در پادگان جی امکان باز 
کردن یکی از گره های کور غــرب تهران فراهم 
شــد. امروز نیز با تفاهم جدی در ایــن نقطه از 
شــهر، از 17 هکتار مجموعه جنگ افزارسازی، 
11هکتار آن به فضاهای عمومی اختصاص پیدا 
خواهد کرد و چهره دیگری از شهر در این نقطه به 
نمایش درخواهد آمد. همچنین ساخت 2هزار و 
۶0 واحد مسکونی در ۶هکتار این مجموعه با تامین 
همه سرانه های هفت گانه اتفاق بزرگی است که 
نوسازی و الگوی گشــایش برای منطقه خواهد 
بود. همچنین در آستانه بررســی موضوع مورد 
تفاهم در دوشان تپه در کمیسیون ماده 5هستیم 
که آن اتفاق نیز بن بست های مرتبط با منطقه در 
خیابان های پیروزی و دماوند را خواهد شکست.«

گره از ساخت وساز تهران باز می کنیم
زاکانی با بیان اینکه یکی از ویژگی های دوره جدید 
مدیریت شهری مســئولیت پذیری است؛ امری 
که اســاس انقالب و آموزه های دینی ما به عنوان 
یک بنیان در حــوزه خدمت آن را مــورد تأکید 
قرار داده اســت، گفت: »وقتی بسته موضوعات 
 خدمتی کــه در هر شــنبه افتتاح می شــود و
۸0 درصــد آن اختتــام پــروژه و 20 درصد آن 
شــروع اســت را می بینیم، متوجه می شویم که 
همه ابعاد نیازهای مــردم را هدف گذاری کرده 
است. برهم انباشتگی مشکالت آنقدر زیاد است 
که اراده بلند و گام های بلنــدی را می طلبد؛ لذا 
افتخار می کنیم که در دوره ای که دولت انقالبی، 
فعال و تالشــگر در عرصه های مختلف کشــور 
است و مجلس و همه دســت اندرکاران کشور در 
مسیر خدمتگزاری گام  برمی دارند، ما هم بتوانیم 
پیشران این تحوالت قرار گیریم. کوشش هایی که 
در سازمان نوسازی ما در ایجاد مسکن و الگوهای 
جدید آن دنبال می شود یکی از اجراهای این بسته 
خدمتگزاری و مسئولیت پذیری است. در قرارگاه 
مسکن برای هر منطقه مابازا تعیین و بنا شده که 
گره از ساخت وساز تهران باز   کنیم. سیاست های 
ابالغی گذشته، گره بر گره های زندگی مردم زده 
بود؛ لذا در این دوره تالش شد که با کاهش زمان 
صدور پروانه خدمت عمومی برای کسانی که در 
این عرصه فعالیت می کنند فراهم شود؛ چراکه هر 
۶ ماه کاهش زمان صدور پروانه، یک دوره خواب 
پول را به سرمایه گذار برمی گرداند. تالش شد که 
این  بازه روزبه روز کمتر شود و ما شاهد باشیم که 

در حداقل زمان، صدور پروانه انجام می شود.«

 جزئیات افزایش طبقات در بافت فرسوده
شــهردار تهران با بیان اینکه تــالش ما معطوف 
به این شده اســت که بتوانیم در ارائه مشوق ها و 
خدماتی که برای مردم جذابیت برای ساخت ایجاد 
می کند، نسبت به افزایش طبقات نیز توجه کنیم، 
گفت: »درخصوص مــاده 15 و افزایش طبقات 
در بافت های فرسوده، بین 50 تا 100 متر مجوز 
ساخت 4طبقه داده می شود و باالی 100متر یک 
طبقه تشــویقی و باالی 400 متر به شرط تامین 
معبر ۸متری، 2طبقه تشویقی داده خواهد شد. 
اگر مجموعه ای در یک معبر بن بست به ساخت 
اقدام کند، آن فضا به محیط ســاخت آنها اضافه 
شده و ناظر به سرانه های تأمینی در بافت فرسوده 

نیز یک توجه ویژه ای می شود.«
زاکانی اضافه کــرد: »کاهش صــدور پروانه در 
شهر از سال ۹5 تا 1400 یک سقوط و به معنای 
فرسوده تر شــدن شهر و ایجاد مشــکالت برای 
شــهروندان بود؛ بنابراین باید ایــن گره ها باز و 
تشویق ها ارائه و این مســیر هموار شود. توجه ما 
معطوف به ساختن یک مجموعه الگوست که همه 
سرانه ها را داشته باشد و هویت معماری ما را در 
کنار آسایش و امنیت و یک چشم نوازی خوب و 
هویت مبتنی بر سبک زندگی درست و معماری 
ایرانی- اسالمی نمایان کند؛ بنابراین شهرک سازی  
الگو را نیز در دستور کار قرار دادیم که چند مورد از 

این شهرک ها در حال طراحی است.«
شــهردار تهران در پایان با اشــاره به بی توجهی 
به بافت های فرســوده در کشــور طی سال های 
گذشته، گفت: »ســرمایه گذاری در نقاط جدید 
درصورت نیاز خوب اســت، اما اولویت اصلی ما 
بافت های فرسوده ای است که تهدید جان مردم 
به حســاب می آید؛ ضمن اینکه در بافت فرسوده 
همه امکانات و اقتضائات ساخت وجود دارد و به 
ایمنی شهر نیز کمک می کند. باید این آرزو را که 
۶۶سال طول بکشد که یک نفر صاحب خانه شود 
یا ۶5درصد حقوق یک فرد برای مســکن هزینه 
شود را منتفی کرده و به جای آن تهیه مسکن را 
به یک واقعیت دست یافتنی تبدیل و شرایط نرخ 
مسکن را تعدیل کنیم تا مسکن از شرایط کاالی 

سرمایه ای خارج شود.«

باید در نوسازی به مردم کمک شود
مهدی چمران، رئیس شورای اسالمی شهر تهران 
هم دیروز با بیان اینکه باید حرکت ســازنده ای 
که در تهران آغاز شده ســرعت بیشتری به خود 
بگیرد، گفت: »در بحث صدور پروانه به جایی که 
باید نرسیده ایم و باید به جایی برسیم که صدور 
پروانه مشکلی برای سازندگان ساختمان به وجود 
نیاورد و این پروانه ها با سرعت مطلوب صادر شود. 
ما در ایران در زمینــه معماری حرف برای گفتن 
داشــتیم و داریم. ما مبدع مواردی مانند گنبد و 
طاق های طوالنی و تاسیساتی مثل قنات بودیم؛ 
بنابراین باید بتوانیم مردم را تشویق و ترغیب به 
ساخت وساز و کار را برای آنها تسهیل کنیم.« او با 
اشاره به اینکه توان مالی پایین بوده که بافت های 
قدیمی ما را به بافت فرسوده تبدیل کرده، افزود: 
»باید در بحث ساخت وســاز و نوسازی از طریق 
اعطای وام های کم بهره و تسریع در صدور پروانه 
به مردم کمک شــود. بیشتر از سهم 10درصدی 
در نوســازی تالش شــده، اما به دلیل گسترش 
بافت فرســوده نیاز به تالش بیشتر در این زمینه 

وجود دارد.«

بسته شدن قرارداد ســاخت 220هزار واحد 
حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری 

شــهرداری نیز با بیــان اینکه قرارگاه مســکن 
تهران با تدبیر شــهردار تهران در جهت تحقق 
منویات رهبری با 4 هدف راه اندازی شده، گفت: 
»نخســتین هدف رفع موانع ســاخت مسکن، 
دومین هدف کاهش زمان صدور پروانه ساخت، 
سومین هدف نوسازی بافت فرسوده و چهارمین 
هدف نیز بهبود وضعیت مســکن در شهر تهران 
است. تا کنون قرارداد ســاخت 220 هزار واحد 
مســکونی بــا مجموعه های مختلــف دولتی و 
خصوصی منعقد شده است. همچنین در قرارگاه 
امروز نیز کلنگ ســاخت بیش از 10هزار واحد 
مسکونی به زمین زده شــد.« به گفته او 3مدل 
برای ساخت مســکن دنبال می شود: 1. زمین و 
پروانه از شهرداری ســاخت از شریک، 2. زمین 
و ساخت از شــریک و صدور پروانه از شهرداری 
و 3. زمین و ســاخت و پیگیری صــدور پروانه 
با شــریک و رفع موانع و توافقات از شــهرداری 
تهران. صارمی همچنین اعالم کرد که در پروژه 
واحدهای مسکونی جدید منطقه 13، ۶5درصد از 
سرانه های عمومی این منطقه تامین می شود و در 
قدرالسهم ارتش نیز بخشی به تامین سرانه های 
عمومی اختصاص داده می شــود تا معضل رکود 

مسکن را حل کنیم.«
 حدود 200هزار پالک فرســوده در شهر تهران 
داریم که می توان چند صد هزار مســکن در این 

پالک ها تولید کرد.

خانه سازی به پیروزی رسید
 شهردار تهران: شنبه های امید و افتخار همه ابعاد نیازهای 

مردم را هدف گذاری کرده است
  رئیس شورای شهر تهران: از طریق اعطای وام های کم بهره و 

تسریع در صدور پروانه به نوسازی شهر کمک می شود

ششمین شنبه امید و افتخار به آغاز ساخت 10هزار واحد مسکونی در 4منطقه اختصاص یافت 

بررسی برخی مطالبات شهروندان ناشنوا به بهانه روز 
جهانی ناشنوایان

 خواسته هایی که
 با سکوت بیان می شود

ناشنوایان صدای شهر و شهروندان را نمی شنوند، اما مطالبه شان 
شنیده شدن صدایشان است. سهند ســلیمان فالح، نویسنده 
و کارگردان جوان ناشــنوا، این مطلب را بیــان کرد و به عنوان 
نماینده از سوی جامعه ناشنوایان گفت که معلوالن از کمترین 
حق وحقوق شهروندی برخوردار هستند. او در آخرین اثر خود 
مستندی به نام »فریاد منو بشــنو« تالش کرده عالوه بر بیان 
موفقیت ناشنوایان، خواسته ها و مطالباتشــان را مطرح کند. 
این هنرمند جوان ناشنوا تأکید کرده: »تالش می کنم همواره 
خواسته ناشنوایان را فریاد بزنم تا شاید صدایمان در شهر شنیده 

شود.«
به گزارش همشهری، مشکالتی که معلوالن با آن دست وپنجه 
نرم می کنند، در مناسبت ها و به بهانه های مختلف مطرح شده 
و می شود، اما در این میان شاید به حق وحقوق ناشنوایان کمتر 
پرداخته شده است؛ کسانی که در سکوت خواسته شان را فریاد 
می زنند، اما گوشی برای شــنیدن نمی یابند. در ادوار گذشته 
مدیریت شهری به عنوان نهاد خدماتی قول داده بود با استقرار 
مترجم در بخش های مختلف زمینه برقراری ارتباط اجتماعی 
آنهــا را فراهم کند که ایــن وعده جز در برخــی از برنامه های 
مناسبتی در ســایر بخش ها محقق نشــد. همچنین قرار بود 
تدابیری برای استفاده ناشــنوایان از فوریت های 110، 115و 
127و حتی 137فراهم شــود، اما به گفته اکرم سلیمی، دبیر 
جمعیت ناشنوایان هنوز اقدامی صورت نگرفته و همه موارد ذکر 
شده بیانگر آن است که تهران صدای ناشنوایان را نمی شنود و 

حق وحقوق این قشر همچنان نادیده گرفته می شود.

آسیب شنوایی 11تا 15درصد کودکان مدرسه رو
کم شنوایی شایع ترین معلولیت اعصاب حسی محسوب می شود 
که متأسفانه شــیوع آن در حال افزایش است و سازمان جهانی 
بهداشــت پیش بینی می کند تا ســال 2050میالدی بیش از 
۹00میلیون نفر از مردم جهان به کم شنوایی ناتوان کننده مبتال 
شوند. آزاده صفایی، کارشــناس برنامه سالمت گوش و شنوایی 
معاونت بهداشتی دانشگاه شهیدبهشــتی عنوان کرد: »عواملی 
چون عفونت های مربوط به بیماری سرخک و سرخجه، استفاده 
نابجا از برخی آنتی بیوتیک ها، عوامل ژنتیک، قرارگرفتن در معرض 
اصوات بلند، اســتفاده بی رویه از تلفن های همراه و دستگاه های 
صوتی، استعمال مواد مخدر صنعتی و روانگردان ها و... آسیب های 
جدی به شنوایی افراد می رسانند.« به گفته او، حدود 2.5درصد 
کودکان در بدو ورود به مدرسه و 11تا 15درصد کودکان مدرسه رو 
نشانه هایی از آسیب شنوایی را دارند. ایمن سازی نوزادان و کودکان 
در برابر بیماری های عفونی، غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان، 
تشخیص و درمان به موقع کم شنوایی و درمان افراد مبتال به عفونت 
مزمن گوش ازجمله روش های مؤثر در کاهش اختالالت شنوایی 
است. در همین راســتا توصیه صفایی به والدین این است که با 
ارزیابی و غربالگری به موقع شنوایی در دوره نوزادی )3تا 5روزگی( 
و همچنین در سنین 3تا 5سالگی از بروز اختالالت شنوایی در 
کودکان پیشگیری کنند.موضوعی که در مراکز درمانی شهرداری 

تهران )شهرسالم( انجام می گیرد.

گواهینامه پایه3 برای ناشنوایان
ناشنوایان هم دوست دارند با وســایل نقلیه شخصی رانندگی 
کنند یا ســوار موتورســیکلت شــوند و در برخی از مواقع هم 
دوچرخه سوار شوند و رکاب بزنند؛ درست مانند سایر شهروندان. 
به گفته ســرهنگ عین اهلل جهانی، کارشــناس ارشد آموزش 
و ترافیک، براســاس قوانین و مقررات، افراد ناشــنوا و کم شنوا 
می توانند برای دریافت گواهینامه سواری های شخصی اقدام و با 
رعایت نکات و یادگیری موارد مربوطه گواهینامه پایه 3 )رانندگی 
با ســواری شــخصی( دریافت کنند. او تأکید کرد که دریافت 
گواهینامه پایه یک و موتورسیکلت برای این افراد مقدور نیست.

ناشنوایان حق رانندگی با تاکسی را ندارند
ناشنوایان یا کم شنوایان، پس از اعالم نظر کمیسیون پزشکی 
بهداری فراجا و تأیید آنها اجازه دارند گواهینامه پایه 3 دریافت 
کنند و در گواهینامه ایــن افراد کد »12« ثبت می شــود که 
مشخص می کند آنها حق رانندگی با خودروی سواری شخصی را 
دارند. سرهنگ جهانی در تکمیل این موضوع گفت که ناشنوایان 
نمی توانند راننده خودروهای حمل ونقل عمومی مثل تاکسی 
باشند. براساس گفته های کارشناس ارشد ترافیک در قسمت 
عقب خودروی افراد ناشنوا باید آرمی چسبانده شود که بیانگر 
ناشنوایی یا کم شنوایی راننده باشد تا از این طریق سایر رانندگان 
عبوری نسبت به وضعیت او آگاه شوند و مالحظاتی را مدنظر قرار 
دهند. سبقت گرفتن با استفاده از چراغ یکی از مالحظات است 
که با این روش فرد ناشنوا متوجه می شود و مسیر را برای سبقت 

سایر خودروها باز می کند.

ایجاد جای پارک برای ناشنوایان
نبود جای پارک خودرو هم یکی از مشــکالت ناشنوایان است 
که معاون پیشــین اجتماعی و فرهنــگ ترافیک پلیس راهور 
فراجا با تأیید این موضوع گفت: »جای پارک ویژه برای معلوالن 
جسمی و حرکتی وجود دارد، اما چنین امکانی برای ناشنوایان 
در دسترس نیست. علم در حال پیشرفت اســت و با استفاده 
از تکنولوژی های روز دنیا و مطالعــه و بهره گرفتن از مطالعات 
تطبیقی موفق سایر کشورها، می توان برخی از مشکالت حوزه 

حمل ونقل ناشنوایان را برطرف کرد.«

 سیدرضا مفیدی
 مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران

حــدود ۸۸۷ هــزار دســتگاه خــودرو 
طــی ۶ مــاه نخســت امســال بــه مراکز 
معاینه فنی شــهر تهــران مراجعه کرده 
که در مقایســه با سال گذشــته میزان 
مراجعــات ۸درصــد افزایــش داشــته 
اســت.طی ایــن ۶مــاه، نقــص مربــوط 
بــه آالیندگــی برابر بــا ۹۰هزار دســتگاه 
خودرو، همراستایی ۵۲هزار دستگاه، 
کمک فنر ۲۴هزار دستگاه، تست ترمز 
۶۷هــزار دســتگاه و وضعیــت ظاهــری 
۱۰۱هزار دستگاه خودرو مراجعه کننده 
بــه مراکــز معاینــه فنــی شــهر تهــران 
شناســایی و در نهایــت بــرای دریافــت 
معاینه فنی توسط راکبین آن رفع ایراد 

شده است.

 علیرضا نادعلی
 سخنگوی شورای شهر تهران

  امروز در نود و ســومین جلسه شورای 
شــهر تهــران الیحه ارســالی از شــهردار 
تهــران مبنــی بــر» اعطــای مجــوز بــه 
شهرداری تهران جهت انتشار ۳۵هزار 
میلیــارد ریــال اوراق مالــی- اســامی 
به منظــور اجرای طرح هــای حمل ونقل 
عمومی شــهر تهــران« بررســی خواهد 
شد. بررسی گزارش حسابرس رسمی 
شورای شهر نیز درخصوص مناطق ۸، 
۱۰، ۱۸ و ۱۹ شــهرداری تهران در دستور 
کار قــرار دارد کــه توســط کمیســیون 

برنامه و بودجه قرائت خواهد شد.

 ۳۷درصــد از جمعیت تهــران در بافت 
فرسوده هستند و بهســازی و نوسازی 
بافت فرسوده در دستور کار شهرداری 

تهران قرار دارد.

37
درصد

 بــرای ۲۵۰۰ هکتــار از اراضــی ناکارآمد 
طــرح تهیــه شــده اســت. ایــن در 
حالــی اســت کــه طــرح ۷۵۰هکتــار از 

کوره پزخانه ها تصویب شده است.

2500
هکتار

 اختصــاص وام ۶۰۰میلیــون تومانــی 
بــرای بافــت اطــراف حــرم عبدالعظیم 

حسنی)ع( در حال پیگیری است.
600
میلیون

 ۳۲۸۰ هکتار بافت فرســوده در ســال 
۸۵ مصــوب شــد کــه در ســال ۹۹ ایــن 
عــدد بــه ۴۴۲۰ هکتــار یعنــی معــادل 

۷درصد از مساحت تهران رسید.

۴۴20
هکتار

 اعتبــار نوســازی ۱۰درصــد از بافــت 
فرسوده در طول سال ۴۴هزار میلیارد 
تومان اســت کــه از این میــزان ۲۰هزار 
میلیــارد تومــان بــه بهبــود کیفیــت 

خدمات عمومی اختصاص دارد.

۴۴
میلیارد

 برنامــه نوســازی پاک هــا تــا ســال 
۱۴۰۵ مشــخص شــده اســت و بــر این 
اســاس ۵۲۳۵پروانــه امســال صــادر 
خواهد شــد. بدین ترتیب، ۳۰۰درصد 
پیشــرفت نســبت به ســال قبل اتفاق 

افتاده است.

300
درصد

تأمین 2هزار واحد مسکونی 
برای آتش نشانان

پرویز ســروری، نایب رئیس شــورای شهر تهران 
روز گذشته با حضور در ایســتگاه31 آتش نشانی 
)منطقــه۸( ضمن عرض تبریک روز آتش نشــان 
گفت که آتش نشانان اقشــار زحمتکشی به شمار 
می روند که در تمامی عرصه هــا برای نجات جان 
انسان ها پیشقدم هســتند. به گزارش همشهری، 
او در ادامه دیدار از برنامه ریزی برای تأمین 2هزار 
مسکن برای آتش نشانان خبر داد و عنوان کرد: »در 
مکالمه ای که با شهردار تهران داشتم، قول تأمین 
زمین موردنیاز برای ســاخت 2هزار مسکن برای 
آتش نشانان دادند که امیدواریم به زودی در یکی از 
شنبه های امید و افتخار شاهد کلنگ زنی آن باشیم. 
همچنین امیدواریم در 4ســال دوره ششم شاهد 
اقدامات مؤثری در جهت رفع مشکالت کارمندان 

شهرداری و به ویژه آتش نشانان باشیم.«

نقل قول خبر

عدد خبر

عکس خبر

گزارش 2

خسارتبه43اتوبوس،54ایستگاهو25خودرویآتشنشانی
شهردار تهران در حاشیه آیین آغاز ساخت بیش از 10 هزار واحد مسکونی- قرارگاه جهادی مسکن 
در گفت وگو با خبرنگاران و رسانه ها  درباره خسارت های وارد شده به شهرداری تهران در ناآرامی های 
اخیر گفت: »یکی از نکاتی که دائم بیان می کنم، این است که این ظلم مضاعفی به مردم شهر تهران 
است که یک عده ای اعتراض را تبدیل به آشوب می کنند و آن را به جان مردم تسری می دهند. در 
این مدت ۴3 دستگاه اتوبوس شهری، 5۴ ایستگاه اتوبوس و 25 دستگاه خودروی آتش نشانی شهر 
تهران دچار آسیب شد که یک دســتگاه از خودروهای آتش نشانی به طور کامل در آتش سوخت. 
یکی از اتفاقات زشت اعتراضات اخیر این بود که اغتشاشگران متعرض به پاکبانان و آمبوالنس ها 
شدند. ما تمامی خسارت ها و مشــکالت پیش آمده را جمع بندی کرده ایم و قرار است به دستگاه 

قضایی منتقل کنیم.«
علیرضا زاکانی در پاسخ به این سؤال که چرا شهرداری تهران با توجه به اتمام مهلت قانونی دستگاه ها 
برای پیوستن به سامانه پنجره جهت ارائه خدمات عمومی هنوز متصل نشده است، گفت: »ما از قبل 
در سامانه شفافیت حضور پررنگ داشته ایم و هم ناظر به سامانه پنجره واحد هستیم و قبل از اتمام 
موعد مقرر به وزارت ارتباطات اعالم کردیم و منتظر هستیم این تعامل و پیوستگی از سوی وزارت 

مربوطه اعالم شود. درواقع آنچه باید از سوی شهرداری تهران انجام شود، صورت پذیرفته است.«

مکث

جزئیاتی از 7پروژه جدید 
بازآفرینی و قرارگاه مسکن 

شهرداری تهران

1. باغ آذری 
  مساحت عرصه ۳۶۲۵۰مترمربع 
  تعداد واحد مسکونی: ۸۰۰واحد 

2. پروژه تعاونی کارکنان هوافضای 
منطقه 2

  مساحت عرصه: ۱۰۹۲۶
  تعداد واحد مسکونی:۴۲۰واحد 

3.  پروژه های جدید تجمیعی
  مساحت عرصه: ۲۲۳۹۱

  تعداد واحد مسکونی: ۸۵۰واحد 

۴. اراضی مزروعی و شن چاله های 
منطقه 18

  مساحت عرصه:۱۲۴۱هکتار 
  تعداد واحد مسکونی جدید: 

۶۰۰۰۰واحد 

5.  بازآفرینی کوره های آجرپزی 
منطقه 19

  مساحت عرصه: ۷۵۸هکتار 
  تعداد واحد مسکونی 

جدید:۲۰۰۰۰واحد 

6. محدوده محله مقدم 
  مساحت عرصه:۱۵۶۰۰مترمربع 
  تعداد واحد مسکونی: ۲۵۰واحد 

7. محدوده پیکانشهر 
  مساحت عرصه: 

۲۲۰۰۰۰مترمربع
  تعداد واحد مسکونی:۴۰۰۰واحد
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نبض تولید مسکن همچنان در حال 

مسکن
ضعیف شدن است. طبق آمارهای 
رســمی، برنامه ریــزی بــرای 
ساخت وساز مسکونی در پایتخت با شتاب بیشتری 
در حال افول است؛ به گونه ای که اطالعات مرکز آمار 
ایران نشــان می دهد تعداد واحدهای مســکونی 
پیش بینی شده در پروانه های صادره در بهار1401 
نســبت به فصل زمســتان در کل مناطق شهری 
21.8درصد و در شهر تهران 48.4درصد کاهش پیدا 

کرده است.
به گزارش همشــهری، عدم قطعیــت فعالیت های 
اقتصادی در سایه نامشخص بودن آتیه اقتصاد و قفل 
شدن مذاکرات رفع تحریم، اغلب بازارها را با کسادی 
و بالتکلیفی مواجه کرده و در این میان بازار مسکن 
بعد از جهش حدود 10برابری قیمت در 4سال اخیر، 
با شرایط بســیار حادتری مواجه شده است. در این 
وضعیت، هم به واسطه کاهش قدرت خرید متقاضیان 
مصرفی و هم با کاهش حاشــیه سود ساخت وساز 
در اثر جهش هزینه های تولید، سازندگان کمتری 
رغبت آغاز پروژه مســکونی جدید دارند و انعکاس 
این وضعیت در آمار صدور پروانه های ســاختمانی 

مشهود است.

مسکنتهراندربنبست
نتایج طرح گردآوری اطالعات پروانه های ساختمانی 
صادر شده توســط شهرداری های کشــور در بهار 
سال1401 نشــان می دهد که در این فصل، تعداد 
۷۳۶پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری تهران 
در بهار1401 صادرشده که نسبت به فصل گذشته 
50.۶درصد و نســبت به فصل مشابه سال گذشته 
4۷.2درصد کاهش داشته است. طبق اطالعات مرکز 
آمار ایران، در این فصل، تعداد 5۹54واحد مسکونی 
در پروانه های صادرشــده برای احداث ساختمان از 
سوی شهرداری تهران پیش بینی شده که این مقدار 
نسبت به فصل گذشته 48.4درصد و نسبت به فصل 
مشابه سال گذشته 4۶.1درصد کاهش داشته است. 
نکته قابل توجه اینکه به واسطه اعمال برخی مشوق ها 
در شــهرداری تهران بــرای ارائه تراکم تشــویقی 
به خصوص در نوســازی بافت های فرسوده، شتاب 
کاهش واحدهای مسکونی برنامه ریزی شده نسبت 
به میزان کاهش پروانه های ساختمانی در فصل بهار 

کمتر بوده و متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر 
یک از پروانه های احداث ساختمان در شهر تهران 
به 8.1واحد رسیده است. در ادامه، انتظار می رود با 
فعال شدن قرارگاه مسکن شهرداری تهران و تسهیل 
ساخت وســاز مســکونی با هدف رفع نیاز مسکن 
پایتخت نشینان، از فصل تابستان به بعد دوباره تولید 
مسکن در تهران بازیابی شود و به خصوص در حوزه 
بافت های فرسوده، با اســتفاده از تسهیالت نهضت 
ملی مسکن، یک حرکت جهادی برای احیای تولید 
مسکن تهران آغاز شــده و کم کاری های گذشته را 

جبران کند.

بیتوجهیبهالگویمصرف
جدای از اینکه تولید مسکن در مقایسه با دوره های 
قبل و همچنین نیاز بازار با کاهش جدی روبه روست، 
بررسی آمارها نشان می دهد همچنان تولیدکنندگان 
ساختمان با دید سرمایه گذاری و جذب تقاضاهای 
این حوزه فعالیت می کنند و توجهی به الگوی مصرف 
مسکن و ذائقه و نیاز بازار ندارند. به گزارش همشهری، 
در بهار امسال، مجموع مساحت زیربنا در ۷۳۶پروانه 
احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری تهران 
بالغ بر 112۷هزار مترمربع بوده است که این میزان 
نسبت به فصل گذشته 4۹.۶درصد و نسبت به فصل 

مشابه سال گذشته 45.۹درصد کاهش داشته است؛ 
اما نکته قابل تأمل اینکه متوسط مساحت زیربنای 
این دسته از پروانه ها در فصل بهار 15۳2مترمربع 
برآورد می شــود که با فرض میانگین 8.1واحد در 
هر پروانه، میانگین ناخالص زیربنــای هر واحد به 
بیش از 18۹مترمربع می رســد و با احتساب تراکم 
۶0درصدی، زیربنای مفید هر واحد مســکونی از 

11۳مترمربع بیشتر است.
تمایل سازندگان به احداث واحدهای بزرگ متراژ در 
حالی است که از منظر قدرت خرید، اغلب خانوارهای 
تهرانی قادر به خرید واحدهای مسکونی با میانگین 
متراژ 11۳مترمربع نیستند و ازنظر الگوی زندگی 
شهری در تهران نیز بســیاري از خانوارها به دنبال 
خرید یا اجاره خانه هایی با متراژ حدود ۷5مترمربع 

هستند.

انقباضساختمسکنکشور
تقریبا 2سال است که شــهر تهران با عقبگرد تولید 
مسکن مواجه شــده و به عنوان موتور تولید مسکن 
در کشور، عمال در دوره کسادی و رکود به سر می برد 
اما در فصول اخیر، در سایر نقاط شهری نیز وضعیت 
بهتری حکمفرما نیســت و ســازندگان مسکن در 
اغلب مناطق شهری کشور از سرمایه گذاری جدید 

روی گردان شده اند. بررسی اطالعات مرکز آمار ایران 
در طرح گردآوری اطالعات پروانه های ساختمانی 
صادر شده توســط شهرداری های کشــور در بهار 
سال1401 نشــان می دهد که در این فصل تعداد 
2۹هزارو4۳۷پروانه احداث ســاختمان توســط 
شهرداری های کشور صادرشده است که این تعداد 
نسبت به فصل گذشته 20.4درصد و نسبت به فصل 
مشابه سال گذشته 15.۳درصد کاهش داشته است. 
بررســی این پروانه ها به تفکیک برنامه ریزی برای 
تولید واحدهای مسکونی نیز نشان می دهد که در 
این فصل برای احداث ۹0هزارو2۹0واحد مسکونی 
در کل مناطق شهری برنامه ریزی شده که این تعداد 
نسبت به زمستان گذشــته 21.8درصد و نسبت به 

بهار سال گذشته 12.۷درصد کاهش دارد.
به گزارش همشهری، مجموع مســاحت زیربنا در 
پروانه های صادرشــده برای احداث ساختمان در 
بهار1401 حــدود 1۷میلیون و105هزار مترمربع 
بوده که این مقدار نسبت به فصل گذشته 20.۶درصد 
و نسبت به فصل مشابه ســال گذشته 1۶.۷درصد 
کاهش داشته است. طبق آمارها متوسط مساحت 
زیربنا در پروانه های ساختمانی صادر شده در فصل 
بهار امســال 581مترمربع و متوســط تعداد واحد 

مسکونی در این پروانه ۳.1واحد بوده است.

سکته در تولید مسکن پایتخت
طبق آمارهای رسمی، برنامه ریزی برای تولید مسکن تهران در بهار امسال نسبت به سال قبل تقریبا نصف شده است

همشهری از رکود ساخت وساز مسکونی در فصل بهار گزارش می دهد

دومین قطار ترانزیتی روسیه در حال حرکت به سمت بندرعباس است
تمرین ترانزیت درکریدور شمال- جنوب

قطار فله بر روسیه بعد از سپری کردن مسافت 4هزار کیلومتری وارد مرز ریلی سرخس 

ترانزیت
شده و قرار است با پیمودن مسیر 1۶00کیلومتری تا بندرعباس، محموله های صادرات 
روسیه به هند را تحویل خطوط کشتیرانی دهد؛ این دومین قطار ترانزیتی روسیه است 

که از تیرماه تاکنون از خاک ایران عبور می کند.
به گزارش همشهری، ایران و روسیه در ماه های اخیر برای انتقال 10میلیون تن کاالی ترانزیتی از طریق 
مسیرهای کریدور شمال- جنوب به توافق رسیده اند و در سایه این توافق، نخستین قطار ترانزیتی روسیه 
21تیرماه از مرز سرخس وارد ایران شد تا ۳۹کانتینر حامل مواد عایق رطوبتی را برای انتقال به هند، از 
خاک ایران عبور داده و به بندرعباس برساند. حاال دومین قطار ترانزیتی روسیه نیز متشکل از ۳۷واگن 
فله بر حامل کود شیمیایی برای رسیدن به هند وارد این کریدور بین المللی شده است. برآوردها حاکی 
از این است که هر یک از قطارهای ترانزیتی روسیه، در بهترین حالت 2هزار تن کاال را منتقل کرده اند 
که این مقدار نسبت به تفاهم 10میلیون تنی 2 کشور برای ترانزیت رقم بسیار اندکی محسوب می شود 
و بر همین اساس می توان گفت؛ عبور قطار دوم نیز فقط مرحله دیگری از تمرین ترانزیت ایران و روسیه 
در کریدور مستعد شمال – جنوب است و هنوز با ظرفیت های 2 کشور برای مبادالت ترانزیتی فاصله 

بسیاری دارد.
معاون وزیر راه و شهرســازی نیز در اظهارات خود به صورت ضمنی، ماهیت تمرینی عبور این قطارها و 
زمینه سازی برای توسعه ترانزیت ایران و روسیه را تأکید کرده و می گوید: برنامه ریزی راه اندازی این قطار 
ترانزیتی از دی ماه سال گذشته و با پیگیری ها و هماهنگی های الزم، طی سفرهای مقامات راه آهن 2 کشور 
به ایران و روسیه و برگزاری جلسات مختلف حضوری و مجازی فی مابین مدیرعامل راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران و مدیرعامل و قائم مقام راه آهن روسیه آغاز شده است. سید میعاد صالحی، مدیرعامل شرکت 
راه آهن، می افزاید: پس از عبور نخستین قطار در تیرماه و بررسی جزئیات مسیر و پیگیری رفع موانع و با  
توجه به موقعیت راهبردی ایران و همچنین مزایای متعدد این مسیر  از جمله کاهش قابل توجه مجموع 
زمان سیر، حرکت قطارهای بعدی نیز آغاز شده است. او معتقد است؛ عبور این قطار، سرآغازی برای ادامه 
این فرایند ارزشمند و مستمر خواهد بود و امید است با تثبیت کریدورهای عبوری از کشور، شاهد توسعه 
قابل توجهی در این راستا باشیم. طبق اعالم شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران، مقصد در نظر گرفته 

شده برای این محموله ها، کشورهای هندوستان و آفریقای جنوبی است.

جزئیاتقطارهایترانزیتیروس
 نخستین قطار ترانزیتی کانتینری روسیه که 21تیرماه برای ارسال کاال به هند وارد ایران شد، ۶ تیرماه 
از ایستگاه چخوف مسکو حرکت کرده بود و پس از طی مسیر ۳800کیلومتری با ظرفیت ۳۹کانتینر از 
مسیر روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، وارد ایران شد. این قطار در ادامه مسیر ریلی 1۶00کیلومتری مرز 
ســرخس تا بندرعباس را طی کرد و درنهایت محموله آن از طریق مسیر دریایی به بندر ناواشوای هند 
متصل شد. دومین قطار ترانزیتی روسیه نیز در همین مســیر حرکت کرده و پس از طی بیش از 4هزار 
کیلومتر در خاک روسیه، قزاقستان و ترکمنستان، روز جمعه 8 مهرماه از مرز ریلی سرخس وارد کشور 
شده و حرکت در مسیر شاخه شرقی کریدور شــمال-جنوب ایران را آغاز کرده است. این قطار متشکل 
از ۳۷واگن فله بر محموله کود شیمیایی نیز پس از طی مسیری در حدود 1۶00کیلومتری در کشورمان 
به بندر شهیدرجایی بندرعباس خواهد رسید و محموله آن از بندرعباس به وسیله کشتی به کشور هند 

منتقل خواهد شد.

مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرد
نمرهضعیفتهران

درامنیتسرمایهگذاری
فعاالن اقتصــادی و داده های آماری نشــان می دهد که تهران 
در کنکور امنیت ســرمایه گذاری طی ترم زمستان سال1400 
نمره قبولی نگرفته و پس از پایتخت، بدترین اســتان های در 
شاخص امنیت ملی سرمایه گذاری استان های البرز، آذربایجان 
شرقی، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد و البته خوزستان بوده اند. 
بهترین نمره را هم به ترتیب استان های خراسان جنوبی، کرمان، 
سیستان و بلوچســتان، گلستان، ســمنان و هرمزگان کسب 

کرده اند.
مرکــز پژوهش های مجلــس می گوید: شــاخص کل امنیت 
سرمایه گذاری در فصل زمستان سال گذشته نسبت به فصل پاییز 
اندکی بهبود یافته و به سمت مناسب تر شدن حرکت کرده است. 
با این حال فعاالن اقتصادی همچنان از عمل نکردن مسئوالن 
ملی به وعده هایشان، اختالل ناشی از محدودیت های خارجی و 
اعمال نفوذ و تبانی در معامالت دولتی به عنوان بدترین مولفه 
اثرگذار بر امنیت ســرمایه گذاری گالیه دارند، هرچند که آنها 
از مدیریت توزیع کاالهای قاچاق، کاهش سرقت ملی و کنترل 
استفاده غیرمجاز از نام ها و عالئم تجاری و یا مالکیت معنوی به 

نسبت راضی تر بوده اند.
به گزارش همشــهری، بازوی تحقیقاتی مجلس می افزاید: در 
زمستان ســال گذشــته فعاالن اقتصادی در مصاحبه خود از 
وضعیت نامناسب امنیت سرمایه گذاری در استان های تهران، 
البرز و آذربایجان شرقی انتقاد داشته و از این ۳استان به عنوان 
استان های بد و نامطلوب در امنیت سرمایه گذاری یاد کرده و در 
مقابل از عملکرد استان های خراسان جنوبی، گلستان و کرمان 
رضایت داشته اند. این گزارش می افزاید: با تلفیق داده های آماری 
و یافته های پیمایشــی، بهترین اســتان های ایران در شاخص 
امنیت سرمایه گذاری ۳استان خراسان جنوبی، کرمان و سیستان 
و بلوچستان و بدترین اســتان ها هم تهران، البرز و آذربایجان 
شرقی بوده اند. شاخص امنیت ملی سرمایه گذاری عددی بین 
1به عنوان بهترین و 10به عنوان بدترین نمره است که براساس 
2مولفه آماری و پیمایشی در هر فصل توسط پژوهشگران مرکز 
پژوهش های مجلس سنجیده و اعالم می شود. این گزارش نشان 
می دهد که در فصل های متوالی از نظر فعاالن اقتصادی وضعیت 
سرمایه گذاری در اســتان های تهران، کهگیلویه و بویراحمد و 
ایالم به صورت مکرر منفی و وضعیت اســتان های سیستان و 
بلوچســتان، آذربایجان غربی و خراسان جنوبی مثبت ارزیابی 

شده است.
یافته های این تحقیق بیانگر این است که نمره به دست آمده از 
عمل مسئوالن در سطح ملی در وعده های داده شده طی فصل 
زمستان سال گذشته 8.08 از 10، نمره میزان اختالل ایجاد شده 
در اثر تحریم های خارجی 8.01 از 10و اعمال نفوذ و تبانی در 
معامالت دولتی ۷.۹۷ از 10بوده است. مرکز پژوهش های مجلس 
می گوید: بدترین ارزیابی از وضعیت نماگرهای شاخص امنیت 
سرمایه گذاری در فصول مختلف سال 1400به عملکرد دولت و 
بهترین ارزیابی هم به مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض 
اختصاص داشته و به این ترتیب نمره عملکرد دولت از ۷.۷0 در 
بهار سال گذشته به ۷.48 در زمستان پارسال، نمره ثبات کالن 
در اقتصاد از ۶.۷۹ در بهار به ۶.52 در زمســتان، نمره شفافیت 
و ســالمت اداری از ۶.۶۹ در بهار به ۶.28 در زمســتان و نمره 
مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض از 4.45 در بهار پارسال 

به 4.1۷ در زمستان سال گذشته بهبود یافته است.

نمرهضعیفبهعملکرددولت
مرکز پژوهش های مجلس می گوید: هرچند وضعیت عملکرد 
دولت در امنیت ســرمایه گذاری در زمســتان پارسال بهتر از 
پاییز سال قبل شــده اما همانند چند پایش فصل های گذشته 
عملکرد دولت نامناســب ترین نماگر را به خود اختصاص داده 
که عمدتا شامل شــاخص هایی چون ســهولت احقاق حقوق 
قانونی شهروندان در ادارات، اختالل در کسب وکارها براساس 
محدودیت های خارجی و حمایــت و همراهی واقعی مقامات 

استانی از داوطلبان سرمایه گذاری می شود.
رتبه دوم در جدول شاخص امنیت ملی سرمایه گذاری از حیث 
نامناسب  بودن پس از عملکرد ضعیف دولت، به وضعیت ثبات 
اقتصاد کالن اختصــاص دارد که به گفته کارشناســان مرکز 
پژوهش های مجلس باید مشخص شود چه عواملی باعث شده اند 
که روند نماگر ثبات اقتصاد کالن تغییر کند و آیا این عوامل پایدار 
و تکرار شونده در فصل های آینده خواهد بود یا نه؟ افزون بر اینکه 
در رتبه سوم هم بدعهدی مسئوالن ملی به وعده ها قرار دارد که 
ادامه این وضعیت انگیزه سرمایه گذاران و کارآفرینان را تضعیف 

و هزینه سنگینی بر کل اقتصاد وارد می سازد.

خبرخوشآقایوزیر!
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد می گوید: 
ظرف یکی دو ماه آینده، برای وام های خرد 
قرض الحســنه 10 میلیون تومانی و کمتر 
از آن، کارمزد 4 درصد ر ا به صفر خواهیم 
رساند تا برای نخستین بار مردم بدون کارمزد بتوانند وام دریافت 
کنند. این خبر در شرایطی اعالم شده که همواره از نظام بانکی 
خواسته می شود تا بر درآمدهای غیرمشاع یا کارمزد تکیه کنند 
و بدیهی است که بخشــش کارمزد وام های خرد قرض الحسنه 
می تواند دست کم بخشی از منابع درآمدی 2بانک قرض الحسنه 
رسالت و مهر ایران را کاهش دهد. افزون بر اینکه امروزه نیاز به 
وام های خرد زیر 10میلیون تومان به ســبب تورم کمتر شده 
و بیشــتر متقاضیان نیازمند وام با ارقام کالن تر هستند. از این 
جهت پیشنهاد می شود وزارت اقتصاد به عنوان نماینده دولت 
و بانک مرکزی به عنوان حامی حقوق سپرده گذاران به گونه ای 
تصمیم گیری کنند که انگیزه مردم برای سپرده  کردن بخشی 
از پس اندازشان در قالب عقد قرض الحسنه افزایش یابد تا از این 
طریق بانک ها بتوانند سهم بیشتری به وام های قرض الحسنه 
اختصاص دهند. در غیراین صورت دولت ناچار خواهد شد که هر 

سال سقف وام های قرض الحسنه بدون کارمزد را افزایش دهد.

مافیایخودساخته
خبر: مقصود اســعدی ســامانی، دبیر انجمن 
شــرکت های هواپیمایی می گویــد: هیچ ایرالینی 
نرخ بلیت پروازها را افزایش نداده، بلکه قیمت بلیت 
هواپیما توسط چارترکنندگان، دالالن و واسطه ها 

افزایش پیدا کرده است.
نقد:صنعــت هواپیمایی ایران زیــر بار 4دهه 
تحریم ظالمانه خارجی زمینگیر شده و همزمان با 
خودتحریم های ناروای داخلی در بحث قیمت گذاری، 
انتفاع فعالیت های ایرالین ها نیز به جای اختصاص 
به خود شرکت ها، به جیب دالالن و واسطه ها روان 
شــده اســت؛ چراکه ایرالین ها تضعیف شده، به 
سلف فروشی بلیت روی آورده اند و پروازهای خود را از 
مدت ها قبل به دالالن و چارترکنندگان می فروشند 
تا آنها بنا به اقتضای زمان پرواز، هرجور که خواستند 
روی بلیــت قیمت بگذارنــد اما تقصیــر اصلی به 
عدم تصمیم گیــری دولت برای آزادســازی قیمت 
بلیت مربوط می شود و باید تمهیدی اندیشیده شود.

چهره روز

نقد  خبر

گزارش

شاخص امنیت ملی سرمایه گذاری در زمستان 1400

تهران
البرز

آذربایجان شرقی
اصفهان

کهگیلویه و بویراحمد
خوزستان

چهارمحل بختیاری
گیالن
ایالم

مازندران
خراسان رضوی

زنجان
قم

کشور
کردستان
کرمانشاه

آذربایجان غربی
یزد

لرستان
فارس
بوشهر
مرکزی

خراسان شمالی
قزوین
اردبیل
همدان

هرمزگان
سمنان

گلستان
سیستان وبلوچستان

کرمان
خراسان جنوبی

6.48
6.28
6.25
6.25
6.21
6.14
6.08
6.05
6.02
6.01
6.01
6
5.97
5.92
5.91
5.91
5.9
5.9
5.89
5.88
5.88
5.86
5.85
5.83
5.78
5.76
5.7
5.66
5.61
5.61
5.56
5.33
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 »ساختن جامعه فراگیر برای همه«؛ شعاری که حاال 
سال هاســت آرزوی قلبی همه افراد دارای معلولیت 
است و امسال به عنوان شعار هفته جهانی ناشنوایان از 
سوی سازمان ملل مطرح شــد تا با تعریف برنامه های 
هفته ناشنوایان حول این محور بستر آشناکردن جامعه 
با مسائل و مشــکالت پیش روی این قشر فراهم شود. 
وحیده حسینی، یک ناشنواست. او که معتقد است در 
شهرهای بزرگ و کوچک حق شهروندی برای شهروندان 
ناشنوا رعایت نمی شــود، می گوید: شهرهای ما برای 
افراد شنوا ساخته شده و زندگی در شهر شنواها برای 
ناشنوایان سخت است. در کشور ما هیچ یک از گروه های 
اجتماعی، خود را ملزم به یادگیری زبان اشــاره برای 

برقراری ارتباط با ناشنوایان نمی کنند؛ به خاطر همین 
خیلی از ما نمی توانیم در اماکنی چون بیمارســتان، 
ادارات دولتی و.... صدایمان را به گوش کسی برسانیم. 
وحیده که سابقه تدریس در مدارس باغچه بان را دارد 
و از نزدیک با دانش آموزان دارای مشکالت ناشنوایی و 
کم شنوایی در  ارتباط است،  گرچه از پذیرش بچه های 
ناشنوا در مدرسه های عادی و کار هم سن و ساالنشان 
خوشحال اســت، اما اعتقاد دارد تا وقتی فرهنگسازی  
درست برای همزیستی با این بچه ها در مدارس وجود 
نداشته باشد، نمی توان انتظار داشت بچه های ناشنوا 
و کم شنوا در فضای مدارس عادی در آرامش کامل به 
ادامه تحصیل بپردازند. به گفته او، در خیلی از مدارس و 
آموزشگاه های کشور با وجود ثبت نام دانش آموزان دارای 
مشکل ناشنوایی یا کم شنوایی آموزگاری که بتواند با زبان 
اشاره با این بچه ها ارتباط برقرار کند، حضور ندارد. زبان 
اشاره یک زبان تخصصی و علمی است که متأسفانه از 

سوی خیلی از افراد سهل و آسان انگاشته می شود. یک 
آموزگار در مدارس عادی نمی دانــد واقعا چگونه باید 
با یک دانش آموز ناشنوا ارتباط برقرار کند؛ چون زبان 
اشاره را بلد نیســت و اجرای این طرح در این شرایط 
جز ایجاد مشــکالت جدی تر، دستاوردی برای بچه ها 
نداشته است. آموزگاران دیگری از جامعه ناشنوایان هم 
معتقدند تلفیق دانش آموزان ناشنوا در مدارس عادی 
خیلی به صالح این بچه ها نیســت؛ چراکه بسترهای 
کافی برای این کار در مدارس وجود ندارد؛ طرحی که 
باعث شــد چراغ خیلی از مدارس باغچه بان در کشور 
تعطیل شود. معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی 
سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور اما مخالف 
این نقدهاست و می گوید با اجرای طرح تلفیق - فراگیر 
فرصت تحصیل برابر برای دانش آموزان دارای مشکل 
کم شنوایی و ناشنوایی در کنار همساالنشان فراهم شده 
است. اســماعیل برقی با بیان اینکه هم اکنون بیش از 

10هزار دانش آموز کم شنوا و ناشنوا به صورت تلفیقی در 
مدارس عادی کشور مشغول به تحصیل هستند، ادامه 
داد: عالوه بر این تعداد 4162دانش آموز ناشنوا و کم شنوا 
هم در مدارس خاص ما در 4مقطع تحصیلی مشغول 
به تحصیل هستند که با 10هزار دانش آموز تلفیقی در 
مدارس عادی مجموع دانش آموزان کم شنوا و ناشنوای 

ما به بالغ بر 14هزار دانش آموز می رسد.
او این نکته را هم یادآور شــد که 327نفر از مجموع 
4162دانش آموز کم شــنوا و ناشــنوای مشغول به 
تحصیل در مدارس خاص کشور از اتباع بیگانه هستند.

معاون برنامه ریزی آموزشــی و توانبخشی سازمان 
آموزش و پرورش استثنایی کشور با تأکید بر ضرورت 
همراهی مربیان آموزشی مســلط به زبان اشاره در 
مدارس تلفیقی و استثنایی با دانش آموزان ناشنوا و 
کم شنوا خاطرنشان کرد: هم اکنون هیچ کمبود نیرویی 
در این بخش وجود ندارد. تامین آموزگاران مســلط 
به زبان اشــاره برای دانش آموزان ناشنوا و کم شنوا از 
اولویت های کاری آموزش و پرورش استثنایی کشور 
است؛ بنابراین در همین راستا تا کنون کار ساماندهی 
نیروهای انسانی برای سال تحصیلی جدید انجام شده 
و 95درصد کار کالس بندی ها هم تمام شــده است.
برقی هم مانند همه ناشنوایان و فعاالن اجتماعی این 
حوزه معتقد است: برقراری ارتباط با جامعه مهم ترین 
مشکل پیش روی این قشر است؛ به خاطر همین از 3سال 
گذشته آموزش و پرورش استثنایی کشور برای حل این 
مشکل نهضت آموزش زبان اشاره را در کشور راه انداخته 
و قرار است امسال هم در قالب این نهضت 3هزار نفر از 
افرادی که با ناشنوایان در ارتباط هستند، زبان اشاره را 
فرابگیرند. البته اینطور که معاون برنامه ریزی آموزشی و 
توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور 
می گوید این تنها کاری نیست که برای تقویت ارتباط 
کودکان و دانش آموزان ناشــنوا و کم شنوای کشور با 
جامعه صورت گرفته، بلکه تالش شــده با استفاده از 
روش های ترکیبــی و افزایش شــانس دیدن بچه ها، 
لب خوانی آنها تقویت شــود.  از آنجا که اشتغال به کار 
یکی از دغدغه های اصلی جامعه ناشنوایان و کم شنوایان 
است، آموزش و پرورش اســتثنایی به این مهم توجه 
داشته اســت و حاال با تغییر رویکردش تالش می کند 
تا دانش آموزان این گروه عمدتا در رشته های مهارتی از 
مدرسه فارغ التحصیل شوند. معاون برنامه ریزی آموزشی 
و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور 
در این باره گفت: »به همین منظور 36رشته مهارتی در 
مقطع متوسطه دوم برای دانش آموزان ناشنوا و کم شنوا 
معرفی کردیم که 30رشــته در بخش کارودانش قرار 
دارند و 6رشته را رشــته های فنی تشکیل می دهند. 
درواقع با تحصیل بچه ها در این رشته های مهارتی دیگر 
در آینده دغدغه اشتغال کمتری خواهند داشت و هر 
کدام می توانند با ســرمایه گذاری کوچکی کسب وکار 

خود را راه اندازی کنند.«
 

10هزار دانش آموز ناشنوا و کم شنوا 
در مدارس عادی

آموزش و پرورش استثنایی کشور در سومین سال نهضت آموزش زبان اشاره 3000 نفر را آموزش می دهد

رئیس انجمن سالمندشناسی می گوید: »فقر« در جامعه 
سالمندی 2 برابر سایر رده های سنی است

 ۵۵ درصد سالمندان »مستمری« 
دریافت نمی کنند

 رئیس انجمن سالمندشناسی 

با بیــان اینکه نگرانــی ما در جامعه
حــوزه ســالمندی، بحــث 
افزایش و رشد این قشــر از جمعیت جامعه 
بوده که در دنیا منحصر به فرد است، گفت: 
نگران هستیم که در سال 1410 به بعد، بحث 
چالش سالمندی در کشور تبدیل به بحران 

شود.
احمد دلبری، در همایش سالمندی با بیان 
اینکه ایران در 40 ســال گذشــته خدمات 
شایســته ای در حوزه بهداشــت و درمان و 
بیمه ای به جامعه داشــته و به واســطه این 
خدمات، امیــد زندگی در کشــورمان 20 
سال افزایش پیدا کرده و از میانگین جهانی 
وضعیت ما بهتر است، گفت: به تناسب این 
افزایش امید زندگی، انتظــار داریم کیفیت 
زندگی ایــن افراد هم افزایــش یابد که باید 
در ایــن حوزه عــزم ملی و بســیج عمومی 
اتفاق بیفتد که آنچه شایســته سالمندان و 

سالمندی است را انجام دهیم.
دلبری تأکید کرد: انتظــار می رود که توجه 
بیشتری به موضوع سالمندی داشته باشیم و 
بحث سالمندی موضوع حاکمیتی در کشور 
شود. باتوجه به اینکه اکنون دبیرخانه شورای 
سالمندی کشور آن تناســب را با این نیازها 
ندارد، قطعا ایجاب می کند که دولت توجه 
خاصی به ارتقای جایگاه دبیرخانه داشــته 

باشد.
او با اشاره به اینکه 1۸ ســال طول کشید تا 
سند ملی سالمندی نوشته شود، گفت: این 
سند نیاز به تقســیم کار ملی و برنامه ریزی 
جهت اقدام به آن دارد. نیاز به قانون حمایت 
از ســالمندان داریم که مجلــس باید توجه 
خاصی به این موضوع داشته باشد. بحث های 
معیشتی در حوزه سالمندی یکی از مسائلی 
اســت که به طور جد باید به آن فکر شــود. 
متأسفانه میزان فقر در جامعه سالمندی 2 
برابر رده های سنی است. یکی از چالش های 
بســیار جدی کشــور، نبود نیروی انسانی 
متخصص در این حوزه اســت. هم اکنون به 
2032 متخصص طب ســالمندان در کشور 

نیازمندیم و حدود 23 متخصص داریم.
دلبری با اشاره به این که بحث های بیمه ای، 
یکی از مشکالت جدی حوزه سالمندی است، 
ادامه داد:70 درصد سالمندان، بیمه تکمیلی 
ندارند و 55 درصد ســالمندان مســتمری 
دریافت نمی کنند. به گزارش ایســنا، کمال 

حیدری، معاون بهداشــت وزارت بهداشت،  
درمان و آموزش پزشکی نیز در این همایش 
بیان کرد: با تحقق برنامه پزشک خانواده در 
شهر و روستا و با یک بسته خدماتی بناست 
که در حوزه غربالگری، شناسایی، توانمندی، 
آموزش، مراقبت و تمرکز بــر بیماری های 
غیرواگیــر بتوانیــم قدم اساســی برداریم. 
برنامه ای که یک سال است به جد روی آن کار 
می کنیم، به رغم اینکه برنامه چهارم توسعه 
به این طرف بــوده، بحث پزشــک خانواده 
اســت. چون اگر برنامــه ای را به عنوان پایه 
داشته باشــیم، خدمات مراقبتی و از طرفی 
برنامه هایی برای توانمندی و آموزش سالمند 
و شناسایی به موقع بیماری سالمند، وقتی 
محقق می شود که داشتن پزشک خانواده در 

کل کشور اتفاق بیفتد.
او با بیان اینکه اکنون پزشــک خانواده را در 
روستاها داریم اما در شــهر وضعیت خوبی 
در حوزه ســالمت نداریم، گفــت: با تحقق 
برنامه پزشک خانواده در شهر و روستا با یک 
بسته خدماتی بناست که در حوزه غربالگری، 
شناســایی، توانمندی، آموزش، مراقبت و 
تمرکز بر بیماری های غیرواگیر بتوانیم قدم 
اساسی برداریم. مهم تر از همه مراقبت است. 
اگر پزشــک خانواده در کل کشــور محقق 
شود، بسیاری از مسائل جســمی و روانی را 

ساماندهی می کند.
حیدری در ادامه با اشــاره به اینکه در ابعاد 
اجتماعی و معنوی باید خوب حرکت کنیم، 
درباره استفاده از سمن ها گفت: باید اطلس 
درستی داشته باشیم و پازل ها درست تعریف 
شود. اگر کارها حالت هم افزایی نداشته باشد، 
به نظر انرژی ها هدر می رود و خســته کننده 

می شود.

فاطمهعسگرینیاگزارش
روزنامه نگار

عذرپرستارانبارداررامیخواهند
انتقاد رئیس کل سازمان نظام پرستاری از نبود نظارت بر 

اجرای طرح جوانی جمعیت

»محمد میرزابیگی« رئیس کل ســازمان نظام پرســتاری 
در گفت وگــو بــا ایلنا با اشــاره به مشــکالت پرســتاران 
تأمین اجتماعی، گفت: ســازمان نظام پرســتاری به عنوان 
مدافع حقوق تمامی پرســتاران ازجمله پرســتاران تأمین 
اجتماعی جلسه ای با رئیس قوه قضاییه کشور داشت که در 
آن جلسه مدعی حقوق پایمال شده این پرستاران شدیم و 
رئیس محترم نیز دستور رســیدگی به این موضوع را صادر 
کرد. در بیمارستان های خصوصی و مراکز متعلق به تأمین 
اجتماعی بسته به تعداد مراکز اعمال سلیقه وجود دارد. با این 
حال در آخرین رایزنی های خود با قوه قضاییه درخواســت 
کرده ایم تا به زیگ زاگ رفتن سازمان تأمین اجتماعی بین 
قوانین پایان دهد و اتفاقی را که در سال95 در دیوان عدالت 
اداری رخ داد را مورد بررسی مجدد قرار دهند که خوشبختانه 
حجت االسالم اژه ای رئیس محترم قوه هم دستور رسیدگی 

مجدد به این موضوع را صادر کردند.
رئیس کل سازمان نظام پرســتاری درباره طرح انطباق هم 
توضیح داد: این طرح زیرساخت های خاص خود را می طلبد، 
آیا ما به اندازه کافی پرســتار و پزشــک خانم داریم؟ وقتی 
چنین چیزی وجود ندارد و در برخی از جاها هم اصال چنین 
چیزی امکان پذیر نیســت چگونه می توان این طرح را اجرا 
کرد؟می بایست در محافل اندیشه ای به صورت مبنایی فکر 
کرد، اگر می گوییم طرح انطباق منظور تنها جدا ســازی  با 
پرده و تأکید بر پوشــش چادر مقنعه و امثالهم نیست بلکه 
شامل همه  چیز می شود. می بایســت تعداد متخصصان زن 
در بخش های مورد نیاز تربیت می شد. با این حال ما معموال 
درحالی که زیرساختی عمل  نکرده ایم روبنایی حرف می زنیم.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری در ادامه با اشاره به قانون 
جوانی جمعیت و مشکالت پرستاران نیز گفت: به نظر می رسد 
که تصویب کنندگان طرح جوانی جمعیت حتما می بایست 
پیوســت نظارتی را تقویت کرده و با تخلفــات در برخی از 
بندهای آن به شدت برخورد کنند. در برخی از بخش ها یا عذر 
پرستار باردار خواسته می شود یا اینکه از ابتدا به او اعالم کرده 
و تعهد گرفته می شــود که بچه دار نشوند. صرف اینکه یک 
قانون در مجلس تصویب شود فایده ندارد و باید پیوست های 
نظارتی آن سفت و سخت اجرا شوند و اگر با مواردی مواجه 
شدیم که یک پرســتار یا هر نیروی دیگری را صرف اینکه 
به دلیل فرزندآوری از کار بیکار کنند باید شدیدا با آن برخورد 
کرد در غیرایــن صورت این قوانین تنهــا روی کاغذ بوده و 

فایده ای نخواهد داشت.

تزریقچیحرفهایشوید
بازگشت آموزش »تزریقات« به فهرست آموزش های 

همگانی هالل احمر پس از 3دهه

معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هالل احمر گفت: 
عالقه مندان به آموزش تزریقات می توانند پس از گذراندن 
دوره های پایه کمک های اولیه، از یکم آذرماه برای ثبت   نام 
دوره »تزریقات در مواقع اضطرار« به شعب هالل احمر سراسر 

کشور مراجعه کنند.
به گزارش ایلنا، پیمــان صابریان در این بــاره توضیح داد: 
هم اکنون مربیان هالل احمر در سراســر کشور درحال طی 
کردن دوره های بازآموزی هستند تا با اضافه شدن تزریقات 
به آموزش های همگانی از ابتدای آذرماه امسال بتوانند اعضای 
داوطلب و عالقه مندان را آموزش دهند تا در مواقع اضطراری 
ناشی از سوانح و بحران ها، توانایی نجات جان همنوعان خود 

را داشته باشند.
او گفــت داشــتن گواهی پایــان دوره 4 مرحلــه آموزش 
کمک های اولیه پیش نیاز ثبت نام در دوره تزریقات اســت 
و توضیح داد: عالقه مندان می توانند با مراجعه به ســامانه 
آموزش آنالین هالل احمــر )خادم( دوره هــای چهارگانه 
کمک های اولیه شامل مقدماتی، کنترل خونریزی و شوک، 
احیا و سوختگی را گذرانده و در همان سامانه پس از موفقیت 
در آزمون ها، گواهی قبولی در دوره ها را به صورت الکترونیکی 
دریافت کنند و ســپس برای ثبت نــام دوره های حضوری 
کمک های اولیه و تزریقات به شعب هالل احمر مراجعه کنند. 
تجربه سوانح طبیعی چون زلزله های بزرگ در کشور نشان 
می دهد که تعدادی از تلفات پس از رســیدن مصدومان به 
مراکز درمانی اتفاق افتاده است. اگر مردم در کنار کمک های 
اولیه آموزش تزریقات را بدانند؛ می توانند با ســرم تراپی و 
یا حتی رگ گیری ســاده شــرایطی فراهم کنند که امکان 
درمان و نجات مصدومان پس از رســیدن به مراکز درمانی 
وجود داشته باشــد. تجربه کرونا به ما آموخت که اگر مردم 
آموزش های همگانی بهداشــتی و درمانی را دیده باشند تا 
حدود زیادی از فوت مبتالیان جلوگیری می شود. براساس 
گزارش های رسیده، مبتالیان کووید-19 که تحت درمانگری 
و حمایت خانواده بودند؛ کمتر به وضعیت وخیم دچار شدند و 

از فوت ناشی از بیماری آنها جلوگیری شد.
او گفت: هالل احمر به خصوص در ســال های دفاع مقدس 
توانست تزریقات اصولی و علمی را آموزش همگانی دهد. اما 
اکنون چند دهه اســت که تزریقات از فهرست آموزش های 
همگانی هالل احمر حذف شــده و این جمعیــت با اتکا به 
آن تجارب بزرگ و با حمایت فدراسیون جمعیت های ملی 
صلیب ســرخ و هالل احمر، قصد دارد این تجربه را تکرار و 
به عنوان الگو در جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی انجام 

دهد تا نمونه ای برای دیگر جمعیت های ملی دنیا باشد.
صابریان افــرادی که در حال مراقبــت از بیماران خاص در 
خانواده خود هســتند و ســاکنان مناطق محروم روستایی 
و عشــایری را دارای اولویت ثبت نام در دوره های تزریقات 
خواند اما تأکید کرد: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، 
همکاران آموزش همگانی در تمامی شعب هالل احمر آماده 
برگزاری دوره های مختلف کمک های اولیه و تزریقات برای 
عالقه مندان هستند. هم اکنون افرادی بدون دانش علمی و 
آگاهی الزم انواع داروها را به طور شخصی در منزل و محله ها 
تزریق می کنند که اقدامات آنها در سال های گذشته تبعاتی 

برای مردم داشته است.

بهرامعیناللهی
وزیربهداشت

۶۶هــزاردانشــجودررشــتهپزشــکی،
۵۰۰دانشــجودررشــته ۱۵هــزارو
دندانپزشــکیو۱۲هــزاردانشــجودر
رشتهداروســازیمشــغولبهتحصیل
هســتند.امســال۳۷هزاردانشجودر
رشــتههایمختلفوارددانشــگاههاو
دانشــکدههایعلومپزشــکیسراســر

کشورشدند./ایلنا

علیمحمدقادری
رئیسسازمانبهزیستی

امیدبهزندگیحدود۸سالافزایش
یافتــهواز۶۴ســالگیبــهمیانگیــن
۷۲سالگیرســیدهاست،ویگفت:
بــاوجــودایــن،تأخیــردرازدواجو
کاهــشنــرخموالیــدازموضوعاتــی
استکهمنجربهبستهشدنپنجره
جمعیتیمامیشــودکــهبایــدبهآن

توجهکرد./ایسنا

از»ســالمندانمقیممنــزل«تهران،
تنهازندگــیمیکننــدواینمیــزاندر
زنــان۷برابربیشــتراســت.۴۹درصد
اززنــانســالمندو۹درصــدازمــردان

سالمند،بدونهمسرهستند.

ســالمنددرکشــورداریــم.بــرآورد
میشودتاسال۱۴۲۰تعدادسالمندان
بــهحــدود۱۹میلیــوننفــربرســد.یک
میلیــونو۳۰۰هــزارســالمندهــمبــه

تنهاییزندگیمیکنند.

ازمــردانو۳درصــداززنــانبــاالی
۵۰سالهرگزازدواجنکردهاند.۸۰هزار
ســالمندمجــرددرایــرانداریــمکهبه

هیچوجهازدواجنکردهاند.

ازسالمندانکهاغلبآنها»زن«هستند،
تحــتپوشــشبیمــهنیســتند.هزینــه
نگهــدارییــکســالمند۱۵میلیونتومان
استکهاینرقمبااحتســابداروو...به

۲۵میلیونتومانمیرسد.
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اعتراض یا  جنگ خیابانی؟

چرا تولیدات شرکت پتروشیمی لردگان متوقف شده است
درحالی که پتروشیمی لردگان در چهارمحال و بختیاری در 
ردیف صنایع استراتژیک و ارزآور کشور که با اوره سازی  در 
اوضاع تحریم کمک بســیاری برای اقتصاد و ایجاد اشتغال 
است 2 سال بعد از بهره برداری فعالیت این شرکت متوقف 
شده است. سهامداران حقوقی شــرکت نیز با نوسان گیری 
و اخالل در روند ســهم شــرکت در بورس منجــر به زیان 
سهامداران خرد شــده اند،  اینها در حالی اســت که اوره در 
جهان در حال شکستن سقف قیمت است و در این شرایط 

شرکت با این عظمت تعطیل است!
فتحی از لردگان 

روستای گستج نیازمند حمایت مالی برای توسعه گردشگری است
روستای گستج از روســتای گردشگری شهرستان فردوس 
اســت که به دهکده بازی های بومی و محلی مشــهور شده 
اســت و در همه فصول سال در این روســتا جشنواره هایی 
برپا می شود. اما زیرساخت ها و امکانات روستا کافی نیست 
و متأســفانه حمایت مالی کافی از گستج صورت نمی گیرد 
درحالی که این روســتا برای پیشــرفت و زیباسازی نیاز به 

حمایت مالی دارد.
سلطانی از فردوس خراسان جنوبی

ایرانسل در خاورشهر آنتن دهی ندارد
آنتن دهی اپراتور ایرانسل در خاورشهر و شهرک صنعتی خاوران 
در جنوب شرق تهران بسیار ضعیف و در برخی نقاط در حد صفر 
است. از مسئوالن تقاضا داریم به این موضوع که چندین سال است 

مدام به آن انتقاد داریم رسیدگی کنند.
ولی زاده از خاورشهر تهران

مسئولیت های اجتماعی شرکت نفت در بوشهر اجرایی شوند
شرکت ها و سازمان های مستقر در نقاط مختلف کشور نسبت به 
مردم بومی اطراف خودشان وظایفی دارند که اغلب در انجام آنها 
قصور می شود. مثال شرکت نفت در بوشهر پیرو مسئولیت های 
اجتماعی تعریف شده خود باید ارقامی را به استان که تحت تأثیر 
فعالیت های صنعتی اســت بپردازد کــه در بخش های مختلف 
زیست محیطی و اجتماعی هزینه شــود اما این اقدامات به سود 
جامعه پیرامونی این شرکت ها نیست. مثال مردم جنوب استان 
بوشهر همواره به صورت مستقیم تحت تأثیر صنعت هستند اما 
ارقام ناشی از مســئولیت های اجتماعی شرکت ها به کل استان 
بوشهر اختصاص دارد و جنوب استان در محرومیت از این ارقام 
است درحالی که بخش عمده آسیب های صنعتی شامل مردم این 

مناطق است. لطفا مسئوالن به این موارد توجه کنند.
اعصاری از بوشهر

طرح انطباق جنسیتی در مراکز درمانی رعایت نمی شود
عدم رعایت طرح انطباق جنسیتی در مراکز درمانی کشور 
اعم از خصوصی و دولتی برای زنان بسیار سخت است. تصور 
کنید خانمی که قرار اســت نوار قلب بگیرد،  ســونوگرافی 
بدهد یا تزریق آمپول و... داشــته باشد. جز در موارد بسیار 
اضطراری آیا رواست که کارهای پزشکی یک خانم توسط 
آقا انجام شود. به عنوان نمونه در بیمارستانی که بیمارستان 
تخصصی زنان است سونوگرافی توسط آقا انجام می شود و 
خانم به عنوان تایپیســت نتیجه را تایپ می کند در جواب 
اعتراض هم می گویند سونوگرافیست خانم در بیمارستان 
دولتی اســتخدام ندارند. در موارد دیگــری نیز به موضوع 
تزریقات برخورده ام که آقایان بی توجه به جنسیت تزریق 

انجام می دهند.
کرمی از کرج

مترو به شهریار و حومه آن هم برسد
ساکنان شهرستان شهریار، اندیشه و حومه از نبودن مترو رنج 
می برند، برای رفت و برگشت به کار در تهران، مسیر طوالنی را 
با اتوبوس و تاکسی طی می کنند و زمان زیادی حتی معادل 
ساعات کارشان برای رفت و برگشت به خانه صرف می شود. 
از مسئوالن بارها تقاضا کرده ایم و باز هم تقاضا می کنیم که 

مترو را به شهریار برسانند.
یگانه از شهریار تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

دستگیری مجرمی که 2 بار فریب خورد

همه  چیز از وعده فروش وام 120میلیونی ازدواج شروع شد. وقتی 
مرد جوان با این وعده سرش کاله رفت و تصمیم گرفت برای  جبران 
خسارتش ســارق اجیر کند، برای دومین بار فریب خورد و این بار 

سارقان اجیر شده کاله او را برداشتند.
به گزارش همشهری، غروب یکی از روزهای تیرماه امسال، 3مرد 
نقابدار وارد خانه ای در یکی از محله های تهران شدند تا نقشه شومی 
را که در سر داشــتند عملی کنند. آن روز 5نفر ازجمله مادربزرگ 
و 2فرزند خردســال خانواده نیز در خانه بودند و مردان نقابدار که 
چاقو و اسلحه در دست داشتند شروع به تهدید آنها کردند. فرزندان 
خردسال خانواده به شدت ترسیده بودند و دزدان دست و پا و دهان 
آنها را بســته و در اتاقی زندانی شــان کردند. در چنین وضعیتی، 
مادربزرگ از ترس دچار حمله قلبی شد و از حال رفت. با وجود این 
مردان ناشناس دست و پای مادربزرگ و بقیه ساکنان خانه را هم 
بستند و  با تهدید رمز گاوصندوق را گرفتند و تمام محتویات داخل 

آن را که سکه و طال بود سرقت کردند.
نقشه گروگانگیری و سرقت خشن مردان نقابدار، حدود یک ساعت 
طول کشید و آنها پس از سرقت گریختند. پس از فرار سارقان، پدر 
خانواده به سختی دست و پای خود را باز کرد و بعد از نجات همسر 
و فرزندانش با اورژانــس تماس گرفت. مادربزرگ بــرای مداوا به 
بیمارستان انتقال یافت و بخت با او یار بود که از سکته قلبی جان 

سالم به در برده بود.

ردپای یک زن 
با شــکایت این خانواده ، گروهی از مأموران اداره آگاهی تهران به 
دستور بازپرس شعبه پنجم دادسرای ویژه سرقت تحقیقات خود را 
برای شناسایی و دستگیری سارقان آغاز کردند. دزدان با در اختیار 
داشتن کلید وارد خانه شــده بودند و این  نشان می داد که  سرقت 
از سوی یک آشنا صورت گرفته است. شاکی نیز به تنها کسی که 
مشکوک بود زن نظافتچی بود که هفته ای 2روز برای انجام نظافت 
به خانه آنها می رفت. این زن دستگیر شــد و در بازجویی ها اسرار 
سرقت میلیاردی را فاش کرد. وی گفت: من سال ها قبل از شوهرم 
جدا شدم و با فرزندم زندگی می کردم. به خاطر تامین هزینه های 
زندگی و به عنوان نظافتچی به خانه شاکی می رفتم تا اینکه یک روز 
از مشکالتم گفتم و شاکی قول داد برایم وام تهیه کند. با کمک او وام 
گرفتم و یکی از آشنایانم به نام قاسم که دچار مشکل مالی شده بود 
از من خواست تا وی را به شاکی معرفی کنم تا او هم بتواند وام بگیرد. 
در نهایت آنها به واسطه من با یکدیگر آشنا شدند و جالل مقداری 
پول به عنوان بیعانه به شــاکی پرداخت کرد و قرار شد به زودی وام 
120میلیونی ازدواج بگیرد اما شاکی قاســم را سرکار گذاشت. او 
مرا در این ماجرا مقصر می دانست و می گفت من باعث آشنایی آنها 
شده ام و  تهدیدم کرد که باید کلید خانه شاکی  را سرقت کرده و در 
اختیارش قرار بدهم تا او خانه اش را خالی و خسارتش را جبران کند. 
اما من قبول نمی کردم. قاسم اما تهدید کرد که اگر با او همکاری نکنم 
به فرزندم آسیب می رساند و در این شرایط بود که برای حفظ جان 
فرزندم ناچار به سرقت کلید خانه شدم. وی گفت: کلید را در اختیار 
وی قرار دادم و دیگر به خانه صاحب کارم نرفتم و از ماجرای سرقت 

هم بی اطالع هستم. 

سرم را کاله گذاشتند
با این اطالعات، قاسم که  طراح نقشه سرقت بود بازداشت شد و در 
بازجویی ها گفت: شاکی به من وعده داده بود که وام 120میلیونی 
ازدواج به من  می دهد اما پول و مدارکم را گرفت و سرکارم گذاشت. 
من هم برای انتقام به سراغ یکی از آشنایانم به نام مجید که خالفکار 
بود رفتم و از او خواستم تا به خانه شــاکی دستبرد بزند و به اندازه 
120میلیون تومان پول یا طال ســهم مرا بدهد و مابقی را خودش 
بردارد. مجید قبول کرد تا با کمک 3نفر از دوستان سابقه دارش به 
خانه شاکی دستبرد بزند و سهم مرا از سرقت بپردازد. از سوی دیگر 
زن نظافتچی را مجبور کردم تا کلید خانه شــاکی را سرقت کند و 
دراختیارم قرار بدهد. او را تهدید کردم و وی از ترس وارد بازی شد. 
پس از گرفتن کلید،  آن را تحویــل مجید دادم اما بعد از آن متوجه 
شدم همدستانش سر او را هم کاله گذاشــته اند و از این سرقت نه 
سهمی به من رســید و نه او. با اعتراف این مرد، مجید نیز دستگیر 
شد و در بازجویی ها گفت که همدســتانش به او رکب زده اند. وی 
گفت: به همراه 3نفر از دوستانم راهی سرقت شدیم. من مقابل در 
ایستادم تا اطراف را زیرنظر بگیرم و دوستانم وارد خانه شدند. حدود 
یک ساعت بعد دست پر برگشتند و گفتند حدود دو میلیارد تومان 
طال سرقت کرده اند. قرار شد فردای آن روز سهم مرا بپردازند اما به 
طرز عجیبی غیبشان زد و سهمی به من پرداخت نکردند. براساس 
این گزارش، هم اکنون یک زن و دو مرد کــه متهمان این پرونده 
هستند بازداشت شده اند و تحقیقات برای دستگیری 3دزد اصلی 

این پرونده ادامه دارد.

جراحی زیبایی به قیمت جان
وقتی زنی جوان تصمیم گرفت تا عمل زیبایی انجام بدهد فکرش را 
نمی کرد که این تصمیم او به قیمت از دست دادن جانش تمام شود.

به گزارش همشهری، چند روز قبل به قاضی محمد جواد شفیعی 
بازپــرس جنایی تهران خبر رســید کــه زنی جــوان در یکی از 
کلینیک های پایتخت به طرز مرموزی جان باخته است. به دستور 
قاضی تحقیقات در این باره آغاز و مشخص شد که زنی جوان برای 
انجام جراحی زیبایی لیپوساکشــن به کلینیک مراجعه کرده اما 
هنگام جراحی در اتاق عمل جانش را از دست داده است. در ادامه 
تحقیقات از خانواده فرد جان باخته مشخص شد که دوستان وی 
مدتی قبل از طریق تبلیغات اینستاگرامی با یک پزشک زیبایی آشنا 
شده و جراحی زیبایی انجام داده بودند. آنها پس از جراحی،  از پزشک 
و تیم جراحی راضی بودند که زن جوان نیز وسوسه شد تا برای انجام 
عمل زیبایی و الغری نزد پزشک زیبایی برود اما فکرش را نمی کرد 
که حادثه دردناکی در انتظارش است. به دنبال این اتفاق، خانواده 
زن جانباخته از تیم جراحی و پزشک زیبایی شکایت کردند که این 
پرونده به دستور بازپرس جنایی برای رسیدگی بیشتر به دادسرای 

جرایم پزشکی فرستاده شد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه
خسارات ناآرامی های اخیر؛ از جان هایی که گرفته شد تا اموال عمومی که نابود شد

مأموران قالبی در کمین اتباع خارجی
2سارق که با معرفی خود به عنوان مأموران امنیتی یا مأمور پلیس 
دســت به اخاذی از اتباع خارجی در شهرســتان ری می زدند، 

دستگیر شدند.
به گزارش همشهری، چند روز پیش ماموران پلیس شهرری در 
جریان اخاذی از یکی از اتباع خارجــی در منطقه کهریزک قرار 
گرفتند و به تحقیق از شــاکی پرداختنــد. او می گفت که هنگام 
تردد در یکی از خیابان ها یک خودروی تیبا سفید رنگ سد راهش 
شده و 2مرد که بی سیم و شوکر در دست داشتند، از آن پیاده شده 
و خود را مامور معرفی کرده اند. آنها ســپس به بهانه  اینکه شاکی 
به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و باید به کشورش بازگردانده 
شــود اقدام به بازرســی بدنی وی کرده و پس از سرقت پول ها و 
دیگر اموالش متواری شــده اند. با این شــکایت تحقیقات برای 
شناسایی و دستگیری ماموران قالبی شروع شد و مشخصات آنها 
و خودرویشان در اختیار تمامی تیم های گشت پلیس قرار گرفت. 
یک روز بعد وقتی ماموران کالنتری کهریزک در حال گشت زنی 
بودند، در یکی از خیابان ها خودروی تیبای سفیدی را دیدند که 
مقابل یک تبعه خارجی توقف کرده و 2مرد در حال گفت وگو با وی 
بودند. مشخصات آنها با مشخصات سارقان تحت تعقیب یکی بود و 
در این شرایط ماموران در یک عملیات ضربتی هر دو مامور قالبی را 
دستگیر و از آنها یک عدد شوکر، بی سیم و اسپری اشک آور کشف 
کردند. به گفته سرهنگ دوســتعلی جلیلیان، فرمانده انتظامی 
شهرری، متهمان تا کنون به اخاذی و زورگیری از 2تبعه خارجی 

اعتراف کرده اند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

اغتشاشات خیابانی روزهای گذشته که با ورود 

گزارش
اغتشاشگران و عناصر بیگانه به آشوب و درگیری 
کشیده شد خسارات زیادی به بار آورده و جان 
افراد زیادی را گرفته است. این حوادث در شرایطی در حال رخ 
دادن اســت که نیروهای امنیتی با دقت در حال رصد اوضاع 
هستند و تالش می کنند که با لیدرهای اغتشاشات و افرادی که 
با سرویس های اطالعاتی و گروهک های تروریستی خارجی در 
ارتباط هستند برخورد کنند. این گزارش آمار خسارات جانی و 
مالی است که در روزهای گذشته بر کشور تحمیل شد و اقدامات 

ماموران اطالعات برای دستگیری مسببان اصلی این حوادث.

آتش زدن بیش از 20بانک
یکی از مراکز مهمی که در این روزها آسیب زیادی دیده بانک ها هستند. 
طبق آمار منتشر شده تا پیش از حوادث زاهدان دست کم 17شعبه بانک 
در سراسر کشور دچار آتش سوزی شده است. که 7شعبه در ایالم، 5شعبه 
در خراسان شمالی، 3شــعبه در آذربایجان شرقی و 2شعبه در همدان 
هستند. عالوه بر آتش زدن این17شعبه بانک خسارت های دیگری نیز به 
سایر بانک ها وارد شده که میزان این خسارت 450میلیارد تومان برآورد 
می شود. این آسیب ها شامل وارد آمدن خسارت جدی به 284دستگاه 
خودپرداز، از بین رفتن کامل 188دستگاه دوربین مداربسته، خسارت 
جدی به 18تابلوی بانک، 323مورد شکستگی شیشه و 11فقره سرقت 
از بانک ها می شود. در جمعه گذشته نیز تروریست ها دست کم3 بانک در 
زاهدان را به آتش کشیدند که به این ترتیب آمار بانک هایی که به آتش 

کشیده شدند دست کم 20بانک خواهد بود.

آسیب به 85 آمبوالنس 
هرچند کل حــوادث اخیر غم انگیز اســت اما زمانی انــدوه این ماجرا 
بیشــتر می شــود که عده ای حتی به آمبوالنس ها نیز رحم نمی کنند. 
بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت می گوید: در شرایطی که کشور با کمبود 
آمبوالنس روبه روست، متأسفانه در اغتشاشات اخیر 85آمبوالنس صدمه 
دید و با توجه به اینکه برخی از دستگاه های آمبوالنس در ناوگان اورژانس 
کشور فرسوده است، شرایط دشواری ایجاد شده چرا که ما باید به وظیفه 
ذاتی خود عمل کنیم و امیدواریم که دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم. 
در اغتشاشات اخیر شاهد مصدوم شدن شماری از کارشناسان اورژانس در 
تهران، مشهد، بجنورد و دیگر مناطق نیز بودیم. پرسنل اورژانس با وجود 

همه خطرات در صحنه حاضرند و به وظیفه ذاتی خود عمل می کنند.

16شهید امنیت
وقتی روز جمعه اشرار به کالنتری 16زاهدان یورش بردند و قصد تصرف 
آنجا را داشــتند همه نیروها دست به دســت یکدیگر دادند تا مانع شان 
شوند. 3نفر از این نیروها از جمله شهید سردار هاشمی، معاون اطالعات 
سپاه پاسداران سیستان وبلوچستان در روز جمعه به شهادت رسیدند و 
شماری نیز مجروح شدند که با شهادت یکی از آنها به نام سعید برهانزهی 
ریگی، بسیجی اهل سنت در روز گذشــته شمار شهدای این حادثه تلخ 
به 4نفر افزایش پیدا کرد. این در حالی بود که پیــش از حادثه زاهدان، 
دســت کم 12نفر از نیروهای پلیس و بســیج که برای حفظ امنیت به 
خیابان ها آمده بودند در جریان حمله ناجوانمردانه آشوبگران به شهادت 
رسیدند که شامل 9نیروی بسیجی و 3نفر ارتشی، پلیس و همیار پلیس 
بودند. با وجود این با شهادت 4نفر دیگر در درگیری روز جمعه در زاهدان 

تعداد شهدا به 16نفر افزایش پیدا کرد.

تخریب 30خودروی آتش نشانی
عامالن درگیری های روزهای اخیر حتی به خودروهای آتش نشانی نیز 
رحم نکردند و در این حوادث تاکنون دست کم 30خودروی آتش نشانی 
آسیب دیده که بیشتر آنها در تهران بوده است. به گفته شهردار تهران، 
25دســتگاه خودرو آتش نشانی شــهر تهران دچار آسیب شد که یک 
دســتگاه از این خودروها به طور کامل در آتش ســوخت. همچنین در 

زاهدان نیز دست کم یک خودروی آتش نشانی در آتش سوخت.

تخریب 100دستگاه اتوبوس
درحالی که بسیاری از شهرها مخصوصا تهران به دلیل افزایش روزافزون 
جمعیت و کم بودن اعتبارات با کمبود اتوبــوس در ناوگان حمل ونقل 
شهری مواجه اســت. با وجود این کمبود اما در درگیری های خیابانی 
روزهای اخیر، 100دســتگاه اتوبوس در نقاط مختلف کشــور توسط 
آشوبگران دچار آسیب شــده که تنها 43دســتگاه از آنها در پایتخت 

خسارت دیده است.

خسارت به ۷0 ایستگاه اتوبوس
عالوه بر اتوبوس ها، ایســتگاه های اتوبوس نیز در ایــن روزها از حمله 
اغتشاشگران در امان نماندند و براساس گزارش ها   دست کم 70ایستگاه 

اتوبوس در نقاط مختلف دچار خسارت شده  اند.

مردی که بر سر اختالفات شــخصی جان فردی را در 
استان البرز گرفته و به یکی از جزایر خلیج فارس گریخته 

بود، پیش از فرار از کشور دستگیر شد.
به گزارش همشهری، مدتی قبل با پیدا شدن جسد مردی 
در پشــت فرمان خودرواش در یکی از شهرهای استان 
البرز تحقیقات پلیس برای کشف راز این جنایت آغاز شد. 
مقتول بر اثر اصابت گلوله به قتل رسیده بود و بررسی ها 
نشان می داد که در لحظه وقوع جنایت هیچ کس شاهد 
آن نبوده است. کارآگاهان پلیس آگاهی استان البرز در 
همان بررسی های اولیه موفق به شناسایی هویت مقتول 
شدند و در تحقیق از اعضای خانواده وی متوجه شدند 
که این مرد از مدتی قبل با چند نفر اختالفات شخصی 
داشته است. ســرهنگ محمد نادربیگی، رئیس پلیس 
آگاهی استان البرز گفت: با بررسی های شواهد و مدارک، 
6نفر مظنون که احتمال وقوع جرم توسط آنها متصور 
بود پس از کسب دستور قضایی دستگیر و به مقر پلیس 
آگاهی منتقل شدند. وی ادامه داد: با اقدامات فنی پلیس 
و تحقیق از مظنونین دستگیر شده، عامل اصلی جنایت 
شناسایی و مشخص شــد که وی پس از قتل به استان 
هرمزگان گریخته و در یکی از جزایر خلیج فارس مخفی 
شده است. در ادامه معلوم شد که این مرد با تهیه مدارک 
جعلی قصد خروج از کشور به مقصد یکی از کشورهای 
عربی را دارد که تیمی از کارآگاهــان با دریافت نیابت 
قضایی راهی جزیره شدند و در یک عملیات غافلگیرانه 

متهم پرونده را در سواحل خلیج فارس دستگیر کردند.
به گفته سرهنگ نادربیگی، این فرد در ابتدا منکر هرگونه 
بزه انتصابی شــد ولی در مواجهه با مستندات پرونده و 
ادله پلیس لب به اعتراف گشــود و انگیزه قتل را وجود 
اختالفات قبلی با مقتول عنوان کرد و تحقیقات از وی 

ادامه دارد.

تخریب 15 خودروی پلیس
براساس گزارش شبکه اطالع رسانی دانا، در روزهای اخیر، خودروهای 
پلیس نیــز از گزند آشــوبگران در امــان نماندند و آنها دســت کم به 
15خودروی پلیس در شهرهای مختلف آسیب رسانده و برخی از آنها 

را به آتش کشیدند.

مجروح شدن 185بسیجی
در درگیری های اخیر عالوه بر نیروهای انتظامی، نیروهای بسیج نیز در 
خط مقدم حضور دارند. به همین دلیل است که تاکنون شمار زیادی از 
بسیجیان جان بر کف هدف حمله قرار گرفته و مجروح شده اند. سردار 
حسن حسن زاده، فرمانده ســپاه حضرت محمد رسول اهلل)ص( تهران 
بزرگ در این باره می گوید: در اغتشاشات اخیر، 185نفر از بسیجیان را 
با قمه و چاقو مورد حمله قرار دادند و حتی جمجمه یکی از بسیجیان را 
شکستند به نحوی که 5نفر از آنها هم اکنون در آی.سی.یو بستری هستند.

جان باختن 60نفر در سراسر کشور 
چند روز قبل از حادثه جمعه گذشته در زاهدان صداوسیما در گزارشی و با 
استناد به آمار غیررسمی، اعالم کرد که تاکنون 41 نفر در آشوب های اخیر 
در کشور جان باخته اند. به این آمار باید 19جانباخته حادثه روز جمعه در 
زاهدان را افزود که با این حساب شــمار قربانیان حوادث روزهای اخیر به 
60نفر می رسد. طبق آمارهای رسمی در حادثه زاهدان 19نفر کشته و 21نفر 
مجروح شدند و حسین مدرس خیابانی، استاندار سیستان و بلوچستان در 
این باره می گوید: تروریست های تجزیه طلب به جز حمله به کالنتری به چند 

بانک نیز حمله و چند فروشگاه زنجیره ای را هم غارت کردند.

خسارت 800میلیاردی با فراخوان های اینستاگرامی
بسیاری از تجمعات غیرقانونی اخیر در شبکه های اجتماعی و اینستاگرام 
برنامه ریزی می شود. به همین دلیل اســت که این روزها این شبکه با 
محدودیت هایی روبه رو شده است. با وجود این برآوردها نشان می دهد 
که فراخوان های آشوب اینستاگرامی دست کم خسارت 800 میلیاردی به 
همراه داشته است. پایش ها نشان می دهد در این مدت 14 هزار فراخوان 
اغتشاش، 24 هزار فریم عکس نوشت و فیلم آموزش خشونت خیابانی، 
340 فیک نیوز و خبر جعلی و بیش از 15 میلیون نشر و بازنشر توسط 
17 هزار اکانت جعلی خارجی در اینستاگرام طی 10 روز گذشته برای 

مخاطبان ایرانی منتشر شده است.

دستگیری 9تبعه بیگانه
ســربازان گمنام امام زمان )عج( در وزارت اطالعات از مدت ها پیش در 
حال رصد شرایط بودند و با برافروخته شدن آتش تجمعات، با حساسیت 
بیشتری به بررسی شــرایط و تحوالت پرداختند. آنچنان که در صحنه 
اغتشاشات یا در پشــت صحنه های توطئه 9نفر از اتباع بیگانه از اتباع 

آلمان، لهستان، ایتالیا، فرانسه، هلند و سوئد بازداشت شدند.

92 سلطنت طلب در دام
مامــوران وزارت اطالعات تاکنــون موفق به دســتگیری92نفر از 
وابســتگان رژیم منحوس پهلوی و از ســلطنت طلبان نشان دار در 
صحنه های اغتشــاش و پشــت صحنه ها شــده اند و بررسی برای 

دستگیری سایر سلطنت طلبان ادامه دارد.

دستگیری 28نفر از اوباش
در درگیری های خیابانــی اخیر اراذل و اوباش نقش مؤثری داشــتند. 
آنچنان که تاکنون دســت کم 28نفر از آنان که ســابقه  زندان، خرید و 

فروش و مصرف مواد مخدر، اوباش گری، تجاوز به عنف و... را دارا هستند 
در صحنه  اغتشاشات دستگیر شــده اند. این گروه از اوباش به نیروهای 
حافظ امنیت کشور حمله و شماری از آنان را مجروح کرده اند. همچنین 

2کارگاه تولید کوکتل مولوتف از آنها کشف شده است.

خنثی سازی  2مورد خرابکاری در هواپیما
دشمنان در این مدت با انجام خرابکاری در 2هواپیمای مسافربری قصد 
داشتند 2فاجعه هوایی رقم بزنند. آنها بی توجه به جان سرنشینان بی گناه 
هواپیماهای مسافربری با دستکاری در هواپیما قصد داشتند باعث سقوط 
آنها شوند که با عنایات الهی خنثی شد. آنها همچنین قصد داشتند در 
یک مرکز حساس صنعتی نیز خرابکاری کنند که این مورد نیز پیش از 

اجرا خنثی شد.

دستگیری ۷۷نفر از عوامل گروهکی
بازداشت 77نفر از عوامل گروهکی، 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 سوی مرزهای غربی کشور 
مشغول توطئه علیه مردم مظلوم کردستان بودند، یکی دیگر از اقدامات 
مهم سربازان گمنان امام زمان)عج( در وزارت اطالعات است. در میان 
بازداشت شدگان، یک کادر برجسته و عضو مرکزیت یکی از گروهک هایی 
که مقیم اقلیم کردســتان عراق اســت نیز حضور دارد. او آموزش های 
نظامی را در پایگاه های آمریکاییـ  صهیونیستی اقلیم مذکور فراگرفته و 
به عنوان فرمانده نظامی شناخته می شود. او در حال طراحی، سازماندهی 
و هدایت هسته های آشــوبگر 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.

بازداشت 5 تکفیری
در هفته های اخیر 5عضو گروهک های تکفیریـ  تروریســتی همراه با 
36کیلوگرم مواد منفجره که با استفاده از فرصت اغتشاشات، درصدد 
بمب گذاری در محافل مردمی و نیز در جمع آشوبگران و انتساب انفجارها 
به طرف های مقابِل هریک، برای تشدید نزاع و درگیری طرفین بودند 
نیز دستگیر شدند. تروریست های یادشــده عالوه بر طرح ترور یکی از 
مسئولین ارشــد کشــور، طرح های بمب گذاری در یکی از هیأت های 
عزاداری شــیراز و در میدان شــهدای مشهد را داشــتند که با عنایت 

اهل  بیت)ع( خنثی شدند.

ضرب شست به 49منافق
در روزهای گذشــته، 49نفر از عوامل و مرتبطیــن گروهک منافقین 
بازداشت شده اند. نامبردگان بنا به دستور تروریست های آلبانی نشین، 
از تولید اخبار جعلی تحریک کننده اغتشاشگران 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.

دستگیری 3 بهایی
سازمان جاسوســی بهاییت بنا به دســتور 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 3نفر از سران بهاییت و 2نفر از تیم رسانه ای آنها 

بازداشت شدند.
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شاهزاده شي
وقتي شي در سال 2012 رهبر چين شد، بسياري او را با 
توجه به پيشينه انقالبی پدرش، شاهزاده اي مي دانستند 
كه راه پدر را خواهد رفت. اما شــي مانند پدرش فقط 
یك اصالح گر عمل گرا نبود و  او راه دیگری را در پيش 
گرفت. او به جاي اصالحات به سمت احياي جایگاه حزب 
كمونيست در چين و جهان رفت. در سال 2018، 10 اصل 
را مطرح كرد كه بایــد از آنها پيروی كنند. در صدر این 
اصول، حفظ اقتدار حزب كمونيسم بود. در حالی كه مائو 
چين را متحد كرد و دنگ شيائوپينگ به رونق این كشور 
كمك كرد، شی معتقد است كه او كسی است كه چين را 

به شكوفایي خواهد رساند.

مردم برزیل امروز بــرای انتخاب  
پــای  جدیــد  رئیس جمهــور 
صندوق هــای رأی می رونــد؛ 
کســی که در جامعه ای عمیقا دو قطبی، عالوه بر 
روبه رو شــدن با بحران اقتصــادی فلج کننده باید 
به تردیدهای جدی درباره ســالمت دمکراسی در 
بزرگ ترین کشور آمریکای التین نیز رسیدگی کند.

همزمان با انتخابات ریاســت جمهوری، انتخابات 
فرمانداری ها و شوراها، مجلس نمایندگان و مجلس 
ســنای برزیل نیز برگزار می شــود. بــا این حال، 
دوئل اصلی میان ژائیر بولســونارو رئیس جمهوری 
راســت گرا و جنجالی فعلی برزیل، و لوال داسیلوا 
سیاستمدار چپگرایی است که بین سال های 2003 
تا 2010رئیس جمهور برزیل بود. نظرسنجی های 
انتخاباتی از رقابت بسیار نزدیک 2 کاندیدا حکایت 

دارد.
انتخابات سرنوشت ســاز برزیل در شرایطی برگزار 
می شود که جهش قیمت مواد غذایی و سوخت در 
کنار رکود دردناک اقتصادی زندگی را برای بسیاری 
از برزیلی ها دشوار کرده است. بنا بر آمارهای رسمی، 
نزدیک به 33میلیون نفــر در برزیل 217میلیون 
نفری دچار بحران گرسنگی هستند. از سوی دیگر، 
گسترش فقر شدید چرخ چند دهه توسعه اجتماعی 
و اقتصادی را در این کشــور به عقب رانده اســت. 
نگرانی های محیط زیستی و آب وهوایی نیز مسئله 
بسیار مهمی است. در 3 سال گذشــته، در دوران 
ریاست جمهوری ژائیر بولســونارو جنگل زدایی در 
آمازون رشد وحشتناکی داشــته است. بولسونارو 
که معتقد اســت فضــای جنگل ها بایــد به نفع 
صاحبان معادن، دامداران و کشــاورزان آزاد شود، 
سیاست های حفاظت از محیط زیســت را در این 

کشور شدیدا تضعیف کرده است. از این رو بسیاری 
از فعاالن محیط زیست پیروزی مجدد او در انتخابات 

ریاست جمهوری را کابوسی تمام عیار می دانند.

بولسونارو؛ جنجال پس از جنجال
اغلب ناظران سیاسی پیروزی بولسونارو در انتخابات 
2018را نتیجه خشــم و ناامیــدی رای دهندگان 
از حزب حاکــم کارگران و متحدان سیاســی لوال 
به واسطه نقش آنان در رسوایی بزرگ فساد موسوم 
بــه »عملیــات کارواش« می دانند. بــا این حال، 
نکته بارز ریاســت جمهوری بولســونارو همزمان 
شــدن زمامداری او با همه گیری ویــروس کرونا 
بود؛ فاجعه ای که این سیاســتمدار محافظه کار را 
واداشت تا به رغم انتقاد همیشگی از سیاست های 
رفاهی، از این ابزار برای کاهش انتقادها از دولتش 
استفاده کند. به نظر منتقدان، این سیاست رویکرد 
انتخاباتی هم داشته و با هدف جمع کردن آرای قشر 
آسیب پذیر بوده است. بولسونارو را می توان یکی از 
جنجالی ترین رهبران جهــان در عصر همه گیری 
کرونا خواند. او تا ماه ها بحران ناشی از شیوع کرونا 
را انکار می کرد و این سیاســت بیــش از 680هزار 
برزیلی را به کام مرگ کشاند. بولسونارو همچنین 
در تابســتان 2021در واکنش به تحقیقات دادگاه 
علیه خود به اتهام نشر اخبار نادرست، از حامیانش 
خواست تا در خارج از محوطه دادگاه اجتماع کرده 
و شــهر برازیلیا را محاصره کنند. او ســپس در پی 
فشارهای سیاسی و نظامیان مجبور به عقب نشینی 

شد.
در دولت بولسونارو، گرسنگی، تورم، فقر و بیکاری 
بار دیگر در برزیل رکورد زده اســت. او هیچ ابایی 
ندارد که آشــکارا اعتراف کند که از اقتصاد چیزی 

نمی فهمد. بولســونارو در وعده های انتخاباتی اش 
تأکید کرده که می خواهد شــرکت های دولتی را 
خصوصی کند. او پیش تر نیز در سال 2018گفته بود 
که می خواهد تمام شرکت های دولتی را خصوصی 
کند اما روســای اغلب این شرکت ها را بولسونارو از 
میان نظامیان منصوب کرده از آنجا که آنها حامیان 
پیروزی مجدد او در انتخابات هستند، همین مسئله 
باعث شــده تا او از سیاســت خصوصی کردن این 

شرکت ها دست بردارد.
بولسونارو در سیاســت خارجی با در پیش گرفتن 
سیاســت های ملی گرایانه افراطی، ایــده تبدیل 
کردن برزیل به قدرتی جهانی را کنار گذاشــت و 
در الک انزوا فرو رفت. در ایــن مدت دونالد ترامپ 
از معــدود حامیان و متحدان او به شــمار می رفت 
که او را هم پس از انتخابات 2020آمریکا از دست 
داد. ارتباط او با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر وقت 
رژیم صهیونیستی و منتقل کردن سفارت برزیل از 
تل آویو به بیت المقــدس ازجمله اقدامات جنجالی 
بولسونارو در سیاســت خارجی بود که انتقادهای 

بسیاری را در جامعه جهانی علیه او برانگیخت.

داسيلوا؛ وعده روزهای خوب
لوال داســیلوا در کارزارهای انتخاباتی اش مرتبا از 
بازگشت به رفاه و توزیع منصفانه ثروت گفته است. 
او پیش تر در مقام رئیس جمهور برزیل در کنار تأکید 
بر اجرای برنامه های حمایتی و آموزشــی به دنبال 
حمایــت از کســب وکارهای بزرگ بود. داســیلوا 
در جریان رقابت های انتخاباتی 2022به ســوابق 
اقتصادی و اجتماعی اش اشاره کرده و وعده بازگشت 
روزهای خوب گذشته را داده است. به گفته ناظران 
اقتصادی، لوال درنظر دارد که ریاست جمهوری اش 

را با برنامه های رفــاه اجتماعی آغاز کند. همچنین 
برای صنعتی ســازی مجــدد برزیــل، مذاکرات و 
توافق احتمالی با بلوک تجــاری آمریکای جنوبی 

)مرکوسور( و اتحادیه اروپا را از سر بگیرد.
در حوزه سیاست خارجی نیز لوال احتماال تغییرات 
بنیادین را در سیاســت های فعلی دولت بولسونارو 
ایجاد خواهد کرد. به عنوان مثال، لوال به عنوان یکی 
از منتقدان سرسخت رژیم صهیونیستی همواره بر 
احقاق حقوق فلسطینیان تأکید کرده است. او حتی 
در سال پایانی ریاســت جمهوری برای به رسمیت 

شناختن فلسطین گام هایی نیز برداشته بود.
لوال اما درصــورت پیروزی در انتخابــات، عالوه بر 
چالش هایی چــون بحران اقتصــادی و دو قطبی 
شــدن جامعه برزیل، با یک چالــش جدی دیگر 
نیز روبه روســت: ارتش. او گرچــه در طول دوران 
ریاســت جمهوری خود هرگز به طور مســتقیم با 
ارتش روبه رو نشــد اما دیلما روســف جانشین او، 
در ســال 2011با راه اندازی کمیســیون حقیقت 
ملی که مســئول تحقیق درباره جنایات حکومت 
نظامی برزیل در سال های 1964و 1985بود آتش 
خصومت میان نظامیان و حزب کارگران برزیل را 
دوباره روشن کرد. بر این اســاس بود که نظامیان 
در انتخابات 2018با استقبال از زندانی شدن لوال 
از پیروزی بولســونارو حمایت کردند. در انتخابات 
پیشــرو نیز گرچه نظامیان اعالم کرده اند که این 
وظیفه شهروندان برزیلی اســت که انتخاب کنند 
چه کسی قرار است به کشور خدمت کند، اما ناظران 
سیاســی با اشــاره به تأکید لوال بر لزوم بازگشت 
نظامیان به پادگان ها از عمیق تر شــدن اختالفات 
دوطرف و چالش های پیشروی دولت لوال در این باره 

سخن می گویند.

دوئل انتخاباتی در برزیل
انتخابات برزیل به صحنه تقابل 2 نظام فکری-سیاسی چپ و راست افراطی به رهبری لوال داسیلوا و ژائیر بولسونارو تبدیل شده است

دومینکودتادربورکینافاسوطییکسال
در آخرین ســاعات آخرین روز ماه ســپتامبر2022، 
سربازان مسلحی که خستگی از صورت شان آشکار بود، 
در تلویزیون دولتی بورکینافاسو ظاهر شدند تا برکناری 
رئیس جمهور نظامی این کشور، پل هانری دامیبا 41ساله را اعالم کنند. 
اعالم پایان کار دامیبا در بورکینافاســو درواقع تأییدی بر انجام دومین 
کودتای این کشور غرب آفریقا طی یک سال گذشته است. دامیبا خودش 
8ماه پیش با انجام کودتا و با به زیر کشیدن روچ کابوره، رئیس جمهور 

وقت، قدرت را در دست گرفته بود.
نظامیانی که در تلویزیون دولتی بورکینافاســو ظاهر شــدند، همکار 
سابق شان، پل هانری دامیبا را ناتوان از کنترل شورشیان دانستند و وی 
را متهم کردند که همان راه دولت های قبلی را طی می کرد. به گزارش 
رویترز، در بیانیه ای که توســط ترائوره به عنــوان حاکم نظامی جدید 
بورکینافاسو امضا و توسط افسر دیگری در تلویزیون خوانده شد، آمده 
است: در مواجهه با وضعیت رو به وخامت، ما چندین بار تالش کردیم تا 
دامیبا را وادار کنیم تا در شرایط انتقال مجدد قدرت، بر مسئله امنیتی 

متمرکز شود، اما او در این مسیر ناتوان بود.
در این بیانیه آمده است که دامیبا پیشنهاد های افسران برای سازماندهی 
مجدد ارتش را رد کرد و در عوض به کار روی همان ساختار نظامی که 

منجر به سقوط رژیم قبلی شــده بود، ادامه داد. در بیانیه حاکم نظامی 
جدید بورکینافاسو گفته شده است: اقدامات دامیبا به تدریج ما را متقاعد 
کرد که جاه طلبی های او ما را از اهــداف اولیه مان منحرف می کند و ما 

امروز تصمیم گرفتیم دامیبا را حذف کنیم.
حاکمان نظامی جدید بورکینافاسو همچنین افزوده اند که به زودی از 
چهره های کشور دعوت خواهد شد تا یک منشور انتقالی جدید را تصویب 
و یک رئیس جمهور غیرنظامی یا نظامی جدید را تعیین کنند. ترائوره 
پس از اعالم انحالل دولت فعلی گفت که قانون اساسی به حالت تعلیق 
درآمده، منشور انتقالی منحل شده و مرزها به طور نامحدود بسته شده 
و تمامی فعالیت های سیاســی و جامعه مدنی به حالت تعلیق درآمده 
است. او همچنین از ساعت 9شب منع رفت وآمد در سراسر این کشور 

آفریقایی اعالم کرد.
مواجهه بورکینافاســو با دومین کودتا طی یک سال گذشته حکایت از 
وارد شــدن این کشــور به دوره ای از بی ثباتی دارد که شاید به سختی 
بتوان پایانی برای آن متصور بود. در طول 2سال گذشته، کودتا در غرب 
آفریقا به یک اتفاق عادی تبدیل شــده است. مالی، چاد و گینه همگی 
از سال2020 شــاهد کودتا بوده اند و اکنون بورکینافاسو نیز به جمع 

کشورهای کودتازده آفریقایی اضافه شده است.

آنگونه که رویترز گزارش داده است، بورکینافاسو ماه هاست از خشونت 
و ناامنی گروه های شبه نظامی مسلح رنج می برد و این کشور را اکنون 
می توان کانون گروه های مرتبط با القاعده و داعش نامید که تروریست ها 
از آنجا راهی دیگر کشورهای همسایه می شوند. فایننشال تایمز نیز به 
نقل از تحلیلگران گروه بین المللی بحران در گزارشی می نویسد: القاعده 
و گروه های مرتبط با داعش در 10منطقه از 13منطقه بورکینافاســو 
فعال هستند.گفته شده که هزاران نفر طی یک سال گذشته در حمالت 
شبه نظامیان به روستاها کشته و میلیون ها نفر نیز مجبور به فرار و ترک 
خانه های خود شده اند. به گفته آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، 
بورکینافاسو یکی از سریع ترین نرخ های جابه جایی اجباری و مهاجرت 
در جهان را داراست؛ به گونه ای که 1.9میلیون نفر یا تقریبا 10درصد از 

جمعیت این کشور فقط در پایان ماه آوریل آواره شدند.
کودتای روز جمعه در بورکینافاسو همچنین معمای پیچیده ای را پیش 
پای بلوک سیاسی کشــورهای غرب آفریقا قرار داده که تکلیف جامعه 
اقتصادی کشورهای غرب آفریقا )ECOWAS(  چه خواهد بود؛ بلوکی 
که از سال 1975 فعال بوده و شاید حداقل رهبران کشورهای کودتازده 
غرب آفریقا به دالیل اقتصادی متمایل شــوند که به تدریج به ســمت 

تشکیل دولت های غیرنظامی و منتخب پیش روند.

رویداد

گزارش

 وزن سنگين محافظه كاران
در پارلمان جدید كویت

در کشــورهای جنوبی خلیج فارس، انتخابات چیزی شبیه 
کیمیاست. ساختار سلطان نشینی بومی در بیشتر کشورهای 
عربی حاشــیه خلیج فارس در عمل جایی بــرای برگزاری 
انتخابات نمی گــذارد، اما در این میــان وضعیت کویت با 
دیگر همســایگان خود کمی متفاوت است. با آنکه سیستم 
سیاســی کویت به نوعی »مونارشی« یا همان »پادشاهی« 
است و قدرت اول در آن امیر نامیده می شود، اما این کشور 
همزمان به صورت تاریخی و حداقل از سال1963 دارای قوه 
قانونگذاری بوده است. مجلس شورای ملی یا آنگونه که خود 
کویتی ها آن را »مجلس األمه« می نامند، دارای 50کرسی 
است که به مدت 4سال این ســمت را در اختیار دارند. این 

پارلمان صالحیت نظارت بر کار کابینه و دولت را دارد.
کویتی ها تجربه اصالحــات در قوانین انتخاباتی خود را نیز 
دارند و تا کنون در چند نوبت قوانین انتخابات پارلمانی در 
این کشور عربی تغییر کرده است. جنجالی ترین تغییرات در 
قانون انتخابات در سال 2005 با فرمان امیر و تأیید پارلمان 
برای ورود زنان به پارلمان صورت گرفت. زنان در سال 2009 
و 4سال پس از اصالح قانون، رأی الزم را برای نخستین ورود 

به مجلس هم به دست آوردند.
تا سال 2012 هر کویتی می توانست به 4نامزد انتخاباتی رأی 
دهد، ولی از آن سال امیر وقت کویت فرمان »هر کویتی یک 
رأی« را صادر کرد. براساس تقسیم بندی انتخاباتی فعلی در 
کویت، این کشــور به 5 حوزه انتخابیه تقسیم شده است که 
هر حوزه 10 کرسی در مجلس دارد و رأی دهندگان فقط در 

یک حوزه می توانند مشارکت کنند.
روز پنجشــنبه مجلس ملی کویت هفدهمیــن انتخابات 
خود را تجربه کرد و از دل نتایج این انتخابات، شگفتی های 
غیرمنتظره ای نمایان شــد. واشنگتن پست در این ارتباط 
گزارش داده که رأی دهندگان کویتــی در انتخابات اخیر 
تصمیم گرفتند چهره پارلمــان را تغییر دهند و نامزدهای   
محافظه کار را راهی مجلس کنند. رویتــرز نیز وجه غالب 
پارلمان جدید کویت را وزن سنگین تر گروه های محافظه کار 
عنوان کرده اســت. در این انتخابات، همچنین 2زن لباس 

نمایندگی پارلمان را در این کشور عربی به تن کردند.

أنــور الروقــی در گزارشــی در العربــی الجدیــد، تعداد 
شــرکت کنندگان در انتخابات پارلمانی اخیر را 730هزار 
نفر از جمعیت 4.2میلیون نفری کویت اعالم کرده و گفته 
که رأی دهندگان برای انتخاب نمایندگان خود فهرســت 
305نامزد را در اختیار داشــتند که در میــان نامزدها، نام 
22زن نیز به چشــم می خــورد. انتخابات اخیــر، دومین 
انتخابات پارلمانی کویت طی 2سال گذشته در دوره شیخ 
نواف االحمد الجابر الصباح، امیر جدید کویت است که پس 
از درگذشــت صباح االحمد الجابر الصباح، جانشین او شد. 
این انتخابات، در نتیجه انحالل پارلمان قبلی کویت برگزار 
می شود که طی یک سال فعالیت خود برای انتخاب کابینه 
با بن بست روبه رو شد و در نهایت شیخ نواف فرمان انحالل 

آن را صادر کرد.
الجزیره در گزارشــی راهیابی نماینــدگان محافظه کار 
به پارلمان کویت را نتیجه نارضایتــی فزاینده کویتی ها 
از فســاد اداری در این کشور دانسته اســت. اپوزیسیون 
اســالمگرای کویت دولت این کشــور را بــه اختالس و 
ســوءمدیریت متهم می کند و حال همین اپوزیســیون 
توانســته نمایندگان خود را وارد پارلمان کند. براساس 
گزارش ها، حداقل 17نفر از نامزدهــای پیروز اکنون در 
چارچوب محافظه کاران وارد پارلمان شــده اند و بخشی 
از اهداف خود را در کنار مقابله با فساد اداری، جداسازی 
جنســیتی در مدارس کویت و ممنوعیــت مهمانی  های 
مختلط عنوان کرده اند. از میان 50نامزد انتخاباتی، 27نفر 
جدید و دیگر نامزدهای پیروز، همــان نمایندگان دوره 

قبلی مجلس هستند.
در این انتخابات همچنین برخی از احزاب سیاسی کویت که 
طی چند سال گذشته هرگونه مشارکت سیاسی را تحریم 
کرده بودند، به صحنه سیاسی بازگشتند. »جنبش مردمی« 
به رهبری مســلم البراک و »مجمع دمکراتیک کویت« از 
طریق تنها نماینده خود در رقابت های سیاســی این دوره 

حضور یافتند.
با این حال، نتایج انتخابات حکایــت از تغییر چهره عمده 
پارلمان دارد. محافظه کاران که از آنها به اپوزیســیون یاد 
می شود، حدود 60درصد از کرسی ها  را در اختیار گرفتند. 
30نامزد اپوزیســیون ازجمله »احمد الســعدون« رئیس 
پیشــین مجلس در این انتخابات پیروز شده اند. همچنین 
شیعیان کویت موفق شدند 10کرسی را به دست آور ند که 
بی سابقه بوده است. شیعیان در انتخابات پارلمان پانزدهم و 

شانزدهم تنها 6کرسی را در اختیار داشتند.
نکته جالب دیگر در این دوره از انتخابــات کویت راهیابی 
2نامزد از زندان به پارلمان بود که یکــی از آنها محکوم به 
2ســال زندان اســت. در میان نتایج انتخابات، همچنین 
نام 2نامزد جریان ســلفی نیز دیده می شــود و این 2نامزد 
سلفی بی تردید در تقویت جایگاه محافظه کاران در پارلمان 
تأثیرگذار خواهند بود. همچنین گروه اخوان المسلمین که 
در کویت به جنبش مشــروطه اســالمی )حداس( موسوم 
اســت، در این انتخابات به مانند انتخابات قبلی 5 کرسی را 

به دست آورد.
اگرچه وزن محافظه کاران در پارلمان کویت ســنگین تر از 
گذشته اســت، اما برخی با دیده تردید به آینده این دوره 
پارلمانی نگاه می کنند و معتقدند که شــاید پارلمان جدید 
هم  مانند پارلمان گذشــته نتواند به بن بســت سیاسی که 
اکنون 2سال است دامن کابینه کویت را گرفته ، پایان دهد.

آنتونیو گوترش
دبیرکل سازمان ملل

طرف هــای یمنــی را نه تنهــا بــه تمدیــد 
آتش بس بلکــه به گســترش  مدت آن 
در راستای پیشنهاد نماینده ویژه خودم 
در امور یمــن تشــویق می کنــم. از دوم 
ماه آوریل گذشته تا به امروز آتش بس 
یمــن بــرای دومیــن بــار تمدید شــده تا 
طوالنی تریــن مرحلــه آرامــش نســبی 
از زمان آغــاز درگیری ها در ســال ۲۰۱۵ 
محقق شود. )وب سایت سازمان ملل(

ماتئو سالوینی 
رهبر حزب راست گرای »لگا« ایتالیا

اتحادیه اروپا این روزها بیش از همه به 
نفع خود کار کرده اســت. آلمان که ما 
انتظار داشتیم پاســخی برای کمک به 
رفع بحران انرژی داشته باشد، منتظر 
اروپــا نمانــد و ۲۰۰میلیــارد یــورو بــرای 
کمــک بــه کاهــش هزینه هــای انــرژی 
برای مصرف کننــدگان خود اختصاص 
داد. ایــن رقابــت ناعادالنــه اســت. 

)آسوشیتدپرس(

میشل عون
رئیس جمهور لبنان

شرکت های اکتشافی در سال ۲۰۱8 از 
کشــف منابع نفت وگاز در حوزه گازی 
چهــارم خبــر دادنــد ولی عقب نشــینی 
کردنــد چــون نمی خواســتند مــا گاز 
اســتخراج کنیــم. امــا امــروز در شــرف 
پایان دادن به این پرونده به نفع لبنان 

هستیم. )نشریه الناشر(

خرابكا ری نورداستریم؛ 
روسيه آمریكا را متهم كرد

3 روز پس از آسیب شــدید خط لوله انتقال گاز 
روسیه به اروپا موســوم به نورداستریم یک و 2، 
»واسیلی نبنزیا«، نماینده دائم روسیه در سازمان 
ملل متحد در جریان نشســت شــورای امنیت 
سازمان ملل با درخواســت برای انجام تحقیقات 
مستقل و بی طرفانه درباره این واقعه، تأکید کرد 
که حادثه در خطوط لوله نورد اســتریم قطعاً به 
نفع آمریکاســت. به گزارش تاس، این دیپلمات 
روسی خاطرنشــان کرد: »سؤال اصلی این است 
که آیا حادثه نورد اســتریم به نفع آمریکاست یا 
خیر؟ مطمئناً این مســئله برای واشنگتن سود 
دارد. تأمین کنندگان گاز طبیعی در آمریکا باید 
برای افزایش چند برابــری عرضه گاز مایع ال ان 
جی به قاره اروپا جشــن بگیرند.« نبنزیا افزود: 
»ما هیچ دلیلی نداشــتیم که پروژه ای را که در 
آن ســرمایه گذاری هنگفتی انجام داده بودیم و 
می توانستیم بازده اقتصادی قابل توجهی داشته 
باشیم، با دست خود نابود کنیم.« پیش از این، »ند 
پرایس«، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به 
گمانه زنی ها درباره مداخله آمریکا در خرابکاری 
خط لوله انتقال گاز روســیه واکنش نشان داده 
و گفته بــود که این ادعا که آمریــکا به نحوی در 
حمالت خرابکارانه آشکار علیه خطوط لوله نورد 

استریم یک و 2 دخالت داشته، مضحک است.

نقل قول جهان نما

 خبر

کیوسک

بولسونارو؛ ستاره آسمان افراط گرایی 
ژائير بولسونارو در سال های مبارزه ضدكمونيستی در دهه های 1970و 1980، یك نظامی 
بود. فرانس24نوشته، او در سال 1988به دليل انتشار مقاله انتقادی درباره دستمزد 
سربازان و همچنين ظن به دست داشتن در بمب گذاری در یك مكان عمومی از ارتش 

اخراج شد. بولســونارو پس از آن بود كه با عضویت درحزب كوچك »دمكرات 
مسيحی« وارد دنيای سياست شد. او كه تاكنون ســابقه عضویت در 9حزب 
سياســی را دارد بيش از 3دهه نماینده پارلمان برزیل بوده است؛ اظهارات 

غيرمعمول و جنجالی او در این مدت همواره خبرساز بوده است. بولسونارو 
آشكارا به دوران دیكتاتوری برزیل ادای احترام كرده است. گفته شده، او در 
یك محفل خصوصی گفته بزرگ ترین اشتباه برزیل در دوران دیكتاتوری 
ـ سال های 1964تا 1985این بوده كه به جای كشتن فعاالن چپگرا، آنان 
را شكنجه كرده  است. ژائير بولسونارو 67ساله ملقب به »ترامپ مناطق 
گرمسيری« در دوران ریاست جمهوری خود همواره با تحقير سازمان ها 

و تشكيالت سياسی سنتی گفتمان خشــونت  را در شبكه های اجتماعی 
ترویج كرده اســت. برونو مایرفلد، خبرنگار برزیلی روزنامه فرانســوی لوموند 
می گوید: »سياست های تندروانه و غيرمعمول بولسونارو، آن برزیلی را به جهانيان 

شناساند كه قبال ناشناخته بود. بولسونارو نماینده یك برزیل راست افراطی و بسيار 
رادیكال است؛ محافظه كارانی كه طرفدار حمل سالح و تخریب محيط زیست هستند.« 
شعارهای سياسی او عبارتند از: »خدا، وطن، خانواده و آزادی« و »برزیل باالتر از همه؛ 

خدا باالتر از همه.«

لوال؛ اسطوره چپگرای برزیلی
لوئيز ایناسيو لوال داسيلوا 76ساله زاده منطقه ای فقيرنشين در شمال شرق برزیل، برای امرار 
معاش از كودكی به مشاغلی چون كارگری، كفاشی و فروشندگی در خيابان مشغول شده و در 

جریان یك حادثه در محل كار انگشت دست چپ خود را از دست داد. همين شرایط سخت 
كاری، او را برآن داشت تا با تشكيل اتحادیه  كارگری به دنبال بهبود وضعيت كارگران 
باشد. لوال فعاليت سياسی خود را به طور رسمی در 1980با پایه گذاری حزب »كارگران« 
آغاز كرد و تا سال 1994رهبر این حزب بود. او در ســال های 2003تا 2010)دو دوره( 
رئيس جمهور برزیل بود و با اجرای سياســت های ریشه كنی گرسنگی و كمپين های 
دولتی مبارزه با فقر بيش از 30ميليون برزیلی را از گرسنگی نجات داد. دولت او توانست 
جنگل زدایی در آمــازون را مهار كند. با این حال در آن زمان، طرح او برای ســاخت 
چهارمين سد بزرگ جهان در این كشور به شــدت مورد انتقاد حاميان محيط زیست 

قرار گرفت. لوال در پایان دومين ریاست جمهوری اش با محبوبيت 87درصدی دفتر خود 
را ترک كرد. در جریان دو دوره ریاست جمهوری، چند تن از نزدیكان و وزرای دولت او به 

فساد متهم شدند. سرانجام در سال 2016اتهام فساد عليه خود لوال مطرح شد و سرجيو 
مورو، قاضی برزیلی كه بعدها وزیر دادگستری دولت بولسونارو شد او را به رشوه خواری 

متهم و در نهایت به 26ســال زندان محكوم كرد. لوال به واســطه این اتهام از رقابت های 
انتخاباتی 2018كنار گذاشته شد. بعدها دادگاه عالی برزیل اعالم كرد كه شواهدی از سوگيری 
قاضی پرونده وجود دارد. لوال یك سال بعد با رفع اتهام روبه رو شد و پس از آزادی از زندان، 
اعالم كرد كه در انتخابات ریاست جمهوری شركت خواهد كرد. او در انتخابات پيشرو 2 شعار 

دارد: »دوباره برای برزیل شاد« و »عشق بر نفرت پيروز خواهد شد.« 
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گرینویچ

انتقال جنجالی فیل ها

 

ابتدای تابســتان، انتقال صدها فيــل به یک جای 
جدید برای زندگی بهتر، از سوی برخی سازمان های 
غيرانتفاعی حسابی ســر و صدا به پا کرد. 250فيل 
توسط 3 نهاد غيرانتفاعی از ليوونده در یک پارک 
ملی در جنوب ماالوی، به کاسونگو دومين منطقه 
حفاظت شــده بزرگ این کشــور منتقل شــدند. 
خيلی هــا این کار را تالشــی تحســين آميز برای 
نجات فيل ها خواندند اما چيزی که به آن پرداخته 
نمی شود،  این است که با این کار، زندگی انسان ها 
به خطر افتاده است. در واقع تا حاال 3 نفر در منطقه 
کاسونگو توسط فيل ها به قتل رسيده اند. انتقال این 
حيوان ها بدون تحقيقات کارشناسی انجام شده و 
زندگی ساکنان محلی را به خطر انداخته است. این 
فيل ها و همينطور بوفالوهایی کــه تازه به منطقه 
آمده اند، در جست و جوی غذا، به دهکده های بومی 

و مزارع کشاورزان می روند خطرساز می شوند.

مهمانی از ما بهتران

روستای شاخ های مجازی
 

هندی ها به خاطــر حضــور چشمگيرشــان در یوتيوب، در 
سراسر دنيا مشــهور هستند. خيلی ها به شــوخی می گویند 
دوره های آموزشــی ای که هندی ها در یوتيــوب می گذارند، 
بهتر و کاربردی تر از کالس های بهترین دانشگاه های دنياست. 
یوتيوب در این کشور فراگير است اما در برخی جاها،  مثل یک 
روستا که حاال حسابی مشهور شــده،  داستان مردم و یوتيوب 
بسيار جدی تر است. روستای کوچک تولسی، به قطب یوتيوب 
هند شناخته شده است چون عمال یک سوم مردم آن، از طریق 
ســاختن ویدئو برای ارائه در یوتيوب گذران زندگی می کنند. 
مردم این روستا خيلی هوشمندانه تشخيص داده اند که مردم 
در سراســر دنيا به محتوای ویدئوی آنالین عالقه روزافزونی 
پيدا کرده اند و به همين خاطر بــا جدیت، به صورت گروهی به 
این شــغل جدید می پردازند. بيشتر یوتيوبرهای این روستای 
3هزار نفری، قبال کشــاورز بودند اما حاال به واســطه شــغل 
جدیدشان،  درآمدشان 2 برابر و 3 برابر و حتی 4برابر شده است. 
فعاليت های یوتيوبی مردم بعد از آن زمان شروع شد که 2 نفر از 
جوانان این روستا، مشاغل خود در حوزه آی تی را رها کردند و 
به ساخت ویدئوهای آنالین در یوتيوب پرداختند. وقتی مردم 
درآمد باالی آنها را از این کار دیدند، کم کم به سمت این شغل 

کشيده شدند و حاال حسابی از آن پول درمی آورند.

حمايت قانون از سگ آبی 
 

وضعيت اسفناک برخی حيوانات در سراســر دنيا، آنها را 
بيش از پيش با خطر انقراض مواجه کرده است. این شرایط، 
حتی برای گونه هایی که مــا فکرش را نمی کنيم هم پيش 
می آید. در آخرین مورد، سگ آبی اوراسيایی که یک گونه 
بومی در اروپا و انگليس اســت با خطر انقراض مواجه شده 
و مقامــات در انگليس، برای حفظ ایــن گونه، آن را تحت 
حمایت قانون قرار داده اند. این یعنی هرگونه زنده گيری، 
کشتن، آســيب رســاندن و آزار دادن این حيوان از سوی 
مردم، برایشان پيگرد قضایی به همراه خواهد داشت. دليل 
اتخاذ این رویکرد سختگيرانه این است که قبال، مردم حق 
داشــتند عمال آزادانه برعکس آن اقــدام کنند. تعداد این 
حيوانات به شدت افزایش یافته بود و دولت اجازه داده بود 
برخی اقدامات برای کنترل آن انجام شــود. حاال اما حتی 
از بين بردن ســد هایی که این موجودات می ســازند هم 
بدون مجوز دولت غيرقانونی اســت. فعاالن محيط زیست 

ازتصویب این قانون استقبال کرده اند.

بازار فرش تهران   عكس: محمد عباس نژاد اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

یکشنبه

لحظه شایسته سوگ

مایه شوشتری یکی از مایه های 
جادویی دستگاه همایون است. 
درست در ميانه وقار و استحکام همایون، و گوشه های زیبا 
و پرطنينی )مثال بيداد یا بيات راجع( که دارد، شوشتری 
مثل لهجه اندوهناکی است که ناگهان سر می رسد و همه 
فضای دستگاه را دربر می گيرد. شوشــتری را در گوشه و 
کنار بسيار شنيده ایم. یک مثال مشهور شوشتری تصنيف 
درخشانی است که مرحوم محمدرضا لطفی برای شهرام 
ناظری ســاخته بود با عنوان کاروان شــهيد؛ تصنيفی که 
توصيف لحظه تشــييع پيکر یک شهيد و مردم سوگواری 
که به دنبال آن روانند، اســت )می گذرد کاروان، روی گل 
ارغوان، قافله ساالر آن سرو شهيد جوان(. یک نمونه دیگر از 
آواز شوشتری که به دليل محبوبيت فيلم دلشدگان بسيار 
شنيده شده اســت؛ آوازی اســت که با صدای محمدرضا 
شجریان می شنویم که می خواند »پاسبان حرم دل شده ام 

شب همه شب تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم«.
حاال بيایيد به این فکر کنيم که چطور گاهی ميزان اندوه 
انسانی آنچنان زیاد اســت و غم آنقدر بر سراسر تن و جان 
آدم چنگ انداخته است که انگار دیگر کلمات برای بيان آن 
کافی نيستند. گویی چيزی فراتر از زبان الزم است تا انسان 
بتواند اندوه خود را از درونــش به بيرون و به جهان منتقل 
کند. هنر یک ابزار مهم آدمی برای چنين کاری است و در 
ميان هنرها هم موســيقی به کمال قادر است آنچه ظاهرا 
بيان ناشدنی است را به بيان درآورد. در موسيقی ایرانی نيز 
ما به وفور چنين ابزارهایی برای بيــان روح و جان ایرانی 
داریم و شوشتری در دستگاه همایون ازجمله همين هاست.
اگر در فضای شوشــتری قرار گرفته اید و زیبایی این آواز 
ایرانی را به یاد آورده اید، می خواهم ارجاعتان بدهم به یک 
اجرای غریب از مرحوم شــجریان  در آلبومی به نام سوگ. 
این آلبوم البته هيچ گاه به طور رسمی منتشر نشد اما فایل 
صوتی آن به راحتی قابل دسترس است و زمان آن هم نسبتا 
کوتاه. در این آلبوم که مشهور است )و به درستی نمی دانيم 
چقدر واقعيت دارد( استاد شجریان آن را در سوگ استاد 
بنان خوانده اســت و محمد موســوی از برجســته ترین 
نوازندگان نی موســيقی معاصــر ایــران آواز را همراهی 
می کند. این اثر بعد از مقدمه ای که موســوی می نوازد، با 
آواز شوشتری و غزلی از حافظ آغاز می شود: هر آنکه جانب 
اهل وفا نگه دارد/ خداش در همه حال از بال نگه دارد. و در 
بيت دوم نيز حافظ خطاب به خودش یــا دیگری اینگونه 
می گوید و شــجریان نيز در درآمد شوشــتری سخن او را 
طنين می بخشد: گرت هواست که معشوق نگسلد پيوند/ 

نگه بدار سر رشته تا نگه دارد.
اما آنچه این آلبوم را بسيار تأثيرگذار و به یاد ماندنی می کند، 
بخشــی از اجراســت که در آن )و در روی دیگر »نوار«( 
دوبيتی هایی از باباطاهر و فائز دشتستانی خوانده می شوند. 
برای آنهایی که از قدیم مشتری این آلبوم اندوهناک بودند، 
پذیرفته شده بود که همه دوبيتی ها را شجریان می خواند و 

اجرا در فضای باز و سر مزار بنان است.
 امــروز می دانيم کــه بخــش عمــده ای از دوبيتی ها را 
اســتاد دادبه خوانده اســت و احتمال خوبی وجود دارد 
 که این اجرا بر ســر مزار فرزند ایشان اســت. هرچه باشد 
نتيجه ای است که از شوشتری آغاز شده و به دوبيتی خوانی 
در دشتستانی رسيده اســت، و در بخش هایی با هق هق و 
گریه خواننده همراه اســت، لحظه ای بی مانند را در تاریخ 
ضبط شده موسيقی ایرانی خلق کرده است؛ لحظه ای که 
اگر بخواهيم اندوه را مجسم کنيم یا به کسی نشان بدهيم یا 
ميزانش را بسنجيم، می تواند معيار باشد. آلبوم سوگ که در 
شوشتری آغاز می شود، اوج می گيرد و با خواندن دوبيتی ها 
در دشتستانی و بم خوانی به پایان می رسد، چيزی را به بيان 
می آورد که با اطمينان خوبی می توانيم آن را اندوه بناميم. 
و اندوه اغلب -مثل آواز شوشتری- درست در ميانه وقار و 
استحکام و قدرت -مثل دســتگاه همایون- ناگهان ظهور 

می کند و چيزی را در جهان تغيير می دهد.

رنگ ها به زندگی 
می دهند.  جــان 
راز نهفته در رنگ ها باعث می شــود تا عبوس ترین 
نقــاط جهان، بــه زیباترین منظره تبدیل شــوند؛ 
کاری که طيف رنگ  صورتی با فضای شهری، شهر 
هنگ کنگ کرده است. صورتی های روشن پراکنده 
 و نشســته روی چهارپایه های 8 ضلعی در خيابان
 Portland Street Rest Garden بيشتر شبيه 
به رؤیای یک اینستاگرامر به نظر می رسد؛ اما حقيقی 
اســت. این پارک در 2طبقه، در یکی از خيابان های 
شلوغ هنگ کنگ واقع شده است. فضای سبز پارک 
و طراحی و رنگ خاص آن باعث شده تا هر روز تعداد 

زیادی از اهالی شهر- محله به این پارک بيایند.
نکته اینجاست که هنگ کنگ با داشتن 200جزیره 
که 75درصد آنها را جنگل های ســبز و پارک های 
روســتایی تشــکيل داده، با کمبود فضای  سبز و 
چشم نواز شهری روبه روست. به گزارش اندیشکده 
Civil Exchange، ساکنان هنگ کنگ هر کدام 
2.7مترمربع فضای عمومی شــهری دارند که این 
عدد درمقایســه با رقم 5.8تــا 7.6مترمربع فضای 
عمومی برای هر نفر در سایر کالنشهرهای آسيایی 
مانند سنگاپور، توکيو و شانگهای عدد پایينی است. 
عالوه براینکه بين سالمت روان و امکان دسترسی به 
طبيعت یا فضای سرسبز شهری و مبلمان مناسب 
شهری، ارتباط معناداری وجود دارد. »ماریسا یيو«، 
یکی از بنيانگذاران و مدیر اجرایی دیزاین تراســت 
که مدیریت این پروژه و پروژه های مشــابه  آن را در 

دســت اجرا دارد می گوید:»در تالش برای ایجاد 
تحول کالن در فضاهای عمومی هستيم 

و تاکنون 4 پارک کــودک را افتتاح 
کرده ایم. برخالف سایر پارک های 
شــهر که نمایــی عــادی و بتنی 
دارند، این پارک براســاس فضای 
سبز خاص - اســتفاده از گياهانی با 

برگ های بنفش رنــگ- نيمکت های تک نفره، ميز 
بازی، سطل های ویژه تفکيک زباله و... طراحی شده 
است. درواقع توانســته  قالب ها را بشکند« او اضافه 
می کند:» پارک های قبلی، ویــژه کودکان بودند اما 
 این پارک ویژه بزرگســاالن طراحی شــده است« 
4 گروه مختلف با همکاری دپارتمان خدمات اوقات 
فراغت و فرهنگی )LCSD(، ایده پردازی و طراحی 
پارک  و فضاهایی عمومی با شــکل خــاص را آغاز 
کرده انــد. در خيابان »پورتلنــد« - خيابان همين 
پارک صورتی- طراحی مجدد باعث شده تا ظرفيت 
صندلی از 16به 81رسيده ودرصد فضای سبز نيز به 
26درصد افزایش یابد. برنامه گسترش فضای شهری 
از سال 2018ميالدی در هنگ کنگ آغاز شده است 
اما به گفته »ماریسا یيو«تصميم بر طراحی پارک هایی 
شد که به تفکيک برای بزرگساالنی که شطرنج بازی 
می کنند و کودکانی که می دوند، مناســب باشــد.

او دراین باره توضيح می دهد: »نخســتين پارک از 
پروژه ما در ميدان » ای پی« در »تســوئن وان« در 
آوریل2021ميالدی افتتاح شد. این پارک مجهز به 
یک اتاق نشيمن، اتاق بازی، مناطق ورزش و تمرین 
و نيمکت های متعدد در مساحت 930مترمربع بود«.
در طراحی همه پارک ها به همخوانی آن با ساختار 
منطقه- شهر توجه شده است.عالوه براینکه نگاهی 
به گذشته و الهام گرفتن از آن نيز در طراحی پارک ها 
مدنظر قرار گرفته است. عالوه براینکه سعی شده تا 
هر پارک، بســته به توانایی و نياز افرادی که در آن 
حضور دارند، طراحی شــود. برای مثال استفاده از 
فضاهای ساده تر با صندلی های راحت تر برای پارک 
بزرگساالن و استفاده از طراحی های خاص 
و رنگ های تنــد و متنوع برای پارک 

کودکان و نوجوانان.
دولت هنگ کنگ درنظر دارد طی 
یک پــروژه 5ســاله، 170پارک و 

زمين بازی را احيا کند.

فرهنگ و زندگي

مهتاب خسروشاهی

  به روان شهر، رنگ بپاشید

حافظ

طالع اگر مدد دهد، دامنش آورم به کف

گر بَِكَشم زهی طرب، ور بُِكَشد زهی شرف

ما آدم های معمولی، درک درســتی از زندگی 
ابرپولدارهای دنيا نداریم و طبيعی هم هســت 
که مناسبات و روابط درون جامعه اندک آنها هم 
برای ما عجيب و غریب باشد.  رسمی که آنها در 
سال های اخير به شدت به آن عالقه نشان داده اند، 
رژه کشتی های سوپرلوکس در شاه نشين موناکو 
در جنوب فرانسه است. این مراسم جشن پایان 
فصل، ثروتمندترین انسان های روی کره را دور 
هم جمع می کند تا گران ترین کشتی های دنيا 
را بين هم خرید و فروش کننــد. در واقع، بندر 
موناکو در این روزها، به گران ترین نمایشگاه دنيا 
تبدیل می شود و کشتی هایی به ارزش 4ميليارد 
یورو کنار هم قطار می شــوند تا بين مرفه ترین 

انسان های کره زمين،   دست به دست شوند.
سنت خرید قایق های تفریحی سوپرلوکس بين 
ثروتمندان، به شدت در سال های اخير محبوبيت 
پيدا کرده اســت و بدون توجه بــه بحران های 
اقتصادی دنيا، همچنان بــازار داغی دارد. یکی 
از پر و پا قرص ترین مشــتری های این قایق ها، 
اليگارش های روسيه ای بودند که حاال به خاطر 
جنگ اوکراین، شــرایط مالی مناســبی برای 
خرید و فروش های بين المللی در اروپا ندارند و با 
تحریم های گسترده ای در غرب مواجه هستند. 
اما این وضعيت هم خللی در بازار خرید و فروش 
قایق های تفریحــی ایجاد نکرده و نمایشــگاه 
موناکو، همچنان سرشــار از مشتاقانی است که 
یا می خواهنــد قایق های بزرگ تــری بخرند و 

 یا با خرید یک قایق، ورودشــان به جامعه یک 
درصدی ثروتمنــد دنيا را اعــالم کنند. صرف 
حضور در این نمایشــگاه ، نشــانه ای از تعلق به 
طبقات باالتر جامعه است چون ورودی برای هر 

نفر، 500یورو است.
فرانسسکا وبستر ســردبير یک مجله تخصصی 
قایق های لوکس دربــاره بازار ایــن قایق ها به 
گاردین گفته اســت: »البته که بحران جهانی 
اقتصادی بر این صنعت هم اثر گذاشــته است 
اما تعداد ميلياردها در 2ســال گذشته به شدت 
افزایش یافته است و این یعنی با وجود کم شدن 
مشــتری های روس، بازار متعادل شده است و 
مشــتریان جدیدی خریــدار قایق های لوکس 
هستند. برخی کشتی سازها پيش بينی کرده اند 
که تعداد مشــتریان جدی آنها، از 25 به 30نفر 
افزایش پيدا کرده است. بيشتر این ثروتمندان 

جدید، آسيایی و آمریکایی هستند.«
این قایق هــا، امکانات عجيــب و غریبی دارند. 
برای نمونه، یکی از آنها 8 اتاق، یک باشگاه، یک 
استخر و سونا، یک حمام عربی، یک سالن زیبایی 
و یک بار پيانو دارد و به آب انداختن آن، هفته ای 
2.5ميليون یورو هزینه دارد. اما این قایق، همين 
تابســتان برای6 هفته توسط یک نفر رزرو شده 
 بود. اگر هم به فکر این هســتيد که در ماه ها ی

پيش رو برای مدتی آن را رزرو کنيد، متأسفانه 
با این خبر بد باید مواجه شــوید که این قایق، تا 

تابستان بعدی رزرو شده است.

»مهانداس کارامچاند گاندی« 
رهبر سیاسی و معنوی هندی ها 
بود کــه ملت هنــد را در راه 
آزادی از استعمار امپراتوری 
بريتانیا رهبری کــرد. او در 
طول زندگی اش استفاده از هر 
نوع ترور و خشــونت را برای 
رسیدن به مقاصد رد می کرد. 
فلسفه بی خشونتی گاندی به 
نام »ســاتیاگراها« )در زبان 
سانسكريت به معنای تالش 
و کوشــش برای رسیدن به 
حقیقت و تحت اللفظی: محكم 

گرفتن حقیقت( روی بسیاری از جنبش های مقاومت بدون خشونت در 
سراسر جهان و تا امروز تأثیر گذاشته  است.

»جواهر لعل نهرو« نخستین نخســت وزير هند برای کتاب »نامه های 
رومن روالن و گاندی« )اين کتاب را که چاپ 1366است در کتابخانه ها 
به اسم »مكاتبات و خاطرات« می توانید پیدا کنید.( مقدمه ای نوشته 
است که معرفی خوبی برای شناخت بیشتر رهبری است که برای آزادی 
جنگید: »برای من همیشه سخن گفتن از مهاتما گاندی دشوار بوده است. 
من برای چندين دهه از موهبت رهبری گاندی برخوردار بوده ام و در اين 
مدت، تحت تأثیر او قرار گرفته و در واقع، زيربنای فكری خود را مديون 
او هستم. ما که از ديرباز گاندی را می شناسیم و با او رابطه داريم، هنوز 
نتوانسته ايم شخصیت بزرگ او و انديشه های وااليش را به درستی درك 
کنیم. هنگامی که به گاندی می انديشم، قلبم سرشار از احساس می شود 
و پندارهای متفاوتی در من جان می گیرد. در اين صورت چگونه می توانم 

درباره او اظهار عقیده کنم؟
با همه اين دشــواری ها موافقت کردم تا چند ســطری برای عنوان 
پیش گفتار بر چاپ نهم کتاب دفتر خاطرات رومن روالن که شــامل 
مكاتبات وی با گاندی و همچنین مقاالت و انديشه های او درباره اين مرد 
بزرگ است، بنويسم. اين لحظات حساس تاريخی )1945، سال استقالل 
هندوستان( نه فقط برای هندوستان دورانی پر اهمیت و سرنوشت ساز 
بوده، بلكه از نقطه نظرهای متفاوتی در دگرگونی سرنوشت ساير نقاط 
جهان نقش مهمی دارد. در دوران پر اضطراب و پر هیاهوی جهان امروز، 
پیام گاندی برای همه ملل جهان اعم از اروپايی، آسیايی و يا آمريكايی 
اهمیت زيادی دارد. ما در دوران انفجار بمب های اتمی و هســته ای به 
 سر می بريم و هر روز، شــاهد آزمايش های مخوف و انفجار بمب های 
خانمان برانداز هســتیم. وجدان و ضمیر خیرانديشــان، از اين همه 
جنايتی که علیه انسانیت انجام می شود، آزرده خاطر و ملول است و 
 نمی توانند اقدام مؤثری برای جلوگیری از اثرات شوم آن به عمل بیاورند.
ما خواه ناخواه در معرض اين بدبختی و مصیبت قرار گرفته ايم. به تصور 
من، از بین تمام صفات انسانی و واالی گاندی، 2 صفت او يعنی بیزاری از 
ترس و نفرت از حس انتقام و کینه توزی چشمگیرتر و متمايزتر است. 
 من هیچ صفتی را برای يک انسان   يا يک ملت نیكوتر و پسنديده تر از آن 
دو نمی دانم. اين دو صفت اثرات فراوانی در سرنوشت نسل های گذشته 
بر جای گذاشته و نسل فعلی نیز زير سايه آن زندگی می کند. گاندی بیش 
از نیم قرن است که ملت هند را دعوت به تزکیه نفس و صفای باطن کرده 
است. ما پیروان او درس های فراوانی از او و تعالیم اش گرفته ايم. ملت هند 
نیز به تدريج پذيرای افكار انسانی او می شود. هر چند ملت هند گاه گاهی 
به ستیز و مجادله با يكديگر برمی خیزد، اما به طور کلی و روی هم رفته، از 

حس کینه توزی و انتقام جويی به دور است.

تقویم/ سالروز

 مردی برای روزهای صلح

سید جواد رسولی
روزنامه نگار

جبر بی چون و چرای کســی 
شــدن. انگار این اصلی ترین 
هدف مادر در قبال پســرش بود. هرچه ماه بانو دایره 
تفریح های او را محدودتر می کرد، بيشتر به کتاب ها و 
به خصوص داستان های درونشان چنگ می انداخت. 
خود را غوطه ور در دنيای پر رمز و رازشان می کرد و نه 
تنها مواخذه نمی شد، بلکه بيشتر و بيشتر هم تشویق 
می شــد. در نوجوانی برعکس کودکــی به موجودی 
خجالتی و منزوی تبدیل شده بود و برخالف همساالنش 
هيچ دوستی نداشت. آدم ها را بيشتر از درون کتاب ها 
می شناخت. گاهی پدر بر او خرده می گرفت که چرا در 
حضور مهمان ها حرف از دهانش بيرون نمی آید یا چرا 
با حسن، پسر آقا مراد همسایه شان، تيله بازی و توپ 
بازی نمی کند، اما در مجموع چون سر به زیر بود،کسی 
چندان پاپيچش نمی شد؛ بماند که بعدتر دریافت که 
کتاب ها ماجراهایی هزاران بار جذاب تر از آنچه پسراِن 
پشت لب سبز شــده در ذهن برای خود می سازند، به 

ارمغان می آورند.

ما همه مون مشــکالتی داریم، 
همه مون چيزهایی رو داریم که 
باهاشون سر و کله بزنيم، برخی روزا از دیگران بهتریم، 
برخی روزا متوسطيم و برخی روزا هم فقط جا رو واسه 

دیگران تنگ کردیم.

سامان نورایی

تونی کی

کاج ها وارونه اند

دیالوگ

بوک  مارک

گسیختگی

ابرپولدارهای دنيا با رژه کشتی های لوکس خود، پایان تابستان را جشن می گيرند
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کرونا آمار خودکشی 
را افزایش می دهد؟

کووید-19 عالوه بر مشــکالت جسمی، منجر 
به بروز اختالالت روانی در افراد هم شده است، 
به طوری  که بســیاری از افراد جامعه در نتیجه  
شــیوع ویروس کرونا و ترس  های ناشــی از آن، 
اختالالت روانی را به شــکل های مختلف تجربه 
می کنند؛ اختالالتی که در برخی جوامع منجر 
به افزایش موارد خودکشی هم شده است. امیر 
حسین جاللی ندوشن، رئیس کمیته پیشگیری 
از خودکشــی انجمن علمی روانپزشکان ایران 
چندی پیش در این باره گفته بــود »در ابتدای 
پاندمی کوویــد-19 در ایران و در بســیاری از 
کشورهای جهان میزان خودکشی برای چند ماه 
کاهش یافت و البته قابــل انتظار نیز بود چراکه 
در آغاز بحران های بزرگ با افزایش همبستگی 
اجتماعی مواردی مثل خودکشــی کاهش پیدا 
می کند. انتظار می رود خودکشی پس از بحران 
بزرگی نظیر پاندمی کوویــد-19 رو به افزایش 
برود. این افزایش مورد انتظار باتوجه به آمار برخی 
کشورها قابل مشاهده است اما در ایران به دلیل 
اینکه آمار رسمی هنوز برای سال1۴۰۰ منتشر 
نشده، در حد گمانه است.« حاال مرکز کنترل و 
 )CDC( پیشگیری از بیماری های ایاالت متحده
هم اعالم کــرده که نرخ خودکشــی در ایاالت 
متحده، پس از 2ســال کاهش، اکنون افزایش 
یافته است. محققان مرکز ملی آمار بهداشت این 
کشور اعالم کرده اند تعداد خودکشی ها تاکنون 
به ۴۷هزارو۶۴۶ مورد افزایش یافته درحالی که 
این آمار در ســال2۰2۰ کمتــر از ۴۶هزار نفر 
بوده است. براســاس آمار CDC نرخ خودکشی 
در ایاالت متحده به تعداد 1۴مورد در هر 1۰۰ 
هزار نفر افزایش داشته است. این در حالی است 
که نرخ خودکشی در آمریکا طی سال های 2۰19 
و 2۰2۰ روند کاهشــی را طی کرده است. بهار 
امسال وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا 
با توجه به افزایش نرخ خودکشی در این کشور، 
یک خط تلفن اضطراری ملــی راه اندازی کرد تا 
افرادی که به خودکشی فکر می کنند یا از بحران 
سالمت روانی یا اعتیاد به مصرف مواد مخدر رنج 
می برند، بتوانند برای مشاوره فوری با این شماره 
)9۸۸( تماس بگیرند؛ چیزی شــبیه به تماسی 
که با 911 با هدف گــزارش وضعیت اضطراری 
فیزیکی حاصل می شود. طی این اقدام که با هدف 
اهمیت بخشیدن به سالمت روان صورت گرفت، 
گروه ویژه خدمات پیشگیرانه ایاالت متحده هفته 
گذشته توصیه کرد طرح »غربالگری اضطراب«، 
جزئی از روند ویزیت پزشــکان باشــد. به گفته 
کارشناسان، همه گیری کووید-19 ممکن است 
تا حدودی در افزایش خودکشــی نقش داشته 
باشد همانطور که این معضل جهانی روی سایر 
مشکالت روحی و روانی مانند افزایش خشونت ها، 
انزوای اجتماعی، خشــونت خانگی و خودکشی 
تأثیر داشــته اســت. کالین کار، مدیر اتحادیه 
اقدام ملی برای پیشگیری از خودکشی گفته »ما 
در طول همه گیری کووید-19 شــاهد افزایش 
گزارش هایی با محوریت اختالل در سالمت روان 
بوده ایم؛ هنگامی که افراد از لحاظ روانی، احساس 
ناراحتی کنند و بیش از پیش تحت فشار باشند، 
احتمال خودکشی نیز افزایش می یابد.«  بررسی ها 
نشان می دهد که بیشــترین آمار خودکشی در 
آمریکا متعلق به مردان جوان 1۵ تا 2۴ساله است 
که این آمار نسبت به قبل ۸درصد افزایش یافته 
است. این افزایش آمار حتی در میان مردان 2۵ تا 
۴۴ و ۶۵ تا ۷۵ سال نیز رخ داده است. به طور کلی، 
افزایش میزان خودکشی برای مردان ۴درصد و 
برای زنان 2درصد بوده است. آمار کنونی نشان 
می دهد که نرخ خودکشــی در مردان ۳درصد و 
در زنان تنها 2درصد نســبت به گذشته افزایش 
داشته است. کالین کار در این باره هم گفته »آمار 
خودکشی در مردان نسبت به زنان معموالً باالتر 
است زیرا ممکن است مردان دسترسی بیشتری 
به وسایل کشــنده و راه های مختلف خودکشی 
داشته باشــند.« جیل هارکاوی فریدمن، معاون 
پژوهشی بنیاد پیشگیری از خودکشی هم درباره 
تفاوت های آماری میان مردان و زنان بیان کرده 
»از زمانی که ما اقدام به ثبت داده ها کردیم، شاهد 
این اختالف چشــمگیر بین خودکشی مردان و 
زنان بوده ایم.« این در حالی است که روش های 
خودکشی مردان اغلب خشــونت آمیزتر است و 
احتمال بیشــتری دارد که منجر به مرگ قطعی 

فرد شود. 
در دســترس بودن آالت قتل نیز در این زمینه 
عامل مهمی محسوب می شــود؛ برای مثال در 
ایاالت متحده مردان به ۶ تا 1۰ نوع اســلحه به 
راحتی دسترســی دارند. نظرسنجی های اخیر 
نشان می دهد که 9۴درصد از مردم، خودکشی 
را یک مسئله بهداشــت عمومی قابل پیشگیری 
می دانند. عالوه بــر این، ۸۳درصــد می گویند 
عالقه مند به یادگیری راه های مقابله با خودکشی 
هســتند تا از این طریــق به افــرادی که قصد 
خودکشــی دارند، کمک کنند. طبق اطالعات 
منتشرشده از ســوی مؤسسه ملی سالمت روان 
ایاالت متحــده، اطالع از عالئم هشــداردهنده 

خودکشی بسیار مهم و شامل موارد زیر است: 
  صحبت درمورد خودکشی.

  احساس گناه یا شرم.

  احساس سربار بودن.
  برنامه ریــزی یــا مطالعــه دربــاره راه های 

خودکشی.
  انزوا، گوشه گیری و دوری از دوستان و خانواده.
  بخشیدن وسایل مهم و شخصی به اطرافیان.

  نوشتن و اعطای وصیت نامه به افراد.
  نوسانات خلقی شدید.

  تغییر در الگوی تغذیه و خواب.
  افزایش مصرف مواد مخدر یا الکل.

سالمت

نسخه بومی برای پروتکل پایانی دوران کرونا

تأییــد  کووید-19بــه 
متخصصان در ضعیف ترین 
پیک خود از دوران شــیوع 
بیماری طی 3سال اخیر قرار گرفته و مرکز 
کنترل و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا 
)CDC( هــم در جدیدترین شــیوه نامه 
بهداشتی خود استفاده از ماسک را حذف 
کرده است. البته در بســیاری از کشورها 
دیگــر از آن محدودیت هــای کرونایی، 
اجبار برای تزریق واکســن و حتی رعایت 
پروتکل های بهداشــتی ازجمله ماسک 
خبری نیست. تعداد محدودی از کشورها 
ازجمله کره جنوبی، ژاپن، روسیه، تایوان، 
فیلیپین و برخی کشورهای اروپایی هنوز 
آمار ابتال به کرونــا چهار رقمی و مرگ های 
ســه رقمی روزانه گزارش می کنند و آمار 
بسیاری از کشورها با وجود ابتالی دو رقمی 
و مرگ های تک رقمی دیگر در فهرســت 
جهانی روزانه کووید-19ثبت نمی شــود. 
براســاس اعالم وزارت بهداشت هم آمار 
ابتال در ایــران روزانه به کمتــر از 500نفر 
رســیده و فوتی ها هم چند روزی است که 
تک رقمی شده است. نقشه کرونای کشور 
هم رنگ قرمز )شــهرهای پرخطر( ندارد و 
تنها 16شهر در وضعیت نارنجی قرار دارند. 
تعداد شهرهای زرد 200 و تعداد شهرهای 
آبی نیز 232 شــهر اعالم شده است. حاال 
مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری ها در 
آمریکا در دســتورالعمل جدید خود اعالم 
کرده از این پس اســتفاده از ماسک برای 
مراقبت های بهداشتی توصیه نمی شود، مگر 
در شرایطی که فرد ساکن مناطقی با شیوع 
گسترده کرونا باشد. این در حالی است که 
با وجود روند کاهشی کرونا، حذف یا تغییر 
در رعایت پروتکل های بهداشتی مخالفانی 
دارد. آنها معتقدند با وجــود ثبت روزانه 
مرگ های ناشی از ابتال به کرونا در کشورهای 
مختلف دنیــا ازجمله ایــران، تغییر در 
دستورالعمل های بهداشتی یا سیاست هایی 
که منجــر بــه ســاده انگاری در رعایت 
پروتکل ها شــود، می تواند جان گروه های 
پرخطر ازجمله ســالمندان و افراد دارای 
بیماری های زمینــه ای را در معرض خطر 
 CDC قرار دهد. مخالفــان پروتکل جدید
هم می گویند که هنوز در آمریکا برخی از 
مردم به دلیل ابتال بــه کووید جان خود را 
از دســت می دهند و لغو الزام  استفاده از 
ماسک از سوی مردم، حتی در بیمارستان ها 
و خانه های سالمندان باعث می شود که افراد 
کمتری ماسک بزنند و این موضوع بیماران و 
پزشکان را در معرض خطر قرار خواهد داد. 
در ایران هم البته چند ماه پیش ستاد ملی 
کرونا، الزام اســتفاده از ماسک در فضای 
باز و شهرهای کم خطر شــیوع بیماری را 

حذف کرد اما تاکنون توصیه جدیدی برای 
کاهش پروتکل های بهداشــتی در تمامی 
مناطق کشور منتشر نشده است. هر چند 
همین حاال هم به نظر می رســد که کرونا و 
شیوه نامه های بهداشتی آن در ضعیف ترین 
حالت ممکن قرار گرفته اند. حمید سوری، 
رئیس کارگروه بهداشــت و پیشگیری از 
قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا در 
گفت وگو با همشهری به نکات جالبی درباره 
وضعیت فعلی ویروس کووید-19و آتش بس 
دو طرفه انسان و ویروس همچنین کاربردی 
نبودن دستورالعمل های کشورهای دیگر 
ازجمله CDC برای مقابله با بیماری در ایران 
اشاره می کند و می گوید: »سازمان جهانی 
هم تاکنون توصیه کلی برای حذف ماسک 
یا کاهش رعایت پروتکل های بهداشــتی 
نداشته اما اعالم کرده کشــورها، با توجه 
به الگوی اپیدمیولــوژی بیماری در مناطق 

خودشان در این باره تصمیم گیری کنند.« 

با توجه به کاهــش و حتی صفر 
شــدن موارد مرگ در برخی کشورها، آیا 
می توان به تداوم این وضعیت امیدوار بود؟ 

وضعیت فعلــی اپیدمی کوویــد-19در دنیا 
نوسانی است. برخی کشورها افزایشی و برخی 
دیگر روند ثابتی دارند. به نظر می رسد که خود 
ویروس، اداره بازی کرونا در جهان را به دست 
گرفته اســت. اما چیزی که می تــوان درباره 
وضعیت فعلی گفت این است که شرایط موجود 
نمی تواند ثابت بماند؛ یا خیزش مجدد بیماری 
در آینده پیش رو اتفاق می افتــد و یا اپیدمی 
به سمت خاموشــی می رود. این خاموشی هم 
به صورت طبیعی رخ خواهد داد نه با مداخالت 
انســانی ازجملــه واکسیناســیون و رعایت 

پروتکل های بهداشتی.
پس این احتمــال وجود دارد که 
دوباره پیک جدیدی در آینده وجود داشته 

باشد؟ 
وضعیت فعلی جامعه نسبت به بیماری بسیار 
شکننده است. این درســت که شدت بیماری 
کم شده و مرگ  و بســتری آمار پایینی دارد، 
اما مــوارد ابتال همچنان روند افزایشــی دارد. 
با توجه بــه اینکه بیماریابی هم در کشــور ما 
به صورت مناسب انجام نمی شــود، نمی توان 
در این بــاره قضاوت قطعی داشــت، به همین 
دلیل توصیــه به کنار گذاشــتن پروتکل های 
بهداشتی به هیچ عنوان درست نیست. به نظر 
می رســد که ویروس اکنون در شرایطی قرار 
گرفته که شدت کشــندگی و بیماری زایی اش 
کم شــده اما همچنان در جامعه چرخش دارد 
و می تواند منجر به بروز پیک جدید شود حتی 
اگر شرایطی مشابه با سویه های گذشته ازجمله 
دلتا را نداشته باشد. از ســوی دیگر هم اکنون 
فقط بحث کووید-19مطرح نیست و در فصل 

مواجهه با بیماری های تنفســی قــرار داریم. 
میزان ابتال به این بیماری ها ازجمله آنفلوآنزای 

فصلی هم در حال افزایش است.
با وجود شیوع آنفلوآنزا و فصل 
سرما، اما توصیه های جدید ازجمله پروتکل 
اخیر اعالم شده از ســوی مرکز کنترل و 
پیشــگیری از بیماری ها در آمریکا حذف 
ماسک اســت، آیا چنین ضرورت هایی از 

سوی این کشورها دیده نمی شود؟ 
رخداد آنفلوآنزا طی ۳سال اخیر و پس از شیوع 
پاندمی کرونا، در تمام دنیا کاهش پیداکرده و 
شواهد نشــان می دهد یکی از دالیل اصلی آن 
استفاده از ماسک بوده اســت. به همین دلیل 
کنار گذاشتن ماســک در این شرایط منطقی 
نیست. البته هر کشــوری باید براساس الگوی 
اپیدمیولوژی جامعه خــودش تصمیم گیری 
کند. این تصمیم گیری ها باید براساس مناطق 
مختلــف جغرافیایی یک کشــور و به اصطالح 
استان به استان هم درنظر گرفته شود. نسخه 
دیگر کشــورها هم الزاما نمی تواند برای سایر 

کشورها پیچیده شود.
چه زمانی قرار است که در ایران 
پروتکل های مقابله بــا کرونا با وجود روند 
کاهشــی بیماری تغییر کند یا ماسک را 

به طور کامل حذف کنیم؟ 
بــرای اینکه بتوانیــم تصمیم مناســب برای 
حذف کامل پروتکل ها ازجمله ماســک را در 
کشورمان داشته باشــیم باید چند نکته مورد 
توجه قرار بگیرد؛ سطح ایمنی جامعه بررسی و 
واریانت های غالب شناسایی شوند. روند اپیدمی 
با وجود پیش بینی ها هم باید مورد بررسی قرار 
بگیرد. همچنین نیاز است وجود تفاوت معنادار 
بین گروه هایی که ماسک می زنند با گروه هایی 
که ماسک را کنار گذاشته اند هم بررسی شود. 
این تصمیم نیازمند یکسری مطالعات بومی و 
پایه ای است تا به اســتناد آنها تغییر یا حذف 
پروتکل های بهداشتی اعالم شود. کشورهای 
مختلف نســخه های ویژه خود را برای شرایط 
فعلی پاندمی کووید-19دارند که در آن منطقه 
کاربرد دارد، اما در دیگر کشورها نمی تواند مورد 
استفاده قرار بگیرد. در این شرایط باید سیستم 
بهداشت و درمان هوشیاری الزم را برای رصد 
ویروس داشته باشد و درصورت طغیان یا بروز 

سویه جدید به موقع وارد عمل شود.
آخرین اظهارنظر سازمان جهانی 
بهداشــت WHO در این باره چیست، آیا 
اظهارنظرهای ســازمان دربــاره کاهش 
پروتکل های بهداشــتی در کشــورهای 

مختلف مثبت است؟ 
سازمان جهانی بهداشــت هیچ زمانی توصیه 
کلی برای تمام کشورها نسبت به حذف ماسک 
یا کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی ازجمله 
ماسک ندارد. آخرین توصیه WHO این است 
که در کشورهای مختلف براساس سیاست های 

مختلف و وابسته به الگوی اپیدمیولوژی بیماری 
آن منطقه تصمیم گیری شــود. درباره رعایت 
پروتکل های بهداشــتی ازجمله ماسک بحث 
اجبار یا توصیه به اســتفاده کــردن یا نکردن 
دو مسئله متفاوت است. بســیاری از کشورها 
هم اکنون دیگر اجباری به اســتفاده از ماسک 
ندارنــد و از محدودیت هــا و جرائمــی که در 
این باره درنظر گرفته می شد هم خبری نیست. 
البته WHO تاکنون هیچ توصیه ای هم مبنی بر 
استفاده نکردن و حذف ماسک نداشته است. در 
ایران هم اجباری در استفاده از ماسک نیست 
اما در گروه های پرخطر اســتفاده از ماســک 
می تواند منجر به پیشــگیری از ابتال باشــد. 
همچنان شرایط کووید شکننده است و احتمال 
خیزش مجدد بیماری وجود دارد. هر چند که 
در وضعیت فعلی و در بسیاری از نقاط دنیا، با 
وجود اینکه واکسن ها اثربخشی قبل را نداشته 
و ایمنی زایی الزم را ایجاد نمی کنند، اما رعایت 

پروتکل ها هم تقریبا به صفر رسیده است.
با توجــه به وضعیــت کنونی و 
پیش بینی هایی که طی ماه های اخیر برای 
پایان پاندمی در پایان سال 2022میالدی 
مطرح می شد، آیا می توان به محقق شدن 

این پیش بینی امیدوار بود؟ 
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده هم اکنون 
نمی توان پیش بینی های دقیقــی برای پایان 
پاندمی کووید-19داشــت. اما امیدواری هایی 
برای نزدیک شدن به پایان پاندمی وجود دارد 
که البته به معنای آن نیســت که همین حاال 
تصور پایان پاندمی را داشــته باشــیم و یا به 
سمت عادی شدن شــرایط برویم. با توجه به 
روند نوســانی کووید-19هنور در خاموشــی 
اپیدمی قرار نگرفته ایم. برای رسیدن به مرحله 
خاموشــی اپیدمی، ابتدا پاندمی باید کنترل 
شود که به نظر می رسد حالت کنترل پیدا کرده 
و نوســانات جزئی در آن می بینیم. مرحله بعد 
مرحله حذف پاندمی اســت که در این مرحله 
باید تعداد افراد مثبت حســاس مان به گونه ای 
باشد که بعد از گذشت یک دوره بیماری، مورد 
مثبت جدیدی ثبت نشود یا شانس انتقال از فرد 
مبتال به فرد دیگر کاهش یافته و کوچک تر از 
یک شود. مرحله بعد هم مرحله ریشه کنی است 
که در این مرحله باید حداقل دو دوره از بیماری 
بگذرد و مورد جدیدی گزارش نشــود. مرحله 
آخر که مرحله خاموشی است؛ یعنی اینکه دوره 
بعد از پاندمی را هم رصد کرده و مطمئن شویم 
که گردش ویروس متوقف شده است. هم اکنون 

تا این مرحله فاصله داریم.
ایــران در کدام مرحلــه از این 

حالت های خاموشی اپیدمی قرار دارد؟ 
چشم اندازهایی از افول اپیدمی وجود دارد، اما 
معنایش این نیست که در هفته های پیش رو 
به طور حتم شاهد پایان پاندمی باشیم. وضعیت 
ایران از الگوی جهانی تبعیت می کند. کنترل 

نسبی و حال نوسانات جزئی درباره موارد ابتال و 
مرگ در کشور گزارش می شود. نوسانات جزئی 
و مستمری برای زمانی اســت که تعادل بین 
رفتار عامل بیماری زا با رفتار میزبان )انســان( 
وجود دارد. هر زمان ایــن تعادل به هم بخورد 
ممکن است مجددا خیزش داشــته باشیم. با 
وجود اینکه اکثر مردم وضعیت کووید را عادی 
و تمام شــده تصور می کنند اما وظیفه اصلی با 
سیستم بهداشت و درمانی کشور است و نباید 
دچار این خطا شود. باید تمام مولفه های مربوط 
به آمادگی و مقابله با بیماری شامل به روزرسانی 
پروتکل ها، اقدامــات مورد نیاز ســاختاری و 
سیستم جمع آوری و تحلیل اطالعات و... را در 
اختیار داشته باشــند. در سال های 9۸و 99به 
اندازه کافی از نبود چنین آمادگی هایی لطمه 
خوردیم. بحث آمادگی ساختاری و مدیریتی، 
اجرایی و تجهیزاتی مهم اســت. از سوی دیگر 
تیم های واکنش ســریع هم بایــد در این باره 
حضور مستمری داشته باشــند تا اگر طغیانی 
در منطقه ای از کشــور به وجود آمد، بالفاصله 
نسبت به رصد و خاموشی آن اقدام کنند تا مانع 

گسترش بیماری به سایر مناطق کشور شود.
با تمام این وجــود آیا می توان 
امیدوار بود کــه ویــروس کووید-19به 
سرنوشت سایر ویروس ها ازجمله آنفلوآنزا 
که در گذشــته پیک مرگباری در جهان 

داشته ، مبتال شود؟ 
پیــک فعلی کرونا بــا زیرســویه های واریانت 
اومیکرون، درحال حاضــر کوتاه ترین پیک از 
ابتدای پاندمی تاکنون اســت و به نظر می رسد 
که همزیستی مسالمت آمیزی بین این ویروس 
و انسان در حال ایجاد شدن است. به طور طبیعی 
ویروس برای ادامه حیــات نیاز به میزبان دارد. 
ویروس کووید-19هم اکنــون در این وضعیت 
قرار گرفته و به نظر می رســد کــه دیگر میلی 
به کشتن میزبان خود یعنی انســان  ندارد، به 
همین دلیل شدت کشــندگی خود را کاهش 
داده تا همچنان میزبان برای بقای خود داشته 
باشد. از سوی دیگر انسان ها هم زمانی که شدت 
بیماری از سوی ویروس ها کاهش پیدا می کند 
تالش کمتری برای مقابله با آن انجام می دهند. 
همانند چیزی که اکنون شــاهد آن هســتیم 
و اقدامــات مراقبتی انســان ها و حتی رعایت 
پروتکل ها هم کاهش پیدا کرده است. اگر به هر 
دلیل با خیزش مجدد ویروس و افزایش مرگ 
مواجه شویم، تالش انســان برای مقابله با آن 
چند برابر می شــود. به همین دلیل این مسئله 
به نوعی آتش بس دوطرفه بین انسان و ویروس 
کووید-19تعبیر می شــود که البته تداوم آن 
قابل پیش بینی نیست. اما بهتر است هم اکنون 
اینطور تصور شــود که ایــن آتش بس خاتمه 

جنگ انسان و ویروس نیست 
و همچنــان هــم در وضعیت 
شــکننده ای قــرار داریــم. 
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وضعیت فعلی 
اپیدمی کووید-19 در 
دنیا نوسانی است. 

برخی کشورها 
افزایشی و برخی 
دیگر روند ثابتی 

دارند. اما شرایط 
موجود نمی تواند 

ثابت بماند؛ یا 
خیزش مجدد بیماری 

در آینده پیش رو 
اتفاق می افتد و یا 
اپیدمی به سمت 

خاموشی می رود. 
این خاموشی هم 
به صورت طبیعی 

است نه با مداخالت 
انسانی 

ویروس اکنون در 
شرایطی قرار گرفته 

که شدت کشندگی و 
بیماری زایی اش کم 

شده اما همچنان در 
جامعه چرخش دارد 

و می تواند منجر به 
بروز پیک جدید شود 

حتی اگر شرایطی 
مشابه با سویه های 
گذشته از جمله دلتا 

را نداشته باشد. 
البته در حال حاضر 

فقط بحث کووید-19 
مطرح نیست و در 

فصل مواجهه با 
بیماری های تنفسی 

هم قرار داریم. میزان 
ابتال به این بیماری ها 

از جمله آنفلوآنزای 
فصلی هم در حال 

افزایش است

برای اینکه بتوانیم 
تصمیم مناسب 

برای حذف کامل 
پروتکل ها از 

جمله ماسک را در 
کشورمان داشته 
باشیم باید چند 

نکته مورد توجه قرار 
بگیرد؛ سطح ایمنی 

جامعه بررسی و 
واریانت های غالب 

شناسایی شوند. 
روند اپیدمی با وجود 

پیش بینی ها هم 
باید مورد بررسی 
قرار بگیرد. وجود 

تفاوت معنادار بین 
گروه هایی که ماسک 
می زنند با گروه هایی 

که ماسک را کنار 
گذاشته اند هم 

بررسی شود

پیک فعلی کرونا 
با زیرسویه های 

واریانت اومیکرون، 
درحال حاضر 

کوتاه ترین پیک 
از ابتدای پاندمی 

تاکنون است و 
به نظر می رسد 
که همزیستی 

مسالمت آمیزی بین 
این ویروس و انسان 
در حال ایجاد شدن 

است

گفت وگو

رئیس کارگروه بهداشت و پیشگیری ستاد ملی مقابله با کرونا در گفت وگو با همشهری: با وجود اینکه دستورالعمل جدید CDC آمریکا 
حذف کامل ماسک است، اما نه تنها درباره کرونا، بلکه یکی از دالیل اصلی کاهش ابتال به آنفلوآنزا طی ۳ سال اخیر ماسک بوده است

حمید سوری، رئیس 
کارگروه بهداشت و 
پیشگیری ستاد ملی 

مقابله با کرونا: 

نگاهی به موضوع پدافند غیرعامل که در برنامه 
هفتم توسعه به آن توجه ویژه ای شده است 

ششمین جایزه جهانی خشت طالیی نهم و دهم 
آبان ماه برگزار می شود

به زودی برندگان نوبل در رشته های مختلف 
اعالم خواهند شد
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با پایان جنگ تحمیلی و تغییر رویکــرد از نظامی به 
سازندگی، تدوین برنامه های توسعه ای 5ساله در دستور 
کار قرار گرفت. در برنامه اول که از سال 1368 تا 1372 
اجرا شد، بازسازی توان دفاعی در اولویت برنامه توسعه 
قرار گرفت. ایــن اولویت در برنامه دوم توســعه نیز با 
تغییراتی اندک در فاصله سال های 1374 تا 1378 نیز 
ادامه یافت و برای نخستین بار در این برنامه به مواردی 
همچون پدافند غیرعامل توجه شده بود. در برنامه سوم 
که بین سال های 1379 تا 1383 اجرایی شد، تحوالت 
چشمگیری در قالب این برنامه در حوزه نظامی و دفاعی 
پیش بینی شد. اما موضوع پدافند غیرعامل آنطور که 
در برنامه قبل به آن اشاره شد، هدف گذاری نشد. ادامه 
این روند در برنامه چهارم و درطول سال های 1384 تا 
1388 نیز ادامه یافــت. در مدت اجرای برنامه ارتقای 
سطح کیفی نیروها، تأکید بر ایجاد شبکه های منسجم 
فرماندهــی و نظارتی، امــکان ورود بخش خصوصی 
در حوزه خدمات حفاظتی و امنیتی، منســجم کردن 

ساختارهای داخلی نظامی از بخش های مهم برنامه بود. 
در برنامه پنجم نیز که بین سال های 1390 تا 1394 
عملیاتی شد، ناامنی و گســترش بی سابقه تروریسم 
در منطقه سبب توجه دوباره به پدافندغیرعامل شد. 
در آخرین برنامه اجراشــده توسعه کشــور که بین 
سال های 1396 تا 1401 به مرحله اجرا درآمده است، 
تأکید ویژه ای به توسعه کیفی و ارتقای فناورانه توان 
نظامی و ایجاد بازدارندگی فناوری محور شده است. این 
برنامه را می توان از این جهت مهم دانست که نشانه هایی 
از درک پایان عصر امنیت کمیت محور به ویژه در نگاه به 

نیروی انسانی در آن دیده می شود.

تقویت توان دفاعی با گسترش فناوری 
گرچه در مدت اجرای 6برنامه توســعه کشور، ارکان 
دفاعی و نظامی همواره مورد توجه بوده و بر اســاس 
ارزیابی کارشناسان این حوزه توانسته است بیشترین 
بخش از تکالیفی که درقانون برای آن پیش بینی شده 
بود را محقق کند، اما در برنامه هفتم توسعه، رویکردها 
به مسائل نظامی و دفاعی  ســاز و برگی فناورانه تر و با 
کارکردهای تازه ای روبه رو شده است؛ رویکردهایی که 

به گفته »مهدی بختیاری« کارشناس مسائل دفاعی و 
نظامی، با اضافه شدن ادبیات »اقتدار دانش بنیان« در 
متن برنامه هفتم، باید از ایــن عبارت به عنوان یکی از 
ارکان نوظهور در سیاست ها و تصمیم گیری های دفاعی 
کشور یاد شود. او می گوید: »براســاس برنامه هفتم 
توسعه، تخصیص 5درصد از بودجه عمومی کشور به 
مسائل دفاعی و نظامی به عنوان یک ضرورت پیش بینی 
شده اســت. این مبلغ در مقایســه با هزینه هایی که 
کشورهای همسایه برای تقویت بنیه دفاعی خود هزینه 
می کنند ناچیز اســت اما تفاوت اساسی میان بودجه 
نظامی ایران با این کشورها وجود دارد.« او حرفش را 
اینطور ادامه می دهد: »ایران به دلیل توجه به اهمیت 
استفاده از فناوری های روز اینک تبدیل به تولید کننده 
تجهیزات نظامــی و دفاعی مبتنی بــر فعالیت های 
دانش بنیان شده است. این توانمندی سبب شده  کشور 
از صرف هزینه های سنگین برای خرید تسلیحات بی نیاز 
و خود تولید کننده بخشی از محصوالت دفاعی مورد 
نیازش باشد. توانمندی که دیگر کشورهای منطقه از 
آن بی بهره هستند.« بختیاری، نگاه به مسائل نظامی 
و دفاعی کشور را مترقی ارزیابی می کند و در توضیح 

دفاع سایبری؛ الزمه امنیت ملی 
نگاهی به موضوع پدافند غیرعامل که در برنامه هفتم توسعه به آن توجه ویژه ای شده است 

نقشه راه اقتدار دانش بنیان
رهبر معظم انقالب، در حالی سیاست های کلی برنامه هفتم 
را ابالغ کردند که در میان محورها و سیاست های کلی این 
برنامه، توجه و تأکید بر »فناوری های اقتدارآفرین« در حوزه 
دفاعی و امنیتی، بیش از هرچیز جلب توجه می کند. گرچه 
علم و فناوری یکی از شــاخصه های مهم ارزیابی جایگاه و 
قدرت کشورها در سال های اخیر است، اما هنگامی که این 
شاخصه با حوزه های نظامی و دفاعی عجین شود، از اهمیتی 

دوچندان برخوردار خواهد شد.
در حقیقت، پیشرفت علم و فناوری در عرصه امور دفاعی و 
نظامی، هم به دلیل امکان ایجاد قابلیت های دفاعی جدید 
و هم به دلیل به وجود آوردن تهدیدهای نوظهور ناشــی از 
این پیشرفت ها، موضوعی حیاتی و نیازمند پیگیری توسط 
نهادهای مسئول در کشــور به ویژه نیروهای مسلح است. 
نگاهی به تهدیدات و حتی تجاوزات قدرت های فرامنطقه ای 
در سال های اخیر در منطقه و جهان نشان می دهد یکی از 
مهم تریــن ضمانت های ادامه حیات و اســتقالل نظامی و 
سیاسی هر کشــوری در آینده، میزان رشد و توجه صنایع 
نظامی و نیروهای مســلح آن به فناوری های حیاتی است؛ 
 به گونه ای که حتی برخی قدرت های بزرگ نظامی، رسما 
این شعار را در میان اهداف استراتژیک خود اعالم می کنند 
که »برتری تکنولوژیــک، عنصر مهمــی از امنیت ملی« 
آنهاســت. ترکیب 2عنصر مهم اقتدار و فناوری، آن هم با 
این تقدم و تأخر اساسی که فناوری، باید منجر به آفرینش 
اقتدار برای کشــورمان شود، نشــان می دهد همچنان که 
در حوزه های صنعتی و اقتصادی، تالش برای رســیدن به 
مرزهای فناوری امری حیاتی اســت، در حوزه دفاعی نیز 
باید به این عرصه، به عنوان یک اولویت ویژه نگریســت که 
مصادیق آن در بخش های مهمی چون سامانه ها، تجهیزات و 
خدمات دفاعی و امنیتی متبلور می شود؛ لذا به نظر می رسد 
از این پس باید موضوع »اقتدار دانش بنیان« را به عنوان یکی 
از ارکان نوظهور در سیاست ها و تصمیم گیری های دفاعی 
و امنیتی کشــورمان ملموس تر و جدی تر از گذشته، مورد 
توجه قرار داد. در عین حال، باید توجه داشت این تأکید و 
تذکر رهبر انقالب، در ادامه روند حمایت و تشویق نیروهای 
مسلح توسط ایشان برای اکتساب فناوری های نوین است 
و نگاهی به بیانات و تدابیر ایشــان به نیروهای مســلح و 
صنایع دفاعی در چند ســال گذشته، نشــان می دهد این 
اشارات و پیگیری های مکرر، یکی از دالیل رشد محسوس و 
چشمگیر صنایع دفاعی در دستیابی به دانش های نوین در 
عرصه های مختلف بوده است. کنار این موضوع مهم، نکته 
حیاتی دیگری که در سیاست های کلی قابل مشاهده است، 
ضرورت »تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقای بازدارندگی« 
بوده که این محور، در سیاست های ابالغی گذشته همچون 
برنامه ششم توسعه نیز به خوبی ملموس و مورد تأکید قرار 

گرفته است.

سیدصولت مرتضوی
معاون اجرایی رئیس جمهور

امیدواریم از نیمه دوم مهر بتوانیم دور دوم 
سفرهای استانی را آغاز کنیم. محوری ترین 
مباحثــی کــه در دور دوم ســفرهای مــورد 
عنایت دولت قــرار خواهــد گرفــت، اجرای 
وعده های دولت در دور اول سفرهاست. ما 
استان به استان جلسه می گذاریم و رصد 
می کنیم تا دســتورات آقای رئیس جمهور، 

عملیاتی شود./ فارس

محمد خدابخشی
نماینده مجلس

مردم هوشــیار ایران اســامی که با عبور از 
بحران هــای مختلــف در ادوار گذشــته، بــه 
درک باالی سیاسی دست یافته اند، فریب 
شعارهای توخالی انسان دوستانه دشمنان 
را نمی خورند و راه خود را از اغتشــاش گران 
جدا کرده، پاسدار اقتدار و تمامیت ارضی 
میهــن خویــش در مقابــل تجزیه طلبــان و 
بدخواهان بوده و خواهند بود. / خانه ملت

یادداشتنقل قول خبر

احزاب

موضع گیری جمعیت ایثارگران 
درباره سلبریتی های قانون شکن 

جمعیــت ایثارگــران 
انقالب اسالمی با انتشار 
بیانیه ای ضمن محکوم 
کــردن اغتشاشــات 
اخیر، خواستار برخورد 
قاطع با »سلبریتی های 
خودفروخته« شد و نوشــت: جهت جبران خساراتی که به 
مردم وارد شده، اموال سلبریتی ها مصادره و صرف جبران 

خسارات شود.
در این بیانیه آمده است: از رؤسای محترم 3 قوه به  ویژه قوه 
قضاییه خواستار برخورد شدید با سلبریتی ها و مدیران و 
 )Database( تحت امر در آوردن و صیانــت ازدیتابیس

تمام ایرانیانی است که در اختیار این شرکت ها است. 
همچنین پیشــنهاد می شــود به جهت کنترل بیشــتر و 
جلوگیری از حوادث احتمالی به جای واگذاری سهام آنها به 
شرکت های خارجی، بخش زیادی از سهام آنها را شرکت های 

دولتی یا تحت نظر حاکمیت در اختیار گیرند./ فارس

حمزه پاریاب؛ کارشناس حوزه دفاعی این نگاه خود می گوید: »آنچه در تخصیص بودجه در 
بخش های نظامی اهمیت دارد، نوع نگاه به حوزه نظامی 
و امنیتی برای تقویت  آن است. در سیاست های کالن 
برنامه هفتم استفاده ازعبارت فناوری های اقتدارآفرین 

هوشمندانه بوده است..«

دفاع یکپارچه از امنیت ملی 
از آنجایی که فضای سایبری یکی از مهم ترین ابزار های 
جهانی شدن است، می تواند کاربردی ترین ابزار ممکن 
برای تهدیدات امنیتی در این فضا محســوب شود.. 
از ایــن رو، در برنامه هفتم توســعه، موضوع پدافند 
غیرعامل با سازوبرگ جدیدی مورد توجه قرار گرفته 
اســت. »عارف بهرامی« کارشناس مســائل پدافند 
غیرعامل در پاســخ به این سؤال همشــهری درباره 
اینکه آیا ممکن اســت الزامات برنامه هفتم در حوزه 
پدافند غیرعامل به سرنوشت سال های گذشته دچار 
شود، با بیان اینکه پدافند غیرعامل موضوعی نوپدید 
اســت، می گوید: »پدافند غیرعامل نوعی دفاع نوین 
به شمار می رود. اکنون بســیاری از کشورها در حوزه 
سایبری و زیستی با چالش هایی روبه رو هستند. به نظر 
می رسد در کشــور شــاهد فقدان قوانین مشخص و 
مصرح برای تنظیم روابط بین سازمان پدافند غیرعامل 
و ســازمان های اجرایی و نیز نبود بندهای تکلیفی در 
حوزه بودجه ریزی هستیم که ســازوکارهای پدافند 
غیرعامل را در برنامه های توسعه ای گذشته با مشکل 
روبه رو کرده است.« او حرفش را اینطور ادامه می دهد: 
»نوع تلقی و دیدگاهی که برخــی دولت ها به پدافند 
غیرعامل دارند، سبب شــده که این موضوع اولویت 
کشور در دفاع سایبری و زیستی نباشد. ما در دولت قبل 
به رغم قانون مصوب مجلس، رئیس ســازمان پدافند 
غیرعامل به جلسات شورای عالی فضای مجازی دعوت 
نمی شد. این موضوع نشان می داد برخی مجریان قانون 
الزامی به تأثیر پدافند غیرعامل در نظام تصمیم گیری 
و تصمیم سازی کشور ندارند. به نظر می رسد با توجه به 
تأکید رهبر انقالب در برنامه هفتم به مســئله پدافند 
غیرعامل، این موانع برطرف شده باشد .« این کارشناس 
مسائل پدافند غیرعامل، با بیان اینکه بعد سیاستی در 
برنامه های توسعه عمال یکی از مهم ترین و رکنی ترین 
ابعاد سیاستگذاری در کشور محســوب می شود، به 
اهمیت تبیین و تأکیــد اجرای برنامه هــای پدافند 
غیرعامل در برنامه هفتم اشاره می کند و می گوید: »در 
قانون برنامه هفتم، ذیل سیاست های کلی نظام ماده ای 
به شکل مشخص به مسئله پدافند غیرعامل اختصاص 
یافته است. بر این اساس، دولت ها و برنامه ریزان مکلفند 
در برنامه های ساالنه ای مانند قانون بودجه کل کشور 
برای این موضوع ردیــف اعتباری خاص خود را ایجاد 
کنند. چنین اتفاقی می تواند به منسجم کردن موضوعی 
به نام پدافند غیرعامل در دســتگاه های اجرایی و نیز 

نگرش مدیران به این موضوع منجر شود.«

حمیدرضا بوجاریانگزارش
روزنامه نگار
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ما در عصــری زندگــی می  کنیم که ســرعت 
پیشرفت های پزشــکی و علمی در حال افزایش 
است. طبق تخمین های انجام شده پیشرفت در 
حوزه های علمی و پزشکی به 1300درصد نسبت 
به سال1985 رسیده اســت. به گزارش استات، 
با پیشرفت های بی  ســابقه و انقالبی بسیاری که 
تاکنون اتفاق افتــاده اســت، پیش بینی اینکه 
جایزه نوبل و افتخارات پژوهشی برتر به چه کسی 
می رسد ســخت اســت. باتوجه به اینکه امسال 
اهدای جایزه نوبل سال2022 پزشکی در تاریخ 
11مهر، فیزیک 12مهر و شیمی در 13مهر انجام 
خواهد شد، پیش بینی اینکه جوایز ممکن است 

به چه کسی برسد، جذاب است.

انتخابازجمعنخبهها
پیش بینی هــا در ایــن رابطــه مبتنــی بــر 
نظرســنجی های عمومی، آمارگیــری از جوایز 
دیگر نخبگان و استنادات مجالت است. فهرست 
نهایی کاندیداهای نوبل در رشــته های پزشکی 
و شیمی شــامل محققانی اســت که چگونگی 
تولید انرژی ســلول ها را شفاف سازی  کرده اند، 
دانشمندانی که ارتباطات شیمیایی باکتری ها را 
کشــف کرده اند، ذهن های درخشانی که ما را به 
عصر ژنوم سوق دادند و مهم  تر از همه، پیشگامان 
 mRNA ساخت واکســن های مبتنی بر پلتفرم

کووید-19.
تصمیم گیری درباره نوبل کامال محرمانه است و 
این پیش بینی برندگان جدید را چالش برانگیزتر 
می کند. با این حال، برخی از کارشناســان طبق 
الگوریتم های خاصی، پیش بینی خود را از برنده 
نهایی این جوایز ارائــه کرده اند. دیوید پندلبری 
از ســایت Clarivate مدت هاســت به بررسی 

این موضوع می  پردازد و از ســال2002، 64نفر 
از افرادی که او پیش بینی کــرده، جایزه نوبل را 
دریافت کرده اند. با اســتفاده از استراتژی های 
کلیدی، پندلبری فکر می کند که نوبل پزشکی 
امسال به دست محققانی برسد که دریافتند انواع 
مختلف تجمعات پروتئینی بدشکل در سلول های 
مختلــف زمینه ســاز تعــدادی از بیماری  های 
عصبی ازجمله پارکینســون، ALS و زوال عقل 

فرونتومپورال هستند.

پیشبینیبرندهنوبلپزشکی
ویرجینیــا من-یی لی از دانشــگاه پنســیلوانیا 
سال2006 مقاله علمی مهمی را منتشر کرد که 
اکنون بیش از 4هزار بار مورد استناد قرار گرفته 
است. وقتی پندلبری به این استنادها پرداخت، 
متوجه شد که محققان تقریبا همیشه آن مقاله را 
همراه با یک مطالعه بسیار مشابه اما بسیار سطح 
پایین تر که چند ماه بعد توسط ماساتو هاسگاوا از 
مؤسسه علوم پزشکی متروپولیتن توکیو منتشر 

شد، درنظر می گرفتند.
پندلبری به اســتات گفت: این پدیده کشــف 
مســتقل همزمان در علم بســیار رایج است. از 
زمان انتشار مقاله، این رشته در جهات مختلف 
شکوفا شــده اســت، زیرا این یک گام بزرگ و 
پیشــرو برای یافتن روش های درمانی برای این 
بیماری  ها بود. البته پندلبری به دالیل مشــابه، 
2 دانشمند دیگر را نیز نامزد این جایزه می داند 
که به اکتشافات پیشــگامانه ای در مورد اساس 
ژنتیک بیماری دست یافته اند: مری کلر کینگ 
از دانشگاه واشنگتن برای کشف نقش جهش در 
ژن های BRCA در سرطان ســینه و تخمدان، 
که غربالگری ســرطان را متحول خواهد کرد و 
استوارت اورکین از دانشــکده پزشکی هاروارد 
برای شناسایی تغییرات ژنتیک در انواع مختلف 
تاالســمی که منجر به درمان های مبتنی بر ژن 

جدید برای اختالالت خونی ارثی می شود.

البته در سال 2015 )درمان کرم گرد و ماالریا(، 
 )C 2018)ایمونوآنکولــوژی( و 2020)هپاتیت
جوایز بیشــتر با تمرکز بالینی اهدا شــده است. 
به همین دلیل جیسون شــلتزر، زیست شناس 
سرطان از دانشکده پزشــکی ییل، امیدوار است 
جایزه پزشکی امسال به کاتالین کاریکو از شرکت 
 Penn بیوتکنولوژی بیو ان تک و درو وایسمن از
 RNA برای رســیدن به تکنولوژی Medicine
پیام رسان در واکسن برسد. شــلتزر گفت: این 
پلتفرم یک تغییر اساسی در فناوری واکسن است، 
در این مرحله میلیاردها دوز تزریق شده است و 
به طور غیرقابل بحثی میلیون ها نفر را از مرگ بر 

اثر کووید نجات داده است.

پیشبینینوبلشیمی
پندلبری البتــه در مورد جایزه شــیمی کمتر 
مطمئن اســت. دیوید آلیس از راکفلر و مایکل 
گرونشــتاین از UCLA از نظر او ازجمله افراد 
شایســته این جایزه هســتند. طبق کشف آنها 
ژن  ها از طریق پروتئین  هایی به نام هیستون ها 
فعال می  شوند. این کشف جایزه السکر 2018 
و جایزه گروبــر2016 در ژنتیــک را برای آنها 
به همراه داشــته اســت. کنترل بیــان ژن، که 
به عنوان اپی ژنتیک شــناخته می شــود، یک 
فرایند اساســی در زیست شناسی سلولی است 

که محققان به تازگی شــروع بــه مهار آن برای 
درمان بیماری های انسانی کرده اند. اما آخرین بار 
سال2006 اپی ژنتیک با کشف راجر کورنبرگ 
موفق به دریافت جایزه نوبل شد. پندلبری یکی 
دیگر از مهندسان دانشگاه استنفورد به نام ژنان 
بائو را برای تغییر پارادایــم در زمینه پلیمرهای 
نیمه هادی که پوست الکترونیکی قابل کشش 
می سازد، شایســته نوبل می داند. او همچنین 
گوشه چشمی به دانیل نوسرا در دانشگاه هاروارد 
برای کار بنیادین روشــن کردن فرایند انتقال 
الکترون جفت شــده با پروتون که باعث انرژی 
سلولی  می شود، دارد. او گفت: من توجه ویژه ای 
به مقــاالت 15، 20، 25، 30ســاله دارم، زیرا 
معموال یک یا دو دهه طول می کشد تا تحقیقات 
توسط کمیته جایزه نوبل انتخاب شود. به همین 
دلیل این پیش بینی کننده نوبل، کارولین برتوزی 
از دانشگاه استنفورد، که بیشــتر دوران کاری 
درخشــان خود را صرف ابداع روش هایی برای 
درک دســته  ای گریزان اما مهم از مولکول های 
پوشش  داده شــده با قند کرده است دیگر نامزد 

نوبل شیمی می داند.
در کنار پیش بینی های گســترده بــرای جوایز 
شیمی و پزشــکی نوبل، هنوز برای دیگر جایزه 
علمی نوبل که نوبل فیزیک است، پیش بینی اي 

انجام نشده است.

 رقابت سخت
برای نوبل2022

به زودی برندگان نوبل در رشته های مختلف اعالم خواهند 
شد اما تعدد نامزدهای شایسته در رشته های شیمی و 
پزشکی، پیش بینی انتخاب نهایی را سخت کرده است

زهراخلجیدانش
روزنامه نگار

نانو،الگویموفقفناوریدرکشور
سیزدهمین نمایشگاه فناوری نانو »ایران ساخت« با حضور 
سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و برخی 

مسئوالن دیگر کار خود را آغاز کرد.
بیش از 160شــرکت تولید کننده محصوالت نانو و شرکت 
ارائه دهنده خدمات تجاری ســازی در این نمایشگاه حضور 
یافته اند و همچنین حدود 100 طــرح فناورانه در آن ارائه 
شده اســت. شــرکت های صنعتی در حوزه های مختلفی 
چون نفت و انرژی، بهداشت و سالمت، آب و محیط زیست، 
کشاورزی و بسته بندی، خودرو، رنگ و پوشش، ساختمان، 
منسوجات و مواد پیشــرفته در این نمایشــگاه مشارکت 
کرده اند و آخرین محصوالت و دستاوردهای فناورانه خود را 

به نمایش گذاشته اند.

روح اهلل دهقانــی فیروزآبادی، سرپرســت معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری در مراسم افتتاح این نمایشگاه با 
اشاره به وجود الگوهای موفق در حوزه تولید گفت: یکی از 
افتخارات کشور تولید قابل قبول محصوالت نانوفناوری است 
که با کمک مجموعه های مختلف و شرکت های دانش بنیان 

توسعه یافته اند.
بــه گــزارش روابط عمومــی معاونــت علمــی و فناوری 
ریاســت جمهوری، دهقانی فیروزآبادی با اشاره به تجربه 
زیســتی موفق کشــور در این حوزه گفت: »این تجربه در 
سالی که طلیعه توجه ویژه به شرکت های دانش بنیان است 
می تواند به رقم خوردن اتفاقات خوبی در کشور منجر شود.«

معضلخامفروشی
سرپرست معاونت علمی و فناوری یکی از مشکالت بزرگ 
در کشور را مسئله خام فروشــی مواد دانست و افزود: »باید 
با کمک شــرکت های دانش بنیان و جوانان توانمند به این 
مسئله پاســخ دهیم و از این معضل جلوگیری کنیم. چون 

مواد اولیه ثروت ملی کشور است.«
دهقانی فیروزآبادی همچنین با اشــاره به اینکه ما کشور 
ثروتمندی در حوزه معدن و نفت هستیم، گفت: آنچه ارزش 
افزوده برای کشــور به همراه دارد حوزه فناوری و توجه به 

آن است.

رونماییازروباتاپتیموس
تسال در رویداد روز هوش مصنوعی )AI Day( از نمونه اولیه 
روبات انسان نمای »اپتیموس« رونمایی کرد. آنگونه که ایالن 
ماسک، مالک تسال اعالم کرده این روبات با قیمتی کمتر از 

20هزار دالر به بازار عرضه خواهد شد.
به گزارش گاردین، ماسک گفته است که کسب وکار روبات ها 
بیش از خودروهایش ثروت به همراه خواهد داشت و امیدوار 
است فراتر از وسایل نقلیه خودران او که با وجود وعده های 

مکررش هنوز به واقعیت تبدیل نشده اند، گسترش یابد.
در این مراســم، نمونه اولیه روبات روی صحنه رفت و برای 
تماشاگران حاضر در سالن دست تکان داد. همچنین در این 
مراســم ویدئویی از این روبات در حال حمل جعبه، آبیاری 
گیاهان و حرکت میله های فلزی در کارخانه خودروســازی 
نمایش داده شــد. این روبات از برخی نرم افزارهای هوش 
مصنوعی و سنسورهای مورد استفاده در قابلیت کمک راننده 

اتوپایلوت خودروهای تسال بهره می برد.
ارتفاع اپتیمــوس 1.76و وزن آن 56.7کیلوگرم اســت که 
می تواند محموله هایی بــا وزن 20کیلوگرم را جابه جا کند. 
اپتیموس همچنین قادر به حرکت با ســرعت 8کیلومتر بر 

ساعت است.

مهندســان دانشــگاه اســتنفورد یــک 
فرایند چاپ ســه بعدی ایجاد کرده اند 
که ۵ تا ۱۰ برابر سریع تر از سریع ترین 
چاپگر با وضوح باال است که اکنون در 
بازار موجود اســت و می توانــد از انواع 
مختلــف رزیــن بــرای ایجــاد یــک شــئ 
واحــد اســتفاده کنــد. همچنیــن ایــن 
چاپگــر احتماالً بــه پژوهشــگران اجازه 
می دهــد تــا از رزین هــای ضخیم تــر بــا 
خــواص مکانیکــی و الکتریکــی بهتــر 

استفاده کنند.

  ۱۰ 
برابر سریع تر

هــوش  از  اســتفاده  بــا  محققــان 
مصنوعــی توانســتند یــک مســئله 
پیچیده کوانتومی با ۱۰۰هزار معادله را 
در 4معادله خالصه کنند. دانشمندان 
امیدوارنــد که بــا همیــن روش بتوانند 
بســیاری از مســائل بزرگ دنیــای علم 
مثل ابررسانایی یا تالش برای استفاده 
از انرژی های پاک را به شکلی آسان تر 

برطرف کنند.

  ۱۰۰ 
هزار معادله  

فناوری

عدد خبر

دانش بنیان
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 پس از 5دوره، اکنون ششمین دوره 

گزارش
بزرگ تریــن رقابــت پروژه های 
شــهری ایران برگزار خواهد شد. 
ششمین دوره جایزه بین المللی خشت طالیی در 
حالی در نهم و دهم آبان  ماه امسال برگزار می شود 
که طرح های عمرانی تهران و دیگر کالنشــهر ها و 
همینطور شرکت کنندگانی از دیگر کشور ها در آن 
به رقابت می پردازند. با توجه به پروژه های خاصی 
که طی یک سال اخیر و طی مدیریت شهری دوره 
ششــم، در تهران به اجرا درآمده نظیر ایســتگاه 
شهدای هفدهم شــهریور مترو با معماری ایرانی- 
اسالمی باشــکوهی که دارد، به نظر می رسد، چند 
پروژه پایتخت بتوانند جوایز نخســت را در بخش 

معماری از آن خود کنند. 
مدیــر روابط عمومی و امــور بین الملــل مجمع 
شــهرداران کالنشــهرهای ایران در این رابطه به 
همشهری می گوید: »خشت طالیی به نوعی برند 
شهرداری تهران محسوب می شود و کالنشهر ها با 
ارائه طرح های موفق خود و به اشتراک گذاشتن آنها 

با یکدیگر در این مسابقه شرکت می کنند.« 
مجتبی فیلســوف زاده می افزایــد: »در این دوره 
تالش کردیم بــا ایجاد تغییراتی حــوزه کاری آن 
را گســترش دهیم. نخســتین ویژگی دوره ششم 
جایزه خشت طالیی این اســت که از سوی مجمع 
شــهرداران کالنشــهر ها.... با مکاتبه سراسری از 
شــهرداری ها دعوت کردیم در این مسابقه شرکت 
کنند درحالی که در سال های گذشته تنها بعضی از 

شهرداری ها در آن حضور داشتند.«
او تأکید می کنــد: »ویژگی دوم ایــن دوره حضور 
معاونان کالنشــهر ها در هیأت داوری آثار بود. در 
دوره های قبل مشخص شده بود که دیدگاه برخی 
از مسئوالن کالنشهر ها به مشــکالت این حوزه با 
دیدگاه مسئوالن تهران تفاوت هایی دارد که ناشی 
از شرایط منطقه آنهاســت. اکنون نظرات مدیران 
شهری کالنشــهر ها از این راه در داوری آثار دیده 

خواهد شد.«
فیلسوف زاده می گوید: »5دوره گذشته جایزه خشت 
طالیی برندگانی داشت اما این برنده ها در دوره های 
بعد مورد توجه قرار نمی گرفتند. در دوره ششــم از 
برترین شرکت کنندگان و برندگان دوره های قبل 
می خواهیم که برخی طرح ها و سوژه های مطرح شده 
از سوی مدیریت شهری را بررسی و بنا به تخصص 
خود راه حل ارائه کنند. پیشنهاد های به دست آمده 
در بخش جداگانه ای بیان خواهد شد تا شهرداران 

کالنشــهر ها بتوانند از آن بهره بگیرند. با این روش 
از مهارت  ها و توانایی های ثبت شــده در دوره های 
پیشــین اســتفاده می کنیم.« برخی از طرح های 
کالنشهر ها مانند پل معلق زنجان، طرح جمع آوری 
زباله خشک در مشهد و طرح های مشابهی در شیراز، 
اهواز و قم دستاورد های مؤثری داشته اند و می توانند 

در دیگر کالنشهر ها به صورت الگو درآیند.

2پروژه شاخص مترو
شــرکت متروی تهران نیز 2پروژه شاخص خود را 
در رقابت جایزه خشــت طالیی شــرکت  می دهد. 
یکــی از این پروژه ها ایســتگاه شــهدای هفدهم 
شهریور در خط7 مترو است؛ ایستگاهی که باوجود 
شرایط سخت حفاری، از معماری کم نظیر و بدیعی 

برخــوردار بوده و ســبک جدیــدی از طراحی در 
فضاهای حمل ونقلی زیرزمینی را پدیدار ســاخته 
 است. این معماری با نگاه به بافت سنتی و اسالمی 
منطقه بازار تهــران که در جوار ایســتگاه مذکور 
قرار  دارد، شــکل  گرفته و قرار  اســت در ســاخت 
ایستگاه های آتی نیز چنین دیدگاهی ترویج یابد. 
ایستگاه شهدای هفدهم شهریور، خرداد امسال به 

بهره برداری رسیده  است.
پروژه دوم شرکت متروی تهران که در بخش توسعه 
زیرساخت ها، حمل ونقل عمومی و خدمات شهری 
حاضر خواهد  بــود، بزرگ ترین پایانــه زیرزمینی 
قطارهای شهری کشور است. پایانه اکباتان مرداد 
امسال و پس از 1۴ســال انتظار در خط۴ متروی 
تهران افتتاح شد. اهمیت این پایانه از آنجا مشخص 

می شــود که ضمن ایجــاد فضایی بــرای تعمیر، 
نگهداری و دپوی قطارهــای خط۴، امکان کاهش 
ســرفاصله حرکتی قطارهای این خــط را فراهم 

می کند.
ساخت ســازه ای در 2طبقه با مســاحت 7۰هزار 
مترمربع زیربنا که ظرفیت پذیــرش 21رام قطار 
را داشــته و به دلیل زیرزمینی بــودن، مالحظات 
زیست محیطی و شهرسازی در آن به خوبی رعایت 
شــده، یکی از افتخارات جامعه مهندسی ایران به 
شــمار می آید. ضمن اینکه از نظر مســائل فنی و 
عمرانی نیز ایجاد دهانه های بزرگ به ابعاد ۳۸متر با 
استفاده از خرپاهای فلزی، جزو نکات بارز طراحی و 

اجرای پایانه مذکور به شمار می آید.
 پنجمین جایزه خشــت طالیی در زمستان1۳99 
برگــزار و برندگان آن در 7رشــته مختلف از میان 
شــرکت کنندگان داخلی و خارجی معرفی شدند. 
اکنــون عالقه منــدان به شــرکت در ششــمین 
دوره ایــن رقابــت می توانند تــا پایان ســاعات 
 اداری روز 15 مهــر بــا مراجعــه به وب ســایت

 tehrangoldenadobe.com برای تکمیل فرم 
ثبت نام داوری و حضور در بخش جایزه اقدام کنند.

پروژه های مدیریت ششم چشم به راه جایزه معماری
ششمین جایزه جهانی خشت طالیی نهم و دهم آبان ماه برگزار می شود و به نظر می رسد چند اثر جدید معماری تهران در آن حائز رتبه نخست شوند

تهران در مسیر قطب گردشگری
مدیرکل میراث فرهنگی،  گردشــگری و صنایع دستی استان 
تهران می گوید قصد دارد با یک برنامه کوتاه مدت 2ساله، تهران 

را به قطب گردشگری تبدیل کند.
به گزارش همشــهری، پرهام جانفشــان گفت: »بــرای اینکه 
تهران در کشــور به عنوان مقصد گردشگری شــناخته شود، 
برنامه کوتاه مدتی داریم. همانطور که می دانید تهران همیشه 
فرستنده گردشگر بوده است، به ویژه در روزهای تعطیل مراکز 
اقامتی و هتل های ما خالی از گردشگر بودند. برنامه ریزی ما برای 
تبدیل شدن تهران به قطب گردشگری، از دی ماه1۴۰۰ برای 
نوروز1۴۰1 شروع شــد. این برنامه ریزی کوتاه مدت دوساله را 
از ســال 1۴۰۰ تا 1۴۰2 اجرا خواهیم کرد. در نوروز1۴۰1 با 
برنامه ریزی ای که داشتیم تهران را به قطب گردشگری تبدیل 
کردیم. یکــی از دالیل این بود که از مردم تمام کشــور دعوت 
کردیم از جاذبه هایی که در تهران وجود دارد، اعم از جاذبه های 
مراکز ســرگرمی، تفریحی، پارک ها و مراکــز تاریخی و تهران 
قدیم، مراکز خرید و گردشگری شهری، مجموعه هایی مانند باغ 
کتاب، پل طبیعت، مجموعه فرهنگی توچال، پارک ارم، تورهای 

تهران گردی و... دیدن کنند.«

بازدید رایگان از خانه موزه های سیمین و جالل و اخوان ثالث
مدیرعامل شرکت توســعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران 
نیز به مناسبت گرامیداشــت هفته گردشگری و هفته تهران از 
برنامه های ویژه خبر داد. محمد مویدی گفت: »این شــرکت 
درنظر دارد با هدف احیاي گردشگری فرهنگی، به مدت 5 روز 
)11 تا 15مهرمــاه( بازدید رایگان برای عمــوم عالقه مندان و 
فرهنگ دوستان از خانه موزه های سیمین و جالل و اخوان ثالث 
برگزار کند.« به گفته او بازدید از این خانه موزه ها از روز دوشنبه 
مورخ 11مهرماه لغایت جمعــه 15مهرماه به اســتثنای روز 
چهارشنبه )تعطیل رسمی( از ســاعت 1۰صبح تا 17 صورت 
می گیرد. خانه موزه سیمین و جالل، مجموعه ای بسیار ارزشمند 
و منحصر به فرد است که پس از ۳سال کار تخصصی بازسازی و 
مرمت در اردیبهشت ماه سال1۳97 افتتاح شد و بالفاصله مورد 
بهره برداری قرار گرفت. کتاب هایی مانند ســو و شون، خسی 
در میقات و سایر رمان ها و داســتان های 2چهره ماندگار ادبی 
کشورمان )سیمین دانشور و جالل آل احمد( در حال و هوای این 
خانه به نگارش در آمده است. روح حاکم در این خانه به واسطه 
آثاری که در این خانه نوشته شده و همچنین تمام اشیا و لوازم 
خانه بدون کوچکترین تغییر، این خانه موزه را به نمونه ای بی نظیر 
در ایران مبدل کرده اســت. خانه موزه اخوان ثالث هم به خاطر 
حضور شاعر پرآوازه معاصر ایران و ارزش اجتماعی و فرهنگی 
واالی این حضور، در ســال1۳۸2 در فهرست آثار ملی ایران به 
ثبت رســید. خانه موزه ســیمین و جالل در خیابان دزاشیب، 
خیابان رمضانی، کوچه سیمین دانشور، بن بست ارض، پالک یک 
و خانه موزه اخوان ثالث در خیابان دکتر فاطمی، خیابان ششم، 

کوچه خجسته، پالک۳1 واقع شده است.

نصرهللا آبادیان
شهردار منطقه ۷ تهران

 ســاماندهی و پیرایــش شــهری ضلــع 
شمال شــرقی میــدان امــام حســین)ع( 
توســط ایــن منطقــه در راســتای اجــرای 
پروژه های کوچک مقیاس انجام می شود. 
حــذف زواید فیزیکــی و بصــری، عملیات 
آجرکاری و عملیات بندکشی تنها بخشی 
از اقداماتی است که در ضلع شمال شرقی 

میدان امام حسین)ع( انجام شد.

حمید صاحب
مدیرکل سالمت شهرداری تهران

براساس آخرین سرشــماری انجام شده 
در ســال ۹۵، جمعیت ســالمندان شــهر 
تهران معــادل ۱۰.۵درصــد جمعیت کل 
اســت. در بررسی مشــخصات جمعیت 
سالمندان مناطق ۲۲گانه مشخص شده 
است که مناطق ۲، ۵ و ۴ دارای بیشترین 
جمعیت سالمند هســتند. استمرار این 
رشــد باعث عبــور جمعیــت ســالمندان 
ایران از یک سوم جمعیت کشور در دهه 

۱۴۳۵ الی ۱۴۴۵ خواهد شد.

نقل قول خبر

عدد خبر

گردشگری

شــهر تهران ۱۳هــزار دســتفروش دارد 
که حدود ۶هزار نفر از آنها با راه اندازی 
ســامانه ســاماندهی دستفروشــان 
جــذب و شناســایی شــده اند. مابقــی 
دســتفروش ها عالقه ای به ثبت نام در 

این سامانه ندارند.

13هزار
دستفروش

شرکت ســاماندهی صنایع و مشاغل 
شهر تهران ظرفیت ۶۰روزبازار در شهر 
و مناطــق حاشــیه ای را تعریــف کــرده 
است. اکنون پایتخت ۴۶روزبازار دارد. 
از ابتدای سال تا کنون 8روزبازار جدید 

در شهر تهران راه اندازی شده است.

60
روزبازار

فــاز نخســت بــازار خالزیــر به عنــوان 
بــــازار دستـفـروشــــان  بـزرگ تـــرین 
خاورمیانــه در متــراژ ۲۳هــزار متــر و بــا 
۵۱۰غرفه به بهره برداری رسیده است. 
فــاز دوم ایــن بــازار نیز بــا احــداث هزار 
غرفــه در آینــده ای نزدیــک افتتــاح 

خواهد شد.

23هزار 
متر

7 محور اصلی جایزه خشت طالیی
  معماری، شهرسازی و حفاظت از میراث فرهنگی

  توسعه مردم مدار، پویایی اجتماعی و زیست پذیری شهری
  توسعه زیرساخت ها، حمل ونقل عمومی و خدمات شهری

  مشارکت شهروندان و فراگیری فرهنگی در شهر
  توسعه دانش بنیان و شهر هوشمند

  اقتصاد شهری، سرمایه گذاری و کارآفرینی
  حکمرانی محلی، برنامه ریزی و مدیریت شهری

شرایط حضور و شرکت در ششمین جایزه خشت طالیی
  پروژه شهری اجرا شده و به پایان رسیده باشد.
  محل اجرای پروژه درون یا حریم شهرها باشد.

  دارای الگوی تجاری  یا تجربی در یکی از محورهای فراخوان باشد.
  به طور مستقیم توسط شهرداری ها و سازمان های محلی و یا با مشارکت مؤثر آنها اجرا شده باشد.

  از زمان اتمام  یا بهره برداری پروژه نباید بیش از 5سال گذشته باشد.

مکث
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آرزوی زنبورک
کتاب مصور »آرزوی زنبورک«، داستانی تخیلی درباره 
خدا و عشق است که با زبانی ســاده و روان برای گروه 
سنی )ب( نگاشته شده اســت. در این کتاب ماجرای 
زنبور کوچکی بیان می شود که آرزو دارد کار بزرگی 
انجام دهد، یک کار بزرگ و قشــنگ کــه از ته دلش 
خوشحال باشد و بگوید او این کار را انجام داده است. 
باالخره یک شب فرشته ای پیش او می آید تا آرزویش 
را برآورده کند. زنبورک روی گلی وسط باغ نشست. 
به آسمان پر ســتاره نگاه کرد و گفت: » خدایا! توی 
دنیای به این بزرگی، من خیلــی کوچکم، می دانم.« 
بعد دســت های ریزه     میزه  اش را باال برد و گفت:» ولی 
خیلی دوست دارم یک کار بزرگ بکنم. یک کار مهم و 
قشنگ که از ته دل خوشحال باشم و بگویم من این کار 
را کردم.« کلر ژوبرت، نویسنده و تصویرگر، که در نوزده 
سالگی به اسالم گروید، علوم آموزشی خوانده است. 
بیشتر آثار این نویسنده برای کودکان در سنین ابتدایی 
است. »آرزوی زنبورک« را دفتر نشر فرهنگ اسالمی 

منتشر کرده است.

راهنما

 کاهش استرس
 در روزهای ابتدایی مدرسه 

مدرســه رفتن کودکان عالوه بر اینکه می تواند شوق انگیز باشد 
ممکن است باعث بروز اســترس در کودکان نیز شود که همین 
استرس به دنبال خود مشکالتی را در خواب، عملکرد مغز و حتی 
سالمت آنها به وجود می آورد. اگر کودک شما دچار استرس برای 

رفتن به مدرسه شد، بهتر است راهکارهای زیر را تجربه کنید: 
  گوش کنید: نخستین قدم برای کاهش استرس رفتن به مدرسه در 
کودکان این است که به آنچه درون آنها می گذرد گوش دهید. مکالمه 
را با پرسیدن اتفاقی در مورد مدرسه درحالی که در حال رانندگی به 
خانه یا در سوپرمارکت یا انجام کارهای روزمره هستید، شروع کنید. 

آنها را تحت  فشار قرار ندهید و به دنبال پاسخ فوری نباشید.
  در مورد تکالیف صحبت کنید: تکالیف مدرســه یکی از دالیل 
استرس مدرسه در کودکان است. اگر آنها تازه به مدرسه یا مقطع 
جدید رفته اند، سر میز آشپزخانه یا قبل از اینکه به سراغ تکالیف 
بروند، در مورد کار با آنها صحبت کنید. همچنین کمک کنید تا 

برای انجام تکالیف برنامه ریزی کنند.
  یک برنامه روتین برای صبحانه تنظیم کنید: این برنامه 
می تواند شامل چیدن بشــقاب ها و آماده کردن صبحانه با هم، 
به منظور چند دقیقه زودتر بیدارشــدن بــرای کمک به کاهش 
استرس صبحگاهی باشد. سعی کنید صبح ها را با آرامش آغاز کنید 
و در مورد برنامه ریزی برای روز مشتاق باشید تا استرس مدرسه 

رفتن برای کودک کم شود.
  قوانینی را که مدرسه فرزندتان دارد بدانید: اگر دیر به 
کالس برود چه اتفاقــی می افتد؟ آیا وســایل الکترونیک مجاز 
هستند؟ لباس فرم مدرسه چیســت؟ در جلسات مدرسه برای 
والدین شرکت کنید ت ا بتوانید آنچه که از فرزندتان انتظار می رود 
درک کنید. درک و کمک شما برای پذیرش قوانین، در کاهش 

استرس رفتن به مدرسه در کودکان مؤثر است.

  قدردانی خود را ابــراز کنید: هر روز چند دقیقــه را به خانواده 
اختصاص دهید و چیزهایی را که به خاطر آنها سپاسگزار هستید 
بیان کنید. این کار را می توان قبل از شام، هنگام صبحانه، درست 
قبل از خواب یا هر زمانی که کل خانواده با هم هستند انجام داد. 
وقت گذاشتن برای شناخت لحظات و موهبت های مثبت، ذهن 
خانواده تان را به این ســمت ســوق می دهد که بیشتر در مورد 
چیزهای خوبی که در زندگی شان اتفاق می افتد متمرکز شوند و 

کمتر به استرس های زندگی فکر کنند.

نگاه

مراقب وجودت باش
انســان 2 دهان دارد؛ یکی گوش که دهان روح اوســت 
و دیگر دهان که دهان تن اوســت. ایــن 2 دهان خیلی 
محترم اند. انســان باید خیلی مواظب آنها باشــد، یعنی 
باید صادرات و واردات این دهن ها را خیلی مراقب باشد؛ 
آن هایی که هرزه خوراک می شوند، هرزه کار می گردند. 
کسانی که هرزه شنو می شــوند، هرزه گو می گردند. وقتی 
واردات انســان هرزه شــد،  صادرات او هم هرزه و پلید و 

کثیف می شود. 
یعنی قلم او هرزه و نوشــته هایش زهر آگین خواهد شد. 
حضرت وصــی، امیرالمومنین )علیه الســالم( فرمودند: 
عمل نبات )گیاه( است و هیچ نباتی از آب بی نیاز نیست و 
آب ها گوناگون اند. هر آبی که پاک است، آن نبات هم پاک 
و میوه اش شیرین خواهد بود؛ و هر آبی که پلید است، آن 
نبات هم پلید و میوه او تلخ است. خود عمل،  حاکی است 

که از چه آبی روئیده شده است.
حضرت امیر )ع( همچنیــن می فرمایند: زبــان گزنده، 
درنده ای است که اگر به حال خود گذاشته شود، می درد.
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روشنا کدام مدرسه  برای فرزند شما مناسب است؟
توجه به معیارهای مهم در انتخاب مدرسه و تأثیر آن بر خلق و خو و گرایش دانش آموزان به حضور در مدرسه

 ناآگاهی والدین از شناخت مدرسه
دکتر فرحناز کیان ارثی، روانشناس تربیتی، درباره جدا شدن کودکان 
از خانه و وارد شدن آنها به اجتماعی بزرگ تر مانند مهدکودک و مدرسه 
می گوید: مشکلی که هم اکنون برای وارد شدن کودکان به مهدکودک 
یا مدرسه وجود دارد نداشتن آگاهی کافی پدر و مادرها از شرایط یک 
فضای آموزشی و مواردی است که باید هنگام انتخاب آن درنظر بگیرند. 
بنابراین گاهی رویکردهای اشتباه در این خصوص مانع از انتخاب صحیح 
و اصولی والدین در این خصوص خواهد شد. در واقع بعضی والدین بدون 
اینکه از رویکردهای مختلف مدارس اطالعی داشته باشند اصرار زیادی 
بر ثبت نام فرزندخود در مدرسه خاصی دارند. مثاًل بعضی از آنها تأکید 
افراطی دارند که مثاًل فرزندان شان را در مدرسه هایی با شرایط خاص 
مذهبی، علمی یا ورزشــی ثبت نام کنند. بعضی دیگر تنها معیارشان 
نزدیکی راه خانه تا مدرســه اســت که البته این هم یکی از معیارهای 
انتخاب مدرسه مناسب اســت ولی تنها معیار نیست. متأسفانه حتی 
گاهی انتخاب مدرسه هم وارد بازی چشم و هم چشمی والدین می شود.

آموزش مهارت های شناختی
یکی از نکات راه گشا این اســت که در درجه اول والدین به طور مشخص 
بدانند انتظارشان از یک مدرسه چیست. به گفته کیان ارثی، مالک های 
زیادی در انتخاب مدرسه وجود دارد که والدین بهتر است آنها را مدنظر 
قرار دهند. چون مدرسه مناسب و متعادل، معموالً باید از همه مالک ها در 
این خصوص برخوردارباشد؛ مالک هایی که هیچ یک بر دیگری ارجحیت 
ندارند. کیان ارثی می گوید نخســتین چیزی که انتظار داریم فرزندمان 
با رفتن به مدرســه آن را فرابگیرد، آموزش مهارت های شناختی است. 
یعنی در این فضاها باید به بچه ها مهارت های شناختی آموزش داده شود. 
مهارت های شناختی مثل شمردن، شناســایی رنگ ها، تفکیک اشکال 
هندسی و جور کردن و تناظری است که کودک برای برخورداری از ذهن 

ریاضی خوب به آنها احتیاج دارد.

آموزش مهارت های فردی و اجتماعی
مالک مهم دیگر در انتخاب مدرســه، افزایــش مهارت های اجتماعی 
کودکان اســت. یعنی در مدارس باید فضایی ایجاد شــود که بچه ها 
فقط در کنار همدیگر قرار نگیرند؛ بلکه آنها باید بتوانند در مورد روابط 
اجتماعی خود با تجربه های جدیدی آشنا شوند. در چنین فضایی، میزان 
اجتماعی بودن کودکان مورد ارزیایی قــرار می گیرد و مثاًل به والدین 
گزارش می شود که فرزندشان به اندازه کافی اجتماعی نیست. بنابراین 
بهتر است با همکاری خانواده و مدرسه یا مهدکودک این مشکل برطرف 
و راهکارهایی نیز برای آن درنظر گرفته شود. این برنامه ها برای اجتماعی 
شدن کودکان می تواند به مرور در برنامه های روزانه آنها گنجانده شود تا 
بتوانند درک صحیحی از اجتماع به دست آورند. مهارت برقراری ارتباط 
با دیگران و از آن مهم تر، مفهومی به نام »عالقه اجتماعی« یعنی عالقه 
پیدا کردن به دیگران به عنوان یک مفهوم انسانی نیز مهارت مهمی است 

که حتماً باید مدنظر قرار گیرد.
کیان ارثی، معیار مهم دیگر در انتخاب مدرسه را برخورداری از امکان 
رشد فردی می داند. یعنی یک مدرسه خوب باید امکان رشد و توسعه 
فردی را برای تک تــک بچه ها فراهم کنــد. بنابراین بایــد دوره ها و 
آموزش هایی برای شناخت عالیق و احساســات کودکان و همچنین 
امکان شناخت عالیق و استعدادهای آنها در مدرسه وجود داشته باشد.

اینکه بچه ها بتوانند جرأت وشجاعت برای ابراز وجود خودشان را داشته 
باشند موضوع مهمی است که حتماً باید در مدارس و مهدکودک ها به 
آنها آموزش داده شــود. به گفته دکتر کیان ارثی، برخورداری از مهارت 
ابراز وجود کمک می کند بچه ها در مورد خودشان آگاهی های زیادی 
پیدا کنند و مهارت های خودیاری نیز در آنها تقویت شود، یعنی خودشان 
بتوانند کارهای شخصی شان را انجام دهند و گاهی هم به تنهایی بازی 
کنند. در واقع کسب مهارت های خودیاری موضوع بسیار مهمی است. 
اما بسیاری از خانواده ها به جای توجه به این موارد بیشتربه فکر خدمانی 

هستند که مهد یا مدرسه می تواند در اختیار فرزندشان قرار دهد.

آشنایی با قوانین
مدرسه شاید نخستین محیط رسمی ای باشد که کودک با مفهوم قانون 
به صورت جدی آشنا می شود. اینکه در ساعتی مشخص به محیط آموزشی 
وارد می شود و زمان کالس و تفریح و خروجش از مدرسه مشخص است، 
نخستین گام های احترام به قانون و پذیرش آن محسوب می شود. اما اینکه 
این قانون پذیری چطور در کودک شکل بگیرد که عزت نفس و احترام او 
هم زیر سؤال نرود، بسیار مهم اســت. پس خوب است خانواده ها در این 
مورد حساسیت ویژه به خرج دهند و مدرسه ای را انتخاب کنند که در آن، 

آرامش و گفت وگو راه اصلی آموزش قانون به کودکان باشد. 

یکی از دغدغه های مهم پدر 
و مادرها، انتخاب مدرســه 
خــوب و مناســب برای 
فرزندانشان اســت. معیار هر خانواده ای نیز برای این انتخاب 
متفاوت است. البته گاهی والدین برای انتخاب مدرسه مناسب 
فرزندشــان اطالعات کافی و الزم ندارند و تنها به شنیده ها، 
میزان شــهریه یا موقعیت جغرافیایی آن بسنده می کنند. 
پژوهش های مختلف نشان می دهد تأثیر تعلیم و تربیت و نوع 
رفتار معلمان و مربیان تأثیر بســیار زیادی برچگونگی رفتار 
آنها در آینده دارد. در واقع بخش بزرگی از افکار و دیدگاه های 
حاصل از کودکی، شــخصیت، عادات و بنیان های اعتقادی، 
اخالقی، ارزشی، علمی و حتی عملی انسان در بزرگسالی، در 
دوران دانش آموزی شــکل می گیرد و بعد از خانواده، مدرسه 
نقش مهمی در این امر دارد. بنابراین انتخاب مدرســه باید از 

روی آگاهی صورت پذیرد.

یکتا فراهانی
روزنامه نگار گزارش

سطح آگاهی مربیان و معلمان
  کیان ارثی می گوید با توجه به وجود ترافیک و مشکالت 
رفت و آمد در شــهرهای بزرگ، بهتر است بچه ها در 
مدارس نزدیک خانه ثبت نام شوند. همچنین برخوردار 
بودن از امکانات مورد نیاز کودکان مانند فضای خوب برای 
بازی و کالس های نورگیر و دلباز هم عامل مهم دیگری 
است که والدین باید آن را درنظر داشته باشند. اما یکی 
از مهم ترین نکاتی که توجه خاص والدین را می طلبد، 
معلم های مدرسه اســت؛ اینکه بزرگواری که تدریس 
به کودک را به عهــده دارد، چقدر از آگاهی و آموزش به 
روز روش های تربیتی و البته سعه صدر برخوردار است. 
اینکه معلم مدرسه چقدر توان ارتباط با کودکان را دارد و 
می تواند فضای ارتباطی و آموزشی کالس را مدیریت کند 
بسیار اهمیت دارد. در غیراین صورت، روش های آموزشی 
غلط ممکن است باعث شود بچه ها نسبت به مدرسه و 
درس خواندن کامالً بی عالقه شوند. میزان تعامل مدرسه 
و والدین و توجه به دغدغه های والدین و دانش آموزان 
از دیگر نکاتی اســت که یک مدرسه متعادل باید از آن 
برخوردار باشد. اینکه مدیر مدرسه و معلمان شرایطی 
را فراهم کنند که والدین بتوانند به راحتی با آنها گفت وگو 

کنند و شنونده مسائل آنها باشند بسیار مهم است.

مکث
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واکنش عزت اهلل ضرغامی به تأثیر محدودیت اینترنت بر کسب وکارهای گردشگری 
 وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حاشیه حضور در همایش توسعه در گردشگری ایران کهن و در پاسخ به سؤال همشهری درخصوص 
تأثیر وضعیت اینترنت بر کسب وکارهای مجازی صنعت گردشگری و زمان برطرف شدن محدودیت ها و همچنین از دست رفتن برخی تورهای ورودی به 
ایران در وقایع اخیر کشور، اعالم کرد: به دلیل اغتشاشات و ناآرامی ها و برخی تهدیدهایی که در نقاط مختلف کشور انجام گرفته است، اقتضائات امنیتی 
باعث شد ظرفیت های اینترنت محدود شود تا از این مقطع عبور کنیم و این یک تصمیم امنیتی برای امنیت مردم است، چون بسیاری از ساماندهی ها 
و اغتشاشات توسط بعضی گروه های محدود که بارها دستگاه های امنیتی در مورد آنها گزارش داده اند، از طریق پلتفرم ها و ظرفیت های فضای مجازی 
صورت می گیرد. عزت اهلل ضرغامی گفت: معتقدم به سرعت از این مرحله عبور می کنیم و به وضعیت عادی برمی گردیم. مردم هم حق دارند از بهترین 
خدمات اینترنت با کیفیت باال و پرسرعت استفاده کنند و همه نیازهای خود را مرتفع کنند. وزیر میراث فرهنگی افزود: معتقدم اینترنت آمده است تا 
انقالب اسالمی را نجات دهد و برخالف کسانی که فضای مجازی را تهدید می دانند، معتقدم بزرگ ترین فرصت برای جمهوری اسالمی فضای مجازی 
است. اگر فضای مجازی نبود، رسانه های رسمی به دالیل مختلف توان تحقق آرمان های انقالب اسالمی نظیر بخش زیادی از شعارهای جمهوری اسالمی 
مثل آزادی بیان و اندیشه و آرمان هایی که انقالب معرفی کرد و رهبر معظم انقالب هم بارها بر آن تأکید کرده اند، نداشتند. این فضای مجازی است 
که امکان گفت وگو و تضارب آرا را ایجاد کرد و باید قدرشناس باشیم و این را حفظ کنیم. دشمن نمی تواند این موضوع را تحمل کند و دلسوزی های 
رسانه های دشمن هم که همین حاال باالترین سانسورهای محتوایی و فیلترینگ را در فضای مجازی و شبکه ها دارند، بالوجه است. ضرغامی تأکید کرد: 
امیدوارم کشور از این شرایط مقطعی امنیتی عبور کند و وضعیت اینترنت و سرعت و کیفیت اش به مراتب بهتر از گذشته در اختیار مردم قرار بگیرد. 
ناآرامی ها در همه بخش ها و کسب وکارها ازجمله بر مشاغل صنعت گردشگری اثر گذاشته است و وقتی اینترنت قطع شود یا سرعت آن پایین بیاید، 
این مشاغل به شدت متضرر می شوند. وزیر میراث فرهنگی اعالم کرد: برای دفاع از مردم و کسب وکارها و رفع مشکالت مردم باید بتوانیم امنیت الزم 

را فراهم کنیم تا وضعیت به حالت عادی بازگردد. در مورد زمان برقراری شرایط عادی نیز این مسئوالن امنیتی کشور هستند که باید توضیح دهند.

مکث

در هفته گردشگری   که از 5 مهرماه و همزمان با روز جهانی  

گردشگری آغاز می شود،   عزت اهلل ضرغامی، وزیر میراث گزارش
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی روز گذشته با حضور 
در همایش »توسعه گردشگری ایران کهن با خالقیت و نگاه دانش بنیان« که 
در اراضی عباس آباد تهران برگزار شــد، حضور یافت تا بار دیگر بر ضرورت 
حمایــت از کســب وکارهای مجازی در صنعــت گردشــگری تأکید و از 

استارت آپ های فعال در این حوزه تقدیر کند.
به گزارش همشهری، همایش توسعه در گردشــگری ایران کهن، میزبان 
7 اســتارت آپ صنعت گردشــگری بود کــه در حضور عیســی زارع پور، 
وزیر ارتباطات و عــزت اهلل ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی و معاونان گردشــگری و میراث فرهنگی این وزارتخانه به 
معرفی خود پرداختند. استارت آپ های حوزه گردشگری از نجوم تا کودک 
و کوچ عشایر و طراحی و ساخت هتل تا تولید محتوا در صنعت گردشگری 
کشــور با توضیح روند فعالیت خود درخواست هایشان را در حضور 2عضو 

کابینه مطرح کردند.
این همایش در شرایطی برگزار شده است که به دلیل محدودیت های موجود 
در مسیر کسب وکارهای مجازی با قطع و محدود شدن اینترنت، بسیاری از 
کسب وکارهای مجازی در حوزه گردشــگری و دیگر مشاغل اینترنتی در 

انتظار شنیدن خبر رفع محدودیت ها از اینترنت هستند.
عیســی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات نیز بر همین اساس در 
همایش توسعه در گردشگری ایران کهن اعالم کرد: با گذشتن از این روزها و 
برطرف شدن محدودیت های ایجاد شده در بخش اینترنت که به دلیل شرایط 
ویژه کشور ایجاد شده است، به زودی شاهد رشد و شکوفایی بیشتر در حوزه 

کسب وکارهای مجازی خواهیم بود.
او با اعالم اینکه ایــران ظرفیت های خوبی در حوزه گردشــگری دارد که 
مغفول مانده اســت، افزود: کشورهایی که تنها 300ســال سابقه تاریخی 
دارند، اگر داشته های تاریخی و گردشگری ایران را داشتند، خدا می داند که 
چه می کردند؟ این درحالی است که ایران می تواند با داشته های تاریخی و 

گردشگری خود به راحتی کسب درآمد کند.
عزت اهلل ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز پس 
از شنیدن سخنان استارت آپ  های برتر حوزه گردشگری، اعالم کرد: امروز 
دنیا بر ایران هراسی خیلی کار می کند و این حوادث اخیر نیز بهانه داده است 

به آنها که بگویند ایران امنیت ندارد.
او گفت: برخی کشورها چون ظرفیت گردشگری ندارند، خود را می کشند 
تا ظرفیت گردشــگری ایجاد و تبلیغ کنند و به دنیا بگویند که بیایید آن را 
ببینید. ایران همه  چیز از طبیعت تا میــراث فرهنگی و هزار و یک ظرفیت 
بی نظیر در دنیا دارد و ما باید واسط باشیم تا از گردشگران برای دیدار از کشور 
دعوت کنیم. وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی اعالم کرد: 
بارها رهبری این جمله را به من فرموده اند در حوزه های فرهنگی و رسانه ای 
که شــما یک چاه آب زالل دارید و فقط باید امکانات را فراهم کنید تا این 

آب را بکشید و برسانید به سرزمین های تشنه ای که نیازمند این آب است.
ضرغامی افزود: در واســطه گری  ها گیــر داریم و کارمان را درســت انجام 
نمی دهیم و خدمات مان ضعیف است. دنیای امروز دنیای ارتباطات و دنیای 

دیجیتال و فضای سایبری اســت و توفیق بزرگی است و امکان وسیعی در 
اختیار بشــریت قرار گرفته اســت. این امکان اکنون در اختیار ایران است 
و خدمات ما و اقدامــات ارتباطی و نقش پل زدن بین ایــن توانمندی ها با 
مزیت های نسبی گردشــگری ایران که در هر گوشه کشــور امکانات آن 
وجود دارد، با توجه به مردم ایران که عالقه مند به ســفر هســتند و به رغم 
تمام مشکالت مردم به سفر می روند. بخش های خدماتی باید وظیفه شان 
را خوب انجام دهند تا با امکانات دیجیتال که در اختیار داریم این مسئولیت 

را انجام دهیم.
وزیر میراث فرهنگی گفت: 7تفاهمنامــه در ماه های قبل و 3تفاهمنامه با 
وزارت راه برای توسعه زیرســاخت ها با وزارت راه برقرار کردیم و اکنون نیز 

در تفاهم با وزارت ارتباطات نیز به حل مشکالت زیرساختی می پردازیم.

تفاهمنامه منعقد شــده بــا معاونــت پســت   وزارت ارتباطــات در این 
 مراســم به امضای معاون گردشــگری و معاون  پســت وزارت ارتباطات

 ایران رسید.
مدیران وزارت ارتباطات در حاشیه امضای این تفاهمنامه اعالم کردند که 
شرکت پست جمهوری اسالمی ایران، 2800ملک در سراسر کشور دارد که 
بخش زیادی از آنها بناهای تاریخی هستند و بازسازی و مرمت و نگهداری 
آنها نیازمند یاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است 
که در این تفاهمنامه به این موضوع نیز پرداخته شــده است. به گفته این 
مسئوالن، شرکت پست جمهوری اســالمی ایران حاال دست نیاز خود را 
به ســوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای مرمت و 

بازسازی و بهره برداری از آثار و بناهای تاریخی خود دراز کرده است.

همایش استارت آپی برای نجات گردشگری
  وزیر ارتباطات: با رفع محدودیت  اینترنت کسب وکارهای مجازی شکوفا می شوند  وزیر میراث فرهنگی: دنیا بر ایران هراسی تمرکز کرده است 

خطر تکرار تجربه تیالپیا 
مرداد ماه امسال رئیس مؤسسه تحقیقاتی علوم شیالتی اعالم 
کرد که در ایستگاه پرورش و تکثیر ماهیان دریایی وابسته به 
پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور ماهی سی بس پرورش 
داده است. اگرچه محمود بهمنی راه اندازی ایستگاه پرورش 
ماهی سی بس را جزو دســتاورد های خود اعالم کرده بود، 
روز گذشته سازمان حفاظت محیط زیســت اعالم کرد که 
اساسا پرورش ماهی »سی بس« براساس استاندارد جهانی 

ممنوع است.
مجتبی ذوالجودی، سرپرست معاونت محیط زیست دریایی 
و تاالب های سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با توجه به 
غیربومی بودن ماهی »سی بس« مجوز پایلوت پرورش این 
گونه به مدت یک سال مشروط به ارائه گزارش ارزیابی ریسک 
گونه در سال ۱3۹۶ داده شــد و با توجه به عدم ارائه گزارش 
ارزیابی ریسک مورد تأیید ســازمان حفاظت محیط زیست 
از سوی سازمان شــیالت ایران و اتمام مهلت مجوز پایلوت، 
هم اکنون پــرورش این گونه تــا ارائه گزارش مــورد تأیید 
 ارزیابی ریسک براساس روش های به روز و استاندارد جهانی

ممنوع است.
ماه گذشته رئیس مؤسســه تحقیقاتی علوم شیالتی اعالم 
کرده بود که با کمک بخش خصوصی گونه جدیدی از میگو 
به نام کروما که بومی خلیج فارس و دریای عمان است، از اروپا 
وارد شده که پس از اخذ مجوزهای الزم و مطالعات انجام شده 
قرار است در کشور پرورش داده شود. محمود بهمنی گفت: 
امیدواریم در آینده نزدیک با توجه به خصوصیاتی  که میگوی 
کروما نســبت به میگوی وانامی دارد - ازجمله مقاومت در 
برابر سرما، ضریب رشد باال و قیمت باالتر در بازارهای اروپا - 
بتوانیم بخش دوم پرورش میگو را با این گونه پوشش دهیم.

 سازمان حفاظت محیط زیســت پرورش این نوع میگو را با 
رعایت همه مالحظات و قوانین و مقررات زیســت محیطی 

بالمانع دانسته است.
ورود آبزیان غیربومی به کشور و به دنبال آن نشت این گونه ها 
به زیستگاه های طبیعی سال هاست مورد اعتراض متخصصان 
اکولوژیست   قرار گرفته است. مهم ترین گونه های غیربومی 
قزل آالی رنگین کمانی و ماهی تیالپیاست. گونه تیالپیا که 
با هدف افزایش سرانه مصرف پروتئین ارزان قیمت وارد بازار 
شــد، هم اکنون به یکی از معضالت تاالب ها و رودخانه های 

کشور تبدیل شده است. 
مجوز پرورش این گونه در ابتدا به چند اســتان کویری در 
کشــور که فاقد رودخانه های جاری اند داده شده بود، ولی 
برای نخســتین بار  از آب های تاالب شــادگان سردرآورد. 
این گونه از آنجایی که شــکارچی طبیعی ندارد، زیستگاه 
را به نفع خــود تغییــر داده و منجر به انقــراض گونه های 
 بومی می شــود. این ماهی با سرعت رشــد باال گونه مهاجم

شناخته می شود.

خبر روز نقل قول خبر

سمیه رفیعی
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس 

در ردیف های پیشــنهادی ســازمان حفاظت 
محیط زیســت در بودجــه۱۴۰۱ موضــوع 
پرداخــت ضــرر و زیــان حیات وحــش بــه 
کشاورزان دیده نشده بود. پرداخت خسارت 
حملــه حیات وحــش، به ویــژه پلنــگ، خــرس 
و... بــه محصــوالت کشــاورزی و دام، باعــث 
می شود مردم زیان دیده به دنبال انتقام جویی 
از حیوان نباشند. متأسفانه پرداخت خسارت 

5سال است که مغفول مانده است.

روح هللا محمدی
رئیس گروه باستان شناسی استان اردبیل

کاوش باستان شناســی اضطراری در قلعه 
تاریخــی اولتــان پارس آبــاد مغــان بــا اخــذ 
مجوز از پژوهشــگاه میراث  فرهنگی انجام 
می شــود. در نتیجــه مطالعــات میدانی در 
ایــن منطقــه بخشــی از گورســتان تاریخی 
اولتــان، مربــوط بــه دوره تاریخی اشــکانی 
تا اوایل اسالم و سلجوقی کشف شد. این 
گورســتان حدود 8۰۰ســال مورد اســتفاده 
ساکنان این شهر تاریخی بوده و متأسفانه 
تعــدادی از قبور ایــن گورســتان تاریخی در 

عملیات راه سازی آسیب دیده است.

مساحت حدودی گل فشان »قارن یارق« 
در شهرســتان آق قالســت کــه به دلیــل 
خشکسالی های اخیر حوضچه پیرامونی آن 
خشــک و تمام فعالیت ظاهری این پدیده 
زمین شناســی ماننــد پرتــاب گِل متوقــف 
شــده اســت. این پدیــده زمین شناســی از 
دوران چهارم زمین شناســی برجــای مانده 
اســت. با مدیریت و برنامه ریــزی متولیان 
استان می توانست زمینه جذب گردشگر 

را فراهم کند.

۴۵
هکتار 

از موزه هــا و اماکــن تاریخــی سراســر 
کشــور تــا چهارمیــن روز از هفتــه 
گردشــگری بازدیــد کردنــد. اســتان 
تهران با ۳۴هــزار و ۲۳۶نفــر بازدید در 
رتبه اول بازدیدکننــدگان قرار گرفت. 
۱7هــزار بازدید کننده نیز به مناســبت 
هفته گردشگری از موزه های مجموعه 
فرهنگــی- تاریخــی ســعدآباد بازدیــد 
کردنــد کــه رکــورد بازدیدهای نــوروزی 

امسال را شکست.

89۴10
نفر

عدد خبر
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باالترین نرخ بیکاری کرمانشاه در 
جدیدتریــن آمار، بــاز هم این گزارش

استان را در صدر جدول قرار داد. 
هر چند این آمار در پایان فصل بهار امسال اعالم 
شده، اما نگاهی به سال های اخیر نشان می دهد 
استان کرمانشــاه در جدول نرخ بیکاری کشور، 
همواره صدرنشــین بوده اســت. به گفته معاون 
هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار کرمانشــاه، 
بیکاری به دلیل چالش هایی است که کرمانشاه در 
نیم قرن اخیر با آن دست به گریبان بوده است. بعد 
 از سفر رئیس جمهوری به اســتان کرمانشاه در
تیر ماه، موضوع به شــکل کالن و در سطح ملی 
دیده شد. حاال قرار اســت با تشکیل قرارگاه ملی 
رفع بیکاری در کرمانشاه، گره این معضل باز شود.

یک معضل قدیمی در کرمانشاه 
مرکز آمار ایران نشان می دهد که در بهار ۱۴۰۱ 
درحالی کــه نرخ مشــارکت اقتصادی کشــور 
کاهش نیم درصدی داشته، نرخ بیکاری افزایش 
۰.۴درصدی داشته و استان های ایالم، کهگیلویه 
و بویراحمد، سیستان  و بلوچستان و فارس دارای 
کمترین نرخ مشــارکت اقتصادی و استان های 
کرمانشــاه، هرمزگان، خوزســتان، لرســتان و 
سیستان وبلوچستان دارای بیشترین نرخ بیکاری 
بوده اند و رتبه نخست نرخ بیکاری از آن کرمانشاه 
است. موضوعی که به گفته معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استاندار کرمانشاه سابقه نیم  قرنی دارد.

بهزاد باباخانی به همشــهری می گوید: از اواسط 
دهه 5۰نــرخ بیــکاری در کرمانشــاه، از دیگر 
استان های کشــور باالتر و در ۱2سال اخیر رتبه 

یک کشــور بوده  اســت. بیکاری، به عنوان یک 
معضل قدیمی در کرمانشــاه دالیــل متعددی 
دارد. از آتش جنــگ تحمیلی گرفتــه تا دوران 
سازندگی، کرمانشــاه روزگار پر التهابی را از سر 
گذرانده اســت. باباخانی ادامه می دهــد: بعد از 
دهه8۰کرمانشاه پذیرای ســرمایه گذاران بوده، 
اما جنگ داخلی در عراق به عنوان همسایه غربی 

کرمانشاه، سرمایه گذاران را منصرف می کرد.

قرارگاه ملی رفع بیکاری 
مسئوالن اســتان در سفر ریاســت جمهوری به 
کرمانشــاه مطالبه خود برای نــگاه جدی به رفع 
معضل بیکاری در استان را نیازمند عزم جدی در 
سطح کشور عنوان کردند و نتیجه آن راه اندازی 
قرارگاه رفع بیکاری در کرمانشاه به ریاست معاون 

اجرایی رئیس جمهور شد.
اکنون با گذشت 3ماه از این موضوع، بسته 6وجهی 
از سوی قرارگاه رفع بیکاری در کرمانشاه تهیه و 
تدوین شده که فعال شدن واحدهای تولیدی راکد 

و افزایش اشتغال را در اولویت دارد.
بخش اول این بســته 6وجهی، مربوط به تامین 
مالی طرح های اقتصادی است. باباخانی در توضیح 
بیشتر می گوید: تامین مالی طرح های اقتصادی 
مطرح شــده در اســتان وجود ندارد و از این رو 
قرارگاه ملی رفع بیکاری پیگیر اعتبار از بانک های 

استان برای تامین مالی طرح هاست.
ســرمایه گذاری هلدینگ های وابسته به دولت 
در قرارگاه ملی مطرح و بیش از ۷۰طرح آماده و 

هلدینگ مربوطه هم مشخص شده است.
مصطفی موشاخانی، سرپرست امور سرمایه گذاری 

و اشتغال استانداری کرمانشــاه نیز از شناسایی 
صنایعی که بیشــترین اثر در توســعه اقتصادی 
استان را داشــته اند، خبر می دهد و به همشهری 
می گوید: قطعا با فعال شدن این صنایع در استان 
و اشتغال زایی، شــاهد خروج کرمانشاه از رکود 
اقتصادی خواهیم بــود. چرا کــه پیگیری ها با 
ضرباهنگ تنــدی پیش مــی رود و امیدواریم با 
این همت جمعی تا پایان سال بارقه هایی از رونق 

اقتصادی در کرمانشاه را شاهد باشیم.
ســوی دیگری که قرارگاه ملی رفع بیکاری برای 
آن تالش می کنــد درنظرگرفتن مشــوق های 
سرمایه گذاری است تا بتواند از تمرکز صنایع در 
مناطق مرکزی کشور بکاهد و نگاه سرمایه گذار را 
به مناطق کم برخوردار ازجمله استان کرمانشاه 
سوق دهد. اعتبار زیرساخت های مورد نیاز بخش 
تولید برای توسعه اشــتغال نیز از سوی قرار گاه 
ملی رفع بیکاری مطرح شده است؛ موضوعی که 
 معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه
حل و فصل آن را خــارج از اختیارات اســتان و 

نیازمند همکاری از سوی دولت می داند.

نکته دیگــری که باباخانی عــالوه بر جامه عمل 
پوشیدن اهداف قرارگاه ملی رفع بیکاری از آن یاد 
می کند، افزایش مهارت آموزی فارغ التحصیالن 
دانشــگاهی برای کاهش نرخ بیکاری در استان 
است. او در این باره می گوید: سند اشتغال استان 
نیز چند سالی اســت تدوین شــده، ولی باید با 
 عنوان سند راهبردی آموزش های مهارتی استان

به روز رسانی شود.

  
نرخ بیــکاری کشــور در بهار ۱۴۰۱ بــه میزان 
۹.2درصد بوده اســت و این آمار برای اســتان 
کرمانشاه ۱5.۴درصد و باالتر از میانگین کشوری 
را نشــان می دهد. زنــگ خطر بیــکاری برای 
کرمانشاه با شــدت زیادی به صدا درآمده است. 
مســئوالن با راه اندازی قرارگاه ملی رفع بیکاری 
به میدان آمده اند و اشــتغال زایی، مشــوق های 
سرمایه گذاری و احیای صنایع راکد را در اولویت 
قرار داده اند.کرمانشاه با 2میلیون نفر جمعیت در 
۱۴شهرستان، ۱.5درصد از مساحت و 2.۴درصد 
جمعیت کشــور را در بر می گیرد. به گفته معاون 
هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار کرمانشــاه 
هم اکنــون ۱۰۰هزار نفــر در کرمانشــاه بیکار 
هستند. در سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه 
2۰۰طرح با بیش از 33هزار میلیارد تومان اعتبار 
برای توسعه و آبادانی اســتان به تصویب رسید. 
تحقق مصوبات می تواند نرخ بیکاری در اســتان 
را با ایجاد فرصت های شغلی پایین بیاورد و پس 
از این شاهد باالنشــینی کرمانشاه در جدول نرخ 

بیکاری نباشیم.

قرار ملی برای کاهش بیکاری در کرمانشاه
بسته شش وجهی »قرارگاه ملی رفع بیکاری« برای اشتغال زایی درکرمانشاه تا پایان سال اجرایی می شود

شورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی روز ۱۰دی 
را به عنوان روز ملی مشهد انتخاب کردند. به گزارش مناسبت

همشهری، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی   که 
در جلسه شورای فرهنگ عمومی این استان حاضر بود، درباره تاریخ 
۱۰دی گفت: روز ملی برخاسته از حضور مردم و به نام مردم است، 
مردم مشــهد در ۱۰دی حضور فعالی علیه رژیم طاغوت داشتند و 
نقش زنان و کودکانی که در این روز به شــهادت رسیدند نیز بسیار 

مؤثر بود.
آیت اهلل احمد علم الهدی با بیان اینکه شهر مشهد دارای ظرفیت های 
فرهنگی قوی است که می توان از این ظرفیت ها استفاده کرد، گفت: 
باید دبیرخانه روز ملی مشهد در شــهرداری به عنوان مسئول این 
موضوع تشــکیل و کارهای مرتبط با آن دنبال شــود. به گفته وی، 
نام گــذاری نباید فقط محدود به اســم گذاری باشــد و باید از این 
نام گذاری و از نخبگان انقالبی و مبارزاتی مردم این شهر در برنامه ها 

برای تولید ظرفیت استفاده کرد.

یک ظرفیت تاریخی
استاندار خراســان رضوی نیز با بیان اینکه واقعه دهم دی ماه سال 
۱35۷ مشهد ظرفیت مناسبتی را براساس شواهد تاریخی، تمدنی 
و مذهبی در خــود دارد، گفت: انتخاب روز ملی مشــهد، ظرفیت 

بی نظیری را در خود دارد که باید به آن نیز اندیشید.
یعقوب علی نظری بیان کرد: انتخاب ایــن روز می تواند با محوریت 
معرفی حضرت رضا)ع(، واقعه مسجد گوهرشاد به عنوان یک نماد 
مرتبط با عفاف و حجاب و یا براساس مجاهدت های مردم در سال 

۱35۷ که منجر به پیروزی انقالب اسالمی شد صورت گیرد.

10دی چه روزی است؟
۹دی به مناسبت ســالگرد قیام خونین مردم قم در تاریخ ۱۹دی 
۱356کشور در عزای عمومی به ســر می برد. امام خمینی )ره( در 
پیامی به ملت ایران این روز را عزای عمومی اعالم کرده بود. یکی از 
برنامه ریزان راهپیمایی، پیشنهاد کرد پایان تظاهرات آن روز، مقابل 

ساختمان استانداری باشد که با شروع راهپیمایی جمعیت به سوی 
خیابان تهران حرکت کرد و از آنجا وارد خیابانی شد که به ساختمان 

استانداری می رسید.
در این روز شماری از مردم وارد حیاط استانداری شدند، ازدحام در 
آن منطقه سنگین و سنگین تر شد، اما با آمدن تانک صدای رگبار 
گلوله بلند و درگیری آغاز شــد و عده زیادی از مردم در این روز به 
رگبار بسته شدند. روز بعد یعنی یکشــنبه، ۱۰دی نیز در صبحگاه 
پادگان لشکر ۷۷، فرماندهان با نمایش فیلم یا عکس نظامیان کشته 
شده روز قبل به سربازان، درجه داران و افســران به آنها القا کردند 
که یا باید کشته شوند یا بکشــند. اما در همین روز بار دیگر در پی 
تظاهرات مردم مشــهد و بسیاری از شــهرهای دیگر صدها نفر به 

شهادت رسیدند.
مردم مشهد حین تظاهرات ضد رژیم به چند کالنتری، انجمن ایران 
و آمریکا و نیز به منزل چند مستشــار آمریکایــی حمله کردند. به 
دستور فرماندار نظامی مشهد با تانک به مردم حمله شد و در نتیجه، 
طبق آماری که روزنامه ها منتشر کردند، 2۰۰نفر شهید و 2هزار نفر 

زخمی بر جای ماند.
اما درباره تعداد شهیدان این دو روز مشــهد ارقام صحیحی وجود 

ندارد. به نقلی در این 2 روز 2هزار نفر کشته شده اند.
به دنبال این حوادث 3روز در مشهد تعطیل  عمومی اعالم شد و چون 
این مسئله باعث کمبود نان و مایحتاج اولیه مردم شده بود مبارزان 
شهرهای مجاور مشــهد کامیون های حاوی نان و خواربار به مشهد 

ارسال و علما آن را میان مردم تقسیم کردند.

  
موضوع تصویب ۱۰دی به عنــوان روز ملی مشــهد، در دوره های 
مختلف بارها مطرح شده تا اینکه باالخره روز گذشته، شنبه ۹مهر 
به سرانجام رسید. این روز پس از تصویب روز ملی مشهد در شورای 
فرهنگ عمومی استان خراسان رضوی به ریاست نماینده ولی فقیه 
در استان و سپس تصویب در شورای فرهنگ عمومی در تقویم کشور 
ثبت خواهد شد.  پیش از این و در دهه 8۰، میدان دهم دی مشهد 
در تاریخ 2۱ بهمن ۱38۷ با شماره ثبت 2۴3۹۴ به عنوان یکی از آثار 
ملی ایران به ثبت رسیده بود. این میدان در محله ارگ مشهد قرار 
دارد و قبل از وقوع انقالب سال۱35۷ میدان سوم اسفند نام داشت 

که بعد از انقالب نام ۱۰دی برای آن برگزیده شد.

برداشت 5هزار تن ذرت علوفه ای 
در کهگیلویه و بویراحمد

5هزار تن محصــول ذرت علوفه ای از مزارع مناطق سردســیری 
کهگیلویه و بویراحمد برداشت شد.

به گزارش تســنیم، رئیس سازمان جهادکشــاورزی کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: با کاشــت و برداشــت محصــول ذرت علوفه ای، 
بخشــی از نیاز دامداران و مرغداران به نهاده های دامی در استان 

تامین می شود.
ســید علی معتمدی پور با اشــاره به اینکه این میزان محصول در 
۱۰۰هکتار از مزارع مناطق سردسیری استان برداشت شد، عنوان 
کرد: از هر هکتار اراضی زیرکشت این محصول 5۰تن ذرت علوفه ای 

برداشت شد.
معتمدی پــور ادامــه داد: 3هزارو6۰۰هکتار از مــزارع کهگیلویه 
و بویراحمد زیرکشــت ذرت دانه ای و علوفه ای اســت اما به دلیل 
 شرایط اقلیمی تنها برداشت ذرت علوفه ای در شهرستان بویراحمد 

انجام شد.
وی تصریح کرد: بیش از یک هزار هکتار از اراضی کشاورزی مناطق 
گرمسیری استان زیرکشــت ذرت علوفه ای است که برداشت این 

محصول در هفته جاری آغاز خواهد شد.
معتمدی پور بیان کرد: همچنیــن در 2هزارو5۰۰هکتار از اراضی 
مناطق گرمسیری استان کشــت ذرت دانه ای انجام شده است که 

برداشت این محصول از اوایل آبان امسال آغاز خواهد شد.
وی با بیان اینکه کشــت پاییزه در مناطق مختلــف کهگیلویه و 
بویراحمد به زودی آغاز خواهد شــد، یادآور شــد: بیش از 25هزار 
هکتار از اراضی کشــاورزی کهگیلویه و بویراحمد در سال زراعی 

جاری زیرکشت گندم آبی خواهد رفت.

 بهره برداری از
فاز3 خط یک متروی تبریز

استاندار آذربایجان شرقی از بهره برداری فاز 3 خط یک مترو تبریز 
با رعایت مسائل ایمنی خبر داد.

به گزارش مهر، عابدین خرم پیشرفت کار صورت گرفته در خط یک 
و دو مترو را قابل توجه عنوان کرد و گفت: با توجه به تأکیدات صورت 
گرفته به منظور تأمین منابع مالی احداث خطوط یک و 2 و تأمین 
اعتبارات فاینانس در سفر ریاست جمهوری تالش می کنیم تا تأمین 

اعتبار مدنظر در کمترین زمان ممکن محقق شود.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین ضمن بررسی آخرین وضعیت 
عملیات عمرانی در خط2 مترو تبریز، گفت: تالش می شــود تا با 
هماهنگی های الزم بــا قرارگاه خاتم ســرعت کار در این خط نیز 

افزایش داشته باشد.
شهردار تبریز نیز با اشاره به ضرورت راه اندازی فاز3 خط یک مترو 
تبریز گفت: به منظور جلوگیری از هدر رفت سرمایه، راه اندازی این 

فاز در اولویت برنامه های ما قرار دارد.
یعقوب هوشــیار، خاطرنشــان کرد: ایجاد خطوط متــرو یکی از 
پرهزینه ترین پروژه های عمرانی است و با وجود این تالش می کنیم با 
تأمین اعتبار و رعایت تمهیدات الزم و اصول ایمنی فاز3 خط یک به 
بهره برداری برسد. این فاز که شامل ایستگاه میدان کهن تا شهرک 
نور الله می شود از نقاط مسافرخیز و مهم شــهر برای جابه جایی 

شهروندان به شمار می رود.

 احداث شهرک دامپروری 
در اردبیل

زیرســاخت های احداث شــهرک دامپروری اردبیل فراهم شد. به 
گزارش فارس، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل گفت: 
زیرساخت های الزم برای احداث شهرک دامپروری فراهم شده و با 
احداث و راه اندازی این مجتمع ساالنه بیش از ۴هزار تن شیر خام و 

۷2تن گوشت قرمز تولید خواهد شد.
نادر تقی زاده اظهار کرد: شهرک دامپروری شهرستان نیر در زمینی 
به مساحت ۱2هکتار با ظرفیت مولد 5۰۰راس گاو اصیل شیری در 

اراضی روستای ویرثق احدات خواهد شد.
وی افزود: اقدامات اولیه احداث شــهرک دامپروری شهرستان در 
سال۱38۷ آغاز شــده و به دلیل نبود اعتبار به حالت راکد در آمده 
بود که با تامین اعتبار از محل اعتبارات نقدی شرکت شهرک های 

کشاورزی به مبلغ بیش از 8میلیارد تومان در حال اجرا است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل تصریح کرد: شهرستان 
نیر هم اکنون دارای ۱2واحد گاوداری شــیری صنعتی با ظرفیت 
اســمی ۴25راس دام مولد، ۱3واحد پرواربندی گوســاله دورگ 
با ظرفیت اســمی ۱۷55راس، 2واحد پرواربنــدی بره با ظرفیت 
اســمی ۷۰۰راس، ۱6واحد مرغداری گوشــتی با ظرفیت اسمی 
2۹۹هزارو35۰ قطعه، یک واحد مرغــداری تخم گذار با ظرفیت 
اســمی 2۷هزارو28۰ قطعه، ۴واحد ایســتگاه جمع آوری شیر با 

ظرفیت اسمی 22تن در روز است.
تقی زاده ادامــه داد: زیرســاخت های الزم برای احداث شــهرک 
دامپروری فراهم شــده اســت و با احداث و راه اندازی این مجتمع 
ساالنه بیش از ۴هزار تن شیر خام و ۷2تن گوشت قرمز تولید شده و 

برای تعداد ۱۰۰نفر نیز اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد.

 آبرسانی به 34روستا 
در خوزستان 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خوزستان از آبرسانی به 3۴روستای 
شهرستان اللی خبر داد. به گزارش ایســنا، محمدرضا کرمی نژاد 
اظهار کرد: در راســتای حمایت های دولت برای حل مشــکل آب 
روستاهای خوزستان، طرح آبرسانی به 3۴روستای شهرستان اللی 
به بهرهص برداری رسید. مدیرعامل آبفاي خوزستان با بیان اینکه 
پروژه های آبرسانی به روستاهای خوزستان به سرعت در حال انجام 
است، گفت: این اقدامات تا زمانی که مشکل همه روستاهای درگیر 
تنش آبی استان برطرف شود ادامه خواهد داشت. کرمی نژاد ادامه 
داد: به بیش از ۱5۰۰روستای خوزســتان در مدت زمان یک ساله 
دولت آبرسانی شــده اســت و تالش برای پایدار کردن آب دیگر 
روستاهای خوزســتان ادامه دارد. وی افزود: توجه و عزم دولت در 
آبرسانی به مناطق محروم در مقایســه با دولت های قبل بی سابقه 
اســت و امیدواریم این مهم به حل مشــکل آب همه روستاهای 

خوزستان منجر شود.

 تجهیز نانوایی های
استان مرکزی به کارتخوان

۱55۰نانوایــی اســتان مرکــزی بــه کارتخوان 
هوشــمند مجهز شــده اند. بــه گزارش ایســنا، 
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اســتان مرکزی 
گفت: هزارو556نانوایی در اســتان مرکزی وجود 
دارد که ۱55۰نانوایی از ایــن تعداد، به کارتخوان 
هوشــمند مجهز شــده اند. غالمرضا ملکی افزود: 
ســال گذشــته در اســتان 88هزار تن و امسال 
۱۹6هزارو۴۰۰تن گندم خریداری شــده و تا به 
امروز 2هزارو226میلیارد و سال گذشته در همین 
مدت ۴۴6میلیارد بابت خرید گندم پرداخت شده 
اســت. وی افزود: طول دوره خرید گندم در سال 
گذشته ۴ماه بود که امسال به 5ماه افزایش یافته 
و مراکز خرید اداره کل غلــه و خدمات بازرگانی تا 
آخر مهرماه از آمادگی کامل برای دریافت محصول 
گندمکاران برخوردار است. مدیرکل غله و خدمات 
بازرگانی اســتان مرکزی ادامه داد: ۱33هزار تن 
ذخیره گندم اکنون در استان مرکزی وجود دارد 
که این رقم در مدت مشــابه سال گذشته 5۴هزار 
تن بوده  اســت. ملکی ادامه داد: رشد ملموسی در 
کار کشــاورزان تحویل دهنده گندم ایجاد شــده 
و تعداد آنها امســال به 2۰هزار کشــاورز رسیده 
است. سال گذشته ۱۷هزارو۴۰۰محموله و امسال 
۴۴هزارو۱۰۰محموله گندم تحویل شــده است. 
وی افزود: سال گذشته میانگین سن زدگی گندم 
۱.33 و امسال ۰.۹5درصد بوده که کاهش خوبی 

داشته است.

 خبر

عدد خبرمیز خبر

گــردو از باغ هــای قزویــن برداشــت شــد. 
به گــزارش ایلنا، مدیــر باغبانی ســازمان 
جهادکشــاورزی قزویــن گفــت: ســطح 
زیرکشــت باغ هــای گــردوی ایــن اســتان 
۵هزارو۲۱هکتــار اســت که از ایــن میزان 
۴هزارو۸۵۱هکتــار بــارور و ۱۷۰هکتــار 
غیربارور است. محمد پیله فروش افزود: 
میانگین عملکرد، ۲تن گردوی خشک در 

هکتار برآورد می شود.

۹۷۰۰
تن
قزوین

کهگیلویه و بویراحمد

آذربایجان شرقی

اردبیل

خوزستان

اســتان  گاز  شــرکت  مدیرعامــل 
اصفهــان گفــت: مصــرف ســاالنه گاز 
خانگی و صنعتی استان به ۲۲میلیارد 
مترمکعب می رســد کــه ۳۰درصد آن 
قابــل صرفه جویــی اســت. به گــزارش 
ایســنا، ابوالقاســم عســگری گفــت: 
۱۱۴شــهر و ۱۵۰۰روســتا و ســکونتگاه 
اســتان اصفهــان دارای گاز طبیعــی 
هســتند که رتبه اول گازرسانی کشور 

را داریم.

3۰
درصد

اصفهان

حمل ونقــل  و  راهــداری  مدیــرکل 
بــه  اشــاره  بــا  گلســتان  جــاده ای 
از  ۷کیلومتــر  زیرســازی  عملیــات 
محــور آق قــا بــه بندرترکمــن، گفت: 
۱۸۵میلیــارد ریــال بــرای تعریــض این 
محــور اختصــاص یافــت. بــه گــزارش 
مهر، عــادل مصدقی گفــت: تعریض 
محــور آق قــا - بندرترکمــن بــه طــول 
۳۴کیلومتر توسط ادارات کل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای و راه و شهرسازی 

استان انجام می شود.

۱۸۵
میلیارد

گلستان

مازندرانعکس خبر

برداشت سنتی برنج 

در مازندران با آب و هوای کاما متفاوت در منطقه های 
مختلف،  شاهد برداشت شالیزاری روستای کنلگو و امافت 
بنام آل قوا، سرتنگه رودبار سوادکوه هستیم؛ به طوری که 
۹۰درصد شالیزار های سوادکوه برداشت اول خود را انجام 
دادند و به مرحله بعدی می رسند. منطقه سرتنگه رودبار 
به خاطر شرایط آب و هوایی سرد منطقه، تازه برداشت 

محصول کشت اول و تنها کشت در طول سال خود را انجام 
داده  است. عکس: مهر/حوا احمدی

مرکزی

و  ســرمایه گذاری  امــور  سرپرســت 
اشتغال استانداری کرمانشاه: با فعال 
شدن صنایع در اســتان و اشتغال زایی 
رکــود  از  کرمانشــاه  خــروج  شــاهد 

اقتصادی خواهیم بود

»10دی« روز ملی مشهد شد
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 آمار ها نشــان می دهد که در نیمه 

گزارش
نخست سال جاری، بیش از 100هزار 
میلیــارد تومــان پول جدیــد وارد 
صندوق های ســرمایه گذاری شده 
اســت؛ با این حال بخش عمده این نقدینگی به دلیل 
افزایش ریسک های سرمایه گذاری در بورس، به جای 
آن که راهی بازار سهام شود، صرف خرید اوراق بدهی از 
سوی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت شده 

است.
به گزارش همشهری، تحوالت بازار سهام ظرف 2سال 
گذشته، عملکرد صندوق های ســرمایه گذاری را هم 
تحت تأثیر قرار داده و منجر به افزایش سرمایه گذاری 
در صندوق های ســرمایه گذاری شده است. علت این 
موضوع،  سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری 
است که ریســک کمتر و در برخی صندوق ها به ویژه 
صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، عملکردی 
مشابه ســپرده گذاری بانکی دارد؛ درحالی که به زعم 
تحلیلگران، سرمایه گذاری در بورس در شرایط فعلی 
دارای مخاطرات اقتصــادی و غیراقتصــادی بوده و 
این موضوع موجب شــده اســت ســهامداران برای 
ســرمایه گذاری در بورس دچار تردید شوند. آن طور 
که آمار ها نشان می دهد؛ نزول 2ساله بازار سهام باعث 
شده تا سهامداران، بخشی از نقدینگی خود را از بورس 
خارج و راهی صندوق های سرمایه گذاری کنند. اگرچه 

هنوز اطالعات دقیقی در مورد میزان خروج نقدینگی 
از بازار سهام وجود ندارد اما برخی داده ها نشان می دهد 
که ظرف 2 سال گذشته، نزدیک به150هزار میلیارد 
تومان نقدینگی از بازار ســهام خارج شــده که از این 
میزان، بخشی از آن راهی بازار مسکن و بخشی دیگر 
راهی صندوق های ســرمایه گذاری شده است. طبق 
محاسبات همشهری فقط از ابتدای سال جاری تاکنون 
درحدود 22هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام 
خارج و بخشی از آن راهی صندوق های سرمایه گذاری 

شده است.

میزانورودنقدینگیبهصندوقها
تازه ترین آمار ها نشــان می دهد که از ابتدای ســال 
تاکنون رقمی بالغ بر 100هــزار و412میلیارد تومان 
نقدینگی تازه، وارد صندوق های سرمایه گذاری شده 
و این امــر موجب رشــد 18.5درصــدی ارزش کل 
صندوق های سرمایه گذاری شده اســت. با ورود این 
میزان نقدینگی در نیمه نخســت ســال، ارزش کل 
صندوق های ســرمایه گذاری به 645هزار و728هزار 

میلیارد تومان رسیده است.
آمار ها همچنین نشــان می دهد؛ دســت کم 60هزار 
میلیارد تومان از این میزان نقدینگی که بخشی از آن 
حاصل فروش سهام از سوی ســهامداران بوده، وارد 
صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت شده است. 

این به معنای آن اســت که بخش عمده نقدینگی که 
در نیمه نخست سال وارد صندوق های سرمایه گذاری 
شده، صرف خرید اوراق بدهی شده است؛ چرا که طبق 
داده های موجود، هم  اکنون بخش عمده نقدینگی که 
در صندوق های با درآمد ثابت وجود دارد، صرف خرید 

اوراق بدهی شده است.
طبق داده های موجــود، درحال حاضــر از مجموع 
کل دارایی هــای صندوق هــای ســرمایه گذاری 
رقمــی معادل250هزار میلیــارد تومــان در اوراق 
بدهی ســرمایه گذاری شــده؛ درحالی که جمع کل 
سرمایه گذاری انجام شده از سوی صندوق ها در بازار 

سهام رقمی بالغ بر 168هزار میلیارد تومان است.
همچنیــن هم اکنــون رقمــی معــادل 182هزار 
و500میلیارد تومــان از جمــع کل نقدینگی که در 
صندوق های سرمایه گذاری وجود دارد در قالب سپرده 

بانکی نگهداری می شود.

بازدهصندوقها
مقایســه عملکرد صندوق های ســرمایه گذاری در 
نیمه نخست سال نشان می دهد که صندوق هایی با 
درآمد ثابت که عمدتا در اوراق بدهی سرمایه گذاری 
می کنند، بهترین عملکرد و صندوق های ســهامی، 
بدترین عملکرد را داشته اند. اهمیت بازده صندوق های 
سرمایه گذاری در این است که هم اکنون 8.5میلیون 

نفر در این صندوق ها، سرمایه گذاری کرده اند و عملکرد 
این صندوق ها نقش مهمی در اقتصاد خانواده ها پیدا 
کرده است. به زعم تحلیلگران با توجه به آن که بخش 
عمده بازارها در شرایط فعلی در رکود به سر می برند 
صندوق های سرمایه گذاری به ویژه صندوق هایی که 
نرخ بازده ساالنه شــان در محدوده 20درصد است، 
اهمیت بیشتری پیدا کرده اند. آمارها نشان می دهد، 
از ابتدای سال تاکنون اغلب بازارهای سرمایه گذاری 
نتوانسته اند بازدهی متناسبی با نرخ تورم داشته باشند 
و تنها بازار مسکن توانســته بازدهی متناسب با تورم 
داشته باشــد اما این بازار نیز در آخرین ماه تابستان 
با رکود مواجه شــده و این موضــوع می تواند جایگاه 
صندوق های سرمایه گذاری را در نیمه دوم سال بیشتر 

تقویت کند.
طبق داده های موجود، بهترین عملکــرد را در نیمه 
نخست ســال صندوق های ســرمایه گذاری با درآمد 
ثابت داشته اند  که توانستند به طور میانگین 8.5درصد 
بازده نصیب ســرمایه گذاران کننــد. در این میان اما 
صندوق هایی نیز وجود داشته اند که نرخ بازده شان به 
بیش از 11درصد رسیده است. به نظر می رسد با تداوم 
شرایط فعلی، میانگین بازده صندوق های با درآمد ثابت 
تا پایان سال از مرز 17درصد فراتر رود و حتی برخی 
از صندوق های با درآمد ثابت بتوانند بازدهی بیش از 

21درصدی نصیب سرمایه گذاران کنند.
نکته مهم تر اما این است که صندوق های سرمایه گذاری 
در سهام نتوانسته اند عملکرد خوبی در نیمه نخست 
سال داشته باشند و میزان زیان شان حتی فراتر از زیان 

کل بورس بوده است.
به طور معمول و طبق قواعــد مدیریت مالی، عملکرد 
صندوق های ســرمایه گذاری در ســهام، با عملکرد 
شاخص بورس مقایسه می شود. اطالعات موجود نشان 
می دهد که صندوق های ســرمایه گذاری در سهام در 
نیمه نخســت ســال به طور میانگین با 5درصد زیان 
مواجه شده اند؛ درحالی که میانگین بازده شاخص کل 
بورس تهران در همین دوره منفی 0.88درصد بوده و 
این به معنای آن است که زیان عملکرد صندوق های 
سرمایه گذاری در سهام به مراتب بیشتر از زیان عملکرد 
کل بورس بوده است. انتظار می رود درصورت افزایش 
قیمت سهام شــرکت ها و رشد شــاخص کل، بازده 
صندوق های ســرمایه گذاری نیز در نیمه دوم ســال 

بهبود یابد.

مشاهدات میدانی حاکی از آن است که هر کیلو مرغ گرم 

بازار
به طور میانگیــن 70هزار تومان و هر شــانه 30عددی 

تخم مرغ 100تا 105هزار تومان به فروش می رسد.
نوسان قیمت مرغ و تخم مرغ با شــروع نیمه دوم سال 
که فصل افزایش تقاضاست، بیشتر شده اســت. این دو کاالی پرمصرف 
پروتئینی بعد از اعالم نرخ مصوب شان در اردیبهشت ماه، نزدیک به 3ماه 
را در حول و حوش نرخ  اعالمی دولت گذراندند، اما به ســقف ابالغ شده 

نرسیدند تا مرغداران چاره را در کاهش تولید ببینند.
 با کمتر شدن عرضه از نیمه های مرداد قیمت مرغ و تخم مرغ روند صعودی 
به خود گرفت و ایــن روند با وجود افزایش جوجه ریزی در شــهریورماه، 
همچنان ادامه دارد. مشاهدات خبرنگاران همشهری نشان می دهد این 
روزها قیمت هر کیلو مرغ تازه برای مصرف کننــدگان تا 80هزار تومان 
در برخی واحدهای صنفی باال رفته؛ این درحالی اســت که نرخ مصوب 
برای این کاال 59هزار و 800تومان اعالم شده است. نرخ مصوب هر کیلو 
تخم مرغ هم 39هزار و 800تومان به خرده فروشی ها ابالغ شده که برای 
یک شانه 30عددی، قیمت به 80هزار تومان می رسد، اما مصرف کنندگان 
در هفته های اخیر این کاال را باالی 100هزار تومان خریداری کرده اند و با 
وجود اینکه بارها اعالم شده فروش محصوالت بیش از نرخ مصوب تخلف 

است، قیمت این دو کاال همچنان رو به افزایش است.

نرخمصوبفعالهماناستکهبود
قیمت 35هزار و 500تومانی هر کیلو مرغ و 35هزار تومانی هر کیلو تخم مرغ 
درب مرغداری، از ابتدای اعالم از سوی دولت با نارضایتی مرغداران مواجه 
شد که معتقد بودند در شرایط کاهش تقاضا و نبود بازار صادراتی مناسب، 
این قیمت هزینه تولید را جواب نمی دهد. تولیدکنندگان با این حال تعهد 
دادند تا آخر شهریور نرخ های مصوب را رعایت کنند؛ مشروط بر اینکه وزارت 
جهادکشاورزی با آنالیز هزینه ها، نرخ مصوب را بازنگری و آن را برای نیمه 
دوم سال »اصالح« کند. اما با گذشت آخرین روز شهریور که موعد اعالم 
قیمت جدید  عنوان شده بود، این اتفاق نیفتاد و تولیدکنندگان معتقدند 
با توجه به شرایط کنونی جامعه به نظر نمی رسد دولت عزمی برای تغییر 
نرخ کاالها داشته باشد.  رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در 
این باره به همشهری گفت: نرخ مصوب تغییری نکرده و بعید به نظر می رسد 
فعال تغییری در راه باشد، اما در بازار قیمت ها افزایشی است. محمد یوسفی 
افزود: شنیده های ما حاکی از آن است که در برخی خرده فروشی  ها قیمت از 
80هزار تومان باالتر رفته، اما دولت فعال با توزیع مرغ منجمد تالش می کند 
کنترل قیمت ها در بازار را در دست داشته باشــد.  به گفته وی، 80درصد 
هزینه تولید مرغ به واردات و در نتیجه نرخ ارز و قیمت های جهانی وابسته 
است و با توجه به هزینه تولید، قیمت تمام شــده هر کیلو مرغ هم اکنون 
برای مصرف کننده کیلویی 75هزار تومان به عالوه حدود 8درصد ســود 

تولیدکننده اســت که همان قیمت 80هزار تومانی را به دســت می دهد. 
یوسفی با اشاره به کاهش 25درصدی تولید مرغ طی امسال گفت: تولید 
جوجه از 130تا 140میلیون در ماه به 90میلیون در ماه رسیده است، اما 
از آنجایی که مصرف مردم هم کم شده کاهش تولید به کمبود منجر نشده 
و مرغ در بازار فراوان است؛ درحالی که در سال های قبل تغییراتی کمتر در 
میزان جوجه ریزی منجر به افزایش قیمت زیادی در بازار می شد. به گفته این 
فعال صنفی قیمت جوجه یک روزه در بازه زمانی 6ماه گذشته از 2هزارتومان 
به 14هزار تومان رسیده و این رشد، هزینه تولید را به شدت باال برده است. 
بنابر اعالم مرکز پژوهش های مجلس بعد از مردمی سازی یارانه ها، سرانه 
مصرف مرغ 30 تا 50درصد افت داشته و معاون تولیدات امور دامی وزارت 
جهادکشاورزی هم افت تقاضای مصرف تا رقم30 درصد را تأیید کرده است.

خریدتخممرغکمنمیشود
رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار تهران نیــز درباره روند رو به 
رشد قیمت تخم مرغ به همشهری گفت: قیمت هر کیلو تخم مرغ درب 
مرغداری از 35هزار تومان به 40هزار تومان رسیده و رشد قیمت بخشی از 
زیان مرغداران را جبران کرده، ولی قیمت در بازار را نیز افزایشی کرده است. 
ناصر نبی پور با اشاره به اینکه بازار تابع عرضه و تقاضاست و مسیر خودش را 
طی می کند، در زمینه وضعیت کنونی بازار گفت: تخم مرغ هنوز ارزان ترین 
کاالی پروتئینی است و مردم چاره ای جز خرید تخم مرغ ندارند؛ چراکه در 
مقایسه با لبنیات و گوشت خرید آن به صرفه تر است. وی درباره پیش بینی 
وضعیت بازار در نیمه دوم سال گفت: قیمت باالی دیگر مواد غذایی باعث 
شده تخم مرغ همچنان انتخاب اول مردم باشد به همین دلیل بعید به نظر 
می رسد بازار در 6ماه پیش رو افت داشــته باشد. قیمت مصوب هر کیلو 
تخم مرغ درب مرغداری 35 تا 36هزار تومان معادل شانه ای 65 تا 70 هزار 
تومان است که هر شانه با نرخ مصوب باید با قیمت 80 هزار تومان به دست 
مصرف کننده برســد، اما تولیدکنندگان معتقدند قیمت باید دست کم 

40درصد افزایش یابد.

دولت نرخ مصوب را دست نزد

تفاهم در بازار مرغ
 با پرهیز دولت از اعالم نرخ مصوب جدید برای مرغ و تخم مرغ، قیمت ها 

در بازار به نرخ  های موردنظر تولیدکنندگان نزدیک شده است

در نیمه نخست سال، اتفاق افتاد

ورود 100هزار میلیارد تومان نقدینگی به صندوق ها
آمار ها نشان می دهد ارزش کل صندوق های سرمایه گذاری در نیمه نخست سال از 650هزار میلیارد تومان گذشته است

محمد جالل
مشاور وزیر اقتصاد

بیش از ۹۶درصــد نانوایی های کشــور 
براســاس طــرح هوشمند ســازی  یارانه 
نان به زیرســاخت کارتخوان هوشمند 
تجهیــز شــده اند. همچنیــن برخــالف 
شــایعات و گزارش هــاي نادرســتی که 
عمومــا در برخــی رســانه ها منتشــر 
می شــود، در طــرح هوشمند ســازی  
یارانــه نــان هیچ گونــه محدودیتــی در 

خرید نان برای مردم وجود ندارد.

محمدمهدی برادران
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت

مطابــق آمارهــای منتشــره مرکــز ملی 
آمــار ایران، بخــش صنعــت در 3ماهه 
نخســت امســال رشــد 5.1درصــدی 
تجربــه کــرده و بــا وجــود مشــکالت 
تامین بــرق و غیره، این رشــد در فصل 
تابستان نیز تداوم داشته و روند تولید، 
صادرات و کیفی سازی صادرات مثبت 

بوده است.

چهره ها

تاالر شیشه ای

فروش حقوقی

فروش حقیقی

1۶0

740

2134

1554

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقامبهمیلیاردتومان

1.347.5

1.345

1.342.5

1.340

1.337.5

1.335

1.332.5

1.330

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته
ارقامبههزارواحد

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 15هزارو 
۶84واحد، معادل 1.1۶درصد نزول کرد و به یک میلیون و 
330هزارو 87۹واحد رسید. شاخص کل نیز با ۶3۶0واحد 

افت به 38۶هزار و 137واحد رسید.

در مبادالت دیروزبازارسرمایه، قیمت سهام 
7۶شرکت رشد و 532شرکت کاهش یافت. قیمت 

سهام ۹شرکت هم تغییر نکرد.

ارقامبهدرصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت دیروز بازارسهام، سهامداران حقیقی هزارو 
554میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم 

فروش سهامداران حقیقی به 2هزارو 134میلیارد تومان 
رسید. این به معنای آن است که سهامداران حقیقی دیروز 

580میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج کردند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل ســهام شــرکت های حاضــر در بــورس و فرابــورس 
درمبــادالت دیــروز 13هزارمیلیاردتومــان نــزول کــرد و بــه 
5۹۹2هزار میلیارد تومان رســید. این به معنای آن است که 
ارزش دالری کل بــازار ســهام ایــران »بورس و فرابــورس« با 
توجه به اینکه هردالر آمریکا دیروز در بازار آزاد در محدوده 
32هــزار و 450تومــان دادوســتد شــد، هم اکنــون معــادل 

184میلیارد و ۶50میلیون دالر است.

6200

6150

6100

6050

6000

5950

5900

29شهریور 30شهریور 2مهر 4مهر 9مهر

ارقامبههزارمیلیاردتومان

ارزش معامالت بازار سرمایه

در مبادالت دیروز 12هزارو 3۹میلیارد تومان اوراق بهادار 
دربازار ســرمایه دادوســتد شــد که از این میزان 2هزارو 
2۹4میلیــارد تومان بــه معامالت خــرد ســهام و بقیه به 
اوراق بدهــی و معامــالت عمــده اختصاص یافــت. این 
ارقام نشــان می دهد، ارزش کل معامالت خرد در دادو 
ســتد های دیروز 214میلیارد تومان معادل 10.3درصد 

رشد کرده است.

ارقامبهدرصد  کل معامالت  معامالت خرد

صعود
نزول

بدون تغییر
2

86

12

قیمتجدیدماهیدرمیادین
قیمت جدید انواع ماهی  در میادین میوه وتره بار شهرداری اعالم 
شــد. به گزارش همشهری و براســاس آخرین نرخنامه اعالمی 
هم اکنون گران  ترین و ارزان ترین ماهی در میادین میوه و تره بار 
به ترتیب شیر خلیج فارس و ماهی کتو هســتند که به ترتیب با 
قیمت کیلویی 220هزار تومان و 35هزار تومان عرضه می شوند. 
قیمت دیگر انواع ماهی ازجمله قــزل آال و دیگر ماهیان پرتقاضا 

همزمان با پاییز و آغاز فصل صید اعالم می شود.

قیمت در میادین

کیلوگرم/تومان

تغییرات6ماههنانهای
سوپرمارکتی

نان های بســته بندی 6 مــاه ابتداي امســال را 
با تغییرات 40 تا 50درصد قیمت پشــت ســر 

گذاشتند. 
شتاب افزایش قیمت البته در ماه های اخیر بسیار 
آهسته بود اما اواخر فروردین ماه اعالم نرخ خرید 
تضمینی گندم قیمت آرد و نان فانتزی و صنعتی 

را به شدت باال برد. 

میادین

بازارها

سوپرمارکت

قیمتهابهتومان
اردیبهشت

مهر
12000نان آوران

17000

اردیبهشت
مهر

8000سه نان
11000

اردیبهشت
مهر

25000سه نان
35000

اردیبهشت
مهر

12000نان آوران
17000

اردیبهشت
مهر

22000نان آوران
30000

اردیبهشت
مهر

25000هورسان
30000

اردیبهشت
مهر

9000سه نان
13000

اردیبهشت
مهر

13500نان آوران
23000

14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000

0

آمور

باالی1.5کیلو
62.000

شیر 
خلیج فارس

بدونسرودم
220.000

کپور

باالی1.5کیلو
58.000

 حلوا 
سیاه

باالییککیلو
160.000

کتو

باالی500گرم
35.000

شوریده

باالی700گرم
158.000

قباد

باالی700گرم
120.000

سنگسر 
طالیی

باالییککیلو
105.000

مقایسهعملکردصندوقهایسرمایهگذاریدرنیمهنخستسال
ارزشخالصداراییهانوعصندوق

میلیاردریال
وجهنقد
درصد

سهام
درصد

سپردهبانکی
درصد

اوراقمشارکت
درصد

بازده6ماهه
درصد

4.880.9470.7410.7336.0549.998.46دراوراقبهاداربادرآمدثابت

43.656010.556.812.047.81دراوراقبهادارمبتنیبرسپردهکاالیی

1.6230.0100.7313.912.98خصوصی

4.2371.4809.6518.731.99جسورانه

21.5040.0546.1119.4530.291.69مختلط

954.8722.1372.414.303.601.02اختصاصیبازارگردانی

10.576000.0500پروژهای

0.22-3.322000.250صندوقدرصندوق

5.03-536.5380.9485.253.614.35درسهام

پور
ناه 

ر پ
 امی

ی/
هر

مش
س: ه

عک

صرافیهــامکلفبهاعالمنــرخارزدربازار
متشکلارزیشدند

مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعالم 
کرد:بانک مرکزی در راســتای شــفافیت و رقابتی کردن 
نرخ های خرید و فروش ارز، صرافی های مجاز را مکلف کرد تا 
با هدف تسهیل دسترسی و مقایسه نرخ ها برای متقاضیان از 
یازده مهر نرخ های خرید و فروش ارز خود را عالوه بر تابلوهای 
خود در درگاه یکپارچه اعالم نرخ ارز در بازار متشکل ارزی 

منتشر کنند.

توقفخطتولیدپژو405وسمند
مدیرعامل ایران خودرو از توقف تولید 2 خودروی ســمند 
معمولی و پژو 405 در روز های آینده خبر داد.مهدی خطیبی 
با اشاره به حذف ســمند و پژو 405 گفت:با خداحافظی از 
این دو خودرو، تا یک ماه آینــده خودروی TF 21 رونمایی 
می شود همچنین تولید خودروی اقتصادی مشترک با گروه 

سایپا را دنبال می کنیم. 

حداکثرقیمتهرکیلوبرنجپاکســتانی45
هزارتوماناست

کریم اخوان، عضو هیأت مدیــره انجمن واردکنندگان برنج 
قیمــت کنونی هر کیلو برنج پاکســتانی درجــه یک برای 
مصرف کننده را 40 تا 45هزارتومان، پاکســتانی درجه 2 
حدود 24 تا 25هزارتومان، هندی 1121 درجه یک 35 تا 
36هزارتومان و هندی درجه 2 را کمتر از 30هزارتومان اعالم 
کرد.به گفته او هم اکنون بازار برنج ایرانی و خارجی اشــباع 
است، مشکلی در عرضه وجود ندارد؛ لذا پیش بینی می شود 
که همانند سال قبل افزایش چشمگیری در قیمت برنج ایرانی 

و خارجی اتفاق نیفتد.

 تست مینی سیاه
 270گرمی

 تست هفت قله
 530گرمی

 تست غالت 
 500گرمی

 تافتون طالیی
 450 گرمی

 پیتا
 370 گرمی

 پردانه
710  گرمی

 تست جو
280 گرمی

گاتای گردویی
180 گرمی



پنالتیغ!
هفتــه هفتــم لیــگ برتــر، شــروع کامــا 
غافلگیرکننــده ای داشــت. هفتــه ای کــه با 
یک طرفه ترین برد فصل شــروع شد. تیم حمید 
مطهــری کــه در این فصــل فقط یک بــرد به 
دســت آورده بود، از همان دقیقه 2 دروازه نفت 
مسجدسلیمان را باز کرد و تاش نفت به تساوی 
کشاندن نفت هم نتیجه نداد. تیم میزبان که در 
استادیوم وطنی به میدان می رفت، 3 بار دیگر هم 
دروازه تیم مهاجری را باز کرد تا یک برد فوق العاده 
را جشن بگیرد. روزهای بد نساجی در لیگ برتر 
تمام شــدند اما روزهای بد ملوان همچنان ادامه 
دارند. تیم مازیار زارع این هفته هم مقابل آلومینیوم 
شکست خورد تا همچنان قعرنشین جدول لیگ 
برتر باقی بماند. پنالتی وحید محمدزاده، اولین گل 
خانگی این فصل آلومینیوم بود و در نهایت اولین 

پیروزی این فصل آنها در خانه را رقم زد. 
حســاس ترین بازی دیــروز اما بیــن گل گهر 
و اســتقال در ســیرجان برگزار شــد. نبردی 
هیجان انگیز بین امیرقلعه نویی و تیم سابق اش که 
پایانی جنجالی داشت. استقال، شروع بهتری را 
در این نبرد تجربه کرد و با ضربه محمد محبی، به 
گل اول هم رسید. شاید اگر مهدی قایدی کمی 
بیشتر دقت می کرد، اســتقال به راحتی به گل 
دوم هم می رسید اما مشکل آبی ها با موقعیت های 
گلزنی، همچنان پابرجا ماند. در نیمه دوم بازی، 
گل گهر شروع بســیار بهتری داشت و با تسلط 
بهتری شروع کند. آنها توســط تیکدری به گل 
تساوی رسیدند و چند موقعیت نسبتا جدی دیگر 
هم ایجاد کردند. بــا این حال عطش تیم میزبان 
کمی فروکش کرد. اســتقال در دقایق پایانی 
مالکیت توپ را در اختیار گرفت و توپ های زیادی 
را نیز روی دروازه حریف ارسال کرد. اتفاق مهم 
نیمه دوم اما در وقت هاي اضافه رقم خورد. امین 
قاسمی نژاد، بازیکن سابق استقال خطای خشنی 
روی صالح حردانی انجام داد و داور بافاصله نقطه 
پنالتی را نشانه رفت. گل گهری ها به شدت به این 
تصمیم معترض شدند و استقالی ها نیز خواهان 
اخراج قاســمی نژاد بودند. اعتراض وحشتناک 
ســاپینتو در کنار زمین، او را با کارت قرمز داور 
روبه رو کرد. در این لحظات چیــزی نمانده بود 
ســرمربی آبی ها داور را مورد ضرب و شتم قرار 
بدهد. ســاپینتوی خشــمگین در این لحظات، 
شبیه قهرمان های کشتی کچ به نظر می رسید. 
به جز او، دســتیار قلعه نویی نیز ازبــازی اخراج 
شد. این دومین بار متوالی بود که سرنوشت نبرد 
استقال و گل گهر، با یک پنالتی لحظه آخری به 
سود استقال تعیین می شود. هر چند که بعد از 
این پنالتی نیز چند فرصت فوق العاده برای تغییر 
نتیجه ایجاد شــد. پنالتی دقیق یامــگا، به روند 
15 مسابقه بدون شکست قلعه نویی و تیمش در 
لیگ برتر پایان داد. ذوب آهــن در آخرین بازي 
هفته پیکان را با نتیجه یک بر صفر شکست داد و 
فوالد و مس هم به تساوي بدون گل رضایت دادند.

از تهران تا برزیل!
هفته هفتم لیگ برتر فوتبــال ایران امروز به 
پایان خواهد رســید. لیگ برتر که این روزها 
تحت تأثیر اردوی تیم ملی و هیجان جام جهانی 
قرار گرفته، حاال نیمی از راه نیم فصل اول اش 
را طی کرده است. 3مسابقه باقیمانده امروز، 
ماجراهای خاص خودشان را دارند. از برخورد 
همیشه حساس پرسپولیس و تراکتور بعد از 
ماجراهای پرتاب سنگ در آخرین نبرد 2تیم 
تا تاش سپاهان و مورایس برای پایان دادن به 
انتظارها برای برد سوم و البته نخستین تجربه 
فیروز کریمی از زمان بازگشت به نیمکت نفت 
آبادان. دیدارهای امروز لیــگ برتر در تهران 
شروع می شوند، در تهران ادامه پیدا می کنند و 

در آبادان به پایان می رسند.
 

  پرسپولیس-تراکتور؛ جنس اورجینال!
حتی اگر پرســپولیس در صدر جدول نبود و 
حتی اگر تراکتور یک مربی شناخته شده مثل 
قربان بردی اف را روی نیمکت نداشــت، این 
بازی بی نهایت هیجان انگیز به نظر می رسید. 
آخرین برخورد 2تیم در تبریز کاما به جنجال 
کشیده شد، شرایط عادی اش را از دست داد 
و سرانجام نتیجه اش نیز در کمیته انضباطی 
تعیین شــد. دیدار امروز 2تیم اما اساســا با 
خطر پرتاب ســنگ مواجه نیســت؛ چرا که 
اصا تماشــاگری در ورزشــگاه وجود ندارد. 
جذاب ترین نکته در مورد این برخورد، دوئل 
بین بهترین خارجی های این فصل لیگ برتر 
است. جایی که بهترین گلزن 6هفته اول فصل 
یعنی یورگن لوکادیا روبه روی بهترین پاسور 
6هفته اول فصل یعنی ریــکاردو آلوارز قرار 
خواهد گرفت. این دو نفر نقش بسیار مهمی در 
فاصله گرفتن پرسپولیس و تراکتور از شرایط 
نگران کننده ابتدای فصل داشــته اند. قبل از 
آنکه لوکادیا نخستین بازی اش را در این فصل 
انجام بدهد، پرسپولیس در 2مسابقه روبه روی 

ذوب و فوالد حتی یک 
گل هم نزده بود. لوکادیا 

از بازی سوم در ترکیب قرار گرفت و قرمزها آن 
مسابقه را در اراک با برد پشت سر گذاشتند. 

پیشبازی

 یکشــنبه     10 مهر  1401     5 ربیع االول  1444       سال سی ام          شـــماره  8603

کی روش تا کی؟
سرگیجهدرخیابانسئولادامهداردو
کسینمیداندسرنوشتتیمملیبعد

ازجامجهانیچهخواهدبود

19

رضااطریپسازگرفتنمدالنقره
جهان،ازفشارهاییمیگوید

کهپیشازبازیهاتحملکردهاست

همشهری هاباالخره طلسم شکست
تنهاخدردربیامشبمنچسترمقابل

استادشچهدرچنتهدارد؟پپاینروزهابا
بچهغولنروژیاشحسابیاوجگرفته

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده

برنامه بازی

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
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داستان ما و االهلی مصر

در ایران هم همین را می گفتی؟

کار بندگان خدا  بود

یعنی اینقــدر که مــا در این مدت 
اسم االهلی مصر را در رسانه های 
ورزشــی ایــران دیدیــم، نام 
پرســپولیس و اســتقالل را 
ندیدیم! باشگاه مصری که عنوان 
بحث برانگیــز »پرافتخارتریــن تیم 
جهان« را هم یدک می کشد، هر روز به بهانه پیشنهاددادن به 
سرمربیان آشنای ایرانیان به سطح اخبار کشورمان می رسد. 
آنها یک مدت دنبالش بودند که کارلوس کی روش را سرمربی 
تیم شــان کنند که آن ماجرا به ثمر ننشست و مربی پرتغالی 
برای کار به تیم ملی ایران بازگشت. حاال هم دنبال جذب برانکو 
هستند؛ سرمربی پیشین پرســپولیس که هم اکنون هدایت 
تیم ملی عمان را بر عهده دارد و به همین دلیل به پیشــنهاد 
مصری ها پاسخ منفی داده اســت. جالب تر اینکه سال 91 هم 
مانوئل ژوزه پرتغالی بعد از سال ها سابقه هدایت االهلی مصر 

سرمربی پرسپولیس شد، هرچند اینجا موفق نبود.

االتحاد کلبا بعد از شکست در دیدار 
ابتدایی لیگ امارات، 2بازی بعدی 
را با پیروزی پشت سر گذاشت تا 
فرهاد مجیدی کمی از زیر فشار 
خارج شود. او پیش از آغاز فصل 
قول داده بود از 3بــازی اول 9امتیاز 
بگیرد که همین مســئله کار را برایش سخت کرد و باعث 
شد باخت هفته نخست بیش از حد مورد توجه قرار بگیرد. 
حاال اما مجیدی به یک صخره سخت خورده و امشب باید 
با العین مصاف کند؛ رقیبی که یک چالش مهم برای او به 
شمار می آید. فرهاد در نشست خبری قبل از این بازی گفته: 
»بهترین خاطره ورزشی ام قهرمانی در آسیا با العین است.« 
او به دوران حضورش در این تیــم به عنوان بازیکن قرضی 
اشــاره می کند، هرچند بعید بود مجیدی در ایران چنین 

جمله ای به زبان بیاورد!

کارلوس کی روش در یکی از تازه ترین 
مصاحبه هایش پیرامون شرایط تیم 
ملی ایران و حضور در جام جهانی 
گفته: »تنها 7روز برای آماده سازی 
خود پیش از مصاف با انگلیس وقت 
خواهیم داشت. پس از این همه سال 
کار در فوتبال حرفه ای، این دشــوارترین چالشــی است که 
تاکنون خدا پیش  روی من گذاشته اســت. البته که این یک 
ریسک است!« خب، البته اگر منصفانه به موضوع نگاه کنیم، 
قرار گرفتن در این چالش فقط هم کار خدا نبود. ابتدا گروهی از 
بازیکنان معتمد کارلوس )ان شاءاهلل بدون اطالع او!( در رختکن 
بنای ناسازگاری گذاشتند، بعد خود کی روش درحالی که تیم 
ملی ایران سرمربی داشت، برای حضور در کشورمان ابراز عالقه 
کرد و حاال هم که ایشان اینجا هســتند. بنابراین غیر از خدا، 

برخی بندگان او هم در این ماجرا دخیل بودند!

فوتسالیستها!
آخرین مسابقه تیم ملی فوتسال ایران در مرحله گروهی جام 
ملت های آسیا امروز برگزار می شود. انتظار می رود وحید شمسایی 
در این نبرد، ستاره های کلیدی تیم اش یعنی حسین طیبی، مسلم 
اوالدقباد و احمدعباسی را در دقایق بسیار کمی به بازی بگیرد. 
چرا که نتیجه دیدار امروز با لبنان عمال تأثیری در شرایط تیم ملی 
نخواهد داشت. ایران بعد از زدن 5گل به اندونزی و دو رقمی کردن 
چین تایپه با 2 نمایش کامال برتر، هم صعودش به مرحله بعدی 
را قطعی کرده و هم توانسته سرگروهی اش را به تثبیت برساند. 
تیم ملی از همین حاال سرگروه شــده و در مرحله بعدی باید از 
بین ویتنام، عربستان و ژاپن با یک حریف روبه رو شود. با توجه 
به مسابقه ساده تر عربستان در روز پایانی، شانس این تیم برای 
صعود به عنوان تیم دوم کمی بیشتر به نظر می رسد و ویتنام برای 
سرگروهی تنها به یک تساوی نیاز دارد. اگر عربستان روبه روی 
کره جنوبی برنده باشد و ژاپن نیز ویتنام را شکست بدهد، این 
گروه 3تیم 6امتیازی خواهد داشت. در چنین شرایطی نتایج 
تیم ها روبه روی ضعیف ترین تیم کره لحاظ نمی شود. اگر ژاپن 
در این گروه دوم شود، فینال سنتی و همیشگی جام ملت های 
فوتسال آسیا در یک چهارم نهایی شکل خواهد گرفت. تیم وحید 
شمسایی در این جام برای سومین قهرمانی متوالی در آسیا و 

البته، سیزدهمین قهرمانی اش در جام ملت ها می جنگد.

پیش بازینكته بازی

یورگــن در هفتــه چهارم 
نخستین گل اش را برای این 
تیم زد و توانست توپ را از خط دروازه نفت آبادان 
عبور بدهد، او در جریان دیدار تیمش با هوادار 
نیز گل دیگری به ثمر رســاند و در هفته ششم، 
2بــار دروازه نفت مسجدســلیمان را باز کرد تا 
شکست تیمش را به پیروزی تبدیل کند. گلزنی 
در 3مسابقه پیاپی و البته به ثمر رساندن 6گل 
تنها در 4مسابقه، او را به خطرناک ترین مهاجم 
این روزهای لیگ برتر ایران تبدیل کرده است. 
بازیکنی که شاید به لحاظ بدنی در بهترین فرم 
نباشد اما آماده است تا از هر توپ ساده، یک گل 
برای پرسپولیس بسازد. اگر لوکادیا توانسته به 
سرعت در پرسپولیس جا بیفتد، ریکاردو آلوارز 
هم در همان نخستین بازی رسمی اش با لباس 
تراکتور روبه روی گل گهر یک پاس گل به محمد 
عبــاس زاده داد تا ثابت کند که چــه انگیزه ای 
برای درخشیدن در فوتبال ایران دارد. ریکاردو 
در برابر ذوب آهن نیز پــاس گل دیرهنگام رضا 
اســدی را داد تا قرمزها شکســت را به تساوی 
تبدیل کنند. سومین پاس گل او در نبرد با فوالد 
سهم محمد آقاجان پور شــد و تنها گل تراکتور 
روبه روی نفت آبادان نیز با پاس این ستاره به ثمر 
رســید. چرا دوئل مهاجم پرسپولیس و هافبک 
تراکتور بی نهایت تماشــایی خواهد بود؟ دلیل 
این اتفاق را باید در یک آمار ســاده جست وجو 
کرد. لوکادیــا در این فصــل به تنهایی نیمی از 
گل های پرسپولیس را زده و ریکاردو حتی روی 
بیش از نیمی از گل های این فصل تراکتور نقش 
سازنده را بر عهده داشته اســت. انتظار می رود 
این دو نفر در جدال امشب آزادی نیز صحنه را 
در دســت بگیرند و یک نمایش درخشان دیگر 

داشته باشند.
 

   هوادار-سپاهان؛ می خواهم زنده بمانم
هوادار و ســپاهان قبل از برخورد در نبرد امروز، 
یک مشکل مشترک دارند. هر دو تیم در نخستین 
هفته لیگ برتر فوق العاده بودند اما نتوانســتند 
این رونــد را در هفته های بعــدی حفظ کنند. 
هوادار در نبرد هفته اول بــا آلومینیوم در اراک، 
بی نقص بازی کرد و برنده شــد. سپاهان نیز در 
جدال هفته اول با استقالل سیمای یک قهرمان 
را ظاهر کرد اما در هفته دوم به ســختی برنده 
شــد و بعد از آن دیگر طعم برد را نچشید. همان 
نمایش های اول، انتظارها را از این دو تیم به اوج 
رساند و فشــارها را روی آنها افزایش داد. هوادار 
به خاطرطرفدار نداشتن، کمتر با حاشیه روبه رو 
می شود اما صبر و تحمل هواداران سپاهان برای 
رســیدن به برد ســوم در این فصل دیگر به سر 
آمده است. آنها در پایان چهارمین هفته متوالی 
بدون برد، علیه بازیکنان شــان شعار دادند و اگر 
این هفته هم برنده نباشند، انتقادها را نسبت به 
بازیکنان خودی بلندتر فریــاد خواهند زد. این 
بازی برای مورایس بی نهایت مهم است. او تا به 
حال زمان نسبتا خوبی داشته تا تیمش را مهیای 
این مسابقه کند. هر نتیجه ای به جز رسیدن به 
پیروزی، دوباره آرامش او و تیمش را تحت  تأثیر 

قرار می دهد.
 

   نفت - مس رفسنجان؛ سنت و مدرنیته!
 رضا پرکاس که آخرین مربی معرفی شده فصل 
جدید لیگ برتر بود، به نخستین مربی اخراجی 
فصل تبدیل شــد و خیلی زود نفت را ترک کرد. 
حاال در نبرد امــروز با مس رفســنجان، فیروز 
کریمی روی نیمکت نفت دیده می شود. آنها 
برای نتیجه گرفتن در این فصل به سراغ 
یک مربی قدیمی با شیوه های مخصوص 
به خودش رفته اند. مربی کارکشــته نفت 
امروز در نخســتین بازی روبــه روی مربی 
جوان مس رفســنجان قرار می گیــرد. برای 
فیروز کریمی در این دوئــل، هیچ چیز به اندازه 
یک شروع خوب در آبادان مهم نیست. هر چند 
که برای ربیعــی در کنار پیروزی، مســئله ای 
 مثل عبور گادوین منشــا از کابوس گل نزنی نیز 

مهم به نظر می رسد.

آخرینفرصت؟
مهدی عبدی زمان زیادی برای باز پس گیری جایگاهش ندارد

لیگ برتر ایران)جام خلیج فارس( 
امتیاز تفاضل گل گل -/+ باخت مساوی برد  بازی ها تیم رتبه

2614-8-642پرسپولیس1

5414-74219 استقالل2

7212-73319  گل گهرسیرجان3
2210-4-624فوالد4
839-723211نساجی5
529-62317 سپاهان6
319-4-716 ذوب آهن7

618-62227 تراکتور8
218-3-615 مس رفسنجان9

28-4-72232آلومینیوم اراک10
38-6-72233پیکان11
48-12-72238نفت مسجد سلیمان12
16-8-71337  مس کرمان13
35-7-61234هوادار14
44-6-61142صنعت نفت15
52-9-244-6 ملوان16

مالقاتدرشرایطنابرابر
سردار آزمون و مهدی طارمی در وضعی متفاوت به مصاف هم می روند

کی روش تا کی؟
سرگیجه در خیابان سئول ادامه دارد و کسی نمی داند سرنوشت تیم ملی  بعد از جام جهانی چه خواهد بود

در یکــی از مهم ترین مســابقات این هفتــه لیگ برتر، 
پرســپولیس در حالی به مصاف تراکتور خواهد رفت که 
این تیم دو غایب مهم دارد. شــیخ دیاباته از مدتی قبل 
صدمه دیده و بــه همین دلیل نخســتین حضورش در 
ترکیب سرخپوشان همچنان به تعویق خواهد افتاد. امید 
عالیشــاه هم دیگر بازیکن مصدوم پرسپولیس است که 
به این بازی نخواهد رسید. به عالوه اگرچه وحید امیری 
در بازی دوستانه تیم ملی برابر اروگوئه دقایقی به میدان 
رفت، اما در بازگشت به تهران همچنان دور از تمرینات 
گروهی پرسپولیس است و این موضوع احتمال حضور او 
برابر تراکتور را کاهش می دهد.مجموعه این مسائل باعث 

می شود یک نفر شانس بیشــتری برای بازی در ترکیب 
پرسپولیس پیدا کند و او کسی نیست جز مهدی عبدی؛ 
مهاجم اصلی و بهترین گلزن فصل گذشته قرمزها که در 
این تیم سیر نزولی در پیش گرفت و به تدریج جایگاهش را 
از دست داد. درحالی که حتی تا روزهای آخر هم مشخص 
نبود که پرسپولیس بتواند مهاجم خارجی بگیرد، ناگهان 
2 فوروارد مدعی به ترکیب این تیم اضافه شدند. یورگن 
لوکادیا که کامال فراتر از انتظارات ظاهر شــده و شــیخ 
دیاباته هم یک ســتاره بالقوه برای خط حمله به شمار 
می آید. در نتیجه جا برای مهدی عبدی بسیار تنگ شده 
و این بازیکن باید خیلی زحمت بکشــد تا بتواند شرایط 

مطلوبش را بازیابی کند.
با توجه به مصدومیت شیخ که احتماال تا بعد از 
جام جهانی 0به طول خواهــد انجامید، به قول 
کشتی گیرها مهدی عبدی وارد جدول »شانس 
مجدد« شده اســت. در این میان مصدومیت 
عالیشاه هم به او بخت بیشــتری می دهد تا 
دست کم به عنوان بازیکن ذخیره به میدان برود. 

دیدار با تراکتور شاید یکی از آخرین موقعیت های 
عبدی برای خودنمایی باشــد، وگرنه اگر قرار باشد 

دیاباته هم برگردد احتماال همین فرصت های کوتاه چند 
دقیقه ای نیز به مهاجم مازنی نخواهد رسید.

سه شنبه این هفته در یکی از مسابقات مهم لیگ قهرمانان اروپا، پورتو و لورکوزن در 
حالی به مصاف هم خواهند رفت که این بازی برای ایرانی ها واجد اهمیت مضاعفی 
است، چرا که 2 مهاجم سرشناس تیم ملی کشورمان با یکدیگر مالقات خواهند کرد. 
مهدی طارمی با پیراهن پورتو این هفته از سردار آزمون و رفقایش پذیرایی می کنند 
و هفته آینده هم بازی برگشت برگزار خواهد شــد. این دو مسابقه برای هر دو تیم 
بسیار حیاتی است و شاید سرنوشت آنها در گروه را تعیین کند. این تقابل اما در حالی 
انجام می شود که شرایط فعلی سردار با طارمی متفاوت است. ستاره اصلی پورتو، این 
هفته هم نمایش خوبی داشت و در جریان برتری 4 بر یک تیمش برابر براگا روی 3 
گل اثرگذار بود. مخصوصا پاس گلی که طارمی روی گل چهارم داد بسیار تماشایی 
بود. این در حالی است که سردار آزمون این هفته با لورکوزن برابر بایرن مونیخ تن به 
شکست سنگین 4 بر صفر داد و خودش هم به عنوان بازیکن ذخیره به میدان رفت، 
گرچه نتوانست کار خاصی از پیش ببرد. به این ترتیب حال و هوای فورواردهای ایرانی 

در آستانه این تقابل، کامال متفاوت است.

ازتهرانتابرزیل!
ادامه از 
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از همان روزی که بازگشت کارلوس کی روش به تیم ملی ایران قطعی 
شد، این پرســش به وجود آمد که مربی 70ساله پرتغالی تا چه زمانی 
عهده دار این سمت خواهد بود؟ در حقیقت مهم ترین فلسفه استخدام 
دوباره کی روش دست کم از سوی برخی موافقان این مربی آن بود که 
تجربه و کاریزمــای او در جام جهانی به تیم ملــی کمک کند تا نتایج 
بهتری بگیریم، بنابراین قاعدتا بعد از پایان مســابقات قطر دیگر این 
فلسفه کار نمی کرد، همانطور که بســیاری عقیده دارند سبک بازی 
کارلوس در جام جهانی به درد جام ملت های آسیا نمی خورد و آنجا با 
دفاع محض چیزی گیرمان نمی آید. این تردید از ابتدا در خیابان سئول 
هم وجود داشت، به طوری که دست  اندرکاران فدراسیون فوتبال در این 
مدت اظهارات متناقضی پیرامون سرنوشت نیمکت تیم ملی داشته اند.

تاجچهگفتهبود؟
اولین بار مهدی تاج در نخستین نشست خبری اش به عنوان سرمربی 
تیم ملی به این موضوع اشاره کرد و مدعی شد ماموریت کی روش در 
تیم ملی ایران بعد از جام جهانی به پایان خواهد رسید. تاج حتی نام 
جانشین کارلوس را هم اعالم کرد؛ جواد نکونام! بخشی از سخنان آن 
روز استاد را بخوانید: »توافق ما با کی روش موقتی و تا پایان جام جهانی 
قطر اســت. این توافق هم به نفع ماســت و هم به سود کی روش که 

پنجمین جام جهانی اش را تجربه کند. یک دستیار قوی داخلی 
آوردیم که بعد از کی روش ســرمربی تیم باشد. کاری که 

در آلمان هم انجام شــده اســت. برای گرفتن اجازه و 
رضایتنامه جواد نکونام با باشــگاه فوالد خوزستان 
مذاکره می کنم. شاید در جام ملت های آسیا، نکونام 
ســرمربی و کی روش مدیرفنی تیم ملی باشد و 
روی بازیکنان و کادرفنی نظارت کند. هدف ما 
از این کار، جانشین پروری است.« البته معموال 

مطالب تاج غلط های زیــادی دارد. در این مورد هم اگر بخواهیم مته 
به خشخاش بگذاریم، باید بگوییم مسابقات 2022 چهارمین حضور 
کی روش در جام جهانی خواهد بود، چرا کــه او یک بار با وجود صعود 
با آفریقای جنوبی، برکنار شــد و اجازه حضــور در مرحله نهایی این 
مسابقات را در سال 2002 پیدا نکرد. با این همه، اشتباه بزرگ تر تاج 
جای دیگری بود؛ اینکه در پروژه »جانشین پروری« او، دستیار مورد 

انتظار اصال به تیم ملی نیامد که قرار باشد تجربه کسب کند و کار را 
دست بگیرد. باشگاه فوالد از همان ابتدا با حضور نکونام در تیم ملی 
مخالف بود، گویا خود جواد هم تردید داشت و نهایتا پیوستن او به کادر 

فنی تیم ملی به طور کامل منتفی شد.

نبیچهمیگوید؟
حاال اما مهدی محمد نبی، چهره همیشــه مرمــوز فوتبال ایران که 
به عنوان سرپرست در کنار تیم ملی قرار گرفته، از ادامه حضور کارلوس 
کی روش در این تیم تا پایان جام ملت های آسیا خبر داده است. نبی 
می گوید: »قرارداد کی روش در فاز اول تا پایان جام جهانی است ولی 
اگر امکانش باشد می توانیم تا پایان جام ملت  ها برنامه ریزی کنیم و به 
این همکاری ادامه بدهیم، چرا که شــرایط قراردادی او خوب است.« 
همین تناقض به وضوح نشــان می دهد مسئوالن فدراسیون فوتبال 
عمال نمی دانند از همکاری فعلی چه می خواهند و چشم اندازشان برای 
آینده چیست. شاید بدترین اشتباه آنها این بود که قبل از گفت وگو با 
خود نکونام و باشگاه فوالد، اسم او را به عنوان دستیار و سپس سرمربی 

بعدی تیم ملی اعالم کردند.

همهچیزبستگیبهنتایجدارد
بدون تردید اما، آنچه باالتر از اظهارات تاج و نبی می تواند در مورد آینده 
نیمکت تیم ملی حکمیت کند، نتایجی است که کارلوس 
کی روش در جام جهانی به دست می آورد. درصورت 
صعود تیم ملی از مرحله گروهی، حتما اشتیاق 
زیادی برای ادامــه همکاری به وجود خواهد 
آمد، اما در غیر این صــورت خیلی چیزها 

تغییر می کند.
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تصمیم بزرگ
 The Big( به تازگی مستندی با نام تصمیم بزرگ

Decision( درباره ارلینگ هالند منتشر شده که بازتاب 

فراوانی در رسانه های بین المللی داشــته است. جنجالی ترین 

بخش این مستند مربوط به صحبت های پدر هالند در مورد آینده 

این ستاره بوده، صحبت هایی که هواداران سیتی را نگران آینده کرده 

است: »فکر می کنم که ارلینگ می خواهد توانایی هایش را در هر لیگی 

آزمایش کند. او می تواند حداکثر 3 تا 4 ســال در هــر لیگ بماند. او 

می تواند دو سال و نیم در آلمان، دو سال و نیم در انگلیس و سپس 

در اسپانیا، ایتالیا و فرانسه زندگی کند. ما نمی دانیم که آیا 

چنین خواهد شد یا خیر اما فکر می کنم که او دوست 

دارد توانایی هایــش را در لیگ هــای 

ـريبزرگ بسنجد.« هاهمشه

   کریستیانو رونالدو در بازی با شریف مولداوی سرانجام 
پایش به گلزنی باز شــد. او از روی نقطــه پنالتی گل زد، 
درحالی که بدترین فصل فوتبالی عمرش را از لحاظ گلزنی 
سپری می کند و هفته گذشته با تیم ملی پرتغال درحالی که 
برای صعود به نیمه نهایی لیگ ملت ها به تنها یک تساوی 
مقابل اسپانیا نیاز داشت، با سبک تدافعی سانتوس، سرمربی 
پرتغال شکست خورد و امید به تکرار یک قهرمانی دیگر را در تیم 
ملی از دست داد. کریستیانو تاکنون 12بار مقابل من سیتی بازی 
کرده و 7برد و 4تساوی به دست آورده اما رکورد گلزنی خوبی مقابل 
این تیم ندارد؛ 4گل و تنها یک پاس گل. او در شکست 4گله فصل پیش 
در دربی به دلیل مصدومیت غایب بود اما در شکست 2بر صفر خانگی 

دیدار برگشت 90دقیقه بازی کرد و گلی نزد.
   البته این آمارش در دربی منچستر است. رونالدو در مجموع 15بار 
با تیم های مختلف مقابل ســیتی قرار گرفته که 9بار برده و 5گل به 

این تیم زده است.
   ارلینگ هالند که رکورد گل های ملی اش را برای نروژ به 21گل 
در 20بازی رسانده، حاال در حالی از فیفادی برمی گردد که در 7بازی 

ابتدایی لیگ برتر توانسته 11گل برای من سیتی بزند.
   هالند در این فصل در رقابت های لیگ برتر 574دقیقه به میدان 
رفته و 11گل به ثمر رسانده و رونالدو تنها 207دقیقه در ترکیب من یو 

بازی کرده و گلی به ثمر نرسانده است.
   در 187رویارویی رســمی قبلی بین 2تیم 77بار یونایتد برده 

و 57بار ســیتی. گواردیوال دنبال ســومین برد پیاپی مقابل رقیب 
همشهری است. او 3 بازی قبل تر مقابل سولسشائر تن به شکست 2بر 
صفر داده بود. یک بار در سال2014 سیتی بدون گواردیوال به رکورد 

4 برد پیاپی در دربی منچستر دست یافته بود.
   سیتی پس از چلسی و لیورپول سومین تیمی است که بیشترین 
برد را مقابل یونایتد در تاریخ لیگ برتر به دست آورده؛ با 17برد. 21بار 

هم یونایتد توانسته همشهری ها را در لیگ برتر ببرد.
   ســیتی هر 7بازی خانگی گذشــته خود را با برد به پایان برده و 

دست کم 3 گل به حریفانش زده است.
   منچســتر از فصل گذشــته تا 2 هفته اول لیگ امسال، 4 باخت 
پشت سرهم داشت اما ســپس نوبت 4 پیروزی پیاپی در 8مسابقه و 

صفر تساوی رسید.
   از زمان فرگوســن به این سو هیچ یک از ســرمربیان من یونایتد 
نخســتین دربی خود را نبرده اند؛ دیوید مویز، فان خــال، مورینیو، 
سولسشائر. اگر تن هاخ این بازی را ببرد، یک رکورد از خودش بر جای 

خواهد گذاشت.
   تن هاخ برای ایــن بازی خوشــبختانه هری مگوایــر را به دلیل 

مصدومیت در اختیار ندارد و اگر این بازیکن مصدوم هم 
نبود، باز در ترکیب قرار نمی گرفت. وضعیت رشفورد و مارسیال 
هنوز نامشخص است و احتماال هر دو  مهاجم به بازی امشب نمی رسند 

تا آنتونی بتواند خودی نشان دهد.
   سرمربی هلندی زمانی که گواردیوال ســرمربی بایرن مونیخ بود 
زیرنظر این مربی اسپانیایی کار کرده و به گفته خودش از او چیزهایی 
آموخته بود. البته او در بایرن دستیار پپ نبود. تن هاخ بین سال های 
2013 تا 2015 به عنوان مربی تیم دوم بایرن مونیخ مشغول بود، همان 

زمانی که پپ هدایت تیم اصلی را برعهده داشت.
   در تیم سیتی هم جان استونز مصدوم است. او در بازی های ملی 
در اردوی تیم ملی انگلیس دچار آسیب دیدگی همسترینگ شد. در 
عوض، کایل واکر به شرایط مسابقه برگشــته. اتفاقا او در همان بازی 
تیم ملی که استونز به دلیل مصدومیت از بازی خارج شد، جای او را در 

ترکیب سه شیرها گرفت.
   ترکیب احتمالی سیتی: ادرسون، کانســلو، واکر، آکانجی، روبن 
دیاس، رودری، برناردو سیلوا، دی بروینه، فیل فودن، گریلیش و هالند.

   ترکیب احتمالی یونایتد: دخه آ، دالو، واران، لیساندرو مارتینس، 
ماالسیا، کاسمیرو، اریکسن، آنتونی، برونو فرناندز، سانچو و رونالدو.

مهم ترین بازی این هفته لیگ های داخلی اروپایی را 2 تیم شــهر منچستر برگزار 

می کنند. این بازی که در ورزشگاه اتحاد انجام می شود، سومین بازی بزرگ اریک 

تن هاخ از زمان ورودش به من یونایتد اســت. او که شــغل جدیدش را با 2 باخت 

غیرمنتظره در لیگ برتر آغاز کرده بود، توانست در ادامه تیمش را جمع وجور کند 

و 2 بازی بزرگ را مقابل آرسنال احیا شده و لیورپول بحران زده با پیروزی پشت سر 

بگذارد. بازی امشب نشان می دهد که آیا واقعا منچستر با سرمربی هلندی در این 
فصل مدعی است یا خیر.

امشب یک دیدار مهم در اللیگا برگزار می شــود. رئال مادرید به مصاف تیمی فوق دفاعی به نام 
اوساسونا می رود. کریم بنزما پس از 3 هفته دوری از فوتبال به ترکیب برمی گردد. کریم که به زودی 
توپ طال را می برد، از دقیقه30 بازی با سلتیک پا به توپ نزده است. بنزما مقابل دروازه بانی قرار 
می گیرد که از او گل نمی خورد. ســرخیو اره را 5بار مقابل کریم بازی کرده و هیچ گلی دریافت 
نکرده. او حتی 2 بار پنالتی او را هم گرفته تا نشــان دهد گربه سیاه بنزما است. اره را که خودش 
یک دروازه بان پنالتی زن است، راه مهار پنالتی ها را خوب می داند. او فصل پیش پنالتی راکیتیچ 
را هم گرفت. اره را در بازی آخر مقابل رئال که تیمش 3 بر یک باخت، باز هم خوش درخشــید. 
اوساسونا به لطف او 2 بار در 5بازی آخر از رئال تســاوی بدون گل گرفته. او تنها کسی است که 

می تواند هواداران رئال مادرید را از ادامه رکورد صددرصد پیروزی در این فصل نگران کند.
در عوض، مودریچ مصدوم است. هافبک کروات تنها قربانی رئال مادرید در فیفادی اخیر است. او و 
بروزوویچ در اردوی تیم ملی کرواسی دچار آسیب دیدگی شدند. لوکیتا 10 روز از تمرین دور خواهد 
بود اما به طور قطع به ال کالسیکوی 2 هفته آینده می رسد اما قطعا 3 بازی بعدی رئال برابر اوساسونا، 
شاختاردونتسک و ختافه را به خاطر مصدومیت لگن از دست خواهد داد. در غیاب او احتماال سبایوس 
در ترکیب قرار می گیرد، مگر آنکه آنچلوتی تصمیم بگیرد والورده را که از او به عنوان وینگر در این فصل 
استفاده می کند، یک خط عقب تر بیاورد و رودریگو را که در غیاب بنزما در نوک حمله بازی می کرد 
به پست اصلی اش ببرد. والورده بازیکن ماه اللیگا شده و توانایی هایش را بدجور به رخ کشیده است. 

او در بازی دوستانه اروگوئه مقابل ایران هم عملکردی عالی داشت و نشان داد به مرز پختگی رسیده.

برای ال کالسیکوی 24مهرماه هیچ بازیکنی از رئال مادرید خطر محرومیت را حس نمی کند؛ 
مگر آنکه در بازی ماقبل آن مقابل ختافه کســی کارت قرمز بگیرد. هم اکنون آالبا، مندی و 
کارواخال، 2 کارته هستند و اگر در 2 بازی آینده هم کارت بگیرند که احتماال می گیرند، باز هم 

برای بازی با بارسلونا 5کارته نخواهند بود.
این هشــتادوپنجمین بازی رسمی 2 تیم مقابل یکدیگر اســت؛ 53برد برای رئال، 13 برد و 
18تســاوی برای اوساســونا. رئال از ســال2011 در زمین خودش مقابل نماینده پمپلونا 
بی شکست بوده اما بی شکستی در تمام بازی های رودررو مقابل این تیم از سال2014 آغاز 
شده است. از 13بازی آخر مقابل اوساسونا در برنابئو 12پیروزی به رئال رسیده و یک بازی هم 
بدون گل تمام شده. رئال در این فصل حداقل 2 گل در هر بازی وارد دروازه حریفانش کرده و 

در تک تک بازی های لیگ در این فصل یک گل خورده است.
مسابقه امشب یک چالش جدید برای اللیگا و باشگاه ها برای مقابله با نژادپرستی است. اللیگا 
دستورالعمل هایی را برای مقابله با نژادپرستی در این هفته اللیگا درنظر گرفته که درج شعار 
»نه به نژادپرستی« روی اسکوربورد ورزشگاه ها در زمان گرم کردن، پیش از شروع بازی و حین 
بازی است. این شعار قرار است جایگزین پرچم اوکراین در کنار نتیجه مسابقه در جریان بازی 
شود. توهین های نژادپرستانه به وینیسیوس توسط مایورکا، اتلتیکو و... باعث داغ شدن دوباره 
این بحث شده است. با این حال اللیگا هنوز نسبت به این توهین ها به اتلتیکو، مایورکا و خاویر 

آگیره واکنشی نشان نداده و ترجیح داده از کنار آن بگذرد.

بازگشت 

کریم
آیا گربه سیاه روند 
صددرصد پیروزی 
رئال را خراب می کند؟

جهان

تن هاخ در دربی امشب منچستر 
مقابل استادش چه در چنته دارد؟پپ 
این روزها با بچه غول نروژی اش 
حسابی اوج گرفته و باید دید 
در دربی هم می تواند پیروز 
باشد یا خیر؟

مسی، تولیدکننده گازهای گلخانه ای
در فرانسه کمپینی علیه مسی راه افتاده و این ستاره آرژانتینی به خودخواهی و 
بی توجهی به محیط زیست متهم شده است. موضوع از این قرار است که مسی 
چند ماه پیش و در ماه مارس برای بازی مقابل لیل به جای این که سفر دو ساعته با 
قطار را به مقصد این شهر طی کند، ترجیح داده بود از جت شخصی خودش برای 
حضور در این مسابقه استفاده کند و تنها نیم ساعت در راه باشد. از دید هواداران 
محیط زیست این استفاده بی مورد از هواپیمای شخصی تأثیر محیطی بیشتری از 
10 سواری شخصی که بازیکنان مختلف را به باشگاه های خود در انگلیس، ایتالیا، 
اسپانیا، آلمان و فرانسه بازگردانده اند، داشته است. در طول ماه های ژوئن، ژوییه 
و آگوست، هواپیمای شخصی مسی به تنهایی 52پرواز به مدت 368 ساعت انجام 
داده که در این سفرها 1502 تن گاز دی  اکسید کربن تولید و منتشر کرده است، 
معادل مقداری که یک شهروند فرانسوی به طور متوسط در 150 سال منتشر 
می کند. هواپیما فقط در اختیار خودش نیست و دوستانش هم در غیاب او از 
آن استفاده می کنند. روزنامه اکیپ همچنین به استفاده از هواپیمای شخصی 
توسط افرادی مانند نوئل لوگرات رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه، کریم 

بنزما، پل پوگبا و برخی باشگاه ها اشاره و از آنها انتقاد کرده است.

 
آلگری نامزدش را دیوانه کرده

فقط هواداران یوونتوس نیستند که از دســت آلگری دارند دیوانه می شوند. 
آمبرا آنجیولینی هنرپیشه و مجری معروف ایتالیایی که بین سال های 2017 
تا 2021 به عنوان نامزد آلگری با سرمربی یوونتوس در ارتباط بود، فاش کرد 
زندگی خود را به لطف روان شناس نجات داده است. او در یک برنامه تلویزیونی 
گفت: »تحت تاثیر زندگی با نامزد سابقم، 12 ماه به روانپزشک مراجعه کردم 
و به لطف روانپزشک نجات یافتم.« آلگری اخیرا درگیر دادگاه خانواده بوده و 
از دیگر نامزد سابق خود یعنی کلودیا اوگی شکایت کرده است. او موظف است 

ماهانه مبلغ 10 هزار یورو برای حمایت از پسر مشترکشان به اوگی بپردازد. 

اختالف در اردوی سه شیرها

در اردوی تیم ملی انگلیس که در جام جهانی با ایران همگروه است، مشکالتی پیش 
آمده. جدا از هو شدن مگوایر، اظهارات گرت ساوت گیت درباره پست دفاع راست، 
هیاهویی را بین لیورپولی ها به راه انداخته. سرمربی سه شیرها گفته انتخاب اولش 
برای این پست ریس جیمز از چلسی است و کیران تریپیر هم نسبت به آرنولد بازیکن 
کاملی برای دفاع راست است. او حتی کایل واکر را هم به آرنولد ترجیح می دهد. حاال 
عده ای از پیشکسوتان و هواداران لیورپول به الکساندر ترنت آرنولد توصیه کرده اند 
که برای حفظ وجهه خودش تا زمانی که ســاوت گیت سرمربی است، از تیم ملی 
انگلیس کناره گیری کند. او در بازی با آلمان و مجارستان یک دقیقه هم بازی نکرد. 

جان بارنز تنها اسطوره لیورپول است که از آرنولد خواسته خویشتن داری کند.

رونالدو روانشناس 
استخدام کرد

کریستیانو رونالدو که فصل بدی را 
ســپری می کند، از لحاظ روحی در 
شرایط خوبی نیست. برای همین او 
با یک روانشناس که بیش از وجهه 
روانشناسی اش به خاطر شهرت کاذب 
در شبکه های اجتماعی مورد توجه 
قرار گرفته اســت، جلسات درمانی 
دارد. یک سلبریتی اینترنتی به نام 
جردن پیترســون که مقاالتی را در 
معتبرترین مجالت پزشــکی دنیا 
منتشر کرده، تراپیست فعلی رونالدو 
است و هنوز مشخص نیست چقدر 
توانســته در روحیه بد این ستاره 
پرتغالی تغییر ایجــاد کند. رونالدو 
پس از خواندن یکــی از کتاب های 
این روانشــناس او را به خانه اش در 
منچســتر دعوت کرد و از دو هفته 
پیش که عکسی مشــترک با او در 
اینستاگرام گذاشت، دیگر فعالیتی 
در شــبکه های اجتماعی نداشته و 
مصاحبه ای هم نکرده. شــاید این 
توصیه این تراپیست باشد. البته خود 

روانشناس در مصاحبه ای تلویزیونی 
درباره این جلسات درمانی صحبت 
کرده و گفتــه: »او چند ماه پیش در 
زندگی اش مشکالتی داشت و یکی 
از دوستانش تعدادی از ویدیوهای 
من را برای او فرستاد و گفت که آنها 
را تماشا کرده اســت. سپس یکی 
از کتاب های مــن را خواند و فهمید 
که برایش مفید بــوده و می خواهد 
صحبت کند. مرا به خانه اش دعوت 
کرد و حدود دو ساعت با هم صحبت 
کردیم، او تمام وسایلش که از آن ها 
برای ماندن در بهترین فرم استفاده 
می  کند، به من نشــان داد. در مورد 
کسب وکارش صحبت کردیم و بیشتر 
در مورد چیزهایی که او برای آینده 
می خواســت و برخی از موانعی که 
با آن روبه رو شــده است، صحبت 

کردیم.«
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    بعداز 3 دوره حضور در مســابقات 
جهانی و یک دوره المپیک که بارها تا یکقدمی 
مدال پیش رفتی و موفق نبــودی، باالخره در 
جهانی صربستان توانستی نخستین مدال جهانی 
خودت را بگیری. از مســابقات جهانی بلگراد 

برایمان بگو؟
باالخره طلسم شکســت. اول از همه این را بگویم 
سال های پیش هم تمام تالشم را می کردم و هرچه 
داشتم می گذاشــتم ولی خیلی وقت ها بدشانسی و 
اشتباه خودم باعث می شد دســتم به مدال نرسد. 
همین مسئله باعث شد اســترس و فشار زیادی را 
قبل از اعزام تحمل کنم. خدا را شکر این ماجرا پایان 
خوبی داشت البته می شد که بهتر باشد ولی باز هم 
خدا را شکر که نقره گرفتم. کســی برای باختن به 
مسابقات نمی رود ولی یک اتفاق همه  چیز را عوض 
می کند، این اتفاق می تواند اشــتباه خودت یا داور 
باشد یا یک مریضی یا بد سر وزن رسیدن، همه این 
اتفاقات می تواند شــما را از مدال جهان دور کند و 

زحمات یک سال را بر باد بدهد.

   به نظر می رسد تغییر وزنی که دادی 
مؤثر بود. نظر خودت چیست؟

واقعا عــذاب می کشــیدم. در روز دوم مســابقات 
قهرمانی کشــور که بــه فینال رســیدم، هرکاری 
می کردم وزنم پایین نمی آمد. نمی دانید چه بر من 
گذشت، تا ساعت 4صبح در حال وزن کم کردن بودم. 
هرکاری که فکرش را بکنید کردم که سر وزن برسم 
آخر هم نشــد. البته االن که فکــر می کنم می بینم 
خواست خدا بود و قســمت این بود که به یک وزن 

باالتر بیایم.

   در 61 کیلوگرم هم خیلی ســخت 
ملی پوش شدی، از مســابقات کشوری کشتی 
گرفتی تا مرحله نهایی انتخابی تیم ملی. از آن 

شرایط برایمان بگو؟
طبق چرخه انتخابــی بایــد در 57 کیلوگرم کارم 
را از مســابقات کشــوری شــروع می کردم. اتفاقا 
فینالیست هم شــدم که روز دوم سر وزن نرسیدم 
و دوباره برگشتم سرخط. در انتخابی جام تختی در 
61 کیلوگرم به رتبه اول رسیدم و بعد از آن در جام 

تختی کشــتی گرفتم که در آنجا هم قهرمان شدم. 
در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی هم که در آزادی 
برگزار شد کشــتی گرفتم و خدا را شــکر آنجا هم 
حریفم را شکســت دادم و توانستم ملی پوش شوم. 
مسیر سخت و البته طوالنی بود، از 57 کیلوگرم شروع 

کردم تا درنهایت در 61 کیلوگرم ملی پوش شدم.

   در مسابقات جهانی خیلی سرحال تر 
از زمانی بودی کــه در 57 کیلوگرم کشــتی 

می گرفتی. این موضوع را قبول داری؟
در 57 کیلوگرم مخصوصا این اواخر خیلی ســخت 
سر وزن می رسیدم و همیشــه در کشتی های اول و 
دوم خیلی اذیت می شدم. در صربستان طبق برنامه 
سر وزن رســیدم و کشتی به کشــتی پیش رفتم و 

گر اصال با چیزی کار نداشــتم که مثال بگویم  ا
بردم دور بعد به فالن حریف خواهم 

خورد. فقط متمرکز روی کشتی 
خودم با حریفــم بودم. کادر 

فنی هــم در ایــن مدت 
واقعــا برایــم زحمت 

کشــید. آنها خیلی 
ســعی می کردند 
جو خوبی ایجاد 
کنند تا فشــار 
از روی بچه ها 
برداشــته شود 

که درنهایت هم دیدید که از 9 کشتی گیری که روی 
تشــک رفتند، 7نفر مدال گرفتند کــه واقعا نتیجه 

قابل قبولی است.

   با وجود این بعضی ها از نتایج کشتی 
انتقاد می کنند نظرت چیست؟

همین جواب ساده برایشان کافی است؛ 9 کشتی گیر 
روی تشک رفتند که 7 مدال گرفتیم. سال هایی بوده 
که کل تیم بــا تک مدال کارش تمام می شــد. حاال 
به نظرشما باید از تیم ما انتقاد شود؟ 5 فینالیست در 

مسابقات جهانی داشتن چیز کمی نیست.

   در مســابقه نهایی در مقابل حریف 
ژاپنی خیلی دور از انتظار ظاهر شدی. نظر خودت 

چیست؟
درســت اســت. واقعا در حد و اندازه خودم نبودم 
و عملکرد ضعیفی داشــتم. این واقعیت اســت که 
خودم قبول دارم باید خیلی بهتر در فینال کشــتی 
می گرفتم. غافلگیر شدم و درنهایت کشتی از دستم 
در رفت و شکســت خوردم. به نظرم یکی از دالیل 
شکستم در فینال این بود که به نقره قانع شده بودم.

  با توجه به اینکه در وزن غیرالمپیکی 
کشــتی می گیری، برای المپیک چه برنامه ای 

داری؟
فعال هیچ برنامه  ای برای تغییر وزن ندارم و کشــتی 
گیر 61 کیلوگرم هستم و تمام تالشم را خواهم کرد 

در آینده مدالم را خوش رنگ تر کنم.

جدول 8603
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افقی:
1- زمان ســختی یا هنگامی 
که بــه چیزی احتیــاج پیدا 

می شود- از اشکال هندسی
2- معکوس- درختی جنگلی 
با چوب ســفید- سنگ چاقو 

تیزکنی
3- باطن انسان- پرتوافکنی- 

ناقص
4- صلح- فهم و شعور- رهبر 

قوم هون
5- یازده- در بیان علت به کار 

می رود- ایالتی در آمریکا
6- مرتعش- معادل فارســی 
االستیک- نشانه جمع فارسی

7- آزرده- نوعی لقب- فرزند 
عرب

8- لقب امام علی النقی)ع(- 
واضح وآشــکار- نوعی پارچه 

ابریشمی نازک
9- دوره ده روزه- الزم- واهمه

10- خاندان- از مشــتقات 
خون- کوچک ترین جزء یک 

پرتو نور
11- کاالهایی کــه از خارج 
به کشــور آورده می شود- از 
نقوش اسلیمی- تیر پیکان دار

12- کفش علمــای دینی- 
ادامه یافتن- جرقه آتش

13- مهربان- ویروس مهلک 
قرن- مشگین شهر سابق

14- نخســتین قوم ایرانی- 
جالب توجه- فقیر

15- بانــوی نابینایــی کــه 
سمبل زندگی اجتماعی برای 

نابینایان بود- آبزی دریایی
  

عمودی:
1- مقتلی بر وزن گلســتان 
ســعدی نوشــته حســین 

کاشفی- قسمتی از گوش
2- مقروض- زن و فرزندان

اجــزای  از  3- طالیــی- 
تخم مرغ- کثیف کردن

بــی آزار-  دانه کــش   -4
بنیانگذار- پاییز عرب

5- شــهری در آلمان- بین 
ساعد و بازو- حضور داشتن- 
خلوت...نیست جای صحبت 

اضداد
6- هدایت شدن- به درستی 

که- گازی از هالوژن ها
7- ســهیم- از متعلقــات 

دستگاه شور
8- روده هــا- کــدورت و 
رنجش- از القاب اشرافی زنان 

اروپایی
9- از الحان باربدی- اشــاره 

به دور
10- واحــد طــول قدیمی- 

چهره نما- فرمان ها
11- صدای زنبــور- جوش 

صورت- بهسازی- یک و دو
12- طراحی اولیــه- دربرگیرنده- 

مراسم سوگواری برای میت
13- تئوری علمی اینشتین- واحد 
طول روســی معــادل 1067متر- 

نامی دخترانه
14- فیلمــی ســاخته مســعود 
کیمیایی با بازی پرویز پرستویی- 

آشیانه جغد
15- فریــاد شــادی- بازیگر مرد 

15فیلم های پیانیست و ژاکت

مانيدارغصرازا
ابارديحنامووم
يونثمنويامهيدي

ماوقدامپرجنر
لللاهنارمسنم
كهايسكشرستاجن
وكنادمداينبج
خلتربكايلعدمم

صفوتراتتقايل
لحاسنيتمويتكا
تسعفانيوباهر
يشتاادوسرابت
گنننوتيزياهگرب
وياكياميعنرفا

لهسملكينهرايط
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

124563978
867924531
539178462
491856723
358247196
276319845
613795284
985432617
742681359

متوسط

6   4  5    
  5 1 8     
8 9 4       
  3 9 5     
 4      7  
    3 8 2   
      5 1 9
    6 1 7   
   2  7   8321648957

864795213
795213486
957132864
213486579
648957132
486579321
579321648
132864795

ساده

متوسط

612475983
375189426
894326157
723954861
948612375
156738294
267843519
489561732
531297648

سخت

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

ساده

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

شکست
پرحرفوحدیث
 بازی دیروز تیم ملی پینگ پنگ 

با هنگ کنگ  در مسابقات قهرمانی جهان 
با جنجال همراه شد

دیدار دیروز تیم ملی پینگ پنگ ایران در مسابقات قهرمانی جهان 
به جنجال کشــیده شد. در این مســابقات که در چنگدوی چین 
برگزار می شود، ایران 2شکســت در 2مسابقه اول داشته؛ روز اول 
3 بر 2 به ژاپن باخت و دیروز هــم در مقابل هنگ کنگ بازنده بود. 
ایران که در دوره قبل این مسابقات در دسته 2بازی می کرد، با نایب 
قهرمانی در این دسته، برای اولین بار توانست به دسته برتر مسابقات 
جهانی صعود کند. با اینکه با تغییر نحوه برگزاری مسابقات، ایران 
شــانس رقابت در این دســته را از دســت داده بود، اما با پنجمی 
در مسابقات قهرمانی آســیا دوباره توانســت خودش را به جمع 
برترین های جهان برساند. ایران که با تیم نوشاد و نیما عالمیان و 
امیرحسین  هدایی راهی چین شــد، با تیم های ژاپن، هنگ کنگ، 
رومانی و مجارستان هم گروه است. آنها هرچند در مقابل ژاپنی ها 
بازنده بودند اما بازی های قابل قبولی انجــام دادند. آنها دیروز هم 
در یک قدمی پیروزی بودند ولی نتیجــه را 3 بر 2 به هنگ کنگ 
واگذار کردند. نیما با رنک 153، در 3ست ان جی پاک با رنک24 را 
شکست داد ولی کار هدایی ســخت تر بود. او با رنک 128جهان با 
وونگ چون تینگ با رنک 27بازی کرد و در 3ست باخت. نوشاد هم 
سومین بازی انفرادی را انجام داد و لم سیوهانگ را با رنکینگ76 
که 2 رده باالتر از نوشاد است، در 3ســت برد. نیما در بازی چهارم 
مقابل وانگ چون تینگ قرار گرفت و با اینکه در 2ســت اول برنده 
بود، نتیجه را 3بر2 واگذار کرد. در بازی پنجم هم یک شکست دیگر 

به نام ایران ثبت شد. هدایی در مقابل پاک نام 3 بر یک بازنده بود.
این دیــدار چندبار با وقفه روبه رو شــد. جمیل لطف اهلل نســبی، 
سرمربی تیم ایران به تسنیم گفت که بازی نوشاد به دلیل خونریزی 
بینی او برای دقایقی قطع شــد. نســبی درباره اینکه چرا بازیکن 
باتجربه تیم یک بازی انجام داد، توضیح داد: »غضروف بین دنده ای 
او مصدوم اســت و احســاس درد می کند و نفس کشیدن برایش 

سخت است.« 
بازی نیما و وانگ حساس ترین بازی این رقابت به حساب می آمد. 
سال پیش تیم ایران هنگ کنگ را در مســابقات قهرمانی جهان 
 شکســت داد و وانگ بازیکنی بود که نتیجه را مقابل نیما واگذار

 کرد. به همین دلیل حساســیت این بازی باال رفته بود. نســبی 
شکســت نیما را بــه اشــتباه داور ربــط داده اســت: »نیما یک 
پوئن ســرویس گرفت که داور قبــول نکرد. بازی در دســت نیما 
بود و این پوئــن او را به هم ریخت. مطمئن هســتم در شــرایط 
عادی نیمــا برنــده بود.« نســبی بــه داوری بــازی هدایی هم 
معترض اســت. ایران امروز با مجارســتان بــازی دارد و با توجه 
 به 2شکســت ایران، کار تیم برای صعود به جمــع 16تیم راحت

 نیست.

در57کیلوگرم
خیلیسخت

سروزن
میرسیدمو
همیشهدر
کشتیهای
اولودوم

خیلیاذیت
میشدم.در
صربستان
طبقبرنامه

سروزن
رسیدم.

فقطمتمرکز
رویکشتی

خودمبا
حریفمبودم

رضا اطری پس از گرفتن مدال نقره جهان، از فشار هایی 
می گوید که پیش از بازی ها تحمل کرده است

رضا اطری 3 سال پیاپی در مسابقات جهانی ملی پوش ایران در وزن 57 کیلوگرم بود و در همین وزن به مسابقات المپیک توکیو 
هم اعزام شد. با وجود این او هیچ دستاوردی در این 4 تورنمنت نداشت. اطری در عین شایستگی هربار که راهی مسابقات 

جهانی و المپیک شد از رسیدن به مدال باز می ماند. آخرین حضور اطری به عنوان ملی پوش ایران هم المپیک توکیو بود که با 
شکست نزدیک در ماقبل فینال در مقابل حریف روس به دیدار رده بندی رفت و در رده بندی هم مغلوب گیلمان آمریکایی 

شد تا دست خالی به کشور برگردد. او مدال طالی قهرمانی آسیا و مدال برنز بازی های آسیایی جاکارتا را در وزن نخست 
در کارنامه خود دارد و پس از سر وزن نرسیدنش در مسابقات کشوری سال گذشته درنهایت تصمیم گرفت در وزن 

61 کیلوگرم کشتی بگیرد. او عالوه بر ملی پوش شدن در وزن جدید توانست نخستین مدال جهانی خودش را هم 
کسب کند. او در گفت و گو با همشهری بیشتر درخصوص شرایطی که داشته صحبت می کند.

باالخرهطلسم
شکست
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سخنگوی انجمن سینماداران: 

رونق گیشه نیازمند 
آرامش   است

جذاب ترین فیلم ها هم االن بختی برای 
موفقیت در گیشه ندارند

این روزها وضعیت فــروش فیلم ها تعریفی 
ندارد. کارشناسان اکران می گویند در شرایط 
فعلی نباید انتظار گیشه ای پررونق را داشت و 
جذاب ترین فیلم ها هم اگر االن اکران شوند، 

شکست خواهند خورد. 
در همیــن زمینــه ســخنگوی انجمــن 
سینماداران ابراز امیدواری کرد که شرایط 
برای بازگشــت مخاطب بیشــتر به سینما 
بهتر شود تا در فضایی آرام فیلم ها به نمایش 

درآیند. 
محمدرضا صابری در گفت وگویی با ایســنا 
گفت: در چنــد وقت اخیر شــاهد افزایش 
تعداد مخاطبان سینما بودیم؛ به طوری که 
به ۵۰درصد میــزان پیش از شــیوع کرونا 
رسیدیم. این افزایش تماشاگر به رونق دوباره 
سینماها کمک کرد و با ادامه این روند همراه 
با نمایش فیلم های جدید، رشــد بهتری را 
هم می شــد پیش بینی کــرد؛ به ویژه آنکه 
فیلم هایی مثل »پســر دلفینی« و »ابلق« 
روزانه ۵۰ و ۴۰هزار نفر تماشاگر را به سینما 
می کشاندند، اما با ناآرامی هایی که در 2هفته 
گذشته در جامعه پیش آمده تعداد مخاطبان 
ســینما به یک چهارم روزهای قبل کاهش 

پیدا کرده است. 
وی با اشــاره به اینکه این کاهش مخاطب 
ارتباطی به ســینما و فیلم ها ندارد، گفت:  
قرار بود فیلم های جدیدی در روزهای آینده 
اکران شــوند، ولی با وضعیتی که گیشــه 
ســینما در این روزها دارد، اکــران فیلم ها 
چه دلیلی می تواند داشــته باشــد؟  من در 
هیچ کــدام از فیلم ها ذی نفع نیســتم، ولی 
اکران عمومی فیلم های جدید که در شرایط 
عادی می توانســتند پرفروش باشند، آنها را 

نابود می کند.

 »چنین گفت 
زرتشت« در روسیه

ســمفونی »چنین گفت زرتشــت« اثر علی 
رهبری، آهنگســاز و رهبر ارکستر بین المللی 
ایرانی در سالن اپرای مارینسکی از مشهورترین 
اپراهای جهان در شهر سنت پترزبورگ روسیه 

روی صحنه رفت.
 به گزارش ایســنا، این اثر که چند ماه پیش 
هم در شهر زاگرب روی صحنه رفته بود، برای 
خواننده تنور و گروه کر و ارکستر سمفونیک 
روی گفتار زرتشت نوشته شده که سولیست 
آن رضا فکری است. چنین گفت زرتشت دارای 
۵قسمت است؛ قســمت اول ظهور زرتشت، 
قسمت دوم جشن نوروز باستانی، قسمت سوم 
میان قطعه، قسمت چهارم کاروان زرتشت و 

قسمت پنجم پیروزی زرتشت.
علی رهبری کــه 2ماه پیش از طــرف والری 
گرگیف، مدیرکل مجموعه اپرای مارینسکی 
به ســمت رهبر دائم مهمان اپرای مارینسکی 
منصوب شده بود، رسما کارش را هفته گذشته 
با رهبری آثاری از ریشارد اشترواس، آهنگساز 
آلمانی و دورژاک، آهنگســاز اهل جمهوری 
چک آغاز کرد. این کنســرت توسط تلویزیون 
سراسری روســیه ضبط شــده و بعدا پخش 
خواهد شد. قرار است که علی رهبری حداقل 
۱۰بار در سال این ارکســتر را در کنار والری 
گرگیف رهبری کنــد. روز جمعه هفته آینده، 
۱۵ مهرماه نیز علی رهبری کنسرت افتتاحیه 
شهر استانبول را با ارکســتر دولتی این شهر 

رهبری خواهد کرد.

گیشه
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 زندگی و امید
 در جنگ

»نسرین ساداتیان« در کتاب »نگاهبان« از وضعیت 
اردوگاه های اسرای عراقی در ایران می گوید

 برگرفتن یک پیرایه 
از تاریخ معاصر

جستارهایی در توسعه علمی و فرهنگی 
زنان در دوره قاجار

 بازیگر باید 
چارچوب  هایش را بشکند

 گفت وگو با الهام کردا
بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون

بازگشت تارزان 
تارزان قهرمان کالســیک 
ادبیات و ســینما که توسط 
»ادگار رایس بــاروز« خلق 
شــده بود بار دیگر به پرده 
سینما بازمی گردد. به گزارش 
هالیــوود ریپورتر، کمپانی 
ســونی پیکچــرز حقوق 
نمایشــی تارزان را از بنیاد 
»ادگار رایس باروز« نویسنده 
آمریکایی خالق این شخصیت 
در اختیار گرفته و به دنبال 
بازآفرینی کامل شخصیت 
و مالکیت معنوی آن است. 
نویســنده،  هیچ  تاکنون 
کارگردان و تهیه کننده ای 
برای ســاخت فیلم جدید 
»تارزان« با کمپانی استودیو 
قراردادی امضا نکرده است. 
تارزان داستان پسری یتیم 
را روایت می کند که در جنگل 
توسط میمون ها بزرگ شده 
و پس از اینکه عاشــق زن 
جوانی به نام جین می شود و 
با او ازدواج می کند، جنگل 
را به مقصد انگلستان ترک 
می کند؛ جایی که چشمانش 
به وحشی گری انسان متمدن 
باز می شــود. انتشــار این 
داستان  نوشته »ادگار رایس 
باروز« برای نخستین بار در 
سال ۱۹۱2 به موفقیتی بزرگ 
تبدیل شد و برای چندین دهه 
از طریق فیلم ها، سریال ها، 
نمایش هــای رادیویــی، 
برنامه هــای تلویزیونی و 
کمیــک اســتریپ ها در 
فرهنگ عامه تأثیر گذاشت 
و بین دهه ۱۹3۰ تا ۱۹۷۰ در 
اوج بود، اما انیمیشن دیزنی 
در ســال ۱۹۹۹ به موفقیتی 
دوچندان دست یافت و حتی 
نمایشی اقتباسی از آن در 
تئاتر برادوی نیز روی صحنه 
رفت. کمپانی برادران وارنر در 
سال 2۰۱۶ در فیلمی با بازی 
»الکساندر اسکارشگورد« 
و »مارگو رابی« تالش کرد، 
یک مجموعــه فیلم جدید 
برای »تارزان« بسازد، اما این 
فیلم در جلب توجه مخاطبان 

شکست خورد.

راز ماندگاری 
خورشید کاروان

نویسنده و تهیه کننده نمایش 
»خورشــید کاروان« معتقد 
است راز ماندگاری این اثر این 
است که همیشه در اوج اجرا 

شده است.
مهدی متوســلی، نویسنده 
نمایش »خورشید کاروان« 
و سرپرست گروه فرهنگی و 
هنری »فدک« که به تازگی 
برای سی و یکمین سال متوالی 
روی صحنه رفتــه، درباره 
شرایط اجرای این نمایش در 
سال جاری گفت: واقعیت این 
است که در 3۱سالی که نمایش 
»خورشــید کاروان« روی 
صحنه رفته است شرایط بدون 
اضطراب و استرس نداشتیم 
و این روند اتفاق همیشگی 
بوده است. متوسلی به مهر 
گفت: معتقدم کــه مفهوم 
تئاتر با موضــوع اضطراب 
و استرس همراه است؛ زیرا 
پارامترهای زیادی باید برای 
اجرای یک تئاتر مهیا باشند. 
در این کلیت، شــرایط تئاتر 
در کشــور ما به دلیل کمبود 
ســالن های نمایش، مشغله 
متعدد هنرمندان و عوامل و 
کمبود امکانات، اضطراب و 
استرس را برای گروه و عوامل 
آن دوچندان می کند. متوسلی 
با بیان اینکه این استرس با ما 
همزاد بوده اســت، افزود: 
سال های زیادی پس از پایان 
»خورشید کاروان« کارمان به 

بیمارستان کشیده است. 
موسیقی

سعید راد: ما 
احتیاجی به 

سلبریتی نداریم

بازیگــر فیلم هایی چون 
»عقاب هــا« و »دوئــل« 
معتقد اســت مردم نیازی 
به ســلبریتی ها ندارند. به 
گزارش تســنیم، سعید 
راد گفت: »اگــر ما در یک 
سرزمین زندگی می کنیم 
باید در همه چیز شــریک 
باشــیم؛ در مصیبت ها و 
بحران های مردم هم شریک 
باشیم. مردم ما ثابت کردند 
که شریک همه این اتفاقات و 
شرایط هستند. شما ببینید 
ســیل و زلزله که می آید، 
مردم در میدان هستند. در 
این شرایط ما احتیاج به یک 
سلبریتی نداریم، احتیاج 
به سعید راد نداریم. مردم 

خیلی از ما جلوتر هستند. «

از رسول اکرم)ص( نقل است که خداوند متعال می فرمایند 

گپ
مساجد خانه های من در زمین اند همانگونه که ستارگان برای 
اهل زمین می درخشند، مســاجد نیز برای اهل آسمان 
نورافشانی می کنند. از همین جا می توان به اهمیت نقش مساجد در اسالم پی 
برد. مساجد به شــرط فعال بودن و نقش آفرینی مؤثر در زیست مومنانه 
شهروندان می توانند در وجوه مختلف زندگی روزمره و اجتماعی نیز مثمرثمر 
باشند. مسجد »الرضا)ع(« محله دهکده المپیک منطقه22 تهران ازجمله 
مساجد فعال پایتخت است که به دلیل فعالیت های مستمر و بی وقفه اش به 
شهرت رسیده است. درباره فعالیت های این مســجد با امام جماعت آن، 
حجت االسالم علی واشقانی فراهانی که از ابتدای ساخت این مسجد پیگیر 

امور مختلف آن بوده است، گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید.

مسجد »الرضا)ع(« چه ویژگی ای دارد که نامش بر سر زبان ها افتاده است؟
اینجا مسجدی است که بیست وچهارساعته آدم می آید و می رود. بیماران و مسافران 
در جوار مسجد اسکان دارند و من خودم مثل خادم دست به سینه در خدمتشان هستم 

و خدمات ارائه می دهم، به این معنی که به مسائل و مشکالتشان رسیدگی می کنم.
چه برنامه هایی در مسجد دارید؟

اینجا برنامه های گســترده ای داریم. خانم ها از ســاعت 9صبح تا اذان ظهر جلسات 
متعددی در مسجد دارند ازجمله قرآن، تفسیر نهج البالغه، اخالق و احکام، سفرهای 
زیارتی و سیاحتی، مراسم ملی و مذهبی و میالدها و شهادت ها که در این 2 ماه محرم 
و صفر تمام وقت این برنامه ها برقرار بود. از بســیاری از نقاط تهران به اینجا می آیند. 
براي آقایان هم روزهای چهارشنبه بعدازظهرها، جلسه قرآن از سطح ابتدایی تا سطح 

عالی داریم.

فکر می کنید چرا مسجد الرضا)ع( با چنین استقبالی مواجه شده؟
از خانم ها سؤال می کنیم که چرا به این مسجد می آیید؟ شما برای رسیدن به این مسجد 
از جلوی چندین مسجد عبور می کنید و به مسجد ما می آیید. این کار چه دلیلی دارد؟ 
جواب می دهند چون بقیه مساجد تعطیل است و چنین برنامه هایی ندارند. این مسجد، 
مسجدی مردمی است. مسجد سفارتخانه اسالم، امام جماعت سفیر آن و مردم، امت 
اسالم در مسجد هستند. مهم ترین موضوع این اســت که امام جماعت 2۴ساعته در 
مسجد حضور دارد و در تمام زمینه ها پاسخگوی مردم است. من در طول سال مسافرت 

نمی روم، مگر به دیدن پدرم در اراک که آن هم ســریع مــی روم و  برمی گردم. مردم 
می گویند  ای کاش مساجد دیگر هم چنین بودند. مسجد امام رضا)ع( سرای ملت ایران 
است. ما هزینه می کنیم، دوندگی می کنیم، مشکالت را تحمل می کنیم اما متأسفانه 

مسئوالن هیچ کمکی به این مسجد نمی کنند.
انتظار چه مساعدتی دارید؟ 

خب، مسجد ما حتي یک مغازه ندارد. اصال فعالیت اقتصادی ندارد.
پس چطور از پس هزینه های مسجد برمی آیید؟

مسجد را باید مومنین آباد کنند؛ مسجد حتما نباید مغازه داشته باشد تا آباد شود. کسانی 
اینجا برنده هستند که از مسجد مغازه ای را با قیمت پایین تر برای کاسبی شان اجاره می کنند. 
البته گاه برخی از کسانی که از مسجد مغازه اجاره می کنند، به نماز نمی آیند. شما در تهران 
آمار بگیرید مساجدی که مغازه دارند، چقدر نمازگزار دارند؟ الحمدهلل مسجد ما که مغازه 
ندارد، نمازگزار خوبي هم دارد. چیزی که مســجد را آباد می کند، مومنین و تالوت قرآن و 

شنید سخنان اهل بیت)ع( است. هزینه مسجد ما توسط نیکوکاران پرداخت می شود.
از دید شما، امام جماعت چه نقشی در پویایی مسجد دارد؟ 

یکی از مهم ترین شاخصه های فعال کردن مســجد، عملکرد امام جماعت است. امام 
جماعت زمانی امام جماعت اســت که در جمیع جهات امام جماعت مســجد باشد و 
خیابان های اطراف مسجد را محراب خود بداند. نه اینکه مردم فقط هنگام اذان و اقامه 
صدای امام جماعت را بشنوند. اینکه امام جماعت برود در محراب فقط نماز بخواند کار 
مهمی نکرده؛ این وظیفه اش است. مثل اینکه کسی که گرسنه است، نیاز نیست به او 
بگویند برو نان بخور. او باید برود ناهار بخورد. امام جماعت زمانی امام جماعت است که 
صدای مردم را به مسئوالن برساند. از مسئوالن مطالبه گر باشد. در  شأن اسالم نیست 
که دِر مسجد یک دقیقه بســته باشد. کشــور را باید هم اکنون از مساجد بسازیم. یک 
لحظه غفلت از مسجد، غفلت از نظام و قرآن است. مسجدی پویاست که مدافع اسالم و 
ارزش های دینی و حقوق شهروندان باشد. ماهیت مسجد قرآن و انبیاست. فلذا مسجد 
باید در بحران ها فعالیت کند. این در  شأن ملت ایرانـ  که شهید داده اند و انقالب کرده اندـ 
نیست که  امروز در خیابان ها چادرخواب باشند، پارک خواب و پشت بام خواب باشند. آیا 

مسجدی که 2هزار متر مساحت و امکانات الزم را دارد، صحیح است 
که مردم روبه روی مسجد در خیابان بخوابند؟ زمانی مسجد، مسجد 

است که در تمام زوایا گره گشای مردم باشد. 

گفت وگوی همشهری با امام جماعت مسجد فعال محله دهکده المپیک منطقه22 تهران

مسجدالرضا)ع( سرای امت اسالم است

بحران تماشاخانه های تعطیل
مشکالت اینترنت باعث شده سالن های نمایش خالی از تماشاگر باشند

تعطیلی تماشــاخانه های تهران بحرانی 

دیگر برای گروه های نمایشی ایجاد کرده؛ تئاتر
نزدیک به 2 هفته اســت که سالن های 
دولتی اجراهای خود را تعطیــل کرده اند. در کنار همین 
تعطیلی هــا برخی از مدیران تماشــاخانه های خصوصی 
معتقدند که اجرای نمایش یا از سرگیری اجراها با وجود 

مشکالت اینترنت و نبود تماشاگر معنایی ندارد.
به گزارش همشــهری، اولین مجموعه تئاتری که هفته 
گذشته اجراهای خود را تعطیل کرد مجموعه تئاترشهر 
بود. ایــن مجموعــه در اطالعیه ای اعالم کــرد که هنوز 
تصمیمی به بازگشایی سالن های نمایش ندارد و گروه های 
نمایشــی که اجراهای خود را در ســالن های تئاترشهر 
شروع کرده بودند دست از کار کشیدند. 2 سال تعطیلی 
تماشاخانه ها به خاطر کرونا، معیشت گروه های نمایشی 
را تحت الشــعاع قرار دارد و حال نبود اینترنت و مخاطب 
تئاتر در سالن های نمایشی تئاتر کشــور را وارد بحرانی 

دیگر کرده است.
گروه ها بخشی از ســهمیه اجرای خود را از دست داده اند 
و این موضوع باعث می شــود که جدول اجرای هر کدام 
از ســالن ها دچار بی برنامگی شــود. عــالوه بر مجموعه 
تئاترشهر، 2 سالن نمایشی مولوی در خیابان ۱6آذر هم 
درهای خود را بسته است. سالن های نمایشی که مدیرش 
می گوید با توجه به قطعی اینترنت، بلیت فروشــی بسیار 

کاهش یافته و گروه ها نمی توانند برای صندلی های خالی 
اجرایی داشته باشند. هر چند مدیر این تاالر عنوان کرده 
که حتما برای گروه های نمایشــی اجرای جبرانی درنظر 

می گیریم.

اجراهایی که لغو شد
تماشــاخانه ایرانشهر هم که بعد از شــیوع کرونا، وضعیت 
بحرانی داشــت با آغاز اجرا توانســته بود جانی تازه بگیرد 
اما تعطیلی ســالن های نمایش با هم مشکالتی را برای این 
سالن ایجاد خواهد کرد. تماشاخانه ایرانشهر که میزبان ۳ 
نمایش »آقای اشمیت کیه« به کارگردانی سهراب سلیمی، 
»سوم ماه می« کار سعید حسنلو و »رئالیسم مصنوعی« به 

کارگردانی ایمان اسکندری بود، تصمیم گیری درباره اجرا یا 
تعطیلی نمایش ها را به خود گروه های نمایشی واگذار کرد. 
هم اکنون هیچ کدام از این ۳ نمایش روی صحنه نمی روند. 
برخی از تماشاخانه های خصوصی هم از این قاعده مستثنی 
نیستند، یکی از این تماشــاخانه ها عمارت »نوفل لوشاتو« 
است که مدیر این تماشــاخانه عنوان می کند:»اگر شرایط 
در چند روز آینده آرام شود، در بهترین حالت از اواخر هفته 
جاری اجراهای خود را شروع می کنیم تا گروه های نمایشی 
در این فاصله، فرصتی برای تبلیغ و اطالع رسانی آثار خود 

داشته باشند.«
به گفته نامور شرایط به گونه ای اســت که خود گروه ها هم 
فعال شرایط را برای اجرا مناسب نمی دانند و به همین دلیل 
سالن ها تعطیل شــده اســت. وی اضافه می کند:»شرایط 
خاص اینترنت سبب شده گروه های نمایشی فرصتی برای 
اطالع رسانی و تبلیغ نمایش های خود نداشته باشند. وقتی 
تماشاگری در سالن نباشد، یک گروه نمایشی بعد از ماه ها 
تمرین و صرف هزینه، برای سالن خالی که نمی تواند روی 

صحنه برود.« 
ایمان اسکندری که نمایشش با استقبال تماشاگران روبه رو 
شــده بود، درباره ادامه اجرای آن به ایسنا می گوید: »فعال 
هیچ برنامه مشخصی برای از سرگیری اجراهایمان نداریم. 
۱۱ اجرا روی صحنه بردیم و بیش از ۱۷۰۰ تماشاگر داشتیم 
ولی شرایط اصال مناسب اجرای تئاتر نیست. بنابراین فعال 

اجــرا را متوقف کرده ایــم و ادامه اجراهایمان وابســته به 
شرایط اجتماعی است.«  وی در پاســخ به این پرسش که 
آیا تماشاخانه ایرانشــهر می تواند اجرای جایگزینی برای 
اجراهای لغو شده درنظر بگیرد، توضیح می دهد: »مدیریت 
ســالن قول داده که اجراهای جایگزینی را برای گروه هایی 
که اجرایشان متوقف شده، درنظر بگیرد. ۱9 اجرا باقی مانده 
و برای آماده سازی این کار هزینه بسیاری متحمل شدیم. 
به خصوص که اداره کل هنرهای نمایشی هم تا به االن هیچ 
حمایتی از اجرای ما نکرده ولی اجــرا در این وضعیت هم 

کارساز نیست چون شرایط مساعدی وجود ندارد.«
تاالر حافظ هم که اجرای »قفــس« محمد حاتمی را روی 
صحنه داشت، اجرای خود را به پایان رســاند. تماشاخانه 
شــهرزاد جزو پرکارهای تئاتر پایتخت به حساب می آید و 
به خاطر عدم حضور برخی از گروه ها اجرای خود را تعطیل 
کرده چرا که گروه ها معتقدند وقتی تماشاگری وجود ندارد 

اجرای نمایش هم بی فایده است.

تعطیلی سالن های تئاتر مشهد
سالن های تئاترشهر مشهد هم اجراهای خود را متوقف کردند 
و به طور حتم ادامه مشــکالت اینترنت و نبود تماشاگر باعث 

می شود که خیلی از سالن های تئاتر بار دیگر 
درهایش بسته شود و این مشکلی است که 

دامن گروه های نمایشی را می گیرد.

تماشــاخانه شــهرزاد جــزو پرکارهــای تئاتــر 
پایتخــت به حســاب می آیــد و به خاطــر غیبــت 
برخی از گروه ها اجرای خود را تعطیل کرده چرا 
که گروه هــا معتقدنــد وقتــی تماشــاگری وجود 

ندارد اجرای نمایش هم بی فایده است



يكشنبه 10  مهر 221401
شماره  8603

شهرهکیانوشرادگزارش
روزنامهنگار

قوانینثبتشدهدرکنوانســیونژنوداللتبر
اینموضوعداردکهکشــورهایمتعهد،باهمه
اسرایجنگیبایدرفتاریمناسبوانسانیداشته
باشــند.تأمینغذاولباسرایگان،رسیدگیبه
درمانومداوایاسرایمجروح،اسکانوفراهم
آوردنامکاناتبــرایزندگیدراردوگاهازجمله
قوانینیاستکهکشورهاملزمبهرعایتآندر
شرایطجنگیهستند.هرچنددررفتاربااسرا،
تفاوتهاییبهلحاظجنس،ســن،درجهنظامی
یاشرایطشــغلیوحرفهایممکناستدرنظر
گرفتهشــودامادربرخوردبااسرایعراقی،این
تفاوتهادربرخیلحاظنمیشدوهمهازحقوقو
مزایایمساویبرخورداربودند.تاکنونکتابهای
متعددیازخاطراتاسرایایرانیدراردوگاههای
رژیمبعثیعراقمنتشرشدهکهحاویخاطرات
تلخآنهاازشرایطسختزندگیدراردوگاهاسرادر
عراقاست.نسرینساداتیاندرکتاب»نگاهبان«
موضوعکتابخودرااردوگاهاســرایعراقیدر
ایرانقرارداده؛موضوعیکهکمترازآنشنیدهایم.
اودرگفتوگوباهمشهری،چگونگیتدوینکتاب
ووضعیتاردوگاههایاسرایعراقیرابرایمان

توضیحمیدهد.

پرستاری،نگهبانیومراقبتازاسراییکهتاچندی
پیش،درجبهههااســلحهخودرابهرویفرزندان،
برادران،همسرانوپدرانمانشــانهرفتهبودند،کار
آسانینیســت.رزمندگانایراندرجنگینابرابردر
جبهههاینبرددرحالدفاعبودندوگروهیدیگربر

حسبوظیفهانسانیواســامیبایدازدشمنانکه
اکنونحکماسیرجنگیراداشتندمراقبتمیکردند.
نسرینساداتیان،نویســندهکتاب»نگاهبان«برای
گردآوریخاطــراتوروایتآنچــهدراردوگاههای
اسرایعراقیگذشته،128ساعتبانیروهایارتشی
کهمسئولیتنگهداریازاســیرانعراقیدراردوگاه
رابرعهدهداشــتهاندوباپرســتارانوپزشــکیاران
بیمارستانهایارتشگفتوگوکردهو50خاطرهرا
درکتابیبانام»نگاهبان«بهرشــتهتحریردرآورده
است.تفاوتفاحشمیانآنچهدراردوگاههایایران
وعراقاتفاقافتاده،نخســتینموضوعیاستکهبا
خواندنکتاببهذهنمخاطبمیرسد.هرچندتکیه
برخاطرات،اولویتتدویناینکتاببودهاماساداتیان
بهاینموضوعاشــارهمیکندکــهحینجمعآوری
خاطراتبهسوژههاییفراترازآنچهانتظاربوددست
یافتهاند:»هدفماناینبودخاطراتنخستینروزورود
اسرایعراقیبهاردوگاههایایراندرآبانسال59تا
سال1382کهآخریناســرایعراقیازکشورخارج
شدهبودندراثبتکنیم.نگهداریاسرایعراقیدرنگاه
اولبهنظرکاریعادیمیآمداماوقتیخاطراتخوانده
میشود،مخاطبمتوجهاتفاقفاحشنگهداریاسرای
جنگیدرایرانوعراقخواهدشــد.حینگردآوری
خاطراتباموضوعفراراسراووظیفهخطیرپرستاران
وپزشکیارانمواجهشدمکهدســتمایهکتابهای

بعدیمنشد.«

ُحسنرفتاربااسرا
هرچنددرقوانینمربوطبهاسرایجنگیژنو،شرایط
وحتیمتراژفضاینگهداری،رسیدگیبهوضعیت
بهداشــتودرمان،جیرهدرمانیوحقوقیکهباید
بههراسیردادهشودمشــخصشدهاست،اماروحیه
مهماننوازیونگاهمهربانانهایرانیهادراردوگاههای
اسرایعراقیسرمنشأرفتاریانسانیفراترازقوانین
ثبتشدهبود.درکتابدفاعمقدس)جنگتحمیلی(
دراندیشهامامخمینی)ره(بهنقلازرهبرانقابآمده
است:»منســفارشمیکنمتمامکسانیراکهاین
اسرادراسارتآنهاهستند،بهحسنسلوکوبهرفتار
انسانی.مهماننداینهابرایشماوالبتهاالندردست
آنهااسلحهنیست.االنایناشخاصیکهاسیرمملکت
اسامیهستنداسلحهندارندوبایدبهطورانسانیو

بهطورخوبباآنهارفتاربشودکهمیشود.«
ساداتیانبااشارهبهبیاناتامام)ره(میگوید:»زمانیکه
منشوراسرایعراقیتوسطامامخمینی)ره(وضعشد،
آنهامهمانانایرانبهشمارآمدند.نیروهاینگهدارنده،
اززمانیکهیکعراقیاسیرمیشد،بادیدمهمانبا
اونگاهورفتارمیکردند.رســیدگیبه65هزاراسیر
عراقیکهگاهیدریکاردوگاهتعدادشــانبهباالی
5هزاراسیرمیرسیدکارآسانینیست،اماهمهآنها
مهمانبهشمارمیآمدند.دیدارباخانوادههااگرچهدر
قوانینژنوومربوطبهاسرانیامدهاست،اماپیشآمده
بودکهخانوادهیابستگانشــانبااسراماقاتکرده
بودند.بهنظرمن،بزرگترینوعجیبتریناتفاقات
دربرخوردبااسرایعراقیدرایراناتفاقافتادهاست.
تصورکنیدکشوریدرحالحملهبهشهرهایایران
استواسرایهمانکشوردرجاییزندگیمیکنندکه
چندقدمبامحلزندگیمافاصلهندارد.آنهادشمنما
هستند،اماهمانآذوقهغذاییرادارندکهمادرشرایط
جنگیممکناســتبرایتهیهآنمشکاتیداشته
باشیم.معتقدمنیروهاینگهدارندهبااسرایجنگی
عراقی،همجنگیدندوهمزندگیکردند.تضادجنگ،
زندگیاست.وقتیجنگهست،معنایزندگیازبین
میرود،امانیروهایایرانیهابراحساساتخودغلبه
کردندودربرخوردبااسرایعراقیشاهکاریرابهوجود
آوردندکهبهنظرمنکمترازآنشنیدهایموهمهاینها
درحالیاستکهماازشرایطسختاسرایایرانیدر

عراقباخبربودیم.«

گذشتزمانوفراموشیخاطرات
دژبانارتشجمهوریاسامیایرانتنهایگانمنسجم

درارتشاســتکهمسئولیتو
ماموریــتنگهداریازاســرادر
زمانجنگرابرعهــدهدارد،اما
دردوراندفاعمقــدسبهدلیل
وسعتماموریتوتعدادزیاداسرا،
تعدادیازیگانهاینیرویزمینی
همدرایــنکاردخیلشــدند.
ســاداتیانبرایتهیهخاطرات
اینکتاببامشــکاتیبهلحاظ
فاصلهزمانیوفراموشیخاطرات
روبهروبودهاست؛»وقتیشروعبه

جمعآوریخاطراتکردم،سراغافرادیرفتمکهمحل
سکونتشاندرتهرانوشهرهایاطرافبود.حینکار
باتوجهبهخاطراتیکهضبطمیکردیمافرادیهمبه
مامعرفیشدندکهدراموربهداشتودرمانفعالیت
میکردند.سرهنگاصغرعزیزی،معاونکمیسیون
اسرایعراقیومدیرکمیتهکاراســرایعراقیبود
کهازسال1342بهصورتروزنگارخاطراتشراثبت
کردهاست.زمانیکهسرهنگعزیزیبرایهمکاری
بهحوزههنریدعوتشــدند،کمکبسیاریکردتا
توانســتیمبافضایمحلنگهداریاسراوافرادیکه
درآنجافعالیتمیکردندآشناشــویم.زمانزیادی
گذشتهبودوبیشترهمکارانشــانبازنشستهشدهو
بســیاریازخاطراترافراموشکردهبودند.برخی
مصاحبهشوندگانپزشکیارانوپرستارانبودندکه
وظیفهپرستاریومداوایاســرایبیماررابرعهده
داشتند.برایمباورپذیرنبودوازآنهامیپرسیدمچطور
میشودبادشمنیکهخواهروبرادرشماراموردحمله
قراردادهبهچشمبیمارنگاهکنید؟درپاسخمیگفتند
کهماســوگندپزشــکییادکردهایم.هرچندشاید
روزهایاولمقداریتــرسدردلمانبوداماازهمان
موقعباایندیدکهاینهابیمارمانهستندوبایددرمان

شوند،شروعبهکارکردیم.«

روایتهاییبرمبنایواقعیت
ساداتیانمعتقداست:»ادبیاتپایداریومقاومتهر
کشوریبرایمردمآنکشورقابلتقدسوستایش
است.تاریخدفاعمقدسنشــانمیدهدکهافرادی
کهازجنسخودمابودند،ازشهرهایدورونزدیکاز
جانومالوخانوادهخودگذشتند،بهخاطراینکهمادر
امنیتزندگیکنیم.اگرمیخواهیم
ازراهنوشــتنکتابحقمطلبرا
درقبالاینافــراداداکنیم،بایدبه
دورازشعارزدگیوبهگونهایباشد
کهنوجوانامروزیبداندآنهاافسانه
ودستنیافتنینبودند.بهنظرمن
باذکــرچندکتــابازکتابهای
خارجیکهدرمورددفاعآنکشور
اســت،میتوانمشــوقجوانان
امروزیبــرایخواندنکتابهای

حوزهدفاعمقدسشد.«

زندگی و امید در جنگ
»نسرینساداتیان«درکتاب»نگاهبان«ازوضعیتاردوگاههایاسرایعراقیدرایرانمیگوید

عقیق؛روایتیازشهیدخرازی
آشناشــدنبازندگــیفرماندهــانجــواندفاعمقدسو
رشادتهایآنهادردفاعبادشــمنیکهکشورمانراهدف
قراردادهبودیکیازاهدافانتشاراتشهیدکاظمیبرایچاپ
کتابهاییباموضوعفرماندهاناست.کتاب»عقیق«نوشته
نصرتاهللمحمودزادهازاینانتشــاراتبهزندگیداســتانی
فرماندهدالورلشکر14امامحسین)ع(اصفهانشهیدحسین
خرازیپرداختهاستکهدرحالیکهیکدستخودراازدست

دادهبود،امافرماندهیلشکررابرعهدهداشت.
اینفرماندهدالور،درغائلهکردستانبعدازرشادتهاییکه
درزمینهآزادکردنشهرسنندجازخودنشانداد،بهسمت
فرماندهیگردانضربتدرآمدوپسازیکســالخدمت
صادقانهدرکردستانراهیخطمقدمجنوبکشورشد.پساز
عملیاتپیروزمندانهطریقالقدسبودکهتیپامامحسین)ع(
رسمیتیافت.حاجحسیندرسمتفرماندهیرشادتهای
بسیاریازخودنشانداد.درعملیاتکربای5سال1365با
خمپارهایکهدرنزدیکیاشمنفجرشدروحعاشوراییاوبه
ملکوتاعلیپروازکرد.کتابعقیقبرگزیدهســومیندوره
کتابســالدفاعمقدساست.»بســترآرامهور«و»جاده

بهشتیان«ازدیگرآثارنصرتاهللمحمودزادهاست.

دربخشیازکتابعقیقمیخوانیم:
عملیــاتوالفجــرمقدماتی
تعیینکنندهبود.دشــمندر
منطقهحضورفعالداشــتو
عبورازدلرملهایجنوبو
غرببســتانبزرگترینمانع
بهحسابمیآمد.منطقهفکه
باانبوهیازلشــکرهایسپاه
وارتشمواجهشــد.حسین
تعدادیازفرماندهانلشکررا
فراخواند.عملیاتکهشروعشد،
لشکرهادروهلهاولبامشکل

روبهروشدند.حسیننگرانعملیاتبودکهپشتبیسیمخبر
شهادتحبیباللهیرابهاودادند.بهحبیباللهیعشقمیورزید.
خواستلشکرهايفرماندهانراترککند.ردانیپوربلندشدکه
مانعششود.حسینگفت:»میدانیحبیباللهیراازدستدادن
یعنیچه؟«ردانیپورباحالتیجدیگفت:»شمافرماندهلشکر
نیستید،یکسپاهدراختیارشماست.«حسینگفت:»منسپاه
راهمدرخطمقدمفرماندهیخواهمکرد.«ردانیپورساکتشد.
گذاشتحسینبرود.حسینگفتباتانکخواهدرفت.برایعبور
ازآنمنطقهتانکبهترعملمیکرد.طولینکشیدکهتانکیرا
آمادهکردند.حسینسواربرتانکبهسمتخطمقدمحرکتکرد.
تیپامامحسین)ع(درمیاندودوآتشواردخطشدوازهمان

محوربهسمتخرمشهرحرکتکرد...

»درلباسسربازی«مستندیاز
خاطراتشفاهیمقاممعظمرهبری

مجموعهمستند»درلباسســربازی«روایتیویژهازحضور
رهبرمعظمانقابدرجبهههاازنخستینروزهایآغازجنگ
تحمیلیتاترورایشاندرتیرماهسال60استکهاینروزهااز
شبکههایمختلفسیماپخشمیشود.دراینمستندکهبه
تهیهکنندگیوکارگردانیمهدینقویانساختهشده،برخی
تصاویر،فیلمها،اسنادوهمچنینخاطراتشفاهیخودگفته
آیتاهللخامنــهایازدوراندفاعمقدسبراینخســتینبار
منتشرشدهاست.»مسئولیتهاینظامیآیتاهللخامنهایدر
سالهایاولانقاب«،»ممانعتایشانازفروشهواپیماهای
نظامیتوســطدولتموقت«،»ماجرایحضورایشــاندر
جبهههاوتشکیلستادجنگهاینامنظمباهمراهیشهید
چمران«،»ماجرایآزادسازیسوسنگرد«و...ازموضوعاتی
هستندکهدرلباسسربازیبهآنهامیپردازد.اینمستندبه
همتمؤسسهپژوهشی-فرهنگیانقاباسامی)دفترحفظ
ونشــرآثارحضرتآیتاهللالعظمیخامنهای(،بهمناسبت
چهلمینســالگردآغازدفاعمقدسوباهمکاریشبکهیک
سیماومؤسسهفرهنگی-هنریشهیدآوینیتهیهشدهاست.
بخشیازاینمســتندبهاتفاقاتســالهایابتداییجنگ
تحمیلیتاتاشبرایجلوگیریازســقوطسوســنگردو
شکستنحصراینشهراختصاصداردوبهمواردیهمچون
آغازجنگتحمیلی،عزیمترهبریبهجبههدرروزهایاول
جنگبههمراهدکترچمران،سروساماندادنبهنیروهای
اهوازوجلوگیریازسقوطشهر،حضوردرخطمقدمجنگ
و500متریاستقرارنیروهایدشمن،راهاندازیتشکیات
ستادجنگهاینامنظمتوسطرهبریوشهیدچمران،اجرای
طرحرهاکردنآبکرخهبرایجلوگیریازپیشرفتنیروهای
دشمنتوسطرهبری،شکارتانکهایدشمن،عزیمتمداوم
رهبریبینتهرانواهواز،پیگیریرهبریبرایبسیجمردم
دردفاعازکشور،سستیوسوءمدیریتبنیصدردردفاعاز
کشوردرزمانجنگتحمیلی،تاشرهبریبرایبهبوداوضاع
جبههها،تقابلرهبریوبنیصدردرمواجههبادشمنبعثی،
تاشبرایجلوگیریازسقوطسوسنگردوشکستنحصر

شهربههمراهشهیدچمراناشارهدارد.

خاکریزهاینمکی
مجموعهپویانمایی»خاکریزهاینمکی«کاریازمرکزهنرهای
رقومیبسیجاســتکهبانگاهیطنزبهخاطراتدفاعمقدس
پرداختهاست.اینپویانمایی،بازخوانیخاطراتیازرزمندهها
درقالبطنزاستکهبابیانیاجتماعیدرموضوعاتمختلف،
وقایعجبههرابهتصویرمیکشــد.ناگفتهنمانداینمجموعه
برداشتیآزادازمجموعهکتابهای»ترکشهایولگرد«است
کهبرایگروهسنیکودکساختهشدهاست.خشمشب،جبران
میکنم،توفیقاجباری،خوابنمایبدشانس،پهلوانپنبه1و2،
گودزیاواردمیشود،مأموریتویژه،سینهفتموبرزیلیهای
آبادانی1و2عناوینبخشهاییازاینمجموعهپویانماییاست.

برگزاریجشنوارهتئاترایثار
»هفتمیــنجشــنوارهملــیتئاترایثــار«در
11موضوعبهکوششادارهکلامورهنریبنیاد
شهیدوامورایثارگراناستانیزدبرگزارمیشود.
موضوعاتاینجشــنواره»ایثاروایثارگریدر
طولتاریخایران«،»شهداوجانبازانوآزادگان
دفاعمقدس«،»شهدایمدافعحرموامنیت«،
»ایثاروشهادتدرفرهنگعاشوراییورضوی«،
»ایثارروستائیانوعشــایرکشور«،»ایثارکادر
درمانوآتشنشــانها«،»ایثاردرقرآنکریم
سیرهائمهاطهار)ع(«،»شــهدایدانشآموز«،
»ایثــاراجتماعــی«،»4000شــهیداســتان
دارالعبادهیزد«و»خاطراتجانبازان،آزادگان
وایثارگراناستانیزد«هســتند.عاقهمندان
میتواننددر2بخش»صحنهای«و»خیابانی«
دراینجشــنوارهشــرکتکنند.آخرینزمان
ارســالآثاربهاینجشــنوارهکهدرهفتهآخر
آذرماه1401برگزارمیشــودبیســتممهرماه

خواهدبود.
براســاساینفراخــوان،بهرتبهنخســتدر
بخشهاینویســندگی،طرحوایــده)نمایش
خیابانی(،کارگردان،بازیگریمردوزنبهترتیب
تاســقفمبلغ10،8و12میلیــونتوماناهدا
خواهدشــد.برایآندســتهازافرادکهموفق
بهکســبرتبهنخستتاســومدربخشهای
طراحیصحنهولباس،موســیقی،طراحیفضا
)نمایشهایخیابانی(وطراحیحرکتمیشوند
هممبلغ7،10و5میلیــونتومانجایزهدرنظر

گرفتهشدهاست.

»تخریبچی«رونماییشد
درهفتــهدفاعمقــدسازکتــاب
»تخریبچــی«بهقلمبهــروززارعی
رونماییشد.اینکتابداستانهای
طنزباموضوعدفاعمقدساستکه
درنشرزمزمهدایتدر116صفحه

منتشرشدهاست.
درقسمتیازمتنکتابمیخوانیم:
»13سالداشتموسنمبرایاعزامبه

جبههکمبود.برایاینکهفرماندهبسیجنتونهبهانهایجور
کنهوجلویاعزاممروبگیره،بادستکاریتوشناسنامه،
تاریختولدمرویکسالکشــیدمجلو،چهاردهسالهشدم!
ازشــانسبد،همقدمکوتاهبودوهمبدننحیفوالغری
داشــتم.برایاینمشــکلهمچندتاکفیبرایکفشــم
خریدموســعیکردمموقعراهرفتن،رویپنجهپاراهبرم
وخودمروقدبلندترنشونبدم؛طوریکهراهرفتنمشبیه
لکلکهاشــدهبود.برایاینکهالغرونحیفجلوهنکنم،
یکپارچهبزرگدورشــکممبســتمکهبیشترشبیهزن
باردارشــدهبودم.اونقدرتابلوبودمکهنقشــهامسریعلو
رفتوباعثشــدفرماندهبسیجکههمســایهماهمبودو
همهبهنامآقاماشاءاهللمیشناختنش،بیشتربامنسرلج
بیفته...یکروزوارددفتربسیجشدموبهاصرارخواستمکه
هرطورشدهبهجبههاعزاممکنن؛اماهرکاریکردم،فایده
نداشت؛برایهمینبافریادبهسمتآقاماشاءاهللحملهور
شدم.بیچارهخیلیشوکهشدهبودوچشمهاشداشتاز
حدقهبیرونمیزد.نمیدونستچیکارکنه!منهمدست
انداختموکاهگیسشروازســرشبرداشتموالفرار!تازه
یکسالبودکهآقاماشاءاهللواردمحلهماشدهبودوکسی
نمیدونســتکچلهومنجزومعدودافرادیبودمکهاین

نکتهروفهمیدهبود.«

خاطرهاز»شنود«درجبههها
علیاسحاقی،مســئولواحدجنگالکترونیکسپاه،درکتاب
»تاریخشفاهیدفاعمقدسجنگالکترونیک«بهخاطرهجالبیاز

واحدشنوداشارهکردهکهدرادامهباهممیخوانیم:
»واحدشنوددرعملیاتهایثامناالئمهوطریقالقدس،آوازه
خیلیبلندیپیداکردوفعالیتایــنواحدبرایفرماندهان
جالبتوجهبود.خودشانهمدرفکرتهیهوتدارکمثایک
پستشنوددرمجموعههایخودشانبودند.مننیازهایمرا
بافرماندهانلشکرهایاصفهان،تهران،شیرازوآذربایجانو
کسانیکهخیلیبهآنهانزدیکبودممطرحمیکردم.بهاحمد
کاظمیگفتمکهحاجاحمد،شمااگریکفردمخابراتیبهدرد
بخورعراقیدرلشکرتاسیرشود،چهکارشمیکنی؟گفت
اگربهدردمبخورد،اولپیــشخودمنگهشمیدارمواگربه
دردمنخورد،حتمااورابهشمامیدهم...یکسریمعیارهایی
بودکهدوســتان)مرکزبازجوییاســرا(بهمامیگفتندوما
براساسآنهاپناهندهراارزیابیمیکردیم.اگرمیدیدیماینفرد
همتخصصواحدشنودرادارد،همدانشدارد،همانگیزهدارد،
هممورداعتمادواطمیناناست،اورابهکارمیگرفتیم.ماعرب
زبانآموزشندادیموازمعاودینعراقیاستفادهمیکردیم؛
یعنیایرانیهاییکهدرعراقبودندوازسال1348بهبعدرانده
شــدندوداخلایرانآمدند،یاازپناهندههایعراقیباسطح
سوادباالکهمتخصصالکترونیکهوایی،زمینی،دریایییا
زرهیبودند،استفادهمیکردیم.حتمامیبایستمتخصص
اینسیستمهامیبودند.اگرجنگالکترونیکبلدنبودند،در
کار،جنگالکترونیکرایادشانمیدادیم.سهنفرداشتیمکه
دکتریداشتندوبهکمکماآمدند.آنهاتحلیلنبرد،تحلیل
سیستمهاوتجزیهوآنالیزسیستمهاراخوببلدبودند.یکیاز
آنانآدمبسیارمتمولومتمکنیبود.درکویتزندگیمیکرد،
امابهخاطرنظامجمهوریاسامیبازندگیاشبهایرانآمد.

حقوقتعدادیازمجاهدینعراقیمارااومیداد.«

خـبر

برشیازکتاب

خـبر

معرفیپویانمایی

خـبر

حامدیزداني؛روزنامهنگارمعرفیکتاب

گاهیمانندپدروگاهیمانندمادردلداریشانمیدادیم

کتاب»نگاهبان«حاصلمصاحبههایاصغرعزیزیونسرینســاداتیانبانیروهاینگهدارندهمکث
اسیرانعراقیدرایراناست.البتهکتاببهنامیکنویســندهیعنیساداتیانتوسطانتشارات
سورهمهرچاپشدهاست.طبقروایتاینکتاب،نیروهاینگهدارندهعمدتاارتشیوبهصورت
گردشیدراردوگاههایمختلفتهرانوشهرهایدیگردرحالخدمتبودند.نیروهاینگهدارنده
اسیرانعراقیکهدرکتاب،بانامنگاهبانشناختهمیشوندباپدراندورافتادهازفرزندوخانواده،

پسراندلتنگمادروپدرومجروحانیکهدچارافسردگیمیشدندارتباطداشتند؛اسراییکه
نمیدانستندکیقراراستجنگتمامشودوآیامیتوانندبهخانهوکاشانهخودبرگردندیاخیر.
نگاهبانانگاهیمانندپدروگاهینیزمانندمادراسرارادلداریمیدادندتاتحملایندوریبرای
آنانآسانشود.همهزحمتهابرایراحتکردنمهمانانعراقیدرکمیسیونادارهاسیرانعراقی

برنامهریزیمیشدودرراساینکمیسیونشهیدحاجآقامحمدعلینظرانقرارداشت.

پزشکیارمریمشریفی
پسرسهسالهام

سرمشستوشورابرمیدارمومیخواهمرویزخمروایت
بیماربریزم.بادیدنصورتخیساسیرعراقیدست
وپایمبیحرکتمیماند.خطنگاهشرامیگیرم،به
چشمانمعصومپسرسهسالهاممیرسم.ناخودآگاه
دستپســرمرامیگیرموازرویصندلیبلندش
میکنم.میخواهمازاتاقبیرونبرومکهاسیرعراقی
باصدایگرفتهمیگوید:»میشهنرید؟«میایستم
ومیگویم:»جایبچهاینجانیست!«اسیرعراقی
میخندد.میگوید:»تاچنددقیقهپیشمیخواستید
دکترقبولکندپسرتونتویبیمارستانپیششما
بماند،اماحاالازمنترســیدید؟«میگویم:»این
حرفهابهشماربطینداره!«یکدفعهدهانشراباز
میکندوآهبلندیازدردمیکشد.چشمازپسرم
برنمیدارد.میگوید:»اگرمســلمانی،پسرترو
بیروننبر!پسرمشبیهاونه.وقتیمیبینمشیاداون
میافتم!«بهپسرمخیرهمیمانم.ساکتوآرامکنار
دراتاقایستادهوبهاسیرعراقینگاهمیکند.اسیر
عراقیمیپرسد:»اسمتچیهپسرم؟«انگاردنیارا
بهپسرمدادهاند.ذوقمیکندوچندقدمبهطرف
تختبرمیداردومیگوید:»محمد!«باشــنیدن
صدایگریهاسیرعراقیشوکهمیشوم.درهمین
حیندکتربههمراه2پرستاربهدنبالصداوارداتاق
میشــوند.دکتربادیدنگریهوزاریاسیرعراقی
میگوید:»خانمشریفیچهشده؟«میخواهمحرفی
بزنمولیمحمدپیشدستیمیکندوبالحنشیرین
کودکانهاشمیگوید:»عموگریهمیکنه!«اســیر
عراقیباشنیدنصدایمحمدآراممیشود.میگوید:
»شماهانمیفهمیددوریازخانوادهچیه!اینپسررو
میبینمیادمحمدخودممیافتم.«دکترچشمانش
راریزمیکند،میگوید:»عبدالقادر!تومگهحرف
هممیزنی؟«اسیرعراقیسرشراپایینمیاندازد.
دکترمیگوید:»پسرازبداخالقیوحرفنزدنهایت
دلتنگیپسرتبوده!خب،اگرقولبدیبرایجراحی
ریهاتباماهمکاریکنی،ازخانمشریفیمیخواهم
پســرشروبیارهتاببینی!«چشمهایعبدالقادر
میدرخشدوباتکانسرخیالدکترراراحتمیکند.

سروانهادیپورآصفی
مالقاتدراردوگاه

امروزروزمالقاتاسیرانعراقیباخانوادههایشاناست.روایت
روزهایاواسطپاییزاستوهواهممالیماست.عقربه
ســاعتبهکندیحرکتمیکند.عقربهکوچکروی
ساعت10میایستد.نخستیننفرواردمحوطهاردوگاه
حشمتیهمیشود.اوپیرزنیاستباچشمانضعیفو
کوچکشدهکهسراسیمهاطرافرانگاهمیکند.اسیران
عراقییکییکیبهطرفمحوطهاردوگاهمیآیند.یکی
ازاسیرانباقدمهایبلندبهطرفپیرزنمیآید.پیرزن
بادیدنپسرش،چروکصورتشبهپهنایتمامدنیایش
بازمیشود.باکلماتنامفهومعربیدرحالیکهآغوش
خودرابرایپسرشبازمیکند،قربانصدقهاشمیرود.
پسرشرابغلمیگیرد.ازسرتانوکانگشتاندست
پسرشرامیبوسدوگاهیهمبومیکشد.اسیرعراقی
درآغوشمادرمیلرزد.انگارنهانگاریکاســیرومرد
جنگیاست.دلممیخواهدازنزدیکببینمشان.پشت
درختکاجمیرومونگاهشانمیکنم.رویچمنهای
اردوگاهحشمتیهمینشینند.اسیرجوانبلندقامتپای
مادررامیکشدوسرشرارویپایمادرمیگذرد.صدای
گریهاشمحوطهاردوگاهراپرمیکند.دستانخالکوبی
پیرزنرویموهایپرپشــتمشکیپسرشکشیده
میشود.بهزبانعربیحرفمیزنند.پیرزنگریهمیکند
وگاهیمیانگریهازخوشحالیقهقههمیزند.محوطباز
اردوگاهحشمتیهپرشدهاستازخانوادههایعراقی
کهبرایدیدناسیرانعراقیبهایرانآمدهاند.پشتم
رابهدرختکاجاردوگاهتکیهمیدهموبهاندازههمه

بغضهایاینسالهایجنگگریهمیکنم.

سروانقادرعباسی
دیداردوبارهدرنجف

یکانگشترباقیمتمناســبمیخواهمتویحرمروایت
امیرالمؤمنین)ع(تبرککنم.تویهمینفکرهاهستم
کهچشمامبهمغازهانگشترفروشیبزرگیمیخورد.
میرومتو،چندانگشترراامتحانمیکنموباچندکلمه
عربیکهمیدانمقیمتهاراازفروشندهمیپرسم.چند
وقتپیشیکانگشترتویدستیکیازدوستانمدیده
بودموخوشمآمدهبود.ازنجفخریدهبود.تویویترین
مغازهچشمامبهدنبالهمانانگشترمیگردد.رویهر
انگشترییکعیبمیگذارم.همهانگشتهایمرابا

انگشترهاپرمیکنم.
یکضربهبهشانهاممیخورد.باخودممیگویمدیدی
آنقدرصاحبمغــازهرااذیتکــردیکهعذرترا
خواست.برمیگردمویکمردمیانسالمیبینم.مرد
باقدمتوسطوچشموابرویمشکیبهمنزلزدهاست.
ازکارشجامیخورم.همانطورکهبهصورتمردنگاه
میکنم،یکیازانگشترهاراازدستمدرمیآورموروی
میزمیگذارم.آبدهانــمراقورتمیدهم.ابروهای
پرپشتومشکیاشراباالمیدهدومیگوید:»یعنی

منونشناختی؟«
میگویم:»نه!نمیشناسم.«دستشرابهآرامیروی
شانهاممیگذاردومیگوید:»برادرعباسی،اردوگاه
اسیرانعراقی؟منممترجمکمپ،بازمنشناختی؟«
هنوزحرفهایشتویمغزمنشسته.ازقیافهمبهوت
منخندهاشمیگیرد.صورتســفیدشســرخ
میشود.چقدرشبیهنوریاست؛اسیرعراقیکههر
وقتمیخندید،مثللبوســرخمیشد.مردعراقی
بالبخندانهنوزجلویمنایستادهاســت.ناگهان
میگویم:»نوری؟تونورینیستی؟«باسرشحرفم
راتأییدمیکند.آنقدرمحکمبغلممیکندکهصدای
مچالهشدنعینکمراتویجیبپیراهنممیشنوم.
نوریصورتم،پیشانیاموشانههایمرامیبوسدودر
میانتعجبمردانگشــترفروشدستهایمراتوی
دستانشگرفتهباصدایبلندمیخواهدمرابهخانهاش
ببرد.میگویم:»فکــرشراهمنمیکردمیهروزتوی
عراقشماهاروببینم،دنیاچقدرکوچیکه!«میگوید:

»دنیابزرگه،مثلشما!«
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کشف حجاب رضاخانی
 2  اشاره در باب آغاز و فرجام

تغییر هویت، با تغییر لباس!
رضاخان پس از نیل به ســلطنت، به اندیشــه کپی برداری 
فرهنگی از کشور ترکیه، سعی کرد تا لباس زنان و مردان ایران 
را تغییر دهد. وی برای تحقق این امر، نخست به زمینه سازی  
پرداخت و نهادهایی چون کانون بانوان را تاسیس کرد. این 
کانون به ظاهر، فعالیت های غیرسیاسی داشت، اما در واقع 
هدف غایی آن، بستر سازی  برای کشــف حجاب بود. زهرا 
سعیدی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در این باره آورده است:
»ریاست کانون بانوان در بدو تاســیس آن، بر عهده شمس 
پهلوی بود. شمس نیز همچون سایر افراد خاندان پهلوی، با 
2هدف به سرپرستی سازمان ها و نهادهای مختلف اجتماعی 
اقدام می کرد: یکی تبلیغ بین مردم به عنوان فردی نیکوکار 
و دلســوز به حال محرومان و کســب وجهه برای خاندان 
پهلوی و دیگری کسب درآمد مادی و سوء استفاده از بودجه 
سازمان ها و مصرف آن در سفرهای شخصی خارجی و هزینه 
از بیت المال. ظاهــرا کانون با جمع آوری زنان روشــنفکر، 
درصدد ایجاد راه هایی برای آموزش و باال بردن آگاهی زنان 
و دختران بــود. علی اصغر حکمت دراین باره آورده اســت: 
هدف کانون آن اســت که به تدریج، در مــدارس دختران 
مجالس جشن و خطابه تشــکیل داده و دختران در آنجا با 
روی باز، در صف دانشجویان قرار گرفته و به ایراد خطابه های 
اخالقی و سرودهای مخصوص مدارس هم آواز شوند و رجال 
محترم را هم در آن مجالس دعــوت کنند و بعد از آن مانند 
پسران به ورزش و مشق بدنی مشغول شوند... گرچه اهداف 
کانون سیاســی نبود و ظاهرا امور خیریــه و اهداف متعالی 
را شامل می شــد اما درواقع هدف اصلی آن، تربیت فکری 
بانوان، به سبک مقبول خاندان پهلوی بود که کنار گذاشتن 
حجاب مهم ترین آنها به شمار می آید. ازاین رو شاهدیم که با 
تصویب اساسنامه کانون، کنار نهادن چادر نیز از اهداف این 
کانون اعالم شد. بر این اساس، دولت پیش از تشکیل کانون 
نیز اقداماتــی به منظور حذف حجاب زنــان انجام داده بود. 
چنان که در مهر 1313با صدور اعالمیــه ای، مردم را برای 
پذیرش آمــوزگاران زن بی حجاب آماده کرد. جالب اســت 
بدانید زنان عضو کانون بانوان ایران، از نخستین کسانی بودند 
که پیش از دستور کشف حجاب، بدون چادر در معابر عمومی 
حرکت می کردند و پلیس دستور محرمانه دریافت کرده بود 
که از آنان حمایت کند. 8ماه پــس از فعالیت این کانون، در 

17دی ماه 1314، فرمان کشف حجاب صادر شد... .«
دی ماه 1314، فرصتی بود که رضاخان آن را برای کلید زدن 
تئوری کشف حجاب، مناسب تشخیص داد. با این همه این 
عملیات، صرفا مورد پذیرش بخش هایی معدود از جامعه قرار 
گرفت و به بدنه آن تسری نیافت. محمدرضا چیت سازیان، 

پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در این فقره می نویسد:
»هرچند مسئله آزادی حجاب و پوشش در دوران قاجاریه 
و در میان محافل روشــنفکری مطرح شــد اما اجرای این 
سیاست به صورت سیســتماتیک و در سطح کالن، مربوط 
به دوره پادشاهی رضاشاه اســت. او که به شدت تحت تأثیر 
تحوالت ترکیه عصر آتاتورک بود، بر آن شد تا کشف حجاب 

را اجرا کند.

 

رضاشــاه خود به صراحت به محمود جم کــه این طرح در 
دوران نخســت وزیری او اجرایی می شــد، گفت: این چادر 
چاقچورها را به چه صورت می توان از میان برداشت؟ 2سال 
است که این مسئله ذهن من را درگیر کرده است، از وقتی که 
به ترکیه سفر کردم و از نزدیک دیدم که چگونه زنان ترکیه 
حجاب را دور انداخته و دوش به دوش مردها کار می کنند، 

دیگر از هر چه زن چادری است نفرت دارم... .
بدین ترتیب طرح کشف حجاب، در دی ماه سال 1314ش 
آغاز شد. البته رضاشاه پیش از این و در فاصله سال 1313ش 
تا 1314ش، تالش کــرد زمینه و بســتر الزم برای توجیه 
افکار عمومی را فراهم آورد. برای مثال جشــن ها و مراسم 
سخنرانی متعددی در این مقطع در تهران و دیگر شهرهای 
کشور برگزار شد. به هر صورت رضاشاه در روز عملی کردن 
این سیاست، به تمامی وزارتخانه ها به خصوص وزارت دربار 
و معارف دســتور داد که مقدمات مراســم بزرگی را که به 
مناســبت آزادی زنان و احقاق حقوق ایشــان بود، فراهم 
کنند. او در این مراســم که به مناســبت اعطای دانش نامه 
به فارغ التحصیالن دانشــگاهی برگزار شد، ضمن تبریک و 
تهنیت به مردم ایران، ابراز امیدواری کرد که این پیشرفت، 
نصیب همه زنان کشور حتی کسانی که در روستاهای دور 
و دراز کشور زندگی می کنند، شــود. در واقع اگر بخواهیم 
به صورت دقیق تر صحبت کنیم، بعد از طرح جنجال برانگیز 
کشف حجاب، تعداد کمی از زنان کشورمان بودند که با آن 
همراه شدند. این زنان بیشــتر اقشار فرنگی مآب را تشکیل 
می دادند که مسیر غرب گرایی را در پیش گرفته و در زمینه 
کشــف حجاب فعالیت می کردند. این امر همچنین شامل 
زنان دربار نیز می شــد. در واقع به واســطه حضور افراد در 
قدرت، زنان این متنفذین از نخســتین کسانی بودند که به 

طرح کشف حجاب پاسخ مثبت دادند... .« 

احمد سینایی؛ تاریخ پژوهنگاه

1314، جشن کشف حجاب وزارت معارف در شهر قم. 
زنانی که سر به گریبان فرو برده اند!

انگلستان عصر ویکتوریا
کتــاب »انگلســتان عصــر 
ویکتوریا« نوشته: »جان اف وو 
کوویتس« را فرید جواهرکالم 
به فارسی برگردانده و به تازگی 
از ســوی انتشــارات ققنوس 
منتشــر شــده اســت. عصر 
ویکتوریا که از بر تخت نشستن 
ملکه ویکتوریا در سال 1837 
تا زمان مرگش در سال 1٩٠1 

به طول انجامید، یکــی از انقالبی تریــن دوران ها در تاریخ 
بریتانیا بود.

به موجب همگامی و همراهی سرخوشــانه 2قدرت نظامی 
و صنعتی، انگلستان خود را محق می دانست که امپراتوری 
وسیع و نیرومندی در سراسر جهان بر پا کند که هم قدرت 
مهیب خود را به رخ بکشد و هم کنترل خود را بر منابع عمده 
مواد خام حفظ کند. ســربازان و ماجراجویان انگلیســی به 
سرزمین های دوردست جهان ســرازیر شدند: هند، آفریقا، 
آسیا و جزایر پراکنده در اقیانوس اطلس و در اواخر حکومت 
ملکه ویکتوریای انگلســتان در هر گوشــه ای از کره زمین 
مســتعمراتی داشــت و بر یک چهارم مردم جهان حکومت 
می کرد. در واقع کتاب حاضر اقتباســی   اســت از دفترچه 
خاطرات ملکه ویکتوریا که هر روز توسط خودش به نگارش 
درآمده اســت. وی در این دفترچه کمتر در مورد مســائل 
سیاسی می نوشت. ویکتوریا عاشق شوهر خود بود، به طوری 
که پس از مرگ وی همیشه مشکی می پوشــید و بسیار از 

عادات سیاسی و اجتماعی خود را کنار گذاشت.
انتشارات ققنوس کتاب انگلستان عصر ویکتوریا نوشته جان 
اف وو کوویتس را در 127صفحه، به بهــای 65هزار تومان 

منتشر کرده است.

تاریخ جهان

تاریخ قرون وسطایی

تاریخ ادبیات

جویس در تعطیالت 
کتاب »جویــس در تعطیالت« 
بــا تالیــف و ترجمــه احمــد 
اخوت به تازگی از ســوی نشر 
افق منتشــر شده اســت. این 
کتاب، 1٩جستاره درخصوص 
نویســندگان و تعطیالت است. 
در این کتاب سخن از این است 
که آیا نویسندگان هم از گذشته 
تاریخ تــا امروز، مانند بیشــتر 

مردم به تعطیالت می روند یا نوشــتن تعطیل بردار نیست. 
نوشتن کاری دشــوار و پرفشار است و نویســنده کارش را 
معموال به تنهایی و در تنهایی انجام می دهد و گرچه این کار 
بیشتر اوقات برایش لذتبخش اســت، نوشتن مداوم خسته 
و فرسوده اش می کند و به اســتراحت، گردش و تعطیالت 

نیاز دارد.
نوشتن حتی در تعطیالت با نویسنده همراه است، گویی با 

او عجین شده و بخشی از ذات و وجود او را تشکیل می دهد.
در بخشی از کتاب می خوانیم: نویســنده موجودی است با 
دو »من« که یک »من«اش مثل بقیه اســتراحت می کند و 
احتماال از تعطیلی اش لذت می برد. اما من دومش با تفریح 
بیگانه و دائم مشغول نوشتن اســت، یا به آن فکر می کند و 
در تدارک اثر جدیدش اســت. او نویسنده است و ذاتش در 
نوشتن خالصه می شود، همانطور که لوئی شانزدهم شاه بود 

و سرشتش این بود.
احمــد اخــوت )زاده 133٠ در اصفهــان( داســتان نویس، 
داستان شناس، مترجم و منتقد ادبی است. وی دارای مدرک 
دکتری زبان شناسی و نشانه شناسی است. او از یاران حلقه ادبی 
جنگ اصفهان بوده است. همچنین وی عضو شورای نویسندگان 
فصلنامه زنده رود است. نشــر افق، جویس در تعطیالت را در 

312صفحه، به بهای 155هزار تومان منتشر کرده است.

امپراتوری نیهون جا
»امپراتــوری نیهون جــا« 
دهمیــن جلــد از مجموعه 
»جنگاوران جوان« نوشــته: 
»جــان فلنگن« را مســعود 
ملک یاری به فارسی برگردانده 
و به تازگی از ســوی نشر افق 

منتشر شده است. 
فرمانــروای  مــورگاراث، 
کوهســتان بــاران و ظلمت، 

نیروهایش را جمع کرده تا به ســرزمین پادشاهی حمله 
کند. او قســم خورده که این بار از جنگ دســت خالی 
برنگردد. امپراتــوری نیهون جا، دهمین جلد از مجموعه 
12جلدی و پرطرفدار جنگاوران جوان اســت. فلنگن، 
نویسنده ای استرالیایی و پیرو سبک خیال پردازانه تاریخی 
اســت که به دلیل نوشتن داســتان های قرون وسطایی 
تاریخی و فانتزی شــهرتی جهانی پیدا کرده است. آثار 
فلنگن بارها برنده جوایز متعدد بین المللی ازجمله جایزه 
انجمن ناشران اســترالیایی شده اند. مجموعه جنگاوران 
جوان در بین نوجوانان به محبوبیتی جهانی دست پیدا 
کرده و عالوه بر آن در 18کشور مختلف اجازه چاپ پیدا 
کرده اســت. همچنین به گزارش نیویــورک تایمز این 

مجموعه در فهرست آثار پرفروش این نشریه قرار دارد.
تاکنون 12جلد از این مجموعه  منتشر شده که امپراتوری 
نیهون  جا- جنــگاوران جوان 1٠آخرین کتــاب از این 
مجموعه است که با خرید حق انحصاری در ایران توسط 

نشر افق ترجمه و منتشر شده است. 
نشــر افق این کتاب 576صفحه ای را برای نوجوانان به 

بهای 245هزار تومان منتشر کرده است.

مفاهیم اساسی اسالم، تحصیل زنان را هرگز منافی 
مبانی اسالم ندانست و از الزام سوادآموزی در جامعه 
زنان گفت. همچنین در روزنامه حبل المتین، نامه های 
بعضی از بانوان در انتقاد به عدم  حق رأی و حق تحصیل 
زنان در نظام نامه انتخابات منتشــر شد که نشانگر 
اشتیاق آنها به کسب علم بود. روزنامه نگاران مشهور 
آن دوره، به بیان اهمیت دانش اندوزی زنان پرداختند و 
ترقی ملت و سواد علمی مردان را، منوط به تعلیم زنان 
دانستند. طی این اصالحات، طرح تاسیس مدارس 
دخترانه ملی در سال131٩ق شکل گرفت و مدرسه 
تربیت در تبریز تاسیس یافت. همچنین بی بی خانوم 
وزیری در سال 1324 قمری در تهران، مدرسه ای به 
نام دوشیزگان تاسیس کرد. بعد از آن طوبی آزموده 
مدرسه ناموس را با مســاعدت میرزاحسن رشدیه 

بنیان نهاد.

ظهور جراید زن نگار
در حلقــه پرشــمارتر از زنــان زمــان آگاه، باید به 
روزنامه نگاران زن توجه داشت. نخستین مطبوعات 
زنان، مشــحون از ارائه نســخه صریح و روشن برای 
بهبود شرایط و بازتعریف هویت زنان، از طریق احقاق 
حقوق و ضرورت آموزش آنان بود. همزمان با ظهور 
ســاختارهای تجددگرایانه در اواخــر دوره ناصری، 
جراید زن نگار نیز ظهور یافتند. در آغاز کسانی چون 
بی بی خانم اســترآبادی و یوســف خان مستوقی، با 
نگارش رساله هایی به نقد الگوهای اجتماعی و بیان 
حقوق زنان پرداختند. شــکل گیری تحوالت دوره 
مشروطه موجب شد تا پس از ســقوط دوره موسوم 
به استبداد صغیر و برقراری مجلس شورای ملی دوم 
در 1288ش، انتشــار جراید زن نگار گسترش یابد و 
زنان به طرح مطالبات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 
خود در جراید بپردازند. روزنامه دانش به سردبیری 
سمیه کمال، نخستین روزنامه زن نگار بود که در سال 
128٩ش انتشار یافت و به آموزش مسائل بهداشت 
زنان و رفتارهای درون خانواده می پرداخت. روزنامه 
شــکوفه دومین روزنامه زن نگار بود که به سردبیری 
مریم عمیدسمنانی )مزین السلطنه( در تهران منتشر 
شد. در این روزنامه به 3موضوع مهم تحصیل دختران، 
سالمت رفتار و عادات اجتماعی زنان پرداخته شده 
بود و برای نخستین بار با درج تصاویر و کاریکاتورها، 

به نقد رفتارهای اجتماعی در جامعه ایرانی پرداخت. 
روزنامه نامه بانوان، چهارمیــن روزنامه زن نگار دوره 
قاجار، به ســردبیری شــهناز آزاد در تهران منتشر 
شد. این روزنامه از زبان شــعر، برای طرح مطالبات 
اجتماعی زنان بهره جست و از اشــعار بانوانی چون 
شــهناز آزاد، هماخانم محمودی، مریم رفعت زاده، 
عطیه کسمایی، بلقیس نوران و فاطمه ادیبه الزمان 
بهره می جســت. مجله جهان زنان، نخستین مجله 
زن نگار در مشهد، به ســردبیری فخرآفاق پارسا بود 
و اختصاص به مفاخر زنان داشــت، که در هر بخش، 
از مفاخر زنان در تاریخ اســالم و زنان برجســته در 
سراسرجهان گفته می شد. همچنین به بررسی حضور 
زنان و تأثیر آنها در بافتارهای اجتماعی جامعه در قالب 
مذهبی نگاه می شد و از رهنمود های اسالمی و عدالت 
در حق زنــان و مردان یک جامعه ســخن می گفت. 
مجله جمعیت نسوان وطنخواه ایران، نخستین نشریه 
زن نگاری اســت که به صورت گروهی و با مشارکت 
اعضای تشکل جمعیت نسوان وطنخواه ایران منتشر 
می شد و سردبیری آن را، محترم اسکندری عهده دار 
بود. در این مجله مقاالت بسیاری از مردان که مدافع 
حقوق زنان بودند، مانند آقاصادق بروجردی به چاپ 

می رسید.

تاریخ نگاری زنان
تاریخ نگاری زنان در جهان، امری بسیار نوین محسوب 
می شود که پس از انقالب مشروطه، نقطه عطفی برای 
حضور زنان در صحنه جامعه و سیاست و به تبع آن 
نقش آفرینی در تاریخ و وقایع نویســی بوده است. از 
این روی تاریخچه اعمال مهم برخــی بانوان که در 
تغییر وضعیت جامعه خویش مؤثر بودند، در مطالعه 
تاریخ عصر قاجار حائزاهمیت است و باید در مطالعه 
این دوره، مورد توجه قرار گیرد. سردارمریم بختیاری 
یکی از این بانوان است که در سال 1251، در خانواده 
بختیاری چشم به جهان گشود و به تحصیل پرداخت 
و در زمینه تاریخ مطالعاتی انجام داد. او به مســائل 
سیاسی کشور عالقه داشت و وقایع روزنامه را پیگیری 
می کرد و با انواع حکومت در نظام های مختلف، آشنایی 
نسبی داشت. همین امر منجر به انتقاد از سیاست های 
اقتصادی نادرســت و الگوی مصرف گرایی کاالهای 
بیگانه در عصر ناصری شــد. به طــوری که رویکرد 
سردارمریم بختیاری، در تحلیل نابسامانی اقتصادی 
ایران مثال زدنی است. بخش قابل توجهی از نوشته های 
مریم بختیاری، به انتقاد از وضعیت حقوقی و اجتماعی 
بانوان ایرانی و آموزش سبک درست انتخاب اصولی در 
زندگی زناشویی اختصاص دارد. او همچنین با تکیه بر 
اندیشه خویش در زمینه اعتقادی و دینی، زن و مرد را 
در خلقت برابر می داند و حقوق عادالنه برای هر دو را در 
زندگی اجتماعی خواستار می شود. از دیگر زنانی که در 
زمینه تاسیس مدارس دخترانه کوشیدند، می توان به 
بی بی فاطمه استرآبادی، نویسنده نشریات حبل المتین 
و تمدن و مؤسس نخستین مدرسه دخترانه تهران با 
نام دوشیزگان اشاره کرد. طوبی آزموده به پیروی از 
او، مدرسه ناموس را تاســیس کرد و در مدتی کوتاه 
تعداد مدارس دخترانه را به 6 دستگاه رساند و در سال 
13٠7، نخستین دبیرستان دخترانه تهران را افتتاح 
کرد. بعدها مدرسه ناموس به قدری توسعه یافته بود 
که به صورت یکی از مهم ترین و مجهزترین مدارس 
متوســطه تهران درآمد و تا پایان دوره دبیرســتان، 
آمــوزش دختران را تامیــن کرد. به طــوری که در 
13٠7 شمسی، نخستین گروه دیپلمه های مدرسه 
ناموس فارغ التحصیل شدند... ملک تاج فیروز، ملقب 
به نجم الســلطنه، مادر محمدمصدق نیــز با دارایی 
خود پایه گذار بیمارســتان نجمیه شــد و ریاستش 
را به دخترش ســپرد که در آن مراقبت ویژه از فقرا 
انجام می گرفت. مجموع این اســناد منجر به ثبت 
فعالیت های فداکارانه و مترقــی زنان در عصر قاجار 
شد که الهام بخش جوامع بشری در آینده بود. هم از 
این روی ربط دادن اندیشه ها و سیستم آموزشی نوین 
به دوره پس از قاجار، نوعــی آدرس غلط در روایت و 
تحلیل تاریخ معاصر قلمداد می شود و می تواند مسیر 

آن را به بیراهه ببرد.

برگرفتن یک پیرایه از تاریخ معاصر
جستارهایی در توسعه علمی و فرهنگی زنان در دوره قاجار

بررسی وضعیت زنان در دوره قاجار، گویای برخی 
از ویژگی های ســاختار اجتماعی جامعه در آن 
مقطع اســت، از این رو قضاوت در این باره امری 
است که گهگاه دستخوش بیان آرای متفاوت و 
بعضا متناقض واقع شده اســت. در آن دوره نیز 
مانند تمام ادوار تاریخی، بسا زنان کوشا و مترقی 
که وجودشان آکنده از روشن بینی و عمیق نگری 
بود، حضور داشتند و چه بسا از دیده ها و اذهان 
بسیاری از مردم نهان مانده اند. با مطالعه بخشی 
از اسناد و منابع، می توان به نوخوانشی از جایگاه 
زنان در عصر قاجار رسید که با تصور قاطبه مردم از 
جایگاه زن در آن دوران متفاوت است. در این مجال 
قصد بر آن است، تا نگاهی به کوشش بانوان پیشرو 
عصر قاجار و تالش آنان در جهت بهبود جایگاه 
اجتماعی زن ایرانی داشته باشیم. امید است که 

مفید واقع شود.

ماجرا و جایگاه حرمسرا
حرمســرا مکانی بود که زنان قاجــار در آن تصویر 
جدیدی از دخالت خود در امور سیاســی، اجتماعی 
و اقتصادی را رقم زدند و به مثابه یک نهاد اجتماعی، 
برای اتصال دستگاه سیاسی و افکار عمومی جامعه 
شمرده می شد و به پایداری خاندان قاجار نیز کمک 
فزاینده می کرد. مطالعه تطبیقی میان حرمســرای 
عثمانی و ایرانی، به شناخت بیشتری از تفاوت زنان 
ایرانی و عثمانــی در خواندن و نوشــتن می انجامد. 
در اســناد تاریخ نگارانی چون بروگش و لیدی شل، 
مهم ترین ویژگی حرمسرا که عامل تبدیل آن به یک 
نهاد می شــد، آموزش زنان و دختران یادشده است. 
بنابر شواهد و اسناد، این بانوان از دوران فتحعلی شاه 
تا اواخــر دوران قاجار، به ســوادآموزی می  پرداخته 
و با ادبیات کشــور خود و علوم قرآنی آشــنا بودند و 
مکاتبات خود را بدون نیاز به میرزاها، به رشته تحریر 
درمی آوردند. از جمله زنانی که در تحریر و تقریر یگانه 
بودند، می توان به ضیاء السلطنه و تاج الدوله از همسران 
فتحعلی شاه اشاره کرد که خط نسخ را می نوشتند و 
کتب، ادعیه و مصاحف بسیاری به خط آنها باقی مانده 
است. عالوه بر این قمر السلطنه و حسن جهان خانم، 
دختران فتحعلی  شاه نیز در شعر طبع خود را آزموده 
بودند. از میان زنان دربار ناصری نیز می توان مهدعلیا، 
مادرناصرالدین شــاه -که بر ادبیات فارسی و عربی 
تسلط کامل داشت- را نام برد و در کنار آن فخرالدوله و 
تاج السلطنه دختران ناصرالدین شاه که آثار منثوری از 
آنها به جا مانده است که هر دوی آنان با زبان انگلیسی و 
فرانسوی آشنا بودند. افزون بر سوادآموزی در حرمسرا، 
زنان برای آموزش مباحث مذهبی نیز تعلیم می دیدند. 
در خاطرات معیرالممالک ثبت شده که شاهان قاجار 
به ویژه فتحعلی شاه، ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه، 
گرایش بسیاری به هنر داشتند و دستور داده بودند 
که آموزش فنون نقاشی و موسیقی، در حرمسرا ارائه 
شود، از این رو بود که بسیاری از زنان دربار قاجار، به 

یادگیری انواع  ساز و آواز، نقاشی و پیانو پرداختند.
زنان متمول و تحصیل کرده قاجار اما در سیاست نیز 
تأثیرگذار بودند و با پیوندهای خویشــاوندی خود، 
باعث تحکیم قدرت مرکزی خاندان قاجار می شدند 
و بستر جنگ های داخلی را کاهش می دادند. برخی 
از این زنان به حکمرانی مناطقی از ایران رسیدند که 
حسن جهان خانم ملقب به والی کردستان از دختران 
فتحعلی شاه از آن دست بودند. قدرت سیاسی زنان 
قاجار تا آن حد بود که مادر ناصرالدین شــاه در تمام 
مسائل دربار دخالت داشت و در نجات یا مرگ بسیاری 
از درباریان، پیشــقدم می شــد. در تاریخ شاهد آن 
هستیم که دســتور قتل امیرکبیر را او صادر کرد. در 
جایی دیگر می توان به جیــران، مادر آقامحمدخان 
اشاره کرد که به نابودی کامل دودمان زند، تا 7نسل 
دستور داد! از دیگر فعالیت های سیاسی و اجتماعی 
زنان قاجار، می توان به دادخواهــی آنها از مردم نزد 
شاهان اشاره کرد. به عنوان مثال انیس الدوله، همسر 

ناصرالدین شاه، به این کار مشغول بود. اشاره به نقش 
سیاسی- مذهبی زنان دربار ناصری نیز در خور توجه 
است که در ماجرای تحریم تنباکو و شکستن قلیان ها 
و مخالفت با قرارداد رژی پیشگام بودند. ترکیب قدرت 
سیاســی و تحصیالت در زنان خاندان قاجار، باعث 
ظهور جنبه هایی از حیات اقتصادی و اجتماعی آنان 
شد و بسیاری از زنان مانند زبیده خانم دختر فتحعلی 
شاه، قمرالسلطنه، مهدعلیا و عزت الدوله، از بذل ثروت 
شخصی خود در راه امور عام المنفعه دریغ نکردند و به 
ساخت مسجد، مدرسه و تکایا، در محل های مختلف 

تهران مبادرت ورزیدند.

پیدایش مدارس دخترانه در دوران قاجار
از مهم ترین عوامل زمینه ســاز رشــد زنان در عرصه 
فرهنگی و اجتماعی، می تــوان به قرارگرفتن جامعه 
ایرانی از اوایل دوره قاجار، در گردونه روابط بین الملل 
اشاره کرد. همچنین دالیل دیگری چون ورود افکار 
روشن بینانه از کشــورهای دیگر، تشکیل مدارس و 
محافل فرهنگی به دست دانشــجویان ایرانی، ترقی 
صنعت چاپ و ترجمه کتاب ها و روزنامه های خارجی، 
عاملی بودند بر باز شدن دریچه پیشرفت و روشنگری. 
مجموعه این عوامل، باعث پیدایش مدارس دخترانه از 
زمان محمدشاه شد و در میانه دوره ناصری، رساله های 
انتقادی در مورد عدم سوادآموزی زنان در جامعه ایرانی 
منتشر شد و از نیمه دوم ســلطنت مظفرالدین شاه 
با توجه بــه فعالیــت دانش آموختــگان نواندیش و 
روشنفکران ایرانی، زمینه های تشکیل مدارس دخترانه 
و آموزش زنان ایجاد شد. در دوره محمدشاه، نخستین 
گسســت محدود در اندیشــه آموزش زنان ایرانی با 
تاسیس مدارس نوین در ایران شکل گرفت. نخستین 
مدرسه دخترانه خارجی را کشیش پرکیینز در شهر 
ارومیه بنیان نهاد که نام آن ادا بود. به تدریج این مبلغان 
توانستند در شهرهایی چون تهران، همدان و رشت، 
مدارس دخترانه دیگری تاسیس کنند. از دیگر مدارس 
دخترانه که طی سال های 123٠تا1278ق تاسیس 
شد، می توان به موارد زیر اشاره کرد: مدرسه سن لویی، 
مدرسه جمعیت خواهران سن ونسان دوپل در تبریز، 
مدرسه سن ژوزف، مدرسه نوربخش، مدرسه آلیانس، 
مدرســه خواهران نیکوکار ژاندارک، مدرسه فرانکو 
و مدارس اقلیت های مذهبی مثل مدرســه آرامیان، 
مدرسه اناث ارامنه، مدرسه هایکازیان. روی هم رفته تا 
پایان سلطنت مظفرالدین شاه، فقط مدارس نوین غربی 
فعالیت داشتند که تنها برخی دختران مسلمان در آنجا 
تحصیل می کردند و پس از انقالب مشروطه، مدارس 
دخترانه ملی تاسیس شدند. همچنین به دلیل نیاز مبرم 
زنان ایرانی به پزشکان متخصص در سال12٩4ش، 
دکتر امیراعلم پیشــنهاد تاســیس یک بیمارستان 
2٠تختخوابی برای زنان را ارائه کرد. این بیمارستان 
به عنوان مرکز آموزش پزشــکی زنان عمل می کرد و 

13دانشجوی زن در آن به علم آموزی می پرداختند.

تأثیر انقالب مشروطه در وضعیت اجتماعی زنان
انقالب مشروطه و حضور زنان در آن، دگراندیشی در 
حوزه های مربوط به آنان را به وجود آورد. بستری که 
در زمان انقالب مشروطه جهت ترقی تحصیل زنان 
در جامعه ایرانی شــکل گرفت، مرهون تالش های 
این طیف در طول آن دوره قلمداد می شــود. آنان با 
تالش در جهت زدودن تفکر منفعــل و عدم تمایل 
زنان به تحصیل، بستر الزم برای نهادینه کردن تفکر 
یادگیری و آموختن را در جامعه ایران بســط دادند. 
این دگراندیشی با تغییر در 3اصل مهم متمم قانون 
اساسی متبلور شد: اصول هشتم، هجدهم و نوزدهم 
که بر برخورداری از حقوق یکسان در جامعه و آزادی 
تحصیل علوم و معارف، با تکیه بر آیاتی از قرآن مثل 
»هل یســتوی الذین یعلمون و الذیــن الیعلمون و 
حدیث پیامبر)ص(: طلب العلم فریضه علی المسلم 
و المســلمه« و بدون درنظر گرفتن جنسیت تأکید 
می ورزید. در جریان توجه بــه تحصیل زنان، جراید 
نقش پررنگی داشتند. روزنامه مظفری 3سال قبل از 
انقالب مشروطه، درباره اهمیت تحصیل و ترقی زنان 
نوشت و در زمان مشروطه روزنامه وطن نیز با تکیه بر 

سیده زهرا حسینی کیا
روزنامه نگار گزارش

تاریخ نــگاری زنــان در جهــان، امــری 
بسیار نوین محســوب می شود که پس 
از انقالب مشروطه، نقطه عطفی برای 
حضور زنان در صحنه جامعه، سیاست 
و بــه تبــع آن نقش آفرینــی در تاریــخ و 
وقایع نویســی بوده اســت. از این روی 
تاریخچه اعمال مهم برخــی بانوان که 
در تغییر وضعیــت جامعه خویش مؤثر 
بودنــد در مطالعــه تاریــخ عصــر قاجــار 
حائزاهمیت است و باید در مطالعه این 

دوره مورد توجه قرار گیرد
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الهام کردا، بازیگر و کارگردان تئاتر اســت و 
چند سالی می شــود که در سینما حضورش 
را پررنگ تر کرده. نخســتین فیلم مهمش 
»برف روی کاج ها« )پیمان معادی( بود. برای 
بازی در نقش اصلی در »بــه دنیاآمدن« بود 
که مورد تحســین منتقدان قرار گرفت و در 
سی و چهارمین جشــنواره فجر برای بازی در 
آن نامزد بهترین بازیگر زن نقش اصلی شد. 
او در این سال ها در نقش های مکمل بسیاری 
بازی کرده و عموما حضوری تأثیرگذار داشته. 
به بهانه بازی اش در »بدون قــرار قبلی« با او 

صحبت کردیم.

 حضور شما در سینما در این چند سال 
اخیر، تداعی کننده 2 نکته مهم است؛ یکی توانایی 
شما در ایفای نقش های متنوع و دوم اینکه حضور 
شما نه فقط در نقش های اصلی مثل به دنیا آمدن 
)محسن عبدالوهاب(، در نقش های مکمل مثل 
بدون قرار قبلی هم صحنــه را تحت تأثیر قرار 
می دهید و اثر حضورتان در فیلم باقی می ماند. 
اینها ویژگی های مهمی هستند که هر بازیگری 
باید داشته باشــد و در کار شما دیده می شود. 

چگونه به این ویژگی ها رسیدید.
شاید نخستین دلیلش این باشد که فیلم های کمی 
در سینما بازی کرده ام و به تکرار نقش های مشابه 
نیفتاده ام. به نظرم اینکه یک نقش اصلی یا مکمل 
باشد مهم نیست. متن، مهم ترین بخش کار است. 
چه در سینما و چه تئاتر؛ اما در تئاتر این فرصت را 
داریم که بداهه پردازی کنیم. به نظرم در سینما این 
فرصت وجود ندارد و هر جایی که یک متن بخواهد 
نقص هایش را در زمــان اجرا رفــع و رجوع کند، 
یک فیلمنامه بازنده خواهد بــود. بازیگر می تواند 
ویژگی هایی را بــه نقش اضافه کنــد اما باید یک 
متن با جزئیات به عنوان مرجع و پایه وجود داشته 
باشد. ممکن است یک نقش اصلی در یک فیلمنامه 
آن قدر سطحی پرداخت شود که کاراکتر شبیه یک 
ماکت باشد و بازیگر نتواند کاری برایش انجام دهد. 
یک کاراکتر حتی اگر در یک یا 2ســکانس حضور 
دارد، باید این پتانسیل را در فیلمنامه داشته باشد 
که بتوان برایش ایده پردازی کرد، ما بازا پیدا کرد و 
نقشه و طرح داشت. حاال اگر یک نقش خوب نوشته 
شده باشــد )چه اصلی و چه مکمل( کار بازیگر را 
آسان تر می کند چون باعث می شود فرصت پرورش 
بیشتر نقش را داشته باشــد. در مورد به دنیا آمدن 
بله درست اســت. این از آن کاراکترهایی است که 
معتاد نیست، یا دچار بحران عجیبی نشده، گریم 
عجیب یا رفتار برون گرایانه ویژه ای هم ندارد. البته 
خصوصیات مختص به خودش را دارد. شاغل است 
و شــغل خاصی هم دارد و بحرانش هم مخصوص 
شــخصیت معمولی خودش اســت. برای چنین 
کاراکتری راهش این اســت که به شکلی درونی با 
شخصیت ارتباط برقرارکنی و خودت و کاراکتر را 
در نقطه تعادلی قراردهی تا تماشاگر ببیند که برای 
ایفای نقش، طرح و برنامه ای داشــتی و شخصیت 
ســیر روایی مشــخصی دارد. بازیگر به عنوان یک 
انسان مشخصاتی دارد. نقشی هم که بازی می کند 
مختصاتــی دارد. بازیگر باید بتواند به شــیوه ای 
درونی به ظرافت های کاراکتر برســد و خودش را 
به او نزدیک کند. در واقع بایــد در یک مرز باریک 
حرکت کند که هم از شخصیت خودش به کاراکتر 
چیزی اضافه کند، هم از کاراکتر چیزی بگیرد. در 
نهایت به نقطه ای می رسی که نه از خودت جداست 
نه به خودت شبیه است. از طرفی من به واسطه تئاتر 
یاد گرفته ام همیشه در جایگاه عکس العمل باشم 
و بتوانم در شرایطی که الزم اســت یک آلترناتیو 

و پلن جایگزین داشــته باشــم. به نظرم برای یک 
بازیگر این انعطاف پذیری بســیار مهم است. اگر 
بخواهی برای یک نقش چارچوب های خدشه ناپذیر 
درنظر بگیری و سعی کنی تنها در همان چارچوب 
حرکت کنی بدون شــک کاراکتری که ســاختی 
بُعد نخواهد داشــت. ما در زندگــی خودمان هم 
همین گونه هســتیم. تمام مدت در حــال بداهه 
زندگی کردن هســتیم. اگر بخواهیم ســر قراری 
برسیم و اسنپ پیدا نکنیم، موتور می گیریم و دائم به 
شکلی بداهه راه حلی جدید پیدا می کنیم. در مورد 
کاراکتر هم همین است و دائم باید برایش برنامه های 
جایگزین داشته باشی. ضمن اینکه مرجعی که در 
مورد خصوصیات کاراکتر در ذهن داری، از شکل 
صحبت کردن و راه رفتنش تا طرز نگاه کردن و ریتم 
حرکتی اش همگی در پس زمینه تو زنده است و تو 
در لحظه باید سوئیچ کنی که آن را مطابق با شرایط 
تغییر بدهی. این سوئیچ کردن های به موقع کاراکتر 
را زنده می کند زیرا موقعیتی شبیه به زندگی است 
که همیشــه در لحظه باید به دنبــال راه حل های 
جایگزین بود. به عنوان یک بازیگر باید آن قدر نقش 
را بشناسی که وقتی چشمانت را می بندی، بتوانی 
حرف زدن و حرکاتش را تصــور کنی. وقتی به این 
نقطه می رسی در هر لوکیشن و موقعیتی می توانی 
تصمیم بگیری چه واکنشی داشته باشی. در چنین 
شرایطی اســت که کاراکتری که شــاید در مرکز 
دوربین هم نباشــد کارش را انجام می دهد. وقتی 
دوربین از روی او می رود، کارش متوقف نمی شود 

بلکه همچنان تداوم دارد.
بعد از ارتبــاط برقرارکردن با متن 
و در زمان اجرا چگونــه با گروه تعامل دارید و 
جلوی دوربین چطور به اصطالح گلیم تان را از 

آب می کشید.
به نظرم نه تنها باید گلیمت را از قبل بیرون کشیده 
باشــی بلکه باید آلترناتیو هایی هم برای رو کردن 
داشته باشی. البته اینها تئوری  است و باید دید تا 
چه حد موفق شده ام خودم به آنها برسم. به نظرم 
تو اگر متنی داشته باشی که همه  چیز را به کاراکتر 
بدهد، سر صحنه چالشی برای اینکه حاال چه باید 
بکنم نخواهی داشت و اگر در لحظه از تو بخواهند که 
تو دیالوگت را نگویی یا یک کار دیگری انجام بدهی 
در لحظه بتوانی کارت را انجام بدهی چون تو از قبل 
کاراکترت را ساخته ای قرار نیست در آن لحظه و 
جلوی دوربین شروع به ساختن چیزی کنی. این از 
تمرین زیاد حاصل می شود. دورخوانی با بازیگران 
نقش هاي روبــه رو در لوکیشــن می تواند کمک 
بسیاری به این موضوع بکند؛ اینکه با کارگردان و 
نویسنده دائما در دیالوگ باشی. اگر یک کارگردان 
باهوش باشــد از هر فاکتور، ایــده و نظری برای 
بهترشدن فیلمش استفاده می کند. خوشبختانه من 
در اکثر مواقع با کارگردان های باهوشی کار کرده ام 
که اهل گفت وگو هستند. این نخستین قدم است که 
با حرف زدن با کارگردان ذهن کاراکتر را بیشتر برای 
خودت باز کنی و آن را بهتر بپرورانی. مدام در مورد 
واکنش هایش در فیلمنامه ســؤال بپرسی و حتی 
جایی که فکر می کنی برای فیلم بهتر است بخواهی 
که در فیلمنامه به برخی از وجوه شخصیت بیشتر 
پرداخته شود. هر کارگردانی پیش از شروع تولید در 
مورد هر شخصیت در ذهنش مختصات و جداولی 
دارد که مرجــع اصلی بازیگر به حســاب می آید. 
تجربه به من ثابت کرده چیزی سر صحنه به وجود 
نمی آید و همه  چیز متن و ذهنیت و دکوپاژی است 
که کارگردان از قبل درنظر دارد. شاید سر صحنه 
چیزهای کوچکی شکل بگیرند اما باید تا قبل از روز 
فیلمبرداری راجع به همه چیز صحبت کرده و برای 
خودت یک چیزهایی را تثبیت کرده باشی. جلوی 
دوربین خودت هستی و خودت. هیچ کس نیست 
که آنجا به کمکت بیاید. همه  چیز از قبل طراحی و 
زمانبندی شده است و تو باید خودت را در آن قالب 
قرار دهی و اگر برایش برنامه ای نداشته باشی جلوی 

دوربین دست ات به جایی بند نیست. ضمن اینکه 
همانطور که گفتم در لحظه برنامه، جایگزینی داشته 
باشــی. تجربه به من می گوید در سینما همه  چیز 
متن است. بدون یک ســناریوي خوب سر صحنه 
فرصتی برای ارائه داشته باشی. صنعت سینما این 
اجازه را به تو نخواهد داد. مگر چند برداشت خواهی 
داشت و چقدر برای گروه امکان پذیر است در مقابل 
خواسته هایت انعطاف پذیر باشد. زمانی که بتوانی 
روی یک متن قوی تکیه کنی و در عین حال سر 
صحنه آمادگی واکنش نشان دادن به موقعیت در 
لحظه را داشته باشــی می توانی شخصیتی ظاهرا 

معمولی خلق کنی که ماندگار باشد.
یکی از نقدهایی که به فیلمنامه های 
امروز سینمای ایران می توان داشت، فقدان 
نقش های مکملی از همین جنس اســت که 
در عین اینکــه ویژگی ظاهری یــا رفتاری 
برجســته ای ندارد، دغدغه ها و منشی دارند 

که قابل لمس است و در قصه هم تأثیرگذارند.
حتما آدم هایی با ویژگی های شــاخص هم وجود 
دارند که ما هر روز کنارمان می بینیــم و آنها را با 
همان خصیصه ویژه به یاد می آوریم. ولی آدم هایی 
را هــم داریم که ســادگی دغدغه ها و یا فلســفه 
زندگی شان شاید از آنها شخصیت هایی بسازد که 
واقعی به نظر برســند و همین آنها را ماندگار کند. 
شاید آدم های دسته اول به واسطه آن ویژگی های 
منحصر به فرد راحت تر در ذهن تماشاگر بمانند. اما 
برای شناخت و درک شــخصیت های دسته دوم، 
بیننده بیشتر نیاز دارد با آنها معاشرت کند و کلنجار 
برود. به هر حال من به این اعتقاد دارم که سینما قرار 
نیست یک واقعیت محض باشد، چون در آن صورت 
می شد خود زندگی و دیگر سینما نبود. سینما باید 
یک جادویی به این سادگی رئالیستی اضافه کند. من 
همیشه کلوزآپ آقای کیارستمی را به یاد می آورم 
که آن شخصیت آن قدر ساده ولی در عین حال پر 
از اتفاقات عجیب اســت. در واقع درونیات اوست 
که پیچیدگی هایش را ســاخته نه ویژگی ظاهری 
یا رفتاری اش. به نظرم با شلوغ بازی و اغراق کردن 
نمی شود کاراکتر خوبی نوشــت. با نگاه کردن به 
آدم ها و تعمق و تامل در مورد آنها شــاید بشــود. 
سینمای امروز جهان هم به دنبال نقش هایی است 
که با ظرافت از همین روزمرگی ها می گوید؛ مثل 
فیلم »بدترین آدم دنیا« که پارســال در کن برنده 
جایزه شد. در مورد آن نقش تو فکر می کنی داری 
روزمرگی یک آدم را می بینی و قرار نیســت اتفاق 
عجیبی برای او بیفتد اما در عین حال این آدم برایت 
قابل لمس است و در زندگی واقعی با شخصیت هایی 
شبیه او آشنا بوده ای. به هر حال حتی بازیگرها هم 
دچار روزمرگی هستند. نمی شود تو راه خودت را 
بروی و شــخصیت راه خودش را. به هر حال یک 
فصل مشــترک هایی وجود دارد که تو باید برای 
باورپذیر کردن نقش از آنها بهره بگیری. برای درک او 
ناگزیری بین خودت و نقش نقاط مشترک پیدا کنی. 
شاید ما در زندگی همیشه سعی می کنیم در نقطه 
امن باشیم. در بازیگری برعکس این است و تو باید 
همیشه در نقطه ناامن باشی؛ چرا که در این صورت 
چیزهای جالب تر و جدیدتری از تو ســر می زند و 
اتفاقا اینجاست که نقش واقعی می شود چون از تو 
بیرون زده و تو از بیرون به  خودت سنجاق نکرده ای.

شیوه نزدیک شدن تان به نقش در 
بدون قرار قبلی چگونه بود. با توجه به اینکه 
شــخصیت نرگس از همین جنسی بود که در 
موردش صحبت کردیم. فلسفه زندگی او در 
عین ســادگی هم روی بینش دختر خاله اش 
نسبت به زندگی تأثیر می گذارد و هم مضامین 
فیلم را به تماشاگر یادآوری می کند. قطعا کار 
سختی داشتید که این تأثیر، گل درشت به نظر 

نرسد و باور پذیر باشد.
اولین باری که فیلمنامه بدون قرار قبلی را خواندم 
به نظرم آمد می شــود این نقــش را خیلی عادی 

و شبیه شــخصیت های زیادی که قبال دیده ایم 
آن را بازی کرد. البته ادعایی هــم ندارم که االن 
اتفاق عجیبی در مورد کاراکتــر رخ داده یا بازی 
غیرمنتظره ای داشــته ام. ولی من تمام تالشــم 
را کرده ام که بتوانم کاراکتری بســازم که خودم 
دوستش داشته باشم. ســؤاالت زیادی در مورد 
او نداشــتم. دلم می خواست فســلفه زندگی اش 
را بدون اینکه شعاری به نظر برســد به تماشاگر 
نشان دهم. ظاهرش، خندیدنش، آسان گرفتنش، 
روابطش با بچه ها و با خانه و حتی شــیوه اش در 
مواجهه با مشــکالتش. در عین حال سعی کردم 
بدون اینکه کاراکتر جنبه طنــز و لودگی بگیرد، 
شیرین به نظر برسد و رفتار و منشی که نسبت به 
زندگی دارد، گاهی لبخند روی صورت تماشاگر 
بنشاند. متن و دیالوگ ها خودشان می توانند همه 
اطالعات الزم را به بازیگر بدهند و اگر خوب نوشته 
شده باشند الزم نیســت از متن بیرون بزنی و من 
خوش شانس بودم که در مورد بدون قرار قبلی متن 
تا حدود زیادی برای من این کار را کرد. متن به من 
می گفت کاراکتر زن شیرینی است که خانواده اش 
را دوست دارد و در عین حال مشکالت خودش را 
دارد و همیشه هم همه  چیز گل و بلبل نیست، اما 
سعی می کند زندگی را آسان بگیرد. جاهایی هم 
که احساس می کردم واکنش او در متن می تواند 
غلوآمیز یا شعاری به نظر برسد سعی کردم آن را 
تعدیل کنم تا از یک مانیفســت به زندگی تبدیل 
شود. باید آن قدر تکرار کنی که شخصیت را کامال 

در دست بگیری و این تکرار کلید ماجراست.
در فیلــم 2جور لهجه مشــهدی 
داریم. لهجه شــوهر نرگس که بومی تر به نظر 
می رســد و لهجه نرگس که کمی تهرانی تر و 
در حقیقت تعدیل شده تر است. چطور به این 
لهجه رســیدید و آیا این تفاوت لهجه ها در 

فیلمنامه  بود؟
در پیش تولید من با آقای شــعیبی به این نتیجه 
رسیدیم که شخصت لهجه داشــته باشد و معلم 
گرفتیم و من شــروع کردم به تمریــن تا به لهجه 
مناسبی که می خواهیم برسیم. مهم این بود که دوز 
لهجه در موقعیت های مختلف رعایت شــود. مثال 
به عنوان معلم با لهجه کمتری با بچه ها حرف بزند یا 
با شوهرش که حرف می زند یا در لحظه های هیجانی 
لهجه غلیظ   تری داشته باشد. در مشهد خودشان 
هم عقیده دارند که در محله های مختلف لهجه ها 
متفاوت است و در نهایت ما باید انتخاب می کردیم. 
در یکی دو جا شاید اشکاالتی داشته باشد اما من با 
اطمینانی که به معلم لهجه و آقای شعیبی داشتم 
آرام آرام به دوزی که برای شخصیت او مناسب بود 
رسیدم. باید با تمرین زیاد ریتم لهجه را پیدا کنی 
و در مواقع مختلف به فراخور صحنــه از یک دوز 

مشخص آن استفاده کنی تا واقعی تر به نظر برسد.
رابطه بین شما و شخصیت یاسمن 
در فیلم اهمیت زیــادی دارد. از طرفی رابطه 
شما با خانه یک رابطه ویژه است. چطور به این 

شیمی رسیدید.
ارتباط بیــن من و یاســمن کلیدی ترین بخش 
فیلمنامه بود. دائم به ایــن فکر می کردم چطور 
می تواند این ارتباط شــکل بگیــرد. راه اولی که 
به نظرم رسید این بود که یاسمن را دوست داشته 
باشــم تا بتوانم از این طریق با او ارتباط بگیرم. 
ضمن اینکه من و پگاه دوســت هستیم و درک 
درستی از هم داشتیم، تمرین ها و گفت وگوهای 
زیادی داشــتیم؛ از خوانــدن متن تــا تمرین 
میزانسن ها. نکته ای که کمک زیادی در پرداخت 
این روابط کرد به نظرم تمرین های زیاد در محیط 
لوکیشــن و حرف زدن راجع به میزانسن ها بود. 
بازیگری یعنی واکنش مناسب به محیط و بازیگر 
روبه رو. این واکنش زمانی شکل زنده ای به خود 
می گیرد که با تمرین زیاد به آن برســی و ما هم 

همین کار را کردیم.

بازیگر باید چارچوب  هایش را بشکند
گفت وگو با الهام کردا، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون

محسن خادمیگفت وگو
روزنامه نگار

با بچه ها باید حرفه ای رفتار کرد
من به صورت ناخــودآگاه جلوی دوربین 
رابطه خیلی خوبی بــا بچه ها دارم. الاقل 
جلوی دوربیــن درک خوبی از هم داریم. 
فکر می  کنم با بچه ها جلوی دوربین باید 
شبیه یک بازیگر حرفه  ای رفتار کرد، ضمن 
اینکه باید حواست به روان کودکانه  شان هم 
باشد. در مورد کودکان اوتیسمی هم قطعا 
مالحظاتی وجود دارد که در نقش یک مادر 
چگونه با آنها برخورد کنیم و حواسمان به 
چه نکته هایی باشد. اما در مورد نرگس نکته 
اینجاســت که او چیزی از این مالحظات 
نمی  داند و با او هــم مثل بچه های خودش 
رفتار می کند و اساسا ایده اش این است که 

بچه ها تفاوتی با هم ندارند.

مکث

»آپولو  : دوران کودکی فضایی« ساخته ریچارد لینکلیتر 
اودیسه ای به نوستالژی

در سال های اخیر، به نظر می رســد هالیوود برای دوره ای از 
اواخر دهه60تا آغاز دهه70، شــیفتگی خاصی را متحمل 
شده است؛ دوره ای که در آن مرحله بلوغ جامعه در حال رفاه 
بر جنبش های عظیم توده ای همپوشانی داشت که )به لطف 
ماجراجویی ناگوار آمریکایی در ویتنام( عمیقاً تاریخ نیمه دوم 
قرن را مشخص می کرد؛ جذابیتی که اغلب با تغییر رنگ های 
حافظه و زندگی نامه کشف می شود، که تا کنون 2سینماگر 
سرشناس آمریکایی مانند پل توماس اندرسون )اول با »نقص 
ذاتی« و سپس با »لیکوریش پیتزا«( و کوئنتین تارانتینو )با 
»روزی روزگاری در هالیوود«( درگیر آن بوده اند. جذابیتی 
که حتی کارگردانی مانند ریچــارد لینکلیتر را که با مفهوم 
زمان )و با جریــان آن، خارج از صفحه نمایش( همیشــه 
با هوشــیاری بازی می کرده اســت: او این کار را با ساختن 
قوس های روایی برای ســال ها انجــام داده. از فیلم گرفته 
شده در فیلم )سه گانه متشکل از »پیش از طلوع«، »پیش 
از غروب« و »قبل از نیمه شب«( یا با سرسختی 12سال در 
یک فیلم )»پسرانگی«( کاوش شده است. لینکلیتر پس از 
شکســت »کجا می روی، برنادت«، تصمیم گرفت خود را با 
»آپولو  : دوران کودکی فضایی« - تولید و توزیع شده 
توســط نتفلیکس - در نسخه شــخصی در اواخر دهه60، 
با تمرکز بر ایــن رویداد - لوالهای فرود بــر ماه، غرق کند. 
رویدادی که در اینجا با لحن هایی بین واقعیت و  رؤیا روایت 
می شود و با تکنیک انیمیشن فوتورئالیستی انعطاف پذیرتر 

)و روان تر( شده است.
»آپولو   : دوران کودکی فضایی« پر از عناصر معمولی 
لینکلیتر است. مانند بســیاری از فیلم هایش، او همچنین 
از یک قهرمان ناشــناخته اســتفاده می کند که در جوانی 
دســتخوش تغییرات اساسی شده اســت. عالوه بر این به 
سبک پویانمایی منحصر به فرد روتوسکوپی که لینکلیتر در 
»یک اسکنر در تاریکی« و »زندگی بیداری« استفاده کرد 
نیز بازمی گردد. روتوســکوپی تکنیکی است که به وسیله 
آن می توان صحنه های فیلمبرداری شــده را فریم به فریم 
روی تخته طراحی ردیابی کرد تا شــکلی بســیار واقعی از 
انیمیشن به دست آورد. این شــکل از انیمیشن جلوه های 
بصری خاصی ایجاد می کند که تصویــر را در حال تنفس 
به نظر می رساند. این به خوبی با روش بازیگوشی استن در 
زندگی مطابقت دارد؛ برای مثال، فیلم با استخدام 2کارمند 
ناسا برای ماموریت به ماه شروع می شــود. معلوم می شود 
کپسولی که ناسا ســاخته برای یک فرد بالغ خیلی کوچک 
است. استن یک کاندیدای عالی اســت و در طول تابستان 
مخفیانه آموزش می بیند. البته همه اینها فانتزی و خیالی 
است. استن بزرگ تر )جک بلک( این تجربه را بازگو می کند 
اما بیشتر به جزئیات در مورد دوران کودکی او می پردازد. در 
یک نمای چشم پرنده، استن بزرگسال در مورد آنچه در سال 
1969اتفاق افتاد و زندگی روزمره یک کودک آمریکایی با 

ضربات قابل تشخیص از این زمان در پس زمینه می گوید.

این یک لینکلیتر غیرمعمول در »آپولو  « است که داستانی 
را انتخاب می کند کــه در آن ابعاد حافظــه تاریخی، حافظه 
شــخصی و رویاها به گونه ای متراکم )و جدا نشــدنی( تالقی 
می کنند که شاید عبور از آنها غیرممکن باشد. اکشن زنده شاید 
انیمیشن روتوسکوپی تنها شکلی بود که واقعاً می توانست آن 
ترکیب را بسیار عجیب و غریب و شــخصی کند که از واقعیت 
تغذیه می کند اما از آن فراتر می رود و آن را تغزلی و شــاعرانه 
می کند. تصادفی نیســت که رنگ های دنیایی که به قهرمان 
جوان نزدیک تر است، پُر، گرم و همچنین دارای خطوط نقاشی 
است که او و شخصیت های نزدیک به او را به تصویر می کشد. 
درحالی که برعکس، ارائه وقایع تاریخی تلطیف تر، اساســی تر 
است. شــاید به این دلیل که به کتاب دیگری تعلق دارد که با 
زندگی نامه استن کوچولو ارتباط برقرار می کند اما در عین حال 
خارج از آن اتفاق می افتد؛ دنیایی که قهرمان داستان از طریق 
تلویزیون به دقت بررســی می کند، همان دنیایی که تصاویر 
تعداد باورنکردنی فیلم )چیــزی از دنیایی دیگر، مایع مرگبار، 
تشعشع بی ایکس: نابودی انسان، در میان دیگران( و سریال های 
تلویزیونی )ســایه های تاریک، بونانزا، باالتــر از همه( را به او 
بازمی گرداند. یک رسانه تلویزیونی که هر جا تصاویری از فاجعه 
ویتنام را ارسال می کند، دور و دست نیافتنی به نظر می رسد اما 
هنوز برای دنیای استن »بیگانه« به نظر می رسد. هنگامی که 
او در مورد کار قریب الوقوع ماه صحبت می کند، ســناریوهایی 
از اســتعمار فضا را مطرح می کند که روایت او را به بسیاری از 

داستان های علمی-تخیلی خوش بینانه نزدیک می کند.
روایت »آپولو  : دوران کودکی فضایی« روایت یک قهرمان 
داســتان و ملتی اســت که تحت تأثیر همان احساس کودکانه، 
خوش بینی )در واقع، در مقیــاس بزرگ، به طــرز غم انگیزی 
واهی( که به نظر می رســید می خواهد مفهــوم آمریکایی را به 
نمایش بگذارد، تحت تأثیر قرار گرفته اســت: رویا؛ رؤیایی که در 
بعد جمعی خود تا حد زیادی با واقعیت خشن قتل جی اف کی، 
مارتین لوتر کینگ و تراژدی ویتنام در تضاد بود اما این، در فیلم، 
برای استن، جدا از دنیای خودکفا - و کمی جدا از واقعیت- محله 
مسکونی اش در حومه هیوستون، هنوز چیزی دور است. در آنجا، 
به طرز متناقضی، کیهان و ماه نزدیک تر از تراژدی هایی هستند که 
آمریکا )و جهان( را به لرزه درمی آورند. در آنجا قهرمان داستان فضا 
و زمان الزم برای رویاپردازی را در اختیار دارد تا در مقابل صحنه 
نیل آرمسترانگ در حال قدم زدن در خاک ماه بخوابد، زیرا او، چند 
روز قبل، در یک ماموریت کاماًل مخفی، آن خاک را با پاهای خود 
زیر پا گذاشته است. رنگ رویاها )و سینما( را دارد. آن سینمایی که 
در چندین موقعیت به عنوان یک نقش فرهنگی واقعی برای قهرمان 
کوچک بازمی گردد، هم در تصاویــر فوق الذکر از فیلم هایی که 
جلوی تلویزیون بلعیده می شوند  - شاید بین دعواها میان برادران 
و خواهران، برای تسلط بر جعبه جادویی، مخصوصاً در سینمای 
محله که باشکوه نامیده می شود و با وجود ظاهری کهنه، در چشم 

استن واقعاً باشکوه است.

مردگان قلعه سیاه 
»مردگان قلعه ســیاه« جلد 
پنجم از مجموعه »گورشــاه 
۵« نوشته سیامک گلشیری 
است که به تازگی از سوی نشر 
افق بــرای مخاطبان نوجوان 
منتشر شــده اســت. رمان 
مردگان قلعه سیاه۵ آخرین 

جلد از مجموعه رمان گورشاه است. گلشیری یکی از 
نویسندگان ادبیات نوجوان در ایران است که تاکنون 
20 رمان و چند مجموعه داستان از او منتشر شده 
و آثارش جوایز متعــددی را نیز از آن خود کرده اند. 
این کتاب ها بارها نامزد جوایز مختلف ادبی شده اند.

 او این بار نیز در این کتــاب همانند مجموعه رمان 
پرطرفــدار »خون آشــام«، در ژانر »وحشــت« و 
»فانتزی« داستانی جذاب را برای نوجوانان عالقه مند 
به داســتان های ترسناک، در بســتری خیال انگیز 
روایت می کند. در این اثر، نویسنده مجموعه رمان 
خون آشام درست بعد از آنکه تازه خوابش برده است، 
یک تماس تلفنی از پسری نوجوان به نام نیما که به 
تازگی خواهرش را در زیرزمین خانه شان گم کرده، 

دریافت می کند.
 نیما که از حقیقی بودن همــه اتفاقات رخ داده در 
کتاب های خون آشــام او آگاهی دارد، از نویسنده 
می خواهد تا در پیــدا کردن خواهرش، رکســانا، 
کمکش کند، امــا او این درخواســت را نمی پذیرد 
تا اینکه متوجه گم شــدن دخترهــای دیگری هم 
می شود. این کتاب به بهای 120هزار تومان منتشر 

شده است.

چشمت روز بد نبیند 
»چشــمت روز بــد نبینــد« 
مجموعه ای 14جلدی اســت 
که انتشارات آفرینگان آن را در 

قالب 7جلد منتشر کرده است.
هــر جلــد از ایــن مجموعه 
شــامل 20 فصل اســت که به 
ماجراجویی ها و شیطنت های3 
پســربچه مدرســه ای بــه نام 
پائولو، گــوردون و البته راوی 

می پردازد، راوی ای کــه نامش همچون رازی ســربه مهر 
هرگز فاش نمی شود. مغز متفکر این گروه سه نفره گوردون 
پسربچه تخسی اســت که مدام در حال کشیدن نقشه های 
شیطنت باری اســت که همه را توی دردسر می اندازد. طنز 
و هیجــان موجود در ماجراجویی های این ســه پســربچه 
چنان جذاب و خواندنی است که ممکن است منجر به بروز 
رفتارهای هیجانی در بچه ها شود. و درست به همین دلیل 
است که نویسندگان کتاب به طنز، هشدار جدی داده اند که 
نه تنها به هیچ وجه مســئولیتی در قبال چنین رفتارهایی 
ندارند که مسئولیت دل دردهای شدید پس از خواندن این 
کتاب را هم به عهده نمی گیرند. آنها در ادامه در معرفی این 
مجموعه خواندنی می نویسند: »خواندن این کتاب ها به افراد 
باالی 18 ســال، بدون همراهی کودکان توصیه نمی شود.« 
کلکســیون پرنده های مرده و تله برای دزد، حمله مترسک 
و داستان دستشــویی، روز بدشانسی گوردون و خانه ارواح، 
مامان خرســه و گاس، تعقیب و گریز در برف و مامان بزرگ 
نابکار و خالفکار، کوسه ماهی و وضعیت اضطراری و با چنین 
دوستانی و وقتی بچه بودیم، عناوین 7 جلد این مجموعه اند. 
انتشارات آفرینگان هر یک از جلد های این کتاب را با ترجمه 

مریم مفتاحي به بهای ۵۵هزار تومان منتشر کرده است.

نظریه روانکاوانه فیلم 
کتاب » نظریــه روانکاوانه فیلم 
و قاعــده بــازی« نوشــته: تاد 
مک گوان با ترجمه علی قاسمی 

از سوی نشر نو منتشر شد.
پیوند میان اندیشــه روانکاوانه 
و سینما به وضوح نمایان است. 
اینکه هر دوی آنها در یک سال 
آغاز شدند تماماً تصادفی نیست. 
سال189۵، فروید و یوزف برویر 

»مطالعاتی در باب هیســتری« را منتشــر کردند و لویی و 
آگوست لومییر، نخستین فیلم هایشــان را در گراندکافه در 
پاریس نمایش دادند. نظریه پــردازان فیلم اغلب این تقارن 
تاریخــی را مورد التفات قــرار داده اند، اما فصل مشــترک 
روانکاوی و سینما تنها سال سرآغازشــان نیست. از خالل 
تحلیل رؤیاهاست که روانکاوی به مهم ترین کشفیات خود 
نایل می شود و تا امروز، ســینما همچنان یک کارخانه رؤیا، 
صورتی از رؤیاپــردازی جمعی، باقی مانده اســت. »نظریه 
روانکاوانه فیلم و قاعده بازی« درآمدی است موجز و عاری از 
دشوارگویی که نشان می دهد چگونه این نظریه را می توان 
در تفسیر فیلم کالســیک ژان رنوار به کار گرفت. این کتاب 
پیدایش نظریه روانکاوانه فیلم را از سرچشــمه های آن در 
اندیشه زیگموند فروید و ژاک لکان و نیز از خالل نمودهای 
معاصرش در آثار نظریه پردازانی همچون اســالوی ژیژک 
و جون کاپجــک پی می گیــرد. این درآمــد تاریخی برای 
دانشجویان و پژوهشگرانی که مشتاق آشنایی بیشتر با این 
حوزه مهم از نظریه فیلم هســتند، سودمند است و مفاهیم 
نظریه روانکاوانه فیلم را از خالل تفســیر موشکافانه فیلم به 
عرصه کاربرد عملی می آورد. نشر نو این اثر 23۵ صفحه ای را 

به بهای 96هزار تومان منتشر کرده است.

داستان کودکان

کتاب سینمایی

داستان ایرانی
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