
دادهنما

پیش به سوی عدالت مالیاتی
نگاهی به تحقق درآمد مالیاتی در 6ماه نخست امسال

رکورد ۱۰ساله وصول درآمدهای مالیاتی در دولت سیزدهم شکسته شد. این 
در حالی است که این درآمد مالیاتی به بخش تولید فشار نیاورده است، بلکه 
وصول مالیات از این بخش با کاهش ۵درصدی نیز همراه بوده است. اینجا 

نگاهی انداخته ایم به میزان تحقق درآمد مالیاتی در 6ماه نخست امسال.

67درصد
 وصول درآمدهای 

مالیاتی در نیمه نخست 
سال1401 نسبت 

به مدت مشابه سال 
گذشته رشد یافته .

231هزار میلیارد تومان
 درآمد مالیاتی با شناسایی فرارهای 
مالیاتی از ابتدای امسال تا پایان 

شهریورماه وصول شد.

۴۵۴هزار میلیارد تومان
 درآمد مالیاتی براساس قانون بودجه 
سال۱۴۰۱ تا پایان امسال تکلیف و 

پیش بینی شده است.

19میلیون
 کارتخوان ها برای 
وصول درآمدهای 
مالیاتی در دولت 

سیزدهم ساماندهی 
شده است.

۵درصد
 مالیات بخش تولید 

امسال با تصمیم دولت 
سیزدهم و مجلس، 

نسبت به سال های قبل 
کاهش یافته است.

71درصد
 کل درآمد مالیاتی سال 
گذشته و بیش از کل 

درآمد سال99، در نیمه 
اول امسال تحقق درآمد 

مالیاتی داشته ایم.

۵0درصد 
وصول درآمد مالیاتی 

در شهریور1401 نسبت 
به میزان درآمد مالیاتی 

شهریور1400 رشد 
داشته است.

9.۵میلیون
کارتخوان جدید به 
پرونده مالیاتی در 

راستای اجرای قانون 
پایانه فروشگاهی 
متصل شده است.

گرافیک:مهدیسالمی

درآمد مالیاتی شهریورماهدرآمد مالیاتی سال های قبل
سال۱۴۰۰

32۵هزار میلیارد تومان
سال۱399

 207هزار میلیارد تومان

شهریور۱۴۰۱
۴۵هزار میلیارد تومان

شهریور۱۴۰۰
 30هزار میلیارد تومان

کاسبی با جای پارک

شانس آخر براي بازگشت به زندگي

تخلففروشجایپارکدربرخیازمعابر
مثلدربند،ونک،میردامادو...گسترشیافتهاست

جوانيكهبهقصاصمحكومشدهبودفقطیکماهبراي
پرداختدیهونجاتازچوبهدارمهلتدارد

وعده  تغییر شیوه اجرای 
گشت امنیت اخالقی

سهم 10 درصدی تهران 
از اتوبوس های دولتی

اوكراين بر لبه تيغ جنگ 
هسته ای قرار دارد

رئیسمجلس:بایدساختارها
وشیوههایاجرایگشتامنیت

اخالقیرااصالحكنیم

گالیهرئیسشورایاسالمیشهر
تهرانازتخصیصاتوبوسهابه
پایتختتوسطوزارتكشور

6دههپسازبحرانموشكيكوبا،سایه
جنگهستهايدیگرمیانروسیهو

غرب،جهانراتهدیدميكند
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ازابتدایتاریــختاكنونمهمتریــنموضوعبرای
انســانتامینامنیتوآرامشبودهاست؛چراكه
امنیتوآرامشمهمترینمولفهواساسزندگیانسانهاستودرسایهامنیت
وآرامشاستكهانســانمیتواندبهسایرمســائلوموضوعاتزندگیخود
بپردازد؛درحقیقتامنیتپایهواساسپیشرفتوتوسعهاجتماعی،اقتصادی

و...انسانهاست.
دراینبینرســانههادرتبیینوجودماهویامنیتدرجامعهوشناســاندن
منابع،مراكزومسائلناامنیبهمردموهمچنینبابیانوتشریحعواقبناامنی
میتوانندسهمبســیارزیادیدرحفظ،ارتقاوبســطامنیتوبیشازآندر
گسترشاحساسامنیتدرجامعهداشتهباشند.رسانههاازیکسوپلیارتباطی
بینمردمومسئوالنوازســویدیگرمنبعمطمئنوموردوثوقیهستندكه
مردمازطریقآنهااخبارالزمرادرخصوصاتفاقاتمختلفبهدستمیآورند؛
ازاینرومیتوانگفتكهرسانههاازجایگاهوموقعیتباالوواالییبرخوردار
هستند؛جایگاهوموقعیتیكهبهمرورزمانبهدستآمدهورسانههاتوانستهاند
درطولروزگاریحدودا100ســالهاینوثوقواطمینانراكسبكنند؛لذابا
توجهبهجایگاهویژهایكهرسانههانزدافكارعمومیازآنبرخوردارهستندباید
گفتكهنقشبســیارزیادیرادرارتقاوحتیكاهشاحساسامنیتجامعه

میتوانندایفاكنند.
هموارهدرحوادثمختلفشاهداهمیتباالیموضعگیریرسانههابودهایم
كهچگونهبرخیرسانههارسالتخودرابهخوبیانجاممیدهندوبامدیریت
صحیحبهارائهمستنداتوگزارشهایبهدستآمدهازحوادثمیپردازندو
متأسفانههستندرســانههاییكهصرفابهدنبالبزرگنماییوآگراندیسمان
حوادثواتفاقاتهستند؛رسانههایمعدودیكهخواستهیاناخواستهباارائه
گزارشهایخالفواقعبهحوادثدامنمیزنندوبرآتشفتنهایكهمعاندان
ودشمنانروشنكردهاندبنزینمیریزندوآنراشعلهورترمیكنند.اینگونه
اقداماتدرحقیقتآببهآسیابدشــمنریختناستورسانههابایدبهدور
ازهرگونهجانبداریوبهدورازاحساساتوهیجاناتدربسترحقایقباحفظ

مصالحكشوربهتشریحمسائلبپردازند.
درحوادثاخیرشاهدبودیمكهبرخیرســانههامتأسفانهبهگونهایبرآتش
فتنهایكهدشمنانافروختهبودند،دمیدند.حادثهایكهدریكیازمقرهای
پلیسپیشآمد،حادثهایمتاثركنندهبودكهســریعاتوسطپلیسپیگیری
شدوبرایاطالععموممردم،مستنداتاینحادثهاعالمشد.متأسفانهدراین
حادثهبرخیرسانههانتوانستندرســالتخودرابهدرستیبهانجامبرسانندو
بادامنزدنبهبرخیمســائلوتولیدبرخیابهاماتشرایطرابهگونهایرقم
زدندكهبرخیفرصتطلبهاباشعارمهســاامینیبهخیابانهاآمدندوبرای
شهروندانمزاحمتهاییایجادكردندوچادرازسرشهروندیبرداشتندوبه
اموالعمومیوبیتالمالآسیبهارساندندوبسیاریحوادثناگواردیگركه

بهتراستبگذاریموبگذریم.
بدونشکتالشناجوانمردانهرسانههایبرونمرزیوبرخیرسانههایداخلی
بهخصوصدرفضایسایبریباعثشدهكهبااطالعرسانیمغرضانهوهدفمند
حقایقوواقعیتهاراوارونهبهمردمنشاندهندوعرصهرابرایسوءاستفاده

برخیفرصتطلبانكهصفآنهاازمردمجدابودهفراهمسازند.
هجمهواردكــردنبهامنیــتروانیجامعهوآســایشخاطرشــهروندان
بهطورحتملطماتومشكالتبســیاریرابههمراهدارد؛ازاینرونبایداجازه
دادكهعرصهخبریواطالعرســانی،عرصهجوالنهنجارشــكنان،معاندان

ودشمنانباشد.

»تفكریدوبارهدرگردشــگری«شــعارجهانیروز
گردشگریاست،امادركشورباوامگرفتنازاینشعار،
»رویشاندیشههاینودرگردشگریایران«بهعنوانشعاركشورماندرراستای
پاسداشــتاینایامانتخابشدهاســت.اكنوندرجهانصنعتگردشگرییک
شاخصمهمدرمدیریتشهرها،اقتصادوتوسعهپایدارشهریمحسوبمیشودو
ازاینروضرورتداردبهاینمقولهتوجهویژهایشودوبرایتسهیلتحققاینامر

مهم5پیشنهادیاراهكارمیتوانارائهداد.
پیشنهاد اول:شهرداریتهرانباتوجهبهگستردگیتهرانازشمیراناتتاریو
داشتنپیشینهتاریخیوفرهنگیبیشاز8هزارساله،میتواندازاینموضوعبرای
برندگردشگریشهریبهرهبگیردوتهرانرابهعنوانمقصدگردشگریمطرحو

بازآفرینیكند.
پیشنهاد دوم: ظرفیتهایبســیارباالییدرمیراثتاریخی،فرهنگی،طبیعی
ورخدادهاورویدادهایبسیارمهممربوطبهانقالب،شــهداومشاهیرتاریخیو
سیاسیدرپایتختوجودداردكهمیتوانازآنهابهعنوانشاخصهایگردشگری

درایجادگردشگریپایداربهرهگرفت.
پیشنهاد سوم: باوجودتصویبوالزامشهرداریتهرانبه»ایجادسامانهوتهیه
رمزینهوپاســخســریعمیراثفرهنگیوطبیعیومكانرویدادها«و»لزومارائه
برنامهجامعارتقایظرفیتهایگردشگریشــهرتهران«اینموضوعاتمغفول
ماندهاند؛ازاینرونیازاستتااینمواردهرچهســریعترازسویشهرداریتهران

موردتوجهقرارگیرند.
پیشنهاد چهارم:بخشاعظمیازبناهایارزشمندتاریخیوفرهنگیشهرتهران،
دارایمالكیتخصوصیهستندومتأســفانهبهدلیلعدمحمایتازمالكانجهت
مرمتوباززندهسازیبنا،شــاهدتخریبهایمتعددوازبینرفتنبخشهاییاز
هویتشهریهستیم.باوجودمصوباتمتعددازجمله»لزومتهیهالیحهحفاظتاز
میراثمعماریمعاصر«و»صدورپروانهمرمتواحیایبناهایتاریخیوارزشمند
شهرتهران«بهدلیلفقدانوحدترویهدرصدورمجوزهامالكانرغبتیبهمرمتو
احیاندارند؛بنابراینمعاونتشهرسازیمیتواندباقیدفوریتزیرساختهایالزم
درخصوصعملیاتیكردنصدورپروانهمرمتوارائهبستهتشویقیدربافتوبنای

تاریخیرادردستوركارقراردهد.
پیشنهاد پنجم:درسالهایاخیرتعدادیازباغهاوبناهایتاریخیشهرتهران
همچونباغوعمارتعالءالدوله،معیرالممالک)بوســتانكیهانی(درمنطقه12
جهتاستفادهشهروندانتملکشــد،اماتاكنونبهرهبردارینشدهاند.باتسریع
اینفرایندمیتوانیمشاهدرخدادهایفرهنگیوگردشگریدرفضاهایعمومی
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گفته های  قالیبافرادرباره
تغییرگشتامنیتاخالقیبا

اسكناینكیوآركدببینید.

تجمع روس هابــرایالحاق
4منطقهاوكراینبهروســیهرا

بااسكناینكیوآركدببینید.  تازه ترین تخریب ها در ناآرامی های اخیرپایتخت
رابااسكناینكیوآركدببینید.

قیمت اجاره غیرقانونی معابرپایتخت

باحسینكشفیاصل،كارگرداننمایش»لئوناردوداوودنژاد«
نمایشی که شنیدنی است

24

تئاتر کمدی، یکی از پرمخاطب ترین گونه های نمایشی است که 
اگر از ساختار و محتوای مناسب و باکیفیتی برخوردار باشد، 

می تواند عالوه بر سرگرمی و شادسازی تماشاگر، تأثیرات 
روحی و روانی مطلوبی بر او بگذارد. یکی از آثار کمدی 
خوش ساختی که این روزها با چنین مشخصاتی روی 

صحنه رفته، نمایش »لئوناردو داوودنژاد« است...

سال ها از شهادت پسر جوانش می گذرد و داغ فراغی که بر دلش 
نشسته مثل روز اول جسم و جانش را می سوزاند. انگار خیال ندارد 
این آتش گر گرفته در وجود مادر رو به افول بگذارد؛ به خصوص 
حاال که سن و سالی از او گذشــته و پا به دوره سالخوردگی 
گذاشته است. هر روز که می گذرد گویی دردی که به جانش 

افتاده بیشتر بی تابش می کند...

»فیروزهشجاعی«ازجنایتكوملههابرپیكرفرزندشمیگوید
روایت مظلوم ترین مادر شهید

22

تازه ترین رنکینگ برترین کشتی گیران آزاد و فرنگی جهان با توجه 
به پایان رقابت های جهانی2022 صربستان از سوی اتحادیه جهانی 
اعالم شد؛ رنکینگی که بیشترین تغییرات آن برای کشتی 
ایران منفی بوده اســت. در کشتی آزاد تنها کامران 
قاسمپور و رحمان عموزاد در صدر نفرات اوزان 65 

و 92 کیلوگرم قرار دارند...

درتازهترینرنكینگجهانی،یزدانیوگراییسقوطكردند
سقوط 

20

تحریم جدید
 ارمغان اغتشاشات
واشنگتنبهبهانهحوادثاخیر،همصحبتازتحریم
جدیدكردهوهممذاكراتدربارهلغوتحریمهارا
درهالهایازابهامقراردادهاست

سلیمی نمین،كارشناسسیاسی:

خطر فراموش کردن »دشمن« 
در خصومت ورزی ها  

ابوالفضل ظهره وند،كارشناسبینالملل:

 تحریم و جنگ روایی؛ 
2حربه ضدایرانی آمریکایی ها

رویای تحریم ایران از جام جهانی 
به بهانه آشوب ها

 مروری بر تحریم   مرگبار دارویی
علیه  کشورمان

  خوش حساب ترین ها استان ها
در  بازار چک

10درصد 
کاهش چک برگشتی 

در مرداد

643هزار 
 چک برگشتی 
در مرداد ماه

 395هزار 
میلیارد ریال چک 
برگشتی در مرداد

 3 استان  دارای کم ترین چک   برگشتی 

6/3 درصد 
گیالن

7/9درصد 
خوزستان

7/7درصد 
ایالم
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پس از فروکش کردن التهابات 

گفتوگو
اخیر در جامعه که با آشــوب و 
تخریب هایی نیــز همراه بود، 
اکنون ضرورت بازخوانی حوادث 
به وقوع پیوسته از منظر جامعه شناسی سیاسی 
انکارناپذیر است و دلســوزان کشور و نظام 
معتقدنــد تصمیم ســازان باید بــا نگاهی 
موشــکافانه، نقــاط نفــوذ دشــمن و 
پاشنه آشیل های موجود در این حوزه را مورد 
بررسی قرار داده و برای ترمیم آنها اقدام کنند.

عباس ســلیمی نمین، مدیر دفتر مطالعات و 
تدوین تاریخ ایران، معتقد است پس از عبور از 
فضای ملتهب اخیر، اکنون زمان آن فرارسیده 
که نخبگان به بازخوانی علل و زمینه های بروز 
چنیــن حوادثی در کشــور بپردازند و اجازه 
ندهند دشمنان قسم خورده کشور و نظام، با 
دامن زدن به خط کشی ها و عداوت گستری ها، 
میان صفوف به هم پیوسته جامعه رخنه کرده 
و زمینه ساز ایجاد خصومت درمیان دیدگاه ها و 
افراد مختلف جامعه شود. گفت وگوی همشهری 

با سلیمی نمین را در ادامه می خوانید:

 با نگاه آسیب شناســانه به حوادث 
اخیر، چه عوامل و ریشه هایی را می توان در بروز 

حوادثی از این دست دخیل دانست؟
برایارائهتحلیلیدقیقدراینزمینه،پیشازهر
چیزبایددرنظرداشتهباشــیمقشرهایمختلف
جامعهکهدرکناریکدیگرزیستمیکنند،همواره
باهمنقاطاشــتراکوافتراقیدارندکهاگرمورد
توجهقرارنگیرد،زمینهســازبهرخکشیدننقاط
تفاوتخواهدشد؛موضوعیکهبهطورقطعجامعه
رادچارمشــکلخواهدکرد.ماسالهاســتکه
درکشورباایندغدغهمواجههســتیمکهنباید
نقاطافتراقدرســطحجامعهازسویبرخیافراد
وجریانهاتعمیقشــود؛بهعنــوانمثالگاهی
اوقاتشاهدیمافرادیدراحزابسیاسیمختلف
بایکدیگرنزاعــیدارندوبــهآندامنمیزنندو
زمانیکهشکلتقابلبهخودمیگیرد،زمینهساز
ایجادروندیدرکشــورمیشــودکهدرنهایتاز
منافعملــیصیانتنخواهدکــرد.وقتیحزبو
جریانیدرانتخاباتپیروزمیشــودودراکثریت
قرارمیگیرد،بایدبــاجریانهایاقلیتارتباطی
منطقیایجادکندتاروابطشکلخصمانهبهخود
نگیرد.چنینرویکردیبهشدتبهمنافعملیزیان
میرساند.ازسویدیگربایددرنظرداشتکهدامن
زدنبهمرزبندیهایخصمانهوعداوتآمیزمیان
جریانهایسیاسیداخلنظام،باتزلزلدراعتماد

جامعههمراهخواهدبود.
 درچنیــن شــرایطی رویکــرد 

جریان های سیاسی باید چگونه باشد؟
درچنینشرایطیبایدتوجهداشتکهجریانهای
سیاسیدروننظامبایدباافرادواحزابیکهعلیه
استقاللملیکشورموضعدارند،مرزبندیروشنی
داشتهباشــند.درواقعجریانهایسیاسیداخل
نظامنبایدنســبتبهیکدیگرموضــعخصمانه
بگیرند.اینبدانمعنانیســتکهبرنقطهنظرات
ودیدگاههایخودمصرنباشند،امانبایدبرطبل
دشــمنیمیانجریانهایداخلینظامکوبیده
شودواصراربردیدگاهها،شکلخصومتوعداوت
بهخودبگیرد.امامتأسفانهسالهاستکهشاهدیم
افرادوجریانهایسیاســیچندانبهایننکته
راهبردیتوجهکافینداشــتهاندوشاهدسرریز
مرزبندیهابهســطحعامهجامعــهبودهایمکه
چالشهایینظیرحوادثاخیررابهدنبالداشته
اســت.رویکردیکهبرخیافرادواحزابسیاسی
درســالهایاخیردرپیشگرفتند،بهجایرفع
منطقیاختالفها،ورودبهوادیخصومتورزیرا
بههمراهداشتهکهبسیاربرایکشورزیانآوراستو

مشکالتجدیبهوجودمیآورد.فکرمیکنمامروز
بانوعیعداوتدرقشــرهایپاییندستجامعه
مواجهیمکهآنرامیتواننتیجهخطکشــیهاو
خصومتورزیجریانهایسیاسیداخلیدانست.

این روند چه آســیب هایی به همراه 
دارد؟

بایــدحواسمانباشــدکهدشــمنانکشــورو
نظامازچنینخصومتورزیهــاوعداوتهایی
اســتفادهمیکننــدومانندحشــرهایکهروی
زخمیمینشیندوتخمگذاریمیکند،ازچنین
موضوعهاییبرایاهدافشومخودتغذیهخواهد
کرد.متأســفانهمدتهاســتکهشــاهدبرخی
خطکشیهایسیاســیدروننظامهستیمکه
زمینهسازبروزسطوحیازعداوتورزیشدهاست،
امابهاندازهکافینسبتبهآسیبهایناشیازآن
حساسیتنشــانندادهایموبهفکرچارهنبودهایم
واقدامعاجلصورتندادهایم.بایدتوجهداشــته
باشــیمکهدشــمنباتوجهبهقابلیتهایایران
امروزوتوانمندیتمدنیمــا،بهراحتینمیتواند

سلطهخودرابرکشوراحیاکند؛مگراینکهنوعی
عــداوتورزیمیانقشــرهایمختلــفجامعه
شکلبگیردکهسببشــودتوطئههایدشمنان
بهفراموشیسپردهشــود.بروزچنینشرایطی،
بهترینموقعیتبرایدشمنانبهمنظورتضعیف
کشــورونظاموهمچنیناحیایسلطهبهشمار
میرود.امروزنبایددرشــرایطیقراربگیریمکه
دشمنبهراحتیبتوانددرصفوفمارخنه،رابطه
مارامختلوعقالنیتراتضعیفکند.حواسمان
باشدکهوقتیعداوتورزیشــکلبگیرد،نباید

انتظارعقالنیتداشت.
 در چنین شرایطی چه باید کرد؟

بایداقدامهایعاجلانجامدهیمواثراتسوءآنچه
دشمنانانجامدادهاندرابهسرعتبزداییم.قطعا
عداوتورزییکطرفهنیستوبهصورتدوطرفه
شکلمیگیرد؛بنابراینهمهافرادوجریانهایی
کهبهمنافعملیمیاندیشند،بایددرعملکردخود
کهزمینهســازدامنزدنبهاختالفهامیشود،
بازاندیشیکنندواینموضوعراموردبازخوانیقرار
دهندکهدرچهمقاطعیسببشدندعداوتشکل
بگیرد.بایددرنظرداشــتهباشیمنخستینخطر
دامنزدنبهعداوتها،فراموشکردن»دشمن«
اســت.عقالنیتحکممیکنددرارتباطباجامعه
بهگونهایعملشودکهبرایدشمنفرصتسازی
صورتنگیرد.متأسفانهبرخیدشمنرافراموش
کردهاندوافرادیکهدرکنارشــانقــراردارندو
قلبشانبرایپیشرفتکشــورمیتپدرابهجای

دشمنگرفتهاند.

آنچه در روزهــای اخیر اتفاق افتاد 
با حــوادث ســال های 78، 88، 96و 98چه 

تفاوت هایی دارد؟
بهنظرمن،تفاوتدرخصومتورزیبیشتراست.
درجهاینخصومتورزیافزایشیافتهودرمقابل
شناختدشمنکمرنگترشدهاست.دربسیاری
ازمقاطعتاریخکشــورمانافرادینقشآفرینی
کردهاندکهمنافعملیرامدنظرداشــتندوتالش
میکردندکهبهدشــمنهایداخلــینیفزایند؛

بهعنوانمثالدرجریانانقالبمشــروطهعدهای
تالشداشتنددرشرایطیکهروسوانگلیسدر
کشورحضوردارند،بسیارمعقولعملکنند،اما
برخیعناصرمانندحسنتقیزادهدرنقطهمقابل
قرارداشتندومیزانخصومتهاوترورهاراافزایش
دادند؛موضوعیکهدرنهایتســبببهرهبرداری
انگلیســیهاشــد.درجریانانقالباسالمیهم
شاهدبودیمکهامام)ره(اجازهنمیدادندخصومت
شکلبگیرد؛حتیبینارتشومردم.اینرویکرد
درنهایتزمینهســازبروزتحولیبزرگدربطن
جامعهمیشــود.درســالهایاخیرمقاممعظم
رهبرینیزچنینرویکردیداشــتهاند،امابرخی
درصددکمرنگجلــوهدادنچنیــنرویکردی
هستند.معتقدماگردرجریاناتاخیرجوانانیرا
میبینیمکهشناختیازمناسباتجاریدرایران
وجهانوهمچنینآسیبهایپیشروندارند،ما
هممقصریم.جوان20سالهچندانمقصرنیست؛
چراکهفاقدشناختاستوماشرایطکافیرابرای

ایجادشناختدقیقومؤثربهوجودنیاوردهایم.
در این میان رفتارهای آشــوبگرانه 
چه تبعاتی برای کشور به همراه خواهد داشت؟

دراینزمینــهمیتوانبــهتبعــاتاقتصادی،
بینالمللیواجتماعیبروزچنینحوادثیاشاره
کردکهبســیارمهماســت.باوجوداینمعتقدم
باالترینزیاناقتصادیو...نیســت،بلکهتأثیرات
ســوءخطکشــیهاییاســتکهدردرازمدت
زیانبارخواهدبود.بایددرنظرداشــتکههزینه
خطکشیهاخیلیزیاداســتوبعدهانمیتوان
بهراحتیآســیبهایآنراترمیمکرد.برخیاز
رویدلسوزیخطکشیمیکنندکهزیانآوراست؛
مگراینکهکسیواقعاپایبندبهمصالحملینباشد
کهالبتــهمراجعذیصالحدرایــنزمینهداوری
خواهندکرد.متأســفانهبرخیباوجودتذکرهای
دلســوزاننظام،بربرخیمرزبندیهادرجامعه
اصرارکردندکــهطبیعتازمینهســازبروزبرخی
آسیبهاشدهاســت.بهنظرمنچنینزیانهایی
تأثیراتمخربتریبرایکشــوربههمراهخواهد

داشت.
 به نظر شــما چه عاملی سبب شده 
اعتراض های اولیه در کمتر از چند ساعت تبدیل 

به آشوب و اغتشاش شود؟
بهنظرمنعلتعمدهایناستکهمادشمنانآماده
داریم؛کســانیکهبیشاز40ســالاستدرحال
برنامهریزیعلیهکشــورهستندتااستقاللامروز
ایرانرازمینگیرکنند.اینهاآمادهومترصدفرصت
هستندتابهکشورآســیببزنند.ازاینجنبهباید
بینشرایطموجوددرکشورمابابسیاریازجوامع
دیگرتفاوتقائلشد.هموارهبایدبهایننکتهتوجه
داشتدشمنانیداریمکهســرنگونیاستقاللما
رادرقالبکاربســتابزارهاییازقبیلتحریمها
و...دنبالمیکنندودراینمســیرازهیچاقدامی
فروگذارنیستند؛بههمیندلیلهمهستمعتقدم
درکناراینکهمطالباتسیاســیخودراپیگیری
میکنیم،بایدحواسمانباشدکهبرایدشمنان
کشــورفرصتســازینکنیم.دراینمیانبایددر
تربیتسیاســیجوانانمانبیشازپیشبکوشیم
وآنانرانسبتبهمناســباتکنونیآگاهترکنیم.
بهنظرماقدامهایمادراینحوزهکافینبودهاست.
درچنینشرایطیطبیعیاستکهمطالبهجوان
درمســیرغلطیقرارمیگیردوباتوجهبهاینکه
دشــمنانهمآموزشدیدهوآمادههستند،روند
مطالبهگیریمخدوشمیشود؛چراکهدشمنانبا
سازماندهیبهمیدانمیآیندتامطالباتجامعهرا

منحرفوازآنسوءاستفادهکنند.
 به نظر شما در شرایط کنونی جایگاه 
گروه های مرجــع دچار تغییر شده اســت و 
گروه های مرجع فکری جامعه جای خود را به 
گروه های جدید، از نوع سلبریتی ها داده است؟

معتقدمدرســالهایاخیربــهگروههایمرجع
جامعهاعتنــایکافینداشــتهایم؛موضوعیکه
ســبببروزبرخیتغییــراتدرگروههایمرجع
جامعهشدهاست.منگروههاییمانندهنرمندان
وورزشکارانرا»مرجعفکریجامعه«نمیدانم.
اگرچــهآنهــاتوانمندیهــایقابلتوجهیدر
حوزههایمختلفجامعهدارندوالبتهبسیارهم
محترمهســتند،امامرجعجامعهکسیاستکه
ازنظرفکری،چندســطحازعامــهجامعهباالتر
باشد،امااکثریتاینقشرباوجودتوانمندیهایی
کهدارنــد،مرجــعجامعهبهحســابنمیآیند.
گروهمرجــع،گروهیاســتکــهمطالعاتشو
هوشــمندیاشدرعرصههایمختلفاجتماعی
ازسطحمتوســطجامعهباالتراست.متأسفانهدر
خصومتورزیهاییکهپیشتربهویژگیهایآن
اشارهکردم،بهنوعیصورتمسئلهراپاککردیم
کهسببتزلزلدرگفتماننخبگانیجامعهشد.
رهبرمعظمانقالببارهابرلــزومرعایت»انصاف
سیاســی«درجامعهتأکیدکردهاند.ایشانبارها
تأکیدکردندکهگروههایسیاسینبایدیکدیگر
راتخریبوبعضااتهامزنیکنند،امابعضاشــاهد
بروزآنبودهایم.انتقادخوباست،اماتخریبقطعا
بهزیانجامعهخواهدبود.تخریبنخبگانجامعه
ازســویجریانهایسیاسی،بهســوددشمنان
نظاموانقالبخواهدبود.انتقــادمصلحانهبرای
دشــمنفرصتایجادنمیکند،امــااتهامزنیو
استفادهازشیوههایغیرمنصفانهسبببروزبرخی
رفتارهایناشیانهوناصوابمیشود.اینموضوع
نخبگانجامعهراتضعیفمیکندوطبیعیاست
کهدرچنینشرایطی،برخیافرادجامعهبهسوی
کسانیمتمایلمیشوندکهدرسطحنخبگانیو
»مرجعفکری«نیستند.هموارهدراینعرصهباید
دشمنشناسیرامدنظرداشــتهباشیموازریشه

تخریبنکنیم.
 با توجه به خشــونت هایی از جنس 
آنچه در روزهای اخیر شاهد آن بودیم، نحوه 

مواجهه حکومت چگونه می تواند باشد؟
معتقدمدرگامنخســت،بایداحساسعداوتیرا
کهدربخشیازجامعهشکلگرفتهآرامکنیم.در
شرایطالتهاب،هرچهاستداللبیاوریمکهبرخورد
بایکشهروندهدفدارنبوده،ممکناستتأثیر

مطلوبینداشتهباشــد؛چراکهدرشرایطالتهاب،
برخوردهمراهباعقالنیتباقضایاکمترمیشود؛
بنابراینابتدابایــدفضاییمبتنــیبرعقالنیت
حکمفرماکنیم.بعدازآنبایــدازنخبگانبرای
حلمشــکلکمکبگیریم.بایدبرایرفعمعدود
مشــکالتموجود،کهبعضاریشــهچندینساله
دارد،فکرهایمانرارویهمبریزیموبهدنبالراه
چارهباشیم.البتهبایدبهایننکتههماشارهکردکه
مشکالتمانچندانهمزیادنیست؛بایدصادقانه
ازتوانمندیهایموجوداســتفادهکنیم.درکنار
این،نیروهایامنیتینیــزاقدامهایالزمرابرای
شناســاییدشــمنانانجاممیدهندتانیروهای
آموزشدیدهآناننتواننــدصحنهگردانیکنند.
زمانیکهفضاآرامشــد،بایدازاندیشههایهمه
دلسوزاناســتفادهوســالیقمختلفرابهدوراز
عداوت،مطرحکنیموجامعهرابهقضاوتبخوانیم.

سلیمینمیندرگفتوگوباهمشهریمطرحکرد

خطر فراموش کردن »دشمن« در خصومت ورزی ها  

درچنین شرایطی باید توجه داشت که 
جریان های سیاسی درون نظام باید با 
افــراد و احزابی که علیه اســتقالل ملی 
کشــور موضع دارند، مرزبندی روشنی 

داشته باشند

متأســفانه برخــی باوجــود تذکرهــای 
دلســوزان نظام، بر برخــی مرزبندی ها 
در جامعــه اصــرار کردنــد کــه طبیعتــا 
آســیب ها  برخــی  بــروز  زمینه ســاز 

شده است

ادعاهای علل وقوع حوادث اخیر 
و پاسخ های ساده به آن 

اینحوادثبهخاطراینهستکه»امکاناعتراضات
مسالمتآمیزدرکشوروجودندارد.«درپاسخبایدگفت1

کافیاستفقطیکســریبهآرشیورســانههایمدعیاین
سخنهابزنیدمالحظهخواهیدکردکهفقطدرسالگذشته
بیــشاز۸00تجمعویاراهپیماییکامــالآزاد،مؤثروبدون
خشونت)بامجوزوبدونمجوز(درایران،تشکیلشدکهاخبار
هرکدامازاینهابهصورتگســتردهایدررسانههایداخلیو
خارجی،بازتابداشتهوهمبسیاریازاینمطالباتبهنتیجه
قطعیرسیدهاست،ماننددرخواستافزایشحقوقها،دریافت
مطالباتوحقوق،رتبهبندیمعلمان،آبرسانیبهخوزستان،
همدان،اصفهان،همچنینتصویبیااصالحبرخیقوانینمهم
درمجلس...ماگاهیحتیهرروزهشاهدتجمعاتکامالآزاد
مقابلمجلس،قــوهقضاییه،دولتو...بودهایــمکهاکثرااین
درخواستهاتوسطمسئوالن،همشــنیدهشدوهماجابت؛
بهعنوانمثالحملهچندسالگذشتهعواملداعشبهمجلس،
ازدلیکــیازهمینتجمعاتمســالمتآمیزمقابلمجلس،

صورتگرفتهبود.
میگویند»چونفضایسیاســیویارسانهایکامال

بســتهاســتوامکانطرحنظراتویادیدگاههای2
مختلفوجودندارد،چارهایجزاغتشاشاتخشونتزانیست.«
ایندرحالیاستکهحداقلنصففضایمکتوبواکثرفضای
مجازیداخلیوهمهفضایرسانهایخارجی،بهصورتکامال
آزادوگستردهدراختیارمنتقدانومعترضانجمهوریاسالمی
واینفریادکنندگانبودهوهرحرفوتحلیلراستودروغیکه
خواســتند،گفتند.حتــیافــرادونویســندگانیازهمین
فریادزنندگان،صبحهادرروزنامههایداخلکشورقلممیزدند
ودرستشــبهادرکانالهایفارسیزبانضدانقالب،هرچه
دلشانمیخواستعلیهمسئوالننظام،میگفتندومیبافتند.
میگویند»ایناغتشاشــاتیکموضوعوخواست

داخلیاستنهناشیازتحریکاتخارجی«خندهدار3
اینکهنظیراینادعاهاهمزمانعمدتاتوســطتحلیلگراندر
برنامههایبیبیسیفارسی،منوتووسعودیاینترنشنال...
مطرحمیگردد!گویااینرسانههایلندنیکمترینارتباطیبا
ایدهبنیانگذارانوحامیانمالیوبرنامهایخودندارند!واصال
برایحمایتازایرانتوسطکشــورهایاستعماریوعوامل

منطقهایشانتشکیلشدهاندنهبرایتجزیهایران!
میگویند»سوریهایشدنایرانامکانتحققندارد.«

ایندرحالیاســتکهمشــخصاتوماهیتفعاالن4
عملیاتیدرصحنهراهرگزنمیشناســند،کومله،دمکرات،
پژاک،منافقین،جیشالظلمو...مواضــعوبیانیههایآنهابه
وضــوحگــواهعینــیدرخصــوصاهــدافتجزیهطلبانهو
سوریهسازیایراناستوبس!اینهاکهخودمعترفندشماچرا

درداخلاینواقعیاتراانکارمیکنید؟

انتقال پیام مذاکراتی در تبادل 
زندانی ایران و آمریکا

یکیازتفاهمهایضمنیومحلگمانهزنیمســیرمذاکرات
احیایبرجــامدرمبادلهزندانیــانآمریکاییوآزادســازی
داراییهایبلوکهشــدهایرانازابتدایاینهفتهکلیدخورد.
ساعاتپایانیشنبهشب،نورنیوز،رسانهنزدیکبهشورایعالی
امنیتملیاعالمکرد:»طیهفتههایاخیرمذاکراتفشردهای
باوساطتیکیازکشورهایمنطقهدربارهآزادسازیهمزمان
زندانیانایرانوآمریکاانجــامومیلیاردهادالرازمنابعارزی
مسدودشدهکشورماننیزدراینچارچوبدرشرفآزادسازی
است.«پیشازاینبرخیگزارشهادربارهآزادسازی7میلیارد
دالرپولهایبلوکهشدهایراندرکرهجنوبیمنتشرشده،ولی
محققنشدهبود.کاظمغریبآبادی،معاوناموربینالمللقوه
قضاییهودبیرستادحقوقبشــرپیشازظهریکشنبهباتأیید
خبرتوافقصورتگرفتهدربارهوضعیتباقروسیامکنمازی
گفت:باقرنمازیبهخاطرمســائلپزشــکیودرمانینزدیک
به4سالاســتکهخارجاززندانودرمنزلخوددرتهرانبه
سرمیبرد.باتوجهبهدرخواســتهایمطرحشدهبرایادامه
معالجهدرخارجازکشــور،بنابرمالحظاتانساندوستانهروز
چهارشنبهگذشتهازباقرنمازیرفعممنوعالخروجیبهعمل
آمدوهرزمانیکهبخواهد،میتواندازکشــورخارجشود.در
همینچارچوب،یکهفتهمرخصینیزبهسیامک،فرزندوی
دادهشدهتابتواندباوالدینشدیدارکند.دبیرستادحقوقبشر
ابرازامیدواریکردکهزندانیانایرانــیدربندآمریکاهرچه

سریعترآزادشوند.
ســیامکوباقرنمازیچندســالپیشبهاتهامجاسوسیو
همکاریبادولتآمریکاهرکدامبه۱0ســالحبسمحکوم

شدهبودند.
براســاسگزارشنورنیوز،درحالیکهمذاکراترفعتحریمها
بهدلیلعدماتخاذتصمیمسیاسیازسویایاالتمتحدهآمریکا
همچنانبدونحصولنتیجهباقیمانده،اینکشورمستقلاز
روندمذاکراتهستهای،درحالپیگیریموضوعآزادیزندانیان
خوددرایرانوهمزمانآزادســازیمنابعمسدودشدهارزی
کشورماندرکرهجنوبیاست.ایرانهنوزحسابهایاعالمی
برایانتقالمنابعمذکوررابنابــرمالحظاتبانکینپذیرفتهو

حسابهایجدیدیرابهاینمنظورمعرفیکردهاست.
خبرگزاریجمهوریاسالمی۱۸فروردینامسالدرگزارشی
اعالمکردهبود:»7میلیارددالرازارزهایمســدودیایرانبا
توافقامضاشده،بهطورانتقالبانکیبهحسابهایایرانواریز
خواهدشد.براســاستوافقصورتگرفتهبابرخیکشورهای
طرفقراردادایران،چارچوبالزمبرایرفعمســدودیبخش
قابلتوجهیازمنابعارزیمسدودشدهکشور،مشخصومورد
توافققرارگرفتهاست.براساساینچارچوبتوافقشده،وجوه
مســدودیبایددریکبازهزمانیمشخصطیچندهفته،در
حسابهایایرانوصولشــود.«وزارتامورخارجهآمریکادر
همانبرههباتکذیبخبراعالمکردهبود:»تمامیتحریمهای
ماهنوزپابرجاهستندوپابرجاوفعالخواهندماند،مادامیکه
بتوانیمبهبازگشــتیدوجانبهبهپایبندیبهبرجامدستپیدا
کنیم.واقعیتایناستکهمتأسفانهماهیچخبریبرایاعالم

کردندربارهیکگشایشنداریم.«

وعده قالیباف برای تغییر شیوه 
اجرای گشت امنیت اخالقی

رئیسمجلسدرنطقپیشازدســتورروزگذشتهخوددر
مجلسبااشارهبهحوادثاخیرکشوردرفوتمهساامینی
گفت:مسئوالنامنیتیکشوربایدمقتدرانهباهمهکسانی
کهمخلامنیتمردمهستندبرخوردکنندودراینموضوع
هیچتسامحینبایدصورتگیرد.البتهبرخوردمقتدرانهبا
کســانیکهامنیتمردمرابهخطرمیاندازندبهاینمعنی
نیستکهاشکاالتموجودرابرطرفنکنیم،همانطورکهدر
نطقپیشینیعنیپیشازآغازاغتشاشاتهمتأکیدکردم
مابایدساختارهاوشــیوههایاجرایگشتامنیتاخالقی
رابهگونهایاصالحکنیمتااینقبیــلاتفاقاتدوبارهتکرار
نشود.بهگزارشخانهملت،محمدباقرقالیبافتصریحکرد:
اینجانبدرحدوداختیارات،اینمسئلهراپیگیریخواهم
کردوامیدوارمباهماهنگیدیگرمسئوالنمربوطبتواندر
وقتمناسب،تصمیماتمدبرانهومؤثریبرایاصالحروند

موجودگرفت.
درنشســتعلنیمجلسبیانیــه233نفــرازنمایندگان
درحمایــتازنیروهــایامنیتــیوانتظامــیدرجریان
اغتشاشاتقرائتشد.دربخشــیازاینبیانیهآمدهاست
»ازهمهتحلیلگرانسیاســیواجتماعیانتظارمیروددر
اظهارنظرهایخودپیرامونایناتفاقاتخطخودراازالقائات
رسانهایدشمنجداکردهودرتالشبرایتقویتپایههای
اصلیسرمایهاجتماعیکشوربهنقشواقعیوتحسینبرانگیز
نیرویانتظامیبرایایجادآرامشامروزایرانعزیزبپردازند.«
نمایندگانمجلسدرآغازجلســهعلنیمجلسشعارهای
»خونیکهدررگماستهدیهبهرهبرماست«،»ایرهبر
آزادهآمادهایمآماده«،»مرگبرمنافق«،»نیرویانتظامی

تشکرتشکر«و...سردادند.

  حمالت تروریست ها بی پاسخ نمی ماند
سازماناطالعاتسپاهدربیانیهایبهمناسبتشهادتمظلومانه
پاســدارانوبســیجیانحریمامنیتدردفاعازآرامشمردم
زاهداناعالمکرد:گروهکهایظالموتجزیهطلبوایادیآنان
بدانندبهمددالهیضرباتمهلکیراتوسطپاسدارانگمنامامام
زمان)عج(دریافتخواهندکرد.بهگزارشتسنیم،دربخشیاز
اینپیامآمدهاست:»بیشکفرزندانملتسرافرازایراناسالمی،
همچونگذشتهانتقامخونپاکشهدایمظلومزاهداندرجمعه
سیاهراازدشمنانخواهندگرفتوحمالتناجوانمردانهمعاندان
مسلح،اشراروآشوبطلبانرابیپاسخنخواهدگذاشتوبهفضل

الهی،بساطحرکاتکوروددمنشانهدشمنانرابرمیچینند«.

   برگزاری جلسه رای اعتماد به زاهدی وفا با حضور 
رئیس جمهور 

عضوهیأترئیســهمجلسازبرگزاریجلسهبررسیصالحیت
وزیرپیشنهادیتعاون،کارورفاهاجتماعیباحضوررئیسجمهور
درروزسهشــنبه،۱2مهرماهخبرداد.بهگــزارشایرنا،علیرضا
ســلیمیدراینبارهعنوانکرد:درجلســهبررســیصالحیت
محمدهــادیزاهدیوفاابتدانظرکمیســیونتخصصیدرباره
برنامههایوزیرارائهمیشــودوســپسرئیسجمهوربهدفاع
ازتوانمندیوبرنامههایوزیرپیشــنهادیمیپردازدوسپس
نمایندگانموافقومخالفبهقیدقرعهدیدگاههایخودرادرباره

نقاطقوتوضعفبرنامههابیانمیکنند.

  زمان آغــاز دوره نهم فعالیت مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام 

جلســهافتتاحیهدورهنهممجمعتشــخیصمصلحتنظامروز
سهشنبه۱2مهرماهبهریاســتصادقآملیالریجانیبرگزارودر
نخستینگام،تحققمطالباتمقاممعظمرهبریازایننهادانقالبی
کهدرصدوراحکامجدیدبیانشــدهبود،پیگیریخواهدشــد.
بهگزارشایسنا،چهرههاییمانندمحسناراکی،عباسعلیکدخدایی،
علیاکبراحمدیان،کمالخرازیومحمدمخبرازاعضایجدید

منصوبشدهدرمجمعتشخیصمصلحتنظامهستند.

هشدار فرمانده کل سپاه به 
دشمن؛ شما را می شکنیم

فرماندهکلسپاهپاسدارانخطاببهجوانانیکه
فریبدشــمنراخوردهاند،گفت:شمافرزندان
اینمملکتهســتیدوماوقتیازکشــوردفاع
میکنیم،برایهمهدفــاعمیکنیم،حتیبرای
آنهاکهبهدلیلفریبدشمنمارادوستندارند،
اماماآنهارادوستداریم.بهگزارشفارس،سردار
حسینسالمیدرچهارمیندورهمراسم»یادها
ونامها«کهازســویمرکزاســنادوتحقیقات
دفاعمقدسبرگزارشــد،افزود:بهدشمنانمان
آمریکا،انگلیــسوســعودیهاواینهاییکهاز
طریقرســانههایمخربوویرانگرعلیهکشور
ماتالشمیکنند،هشــدارمیدهیمکهماشما
رامیشکنیم؛شماراهیبهاینسرزمینندارید.
ویگفت:منباچشمسرمیبینمومیگویمکه
آمریکاشکســتخوردهاســتواکنونبهدنبال
جبراناینشکستها،همهشیاطینواشرارعالم،
یکجنگسیاسیورســانهایراآغازکردهاند.
سالمیادامهداد:آمریکاییهامیخواهندبافریب
جوانان،مارابهدرونخیابانهابکشند.اینآخرین
سیاستدشمناســت،ترکیبیازهرآنچهقبال
بهکارگرفتهاست،اماماکارآزمودهایموکافیاست
کهدشمنرابشناسید؛نداشتنآگاهیوشناخت،
عاملشکستاســتاماآگاهیهمیشهپیروزی

میآفریند؛پیرویدرآگاهیوایماناست.
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 برخی از خیابان های مهم شهر تهران محل کسب 
درآمد میلیونی روزانه عده ای به ساده ترین شکل 
ممکن شده است؛ آنهایی که خیابان یعنی فضای 
عمومی شهر را برای پارک خودروها ساعتی اجاره 
می دهند. اگر سری به خیابان هایی مثل میرداماد، 
دربند، میرعماد، دستگردی، برخی از کوچه های 
بلوار نلسون ماندال )آفریقا( و گاندی و خیابان های 
اطراف تجریش، بازار بزرگ تهران و بیمارستان ها 
بزنید، حتما با این افراد مواجه خواهید شــد. آنها 
از کمبود جای پارک در پایتخت، سوءاســتفاده 
می کنند تا پول های میلیونی به جیب بزنند. چند 
روش هم بیشتر ندارند؛ یا در لباس هایی شبیه به 
لباس های پارکبان هایی که دیگر فعالیت قانونی 
ندارند، از مردم پول می گیرند یا سوئیچ می گیرند 
و امکان پــارک دوبله و ســوبله می دهند یا جای 
پارک را هرطور شده ُقرق کرده و در ازای مبلغی 
باالتر به دیگران واگذار می کنند یا به محض پارک 
جای فضاهای خاص مثل ترمینال تاکسی ها، سر 
می رسند و راننده های عادی را سرکیسه می کنند. 
ماجرا زمانی بدتر می شــود که نهادهای مختلف 
هم برخورد با چنین افــرادی را به یکدیگر پاس 
می دهند؛ تا جــای پارک حاشــیه ای در تهران، 

کیمیاتر و گران تر شود.

فروش جای پارک با کارتخوان 
اخذ پول و اجاره فضای پارک در برخی از خیابان ها 
به شــکل عجیب و غریبی صورت می گیرد؛ مثال 
در خیابان میرعماد، کســانی هستند که حتی با 
قلدری تمام برای پارک در جای قانونی پول طلب 
می کننــد. در خیابان میردامــاد و نزدیک مرکز 
کامپیوتر پایتخت هم در کوچــه دفینه، افرادی 
برای پارک به صورت دوبله و سوبله، مبلغی گرفته 
و ســوئیچ را از راننده بــرای جابه جایی احتمالی 
خــودرو می گیرنــد؛ همان هایی که یک مشــت 
سوئیچ دستشان و یه خروار هم درون جیب شان 
اســت و دائم از این طرف به آن طــرف می روند. 
در انتهای خیابان دربند ماجرا عجیب تر اســت. 
حدود 500متر معبــر تا ابتدای ورودی مســیر 
کوهنوردی، پارکبان نماهــا به ازای پارک خودرو 
چه در حاشیه سمت راست و چه سمت چپ معبر 
و چسبیده به دیواره رودخانه از هر خودرو 40هزار 
تومان پول می گیرند. آنها در ســاعات شــلوغ تر 
محل و به خصوص شــب هنگام، بــا کله قندی ها 
جاهای خالــی را رزرو نگه می دارنــد و به محض 
دیدن کسانی که دنبال جای پارک می گردند، سر 

می رسند. کارتخوان هم دارند و چنانچه راننده ای 
از دادن پول امتناع کند، او را به اینکه ماشینت را 
پنچر کرده یا خط می اندازیــم، تهدید می کنند. 
در برخی از خیابان های شــهر تهران، افرادی هم 
هستند که با مســدود کردن پارک حاشیه ای با 
موتورسیکلت یا هر ابزار و وسیله دیگری محل های 
پارک خودرو را با گرفتــن مبالغ مختلفی از 20و 
30هزار تومان گرفته تا 50هزار تومان به رانندگان 
کرایه می دهند و مجهز به دستگاه کارتخوان سیار 
هم هستند! هرگونه مقاومت و سماجت در مقابل 
این افراد که گاهی به صورت گروهی کار می کنند 
منجر به درگیری لفظی و در ادامه احتماال فیزیکی 
می شــود و تنها کاری که از دســت یک شهروند 
ســاخته اســت تماس با پلیس 110خواهد بود. 
شکایت در این زمینه هم اغلب از طریق کالنتری 
و دادســرا پیگیری می شــود  که قاعدتا خیلی ها 

حوصله و وقتش را ندارند.

فروش جای پارک با خدمات و آپشن های ویژه 
در محدوده بازار بــزرگ تهران هم چند نفری که 
اغلب از دیگر شهرها به پایتخت آمده اند، به همین 
شغل مشغول هستند. شاید جالب باشد بدانید که 
با توجه به فشــردگی و کمبود جای پارک در این 
محدوده، بعضا چند نفری خودروها را بلند کرده و 
در داخل یک فضای پارک قرار می دهند و هنگام 
خروج هم به همان روش از پارک خارج می کنند 
و تحویل راننده می دهند!  به هر ترتیب اگر به ویژه 
در اوایل صبح گذرتان بــه مراکز درمانی، تجاری 
و اداری شــلوغ تهران افتاده باشد، احتماال با این 

کاسبان غیرقانونی جای پارک برخورد داشته اید؛ 
افرادی که بدون هیچ پشــتوانه و مجوز قانونی ای 
کار پارکبان های ســابق را انجام می دهند و اتفاقا 
برخی هم کاورها و روپوش های مخصوصی برتن 
کرده اند. یکــی دیگر از آپشــن ها و خدمات این 
افراد اجاره بلندمدت یک فضای پارک اســت. به 
این صورت که شــما با پرداخت اجاره برای یک 
هفته یا یک ماه یا بیشــتر جای پارک موردنظر را 
تضمین شده تحویل می گیرید؛ به همین راحتی! 
نکته نگران کننده بسط و گسترش این موضوع به 
دیگر نقاط شهر است که طبق گزارش های مردمی 
با توجه به خأل ایجادشده این قبیل شغل و کاسبی 
کاذب درحال فراگیرشدن است؛ حتی در برخی از 
معابری که خودروی گشت برای تصویربرداری از 
پالک خودروی پارک شــده و محاسبه هزینه آن 
فعال اســت هم این افراد با ایستادن مقابل پالک 
و پنهان کردن آن به راننده وسیله نقلیه اطمینان 
می دهند که دیگــر الزم نیســت هزینه ای بابت 

جریمه پرداخت کند! 

درصورت مشاهده با پلیس 110تماس بگیرید 
 در رابطه با این مشــکل شــهری، سردار حسین 
رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ می گوید: 
»از زمانی که به عنوان رئیــس پلیس راهنمایی 
پایتخت فعالیت می کنم در شهر تهران با کمبود 
پارکینگ مواجه بودیم. در دهه گذشته نیز اتفاق 
خاصی برای رفع این مشــکل رخ نــداده و حتی 
وضعیت بدتر هم شده است.« او افزود: »موضوع 
پارکبان ها موضوعی بود کــه در زمان حضورم در 

پلیس راهنمایی با همکاری معاونت حمل ونقل و 
ترافیک شهرداری پیگیری شد، اما یکباره رها شد 
و هم اکنون برخی ها از این موضوع سوءاســتفاده 
کرده و قیمت های گزافی برای پارک حاشــیه ای 
از مردم دریافت می کنند که اعالم می کنم چنین 
کاری خالف است. برخی واحدهای صنفی که در 
این مسئله سهیم هســتند و قیمت های زیادی 
از مردم دریافت می کنند، مجــرم بوده و مرتکب 
جرمی مشهود می شوند که پلیس با اینگونه موارد 
به صورت قاطع برخورد خواهد کرد و این برخورد ها 
نیز تشدید می شود.« سردار رحیمی با بیان اینکه 
شهروندان به محض مشاهده اینگونه افراد با مرکز 
فوریت های پلیسی 110تماس بگیرند و موضوع 
را گزارش کنند، گفت: »پلیس هم در واحدهای 
انتظامی مختلف و هــم در پلیس راهور با جدیت 
این موضوع را در دســتور کار خود قرار می دهد. 
طرح هایی مانند پارکومتر و پارکبان های قانونی، 
طرح های خوبی بود که شهرداری نیز آنها را دنبال 
می کرد، اما متأســفانه این طرح ها در دوره های 

مختلف شهرداری رها شد.« 

با 137 تماس بگیرید
رامتین خدایاری، مدیر روابط عمومی شهرداری 
منطقه3 اما درخصوص کاهش مشــکالت جای 
پارک در برخی معابر مهم ایــن منطقه همچون 
خیابان میرداماد، شریعتی و نلسون ماندال و اطراف 
مراکز درمانی به همشهری می گوید: »در خیابان 
والی نژاد یکی از تخصصی ترین بیمارســتان های 
بیماری های کلیوی واقع شده است. همین موضوع 
باعث شــده تا عالوه بر تهران، از سراســر ایران و 
شهرســتان های دور و نزدیک شاهد رفت وآمد و 
عبور و مرور مردم به این محدوده باشیم. برای این 
خیابان فعال بحث اجرای طرح پارک هوشــمند و 
دیگر طرح های ساماندهی فضای پارک حاشیه ای 
مطرح نشده اســت. در این شــرایط برخی افراد 
ســودجو اقدام به اجاره فضای پارک حاشــیه ای 
موجود به مردم می کنند. شــهرداری ناحیه یک 
به صورت منظم این محدوده را توسط گشت های 
خود رصــد می کند و درصورت مشــاهده چنین 
افراد و اقداماتی از این دســت برخــورد قانونی با 
فرد یا افراد متخلف انجام می شود.« او اضافه کرد: 
»شهروندان درصورت مشــاهده چنین مواردی 
می توانند با شماره  137 تماس گرفته و تخلفات 
صورت گرفته را گزارش کننــد. درصورت تماس 
شهروندان قطعا نیروهای شهرداری وارد عمل شده 
و با متخلفان برخورد می کنند. درخصوص خیابان 
میرداماد نیز طرح های مطالعاتی برای اجرای طرح 
پارک هوشمند در حال انجام است تا فضای پارک 

حاشیه ای در این محدوده ساماندهی شود.«   

کاسبی با جای پارک
فروش جای پارک در برخی از معابر شلوغ تهران؛ از دربند و ونک و میرداماد تا محدوده اطراف بازار بزرگ گسترش یافته است

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

ویژگی های برنامه چهارم شهرداری 
تهران؛ رویکردها و اهداف

 با ابالغیه وزارت کشور مبنی بر الزام به 
انطباق دوره های برنامه های میان مدت 
شــهری با دوره مســئولیت شــوراها، 
مجموعه مدیریت شهری تهران با هدف 
ارتقای نظام برنامه  ریزی، تدوین برنامه چهارم در انطباق با 
دوره مسئولیت شورای اسالمی شهر تهران در دوره ششم را 

در دستور کار قرار داد.
بر این اساس در گام نخست با تهیه و ابالغ نظام نامه تدوین 
برنامه چهارم شهرداری تهران )1404-1401( فرایند تدوین 
برنامه به صورت رسمی آغاز شد. نظام نامه برنامه چهارم پس 
از بررسی جامع و دریافت نظرات کارشناسی و آسیب شناسی 
نظام نامه های مربوط به برنامه های قبلی شهرداری، مصوب و 
در تیرماه1401 ابالغ شد و بر این اساس، چارچوب، دستور 
کار و فراینــد تدوین برنامه چهارم بــرای ارکان مرتبط در 

تدوین برنامه مشخص شد.
یکی از مهم ترین موضوعات در تهیه برنامه چهارم، جایگاه 
و نقش شورای اسالمی شهر در مشخص کردن چارچوب و 
الزامات تدوین برنامه اســت. همزمان با مطرح شدن تهیه و 
تدوین برنامه های 4ساله، همفکری و تعامل بین مجموعه 
شهرداری و شورای شهر تهران برای الزامات تدوین برنامه 
آغاز شد. بر این اساس اصول حاکم بر برنامه چهارم براساس 
رهنمودهای مندرج در سند الزامات و سیاست های تدوین 
برنامه چهارم، ابالغی شورای اسالمی شهر مدنظر قرار گرفت.

 آنچــه در مصوبه یک فوریتــی الزامات شــورا مدنظر قرار 
گرفته، مواردی نظیر تعییــن اولویت های برنامه چهارم در 
34موضوع مرتبط با حوزه های ماموریتی 6گانه، برنامه ریزی 
مسئله محور و اتخاذ رویکرد مشــارکتی و ایجاد هماهنگی 
و تعامل حداکثری، تهیــه برنامه در ســطوح راهبردی و 
عملیاتی و تعیین ساختار برنامه )چشم انداز، آسیب شناسی 
برنامه قبلی، احکام و مواد برنامه، راهبردها و سیاســت ها و 
جدول اهداف و شاخص های کمی و کیفی راهبردی( را در 

برمی گیرد.
نگاهی به الزامات قانونی برنامه چهــارم گویای جامعیت، 
شمولیت و توجه به تمامی اسناد باالدستی است. به طوری که 
سیاست های کلی نظام ابالغی مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی(، بیانیه گام دوم انقالب، سند ملی آمایش سرزمین، 
طرح جامع و تفصیلی شهر تهران جزو اسناد باالدستی مورد 

تأکید در تدوین برنامه چهارم است.
عالوه بر این، در ســطح نظام مدیریت شهری و شهرداری 
تهران، الزامات مربوط به سیاســت های ابالغی و مصوبات 
شورای شهر، سیاست های حاکم بر تدوین برنامه و بودجه 
شورای شهر، دســتورالعمل تدوین، تصویب، اجرا و پایش 
برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری و دستورالعمل 
طرز تهیه، تدویــن، اجرا و تفریغ بودجــه موضوع ماده 25 
آیین نامه مالی شهرداری ها ابالغی وزارت کشور مورد تأکید 
قرار گرفته است. همچنین بهره گیری از ظرفیت سمن های 
مرتبط )سازمان های مردم نهاد( با مدیریت شهری با هدف 
اخذ نظرات شهروندان در حوزه چالش ها و مسائل کلیدی 

شهر، مورد توجه تیم برنامه قرار گرفته است.
الزامات اجرایی برنامه چهارم شهرداری تهران نیز با رویکرد 
استفاده از آسیب شناســی برنامه های قبلی به ویژه برنامه 
سوم توسعه شهر تهران و ســهولت در اجرای برنامه مدنظر 
بوده اســت. در این خصوص پرهیز از رویکرد جامع نگری و 
توجه به برنامه ریزی مسئله محور مورد توجه است. جدای 
از این، پیش بینی واقع بینانه منابع و مصارف برنامه با تکیه 
بر مولدسازی دارایی ها، انعطاف پذیری در اصالح و بازنگری 
برنامه براساس نتایج پایش و ارزیابی برنامه اهمیت بسیاری 
دارد. امکان اتصال ارکان برنامه از سطح چشم انداز تا پروژه ها 
و اتصال برنامه به بودجه ساالنه نیز از دیگر الزامات اجرایی 
است که در فرایند تدوین برنامه چهارم برای انطباق هرچه 

بیشتر بودجه ساالنه با برنامه لحاظ می شود.
از دیگر مقوالت برنامه، ساختار و ارکان تهیه و تدوین برنامه 
است. بر این اساس برنامه چهارم نیز شامل ستاد عالی برنامه 
چهارم، شورای راهبری و تلفیق، دبیرخانه، کمیته علمی و 
کمیته منابع و مصــارف و کمیته های تخصصی 10گانه به 

همراه کارگروه های مناطق  22گانه می شود.
این فرایند سلسله  مراتبی و مرتبط بین این سطوح، زمینه 
اصالح، بازنگری و پاالیش و تدقیــق برنامه در فرایندهای 
تعریف شــده در ذیل ارکان برنامه را فراهم می کند. بدیهی 
است که بین هریک از ارکان و ساختار برنامه از باال به پایین 
و پایین به باال )ســتاد عالی برنامه تــا کمیته های 10گانه 
تخصصی و کارگروه های مناطق و بالعکس( ارتباط تنگاتنگ 
و درهم تنیده ای دیده می شود تا فرایند تدوین برنامه طبق 
یک چارچوب منسجم و فرایند منطقی طی شود و خروجی 
موردانتظار محقق شود. مدیران و دست اندرکاران امر تدوین 
برنامه در سطوح مدیریتی مختلف بسته به وظایف و نقش 
خود در هر یک از این ارکان برنامه در تدوین برنامه حضور 

مستمر، مشارکت پذیر- تعاملی و تأثیرگذار دارند.
یکی دیگــر از موضوعات مهــم در تدویــن برنامه چهارم، 
تعیین تکلیف برنامه ســوم )1402-1398( توسعه شهر 
تهران در ســال چهارم )1401( اجرای برنامه اســت که 
می بایســت مدنظر قرار گیرد. رویکرد شورا و شهرداری به 
هیچ وجه نادیده انگاری برنامه سوم مصوب نیست. به عبارتی 
4ساله شدن برنامه، به معنای کم توجهی  یا کنار گذاشته شدن 
مطلق برنامه سوم نیست، بلکه در کنار گنجاندن برنامه ها و 
رویکردهای جدید مدیریت شهری، احکام و مواد و بندهای 
اجرا نشده در برنامه سوم به برنامه چهارم منتقل می شود. 
این مهم از طریق آسیب شناسی برنامه سوم توسعه، بازنگری 
و بازبینی و اخذ نظرات کارشناســی واحدهای ذیربط و نیز 
حضور خبرگان علمی و دانشگاهی در فرایند تهیه و تصویب 

برنامه چهارم مورد توجه قرار می گیرد.
باید درنظر داشــت که بودجــه1401 شــهرداری تهران 
بر مبنای سیاســت های حاکم بر تدویــن برنامه و بودجه 
سال 1401)ابالغی شورای شــهر( و نیز برنامه های تحولی 
شــهردار تهران بوده اســت. از این حیث برنامه 4ســاله 
چهارم شــهرداری تهران مصادف و منطبق با دوره جدید 

مدیریت شهری خواهد بود.
*مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران

 حمید صاحب
 مدیرکل سالمت شهرداری تهران

 توجه بــه روح شــهر و شــهروندان یکی 
از اولویت هــای ایــن دوره مدیریــت 
شهری است و به همین دلیل در اجرای 
برنامه هــای اجتماعی و فرهنگــی برای 
اقشار معلول و ناشنوا از خود این افراد 
اســتفاده می شــود. ما می دانیــم حال 
دل شهروندان کم شنوا و ناشنوا خیلی 
خوب نیست. دلیلش هم این است که 
زیاد برای این قشــر از شهروندان کاری 
انجام نداده ایم. الزم بود کــه این افراد 
مانند ســایر معلوالن توانمند شوند تا 

بتوانند از خود مراقبت کنند.

 هادی محضرنیا
 سرپرست سازمان فناوری اطالعات و 

ارتباطات شهرداری تهران
به دستور شــهردار تهران مبنی بر ارائه 
خدمــات مدیریــت شــهری در پنجــره 
واحــد خدمــات الکترونیــک دولــت، از 
اردیبهشت ماه سال جاری، این موضوع 
در اولویت قرار گرفت و همکاران بخش 
فنی، زمینــه الزم را برای انجــام این کار 
فراهــم کردنــد. همچنیــن رســیدگی 
بــه درخواســت های مردمــی ۱۳۷، 
صحت ســنجی امــالک مســکونی و 
غیرمسکونی، پرداخت عوارض خودرو 
و پرداخت طرح ترافیک از طریق درگاه 
»تهراِن من« و درگاه دولت الکترونیک 
از مهم تریــن خدماتــی اســت کــه در 

اختیار شهروندان قرار دارد.

  توســعه کمربنــد ســبز شــهر تهــران 
امسال به 46هزار و 500هکتار خواهد 
رسید. توسعه جنگل کاری حریم تهران 
هم اکنــون 45هــزار هکتــار اســت و تــا 
پایان سال ۱500هکتار توسعه خواهد 
یافــت. همچنیــن در عــرض ۳ســال 
توســعه کمربنــد ســبز بــه 50هکتــار 

می رسد.

46500
هکتار

برای احداث هــر هکتار جنــگل کاری و 
عملیــات اجرایــی آن از قبیل تســطیح 
زمین، ایجاد بانکت، حفر گوده کاشت 
نهال، تهیه و کاشــت نهــال، نگهداری 
یکســاله، اجــرای سیســتم های تحــت 
فشــار آبیاری، ایجاد منابــع ذخیره آب 
و... به طور متوســط ۳0میلیون تومان 

هزینه صرف می شود.

30
میلیون

 برنامــه تملــک باغ هــا و تبدیــل آن بــه 
بوســتان عمومــی از ابتــدای امســال   
شــروع شــد و قرار اســت تا پایان سال 
۱۳باغ به بوستان عمومی تبدیل شود.

13
بوستان

۱6/5میلیــون مترمکعب پســاب برای 
آبیاری جنگل کاری و فضای سبز تهران 
در ســال ۱40۱تامیــن می شــود. قــرار 
اســت برای آبیاری فضای ســبز پساب 

جایگزین آب های زیرزمینی شود.

16/5
میلیون

کاهش سرفاصله حرکت 
قطارهای شهری به 3/5دقیقه

سرفاصله حرکت قطارهای شــهری در ساعات 
پیک صبــح و عصــر در خطــوط هفت گانه به 
3.5دقیقه کاهش یافته است. سخنگوی شهرداری 
تهران با اعالم این خبر، درباره تمهیدات شهرداری 
تهران متناظر با فرارسیدن مهرماه1401 در حوزه 
حمل ونقل به تسنیم گفت: »براساس برنامه ریزی 
صورت گرفته، اســتفاده رایگان دانش آموزان در 
هفته ابتدایی مهر از شبکه مترو و اتوبوسرانی در 
دســتور کار قرار گرفت. همچنین کاهش تعداد 
پله های برقی  خاموش از 12 به 3دستگاه نسبت 
به وضعیت ابتدای شــهریورماه، یکی از اقدامات 
متناظر با مطالبات بحق شهروندان بود که انجام 
شد.« عبدالمطهر محمدخانی با اشاره به تعمیر 
2رام قطار اورهالی و نظافت 100رام قطار در هفته 
نخست مهرماه عنوان کرد: »از شهروندان تهران 
انتظار داریم حتی المقدور اســتفاده از وســایل 
حمل ونقل عمومی را در دســتور کار قرار بدهند 
تا به کمک شــهروندان ترافیک مهرماه در معابر 
پایتخت کنترل و مدیریت شــود.« او در پاسخ به 
وضعیت توسعه ناوگان اتوبوسرانی نیز گفت: »در 
کنار اورهال)بازسازی اساسی( بالغ بر 550دستگاه 
اتوبوس در ابتــدای مهرماه که پیش تــر از مدار 
فعالیت خارج شــده بودند 53دستگاه اتوبوس و 
50دستگاه مینی بوس نو بابت قرارداد شهرداری 

تهران با ایران خودرو دیزل آماده تحویل است.« 

نقل قول خبر

عدد خبر

 خبر

امیر شهرابی* یادداشت

یک میلیون تومان درآمد در 3ساعت
 بد نیست حساب و کتابی داشته باشیم برای اینکه ببینیم عده ای از قبال اجاره غیرقانونی فضاهای 
پارک حاشیه ای چقدر درآمد کسب می  کنند. به طور متوسط هر خودروی صندوق دار مثل پریشا 
و سمند، نیاز به فضایی 11.2مترمربعی برای پارک در کنار خیابان نیاز دارد؛ چراکه اگر خودرویی 
سدان با طول 4.4متر و عرض 1.7متر را در نظر بگیریم، هنگام پارک باید حدود 30سانتی متر فاصله 
با حاشیه و جدول کناری داشته باشد. چنانچه 60سانتی متر میزان فاصله خودرو با خودروهای عقب 
و جلویش در نظر بگیریم، سرانجام فضایی 11.2مترمربعی برای پارک، به دست می آید. حال اگر به 
طور متوسط پارکبان نماها از هر خودرو، مبلغی حدودا 35هزار تومان برای یک ساعت دریافت کنند، 
به عبارتی دارند هر مترمربع فضای حاشیه ای خیابان را برای هرساعت بیش از 3هزار تومان اجاره 
می دهند. البته که مبلغ دریافتی آنها بدون حساب و کتاب هستند و گاهی صبح ها در محدوده های 
مرکزی شــهر برای واگذاری یک جای پارک، 200هزار تومان مطالبه می کنند. از سوی دیگر برای 
500متر مسیری که در محدوده دربند به پارک خودروها اختصاص داده شده و پارکبان نماها از هر 
خودرو 40هزار تومان دریافت می کنند نیز می توان به رقم حدودی دریافتی آنها در هر روز دست 
پیدا کرد. در این معبر، خودروها در دو طرف راست و چپ مسیر و هر دو طرف کانال رودخانه )رفت و 
برگشت( پارک می کنند. یعنی پارک خودروها در 4مسیر به طول 500متری و مجموع 2هزار متر. اگر 
هر خودرو 11.2متر مربع فضا را اشغال کند یعنی حدودا 178جای پارک. اگر در طول 3ساعت بین 9 تا 
12شب در کمترین حالت ممکن، تنها یک بار این تعداد اشغال شود و مبلغ 40هزار تومان درخواستی 
را پرداخت کنند، با ضرب 178 در این رقم، به دریافتی نهایی 7میلیون و 120هزار تومان می رسیم. 
اگر 7نفر هم در این محدوده مشغول گرفتن پول از شهروندان باشند، آنها تنها برای 3ساعت کار در 
روز، نفری بیش از یک میلیون تومان درآمد خواهند داشت. این تازه حداقل ترین دریافتی ممکن 

است و شما خودتان حدس بزنید آخر ماجرا را ! 

مکث

  فعالیت دوباره پارکبان ها به همراه ابزارهای هوشمند برای کنترل و نظارت بهتر
  توسعه مناطق تحت پوشش رزرو جای پارک از طریق اپلیکیشن »تهران من«

  ساماندهی ۳2هزار فضای پارک حاشیه ای

  ایجاد ۱20هزار فضای پارک حاشیه ای جدید
  احــداث پارکلت هــا )فضــای پــارک و مکــث و مبلمــان شــهری در کنــار هــم( بــا توجه به 

جغرافیای منطقه )این پارکلت ها در بخش هایی از مناطق 6 و 9 اجرا شده است.( 

اقدامات در دستورکار

نرخ عوارض پارک حاشیه ای قانونی براساس مدت زمان توقف )تومان(

به ازای هر نیم ساعت توقفنوع وسیله نقلیه
)تا مدت زمان حداکثر 2ساعت(

به ازای هر نیم ساعت توقف
)پس از گذشت 2ساعت(

16002000سواری و وانت

32003900کامیونت و مینی بوس

در این روزها که مدارس بازگشایی شده اند و به تبع در محدوده های آن، در ساعات صبحگاهی و ظهرگاهی شهروندان و سرویس ها با مشکل جای پارک مواجه می شوند، مدیریت شهری تهران 
در حال بررسی طرح هایی برای ساماندهی پارک حاشیه ای است. به همین منظور جدا از ساخت پارکینگ های زیرسطحی جدید، طرح هایی جدید به اجرا درخواهند آمد. برخی از اینها که در حال 

بررسی هستند، عبارتند از:
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اختالف میانگین قیمت مسکن شهر 

مسکن
تهران در شهریور نسبت به ماه قبل 
بــه 1.1درصد رســیده و همزمان 
تعداد معامالت این بازار 22.9نســبت به مردادماه 

کاهش یافته است.
به گزارش همشــهری، تازه ترین اطالعات منتشر 
شده از اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک 
مرکزی در مورد تحوالت بازار معامالت مسکن شهر 
تهران در شهریورماه نشان می دهد این بازار همچنان 
با رکود تورمی مواجه است و در شرایطی که تعداد 
معامالت رو به افول بوده، باز هم در این ماه میانگین 
قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران، 
رشــد 1.1درصدی را تجربه کرده و به 43میلیون و 

217هزار تومان رسیده است.

استمرار رکود تورمی
شــرایط فعلی اقتصاد ایران که به خصوص با ابهام 
در نتیجه مذاکرات احیای برجام، به عدم قطعیت و 
بالتکلیفی فعالیت های اقتصــادی دامن زده، اغلب 
بازارها را با کســادی و رکود مواجه کرده و در بازار 
مسکن نیز همین وضعیت حکمفرما شده اما در بازار 
مسکن باوجود کســادی معامالت، روند رو به رشد 
قیمت ها با استمرار مواجه است و حتی کاهش تعداد 
معامالت نیز نتوانسته از باال رفتن قیمت ها جلوگیری 
کند. طبق اطالعــات بانک مرکزی، در شــهریور 
1401، تعداد آپارتمان های مسکونی معامله شده 
در بنگاه های ملکی شهر تهران به 6هزار و 33واحد 
رسیده که این تعداد نسبت به ماه قبل 22.9درصد 
و نسبت به ماه مشابه سال قبل 22.5درصد کاهش 

نشان می دهد.
این کاهش معامالت در حالی تجربه شده که تقاضاي 
مصرفی مسکن عماًل به دلیل کاهش شدید قدرت 
خرید و نبــود ابزارهای تأمین مالــی، از بازار حذف 
شده و همین تعداد محدود معامالت نیز با تقاضای 
ســرمایه گذاری و معامالت مالکان برای تبدیل به 

احسن واحدهای مسکونی به ثبت می رسد.
 به گزارش همشــهری، پیامد اصلی استمرار رکود 
تورمی در بازار مسکن این است که دوره زمانی بازیابی 
قدرت خرید متقاضیان مصرفی مسکن طوالنی تر 
می شود و به همین تناسب، دوره رفع رکود معامالتی 
این بازار نیــز به درازا خواهد کشــید. در مردادماه، 
میانگین قیمت مسکن تهران براساس فرمول بانک 
مرکزی 42.7میلیون تومان بــود و میانگین ارزش 
معامالتی یک آپارتمــان 75متری مطابق با الگوی 
مصرف به 3.2میلیارد تومان می رسد. این در حالی 
است که در شــهریورماه و با افزایش 1.1درصدی 
میانگین قیمت مســکن تهــران، ارزش این واحد 
مســکونی 75متری معــادل 35.2میلیون تومان 
افزایش پیدا کرده اســت. در این شــرایط، اگر یک 
متقاضی مصرفی بخواهد با پس انداز بخش از درآمد 
ساالنه خود مقدمات خرید خانه را فراهم کند، باید 

چندین ماه برای تأمین همین 35.2میلیون تومان 
افزایش شهریورماه پس انداز کند و عماًل دوره انتظار 

او برای خرید مسکن به تعویق افتاده است.

عوارض سکته تولید مسکن
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده 
در شهر تهران در شهریورماه 1401به تفکیک عمر 
بنا حاکی از آن است که از مجموع 6هزار و 33واحد 
مسکونی معامله شده در این ماه، فقط 28.4درصد به 
واحدهای نوساز و تا 5سال ساخت اختصاص داشته 
و در عوض، واحدهای با عمر باالتــر جایگزین این 
واحدها شده اند. این در حالی است که در ابتدای دهه 
90و بعد از سپری شدن دوره طالیی تولید مسکن در 
اقتصاد ایران، سهم واحدهای نوساز و تا 5سال ساخت 
از معامالت ماهانه مســکن تهران به مرز 60درصد 
رسیده بود و عماًل بخش عمده معامالت مسکن به 
واحدهای تازه عرضه شده به بازار اختصاص داشت. در 
ادامه، با تداوم روند رو به افول تولید مسکن که کاهش 
قدرت خرید تقاضای مصرفی، رشد هزینه تولید و فرار 
سرمایه از خواب سنگین سرمایه در حوزه مسکن آن 
را تشدید کرد، کار به جایی رسید که سهم واحدهای 
با عمر کمتر از 5سال در طول یک دهه از نصف هم 
کمتر شده اســت. متأسفانه، در شــرایط فعلی نیز 
آمارهای رسمی از ضعیف تر شدن نبض تولید مسکن 
حکایت دارند؛ به گونه ای که تازه ترین گزارش مرکز 

آمار ایران از وضعیت صدور پروانه های ساختمان در 
مناطق شهری کشور نشان می دهد: تعداد واحدهای 
مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادره در بهار 
1401نسبت به فصل زمستان در کل مناطق شهری 
21.8درصد و در شهر تهران 48.4درصد کاهش پیدا 
کرده است. در شرایط فعلی، این امید وجود دارد که 
با اجرای درســت قانون جهش تولید مسکن و روی 
ریل افتادن نهضت خانه سازی، ضمن جبران کسری 
مسکن سال های قبل، شرایطی برای احیای بخش 
تولید مسکن تهران نیز مهیا شود اما تحقق این مهم 
به شدت نیازمند ثبات اقتصاد کالن و بهبود درآمد 

خانوارهاست.

شاخص های آماری معامالت مسکن تهران
بررســی توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی 
معامله شده شهر تهران در شــهریور امسال نشان 
می دهد در این ماه به لحاظ مساحت، 54.4درصد از 
کل معامالت به واحدهای مسکونی با سطح زیربنای 
کمتر از 80مترمربع و متناســب بــا الگوی مصرف 
اختصاص داشته است و در این میان بیشترین سهم 
مربوط به 50تا 60مترمربع بوده که 14.8درصد از 
کل معامالت را تشکیل می دهد. همچنین بررسی 
معامالت مسکن تهران در این ماه از منظر قیمت هر 
مترمربع حاکی از این است که 55.9درصد واحدهای 
مســکونی با قیمتی کمتر از متوســط قیمت شهر 

انجام شــده و در این میان رایج ترین دامنه قیمتی، 
30تا 35میلیون تومان بــرای هر مترمربع بوده که 
11.8درصد کل معامالت به آن اختصاص داشــته 
اســت. از نگاهی دیگر، ســنجش معامالت مسکن 
تهران در الگوی معامالت 3میلیارد تومانی نشــان 
می دهد در مجموع، 49.4درصد از کل معامالت در 
دامنه قیمتی 3میلیارد تومان و کمتر انجام شده و در 
این میان 13.9درصد از کل معامالت به واحدهای 
با ارزش یک تا 1.5میلیارد تومــان اختصاص پیدا 

کرده است.

کاهش شیب تورم اجاره در پایان تابستان
از دیگر نکات اعالم شــده در گزارش مسکن بانک 
مرکزی، کاهش حدود 10واحد درصدی تورم بازار 
اجاره در تهران و کاهش حدود 3درصدی آن در کل 
مناطق شهری در مقایســه با ماه های قبل بوده که 
دلیل آن اتمام فصل نقل وانتقال مســتأجران است. 
طبق اعالم بانک مرکزی، در شــهریورماه، شاخص 
کرایه مسکن اجاری در شهر تهران 40.9درصد و در 
کل مناطق شهری 46.8درصد نسبت به ماه مشابه 
سال قبل رشد کرده است. براساس این گزارش، رشد 
شاخص کرایه مسکن اجاری در شهریورماه در شهر 
تهران 4.6درصد و در کل مناطق شهری 4.7درصد 
بوده که انتظار می رود در ماه های آتی از شــیب آن 

کاسته شود.

رکود و کسادی مسکن در پایان تابستان
اطالعات بانک مرکزی از تداوم کسادی معامالت مسکن تهران و فروکش کردن تب تورمی این بازار در آخرین ماه از فصل تابستان حکایت دارد

تورم بازار امالک تهران به 1.1درصد رسید
آمار بانک مرکزی نشان می دهد

 گیالنی ها؛ خوش حساب ترین 
در بازار چک

در مردادماه امسال گیالنی ها، ایالمی ها و خوزستانی ها به ترتیب 
خوش حساب ترین شــهروندان ایران در بازار چک بوده اند، این 
در حالی است که بیشترین نســبت تعداد چک های برگشتی 
به استان های لرســتان، کردســتان و چهار محال و بختیاری 

اختصاص داشته است.
به گزارش همشهری، بانک مرکزی اعالم کرد: در مرداد امسال 
بیش از 642هزار فقره چک بــه ارزش 395هزار میلیارد ریال 
برگشت خورده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 9.5درصد و از 
نظر مبلغ 14.5درصد بیشتر شده است. این گزارش می افزاید: 
بیشترین نسبت تعداد چک های برگشــتی در مرداد به استان 
لرستان )12.5درصد(، کردستان )12.2درصد( و چهار محال 
و بختیاری 11.8درصــد اختصاص داشــته و کمترین تعداد 
چک های برگشت خورده هم در استان گیالن با 6.3درصد، ایالم 

7.7درصد و خوزستان 7.9درصد ثبت شده است.
از نظر مبلغ هم بیشــترین چک های برگشتی به استان بوشهر 
با 27.7درصد، خراســان جنوبی با 21.7درصد و سیســتان و 
بلوچستان با 20.1درصد اختصاص یافته و استان های گیالن 
با 8.7درصد، البرز با 9.2درصد و خراسان شمالی با 9.4درصد 
به ترتیب کمترین نســبت چک های برگشتی را از حیث ارزش 

ریالی ثبت کرده اند.
به گفته بانک مرکــزی در پنجمین ماه از ســال جاری بیش از 
6.4میلیون فقره چک به ارزش 3074هزار میلیارد ریال وصول 
شده که نسبت به تیرماه از نظر تعداد 12.3درصد و از نظر ارزش 
3.3درصد رشد داشــته و از کل تعداد چک های مبادله شده، 

90.9درصد و از نظر مبلغ 88.6درصد پاس شده است.

 20استان دارای کمترین نسبت تعداد و مبلغ چک های برگشتی 
در مرداد 1401)درصد(

مبلغاستانتعداداستان

8.7گیالن6.3گیالن

9.2البرز7.7ایالم

9.4خراسان شمالی7.9خوزستان

9.7تهران8.0کرمانشاه

11.2قزوین8.0گلستان

11.7زنجان8.1البرز

12.2خراسان رضوی8.4تهران

12.2هرمزگان8.7قزوین

12.5فارس8.7مازندران

12.7گلستان8.8سمنان

12.8اصفهان8.9خراسان رضوی

12.9خوزستان9.1فارس

13.1مازندران9.2قم

13.2مرکزی9.2یزد

13.4آذربایجان شرقی9.6هرمزگان

13.5سمنان9.7بوشهر

13.6همدان9.7مرکزی

14.4کرمانشاه9.8اصفهان

15.3کرمان9.8خراسان جنوبی

15.5قم10.1کرمان

صادرات نفت بدون توقف
جواد اوجی، وزیر نفت با بیان اینکه فروش و 
صادرات نفت خام، میعانات و فرآورده های 
نفتی بدون وقفه در حال انجام است، اعالم 
کرد: هم اکنون صــادرات بدون هیچ گونه 
مشــکلی جریان دارد. او با بیان اینکه خوشبختانه با شناسایی 
بازارهای تازه و فرایندهای جدید صادراتی توانسته ایم صادرات 
نفت خام و میعانات گازی را نســبت به چند سال اخیر متحول 
کنیم، تأکید کرد: هم اکنون هیچ گونه توقفی در صادرات نفت 
خام ایجاد نشــده است و کشــورهای غربی به خصوص ایاالت 

متحده آمریکا بارها بر صحت این موضوع اعتراف کرده اند.
وزیر نفت با تأکید بر اینکه تحریم های کشورهای غربی تا به امروز 
هیچ گونه تأثیری بر صادرات نفت ایران نداشته است، گفت: با 
راهکارهای جدیدی که همکاران بنده در امور بین الملل شرکت 
ملی نفت ایران ارائه کرده اند، توانسته ایم بازارهای خوب و جذابی 
را برای نفت خام، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و محصوالت 
پتروشیمی ایران به دست بیاوریم. این خبر خوب و امیدوار کننده 
ســکاندار وزارت نفت مشــروط به وصول به موقع مطالبات از 
کشــورهای خریدار طالی ســیاه ایران و البته افزایش میزان 
صادرات نفت و فرآورده های نفتی می تواند قابل تامل باشد. البته 
نباید فراموش کرد دلیل اصلی افزایش درآمدهای نفتی ایران در 
یک سال اخیر ناشی از افزایش قیمت های جهانی است یعنی به 
هر میزان که درآمد ارزی مان با فروش نفت بیشتر باشد، با آن باید 

کاالهای مورد نیاز را با قیمت باالتری بخریم.

7میلیارد دالر خرج شده
  خبر: آزادی زندانیــان ایرانــی - آمریکایی و 
آزادســازی 7میلیارد دالر منابع ارزی مسدود شده 
ایران در کره جنوبی در صدر اخبار خبرگزاری ها قرار 
گرفت. این رویداد به دنبال مذاکرات فشرده ای که 
طی هفته های اخیر با وســاطت یکی از کشورهای 
منطقه رخ داد و طبق اعالم خبرگزاری ها قرار است، 
بیش از 7 میلیــارد دالر از دارایی هــای ایران که از 
سال 2018 به خاطر تحریم های آمریکا در 2 بانک 

کره ای بلوکه شده اند، آزاد شود.
  نقد: در ســال های اخیر چندین بار خبرهایی 
مبنی بر آزادسازی دالرهای بلوکه شده ایران منتشر 
شده، البته خبر جدید نشان می دهد خبرهای قبلی 
درســت نبوده و حاال این امیدواری وجود دارد که 
بیش از 7میلیارد دالر از پول های ایران نزد بانک های 
کره ای آزاد شود. نکته مهم این است که دولت قبال 
این دالرها را خرج کرده و ریال آن را از بانک مرکزی 
دریافت کرده و اگر 7میلیارد دالر آزاد شــود، این 
منابع در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد و دولت 
نمی تواند دوباره از آن برای جبران کسری بودجه اش 
استفاده کند. مسئله دیگر این است که دالرها با چه 
کیفیتی در اختیار بانک مرکزی قرار داده می شود و 

این بانک با این دالرها چه خواهد کرد؟

چهره روز

نقد  خبر

گزارش
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 مهدی شکوری
مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان 

تأمین اجتماعی
در ســال گذشــته به دلیل کرونا در یک 
مقطــع زمانــی ۲۲۰ هــزار مقرری بگیــر 
داشــتیم کــه خوشــبختانه با برگشــت 
بــه کار افــراد، آمــار مقرری بگیــران 
بیمــه بیــکاری کاهــش یافــت و افــراد 
 جویــای کار دوبــاره بــه حوزه هــای کاری 

برگشتند. /ایسنا

 افروز صفاری فرد
 معاون پیشگیری از معلولیت های 

سازمان بهزیستی
در ســال گذشــته حدود یک میلیون 
و ۱۵ هــزار نوزاد مــورد غربالگــری قرار 
گرفته اند. در ۶ ماهه ابتدای سال نیز 
حدود ۵۰۰ هزار نوزاد غربال شده اند 
که از ایــن تعــداد هــزار و ۴۸۶ کودک 
بــا اختــاالت شــنوایی شناســایی 

شده اند. /ایلنا

میانگین میزان رعایت بهداشــت فردی 
در اماکن عمومی اســتان های کشــور در 
بازه زمانی ۳۰ شــهریور تا ۶مهر ماه ۱۴۰۱ 

بوده است.

۴۳.۸۸
درصد

در اســتان همــدان و ۲۹.۵۵ درصــد در 
اســتان هرمــزگان، بیشــترین و کمترین 
میانگیــن رعایــت بهداشــت فــردی در 

اماکن عمومی بوده است.

۶۲.۳۵
درصد

بیشــترین میــزان رعایــت اســتادیوم ها 
و رســتوران ها بــا ۴۲.۰۶ درصــد کمتریــن 
ایــن شــاخص  را در  میــزان رعایــت 

داشته اند.

۹۳.۹۴
درصد

میانگیــن اســتفاده از ماســک در شــاغان 
و خدمت گیرنــدگان بــه تفکیــک اماکــن 
 عمومی کشور از ۲۳ شهریور تا ۶مهر ماه۱۴۰۱ 

بوده است.

۲۱.۳۶
درصد

نقلقولخبر

منبع: وزارت بهداشتعددخبر

اصالحیهمــاده5بیمــهکارگران
ساختمانیازطرحهایسرنوشتسازگزارش

برایکارگراناســتکهاواخرسال
99درمجلسمطرحشــدواواخرخرداد1400وارد
صحنعلنیمجلسشد.امابهبهانهحساسدانستن
طرح،بررسیآنبهزماندیگریموکولشد.اگرچهآن
زماننمایندگانمجلسقولبررســییکیدوماهه
طرحرادادهبودندامادرســال1400ازاینطرحدر
مجلسخبــرینشــدودرنهایتاوایــلفروردین
سالجاریبهصحنعلنیمجلسرسید.آنزمانقرار
شدکمیسیوناجتماعیظرفیکهفتهطرحرااصالح
وبرایبازگشتبهصحنآمادهکند.ایندرحالیاست
کههنوزاصالحیهماده5بیمهکارگرانساختمانیبه

صحنعلنیمجلسنرسیدهاست.
براســاسدادههایآماریانجمنصنفــیکارگران
ساختمانی،وزارتراهوشهرسازیدرایرانحدودیک

میلیونو700هزارنفرکارگرساختمانیوجوددارد
کهحدود500هزارنفرازآناندرقالبشــرکتهای
پیمانکاریوحدودیکمیلیونو200هزارنفرازآنها

بهشکلخوداشتغالیدرحالفعالیتهستند.

ســالی 13هزار حادثه کار در کشور اتفاق 
می افتد

حامدخانجانی،کارشــناسارشــدمدیریتساخت
میگوید:ســاالنهحدود1۳هزارحادثهناشیازکار
درایرانرخمیدهــدکه700تا۸00مــوردآنبه
فوتمنجرمیشــود.دراینمیانصنعتساختمان
باحدود40درصدبیشــترینســهمآسیبدیدگان
شغلیمنجربهفوترادربینفعالیتهایاقتصادی
دارد.درحالیکهمیانگینحوادثساختمانیدردنیا
17درصدازکلحوادثراشــاملمیشود.سقوطاز
بلندیوبرخوردجسمســختحدوددوسومازآمار

حوادثمنجربهفوترادرکشــورتشکیلمیدهند.
همهاینحوادثواتفاقاتدرحالــیجانکارگران
ساختمانیراتهدیدمیکندکهحدود400هزارنفراز
اینکارگرانتحتپوششهیچنوعبیمهاینیستند.
بهگفتهمهدیشکوری،مدیرکلبیمهشدگانسازمان
تامیناجتماعیبراســاسآمارهــایموجودحدود
400هزارکارگرساختمانیپشتنوبتبیمهتامین

اجتماعیهستند.

منتظر تصویب قانون جدید هستیم
اوبابیاناینکهبرایپوششبیمهکارگرانساختمانی
پشــتنوبتمنتظرتصویبقانونجدیددرمجلس
هستیمادامهمیدهداگرقانونبهتصویببرسدفارغ
ازتعدادمیتوانیمزمینهجذبکارگرانساختمانیرا

فراهمکنیم.
شــکوریادامــهمیدهــد:چنانچهمــاده5قانون

بیمهکارگرانساختمانیاصالحشــودزمینهبرای
بیمهشــدگانجدیدهموجودخواهدداشتوتعداد
افرادیکهدرصفانتظارخواهندبودبیمهمیشوند.

براســاساینطرحکارفرماموظفاست۸درصداز
مزدهرکارگربهازایســاختهرمترازساختمانبا
ضریببین0.5تا14درصدرابهعنوانسهمخودبرای
پرداختحقبیمهکارگرســاختمانیپرداختکند.
ضریبتعیینشدهبرایپرداختحقبیمهدرمناطق
مختلفباتوجهبهقیمتزمینوشرایطمحیطیاز

0.5تا14درصدمتغیرخواهدبود.

حق کارگران پایمال شده
اکبرشوکت،رئیسانجمنصنفیکارگرانساختمانی
اماباانتقادازپایمالشــدنحقوقکارگراندربیمه
ســاختمانیحقمیگوید:»ایرادیکــهنمایندگان
مخالفبــهاصالحیهمــاده5قانونبیمــهکارگران
ســاختمانیگرفتندمنطقینبودوبهنظرمیرسید

کهبرایبهتأخیرانداختنطرحمطرحشدهباشد.«
اوبابیــاناینکهحلمشــکالتکارگــریدرگرو
اهمیتبهتشکلهایکارگریاستچراکهبسیاری
ازراهکارهادردســتاینتشکلهاســت،وینبود
نظارتکافیبرکارفرمایانراازعواملمؤثربرپایمال
شدنحقوقکارگرانبرمیشــماردوادامهمیدهد:
»سازمانتامیناجتماعیبایدبابازرسیازکارگاههای
مختلفازپایمالشــدنحقوقکارگرانساختمانی
جلوگیریکنند.«پروندهقطوراصالحیهماده5قانون
بیمهکارگرانفصلیراکهورقمیزنیمقصهپرغصه
روزگارکارگرانساختمانیفاقدروایتمیشود.قشری
کهسالهایســالیکیازبهانههایسازمانتامین
اجتماعیدرخصوصبیمهکارگرانساختمانی،سیار
بودنشغلاینافرادوهمکارینکردنشانبهصورت
مســتمربایکپیمانکاربود.اماشــوکتمیگوید:
درپروژههایپیمانیهمکــهکارفرماثابتبودحق
کارگرهایساختمانی،تضییعشد.اومیگوید:»در
پروژههایپیمانیمبلغیرابهعنــوانحقپیماناز
کارفرمادریافتمیکنندتادرقبالآنلیســتبیمه
راارائهدهد،کارفرماهمهرکســیراکهمایلبوددر
لیستعنوانمیکردبهنحویکهوقتیبیمهکارگران
ســاختمانیازاولمهرسال۸9آغازشــد،بیشاز
90درصداعضاحتییکروزسابقهبیمهنداشتند.«
رئیسانجمنصنفیکارگرانساختمانیدرادامهاز
هیأترئیسهمجلسمیخواهدباورودبهاینموضوع
جلویظلمکارفرمایبخشساختمانکهدهههاست

برحقکارگرانساختمانیروامیدارندرابگیرند.
طرحاصالحیهماده5بیمهکارگرانساختمانیتابه
حالدوباربهکمیســیوناجتماعیارجاعدادهشده
است.رویهایکهبهگفتهبسیاریازفعاالنکارگری
صرفابرایبهتأخیرانداختِنطرحاستودلیلدیگری

نمیتواندداشتهباشد.

بالتکلیفی بیمه کارگران ساختمانی 
در مجلس 

آمارهانشانمیدهندکه400هزارکارگرساختمانیهیچگونهبیمهایندارند

نیاز به تجدید ساختار نظام سالمت 
برای مقابله با پاندمی های آینده

ماهرسالآنفلوآنزایفصلیراداشــتهایم؛بااینحالطی
2سالگذشتهبهدلیلاســتفادهازماسکتوسطبسیاری
ازمردم،میزانبروزآنبهشــدتکاهشپیــداکرد،بااین
حالامسالاینامکانکهشــیوعباالیاینبیماریوسایر
عفونتهایتنفسیراببینیم،بسیارباالست.کاهشمیزان
شیوعکرونادرایرانوجهاننوعیکنارآمدنویروسباانسان
است.اینکنارآمدندوطرفهبودهوویروسبرایادامهحیات
خودبهانسان،بهعنوانمیزباننیازداردوازآنسوانسانهم
وقتیبهتنگنامیافتدوبیماریجاناورابهخطرمیاندازد،
بهتکاپومیافتدتاجــانخودراحفظکنــد؛بنابرایناین
تالشدوجانبهموجبرسیدنبهتعادلشدهاست.اگرچه
هنوزتعدادمبتالیانبهاینویروسزیاداســت،بااینحال
شدتبیماریبســیارکمتربودهوبرایجامعهبشریدیگر

نگرانکنندهنیست.
براساسپیشینهایکهبیماریهایتنفسیدارند،امیداست
کهاینتوافقدوجانبهانسانوویروستداومپیداکند،مگر
اینکهبازشرایطیازجانبانســانیاتغییراتیدرویروس
بهوجودبیاید.هنگامیاپیدمیدریکجامعهبهوجودمیآید
کهیکعاملبیماریزا،واردجامعهشــدهیاحوادثیمانند
ســیلزلزلهو..بهوجودآمدهکهدرپیآنتعادلجامعهبه
همخوردهورعایتبهداشــتکمترشدهوزیرساختهای
بهداشتینیزدچارآسیبمیشوند.درحالحاضردغدغه
اصلیمتوجهنظامسالمتاســتونبایدحسعادیشدن
شــرایطکهدرجامعهوجودداردبهدرونوزارتبهداشت
رخنهکندوبایدازاینفرصتبرایبازمهندسیساختارخود

وساختارمقابلهبااپیدمیهااستفادهکند.
بایدازتجاربگذشــتهدرسبگیریم،مــاکارآمدیالزمرا
برایمقابلهبااپیدمیهانداریم.براساسبرآوردهایجهانی
دنیاآبستناپیدمیهایبعدیاستوایندرجوامعیمانند
کشورماکهزیرساختهایبهداشتیودرمانیدرآنچندان
نظاممندنیستند،استعدادجامعهرابرایاینموضوعافزایش
میدهد.کشورمانیازمندیکتجدیدساختاردرنظامسالمت
خودوارزیابیمجدداســت.درایناپیدمیکههنوزدرمان
اختصاصیبرایکووید-19وجودنداشتوهنوزهمنداریم،
بیشاز90درصدبودجهخودراصرفخدماتدرمانیکردیم

کهبودجهبخشبهداشتوپیشگیریضعیفونحیفبود.
ساختارنظامسالمتماهنوزبرمبنایواحدبیماریهاست.
مثالواحدایدزیاواحدســلداریم؛اینواحدهاشــایددر
دهه60کهشــبکههایبهداشــتیودرمانــیرابهوجود
آوردیمجوابمیداداماجوابگویشرایطحاضرنیست،ما
نتوانستیمشرایطشبکهبهداشترادرسطح2و۳تقویتو
تکمیلکنیموازسویدیگرالگویبیماریهاهمدیگرمانند
40ســالقبلنیســت؛بههمیندلیلنیازاستکههوای
دیگریبهوزارتبهداشــتونظامسالمتتزریقشود.من
تجدیدساختارنظامســالمتووزارتبهداشترابهعنوان
یکضــرورتواولویتبــرایمقابلهبــاپاندمیهایآتی

ضروریمیدانم.

کودکان بیش فعال شناسایی می شوند
رئیسســازمانآموزشوپرورشاســتثنایی،نحوهارائهخدمات
اینســازمانبهدانشآمــوزانداراینقصتوجــهوبیشفعالی
راتشــریحکردوگفــت:دانشآموزانبیشفعــال،دانشآموزان
عادیهستندکهممکناســتدردقتوتوجه،مشکالتیداشته
باشــندکهبایدمداخالتتخصصیبرایشــانانجامشود.حمید
طریفیحسینیبهایسناگفت:آییننامهایبرایبچههایبیشفعال
دردستتهیهاستکهمشخصمیکنددانشآموزنقصتوجهو
بیشفعالچهویژگیهاوشــرایطیبایدداشتهباشدکهبراساس
آنتشخیصگذاریشود.درواقعمالکهاومعیارهایغربالگری
وتشخیصگذاریرااحصاوابزارهارامشــخصمیکنیم.پساز
آنبایدهمکارانخودمانراآموزشدهیمتابتواننداینتســتها
ومداخالتتخصصیالزمراانجامدهند.برنامهماایناستکهاز
آبانماهبتوانیمایندانشآموزانرانیزهماننددانشآموزاناختالل
یادگیریدرمراکزویژهاختاللیادگیریتحتدرمانوآموزشقرار
دهیم.پیشبینیماایناستکهآماردانشآموزانداراینقصتوجه
وبیشفعالیبهاندازهدانشآموزاندارایاختاللیادگیریباشد.
طریفیحســینیدربارهاجرایاینطرحبرایکودکانبیشفعال
توضیحداد:اینهاهیچتفاوتیبابچههــایعادیبهلحاظآموزش
نخواهندداشت.بچههایمبتالبهاختاللیادگیریماسرکالس
عادیمینشینندوبعضیروزهابهمرکزیادگیریمراجعهمیکنندو
یکیدوجلسهدرهفتهباآنهاکارمیشودواگرنیازبهدارودرمانیهم
داشتهباشندکهبهروانپزشکارجاعدادهمیشوند،همدارومصرف

میکنندوهمکارهایتوانبخشیشانانجاممیشود.

 نسخه الکترونیک 
موردنظر در دسترس نیست

یکفعالصنفیبازنشســتگانکارگریازناتوانیدردریافتنسخ
الکترونیکیانتقادکرد.درروزهایاخیر،بازنشستگاندرتماسهایی
ازناتوانیدردریافتنسخهالکترونیکیدربرخیازشهرهایکشور
خبردادند؛ظاهــراًبهدلیلکندیواختــاللدراینترنت،دربرخی
مطبهایپزشکانوکلینیکها،نوشتننسخهالکترونیکیامکانپذیر
نیست.محمدعلیبراتی)فعالصنفیبازنشستگانکارگری(درباره
اینموضوعبهایلناگفت:درروزهایگذشــته،بازنشســتگانیکه
بهکلینیکهاومطبهایپزشــکانمراجعهکردنــد،عموماًبااین
جملهمواجهشدندکه»نتقطعاســت«یا»بسیارضعیفاست«
ونمیتوانیمازنسخهالکترونیکیاستفادهکنیم؛بازنشستگانیکه
نیازبهداروهایخاصدارندیاازبیماریهــایمزمنرنجمیبرند،
ناچارشدندپولداروهاراآزادحسابکنندکههزینهبسیارسنگینی
است.بازنشستگانعموماًبیمهتکمیلیدارندکههزینهمازادبابتآن
میپردازند؛دریکماهاخیر،بسیاریازبازنشستگانباوجودپرداخت

هزینهبیمهتکمیلی،نتوانستندازخدماتآنبهرهمندشوند.

یادداشت

میزخبر

 »همه حاضر«
 برای دانش آموزان کم برخوردار

مشــاوروزیرآموزشوپرورشو

مســئولقرارگاهعدالتتربیتیوجامعه
نصیببرابرآموزشــیبهتشریح
فعالیتهایانجامشدهدرپویش»همهحاضر«برای
کمکبهدانشآموزانکمبرخوردارپرداخت.پویش
»همهحاضر«بــرایکمکبــهدانشآموزانکم
برخورداردرآستانهسالتحصیلیجدیدراهاندازی
شد.پویش»همهحاضر«باهدفتأمیننوشتافزار
برایکــودکانمناطقمحــرومراهاندازیشــدو
عالقهمندانبرایمشارکتدراینپویشمیتوانند
بامراجعهبهسایتدیجیکانون،تعدادبستههای
خودراانتخابوسپسباکلیکرویگزینهپرداخت
واتصالبهدرگاهبانکدراینپویششرکتکنند.

حمیدرضاخــانمحمدی،مشــاوروزیرآموزشو
پرورشومســئولقرارگاهعدالتتربیتیونصیب
برابرآموزشیدراینبارهبهایسناگفت:دردوسال
کروناشــرایطخاصیبرآمــوزشوپرورشحاکم
بودوبعدازاینشرایطسختبرایسالتحصیلی
جدیدبرنامهریزیکردیمتــادانشآموزانحضور
پُرشکوهیدرمدارسداشتهباشندوآرزومیکنیم
همهدانشآموزانوفرزندانالزمالتعلیمدرکالس
درسحاضرشوندوبااینآرزوکههمهرادرکالس
حاضرببینیمنامپویشرا»همهحاضر«گذاشتیم.

بهگفتهاواینپویــشازتیرماهبهدســتورمعاون
اولرئیسجمهــوروجلبهمکاریومشــارکت
دستگاههاونهادهاوهمچنینشناساییظرفیتهای
تولیدکنندگاننوشــتافزارایرانیآغازشدوآنچه
امروزاز»پویشهمهحاضــر«درفضایمجازیو
رسانهملیشاهدهســتیم،فعالیتاینپویشدر

بخشمردمیاست.
مشــاوروزیرآموزشوپرورشومســئولقرارگاه
عدالتتربیتــیونصیببرابرآموزشــیادامهداد:
تامینمایحتاجنوشتافزاردانشآموزانمناطقکم
برخوردارموضوعینیستکهفقطبهابتدایمهرماه

محدودشود.مرحلهاولتوزیعنوشتافزارتاپایان
مهراجراییخواهدشدودرطولسالنیزاینتوزیع

بهصورتبرنامهریزیشدهادامهخواهدداشت.
خانمحمدیبابیاناینکهبستههایلوازمالتحریر
براییــکمیلیوندانشآموزانپیشبینیشــده
استافزود:اینبستههاباقیمتحدودا۳00ًهزار
تومانتهیهودراختیاردانشآموزانمناطقمحروم
قرارمیگیردکهالبتهتهیهاینبســتههادربیرون
حدود500تا600هزارتومانهزینهخواهدداشت.
مهمترینویژگیبستههایلوازمالتحریرپیشبینی
شدهایناســتکهاینبســتههاازکاالهایتولید
داخلبانشانهاوعالئمایرانی-اسالمیکههمجنبه
حمایتازتولیدملیوهمجنبهآموزشیوفرهنگی
دارد،تهیهشــدهاســت.بنابرایندانشآموزانما
نخستینچیزیکهمیخواهندیادبگیرندوبنویسند
بالوازمتولیدداخلانجاممیشودوعالئموتصاویرو
نشانههایفرهنگیایرانی-اسالمیپیاممناسبیرا
بهدانشآموزانالقامیکند.اینامرموجبمیشود
تادرمیاندانشآموزانماحسخودباوریتقویت
شودوازالقایفرهنگبیگانهکهرویلوازمالتحریر
غیرایرانیبعضاًوجودداردجلوگیریکند.اوگفت:
مدارسمناطقمحروم،روســتایی،عشایرومرزی
مشخصشدهاندودانشآموزانمشغولبهتحصیل
دراینمدارسباکدملیشناساییشدهاندوتوزیع
لوازمالتحریــرهمبــاحفظکرامــتوعزتنفس
دانشآموزانتوســطمســئولینمدرسهصورت
میگیرد.درایندورهسعیشدهتوزیعاقالمتوسط
خیریههاوافراددیگربــرایدانشآموزانمحروم
بهصورتهماهنگصورتگیردتاکسیازدریافت
بستهاهداییبازنماندوکسیهملوازمالتحریررادو
مرتبهدریافتنکند.اینبستههادربرخیازمناطق
محرومبهصورتتشــویقیدرقالــببرگزیدگان
درسیویااخالقیدرمدرسهاهدامیشودتاعزت

نفسدانشآموزانبیشترحفظشود.

حمید سوری؛ اپیدمیولوژیست



دوشنبه 11 مهر 61401
 شماره  8604

داستان خیالی یک بیمار روانیآخرین شانس برای نجات از قصاص
مرد میانسالی که مدعی شده بود 5نفر از اعضای یک خانواده را 
به قتل رسانده، مجنون است و باید در بیمارستان اعصاب و روان 

تحت درمان قرار بگیرد.
به گزارش همشهری، چند روز پیش مرد میانسالی به دادسرای 
جنایی تهران رفت و وقتی پیش روی قاضی ساســان غالمی 
بازپرس شعبه سوم دادســرا قرار گرفت، گفت: از مدتی قبل با 
چند نفر از آشنایان خود دچار اختالفات شدیدی شدم و چون 
آنها پشــت ســرم حرف های نامربوطی زده بودند خشمگین 
شــدم و از همان روزها آتش کینه در دلم روشن شد و تا انتقام 
نمی گرفتم آرام نمی شــدم.بنابراین تصمیم گرفتم نقشه ای 
بکشم برای انتقامجویی. وی ادامه داد: در نهایت تصمیم گرفتم 
جان هر 5 نفر که از اعضای یک خانواده بودند را بگیرم.سرانجام 
هر 5 نفر را کشتم و اجسادشان را در کانال آبی حوالی خیابان 

رازی رها کردم.
وقتی مرد میانسال چنین ادعای هولناکی مطرح کرد،  با توجه 
به تناقض گویی هایش احتمال اینکه دچار اختالل روحی باشد 
مطرح شد. به این ترتیب با دســتور قاضی به پزشکی قانونی 
معرفی شد تا ســالمت روانی وی مورد بررســی قرار بگیرد. از 
سوی دیگر با انجام تحقیقات مشخص شد که چنین حادثه ای 
رخ نداده و داستانی که مرد میانسال تعریف کرده بود، واقعیت 
ندارد. حتی مأموران به سراغ اعضای خانواده و بستگان او رفتند 
و متوجه شدند که همه در سالمت کامل هستند و خانواده ای 
که ادعا می کرد آنها را کشته،  سالم و زنده هستند. از سوی دیگر 
خانواده وی مدعی شــدند که وی دچار اختالالت روحی است 
و وقتی پزشــکی قانونی اعالم کرد که مرد میانســال جنون و 
اختالالت روحی و روانی دارد، بازپرس جنایی تهران دستور داد 
تا وی از بازداشتگاه به بیمارستان اعصاب و روان منتقل شود و 

تحت درمان قرار بگیرد.

مرگ عجیب محکوم مالی پس از 
دستگیری

مردی که به اتهام محکومیت مالی بازداشــت شده بود، پس از 
دستگیری با استفاده از اسلحه کمری خودزنی کرد و جانش را 

از دست داد.
به گزارش همشهری، مأموران پلیس ایالم با در دست داشتن 
حکم جلب مردی به مخفیگاه او رفتند. این مرد به دلیل پرونده 
مالی که داشت محکوم و حکم جلبش صادر شده بود. مأموران 
پس از بازداشت این مرد قصد انتقال او به بازداشتگاه را داشتند 
اما او به طــور ناگهانی یک کلت کمری را کــه در لباس هایش 
مخفی کرده بود بیرون آورد و به سوی خودش شلیک کرد. بر اثر 
این تیراندازی به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شد اما 

تالش ها برای نجات او به جایی نرسید و جانش را از دست داد.
سرهنگ فرزاد یاسمی، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی 
انتظامی اســتان ایالم با اعالم این خبر گفت: این متهم دارای 
محکومیت مالی بود که متأســفانه پس از دستگیری وهنگام 
انتقال با استفاده از اســلحه کمری غیرمجاز که در لباس خود 
مخفی کرده بود خودزنی کرد و جان خود را از دست داد و جسد 

با دستور مقام قضایی به پزشکی قانونی انتقال داده شد.

منقل زغالی 3 قربانی گرفت
3نفر که برای گرم کردن فضای داخل چــادر از منقل زغالی 
اســتفاده کرده بودند بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست 

دادند.
به گزارش همشهری، این حادثه در یکی از باغ های شهر سرکان 
واقع در استان همدان اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که 3عضو 
یک خانواده شامل مرد 53ساله و 2زن ۴۰ و ۷۸ساله که مادر، 
دختر و پسر خانواده بودند تصمیم گرفتند شب را در باغ شان 
بگذرانند و برای گرم کردن چادر مســافرتی که در آن حضور 
داشتند به اشتباه از منقل زغالی استفاده کردند. همین اشتباه 
کافی بود تا هر 3نفر دچار گازگرفتگی شــوند و جان خود را از 

دست دهند.
سرهنگ رضا نوری، فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان در 
این باره گفت: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیســی مبنی بر 
فوت مشکوک 3نفر در یکی از باغ های شهر سرکان، بالفاصله 
تیمی از عوامل انتظامی کالنتری۱2 ســرکان به همراه دیگر 
نیروهای امدادی به منظور رسیدگی به اتفاق رخ داده به محل 
حادثه اعزام شــدند. وی ادامه داد: براساس گزارش مأموران و 
طبق اعالم نظر کارشناسان اورژانس شهرستان این افراد به علت 
روشن کردن وسایل گرمازای غیراستاندارد )منقل زغالی( در 
چادر و استنشاق گاز مونواکسید کربن، دچار مسمومیت شده 
و جان خود را از دست داده بودند. وی با اشاره به اینکه اجساد 
متوفیان برای ادامه تحقیقات به پزشــکی قانونی منتقل شد، 
گفت: پس از هماهنگی با دادســتان و کسب دستور با حضور 
عوامل پلیس آگاهی شهرســتان در محل حادثه اقدامات الزم 

برای تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی انجام شد.

کوتاه از حادثه

مسیر ویژه اتوبوس بین تهران و کرج ایجاد شود
اگر یک مســیر مخصوص جهت حرکت اتوبوس در مسیر 
اتوبان تهران به کــرج و برعکس تعبیه شــود و اتوبوس به 
تعداد کافی برای جابه جایی مســافران این مسیر که اکثرا 
کارمندانی هستند که محل سکونت شان یکی از این دو شهر 
و محل کارشان شهر دیگر اســت، به کار گرفته شود حداقل 
۸۰درصد از بار ترافیکی این مسیر کم می شود و به طور حتم 
افرادی هم که با خودروی شخصی به طور مرتب از این مسیر 
تردد می کنند از این طرح اســتقبال خواهند کرد. از طرفی 
میزان حوادث و تصادفات این مســیر هم به حداقل خواهد 
رسید. اجرایی شدن این طرح به کاهش آلودگی هوا و حفظ 

محیط زیست هم کمک شایانی می کند.
نوری از کرج

مشکل کارکنان شرکت آبفای زنجان  
مدت ۱2سال اســت که مشــغول به کار در شرکت آبفای 
زنجان هستم. متأسفانه بارها و بارها حق و حقوق کارکنان 
این شرکت توسط گردانندگان و روسای این شرکت کامل 
پرداخت نشده است. بارها اعتراض کرده ایم و بی نتیجه بوده 

است. مانده ایم شکایت مان را به کجا ببریم!
ایروانی از زنجان 

افزایش هزینه خوابگاه های همدان در توان دانشــجویان 
نیست

اغلب خوابگاه های دانشــجویی همدان هزینه خوابگاه ها را 
افزایش داده اند. نکته اول اینکه چرا دانشــجویی که تالش 
کرده و با کســب رتبه مناســب در دانشــگاه روزانه قبول 
شده است باید شــهریه خوابگاه بدهد؟ دوم اینکه به عنوان 
دانشجویان دانشــگاه علوم پزشــکی به رقم درنظر گرفته 
شــده برای خوابگاه اعتراض داریم. بماند که این رقم برای 
دانشجویان نوبت دوم و پردیس بسیار بیشتر است. آیا عادالنه 
است که دانشجوی دانشگاه دولتی هزینه خوابگاه بدهد تا چه 

رسد به افزایش شهریه آن؟
کاظمی از همدان 

شرکت های دانش بنیان نیاز به حمایت دارند
در راستای اجرایی کردن شعار تولید داخلی و خودکفایی در 
حوزه های مختلف علمی، حمایت از شرکت های دانش بنیان و 
رفع موانع بر سر راه تولیدات شان باید از اولویت های مسئوالن 
باشد. در این شرایط سخت باید از کارآفرینان و دلسوزان این 
حوزه حمایت همه جانبه  صورت بگیرد تا نیاز ما به کشورهای 

خارجی و واردات به حداقل برسد.
مقیمی از تهران

قطعی مدام اینترنت در منطقه نارمک برطرف شود
قبل از اغتشاشــاتی که اخیرا رخ داده منطقه نارمک به خصوص  
محدوده میدان هالل احمر و خیابان گلســتان همواره مشکل 
اینترنت داشته اند. مسئوالن آن زمان عنوان می کردند که تعداد 
کاربران اینترنت در این مناطق زیاد است در نتیجه سرعت اینترنت 
چندان کافی نیست، اما مشکل فراتر از این حرف هاست و قطع 
رگوالتوری دکل ها عمده ترین علت قطع اینترنت است زیرا همان 
اینترنت کم سرعت هم مدام دچار قطعی کامل می شود و گوشی ها 
مجبور به جست وجو برای دستیابی مجدد به شبکه هستند. این 
جریان ربطی به قطع سراسری اینترنت در شرایط کنونی با هدف 
تامین امنیت ندارد و از قبل هم بوده اســت. تقاضا می شود این 

موضوع بررسی و رفع اشکال شود.
امینیان از تهران 

مسئوالن اردبیل به کوتاه قامتان سالن ورزشی بدهند
با بازگشایی مدارس، فعالیت های ورزشی کوتاه قامتان در اردبیل 
تعطیل شده است؛ زیرا اولویت واگذاری سالن به این افراد درک 
نمی شود. اکنون چند هفته است که کوتاه قامتان در اردبیل فعالیت 
ورزشی ندارند و آنهایی که برای مسابقات کشوری مختلف آماده 
می شدند از تمرینات ورزشی خود عقب افتاده اند. بهتر است یک 
ســالن اختصاصی برای این افراد در نظر بگیرند تا در طول سال 

بی دغدغه بتوانند از آن استفاده کنند.
 وثوقی از اردبیل

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

جوانی که به قصاص محکوم شده بود،  فقط یک ماه برای پرداخت دیه و نجات از چوبه دار مهلت دارد

 دعوای داماد و برادرزن بر سر ارث و 

دادسرا
میراث پایان خوشی نداشت و با قتل 
داماد و دستگیری برادرزن به اتهام 

قتل پایان یافت.
به گزارش همشــهری، بعدازظهر شنبه، نهم مهرماه 
امســال به قاضی محمدرضا صاحب جمعی، بازپرس 
جنایی تهران خبر رسید مردی که از چند روز پیش 
در درگیری مصدوم و در بیمارستانی در تهران بستری 
بوده به کام مرگ رفته است. با اعالم این گزارش، تیم 
جنایی راهی بیمارستان شــدند و با انجام تحقیقات 
مشخص شد که متوفی مردی ۴5ســاله بوده است. 
وی در جریان درگیری خانوادگی مصدوم شده و در 
بیمارستان تحت درمان قرار گرفته بود اما تالش برای 
نجات او از مرگ بی فایده بود و مرد جوان جانش را از 
دســت داد. درگیری روز چهارم مهرماه رخ داده بود. 
ماجرا از این قرار بود که مقتول روز حادثه با برادرزنش 
بر ســر ارث و میراث درگیر شدند که در جریان دعوا، 
داماد یک جاســیگاری که کنارش بود را برداشت و 
به سمت برادرزنش پرتاب کرد. همین موجب شد تا 
برادرزن مصدوم شود و درحالی که به شدت خشمگین 
شده بود آچار فرانسه را از روی اپن آشپزخانه برداشت 
و به ســمت داماد حمله کرد. او با آچار ضرباتی به سر 
دامادشان زد و همین سبب شــد تا وی از حال برود. 
به دنبال این اتفــاق، برادرزن و داماد کــه در جریان 
درگیری زخمی شده بودند برای درمان به بیمارستان 
انتقال یافتند. برادرزن 2روز در بیمارســتان بستری 
و پس از بهبودی و ترخیص بازداشــت شد اما داماد 
همچنان در بیمارســتان بســتری بود. برادر زن که 
بازداشت شده بود موفق شد با سپردن وثیقه آزاد شود 
اما داماد که به کما رفته بود بعد از گذشت 5روز قلبش 
از تپش ایستاد و جانش را از دست داد که در این شرایط 
پرونده درگیری به دادسرای جنایی تهران ارجاع شده 

و متهم این بار  به اتهام قتل عمدی بازداشت شد.
 مرد جوان در بازجویی به قتل دامادشان اقرار کرد و 
درحالی که به شدت پشیمان بود می گفت هرگز قصد 
گرفتن جان او را نداشته است. وی گفت:اختالف من 

و دامادمان بر ســر ارثیه پدری من بود. یک شب قبل 
از حادثه بــه خانه خواهرم رفته بــودم. صبح روز بعد 
شوهرخواهرم روی زمین دراز کشــیده بود و سیگار 
می کشید. جاسیگاری هم کنارش بود که بر سر مسائل 
ارثیه بحثمان شــد. او حرف های نامربوط به من زد 
و ناگهان جاسیگاری را به ســمت من پرتاب کرد که 
به شــدت مصدوم شــدم. من که  عصبانی شده بودم 
چشمم به یک آچار فرانسه که روی اپن بود افتاد، آن را 

برداشتم و ضربه ای به سر او زدم.
متهم گفت: من اصال قصد نداشتم به او آسیبی برسانم و 
در دفاع از خودم واکنش تندی نشان دادم که در نهایت 
به مرگ شوهرخواهرم منجر شد و نمی دانید از اینکه 
بچه های خواهرم یتیم شده اند چقدر ناراحت هستم و 
آرزو می کنم  ای کاش من جای دامادم جانم را از دست 
می دادم. این متهم پس از اقــرار به قتل با قرار قانونی 

بازداشت شد و تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

 جوانی که از 9سال قبل به اتهام قتل 

گزارش
جوان دیگری در زندان به سر می برد و 
در این مــدت توانســته در زندان 
تحصیالتش را ادامه دهد برای پرداخت دیه به اولیای 
دم و نجات از چوبه دار از افراد خیر درخواست کمک 

کرد.
به گزارش همشهری، این پسر جوان که مجید نام دارد 
شامگاه ۱5مردادماه سال 92 جوان بنگاهداری را در 
جنوب تهران به قتل رساند. او گمان می کرد که این 
جوان برای همسر برادرش مزاحمت ایجاد می کند و 
پس از آنکه او را به بهانه انجام تزیینات داخلی به محلی 
خلوت کشاند، وی را به قتل رســاند و جسدش را در 

محلی دورافتاده رها کرد.
این قتل تا ۴ماه بعد ســربه مهر باقــی مانده و پلیس 
نتوانســته بود ردی از قاتل پیدا کند. مأموران در این 
مدت ۱3نفر را به عنوان مظنون بازداشت کرده بودند 
اما شــواهد نشــان می داد که هیچ کدام از آنها قاتل 
نیستند. تجسس های پلیس در این باره ادامه یافت تا 
اینکه از طریق ردیابی تلفن همراه مقتول که در اختیار 
قاتل بود، او دستگیر شــد و به قتل اعتراف کرد. او در 
بازجویی های اولیه مدعی شد چون گمان می کرد که 
مقتول برای همسر برادرش مزاحمت ایجاد می کند او 
را به محل حادثه دعوت کرده تا با او صحبت کند اما در 

آنجا با وی درگیر شده و جانش را گرفته است.
به رغم ادعاهای متهم درخصوص مزاحمت های مقتول 
اما او نتوانست ادعاهایش را ثابت کند و در این شرایط 
بود که پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 
استان تهران فرستاده شــد. متهم پس از محاکمه در 
شعبه۷۱ با تقاضای اولیای دم مقتول و با رأی قضات 

به قصاص محکوم شد و این حکم مدتی بعد در شعبه 
هفتم دیوان عالی کشور تأیید و به واحد اجرای احکام 

دادسرای امور جنایی فرستاده شد.
مراحل قضایی این پرونده در حالی طی می شــد که 
جوان محکوم به قصاص در زندان شــرایط دشواری 
داشت. مادر ســالخورده و بیمار او که ساکن یکی از 
روســتاهای دورافتاده است به ســختی می توانست 
به مالقات فرزندش بیاید. از ســویی یکی از خواهران 
او پس از مالقــات با برادرش از فــرط ناراحتی دچار 
حمله قلبی شــد و جانش را از دست داد. با وجود این 
او همچنان امیدوار بود که راه چاره ای پیدا شــود و از 
قصاص نجات پیدا کند. او که هنگام دستگیری هنوز 
مدرک دیپلم هم نگرفته بود در زندان شروع به درس 

خواندن کرد و توانست دیپلمش را بگیرد. او در ادامه در 
دانشگاه مستقر در زندان ثبت نام کرد و با وجود شرایط 
سختی که داشت توانست در زندان مدرک کارشناسی 
در رشته حقوق بگیرد. همه این اتفاقات در حالی رقم 
می خورد که اولیای دم تحت هیچ شــرایطی حاضر 
به گذشت نبودند و می گفتند که خواسته شان فقط 
قصاص اســت. با این حال وقتی رایزنی ها با آنها ادامه 
پیدا کرد حاضر به بخشش قاتل در قبال دریافت دیه 
شدند.  پسر جوان حتی در این مدت 2مرتبه به انفرادی 
منتقل شد و قرار بود که قصاص شود. خانواده او برای 
آخرین بار به مالقاتش رفتند و صبح روز بعد پشت در 
زندان منتظر روشن شدن سرنوشت او بودند. با وجود 
این هر دو مرتبه خانواده مقتول در آخرین لحظات به 

او مهلت دادند تا بتواند دیه را فراهم کند.
حاال در شرایطی که 9سال از گشوده شدن این پرونده 
می گذرد اولیای دم اعالم کرده اند فقط تا یک ماه دیگر 
منتظر دریافت دیه باقــی می مانند و پس از آن حکم 
قصاص را اجرا می کنند. برادر جوان محکوم به قصاص 
که در این مدت پیگیر کارهای او است در این خصوص 
به همشــهری می گوید: برادرم جوان سالم و آرامی 
است. او نه سابقه کیفری داشت و نه پیش از این پایش 
به کالنتری و زندان باز شده بود. وقتی به او گفتم جوان 
بنگاه دار مزاحم همسرم شده برادرم با او قرار گذاشت 
و می خواست با گفت وگو این مشکل را برطرف کند. 
اما نمی دانم چطور شد که این حادثه اتفاق افتاد و مرد 
بنگاهدار به قتل رســید. او ادامه می دهد: پس از این 
حادثه زندگی ما زیر و رو شد و آب خوش از گلوی مان 
پایین نرفت. برادرم به خاطر من به زندان افتاد و 2مرتبه 
هم تا یک قدمی چوبه دار رفت و قرار بود قصاص شود 
اما اولیای دم بزرگواری کردند و به او مهلت دادند. در 
این مدت هم ما تالش زیــادی انجام دادیم تا بتوانیم 
دیه ای را که اولیای دم خواسته اند فراهم کنیم اما چون 
آنها مبلغی سنگینی خواسته اند تهیه آن در توان مان 
نیســت. از طرفی اولیای دم فقط یک ماه به ما مهلت 
داده اند و اگر در این مدت نتوانیم پول مورد نیاز را جمع 
کنیم برادرم بعد از 9سال زندان و این همه زجری که 
کشیده قصاص می شود. به همین دلیل از همه افراد 
خیری که توانایی دارند خواهش می کنم به ما کمک 
کنند. نجات برادرم فقط نجات جان او نیســت و یک 
خانواده نجات پیدا می کنند. مادر پیرم در روستای مان 
چشم انتظار است تا شاید خبر خوبی بشنود و بتواند 

بار دیگر برادرم را که در جوانی به زندان افتاد ببیند.

درگیری مرگبار داماد و برادرزن بر سر ارثیه

 وقتــی دختر جوانی کــه برای 

جنایی
جراحی بینی به کلینیک زیبایی 
رفته بود هنگام عمل جان باخت، 
کارکنان کلینیک برای پنهان کردن این راز جسد 
دختر را به بیابان بردنــد و آتش زدند اما درنهایت 

دستشان رو شد.
به گزارش همشهری، چندی قبل نزدیکان دختری 
3۰ساله به دادسرای جنایی تهران رفتند و خبر از 
ناپدیدشدن او دادند. آنها می گفتند که دخترشان 
آخرین بار برای انجام عمــل زیبایی از خانه خارج 
شــد و پس از آن دیگر خبری از او نشد. خانواده 
دختر هیچ نشــانی از کلینیکی که او به آنجا رفته 
بود نداشتند و در این شرایط تحقیقات برای یافتن 
ردی از دختر گمشــده آغاز شــد تا اینکه جسد 
سوخته دختر جوانی در حاشیه بزرگراه غدیر در 
نظرآباد کرج پیدا شد. هر چند جسد سوخته بود اما 
نشانه های باقی مانده از آن ازجمله بقایای لباس ها 
و پابند زینتی که روی مچ پای وی بود نشان می داد 
که او همان دختری است که چند روز قبل تر برای 
انجام عمل زیبایی از خانه خارج و پس از آن ناپدید 
شده بود. با وجود این جسد به پزشکی قانونی منتقل 
شــد و پس از آزمایش دی ان ای مشخص شد که 
حدس پلیس درست بوده و به این ترتیب تحقیقات 
برای کشــف راز مرگ دختر گمشــده آغاز شد. 
مهم ترین سرنخی که می توانست به پلیس کمک 
کند، همان کلینیک زیبایــی بود که دختر جوان 
آخرین بار به آنجا رفته بود اما هیچ نام و نشانی از 
آن نبود. در این شرایط بررسی های تخصصی ادامه 
یافت تا اینکه کارآگاهان موفق شدند خودرویی را 
که با آن جسد مقتول به بیابان های نظرآباد منتقل 
شده بود شناســایی کنند. صاحب این خودرو که 
مردی جوان بود دستگیر شد و وقتی تحت بازجویی 
قرار گرفت ادعا کرد که 2نفر دیگر دختر را به قتل 
رسانده اند و او فقط جسد را به بیابان منتقل کرده 
است. وی گفت: آنها به من گفتند که دختر جوان 
به دلیل عمل زیبایی جانش را از دست داده و از من 
خواستند جســد را به بیابان های نظرآباد منتقل 
کنم و من نیز این کار را انجام دادم و از بقیه ماجرا 
بی اطالعم. با اطالعاتی که مظنون پرونده در اختیار 
پلیس قــرار داد کلینیک مورد نظــر را در تهران 
شناسایی شد. سرهنگ محمد نادربیگی، رئیس 
پلیس آگاهی اســتان البرز گفت: مأموران راهی 

کلینیک شدند و در جریان بررسی های تخصصی 
شواهدی به دست آوردند که ورود مقتول به آنجا را 
اثبات می کرد. از سوی دیگر بررسی ها نشان می داد 
که کلینیک متعلق به پزشــکی است که جراحی 
زیبایی انجام می داد اما مدتی قبل مجوز او باطل 
شــده بود.  وی ادامه داد: کارآگاهان به سراغ این 
فرد رفتند اما او مدعی شــد که هرگز دختری با 
مشخصات مقتول را جراحی نکرده و در آن زمان 
در خارج از کشــور به ســر می برده است. در این 
شرایط تعدادی از کارکنان کلینیک ازجمله فردی 
که خود را دستیار جراح معرفی می کرد بازداشت 
شدند و بازجویی از آنها ادامه یافت تا اینکه اسرار 
مرگ دختر جوان فاش شد. آنها اعتراف کردند که 
صاحب کلینیک دروغ می گوید و روز حادثه وقتی 
دختر جوان بــرای جراحی زیبایی بــه آنجا آمد، 
صاحب کلینیک وی را به اتاق عمل برد و جراحی را 
آغاز کرد اما حین جراحی دختر جوان دچار ایست 
قلبی شد و هرچه تالش کردند موفق نشدند او را 
به زندگی برگردانند. پس از این حادثه نیز با توجه 
به اینکه مجوز فعالیت کلینیک باطل شــده بود، 
تصمیم گرفتند برای اینکه رازشــان فاش نشود، 
جسد دختر را به بیابان های نظرآباد منتقل کرده 
و در آنجا به آتش بکشــند تا هویت وی شناسایی 
نشود. رئیس پلیس آگاهی اســتان البرز گفت: با 
کشف این حقیقت، صاحب کلینیک بازداشت شد 
و در بازجویی ها به جرم خود اقرار کرد. وی با اشاره 
به دستگیری 5نفر درخصوص این عمل غیرانسانی 
تصریح کرد: برای تمامی متهمان پرونده تشکیل 

شده و در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است.
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تظاهرات کاتاالن ها 

اگر مشکالت ناشی از تغییرات آب 
و هوایی، اقتصاد متزلزل جهانی و 
بحران مهاجرت و گرسنگی و سایه 
هراس از بابت همه گیری دوباره بیماری های مسری 
مانند کرونا را به عنــوان مهم ترین چالش های این 
روزهای جهان در کنار هم قرار دهیم، احتماال جنگ 
هسته ای آخرین قطعه پازل برای تکمیل کلکسیون 
تهدیدات جهانی بشر خواهد بود. صحبت از جنگ 
هسته ای تا همین سال گذشته در حد داستان های 
تخیلی آخرالزمانی بود، امــا طی چند ماه و به ویژه 
چند هفته گذشــته جنگ در اوکراین باعث شده 
تا تهدید جنگ هسته ای، کلید واژه ثابت سخنان 

بسیاری از مقامات و چهره های سیاسی شود.
ویلیام برنز، رئیس سازمان اطالعات مرکزی آمریکا 
موسوم به ســیا گفته که »سخت است بفهمیم آیا 
پوتین برای استفاده از بمب هسته ای بلوف می زند 
یا نه، اما چنیــن تهدیدی را باید جــدی گرفت و 
برای آن آماده شد.« آنگال مرکل، صدراعظم سابق 
آلمان هم در گفت وگو با روزنامه آلمانی زوددویچه 
تسایتونگ از همکاران ســابقش در اروپا خواسته 
اســت تا تهدیدات رئیس جمهور روسیه در مورد 
استفاده احتمالی از سالح هسته ای را جدی بگیرند 
و برای آن فکری کنند. همین سخنان مشابه درباره 
جدی گرفتن تهدیدات هســته ای روسیه را لوید 
آستین، وزیردفاع آمریکا در برنامه جی پی اس شبکه 
تلویزیونی ســی ان ان با اجرای فریــد زکریا نیز در 
شامگاه شنبه تکرار کرد و گفت: شاید پوتین برای 

کاربرد تسلیحات هسته ای تصمیم بگیرد.
تا این جای کار آنچه مشــخص شده این است که 
جنگ در اوکراین باعث شده تا غول جنگ هسته ای 
از چراغ جادو بیرون بیاید و سایه هراسش این روزها 
بر بسیاری از محافل غربی حاکم شده است. حتی 
روز گذشته پس از عقب نشــینی نیروهای نظامی 
ارتش روســیه از منطقه لیمان، رمضان قدیروف، 
رهبر نیروهای نظامی چچن بــا عصبانیت به این 
عقب نشینی واکنش نشان داد و به صراحت از ارتش 

روسیه خواست تا از بمب اتمی استفاده کند.

از کوبا تا اوکراین
آخرین تجربه حرکت جهان به ســمت یک جنگ 
هســته ای تمام عیار که برای چند روز نفس مردم 

جهان را در ســینه حبس کرد، به دهه1960 و در 
جریان بحران کوبا بازمی گردد. در آن زمان آمریکا 
و شوروی تا سرحد جنگ هسته ای تمام عیار پیش 
رفتند. در جریان بحران موشکی کوبا در اکتبر1962 
وقتی که آمریکا متوجه وجود موشک های هسته ای 
شوروی در کوبا شد، این کشور جزیره ای را محاصره 
کرد و نسبت به حمله به آن هشدار داد. در آن زمان 
آمریکایی ها از روس ها خواســتند تا به سمت خلع 
سالح هسته ای کوبا حرکت و موشک های هسته ای 
خود را از کوبا خارج کنند. این اختالف تا بدان حد 
جدی شد که ناوهای حامل موشک های هسته ای 
در مقابــل هم صف آرایــی کردند. امــا درنهایت 
دوطرف بر سر خارج کردن موشک های هسته ای از 
کوبا به توافق رسیدند و خطر جنگ هسته ای از بیخ 

گوش جهان گذشت.
همان تهدید بحران موشــکی کوبا بــا جنگ در 
اوکرایــن زنده شــده اســت. والدیمیــر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه، بارها هشدار داده که ممکن 
است به ســالح هسته ای متوسل شــود. او حدود 
2هفته قبل گفت که از تمام سیستم های تسلیحاتی 
موجود برای دفاع از تمامیت ارضی روسیه استفاده 
خواهد کرد. پوتین پس از الحاق 4 اســتان شرقی 
اوکراین به ســرزمین های فدرال روسیه، حمله به 

مناطق ملحق شده را به منزله حمله به خاک روسیه 
عنوان کرد و نسبت به آن هشدار داد.

حال جای سؤال است که آیا عملیات آزادسازی 
ارتش اوکراین در بخشــی از مناطق تحت سلطه 
روسیه در شــرق اوکراین که پوتین آن را بخشی 
از تمامیت ارضی فدراسیون روسیه توصیف کرده 
که با هر سالحی به آن پاسخ خواهد داد، می تواند 
به واکنش های تند تا حد پاسخ هسته ای روسیه 
منجر شــود؟ اکونومیست در گزارشــی درباره 
احتمال وقوع جنگ هســته ای روسیه همزمان 
با جنگ در اوکراین نوشته اســت که هم اکنون 
پیشــروی ارتش اوکراین باعث شــده تا غربی ها 
بیش از اشغال اوکراین، نگران شکست روسیه و 
پاسخ احتمالی به این شکست باشند. گویی غرب 
نیز به این باور رسیده که جنگ در اوکراین نباید تا 
بدان حد به تضعیف روسیه بینجامد که این کشور 
برای دفاع از خود به گزینه هسته ای متوسل شود. 
مهم ترین این نگرانی را در ســخنان هفته پیش 
اوالف شــولتز، صدراعظم آلمان می توان دید که 
در گفت وگو با نیویورک تایمز تأکید کرد: »برلین 
از کی یف حمایت خواهد کــرد، اما این حمایت 
نباید به شکلی باشــد که موجب پاسخ روسیه به 

ناتو شود.«

کدام پاسخ هسته ای؟
هرگونه پاسخ هســته ای روسیه در جنگ اوکراین 
ســناریوی خطرناکی از آینده تحــوالت جنگ را 
پیش روی غربی هــا قــرار می دهد. هفتــه نامه 
اکونومیســت در گزارش جدید خود با عنوان »آیا 
جنگ در اوکراین ممکن اســت هسته ای شود؟«، 
3 نوع پاسخ احتمالی هسته ای را از سوی کرملین 
پیش بینی کرده است. 3 پاســخ هسته ای روسیه 
ممکن اســت در یکی از 3مورد ذیل خالصه شود: 
شلیک نمایشی هسته ای که هیچ تلفاتی نخواهد 
داشت؛ حمله هسته ای به اوکراین و درنهایت حمله 

هسته ای روسیه به ناتو.
در سناریوی اول، پاســخ هسته ای روسیه در قالب 
انجام آزمایش هســته ای زیر زمین یا عبور دادن 
موشک هسته ای از دریای سیاه و یا انفجار کنترل 
شده یک بمب هســته ای در ارتفاع باال در آسمان 
اوکراین خواهد بود. چنین انفجاری باعث ایجاد یک 
پالس الکترومغناطیسی خواهد شد که تجهیزات 
الکتریکی را از کار خواهد انداخت. در ســناریوی 
دوم پاســخ هســته ای، ژنرال های روسی ممکن 
اســت ترجیح دهند اهداف نظامــی در اوکراین 
را مســتقیماً بمباران هســته ای کنند. بن باری از 
مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن 
در گزارشــی در روزنامه تایمز می نویســد که این 
اهداف می تواند شــامل فرودگاه هــای اوکراین، 
مراکز لجســتیکی و پایگاه های توپخانه ای باشد. 
از ســوی دیگر روسیه ممکن اســت حمله به یک 
شهر اوکراین را در پاسخ هسته ای خود مدنظر قرار 
دهد تا نیروهای اوکراینی را مجبور به تسلیم کند. 
اما بمباران هسته ای شــهرهای اوکراین احتمال 
مداخله مستقیم ناتو را افزایش خواهد داد و مسکو 
هم عالقه ای به درگیری با ناتو همزمان با درگیری 

در اوکراین ندارد.
درنهایت سناریوی انتحاری روسیه می تواند حمله 
اتمی به خاک یکی از کشورهای عضو ناتو باشد، اما 
با توجه به اینکه 3 عضو ناتو شامل آمریکا، انگلیس 
و فرانسه خود دارای سالح های هسته ای هستند، 
حمله اتمی روسیه به ناتو می تواند با پاسخ اتمی و 
نابودی متقابل روبه رو شود. با توجه به هزینه بسیار 
باالی ســناریوی سوم، این ســناریو ضعیف ترین 

گزینه در میان پاسخ های هسته ای است.

اوکراین،برلبهتیغجنگهستهای
6دهه پس از بحران موشکی کوبا، یک جنگ هسته ای دیگر میان روسیه و غرب، جهان را تهدید می کند

مردم بوسنی برای انتخاب 3رئیس جمهور و مقام های 14دولت محلی پای صندوق های رأی رفتند
انتخابات بوسنی؛ رأی گیری در پیچیده ترین نظام سیاسی جهان

مردم بوسنی وهرزگوین یکشنبه و در بحبوحه 
یکی از بدترین بحران های سیاســی از زمان 
پایان جنگ داخلی در میانه دهه1990، برای 
انتخاب نمایندگان مجالس ملی، منطقه ای و محلی و همچنین 
شورای ریاست جمهوری پای صندوق های رأی رفتند. ناظران 
سیاسی با اشاره به تشدید تنش های قومی-نژادی چند ماه اخیر 
در این منطقه معتقدند که انتخابات یکشنبه مهم ترین انتخابات 

از زمان پایان جنگ در این کشور است.
مردم بوسنی وهرزگوین عالوه بر انتخاب نمایندگان مجالس 
ملی، منطقه ای و محلی، شورای ریاست جمهوری را نیز انتخاب 
می کنند. انتخابات در شــرایطی برگزار شــد که کارزارهای 
انتخاباتی احزاب اقلیت حاکم بیــش از اینکه بر چالش های 
واقعی چون بیکاری و تورم فزاینده متمرکز باشند، اغلب حامل 
سخنان نفرت پراکنانه نژادی و لفاظی های ملی گرایانه بودند. در 
این میان، نبود نظرســنجی های قابل اعتماد پیش بینی نتایج 
انتخابات را تقریبا غیرممکن کرده اســت. با این حال بسیاری 
از تحلیلگران بر ایــن باورند که احزاب ملی گرا )فدراســیون 
بوسنی و هرزگوین( همچنان اکثریت کرسی های خود را حفظ 

خواهند کرد.
به گزارش سی ان ان، در انتخابات روز گذشته، باکر ایزت بیکوویچ 
رهبر بزرگ ترین حزب بوسنیایی )مسلمانان بوسنی( که عضو 
شورای ریاست جمهوری نیز هســت، رقابت بسیاری نزدیکی 
با دنیس بچیروویچ از حزب سوســیال دمکرات دارد. ناظران 

معتقدند که احزاب ملی گرای صرب و کروات همچنان در قدرت 
باقی خواهند ماند اما برخی نظرسنجی ها نیز از رقابت نزدیک 
میلوراد دودیک رهبر جدایی طلب طرفدار روسیه که برای کسب 
کرسی نمایندگی صرب ها در شورای ریاست جمهوری کاندیدا 

شده با جلنا تریویک اقتصاددان منتقد دولت، خبر داده بودند.
صرب های بوسنی، کروات ها و مسلمانان در دهه90 میالدی 
درگیر جنگی شــدند که 100هزار کشــته در پی داشــت. 
موافقتنامه صلح دیتون در دسامبر 1995 به این جنگ پایان 
داد اما پیچیده ترین نظام  سیاســی جهان را ایجاد کرد؛ نظام 
سیاســی که میان تمام گروه های قومی تقســیم شده است. 
از آن زمان کشور بوســنی وهرزگوین از دو ناحیه خودمختار 
»جمهوری صرپســکا« و »فدراسیون بوســنی و هرزگوین« 
تشکیل شــده که یک دولت مرکزی آنها را متحد نگه داشته 
است. فدراسیون کروات ها و بوسنیایی ها به 10کانتون )بخش( 

تقسیم شــده و منطقه شــمالی برچکو در نقشــه تقسیمات 
سیاسی این کشور بی طرف لحاظ شده است. 3رئیس جمهور 
)یک مسلمان، یک کروات و یک صرب( به طور دوره ای ریاست 
شورای ریاســت جمهوری را برعهده دارند. این نظام سیاسی 
غیرمتمرکز 14دولــت محلی و 136وزیــر دارد. در انتخابات 
یکشــنبه 3میلیون و 368هزار و 666شــهروند واجد شرایط 
رأی دهی بودند. همچنین 5هــزار و 903صندوق اخذ رأی در 
سراسر کشور مستقر شــده و 60هزار ناظر بر انتخابات نظارت 
می کردند. در این انتخابات 145گروه یا فرد سیاســی شامل 
90حزب سیاســی، 17نامزد مســتقل و 38ائتالف شــرکت 
داشتند. ملی گراهای کروات در بوسنی که خواستار تغییر قانون 
انتخابات در این کشور هســتند، پیش تر هشدار داده بودند که 
در صورت تغییر نکردن قانون، کشور خود را در داخل بوسنی 
تشکیل خواهند داد. از آنجا که مسلمانان برای دو دوره متوالی 
نماینده ریاست جمهوری منطقه مشترک با کروات ها را از میان 
یک حزب چندقومیتی انتخاب کرده اند، کروات ها از اتحاد خود 
با مسلمانان بوسنی ناراضی شده  و می خواهند مطمئن شوند که 
عضو کروات ریاست جمهوری تنها با رأی کروات های این منطقه 
تعیین می شود. الجزیره با اشــاره به تشدید اختالفات قومی و 
نژادی نســبت به پیروزی ملی گرایان افراطی کروات هشــدار 
داده و نوشته: »انتخابات پیش رو به دلیل تالش های خطرناک 
ضدقانون اساســی احزاب تندروی کروات برای دمکراســی و 

امنیت کشور بوسنی بسیار مهم است.«

گزارش2

گزارش 1

گفتمان »عصر جدید« آقای شی
عصر جدید چینی به دنبال تقویت جایگاه شی جین پینگ 

در داخل و جهان چندقطبی پسااستعماری است

شی جین پینگ، رئیس جمهور چین و دیگر مقام های ارشد 
حزب کمونیســت هفته گذشته در نمایشــگاهی با عنوان 
»پیش به سوی عصر جدید« شــرکت کردند. عبارت »عصر 
جدید« بیش از 5سال است که به طور مستمر در سندهای 
چشم انداز سیاسی، تبلیغات  دولتی، سخنرانی های رسمی و 
دیپلماسی عمومی چین دیده می شود. این عبارت احتماال در 
نشست پیش روی حزب کمونیست چین که قرار است 2هفته 

دیگر )16اکتبر( برگزار شود نیز به وفور شنیده خواهد شد.
گفتمان »عصر جدید« تنها مختص به شــی جین پینگ و 
دولت چین است. احزاب مختلف و سیاستمداران بسیاری 
در اقصی نقاط جهان با استفاده غلوآمیز از دوره های تاریخی 
تالش دارند تا خود را متعلــق به عصر جدید و آینده معرفی 
کرده و منتقدانشــان را به تعلق داشــتن به دوران گذشته 
منتسب کنند. برای مثال، در انگلیس لیز تراس، نخست وزیر، 
هفته گذشــته در نشست مجمع عمومی ســازمان ملل از 
»انگلیس جدید، برای عصر جدید« سخن گفت. جو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریکا نیز سال گذشته مدعی آغاز »عصری 
جدید در دیپلماسی آمریکا« شد. هو جین تائو  رئیس جمهور 
سابق چین نیز یک بار در هفدهمین نشست حزب کمونیست 
چین در سال2017 به عبارت »عصر جدید« اشاره کرد. اما 
تفاوت مهم میان مواردی که اشاره شد با عصر جدید چینی ها 
در دوره کنونی، در رشد فزاینده مرکزیت قدرت حول رهبر 

فعلی است.
مجله دیپلمات می نویســد: در گفتمان رسمی چین، عصر 
جدید به معنی تغییری بنیادین است که اصوال با شخصیت 
شی جین پینگ ترکیب شده است. این فرایند از سخنرانی 
شــی در نوزدهمین کنگره حــزب کمونیســت چین در 
سال2017 آغاز شد؛ زمانی که او 46بار عبارت »عصر جدید« 
را تکرار کرد. از آن پس بود که عبارت عصر جدید وارد ادبیات 
رسمی مقام های چینی شد. اما نقطه آغاز عصر جدیدی که 
مقام های چینی به آن اشــاره می کنند، هجدهمین کنگره 
حزب کمونیســت در ســال2012 اســت؛ زمانی که شی 
دبیرکل حزب کمونیست چین شد. کامال مشخص بود که 
شی جین پینگ برخالف دو سلف خود یعنی هو جین تائو و 
جیانگ زمین، از همان ابتدای رهبری اش به دنبال یک برتری 
تاریخی قابل توجه است. این تمایل به ویژه با رشد ملی گرایی 
چینی که پیش از به قدرت رسیدن شی جین پینگ آغاز شده 

بود تقویت هم شد. 
»لیو مینگ« و »وانگ ژونگ یوان« تحلیلگران سیاسی، در 
سال2014 با انتشار مقاله ای نوشتند: »عصر شی جین پینگ 
دو معنا دارد: دورانی کوتاه مدت که به 10سال ریاست او بر 
حزب کمونیست چین محدود می شود و دوران بلندمدتی 
که در یک مفهوم گسترده تر به رهبری او بر چین در 30سال 
آینده و تحقق موفقیت آمیز رؤیای چینی اشاره دارد.« 4سال 
بعد بود که محدودیت 5ساله دوران ریاست جمهوری به طور 
رسمی از قانون اساسی چین حذف شد. در همان سال »تفکر 
شی جین پینگ، سوسیالیسم با ویژگی های چین برای عصر 
جدید« وارد قانون اساســی این کشور شد. این تغییرات در 
قانون اساسی در واقع دستورالعملی برای حزب و دولت چین 

بود که تاریخ را در دو دوره »پیش و پس از شی« ببینند.
حزب کمونیست چین در بسیج کردن تاریخ برای حمایت 
از دولت ها ســابقه طوالنی دارد. قطعنامه های تاریخی این 
حزب در دوران مائو تسه تونگ )1945(، دنگ شیائوپینگ 
)1981( و شی جین پینگ )2021( گویای این مسئله است. 
با این حال در قطعنامه هایی که این حزب در راستای حمایت 
از دولت های مائو و دنگ منتشــر کرد با آنچه در حمایت از 
دولت شی منتشر کرده از جهاتی متفاوت است؛ تفاوتی که 
بیشتر به تفاوت میان کلمه دوره )period( و عصر )era( در 
زبان چینی بازمی گردد. در زبان چینی کلمه »عصر« مهم تر 
بوده و بار ارزشی بیشتری )نسبت به دوره( دارد و در عبارتی 
که حزب کمونیست چین در بیانیه های مورد حمایت خود از 
شی منتشر کرده، از کلمه عصر استفاده شده است. بر همین 
اساس است اغلب ناظران بین المللی ورود چین به عصر جدید 
تحت رهبری شــی جین پینگ را ورود این کشور به فصل 

جدیدی از تاریخ این کشور تفسیر می کنند.
هوگو جونز در مجله دیپلمات می نویســد: »شــاید از یک 
منظر عصر جدید چین را بتــوان در تغییراتی چون افزایش 
تولید ناخالــص داخلی، هزینه های نظامی و پیشــرفت در 
عرصه فناوری دید. اما به عقیده من، عصر جدید را می توان 
با تحلیل گفتمان قدرت در چین بهتر درک کرد که عبارتند 
از مشروعیت بخشی به تمرکز قدرت حول حزب کمونیست 

چین، به ویژه شخص شی جین پینگ.«
به اعتقاد ناظران، گفتمان عصر جدیــد چین چند کارکرد 
دارد. نخســت، مشــروعیت حزب کمونیســت چین را در 
داخل تقویت می کند. تقریبا روزی نیست که در رسانه های 

دولتی چین چندین مقاله درباره عصر جدید 
منتشر نشــود. پیام این تبلیغات این است 
که حزب کمونیســت اکنون تحت شرایط 
جدید فعالیت دارد. این چارچوب به شــی 

امکان می دهد تــا رویه های قدیمی 
تصمیم گیری هــای سیاســی و 

اقتصادی ازجملــه محدودیت 
دو دوره ای ریاســت جمهوری 
را کنــار بگــذارد. دوم اینکه، 
گفتمان عصر جدید به حزب 
کمونیســت این امــکان را 
می دهد که هنجارهای جامعه 
جهانی را به چالش بکشــد. 
مشهودترین مثال آن هم بیانیه 

مشترک شی و والدیمیر پوتین 
رئیس جمهوری روســیه، در چهارم 

فوریه بود که از ورود جامعه جهانی به 
عصری جدید سخن گفتند. چین از این 
گفتمان برای به چالش کشیدن آمریکا، 
ناتو و کشورهای غربی که به اعتقاد پکن 
متعلق به دنیای قدیم هستند استفاده 
می کند. اساس عصر جدیدی که چین از 
آن صحبت می کند یک جهان چندقطبی 

پسااستعماری است.

هنری کیسینجر
وزیر خارجه پیشین آمریکا

این سیاست عاقالنه ای از جانب آمریکا 
نیست که بخواهد اوکراین را به عضویت 
ناتــو درآورد. به جــای عضویــت در ناتــو، 
غرب بایــد به دنبــال زمینــه و تدابیر الزم 
باشد تا بتواند آزادی اوکراین را تضمین 
کنــد و ایــن کشــور را به عنــوان بخشــی 
از یــک سیســتم اروپایــی حفــظ کنــد. 

)اکونومیک تایمز(

بنیامین نتانیاهو
نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی

تســلیم  شــرم آوری  طــرز  بــه  الپیــد 
]ســید[ حســن نصــرهللا  تهدیدهــای 
دبیرکل حزب هللا لبنان شــده اســت. او 
به حزب هللا یک میــدان گازی عظیم که 
متعلق به شهروندان اســرائیلی است را 
واگذار کــرد. مجبــور نیســتیم بــه توافق 
غیرقانونی ترســیم مرزها با لبنان پایبند 
بمانیم. به زودی بــا یک رهبری قدرتمند 

به تل آویو بازخواهیم گشت. )النشره(

 ابهام در سرنوشت
 آتش بس یمن

فرمانده نیروهای مسلح وابسته به انصاراهلل یمن با 
اشاره به پایان آتش بس موقت در یمن اعالم کرده در 
حالت آماده باش برای هر تحول تازه ای خواهد بود. 
به گزارش روســیا الیوم، انصاراهلل با انتشار بیانیه ای 
تأکید کرده درصورت عدم تحقــق مطالبات ملت 
یمن و عدم تمدید آتش بس، دستورات تازه ای را به 
نیروهای نظامی خود صادر خواهد کرد. هیأت ملی 
مذاکره کننده یمنی نیز پیش تر اعالم کرده بود که 
مذاکرات تمدید آتش بس به بن بست رسیده است. 
این هیأت تأکید کرده بــود نهایت تالش هایش را 
برای تثبیــت آتش بس و لغو محاصــره یمن به کار 
گرفته، اما کشور های متجاوز با لغو محاصره مخالفت 
کرده اند. آتش بســی که پیش از این با میانجیگری 
سازمان ملل متحد اجرا شــده بود، ساعات پایانی 

خود را سپری می کند.

نقل قول  جهان نما

 خبر

کیوسک

روسیه از بمب  هسته ای تاکتیکی استفاده خواهد کرد؟
احتمال استفاده از بمب های هســته ای در مقیاس کوچک موضوعی است که نمی توان آن را رد 
کرد. الجزیره در گزارشی درباره استفاده روسیه از بمب هسته ای می گوید که بمب های هسته ای 
کوچک مقیاس که از آن تحت عنوان بمب های تاکتیکی یاد می شود، بمب هایی هستند که قدرت 
انفجاری آنها بین 0.3کیلوتن تا 100کیلوتن است. اگر این عدد را بخواهیم بهتر درک  کنیم می توان 
به این اشاره کرد که قدرت انفجاری بزرگ ترین کالهک استراتژیک آمریکا معادل 1.2مگاتن است. 
همچنین روسیه دارای بمب های هسته ای با قدرت انفجاری 58مگاتن است که در سال1961 آنها 
را مورد آزمایش قرار داد. درواقع بمب های تاکتیکی در مقایسه با سالح های هسته ای استراتژیک، 
به گونه ای طراحی شده اند که تأثیر محدودی بر میدان نبرد داشته باشند و یک منطقه محدود را هدف 
قرار دهند. در این ارتباط می توان به بمب اتمی آمریکا اشاره کرد که در سال1945 روی هیروشیما 
انداخت و قدرت تخریبی آن 15کیلوتن بود و از این منظر در رده بمب های هسته ای تاکتیکی قرار 
می گیرد. الجزیره همچنین به نقل از تحلیلگران می گوید که اگر مسکو بخواهد از بمب هسته ای 
تاکتیکی در اوکراین استفاده کند، هدف آن تسلیم کردن اوکراین در برابر مذاکرات و ایجاد تفرقه 
در میان حامیان غربی این کشور خواهد بود. با این حال »مارک کنسیان«، کارشناس نظامی مرکز 
مطالعات استراتژیک و بین المللی )CSIS( در واشــنگتن احتمال استفاده روسیه از سالح های 
هسته ای در خط مقدم نبرد اوکراین را رد می کند و معتقد است که استفاده از بمب هسته ای برای 
روسیه دستاوردهای کوچکی در مقابل رویارویی با خطرات و پیامدهایی بزرگ خواهد داشت و همین 
موضوع باعث می شود که مسکو به رغم تهدیدات، اما تمایلی به کاربرد تسلیحات هسته ای میان 

جنگ اوکراین نداشته باشد.
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روزنامه الرازون چاپ مادرید با انتشــار تصویری از معترضان 
کاتالونیایی که به مناسبت پنجمین سالگرد همه پرسی استقالل 
در این منطقه به خیابان آمدند، نوشــت: با گذشت 5سال از 
همه پرسی غیرقانونی دولت کارلس پوجدمون، منازعات سیاسی 
در کاتالونیا به جنگ احزاب سیاسی تقلیل یافته و حتی یک گام 

نیز برای کسب استقالل برداشته نشده است. 
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گرینویچ

کشف غافلگیرکننده تابوت

 

باستان شناســان در مصر، تا سال ها فکر می کردند 
دیگر چيزی برای اکتشاف در نزدیکی و اطراف اهرام 
ثالثه وجود ندارد. اما همچنان، برخی اکتشــافات 
آنها را شــگفت زده می کند. در یک مورد، به تازگی 
باستان شناسان تابوتی را کشف  کرده اند که به گفته 
خودشــان، پيدا شــدن آن رؤیایی بوده است. این 
تابوت، نه از آن یکی از فراعنه که متعلق به خزانه دار 
رامسس دوم، قدرتمندترین فرعون مصر بوده است. 
این تابوت، مدتی پيش در حــدود 40کيلومتری 
قاهره کشف شده و فيلم باز کردن آن دیروز منتشر 
شده اســت. این تابوت هزاران ســال زیر شن ها و 
در مقبره  مخفی، در ســکوت کامل بوده است. تيم 
باستان شناسی مصری، به صورت اتفاقی یک راهرو 
را در مقبره یک محوطه باســتانی کشف و 2 هفته 
شن برداری کرد تا ســرانجام به محوطه این تابوت 

رسيد. 

کوسه در حیاط خانه! 
 

سال هاست هر بار که یک توفان اقيانوسی به ایالت های ساحلی 
آمریکا می زند، این افسانه نقل می شــود که مردم ماهی های 
بزرگ و حتی کوســه هایی را دیده اند که با سيالب و توفان، 
 به داخل شــهرها آمده اند و در خيابان ها جــوالن می دهند. 
اســتقبال مردم از این اخبار زیاد است اما رسانه ها، این اخبار 
را مســخره می کنند. ماجرا یک تغيير بزرگ کرده و این بار، 
انتشار فيلمی که به ظاهر شنا کردن یک کوسه در حياط یک 
خانه در فلوریدا را نشان می دهد، حسابی خبرساز شده است. 
برخی خبرگزاری های بزرگ، مثل آسوشــيتدپرس به سراغ 
برخی کارشناسان رفته اند و به نقل از آنها، نوشته اند که این بار 
خبر وجود کوسه در حياط خانه ها دیگر افسانه نيست و واقعا 
یک کوسه با سيالب به مناطق مسکونی جنوب غربی فلوریدا 
آمده است. تأیيد این خبر از سوی این خبرگزاری، ميليون ها 
انسانی را که سال ها چنين ادعاهایی را باور می کردند، حسابی 
سر ذوق آورده است. آنها می گویند همه اخبار مشابه در این 
سال ها، درست بوده. اما ماجرا پيچيده تر از این است چون حاال 
برخی رسانه های حرفه ای دیگر مثل نيویورک تایمز، گزارش 
آسوشيتدپرس را به چالش کشــيده  و گفته اند چيزی که در 
تصویر دیده می شود،  نه یک کوسه که احتماال زباله ای است 

که تيزی آن مثل دم کوسه است.

صعود خانوادگی اسپايدرمن
 

آلن روبر، که به اســپایدرمن فرانسوی معروف است، این 
بار خود را به بارســلونا رســانده و بدون هيــچ حمایت و 
پشتيبانی و فقط با دســت های خالی از یک آسمانخراش 
در بارسلونا صعود کرده است. تا اینجا، هيچ اتفاق جدیدی 
نيفتاده و او مثل هميشه یک صعود جنجالی دیگر داشته 
است. اما این بار، ماجرا فرق می کند؛ آلن از پسر خودش 
هم در این صعــود مرگبار رونمایی کرده و صعودشــان، 
به صورت خانوادگی انجام شده است. آلن، پيش از صعود 
از برج 144متری به رویترز گفته بود که این بار حســابی 
نگران است، چون احساس می کند مسئوليت پسرش هم 
با اوست؛ »او 34ساله اســت و تصميم با خودش است اما 
به هر حال من یک پدر هســتم.« پليس بعد از صعود این 
دو، آنها را به پایين برج اسکورت کرد، دستگيرشان نکرد. 
پسر آلن، یک ارتشی سابق و یک ورزشکار حرفه ای است 
و گفته اســت که با دیدن فيلم های پدرش برای این کار 

آماده شده است.

 باشگاه
نویسندگان

دوشنبه

پاییز نقاشی تا رستگاری

پایيز، گشتن از حالی ست تا به ربيع 
جان برسی. این زردی گذر است و 

باال برآمدن روز که خود خطابه مرئی و ناپدیدی رهایی است.
کاندر آن روز که من مدح تو آغاز کنم
آفتاب از سر من ميل نگيرد به زوال 

)فرخی سيستانی(
پایيز، عزیز هنر اســت و هنرمنــد نقاش، ُدردانــه  آن تا در این 
مکاشفه به نقش خود اندر شود. در آفرینش هنر روی بوم سپيد، 
نقاشــان زیادی از زرد پایيزی نقش گرفتند تا چکامه عشــق و 
حيات بســرایند. ازجمله لئو گشــتل )1941- 1881( نقاش 
 هلندی و از پيشروان جنبش آوانگارد که به سبک آینده گرایی

 )Futurism( پایبنــد بــود و از احــوال حال، بــه ورای آن 
می نگریســت. تابلوی »درخت پایيزی« Autumn Tree او به 
مفهوم تعالی نور در یک روز مه آلود پایيزی است. نگاه تيز گشتل 
پُر از نقاط رنگی و خطوط در هم تنيده اســت، اما آنچه به چشم 
می آید، سر برآوردن درخت زردی اســت که باید فرو بریزد، اما 
روی خط عمودی تقالی طلوع دارد تا با کنار زدن آســمانی که 

بسان دیواری رنگ شده، به رستگاری برسد.
تابلوی »برگ های پایيزی« Autumn Leaves ِسر جان اِورت 
ميله )1896- 1829( بریتانيایی نيز در بطن خود داســتانی پُر 
از زیبایی های زندگی و زوال نيســتی دارد؛ دخترانی که با همه 
خوشرویی و جوانی خود روی شيب تند برگ های زرد، یک گرگ 

و ميش نقاشی شده را توصيف می کنند.
پایيز به مثابه ســوژه، غم انگيزترین واژه ای است که طبيعت را 
به پایان می برد و حاصل آن، صبح  مه آلــود و خنکای هوا و بوی 
دود ناشی از سوختن نامرئی برگ های زرد و قرمز، به سبک باغ 
خانوادگی ِسر جان ميله است. شعله وری این برگ های پایيزی 
آغاز ویرانی نيست، بلکه حســی موقر و مقدس دارد؛ حتی اگر 
این 4 دختر با حالتی غمگين بــه نمایندگی از زمين، در تدارک 

خداحافظی با سرشت دیرپای جهان باشند.

خيلی ها در دنيا، بلژیک را کشــوری آرام و دوست داشــتنی 
می دانند کــه به خاطــر وافل و ســيب زمينی ســرخ کرده 
و شکالت های معرکه دست ســازش معروف اســت. اما در 
آفریقا، وقتی نام بلژیک و دســت در کنار هم می آیند، یکی 
از تاریک تریــن دوران تاریخ بشــر پيش روی چشــم مردم 

رنج کشيده این قاره رژه می رود.
ســلطه ظالمانه بلژیک بر بخش هایی از آفریقا و به خصوص 
کنگو در 2 قرن گذشته، یکی از ســياه ترین دوره های تاریخ 
بشر را رقم زده است. نماد آن سال های وحشت و مرگ، قطع 
گسترده دست مردم بی گناه بوده است. به این بخش از تاریخ 
استعمار آفریقا توسط آفریقایيان، چندان پرداخته نمی شود 
و گاه گاهی دوباره مطرح می شود. موضوع قطع دست مردم 
کنگو، این بار توسط یک حساب در تویيتر که رنج مردم آفریقا 
در دوران استعمار اروپایيان را بازنشر می کند دوباره مورد توجه 
قرار گرفته و بسياری را با این جنایت هولناک آشنا کرده است.

این حســاب تویيتری، عکســی از قربانيان کنگویی توليد 
الستيک طبيعی را در کنار شکالت های بلژیکی که به صورت 
دست ساز توليد شده اند گذاشته و این ایده را مطرح کرده است 
که توليد این شکالت ها به این شکل، نمی تواند چندان اتفاقی 

و بدون ربط باشد.
کنگویی ها، بزرگ ترین قربانی استعمار بلژیک در آفریقا بوده اند 
و در دوره ای نسبتا طوالنی، چنان از سلطه بلژیک ضربه خوردند 

که عمال نژادشان در آســتانه انقراض قرار گرفت. شایع ترین 
رنجی که کنگویی ها در دوران سلطه بلژیکی ها تجربه کرده اند، 
به جز قتل و کشتارهای وحشيانه، قطع گسترده دست مردم 
بوده است. هنوز برخی از کهنساالن در کنگو هستند که خاطره 
روشــنی از پدربزرگ ها و مادربزرگ های بی دستشان دارند. 

قطع دست کنگویی ها، به خاطر سودجویی و طمع تمام نشدنی 
بلژیکی ها در توليد الستيک طبيعی بوده است. بلژیک در دوران 
لئوپولد دوم پادشاه بدنام این کشور، به قدرتی استعماری در 
آفریقا تبدیل شــد و یادآوری رفتارهای سبعانه حکومت او، 
هنوز تن و بــدن آفریقایی ها را می لرزانــد. منابع تاریخی، با 
احتياط از قتل و کشتار و مرگ 10ميليون کنگویی در دوران 
استعمار بلژیک در این کشور خبر داده اند. برخی منابع، این 
تعداد را حتی بيشتر هم خوانده اند. کنگو، از روزی که لئوپولد 
دوم در سال 1865پادشاه بلژیک شد زیر سلطه بروکسل قرار 
داشت و تازه در سا ل1908، یک سال قبل از مرگ لئوپولد، از 
سلطه مستقيم استعمارگران بلژیکی رها شد. در این سال ها، 
اروپا تشنه محصول الستيک طبيعی بود و کنگو، از بخت بد 
مردم این کشور، دارای درخت های طبيعی توليد الستيک بود. 
استعمارگران بلژیک، به دستور لئوپولد، قانونی را وضع کردند 
که هر شخص بالغ در مناطقی که درخت الستيک در آن وجود 
دارد، باید روزانه سهميه مشخصی از این محصول را به نظاميان 
بلژیکی تحویل بدهد. سزای سرپيچی از این قانون، قطع دست 
افراد بود. و به همين خاطر، بخش زیادی از مردم دستشان را 
به  بی رحمانه ترین شکل از دست می دادند. کنگویی ها، چنان 
از این برخورد وحشيانه زخم خورده اند که حتی همين حاال 
هم از آن رنج می برند و خاطرات آن دوران سياه، همچنان با 

آنها زندگی می کند.

زندگی پدیا

رابطه تاريخی بلژيک با شکالت دست ساز و دست کنگويی ها

حافظ

برو به کار خود  ای واعظ اين چه فريادست

مرا فتاد دل از ره، تو را چه افتادست؟

لویی آندریو معــروف به لویی آراگون، رمان نویس و شــاعر 
سوررئاليست فرانسوی، سال 1897در پاریس به دنيا آمد. از 
همان ابتدا پشت سرش حرف و حدیث بود. از محبت پدرش 
که از صاحب منصبان عالی رتبه جمهوری سوم بود، محروم 
بود و زیرنظر مادرش تربيت شد. در سال 1916به دانشکده 
پزشکی راه یافت و پس از 3 سال به خدمت سربازی رفت و 
در آنجا با اندره برتون، شــاعر و نویسنده فرانسوی آشنا شد. 
همين آشنایی مقدمه ای شد تا به همراه برتون، مکتب ادبی 
سوررئاليســم)فراواقع گرایی( را به راه بيندازد. سوررئاليسم 
نهضتی مردمــی و عدالتخواه بود و زمانی شــکل گرفت که 
جنبش ادبی دادائيســم که طرفدار هــرج و مرج گرایی و بر 
ضد اخالق هنر و اجتماع ســرمایه داری بود، در حال از بين 
رفتن بود و نظر روانکاوانه فروید دربــاره ضمير ناخودآگاه، 
 رؤیــا و خودانگيختگــی در به وجود آوردن یــک اثر ادبی، 
ذهن این 2 شاعر جوان را به خود مشغول کرده بود. در واقع 

شــعر فراواقع گرا از آزادی و شور و شوق خودانگيخته سخن 
می گفت. عالقه لویی به این مکتب ســبب شد تا پزشکی را 
ترک کند و به کنگره نویسندگان انقالبی مسکو برود. بعد از 
مدتی لویی رسما پيوندش با سوررئاليسم را قطع و با آندره 
برتون هم خداحافظی کرد و سال 1957جایزه »صلح لنين« 

را گرفت.
درســت در همين ســال ها بود که با الزا تریولــه -خواهر زن 
مایاکوفســکی، شــاعر و درام نویس انقالبی روسی- آشنا شد 
و پس از ازدواج، بيشــتر اشــعارش را درباره او ســرود. اشعار 
آراگون را می توان به 2 مضمون اصلی مقاومت و عشق تقسيم 
کرد؛ اشــعاری با مضاميــن انقالبی همچون کتــاب »هفته 
 مقدس« و شعرهایی که مضمونی عاشقانه دارند مانند کتاب 
»چشــم های الزا«. لویی پس از مرگ همســرش، به شکلی 
غيرمســتقيم از عقاید و فعاليت های سياســی خــود فاصله 
گرفت و سرانجام در دسامبر 1982در 85سالگی درگذشت. از 
کتاب های او که به فارسی ترجمه شده اند، می شود »نامه های 
تيرباران شده«، »هفته مقدس« و »یادگار شهيدان« را اسم برد.

تقویم/ سالروز

شاعر سوررئالیست 

شهنام صفاجو
روزنامه نگار

او بين افکار آزاردهنده و تخيلش 
دیوار بلنــد و ضخيمی بنا کرده 
بود که تنها مسائل دلشوره آوری می توانستند از آن عبور 
کنند که خلق وخوی منحصربه فرد او قادر بود با عادت ها 

و قوانين نقض نشدنی اش برطرف شان کند.
» باالخره درست می شــه« این عبارت را خيلی دوست 
داشت. معنی اش این بود که زندگی همچنان به مسيرش 
ادامه می دهد، اما نه آنطور که هســت بلکه آنطور که ما 
می خواهيم. همه چيز تنها به خواســت ما بستگی دارد، 
نباید بی جهت به گرفتاری ها بهــا داد، بهترین کار این 
اســت که آنها را نادیده بگيریم. این روش هميشه برای 
او کارســاز بود و تمام زندگی اش بر کارآمدی این روش 

گواهی می داد.

- چرا آدمــا گریــه می کنن؟ تو 
نمی دونــی؟ تو هيچ وقــت گریه 

نکردی؟
+ فقط یه بار خيلی وقت پيش.

- وقتی که اونا ولت کردن رفتن؟ 
+ مردم به دالیل مختلفی گریه می کنن. وقتی کسی می ميره، 

وقتی تنها می شن، وقتی که دیگه تحمل ندارن...
- تحمل چيو؟ 

+ تحمل زندگی کردنو، وقتی که درد می کشن..
- ميشه بر درد غلبه کرد؟

+ یه بار مارتين دندون درد داشت، اتو رو زد به برق و صبر کرد، 
بعد اونو گذاشت روی شونش و دندون دردشو فراموش کرد.

پی یر لومتر

کریشتوف کیشلوفسکی

سه روز و يک زندگی

دیالوگ

بوک  مارک

فیلمی کوتاه درباره عشق

صنعت آلوده پوشاک
به وقت مهر/ مدرسه پسرانه رازی- تهران   عکس: منا عادل اول آخر

وقتی به محيط زیست 
و آالینده هایــش فکر 
می کنيــم، تـــصویر 
دودکــــش هــــای 
قطور کارخانه ها، ریختــن فاضالب در 
رودخانه ها و در نهایت زباله های جا مانده 
در طبيعت می آید جلوی چشــم مان؛ 
چيزهایی که هميشه در تلویزیون و دیگر 
رســانه ها و حتی در واقعيت دیده ایم و 
افسوس خورده ایم که محيط زیستمان 
دارد از بين می رود. اما چيزی که شاید 
فکرش را هم نکنيم این است که صنعت 
مد و پوشــاک بعد از نفــت آلوده ترین 
صنعتی اســت که محيط زیســت را به 

فنا می دهد.
 بله همين لباس زیبا که کلی هم پول 
بابتش می دهيم، یکی از عوامل آالینده 
زیست بوم ماست. شاید فکر کنيد چطور 
ممکن اســت پوشــاک آالینده باشد؟ 
آنطور که معاون آموزش و مشارکت های 
مردمی سازمان حفاظت محيط زیست 
گفته، صنعت پوشاک عالوه بر مصرف 
زیاد آب برای توليد هــر لباس، ميزان 
بسيار باالیی آالینده در محيط زیست 
رها می کند که مخاطرات بســياری را 
به همراه دارد. به عبارتی بيش از 8هزار 
ماده شــيميایی مضــر در این صنعت 
کاربرد دارنــد که مقصــد نهایی تمام 
آنها جایی نيســت جز خاک، آب های 
زیرزمينی و آب های  جاری. همچنين 
حدود 10 درصد از گازهای گلخانه ای 
در دنيا توســط صنعت پوشاک توليد 
می شــود. بگذارید توضيح بيشــتری 
بدهيــم؛ همانطور کــه می دانيد برای 
کشت پنبه نياز به آب و حتی سمپاشی 
داریم. پنبه ازجمله محصوالتی است که 
بيشــترین نياز آبی را دارد و برای مثال 
یک کيلو پنبه 20 هزار ليتر آب مصرف 
می کنــد. عالوه بر اینکه کارشناســان 

در بررســی 2/5درصــد از زمين های 
کشاورزی کشــت پنبه متوجه  شدند 
که از 16 درصــد آفت کش های جهان 
برای توليد پنبه اســتفاده می شــود و 
کارگرهایی که ســر زمين هــای پنبه 
مشــغول فعاليت هســتند، در تماس 
مستقيم با این سموم قرار دارند و حتی 
گاهی دچار اختالالت ژنتيک شده اند. 
در رنگرزی پارچه ها هــم اغلب از مواد 
شيميایی استفاده می شــود و پس از 
رنگ آميزی پارچه گندآب آن به سمت 
رودخانه هــا و خاک رهــا و تبدیل به 
تهدیدی عليه ســالمت انسان و سایر 
موجودات زنده می شــود. از آن جایی 
که خيلی از رنگ های مورد اســتفاده 
در این صنعــت ارگانيک نيســتند و 
خواص صنعتــی دارند، آلودگی زیادی 
را وارد طبيعــت می کننــد. 70درصد 
از مقدار کربن منتشــر شده در جهان 
نيز از توليد پوشــاک به وجود می آید و 
پس از توليد و اســتفاده از پوشاکی که 
با صــرف هزینه های زیســت محيطی 
فراوان به بازار مصرف راه پيدا کرده اند، 
با حجم بسيار زیادی از پوشاکی روبه رو 
می شویم که حاال تبدیل به زباله شده اند 
و قابل تجزیه نيســتند و طبيعت را با 
سيل انبوهی از آلودگی های تازه مواجه 
می کنند. بنابراین صنعت پوشــاک از 
زمان توليد تا زمان پخش بين قاره ای 
و حتی زمان دفع محصوالت اســتفاده 
شده، درســت مثل یک نابودگر عمل 
می کند. قاعدتــا این صنعــت عظيم 
تعطيل بردار نيســت و تنها راه مقابله 
با این همــه آلودگی، تعييــن ضوابط 
و مقــررات محيط زیســتی ســفت و 
ســخت و آمــوزش افرادی اســت که 
در این صنعت مشــغول به کارند تا با 
راهکارهای زیســت محيطی، از شدت 

این آالیندگی ها بکاهند.

آخر مصور

  کتاب و روشنايی/  اثر: گوربوز دوگان
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عواقب بی توجهی به 
فک پالک خودرو 

گاهــی پیش می آید کــه در یــک معامله یا 
قرارداد، طرفین به جهت رعایت نکردن برخی 
از موارد و آگاه نبودن از اثرات حقوقی ناشی از 
آن، دچار صعوبت و گرفتاری هایی می شــوند 
که ممکن است تا مدتی درگیر آن شوند. یکی 
از مسائل مهم و قابل توجه که می توان به آن 
اشــاره کرد موضوع خرید و فروش خودرو و 
فک پالک آن است. متأســفانه در اکثر موارد 
متعاملین )خریدار و فروشنده( ساده انگارانه 
از کنار ایــن موضوع گذر کــرده و از اهمیت 
آن غافل اند. حال آنکه با گذشــت مدتی از آن 
)خرید و فروش خودرو(، دیــر یا زود متوجه 
عواقب و دردســرهای آن خواهند شد. البته 
درباره اینکه کدامیک از افراد فوق در این بین 
بیشتر متضرر خواهد شــد؛ باید گفت تفاوت 
چندانی وجود نــدارد که خریدار باشــید یا 
فروشنده، تقریبا هر دو به نوعی ممکن است 
در مخمصه بی توجهی بــه فک پالک خودرو 

گرفتار شوند.
بگذارید از طرف فروشــنده شروع به بررسی 
موضوع کنیم. چنانچه فروشنده هستید باید از 
همان ابتدا شرط انجام فک پالک ظرف مدت 
معین را در مبایعه نامه خرید و فروش خودرو 
قید و پیش بینی کنید. یکی از روش هایی که 
فروشنده ها در چنین معامالتی از آن استفاده 
می کنند، نگه داشتن یکی از مدارک مهم مانند 
برگ ســبز خودرو نزد خود اســت تا خریدار 
مجبور به انجام فک پالک شود. البته این اقدام 
تضمین صد در صدی برای فک پالک توسط 

خریدار نیست.
اما اگر به فــرض فک پالک خــودرو صورت 
نگیرد، چه مشــکالتی برای فروشنده در پی 
خواهد داشت؟ پاســخ به این سؤال می تواند 
طوالنی باشــد چون هر احتمالی وجود دارد؛ 
اقدامات و اعمال غیرقانونی نظیر ســرقت تا 
حتی آدم ربایــی، قتل و... کــه احتمال دارد 
خریدار با استفاده از خودرو مرتکب شود. اگر 
تخلفی از این خودرو ثبت شــود و درصورت 
طرح شــکایت و پیگیری، دادگاه مالک پالک 
خودرو را به عنوان مجرم شــناخته و در ادامه 
صاحب پالک یا همان فروشنده باید بی گناهی 
خود را اثبات کند. ناگفته پیداســت که عالوه 
بر مشکالت پیگیری و رفت وآمده ها و هزینه ها 
برای اثبات بی گناهی، گاهی این امر به سختی 

امکان پذیر است.
حتی اگر خریدار خودرو از نزدیکان یا شخصی 
قابل اعتماد باشــد، بازهم درصــورت انجام 
نشدن فک پالک، مشــکالتی برای فروشنده 
به وجود می آید. یکی دیگر از نکات مهم و قابل 
توجه، ارتکاب تخلفات رانندگی توسط شخص 
خریدار است. در این موارد چون پالک خودرو 
هنوز به نام فروشنده است؛ تخلفات رانندگی 
به نام او ثبت و به تناسب آن نمره منفی روی 
گواهینامه او اعمال خواهد شــد. جدا از این، 
همیشه احتمال بروز خســارت های جانی و 
مالی در تصادف های رانندگی وجود دارد که 
این موارد می توانند مشکالت جدی در زندگی 

صاحب پالک )فروشنده( ایجاد کنند.
اما در ســوی دیگر ماجرا، انجام نشــدن فک 
پالک خودرو چه مســائل و مشــکالتی برای 
خریدار به وجود مــی آورد؟ یکی از رایج ترین 
مشکالت، توقیف خودرو به علت طرح دعوای 
الــزام به فک پالک از ســوی فروشــنده و یا 
محکومیت مالی فروشنده و توقیف خودروی 
مورد معامله به اســتناد مــاده ۲ قانون نحوه 
اجرای محکومیت های مالی که همان توقیف 
اموال محکوم علیه اســت. در فــرض دوم به 
جهت اینکه کماکان صاحب خودرو و پالک در 
سامانه پلیس راهور شخص فروشنده است؛ لذا 
خودروی مذکور مطابق ماده پیش گفته شده 
توقیف و اعمال قانون خواهد شد. البته در این 
حالت خریدار می توانــد دعوایی را با موضوع 
اعتراض ثالث به عملیــات اجرایی طرح برده 
و درصورت اثبات مالکیت، خودرو از وضعیت 
توقیف خارج می شــود. البته در این مورد هم 
پیداســت که این خود امری زمان بر است و 
تأثیر خود را بر روند زندگــی خریدار خودرو 

می گذارد.
با تمام این تفاســیر و بــا توجه بــه عواقب 
ناخوشــایند و بروز خطرات ناشــی از صورت 
نگرفتن انتقال خودرو در سامانه پلیس راهور 
و همینطــور به جهت کاهش تعــداد دعاوی 
حقوقی با خواسته »الزام به فک پالک خودرو« 
در محاکم، الزم اســت قبل از انعقاد قرارداد 
خرید و فروش با مشــاوران حقوقی و وکالی 
خبره و کارآزموده مشورت شــود تا بتوان با 
خیالی آسوده نسبت به انجام معامالت مبادرت 
کرد. بدیهی اســت که به جهت پیشگیری از 
ســختی ها و دشــواری هایی که ممکن است 
متعاملین )خریدار و فروشنده( دچار آن شوند؛ 
توصیه می شــود در همان روزهای نخســت 
پس از قــرارداد، طرفین بــا مراجعه به واحد 
شماره گذاری پلیس راهور نسبت به انجام فک 

پالک و انتقال خودرو اقدام کنند.

مسعود برزیدهیادداشت
خبرنگار

شلیک تحریم به بیماران ایران

متخصصان و فعاالن حوزه سالمت، 
تحریم هــای ایاالت متحده علیه 
ایران را جنایت جنگی خاموش و 
پنهان این دولت علیه مردم کشور می دانند که طی 
سال های اخیر به صورت هدفمند به ویژه در حوزه 
دارو ادامه داشته است؛ هر چند که سیاستمداران 
آمریکایی بارها اعالم کرده اند: »آمریکا موادغذایی و 
دارویی ایران را تحریم نکرده« اما شواهد و مستندات 
نشان می دهد این مســئله تنها ادعایی روی کاغذ 
بوده و در میدان عمل، واردات دارو، مواداولیه دارویی 
و تجهیزات پزشکی به ویژه از سال 97به بعد با شدت 
بیشتری محدود و حتی متوقف شده است. برایان 
هوک، نماینده ویژه وقت وزارت خارجه آمریکا در 
امور ایران پس از خروج ایاالت متحــده از برجام، 
تحریم های دارویی این کشــور علیه ایــران را رد 
کرد، اما ســیدراضی نوری، عضو اسبق کمیسیون 
کشــاورزی، همان زمان در پاسخ به این ادعا گفته 
بود: »آن چیزی که ما در عمل می بینیم خالف گفته 
برایان هوک اســت. هم اکنون برای تهیه داروهای 
بیماری های صعب العالجی مثل سرطان یا ام اس 
در داخل کشور مشکل داریم؛ حتی ماده اولیه این 
داروها به ما داده نمی شود که بتوانیم براساس آن 
نمونه ایرانی را تولید کنیم.«  سند دیگر رد این ادعا 
گزارشی است که مهر 1400گزارشگران سازمان 
ملل دربــاره تحریم های آمریکا علیــه بیماران در 
ایران منتشــر کردند. در این گــزارش به تصمیم 
یک شرکت داروسازی ســوئدی برای لغو ارسال 
محموله باندهای پزشکی به ایران )برای مراقبت از 
بیماران مبتال به ای. بی یا بیماری پروانه ای( به دلیل 
تحریم های آمریکا اشاره شده است؛ تحریم هایی که 
سیدحمیدرضا هاشمی، مدیرعامل خانه بیماران 
پروانه ای پیش از این گزارش و در خرداد 1400به آن 
اشاره کرده و گفته بود: »در سال های اخیر بیماران 
پروانه ای با مشکالتی مواجه بوده اند که بخش عمده 
آن به تحریم ها مربوط می شود. با خروج یکجانبه 
آمریکا از برجام، تحریم ها یکباره افزایش پیدا کرد و 
از خرداد 97تا خرداد 98به دلیل افزایش تحریم ها 
1۵ نفر از بیماران پروانه ای به علت نداشتن پانسمان 
جان خود را از دست دادند.« پاندمی کوویدـ19هم 
جدیدترین سند تأیید تحریم های آمریکایی علیه 
ایران است. درحالی که دولت دوازدهم برای خرید 
واکســن از کوواکس )نهاد هماهنگ کننده تهیه 
واکســن کوویدـ19زیرنظر ســازمان بهداشــت 
جهانی( 7خان رســتم را برای واریز پول طی کرد، 
اما در نهایت کشــورهایی که قرار بود واکســن به 
این نهاد تحویل بدهند بدعهدی کردند و دســت 
ایران هم به مانند دیگر کشــورها از تامین واکسن 
خالی ماند. همان زمان اقدامات جدی برای خرید 
مستقیم از شرکت های سازنده آغاز شد، اما باز هم 
تحریم ها، تنگنای عجیبــی را برای خرید و تامین 
واکسن های کرونا رقم زد. همان زمان حسینعلی 
شــهریاری، رئیس کمیســیون بهداشت مجلس 
تحریم ها را دلیل تامین نشدن به موقع واکسن های 
کرونا عنوان کرده و گفته بود: »کشورهای دیگر به 

ایران واکســن ندادند؛ حتی چون تحریم بودیم به 
چین هم اجازه نمی دادند به ایران واکســن بدهد. 
البته تا زمانی که ایران واکسنی تولید نکرده بود، این 
تحریم ها ادامه داشت، اما بعد از اینکه آمریکایی ها 
احســاس کردند ایران در حال تولید واکسن های 
بومی خودش است، تحریم واکسن را حذف کردند.« 
هر چند کارشناسان ســازمان ملل هم در گزارش 
خود، اقدام شرکت ها برای همکاری با تحریم های 
آمریکا را نقض تعهــدات بین المللی برای تضمین 
اجرای حقوق بشر عنوان کردند، اما این موارد تنها 
نمونه هایی از آثار زیانبــار این تحریم ها علیه مردم 
ایران به شــمار می رود. طی سال های اخیر تامین 
داروی بیماران خاص، صعب العالج، سرطانی و حتی 
قطعات تجهیزات پزشــکی ازجمله دستگاه های 
ام آرآی، سی تی اســکن، رادیولوژی و آنژیوگرافی 
هم با چالش های سختی همراه بوده است. به گفته 
کیانوش جهانپور، سخنگوی سابق وزارت بهداشت 
و سازمان غذا و دارو، آمریکا همیشه پشت این نفاق 
که »دارو برای ایران تحریم نیســت« پنهان شده، 
اما 4دلیل مستند و بحران کوویدـ19ثابت می کند 
که ما طی ســال های اخیر شدیدترین تحریم های 
دارویی را پشت سرگذاشته ایم و آسیب های جانی 
این تحریم ها هیچ زمانی جبران نخواهد شد. او در 
گفت وگو با همشهری به جزئیات بیشتری درباره 

این تحریم ها اشاره کرده است.

آثار منفی تحریم، صفر نمی شود 
»تحریم   در حوزه سالمت به ویژه دارو، اثرات کوتاه، 
میان و بلندمدتــی دارد. البته با توجــه به اینکه 
تحریم ها ناگهانی اعمال می شوند، بیشترین تأثیر 
ملمــوس را در کوتاه مدت برجــای می گذارند.« 
جهانپــور با بیان ایــن مطلب دربــاره آثار منفی 
تحریم ها می گوید: »با توجه به اینکه حدود 3درصد 
حجم دارویی کشــور، حدود 40درصد مواداولیه 
و درصــد زیــادی از تجهیزات پزشــکی وارداتی 
هستند، این تحریم ها بالفاصله تأثیر خودشان را 
در حوزه دارو طی کوتاه مدت نشــان می دهند. در 
گام اول ثبت سفارش  مواداولیه یا خرید دارو مختل 
می شــود و در گام بعدی اختالل در روند واردات 
مواداولیه صورت می گیرد که به صورت میان مدت 

در داروهای تولید داخل اثرگذار اســت؛ به همین 
دلیل بیشترین تأثیر در ماه های اولیه تحریم وجود 
دارد.« البته به گفته او بار تحریم ها به تدریج کاهش 
پیدا کند، اما آثار منفی آن هیچ زمانی صفر نخواهد 
شد: »برای بسیاری از اقالم ممکن است تمهیداتی 
اندیشــیده یا راهکارها و مســیرهای موازی برای 
واردات دارو درنظر گرفته شود. ظرفیت های تولید 
داخل هم می تواند افزایش پیدا کند و این عوامل 
باعث می شود که به تدریج و با گذشت زمان نسبت 
به شروع تحریم ها، تأثیر منفی آن با توجه به فعال 
شــدن ظرفیت های داخلی و راهکاری بین المللی 
کمتر شــود، اما هیچ زمانی صفر نمی شــود. این 
مسئله به ویژه درباره داروها یا مواداولیه انحصاری، 

همچنین داروهای جدید ادامه دارد.« 

مشکالت بیماران نادردر تحریم
سخنگوی سابق وزارت بهداشت درباره اینکه کدام 
دسته از بیماران بیشترین ضرر را از این تحریم ها 
متحمل شدند، گفت: »بیمارانی که نیاز بیشتری به 
دارو دارند یا بیمارانی که وابسته به داروهای وارداتی 
هستند، آسیب پذیرترند. بیماران دارای بیماری های 
مزمن و صعب العالج به صورت دائم از دارو استفاده 
می کنند و تحریم ها در روند تامیــن دارو و حتی 
نرخ داروی موردنیاز آنها اختــالل ایجاد می کند. 
بیماران صعب العالج، خاص و مزمن هم قطعا بر اثر 
این تحریم آسیب می بینند.« اما به گفته جهانپور 
بیش از همه، بیماران نادر در معرض آسیب جدی 
قرار دارند؛ چراکه اغلب داروها یا ملزومات پزشکی 
موردنیاز آنها به صورت انحصاری تولید می شــود 
و تعدادشــان هم در دنیا کم اســت: »در این باره 
حتی اگر مشــکالت بیماران خاص و صعب العالج 
از مســیرهای موازی قابل حل باشد، خسارت ها و 
آســیبی که به افراد دارای بیماری های نادر وارد 
می شود، به راحتی قابل جبران نیست. نمونه این 
مسئله بیماران پروانه ای و پانســمان آنها بود که 
به عنوان یک مورد از این آســیب ها می توان به آن 
اشاره کرد که کماکان هم این مشکل ادامه دارد.« 

4دلیل برای اثبات تحریم های دارویی 
»اینکه می گویند ایران پس از خروج ایاالت متحده 

از برجام هیچ تحریمی برای دارو و ملزومات پزشکی 
نداشته، تنها یک ادعای روی کاغذ و به طور محرز 
و مستند واهی و دروغ اســت.« این نکته  دیگری 
است که جهانپور به آن اشاره و 4دلیل را در این باره 
مطرح می کند: »اول اینکه در میدان عمل، بسیاری 
از شرکت ها به دلیل محدودیت ها و مشکالتی که 
ممکن است برای آنها ایجاد شود یا به دلیل عواقب 
همکاری با ایران و شرکت های ایرانی، به طور واضح 
تعامالت شــان را محدود یا متوقــف می کنند. در 
این باره موارد متعدد مکتوب به شــکل ای میل یا 
نامه های رسمی از شرکت های مختلف داریم که 
در همان ماه ها و هفته های اول تحریم های جدید 
)در سال 97( اعالم کردند، همکاری شان را ادامه 
نمی دهند.« دومین دلیل هم به گفته ســخنگوی 
سابق سازمان غذا و دارو، تهدید شرکت های دارویی 
اروپایی و آسیایی از سوی نهادهای وابسته به دولت 
ایاالت متحده )به عنوان هسته اصلی تصمیم گیری 
علیه مردم ایران( اســت: »مواردی وجود دارد که 
این نهادها، شــرکت های دارویی در نقاط مختلف 
دنیا را به طرق غیررســمی تهدیــد می کردند با 
شــرکت های ایرانی یا دولت و وزارت بهداشــت 
ایران همکاری نکنند.« عامل دیگری که جهانپور 
برای رد ادعای تحریم نبــودن ایران در حوزه دارو 
مطرح می کند، تحریم تبــادالت مالی بین المللی 
است: »زمانی که بانک مرکزی، بانک ها و تبادالت 
مالی بین المللی یک کشور تحریم  شود، حتی اگر 
روی کاغذ تحریمی وجود نداشــته باشد، چنانچه 
شرکت هایی در کشورهای مختلف بخواهند مسیر 
همکاری با ایران را ادامه بدهند، عمال هیچ بانکی 
برای مدیریت تبادالت مالی وجود نخواهد داشت؛ 
به همین دلیل در چنین تعامالتی وقفه و تأخیر در 
تامین دارو یا مواداولیه دارویی ایجاد خواهد شد و 
حتی ممکن است به طور کامل همکاری قطع شود.« 
چهارمین عامل هم به گفتــه او اعمال تحریم های 
دارویی تحت عنوان »کاربرد دوگانه« اســت: »در 
این باره مواردی وجود دارد که برخی شرکت ها دارو، 
مواداولیه و تجهیزات پزشکی را تحت عنوان مبهم 
و دروغین کاربرد دوگانه تحریم کردند؛ بسیاری از 
وسایل مرتبط با حوزه رادیولوژی، برخی مواداولیه 
شیمیایی، تجهیزات کارخانجات داروسازی تحت 

این عنوان مبهم یا دوگانه یا با تأخیر به ایران ارسال 
شدند یا اصال وارد نشدند. با این ادعا آنها یک ابزار، 
وسیله، خط تولید یا ماده اولیه را با برچسب کاربرد 
دوگانه و اینکه می تواند به جز حوزه بهداشــتی و 
دارویی، کاربرد دیگری هم داشته باشد، تحریم و 
مانع ارسال آن به کشور شدند. این وضعیت می تواند 
خط تولید دارو را با مشکل مواجه کند و کمبود آن 

را در کشور رقم بزند.« 

در پاندمی کوویدـ19هم تحریم ها ادامه داشت 
البته به گفته جهانپور با وجود تمام ادعاهایی که 
درباره تحریم نبودن دارو و ملزومات پزشکی برای 
بیماران در ایران مطرح می شود، نمونه بارز این 
تحریم ها در بحران کوویدـ19هم مشخص شد: 
»در همان ابتدای شیوع پاندمی، ثبت سفارش 
رســمی برای خرید ۵میلیون کیت تشخیصی 
کوویدـ19از کره جنوبی انجام شــد؛ محصولی 
که نه کاربرد دوگانه داشــت و نه قابل استفاده 
در مسیرهای غیرپزشکی بود، اما به ما ندادند و 
پاسخی که بانک کره ای در قبال اسناد اعتباری 
ایران داد رد شــدن ســفارش به دلیــل قوانین 
تحریمی علیه ایــران بود. به گفته ســخنگوی 
سابق وزارت بهداشت موارد مشابه دیگری درباره 
واکســن و تامین ملزومات مورد نیاز برای تولید 
واکســن وجود دارد که همه آنها به دلیل همین 
تحریم های آمریکا یا متوقــف یا با تأخیر مواجه 
شــد:  »خرید واکســن ابتدا از طریق کوواکس 
انجام می شد که نهاد تعاونی بین المللی وابسته 
به سازمان جهانی بهداشــت بود. ثبت سفارش 
ایران هم به صورت مستقیم برای خرید واکسن 
بود و هیچ شــبهه ای درباره آن وجود نداشت، 
اما انتقال پول و قســط اول پرداختی ایران برای 
پیش خرید واکســن ها به دلیل مشــکالت نهاد 
تحریم کننده آمریکایی 70روز طول کشید و با 
مراودات متعدد و اســتفاده از اهرم های مختلف 
بین المللی به دشواری محقق شــد.« او تأکید 
می کند: »از این دست موارد بسیار است و حتی 
شرکت ها و نهادهای مختلف در کشور هم برای 
تولید و تامیــن دارو، فرآورده هــای بیولوژیک 
و ملزومات پزشــکی مشــکالت متعددی طی 
سال های اخیر داشــته اند. ادعای نبود تحریم 
برای مردم ایــران واهی اســت و آنچه تاکنون 
محقق شده از توانمندی های داخلی یا استفاده از 
ظرفیت های داخلی است؛ نه از این نظر که دولت 
ایاالت متحده و نهــاد تحریم کننده آمریکایی، 
تحریم های دارویی علیه ایــران را اعمال نکرده 
باشــند. ما از همان روزها، هفته هــا و ماه های 
اول تاکنون همواره اعــالم کرده ایم که تحریم 
تامین غذا، دارو و تجهیزات پزشکی و ملزومات 
موردنیاز بیماران در ایران و اقشار آسیب پذیر، 
همچنین زنان و کودکان ایرانی را تحت تأثیر قرار 

داده و تحریــم نبودن ایران در 
حوزه دارو و تجهیزات پزشکی 
یــک دروغ بــزرگ اســت.« 

هزینه های غیرقابل جبران تحریم های دارویی

»تحریم ها باعث شــد هزینه مضاعفی برای تبادالت مالی، گردش و 
چرخش مالی بــر دوش دولت و مردم ایران قــرار بگیرد که هنوز هم 
برقرار است. تغییر و جابه جایی ارز و تبادالت بین بانکی همه هزینه ساز 
و هزینه بر است و این مسئله پنهانی نیست. هر کسی که کوچک ترین 
ارتباطی با بازارهای بین المللی داشــته باشد به راحتی می داند که چه 
میزان هزینه برای طی کردن مســیر عبور از تحریــم به مردم ایران 
تحمیل شده و همچنان ادامه دارد.« سخنگوی سابق وزارت بهداشت 
این مطلب را درباره هزینه های مالی تحریم ها می گوید، اما معتقد است 
در طول تحریم های دارویی علیه ایران، هزینه هایی رقم خورده که قابل 
جبران نیست: »ایجاد اختالل در مسیر تامین کیت تشخیصی، واکسن 
یا دارویی که موجب کندی یا تأخیر ورود آنها به ایران شــود، آسیب 
جسمی و حتی جانی برای افراد و بیماران داشته و دارد. این آسیب ها 
ممکن است در آن بازه زمانی به هیچ عنوان قابل جبران نباشد و هیچ 

زمانی هم قابل محاسبه مالی نیستند. ضررهای انسانی و جانی که وارد 
می شود به نوعی جنایت جنگی پنهانی است که تحت لوای تحریم های 
مالی و اقتصادی علیه جان انسان ها، اقشار آسیب پذیر و بیماران مزمن 
و صعب العالج، کودکان و زنان و... ایجاد شده و همه اینها می توانست 
درصورت نبود تحریم ها اتفاق نیفتد.« کیانوش جهانپور درباره راهکار 
کاهش آثار منفی این تحریم ها تأکید می کنــد: »با توجه به اینکه ما 
حداقل در 3، 4دهه اخیر در سیســتم نظام سالمت تجربه  خودمان را 
داریم و بحران کوویدـ19به عنوان تجربه بین المللی به آن اضافه شده، 
باید تالش کنیم کاالی استراتژیک موردنیاز کشور را فارغ از محاسبات 
اولیه اقتصادی به صورت بومی تولید کنیــم؛ در غیراین صورت و در 
شرایط مختلف ازجمله تحریم یا بحران های بین المللی به تعبیر برخی، 
ما را وسط رودخانه بحران پیاده خواهند کرد. در حوزه تامین کاالهای 
استراتژیک که دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی هم بخشی از آنهاست 
نباید به امید بازارهای بین المللی بنشینیم و در این باره حمایت قطعی و 

جدی از تولید داخل ضرورت دارد.«

نکته

رنا
س: ای

عک

گفت وگو

سخنگوی سابق وزارت بهداشت در گفت وگو با همشهری، دالیل مستند تحریم دارویی ایران از سوی آمریکا به ویژه در بحران 
کوویدـ19و آسیب های جبران ناپذیر این تحریم ها را تشریح کرد 

خالصه گزارش

با توجه به اینکه 
حدود 3درصد حجم 

دارویی کشور، 
حدود 40 درصد مواد 
اولیه و درصد زیادی 
از تجیهزات پزشکی 

وارداتی هستند، 
تحریم های دارویی 

علیه ایران تاثیر 
کوتاه مدت داشت. 

در گام اول ثبت 
سفارش  مواد اولیه 
یا خرید دارو مختل 
شد و در گام بعدی 

اختالل در روند 
واردات مواد اولیه 

صورت گرفت 

بیماران مبتال به 
بیماری های نادر در 
معرض آسیب جدی 
ناشی از تحریم های 
دارویی قرار دارند، 

چرا که اغلب داروها 
یا ملزومات پزشکی 

مورد نیاز آنها به 
صورت انحصاری 

تولید و تعدادشان 
هم در دنیا کم است؛ 

نمونه این مسئله 
بیماران پروانه ای و 

پانسمان آنها بود 

نهادهای وابسته به 
دولت ایاالت متحده 

)به عنوان هسته 
اصلی تصمیم گیری 

علیه مردم ایران( 
شرکت های دارویی 
اروپایی و آسیایی را 

تهدید می کردند تا با 
شرکت های دارویی 

ایرانی یا دولت و 
وزارت بهداشت 

ایران همکاری نکنند

خرید واکسن 
کووید-19 ابتدا از 

طریق کوواکس 
انجام شد که نهاد 
تعاونی بین المللی 
وابسته به سازمان 

جهانی بهداشت 
بود. ثبت سفارش 

ایران هم به صورت 
مستقیم برای خرید 

واکسن بود و هیچ 
شبهه ای درباره 

آن وجود نداشت. 
اما انتقال پول و 

قسط اول پرداختی 
ایران برای پیش 
خرید واکسن ها 

به دلیل مشکالت 
نهاد تحریم کننده 
آمریکایی 70 روز 

طول کشید و با 
مراودات متعدد و 

استفاده از اهرم های 
مختلف بین المللی 
به دشواری محقق 

شد

کیانوش جهانپور 
سخنگوی سابق وزارت 

بهداشت و سازمان 
غذا و دارو: 

واشنگتن به بهانه حوادث اخیر، به نتیجه 
رسیدن مذاکرات را در ابهام قرار داده  است

گالیه رئیس شورای شهر تهران از وزارت 
کشور درباره تعداد اندک واگذاری اتوبوس

 درباره خشونت های خانگی 
و راه هاي جلوگیري از آن

سهم 10درصدی تهران از 
اتوبوس های دولتی

بازی
 ناجوانمردانه
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در شرایطی که مقام های جمهوری اسالمی در 

گزارش
روزهای اخیر تأکید کرده انــد درصورت رفتار 
واقع بینانه آمریکا، حصــول توافق در مذاکرات 
رفع تحریم ها دست یافتنی است، اما به نظر می رسد واشنگتن با 
بهانه قــرار دادن حوادث اخیــر در ایران، به نتیجه رســیدن 
مذاکرات لغو تحریم ها را در هاله ای از ابهام قرار داده است و قصد 

ندارد گفت وگوها را از بن بست خارج کند.
به گزارش همشهری، به گفته برخی منابع مطلع، پس  از وقفه ای 
که در مذاکرات به وجود آمد، در روزهای اخیر با ازســرگیری 
مذاکرات ایران و آژانس، قرار بود گره های موجود در گفت وگوها 
گشــوده و توافق نهایی به دســت  آید، اما اکنون چنین به نظر 
می آید که طرف های غربی با موج ســواری روی حوادث اخیر 
در ایران، می کوشــند فشــارها بر جمهوری اســالمی باهدف 

امتیازگیری از یک سو و کوتاه آمدن تهران از مطالبات بحقش را 
ازسوی دیگر افزایش دهند.

با آغاز اغتشاشــات در برخی نقاط کشــور از روز یکشــنبه، 
27شــهریورماه، آمریکایی ها که پیش از این نیز به بهانه هایی 
ازجمله »کارشکنی روســیه«، »عدم خروج نام سپاه از لیست 
اف.تی.او« و »خونخواهی از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی« 
دســتیابی به توافق در مذاکرات را در هاله ای از ابهام قرار داده 
بودند، فرصت را مناسب دیدند تا بار دیگر رویکرد امتیازگیری 

از ایران را در دستورکار خود قرار دهند.
آمریکایی ها طــی 2هفته اخیر اقــدام به وضــع تحریم های 
جدیدی با مستمســک قرار دادن اغتشاشات اخیر کرده اند که 
نشــان می دهند نه تنها از اراده کافی برای به نتیجه رســاندن 
مذاکرات برخوردار نیســتند، بلکه می کوشــند با ابزار تازه ای 

جمهوری اسالمی را تحت فشارهای فزاینده قرار دهند.

موج سواری بر احساسات مردم
طرف های اروپایی و آمریکایی حاضــر در مذاکرات برجامی از 
نخستین روزهای آغاز آشوب ها در ایران، با به کارگیری تبلیغات 
رســانه ای پرحجم و سوءاستفاده از نام »مهســا امینی«، بازی 
تازه ای را علیه جمهوری اســالمی به راه انداختند و کوشــیدند 
با موج ســواری روی حوادث به وقوع پیوســته، به امتیازگیری 
از ایــران درجریان مذاکرات بپردازند. اتخــاذ چنین رویکردی 
ازسوی طرف های غربی درحالی بود که مقام های ایرانی پیش از 
این بارها تأکید کرده بودند تا زمانی که پرونده مسائل پادمانی 
و ادعاهای ساختگی آژانس دراین زمینه بسته نشود، توافقی در 

کار نخواهد بود.

پروژه جدید برای تحریم ایران
واشنگتن با بهانه قرار دادن حوادث اخیر در ایران، به نتیجه رسیدن مذاکرات لغو تحریم ها را در هاله ای از ابهام قرار داده  است

تحریم و جنگ روایی؛ 2حربه ضدایرانی واشنگتن
یک دیپلمات پیشین کشورمان درباره رویکرد آمریکا 
در قبال اغتشاشات اخیر در ایران گفت: معتقدم حوادث 
اخیر که شرایط ویژه ای را در کشور به وجود آورد، دقیقا 
مرتبط به نقشه راه بیرونی است که اهدافی ازجمله بسط 
تأثیرات تحریمی علیه جمهوری اسالمی و تحت فشار قرار دادن کشورمان را 

تحت تأثیر قرار داده است.
 ابوالفضل ظهره وند با بیان اینکه در شرایط طبیعی فوت یک فرد، حتی با 
فرض ادعایی کشته شدن، نمی تواند چنین پیامدهایی را برای یک کشور 
به همراه داشته باشد، افزود: نکته اینجاست که پس از گذشت چند روز از 
اغتشاشات، اکنون با قاطعیت بیشــتری می توان گفت که این حوادث در 
قالب یک پروژه برای جمهوری اسالمی تعریف شده است. وی با اشاره به ابعاد 
مختلف این پروژه که برای اجرای آن در روزهای اخیر در ایران تالش کردند، 
ادامه داد: به نظر من، با توجه به مجموعه شواهدی که در تحوالت منطقه ای 
قابل مشاهده است، آمریکایی ها در روزهای گذشته تالش کردند یک پروژه 
پایدار منطقه ای را در ایران پیش ببرند؛ پروژه ای که البته تنها مختص به ایران 
نیست و اجرای آن را در کشورهایی مانند یمن، لبنان، سوریه، عراق و حتی 
در قفقاز و جمهوری آذربایجان نیز شاهد بوده ایم. سفیر پیشین ایران در 
ایتالیا با اشاره به تحوالت اخیر در منطقه عنوان کرد: با توجه به افول هژمونی 
آمریکا در منطقه غرب آســیا و به ویژه اتفاق هایی که در افغانستان شاهد 
بودیم و خروج مفتضحانه نیروهای آمریکایی، واشنگتن در شرایط کنونی 
ایران و همچنین محور مقاومت را به عنوان دال مرکزی این تحوالت می بیند 
و به وضوح دریافته که افول قدرتش از تهران نشأت می گیرد. ظهره وند ادامه 
داد: بنابراین شاهدیم که آنها در شــرایط کنونی از هر فرصتی برای ضربه 
زدن به جمهوری اسالمی و تغییر شرایط ایجاد شده استفاده می کنند؛ آنها 
می کوشند با استفاده ابزاری از احساسات عمومی درباره مرگ یک شهروند، 
وضعیت خود به ویژه در منطقه غرب آسیا را تغییر دهند و در این مسیر از ابزار 
تحریم ها نیز استفاده می کنند. وی ادامه داد: 10ماه است که به صورت مستمر 
هشدار داده ام ویلیام برنز، رئیس سازمان سیا، سرگرم پروژه ضدامنیتی 
آمریکا برای تغییر ژئوپلیتیک ایران در منطقه  است. آمریکایی ها در این 
مسیر از ابزارهای مختلفی درحال استفاده هستند؛ از اقدام های سیاسی و 
اقتصادی گرفته تا جنگ روایی و مجازی. ظهره وند عنوان کرد: در حوادث 
اخیر در کشور شاهد بودیم که فضای مجازی بر واقعیت های موجود غلبه 
کرد. نکته اینجاست که باید مدنظر داشته باشیم دشمنان درحال اجرای 
یک جنگ تمام عیار روایی - مجازی علیه جمهوری اسالمی هستند و از ابزار 
تحریم ها نیز به عنوان یکی از مؤثرترین حربه های خود استفاده می کنند. این 
دیپلمات پیشین کشورمان با اشاره به رویکرد آمریکا در قبال تحریم های 
ایران، ادامه داد: از حوادث اخیر و موج سواری تحریمی آمریکا در این قضایا، 
بار دیگر ثابت شد که نباید به لغو تحریم ها دل بست.  معتقدم شرایط زمانی 
برای لغو تحریم ها مهیا می شود که در داخل در مسیر خنثی سازی اثرات 
تحریمی گام برداریم. ظهره وند گفت: آمریکایی ها در شرایط کنونی تنها 
2حربه »فضای مجازی« و »تحریم ها« را در اختیار دارند و درحال پیش بردن 
نقشه راهی هستند که مدت هاست روی آن سرمایه گذاری کرده اند. وی با 
اشاره به مشابهت رویکرد کنونی آمریکایی ها با اتفاق های سال88عنوان 
کرد: باید درنظر داشت که آمریکایی ها از سال88تاکنون 
بیش از 2هزار تحریم جدید علیــه مردم ایران 
اعمال کرده اند و ابزار جدیدی در دست ندارند. 
آنها مدتی است که ســتاد جدیدی در وزارت 
خزانه داری این کشور ایجاد کرده اند و مشغول 
ساماندهی دوباره منظومه 
تحریمی علیه کشورمان 
هستند؛ بنابراین مشهود 
اســت که واشنگتن 
اراده ای بــرای لغــو 

تحریم ها ندارد.

دیدگاه

در چنین شرایطی طرف های غربی و به ویژه مقام های آمریکایی در 
روزهای اخیر پیگیرانه تالش کردند با دستاویز قرار دادن حوادث 
اخیر در ایران و دمیدن بر آتش اغتشاش، جمهوری اسالمی را برای 
کوتاه آمدن از مطالباتش تحت فشار قرار دهند. برهمین اساس هم 
بود که رئیس جمهور آمریکا در هفتادوهفتمین مجمع عمومی 
ســازمان ملل متحد گفت که »آمریکا در کنار شهروندان و زنان 

شجاع ایران می ایستد.«
موج ســواری روی حوادث اخیر در ایران ازسوی دیگر مقام های 
آمریکایی نیــز ادامه یافت و نانســی پلوســی، رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا، آنتونی بلینکن، وزیر امورخارجه این کشور، 
توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در ســازمان ملل و رابرت مالی، 
نماینده ویژه آمریکا در امور ایــران ازجمله مقام هایی بودند که 
تالش کردند با سوءاستفاده از مرگ مهسا امینی و فضای ایجاد 
شــده پیرامون این موضوع، به نفع منافع واشنگتن بهره برداری 

کنند.

راهبرد آمریکا در قبال تحوالت ایران
ازسوی دیگر کارین ژان پییر، سخنگوی کاخ سفید نیز با دخالت 
آشــکار در امور داخلی ایران در این باره گفت که »ما به استفاده 
از همه ابزارهایی که در اختیار داریم برای پاسخگو کردن ایران 
ادامه خواهیم داد.« در این میان اما اظهارنظر مشاور امنیت ملی 
رئیس جمهور آمریکا حاوی نکته مهمی است که راهبرد واشنگتن 

در قبال حوادث اخیر در ایران را بیش از پیش شفاف می کند.
جیک ســالیوان در گفت وگویی پیرامون تمرکــز آمریکا روی 
آشوب های برخی از شهرهای ایران گفت که »دولت بایدن از سال 
۸۸ یاد گرفته که بیشتر به این مسائل توجه کند.« موضوع زمانی 
جالب تر می شــود که به یاد بیاوریم در سال ۸۸نیز آمریکایی ها 

رویکرد مشابهی را در قبال امور داخلی ایران اتخاذ کردند.
درآن مقطــع دولت اوبامــا که با توجــه به تثبیــت راهبردی 
جمهوری اسالمی در منطقه، طی نامه هایی به رهبرمعظم انقالب، 
درخواست مذاکره با ایران را ارائه داده بود، با وقوع آشوب های آن 
سال، فرایند ارتباط گیری را قطع کرد و رویکرد اعمال تحریم ها 

را درپیش گرفت.
اوباما در کتاب خاطــرات خود با عنوان »ســرزمین موعود« به 
حوادث سال۸۸درایران اشاره می کند و می نویسد: »در شرایطی 
که این کشور وارد چرخه هرج  ومرج می شــد، ما راهبردمان را 
به سمت دومین گام راهبرد منع اشاعه ای خودمان تغییر دادیم؛ 
یعنی بســیج کردن جامعه بین المللی برای اعمال تحریم های 
اقتصادی ســخت و چندجانبه ای که می تواند ایــران را وادار به 
حضور در میز مذاکره کند«. این درحالی است که وی در بخشی 
از کتاب خود به پاســخ رهبرمعظم انقالب به نامه هایش اشــاره 
می کند؛ »پاســخ صریح بود: ایران هیچ نفعــی در گفت وگوی 

مستقیم ندارد.«
برهمین اساس هم بود که به اذعان ریچارد نفیو، مسئول وقت میز 
ایران در شورای امنیت دولت اوباما، رئیس جمهور آمریکا در آبان 
ماه13۸۸به برخی مقام های آمریکایی ازجمله کاندولیزا رایس، 
سفیر آمریکا در سازمان ملل، هیالری کلینتون، وزیر امورخارجه و 
تیموتی گایتنر، وزیر خزانه داری آمریکا اجازه می دهد برای اعمال 

تحریم های گسترده تر علیه ایران، اقدام های الزم را انجام دهند.
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شورا
درحالیبرگزارشدکهبررسییک
فوریتالیحــهاعطــایمجوزبه
شهرداریتهرانجهتانتشار3هزارو500میلیارد
توماناوراقمالی–اسالمیبرایاجرایطرحهای
حملونقلعمومیدردستورکارقرارداشت.گرچه
اینالیحهدرنهایتبااکثریتآراتصویبشد؛امادر
جریانبررســیاینالیحهمهدیچمران،رئیس
شورایشهرتهرانبهوضعیتنامناسبحملونقل
عمومیاشــارهوعنوانکرد:»امــروزحدودهزارو
772دستگاهاتوبوسفعالدرتهرانوجودداردکه
بهگفتهرئیسپلیسراهوربرابرقانونتنها40دستگاه
ازاتوبوسهاحقتردددارند؛بنابرایندراینحوزه
نیازمندیهایجدیــدیوجــودداردوبایدازهر
فرصتیبرایتوسعهوبهســازیناوگانحملونقل
عمومــیاســتفادهکنیــم.«اودرادامهازســهم
10درصــدیشــهرداریتهــرانازاتوبوسهای
خریداریشدهتوسطوزارتکشورگالیهکردوگفت:
»حدود50درصداتوبوسهایتخصیصیتوســط
وزارتکشــورخریداریوبهشهرداریهایکشور
اختصاصدادهمیشود.درادوارگذشتهپایتختاز
ایناتوبوسهاسهم40تا50درصدیداشته؛امااین
سهمبه10درصدکاهشیافتهاستومانندقطرهای

دردریاخواهدبود.«
بهگزارشهمشهری،افزایش30درصدیترافیک
همزمانبابازگشــاییمدارسومراکزآموزشــی
سببشــدهموضوعترافیکوحملونقلعمومی
جزومباحــثاولویــتدارمدیریتشــهریقرار
بگیرند.پیشبینیمیشــدباشناورشــدنساعت
کاراداراتاندکیازحجمترافیککاســتهشود؛اما
آنطورکهرئیسشورایشهرتهرانروزگذشتهدر
حاشیهنودوسومینجلســهپارلمانشهریگفته:
»شناورسازیساعتکاریدرکاهشحجمترافیک
اثرگذاربوده؛امابهاندازهایدرتهرانمسئلهترافیک

مهماستکهتأثیرآن،زیاداحساسنمیشود.«

مشکل گشایی با اوراق مالی
شــهرداریتهرانقصدداردازطریقانتشاراوراق
مالی–اســالمی،3هزارو500میلیــاردتومانبه
طرحهایحوزهحملونقلاختصاصدهد.آنگونه
کهلطفاهللفروزنده،معاونمالیواقتصادیشهردار
تهرانگفته:»50درصدهزینهاوراق)اصلوسود(
توسطدولتتأمینمیشودوبنابراینشهرداریبا

انتشارایناوراق2هزارو100میلیاردتومانبهمترو،
900میلیاردتومانبهاتوبوســرانیو500میلیارد
تومانهمبهاورهالمترواختصاصخواهدداد.«در
ادامهناصرامانیگفت:»شهردارینشاندادهکهدر
بحثمربوطبهاوراقمشارکتعملکردخوبیداشته
و2هزارو400میلیاردتومانطی6ماههاولازهمین
محلبامجوزیکهشوراداده،تأمینمنابعداشتهواز

فرصتانتشاراوراقبایداستفادهکرد.«

گزارش حسابرسی مناطق 8، 10 و 18
درجلسهدیروز،حسابرسرسمیشورایشهرتهران

گزارشحسابرسیمناطق10،8و18راارائهدادو
توسطاعضایپارلمانشهریهمتصویبشد.میثم
مظفر،رئیسکمیتهبودجهشورایشهرتهراندر
جریانارائهگزارشهاییکهمربوطبهسالهای96
تا99بود،بهوضعیتمنطقه8اشــارهکردوگفت:
»وجودحدود459میلیونتومانچکنکولشده،
بیانضباطیمالیدرحوزههایداراییهایشهری،
غیرفعالشدنپروژهخیالستانو...برخیازمسائلو
مشکالتهستندکهشهرداریبایدنسبتبهتعیین

تکلیفآنهااقدامکند.«
اودرادامهبهمســائلمنطقه10پرداختوعنوان

کرد:»ثبتنشــدناطالعات28پــالکاراضیو
18پالکمســکونیوتجاری،واگــذاریبیشاز
73ســاختمانبهارگانهاواشخاصبدونمصوبه
شورا،ارزشــگذاری136موردسرقفلیثبتنشده
و...مواردیهستندکهنیازاستشهرداریمنطقه
دراســرعوقتآنهاراپیگیریکند.«بهگفتهمظفر
ارزشداراییهایشهرداریدرپروژههایمشارکتی
بیشاز50هزارمیلیــاردتومانمعادلبودجهیک
سالاســتکهتعدادیازپروژههایاینمنطقهاز
ســالهای96تا99بهاختالفخوردهاندوتعیین

تکلیفنشدهاند.

سهم 10درصدی تهران از اتوبوس های دولتی
گالیهرئیسشورایشهرتهرانازوزارتکشوردربارهتعداداندکواگذاریاتوبوس

ارائه گزارش ۳ماهه دوم تحقق بودجه
گزارش3ماههدومهزینهودرآمدبودجه1401شهرداریتهران
بهزودیتوسطخزانهدارشورایشهرتهراندرصحنپارلمان
شهریارائهمیشود.بهگزارشهمشهری،اواسطتیرماهحبیب
کاشانی،خزانهدارشورایشهرتهرانگزارش3ماههاولهزینه
ودرآمدبودجه1401شــهرداریتهرانراارائهدادوهمانروز
ابوالفضلفــالح،معاونمالیواقتصادیوقتشــهردارتهران
قولدادتاپایانشــهریورگزارشعملکرد3ماههدومتهیهو
درصحنارائهشود.باگذشــت11روزازمهرماه،هنوزگزارش
3ماههدومسالارائهنشدهاستکهروزگذشتهاینموضوعرااز
محمدآخوندی،رئیسکمیسیونبرنامهوبودجهپیگیریکردیم
واوگفتکهگزارشمربوطبهماههایتیرومردادآمادهاست،
اماهنوزگزارششهریورارائهنشدهاست.آخوندیتأکیدکرد:
»گزارش2ماههآمادهوتحویلهیأترئیســهشدهوهرزمان
کهصالحبداننــدخزانهداردرصحنشــوراقرائتخواهدکرد.
همچنینبراساسگزارشهادر5ماهسال)فروردینتامرداد(
عملکردشهرداریبیشازمصوبشــورابودهاست.«درادامه
موضوعراازلطفاهللفروزنده،معاونمالیواقتصادیشهردار
تهرانپیگیریکردیمواوگفت:گزارش3ماههدوم)تیر،مرداد
وشهریور(تحویلرئیسشورایشهرتهرانشدهوبهزودیدر

صحنپارلمانشهریارائهخواهدشد.

پرویز سروری
نایب  رئیس شورای شهر تهران

باید از شهرداری تهران تقدیر کرد. چرا که 
با تغییر کاربری منطقه  جنگ افزار سازی  
وزارت دفــاع توانســت ۱۶ هکتــار بــه 
ســرانه های شــهری و ۱۱ هکتار به ســرانه 
ورزشی، فضای ســبز و... در منطقه۱3، 
اضافــه کنــد. همچنیــن مــاده ۱۵ قطعی 
شده و افزایش طبقات در بافت فرسوده 

دورنمای خوبی را نشان می دهد.

زهرا شمس احسان
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران

 با توجه بــه ایــن کــه آماده ســازی  زمینه 
پذیــرش و حضــور پررنــگ فعالیت هــای 
اجتماعــی ســالمندان و ناشــنوایان در 
محیط شــهری ازجمله وظایف مدیریت 
شهری است، ضرورت دارد تا شهرداری 
تهــران از طریق همــکاری هــم افزایانه با 
ســازمان بهزیســتی در تدویــن و اجــرای 
شــاخص ها و زیــر برنامه هــای ســخت 
افــزاری و نــرم افــزاری مربــوط بــه شــهر 

دوستدار سالمند، اهتمام ورزند.

تقدیروتذکر

عددخبر

پیگیری

عکسنوشت
سازمان زیباسازی شهر تهران به منظور 
شهروندان۲۶۰چشــمه  حــال  رفــاه 
سرویس بهداشتی در ۲۰نقطه پایتخت 
احــداث می کنــد. شــاپور دیوســاالر، 
معــاون ایــن ســازمان گفــت: »بــا توجه 
به نیازســنجی های انجــام شــده، تعداد 
۲۰مجموعــه بــا ظرفیــت ۲۶۰چشــمه 
سرویس بهداشتی معمولی و مخصوص 
توانیابــان در دســترس شــهروندان قرار 
می گیــرد کــه ۲۰چشــمه از ایــن تعــداد 
ویژه معلوالن، ۱۲۰چشــمه ویژه بانوان و 

۱۲۰چشمه برای مردان است.«

 ۲۶۰
چشمه 

مدیرعامــل شــهربان و حریم بــان اعالم 
کــرد کــه از ۱۰۲هــزار مترمربــع تخلــف 
ساخت وســاز در شــهر و حریم تهران در 
تابستان گذشته جلوگیری شده است. 
ســیدامیر فتاحیــان در این بــاره گفــت: 
»از این میزان، ٥٩هــزار و ۸۱3مترمربع 
مربوط بــه جلوگیــری از تخلــف در حوزه 
حریم تهران و ۴۲هزار و 3۸۱مترمربع نیز 
مربوط بــه جلوگیــری از تخلــف در حوزه 

ساخت وساز شهری در پایتخت است.

۱۰۲ هزار 
مترمربع

اعتراض حق قانونی است
اعضای شورای شهر تهران در واکنش به ناآرامی های روزهای اخیر، اعتراض را 
حق قانونی دانستند؛ اما اغتشاش و برهم زدن نظم و امنیت شهر و شهروندان 

را محکوم کردند.
مهدی چمران: ریشــه اختالف افکنی ها و ایجاد شکاف برنامه ای است که از 
آن سوی مرزها رهبری می شود و در چنین وضعیتی نباید جوانان را رها کنیم تا 
اینگونه در دامان فریب دشمنان بیفتند؛ لذا باید یک حرکت فرهنگی منسجم 
شکل گرفته و فعالیت گسترده صورت گیرد؛ چرا که محور انقالب اسالمی یک 

محور فرهنگی است.
پرویز سروری: برخی افراد اعتراض را به سمت اغتشاش بردند و به خدمات 
شهری حمله کردند که این به معنای حمله به مردم است. در این مدت حدود 
49دستگاه اتوبوس، بیش از ۶۵0 مخزن زباله، هزار و 8۵0 تابلوی ترافیکی، 
2هزارو ۵00متر نرده، 101 ایستگاه اتوبوس، 21 چراغ راهنمایی و 2پل مکانیزه 

در روزهای اخیر خسارت دیده اند.
مهدی اقراریان: بسیج یعنی مظلومیت. بسیجیان برای اینکه امنیت شهروندان 

و شهر تهران را برقرار کنند، ایســتادند و تالش کردند. هرچند همه ما صف 
نوجوانان و جوانانی که به دلیل اشتباهاتی که بعضا مشاهده می کنند و به دلیل 
اینکه بعضی از افراد باید نسبت به عملکرد خود توضیح دهند اما توضیحی 
نمی دهند و این عدم اجرای تکلیف منجر به اعتراض تعدادی از جوانان شد را 

باید از صف اغتشاشگران جدا کرد.
مهدی عباسی: تخریب اموال و زیرساخت های خدماتی شهر یکی از آسیب ها و 
آثار اغتشاشات است که عالوه بر به خطر انداختن امنیت اجتماعی و هزینه های 
روانی باعث خسارت اقتصادی فراوانی می  شود و هزینه های مالی زیادی را برای 
جایگزینی، ترمیم و بازسازی متعلقات وسایل عمومی برای شهر و شهروندان 

به همراه دارد.
سید محمد آقامیری: کســانی که به نام آزادی، فرهنگ ولنگاری، بی عفتی و 
بی حجابی را تبلیغ می کنند، آزاد نیستند، بلکه اسیر دست بسته فرهنگ منحط 
غربی هستند. آنها دنبال احیای فرهنگ مردساالری جاهالنه و بردگی متمدنانه 
زنان هستند و حکومت اسالمی مقابل این تفکر مرتجعانه با قدرت خواهد ایستاد.

مکث
 همکاری  سازمان آتش نشانی در برقراری امنیت 

سخنگوی شورای شهر تهران روز گذشته با حضور در ستاد 
فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران 
ضمن تبریک روز آتش نشان و تشکر از تالش آتش نشانان 

گفت: »در چند روز اخیر که اغتشاشگران تالش کردند 
با آتش زدن سطل های زباله نظم شهر را از بین ببرند، اما 

هوشیاری و حضور بموقع همکارانم در آتش نشانی شهر تهران، 
نقشه آنها را برهم زد و نیروهای سازمان آتش نشانی با فداکاری 
و ایثار در کنار سایر نیروها تالش کردند تا امنیت را در شهر تهران 
برقرار کنند.« علیرضا نادعلی در ادامه به خسارت ها هم اشاره 
و عنوان کرد که متأسفانه خساراتی به تجهیزات آتش نشانان 

وارد شده، اما مشکل خاصی به وجود نیامده است.
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با حساسیت پاییزی چه کنیم 
هنوز هفته آخر شهریور به نیمه هم نرسیده که آب ریزش بینی و 
چشم و عطسه و سرفه های آلرژیک حمله خود را شروع می کنند و 
مصرف دستمال و داروها و دمنوش های ضدحساسیت در بعضی 
خانه ها باال می رود. وقتی درگیر آلرژی فصلی هســتید، سیستم 
ایمنی بدن تان ســعی می کند با ترشح هیســتامین، با ماده ای 
که نسبت به آن حساس هســتید مبارزه کند که منجر به عالئم 
ناخوشایندی می شود. این محرک ها می توانند انواعی از کپک ها، 
گرده ها و گیاهان باشند که همگی در پایان تابستان زیادشده و 
می توانند باعث شوند احساس کنید پاییز از راه رسیده است. یک 
فاکتور مهم که میان آلرژی و سرماخوردگی تفاوت ایجاد می کند 
این است که آلرژی ها باعث تب نمی شوند. عالئم آلرژی معموال با 
خارش مرتبطند؛ اما سرماخوردگی و آنفلوآنزا معموال با بدن درد و 

مشکالت معده و از همه مهم تر با تب همراه هستند.

عالئم حساسیت پاییزی
آبریزی و خارش و تحریک چشــم ها، آبریزش و گرفتگی بینی، 
عطسه، ســردرد، کهیر و بثورات پوســتی، خارش گلو، سرفه و 
خس خس سینه، حلقه های تیره پای چشم و... در موارد شدیدتر، 
مشکل در تنفس یا آنافیالکسی که یک واکنش آلرژیک با احتمال 

مرگ است.

درمان حساسیت پاییزی
عادت هایی وجود دارند که با در پیش گرفتــن آنها می توانید از 

شعله ور شدن عالئم آلرژی تان جلوگیری کنید:
 ســعی کنید در زمان اوج گرده ها از خانه بیرون نروید. میزان 
گرده ها از ابتدای صبح تا ساعت ۱۰ صبح بیشترین اندازه است. 
بنابراین بهتر اســت تا جایی که امکان دارد در ساعات دیرتر روز 

بیرون بروید.
 حتی االمکان از محرک ها اجتناب کنید. پرهیز از گردوغبار و 
گرده با ماندن در خانه در روزهای بادی، استفاده از ماسک، بسته 
نگه داشتن پنجره های خانه و ماشــین، دوش گرفتن و تعویض 
لباس ها به محض رسیدن به خانه، نیاوردن کفش ها به داخل خانه 
و دوری از حیوانات خانگی می تواند به کاهش دفعات واکنش های 

آلرژیک کمک کند.
 مصرف داروها را ادامه دهید. شاید 2 یا3 روز  یا بیشتر طول بکشد 
تا داروی آلرژی اثر کند. همچنین با بهترشدن حال تان، مصرف دارو 
را قطع نکنید. میزان گرده ها در هوا نوسان دارد و نباید فریب پایین 

آمدن میزان آنها را بخورید.
 تکنیک های شست وشــوی بینی را امتحان کنید. شســتن 
ســینوس ها و بینی با نتی پات، اســپری ها، بطری ها و سرنگ یا 
پمپ های مخصوص با روش های اصولی و طبق دستورالعمل های 

ذکرشده نیز از روش های مؤثر در کنترل آلرژی هاست.
 استرس تان را کنترل کنید. استرس می تواند آلرژی فصلی را در 
برخی افراد بدتر کند. تکنیک های کاهش استرس مانند آرام سازی، 
ورزش های آرام کششی، تنفس عمیق و... ممکن است آلرژی را 

کاهش دهند.

خانواده در اسالم 
در محیط اسالمی، زن و شوهر با هم اند متعلق به هم اند، 
در مقابل هم مســئول اند، در مقابل فرزندان مسئول اند. 
در مقابل محیــط خانواده مســئول اند. ببینیــد از نظر 
اسالم خانواده این قدر مهم است.در محیط های اسالمی، 
خانواده آنچنان مســتحکم اســت که گاهی 2 نسل هم 
می گذرد و می بینید پدربزرگ و پــدر و نوه در یک خانه 
دارند با هم زندگی می کنند.این چقــدر ارزش دارد؟ نه 
اینها از آنها ســیر می شــوند نه آنها با اینها بد می شوند. 
همه به کمک هــم می آیند. در جوامع اســالمی، یعنی 
جوامع متدین و مذهبی، مشاهده می کنیم که 2 نفر آدم 
مدت طوالنی با هم زندگی می کنند و اصال از هم ســیر 
نمی شــوند، بلکه دلبستگی شــان به هم بیشتر می شود، 
انس و محبت و وفایشان به همدیگر بیشتر می شود، این 
همان خاصیت تدین و دینداری و مذهبی بودن و جهات 
خدایی را رعایت کردن اســت.در اســالم و در فرهنگ 
اسالمی، خانواده بادوام اســت. در خانواده پدربزرگ ها و 
مادربزرگ ها و پدر و مادر هستند، نوه ها و نتیجه هایشان 

را می بینند. سنت ها را به هم منتقل می کنند. 
مطلع عشق،  گزیده ای از سخنان مقام معظم رهبری 
به زوج های جوان

کاهش مصرف روغن 
یکی از راه هــای حفظ و ارتقای ســالمت، کاهش 
مصرف روغن در آشپزخانه است. این کار نه تنها به 
سالمت شما کمک می کند بلکه موجب صرفه جویی 
در هزینه های شما هم می شود.با راهکارهایی ساده 
می توان میزان روغن مصرفــی را در زمان طبخ غدا 
کاهش داد.اول اینکه حرارت زیر روغن را زیاد نکنید، 
این کار موجب افت کیفیت روغن شده و فقط یک بار 
می توانید از آن استفاده کنید.دیگر اینکه موادی که 
داخل روغن می ریزید، خشک و بدون رطوبت باشند، 
 مواد مرطوب روغن بیشــتری جذب می کنند. اگر 
از سرخ کن اســتفاده می کنید، حرارت،  حجم مواد 
غذایی داخل سرخ کن و توجه به نظافت و خارج کردن 
باقی مانده مواد غذایی داخل آن را همیشــه مدنظر 
قرار دهید. روغن مواد غذایی را بعد از سرخ شدن تا 
حد امکان از آن جدا کنید، برای این کار می توان از 
دستمال های روغن گیر مخصوص آشپزخانه استفاده 

کرد تا روغن مازاد غذا،  جذب دستمال شود. 

روشنا

ترفند

تندرست

سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران 
اجتماعی ایران درخصوص خشــونت خانگی به 
همشهری می گوید:  زمانی که از خشونت صحبت 
می کنیم منظورمان هر رفتاری است که سالمت 
اعضای خانواده را تهدید می کند که این خشونت 
می تواند همسر آزاری)زن یا مرد(، کودک آزاری و 
سالمندآزاری را شــامل شود که ازجمله مصادیق 
آن یا خشونت فیزیکی است که شامل کتک زدن، 
حبس کردن، سوزاندن و... را می شود و گاهی هم 
مصادیق عاطفی و روانی دارد که شــامل تحقیر و 
تمسخر کردن، مقایسه با دیگری و بی احترامی و... 

می شود که این اعمال به روان فرد آسیب می زند.
او با بیان اینکه نوعی از خشونت خانگی مسامحه 
و غفلت است که فرد تعمدی در آزار طرف مقابل 
خود ندارد ولی رفتاری را انجام می  دهد که مصداق 
یکی از خشونت های خانگی است. اما خشونت های 
خانگی به این 3 مورد ختم نمی شــود؛ خشونت 
اقتصادی نوع دیگری از خشــونت اســت که در 
خانواده ها اعمال می شــود. این خشــونت شامل 
ندادن نفقه به زن، تهدید بــه ازدواج مجدد،  اجازه 
ندادن برای خروج از خانه، کار کشیدن بیش از حد از 
کودکان برای کسب درآمد بیشتر، کنترل وسواسی 
مخارج خانه یا چند شیفت کار کردن مرد خانه است 
که البته این نوع خشونت ممکن است نه به خاطر 
فشار اعضای خانواده برای کسب درآمد بیشتر که به 

دالیل اقتصادی باشد.

پیامدهای خشونت های خانگی 
آزارها و خشونت های خانگی پیامدهایی را بسته 
به شــدت و مدت آزار رســاندن به دنبال دارند که 
آســیب های روحی مهم ترین آنهاســت. به گفته 

رئیس انجمن مــددکاران اجتماعی ایران، 
 زمانی که خشونتی در خانواده اتفاق می افتد 
فــرد آزار دهنده و فــرد آزاردیــده هر دو 
تحت تأثیر این خشونت قرار می گیرند که 
شدت و ضعف این تاثیر متفاوت است. اما 
پیامدهای خشونت خانوادگی می تواند 
به وجــود آمدن اختالفــات خانوادگی، 
 دعوا، طالق، فرار از خانــه، انزوا، اعتیاد، 
اختالالت روانی، خودکشــی یا گرایش 

به آسیب های اجتماعی باشد. در کنار 
این موارد اعمال خشونت خانگی  روی 

نقش هــای اجتماعی که افــراد خانواده 
در جامعه دارند نیز تأثیــر می گذارد. به گفته او 

سالمت تمام اعضای خانواده بستگی به آرامش و 
ارتباط مناسبی دارد که بین اعضا برقرار است اما 
در خانواده هایی که شاهد انواعی از خشونت های 
خانگی هســتیم - کالمی، فیزیکــی، اقتصادی، 
جنسی و...- همه افراد خانواده به نوعی تحت تأثیر 
این خشونت و بدرفتاری قرار می گیرند و فقط فرد 
مورد خشونت واقع شده نیســت که آسیب های 

ناشی از این خشونت را تحمل می کند.

راه دنباله دار خشونت خانگی
افرادی که در معرض خشــونت خانگی هستند در 
بیشــتر مواقع ســکوت کرده و به دالیل متعددی 
دوســت ندارند دیگران از خشــونتی که علیه شان 
اعمال می شود، مطلع شوند. اکثر زنانی که در خانه 
مورد خشــونت قرار می گیرند بــه دالیلی همچون 
حمایت نشدن توســط خانواده، ترس از آبرو، ترس 
از فروپاشــی زندگی، ترس از طالق و ترس از آینده 
فرزندان طالق صحبتی از خشونت هایی که علیه شان 

اعمال می شــود. 
نمی کنند. سالمندان نیز به این دلیل که 

جایی برای ادامه زندگی ندارند و تهدید شدن به بردن 
به خانه سالمندان و... سعی می کنند خشونت هایی که 
علیه شان اعمال می شود را تحمل کنند. با وجود این 
زمانی که فردی مورد خشونت خانگی قرار می گیرد 
خشــمی در او ایجاد می شــود که در زمان و مکان 
دیگری خشم خود را بروز خواهد داد. موسوی چلک 
در این باره می گوید: فاصله عاطفی گرفتن از اعضای 
خانواده و شریک زندگی، احترام نگذاشتن به یکدیگر 
و پایین آمــدن کیفیت روابط بین فــردی ازجمله 
مواردی است که بعد از اعمال خشونت خانگی در فرد 
خشونت دیده مالحظه می شود. همچنین از آنجا که 
فرد در محیط ناسالم عاطفی زندگی می کندو مدام 
در معرض خشونت است درمان آسیب های روانی که 
به او وارد می شود، بسیار دشوار می شود و حتی در 
مورد کودکانی که در معرض آسیب ها هستند ممکن 

است این افراد 
بزرگسالی  در 
خودشان افرادی خشونتگر 
شــوند و اعضــای خانواده 
را مورد آزار و خشــونت قرار 

دهند.

راهی برای پایان خشونت
رئیــس انجمــن مــددکاران 
اجتماعی ایــران می گوید: یکی 
از مهم ترین راه ها برای پایان دادن 
به خشونت های خانگی این است که 
به خود اجازه ندهید که زیر سایه ترس از فرد دیگری 
که دوستش دارید، زندگی کنید، بهترین راه این 
است که به وجود نشانه هایی که از خشونت خانگی 
مشــاهده می کنید اذعان کنید. چرا که فرد آزارگر 
بازی ناجوانمردانه ای را آغاز کرده که اگر در مقابلش 
ایستادگی نکنید تا آخر عمر مجبور به تحمل آزار 
و اذیت هایش خواهید بــود. یکی از مهم ترین راه ها 
ارتقــای مهارت های اجتماعی اســت که می تواند 
نقش مهمی در کاهش خشونت های خانگی داشته 
باشد. باال بردن آستانه تحمل و کنترل خشم،  کاهش 
تعلقات فردی و فراگرفتــن تکنیک های ارتباطی 
ازجمله این موارد اســت. از ســوی دیگر سال های 
زیادی است که اورژانس اجتماعی کمک حال افراد 
آسیب دیده است و درصورتی که فردی به هر علتی 
مورد خشونت خانگی قرار گرفت می تواند با تماس 
شماره ۱23از مددکاران اورژانس کمک بگیرد تا از 
محیط ناامنی که در  آن قــرار دارد بیرون آمده یا با 
انجام مشــاوره های تخصصی از تجربیات مشاوران 

بهره بگیرد.

رفتار خشونت آمیز و سلطه گرایانه در خانه که معموال توسط یکی 

مهدیه تقوی رادگزارش
روزنامه نگار

از اعضای خانه علیه دیگر اعضا انجام می شــود خشونت 
خانگی اســت که زن و مرد و کــودک و نوجوان هم 

نمی شناسد. خشونت خانگی ممکن اســت علیه هر کدام از اعضای خانه اتفاق بیفتد و 
قربانیان خشونت خانگی ممکن است در هر سن و سال-کودک، نوجوان، مسن، زن یا 

مرد- و در وضعیت های اقتصادی مختلفی باشــند. با وجود این در بیشتر موارد 
سکوت، بزرگ ترین اشتباهی است که در برابر خشونت خانگی در پیش گرفته 
می شود و قربانیان این خشونت به دلیل حجب و حیا و جلوگیری از آبروریزی در 

بین در و همسایه چیزی از خشونتی که بر آنها اعمال می شود، بروز نمی دهند.

بازی ناجوانمردانه
درباره خشونت های خانگی و راه هاي جلوگیري از آن
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هاری بیمــاری مشــترک حیوان و انســان 
ساالنه بیش از 56 هزار انسان را به کام مرگ 
می کشاند. در 6 ماه گذشته نیز 7 مورد ابتال به 
هاری در ايران گزارش شــده است. سگ های 
بدون صاحب و واکســینه نشــده بیشترين 
احتمــال انتقــال بیماری هاری به انســان و 
حیات وحــش را دارنــد. براســاس آمارهای 
موجــود در ســال 66 کمتــر از 700 تزريق 
واکســن هاری در کل کشور گزارش شد. اين 
آمار در ســال 98 به 234 هزار مورد  رســید. 
200 هزار مــورد از اين گزش هــا مربوط به 
سگ ها )180 هزار سگ صاحب دار و 20 هزار 
سگ بدون صاحب( و 34 هزار مورد آن مربوط 

به ساير گونه ها است. سال گذشته اين آمار به 
250 هزار مورد رسید. 

يک دوره درمان بیماري هاری حدود 50 تا 250 
دالر برای کشــور هزينه دارد. به عبارت ديگر 
دولت روزانه 770 میلیون تومان برای جلوگیری 
از انتقال بیماری هاری در اثر ســگ گزيدگی 
در ايران هزينه می کند.  همین هفته گذشــته 
بود که همايــش روز جهانی هــاری به همت 
بیمارستان دامپزشکی تهران، نظام دامپزشکی 
کنفرانس علمــی در بیمارســتان قلب تهران 

برگزار شد. 
فرزاد علیزاده، فعال محیط زيســت درباره اين 
نشســت می گويد: تا زمانی که 3 ضلع دولت، 
مردم و سازمان های مردم نهاد با هم همکاری 
نکنند، برای پیشگیری از هاری موفق نخواهیم 
بود. سازمان های دامپزشــکی، شهرداری ها و 

دهیاری ها، محیط زيســت، وزارت بهداشت و 
نمايندگانی از قانونگذاران بايد پای کار بیايند.

سگ ها در بسیاری از کشورها به عنوان بخشی 
از جامعه حقوق مشــخصی دارند. اين در حالی 
اســت که در مبحث مديريت جمعیت سگ ها 
ما در نقطه صفر قرار داريم و برای شــروع ابتدا 
بايستی تعداد، زير جمعیت سگ ها، دسته بندی 
و اولويت مشــکالت مشــخص شــود. برآورد 
جمعیت سگ ها الزم و ضروری است چون هم 
می توان با آن برآوردی از هزينه ها به دست آورد 
و همچنین بر اســاس آن هدف گذاری، پايش، 
ارزشــیابی و مديريت انجام داد. ترکیب سنی 
و جنسی ســگ ها در اين ارزيابی ها مهم است. 
وضعیت سالمت و رفاه سگ ها مشخص نیست 
 و آماری نیز از مراکز نگهداری و پرورش و تکثیر

سگ ها نداريم.

سگگزيدگی
واکسن  هاری ساالنه 10 میلیون يورو

زهرا رفیعیگزارش
روزنامه نگار

وجود 40میلیون هکتار حوضه آبخیز 
در محدوده شهرها 

40 میلیون هکتار از حوضه های آبخیز کشور در حوضه های 
شهری قرار دارد.

به گزارش همشــهری از مرکز اطالع رســانی ســازمان منابع 
طبیعی کشور، ابوطالب قزلسفلو، مديرکل دفتر کنترل سیالب 
و آبخوانداری ســازمان در اين باره گفت: براساس بررسی های 
انجام شده از 40میلیون هکتار وســعت حوضه آبخیز شهری، 
تاکنون در 12میلیون هکتــار آن مطالعات تفصیلی - اجرايی، 
در 6میلیون هکتار عملیات آبخیــزداری و 3میلیون هکتار آن 
نیز در دست اقدامات و فعالیت های اجرايی قراردارد. بارش های 
امسال 24استان، 115شهرســتان و 224حوضه آبخیز کشور 
را درگیر کرده و ســطحی معادل 6میلیون هکتار را تحت تأثیر 
سیل قرار داده اســت. وی مجموع بارش های ســال جاری را 
2.5میلیارد مترمکعب اعالم کرد و خاطرنشــان ساخت: از اين 
میزان 1.5میلیارد مترمکعب حجم سیالب بوده است. قزلسفلو 
با بیان اينکه در مديريت سیالب هدف جلوگیری از تلفات جانی 
و کاهش خسارت سیل است تصريح کرد: حدود 700میلیون 
مترمکعب از اين سیالب ها توسط سازه های آبخیزداری مديريت 
شــده اســت و در جاهايی که اقدامات آبخیزداری انجام نشده 
خسارت های بیشــتری به ابنیه، پل ها، تاسیســات و جاده ها و 

اراضی زراعی و باغی وارد شده است.
بخش زيادی از ســازه هايی که ايجاد شده ظرفیت نفوذپذيری 
خوبی داشته و آب ها را به سفره های زيرزمینی هدايت کرده است. 
مدير دفتر کنترل سیالب و آبخوانداری گفت: اجرای طرح های 
آبخیزداری با کارکردهايی که دارد می تواند تهديد ســیل را به 
فرصت تبديل کند. الگوی بارش ها اکنون در جهان دچار تغییر 
شــده و ما بايد در کنار انجام اقدامات آبخیزداری خود را با اين 
شرايط سازگار نمايیم. در سال جاری مطالعات مناطق مسکونی 
در اولويت قرار گرفته تا امنیت ايــن مناطق برای جلوگیری از 

مخاطرات مورد توجه قرار گیرد.
در قانون برنامه ششــم توســعه انجام 10میلیــون هکتار 
آبخیزداری پیش بینی شده که با توجه به اعتبارات تخصیص 
يافته بیش از 60درصد آن اجرايی و تحقق پیدا کرده است. 
به گفته مدير دفتر کنترل سیالب و آبخوانداری، مقام معظم 
رهبری، رياســت جمهوری و وزير جهادکشاورزی بر اجرای 
طرح های آبخیزداری برای جلوگیری از خسارت سیل و حفظ 
پوشــش گیاهی و حفظ منابع آب و خاک تأکید دارند و اگر 
تامین اعتبارات الزم انجام شود می توان طی 2 برنامه 5ساله 
هفتم و هشتم عملیات آبخیزداری را در تمامی حوضه ها به 
پايان رساند. قزلسفلو درباره اليحه جامع آبخیزداری نیز گفت: 
ســازمان منابع طبیعی نظرات خود را در اين باره به وزارت 
جهادکشاورزی اعالم کرده تا در مرحله بررسی کمیسیون های 
تخصصی دولت قرار گرفته و ســپس برای تصويب تســلیم 

مجلس شورای اسالمی شود.

فرشاد فتاحی 
معاون محیط زیست استان کرمانشاه

تــاالب هشــیالن اســتان کرمانشــاه بــا ۴۵۰ 
هکتار مســاحت خشــک شــده اســت. این 
تاالب همــه ســاله پذیــرای بیــش از ۱۰ تــا ۱۵ 
هزار بــال انــواع پرنــدگان مهاجــر بــود اما بر 
اثــر خشکســالی و کاهــش بارندگی هــا و 
بهره برداری هــای بی رویــه از منابــع آبــی 
رودخانه ها بــرای امــور کشــاورزی و چاه های 
غیرمجاز، تنش های آبی شدید شده است. 

رضا انجم شعاع
معاون توسعه سازمان محیط زیست

باید متناســب بــا تغییراتــی که در ســطح 
ملــی و جهانــی اتفــاق می افتــد، ســازمان 
محیط زیســت در حــال تحول و بهســازی 
باشــد. در عین حــال امکانــات موجــود با 
چالش های زیست محیطی کشور تناسب 
ندارد. در این زمینه اقداماتی نظیر تشکیل 
اتــاق فکــر و کانــون ارزیابــی انجــام گرفته 
تا ارتقــای ســطح ماموریت های کشــوری 
بــرای حفاظــت از محیط زیســت کشــور 

صورت گیرد.

نقل قول خبر

عدد خبر

خبر روز

معضل بی عددی 
با وجود اینکه اکولوژی  سگ ها با رفتار انســان ها ارتباط مستقیم داردما در کشور هیچ آمار 
دقیقی در خصوص جمعیت ســگ ها نداریم. در جوامع انسانی معموال به ازای هر 100 نفر یک 
قالده سگ وجود دارد. بر اساس تحقیق مجید فصیحی هرندی، استاد دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان  و رئیس مرکز تحقیقات بیماری هیداتید ایران، تنها آمار نزدیک به واقع و علمی مربوط 

به کرمان است که در آن حدود 6هزار و 700 قالده سگ شناسایی شده است.
براساس این الگوی »غیر دقیق« برای جمعیت 80 میلیون نفری ایران جمعیت سگ ها در ایران 
حدود 600 هزار قالده پیش بینی می شود. بر اساس الگو های جهانی 65 درصد سگ ها نر و 35 

درصد آن ها ماده هستند.

مکث

راه حل های علمی
معدوم سازی و حذف فیزیکی سگ ها تاثیری در کاهش جمعیت آنها ندارد و اساسا یک روش مدیریتی 
جمعیت سگ ها محسوب نمی شود. مدیریت جمعیت ســگ ها )DPM( یک خدمت دائمی است و 
باید توسط شهرداری ها و دهیاری ها ارائه شود.مدیریت سگ ها فقط شامل )گرفتن، واکسیناسیون، 
عقیم سازی و رها سازی در مکان قبلی( نیست. آموزش به همه آحاد جامعه، اشاعه فرهنگ مالکیت 
مسئوالنه، تصویب قوانین، مدیریت پســماند، جلوگیری از تجارت غیر قانونی سگ ها، بهداشت 
سگ ها، غذارسانی مسئوالنه و تشویق جامعه برای مشارکت، بخش های دیگری از »مدیریت جمعیت 
سگ ها«ست.افغانستان از موفق ترین کشورهای منطقه در واکسیناسیون سگ هاست. این کشور در 
عرض 3 سال توانست 95 هزار واکسن تزریق کند و 30 هزار و 200 قالده را تا آگوست 2021 عقیم کند.

مکث

70درصد 
سگ ها واکسینه شوند 

 هاری به صفر 
می رسد.

7مورد 
ابتال به هاری امسال 

 در ایران گزارش 
شده است.

31 هزار 
مرگ ناشی از  ابتال به 
هاری در آسیا ساالنه 

گزارش می شود.

3کشور 
ژاپن ، سنگاپور و آلمان 

هاری را ریشه کن 
کرده اند. 

59هزار 
مورد هاری منجر به 
مرگ سالیانه در دنیا 

گزارش می شود. 

9دقیقه 
یکبار یک نفر در دنیا 
در اثر ابتال به هاری  

می میرد.

21هزار 
مورد مرگ ناشی از 

هاری در  هندوستان 
رخ می دهد.

77ميليونتومان؛
0

هزینهروزانه

خرج روی دست مردم ايران می گذارد
هزینه های 

هاری
قیمت عمده فروشی واکسن 

هاری برای انسان در امریکا حدود 
380 دالر است. در حالی که نوع حیوانی 

واکسن 15 تا 28 دالر است. در ایران ساالنه 
10 میلیون یورو برای واکسن و سرم هاری 

هزینه می شود. با این بودجه می توان 
ساالنه 310 هزار قالده سگ را 

عقیم و واکسینه کرد.

قربانیان 
هاری در کشور ما 

بیشتر کودکان و اتباع 
افغانستانی هستند که از 

ترس پیگیری قانونی، پس 
از گزش به مراکز درمانی 

مراجعه نمی کنند.

در معرض خطــر و ۸۴۰۰ گونــه حیوان 
در معرض خطر انقراض در دنیا وجود 
دارد. به گزارش ایســنا، تعارضاتی که 
در رویشــگاه ها پدید می آیــد و مصرف 
بی رویــه منابــع طبیعــی رویشــگاه ها 
باعــث می شــود بــرای حیــات وحــش 
مرتعی باقــی نماند. همچنیــن انتقال 
بیماری های مشترک بین دام و حیات 
وحــش از دیگــر خطــرات بــرای حیــات 

وحش است.

30
هزار گونه

قدمــت جنگل هــای شــمال کشــور 
اســت. بــه گــزارش ســازمان منابــع 
طبیعــی کشــور، ایــن جنگل هــا کــه با 
عنــوان هیرکانی شــناخته می شــوند، 
ایــن روزهــا به علت بــروز انــواع آفات و 
بیماری هــای ناشــی از دخالــت عوامل 
انســانی و تغییرات اقلیمی بــه مرحله 
اشــباع رســیده کــه ضــروری اســت بــا 
انجام تحقیقات علمی برای آن راهکار 

اصولی اتخاذ شود.

40
میلیون سال
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بعد از اعالم تامین اعتبار موردنیاز طرح های کالن راه آهن از محل تهاتر 
)فروش( نفت، 8طرح ریلی در دستور کار قرار گرفت که از میان آنها 
چند طرح ریلی با هدف بین المللی شدن شبکه حمل ونقل کشور اهمیت 
ویژه ای دارند. یکی از این طرح های ریلی که از 14سال پیش تاکنون 
فقط 10درصد پیشرفت داشته، طرح ریلی شیراز- بوشهر-عسلویه 
است که استاندار بوشهر آن را مسیری برای توسعه اقتصادی این استان 
و کشور توصیف می کند. گفت وگوی همشهری با احمد محمدی زاده را 

در این باره می خوانید.

14ســال از بالتکلیفی طرح ریلی شیراز- بوشهر گذشته 
است. این پروژه در این مدت پیشرفت فیزیکی هم داشت؟

به طور کلی 3خــط راه آهن، مرکز را به جنوب کشــور و خلیج فارس وصل 
می کنند؛ راه  آهن تهران- یزد- کرمان- بندرعباس، راه آهن تهران- لرستان- 
خوزستان-خرمشهر و راه آهن سوم تهران-قم- اصفهان- شیراز – بوشهر. 
2راه آهن اول فعال هستند، اما راه آهن سوم کامل نشده و قطعه شیراز-بوشهر 
از 14ســال پیش تا کنون با وجود فعالیت 2پیمانکار در 2اســتان فارس و 
بوشهر، متأسفانه کمتر از 10درصد پیشــرفت داشته است. دلیل این روند 
کند، کمبود منابع اعتباری است. اگر قرار بود به همین شکل ادامه دهیم باید 
120سال دیگر منتظر می ماندیم تا صدای بوق قطار را آن هم نه خودمان، 
بلکه نوادگان مان بشنوند. البته در دولت سیزدهم عسلویه هم به این مسیر 

اضافه و طرح به شیراز-بوشهر- عسلویه تبدیل شد.
درباره جزئیات تامین اعتبار این طرح ریلی توضیح دهید. 

این پروژه چه زمانی به بهره برداری خواهد رسید؟
راه آهن شیراز-بوشهر-عسلویه به یک مطالبه مردمی تبدیل شده است؛ از 
این رو در سفر رئیس جمهوری به استان، ایشان از قطعه راه آهن در بوشهر 
بازدید کردند و قرار شد 200میلیون دالر از تهاتر نفت به این طرح اختصاص 
یابد. بعد از آن رئیس جمهوری در سفر به اســتان فارس هم همین  مقدار 
اعتبار را برای قطعه شیراز درنظر گرفتند تا اینکه در ادامه با تأکید و تأیید 
مقام معظم رهبری درباره تکمیل خطــوط کالن ریلی از محل تهاتر نفت، 
قرار شد یک میلیارد و 200میلیون دالر به راه آهن شیراز- بوشهر -عسلویه 
اختصاص یابد. براساس این مصوبه که به وزارت نفت و راه و شهرسازی هم 
ابالغ شده، قرار شد طی مدت 3سال و هر سال با اختصاص مبلغ 400میلیون 

دالر، طرح به بهره برداری برسد.
عملیات اجرایی این طرح ریلی از سر گرفته شده است؟

قرار شد عالوه بر 2پیمانکار فعلی، پیمانکار سومی هم برای مسیر بین شیراز 
و بوشهر تعیین و احتماال پیمانکار چهارمی هم برای مسیر عسلویه مشخص 
شــود. تا زمان فروش نفت و پرداخت پول از محل تهاتر، راه و شهرسازی از 
محل فروش امالک 500میلیارد تومان منابع مالــی تامین خواهد کرد و 
بخشی از اعتبار این طرح هم از محل بودجه 1401در مهرماه و الباقی نیز 

یکی، دو ماه دیگر اختصاص می یابد تا کارگاه ها دوباره فعال شوند.
طرح ریلی شیراز-بوشــهر به مهم ترین پروژه در دستور 

پیگیری استان تبدیل شده است. اهمیت آن برای استان چیست؟
اگر قطعه شیراز – بوشهر – عسلویه تکمیل نشــود، این خط راه آهن مثل 
دستی می ماند که از مچ قطع شــده و کارایی ندارد؛ درحالی که تکمیل آن 
می تواند تهران، شیراز و اصفهان را به دریا و بنادر جنوبی متصل کند و در کنار 
طرح های ریلی مهمی چون رشت-آستارا- جمهوری آذربایجان و زاهدان-

بیرجند-ترکمنستان، شــبکه حمل ونقل ریلی ما را به خطوط بین المللی 
متصل کند. از نگاه کلی تر راه آهن نقش بزرگی در حمل ونقل بار و جابه جایی 
مسافر دارد و یکی از عوامل پیشرفت و توسعه کشورها محسوب می شود و از 

این نظر اهمیت زیادی دارد.
در کشور ما هم به این موضوع اهمیت داده شده و بعد از انقالب خطوط ریلی 
توســعه خوبی پیدا کرده اند، اما در عین حال دچار خألهایی در این زمینه 
هستیم که هنوز نتوانسته راه آهن ما را به یک شبکه بین المللی متصل کند.

بوشــهر طرح های مهمی هم در حوزه حمل و نقل جاده ای 
دارد که از سال ها پیش در دستور کار بود. در این زمینه اقدامی صورت 

گرفته است؟
بله. یک جاده قدیمی بین بوشهر و فارس با طول 280کیلومتر وجود داشت 
که یکطرفه و یک بانده بود. در ســال های گذشته برای تبدیل این مسیر به 
بزرگراه در 2اســتان اقدامات متعددی انجام شد که تقریبا 14کیلومتر در 

بوشهر و 30کیلومتر در فارس هنوز یک بانده است.
طی سفر معاون اجرایی رئیس جمهوری به اســتان، ایشان از 14کیلومتر 
باقیمانده در بوشهر که شکل گردنه ای دارد و هر سال منجر به تصادف های 
زیاد و فوت بیش از 30نفر می شــود، بازدید کردند. در نهایت قرار شد این 

پروژه که از 6سال پیش شروع شده و با داشتن 2پیمانکار حداکثر 40درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته است به دلیل کوهســتانی بودن و ضرورت ایجاد 
تونل در یک زمان 3ساله و با حدود 800میلیارد تومان اعتبار از محل منابع 
مالی سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی و استانی تکمیل شود.

قرار بود یک طرح آزادراهی نیز بین شیراز و بوشهر ایجاد 
شود. آیا این موضوع نیز در دستور کار قرار گرفته است؟

بله. با توجه به اینکه فارس و بوشهر مکمل هم هستند آزادراهی طراحی شده 
است که درصورت راه اندازی مسافت 280کیلومتری 2استان را از 4ساعت 
به 2ســاعت کاهش می دهد. این طرح در دستور کار 2اســتان قرار دارد و 
پیگیری برای تامین منابع مالی حدود 2میلیارد دالری طرح در جریان است 
و امیدواریم تا یکی، دو ماه آینده به چشم انداز روشنی در این باره برسیم و 

عملیات اجرایی آن را تا پایان سال جاری آغاز کنیم.
به نظر شــما تکمیل پروژه های مرتبط با حمل ونقل چقدر 

می تواند روی اقتصاد استان تأثیر بگذارد؟
بوشهر مرکز انژری کشور در حوزه گاز، نفت و پتروشیمی است که هم اکنون 
22واحد پتروشــیمی آن بیش از 50درصد مواد پتروشیمی کشور را تولید 
می کنند و 19واحد دیگر هم در حال ساخت است. حمل ونقل محموله های 
پتروشــیمی هم اکنون با کامیون و حمل ونقل جــاده ای صورت می گیرد؛ 
درصورتی که تکمیل خطوط ریلی موجب می شود این محموله ها با سرعت 
باال و هزینه کمتر به کارخانه ها و صنایع فعال در شــهرهای مرکزی کشور 

برسد.
از سوی دیگر، 50درصد میگو و 15درصد خرمای کشور در بوشهر تولید و 
بیش از 90درصد آنها صادر می شود که صادرات آنها نیازمند زیرساخت های 

بندری و حمل و نقل است.
نکته دیگر اینکه با توجه به اهمیت حمل ونقــل دریایی، بیش از 70درصد 
شهرهای بزرگ دنیا در کنار ساحل شکل گرفته اند و امروزه شاهد هستیم 
در کشور ما نیز صنایع و کارخانه ها با توجه به خشکسالی به استقرار در کنار 

دریا تمایل بیشتری دارند.
با توجه به همه موارد گفته شده، حمل ونقل جاده ای، ریلی و دریایی اساس 
زیرساخت توسعه ما در بوشهر و کشور است و ما هر 3محور را به موازات هم 

پیگیری می کنیم. 

3سال تا دسترسی ریلی به قطب انرژی کشور
استاندار بوشهر در گفت وگوی اختصاصی با همشهری اعالم کرد

طرح ریلی شیراز - بوشهر - عسلویه طی مدت 3سال و هر سال با اختصاص مبلغ 400میلیون دالر تکمیل می شود

اگر قطعه شیراز – بوشــهر – عسلویه تکمیل نشود، این 
خط راه آهن مثل دســتی می ماند که از مچ قطع شــده و 
کارایــی نــدارد؛ درحالی که تکمیــل آن می توانــد تهران، 
شیراز و اصفهان را به دریا و بنادر جنوبی متصل کند و در 
کنار طرح های ریلی مهمی چون رشت-آستارا- جمهوری 
آذربایجــان و زاهدان-بیرجند-ترکمنســتان، شــبکه 

حمل ونقل ریلی ما را به خطوط بین المللی متصل کند

تولید بذر 17  استان در البرز
رئیس سازمان جهادکشــاورزی البرز گفت: اقتصادی کردن تولید 
در اراضی ُخــرد و مدیریت منابع آبی، زمینه ســاز تحول در بخش 
کشاورزی استان است. به گزارش ایسنا، عبدالرضا روشن نژاد با بیان 
این که 2مقوله اقتصادی کردن تولید در اراضی خرد و مدیریت منابع 
آبی می تواند منشأ تحوالت خوبی در بخش کشاورزی استان باشد، 
اظهار کرد: باید سرمایه گذاری برای فعالیت هایی که ارزش اقتصادی 
قابل توجهی دارد در البرزی که به عنوان قطب علم و فناوری شناخته 
می شود، تقویت شود. وی به ظرفیت های البرز در حوزه تولید بذر 
اشاره کرد و افزود: در حوزه تولید بذر سبزی و صیفی جات، ظرفیت 
بســیار خوبی در اســتان وجود دارد؛ به طوری که البرز هم  اکنون 
تولید کننده بذر 17 اســتان کشور است. روشــن نژاد با اشاره به 
ظرفیت استان در تولید نشاء بیان کرد: ساالنه بیش از 500 میلیون 
قطعه نشاء در اســتان تولید می شــود که در کنار تولید محصول، 
توسعه تولید نشاءهای پیوندی در اراضی خرد، می تواند تحول خوبی 
در بخش کشــاورزی ایجاد کند و الزمه این امر، پشتیبانی علمی و 

فناورانه از این حوزه هاست.

 اختصاص 1200میلیارد
به متروی کرمانشاه

استاندار کرمانشاه با تأکید بر تســریع در راه اندازی پروژه قطار 
شهری کرمانشاه، اتمام این پروژه را یکی از اولویت های دولت در 
استان دانست و گفت: در سفر رئیس جمهوری و هیأت دولت به 
استان در 23 تیر امسال 1200 میلیارد تومان اعتبار به این پروژه 
اختصاص یافت. به گزارش روابط عمومی استانداری کرمانشاه، 
بهمن امیری مقدم افزود: متأسفانه به مدت 2 سال اعتبار در نظر 
گرفته شــده برای تکمیل این پروژه، در بانک نگهداری شد و به 
جریان نیفتاد که چنین رویه هایی قابل قبول نیست. او همچنین 
تأکید کرد: پروژه هایی مانند طرح شــهربازی، تعریض خیابان 
مدرس، جابه جایی میدان بار، شهر هوشــمند و قطار شهری از 
اولویت های کرمانشاه اســت که باید با جدیت توسط شهرداری 

دنبال شود.  

 خراسان شمالی
 دومین استان موفق آبیاری نوین

مدیر امور آب و خاک سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی 
گفت: مدیریت آب و خاک سازمان جهادکشاورزی در تطابق 
تمامی فرایندهای اجرایی، طرح های آبیاری نوین از مرحله 
معرفی طرح، ارائه تســهیالت، اجرا تا تحویل بعد از استان 

تهران رتبه دوم را کسب کرده است.
به گزارش ایرنا، سید ابراهیم ســیدی اظهار کرد:  95 هزار 
هکتار از اراضی خراسان شمالی، مستعد اجرای طرح آبیاری 
نوین است که تاکنون این طرح در سطح حدود 39 هزار هکتار 
اجرایی شده که رقم قابل توجهی را شامل می شود. مدیر امور 
آب و خاک سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی، بهره وری 
آبیاری در روش سنتی در سطح اراضی استان را 37 درصد 
عنوان کرد و گفت: با اجرای طرح های آبیاری نوین راندمان 

آبیاری متوسط تا 75 درصد افزایش می یابد.

البرز میز خبر

کرمانشاه

سانشمالی
خرا

سیده زهرا عباسیگپ
خبرنگار 

عدد خبر

معاون جهادکشاورزی قزوین از تدوین 
سند 5ســاله افزایش تولید انگور خبر 
داد. بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران 
جــوان، علــی  ره انجــام، معــاون بهبود 
تولیــدات گیاهــی جهادکشــاورزی 
گفــت: ایــن برنامــه از ابتــدای آبــان 
بــه شهرســتان ها ابــاغ خواهــد شــد 
و مــواردی، چــون اصــاح باغ هــا، 
بخش های تحقیقاتی، داربستی کردن 
انگــور، ایجــاد بارگاه هــای بهداشــتی 
و همچنیــن ســاخت ســردخانه های 

کوچک مقیاس را شامل خواهد شد.

5
سال
قزوین

مدیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری 
همــدان گفــت: در ســفر معــاون  امــور 
زنان و خانواده رئیس جمهــوری به این 
اســتان، مصوب شــد ۱۰میلیــارد ریال 
اعتبــار بــرای بانــوان و زنــان کار آفرین 
اســتان اختصــاص یابــد. بــه گــزارش 
تســنیم، فاطمــه ســتاری اظهــار کرد: 
براســاس تفاهمنامــه ای کــه بــا بنیــاد 
برکت در حال انعقاد است، قرار است 
3میلیارد تومان هم از طرف این بنیاد 
برای پرداخت وام و بهبود کســب وکار 

بانوان اختصاص یابد.

۱۰
میلیارد

همدان

یزدعکس خبر

برداشت خرما در بافق 

برداشت محصول از نخلستان های بافق هر سال از اویل 
شهریور آغاز می شود و تا اواسط مهر ادامه دارد. وسعت 

زمین های زیرکشت محصوالت زراعی و باغی بافق، 
639۰هکتار است که با ۱۱۷چاه و ۱۲۰قنات آبیاری می شود. 

شهرستان بافق در منطقه گرم و خشک قرار دارد و مرکز 
عمده تولید خرمای استان یزد است. منبع: ایرنا
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آخرینقیمتمرغوتخممرغ
درمیادین

قیمت مرغ و تخم مرغ در میادین به رغم افزایش نرخ این اقالم 
در مغازه ها، نوســانی نداشته اســت. نرخ نامه جدید سازمان 
میادین میوه و تره بار نشــان می دهد مرغ تازه و مرغ منجمد 
با قیمت مصوب در میادین توزیع می شــود و شانه 30عددی 
تخم مرغ نیز به صورت باز و فله همچنــان با قیمت مصوب به 

فروش می رسد.

مرغ منجمد
تنطیم بازار

43.500

تخم مرغ
20عددی

64.600

مرغ تازه
بسته بندی

59.800

تخم مرغ
24عددی

75.200

تخم مرغ
غیر  بسته بندی

39.800

تخم مرغ
15عددی

46.000

تخم مرغ 
شانه 30عددی

88.000

تخم مرغ
9عددی

28.200

کیلوگرم/تومان

تغییراتقیمتبیسکویت
انواع بیسکویت در یک سال گذشته نوسان قیمت 
زیادی داشــته که بخش عمده آن به 6ماه گذشته 
بازمی گردد. تغییر قیمت آرد از اوایل اردیبهشــت 
امسال باعث رشد قیمت محصوالت تولیدی وابسته 
به آرد شد اما در3ماه گذشته قیمت این محصوالت 

از ثبات نسبی برخوردار بوده است.

میادین

سوپرمارکت

تاالر شیشه ای

روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته
ارقامبههزارواحد

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 8هزارو 854واحد، 
معــادل 0.67درصــد نــزول کــرد و به یــک میلیــون و 322هــزارو 
25واحد رسید. شاخص کل هم با 4022واحد افت به 382هزار 

و 114واحد رسید.

ارزش بازار سهام

6150

6100

6050

6000

5950

5900

5850
30شهریور 2مهر 4مهر 9مهر 10مهر

ارقامبههزارمیلیاردتومان

در مبادالت دیروزبازارسرمایه، 
قیمت سهام 144شرکت رشد 

و 470شرکت کاهش یافت. 
قیمت سهام 11شرکت هم تغییر نکرد.

ارقامبهدرصد

تراز صعود و نزول در بازار سهام

صعود
نزول

بدون تغییر

به دنبال مقاومت برخی دستگاه های 

دولتی برای واگذاری شرکت های گزارش
زیر مجموعه خود، شــورای عالی 
سیاســت های اصل 44در نخستین نشست خود در 
سال جاری به این دستگاه ها یک ماه مهلت داد تا سهام 
شرکت هایی را که در وثیقه بانک ها هستند از طریق 
جابه جایی با ســهام دیگر آزاد کننــد. این مصوبه 
مهم تریــن مانــع واگذاری ســهام شــرکت های 
خودرو سازی  را از میان بر می دارد و در عین حال راه را 
برای خصوصی ســازی  در ســایر صنایع نیز هموار 

می کند.
به گــزارش همشــهری، ســید ابراهیم رئیســی، 
رئیس جمهــور در جریان بازدیدی که اســفند ماه 
پارسال از شرکت های خودرو ساز داشت با صدور یک 
فرمان 8ماده ای از وزیر صنعت خواست تا ظرف 6ماه 
مقدمات واگذاری سهام این شرکت های خودرو سازی  
به بخش خصوصی را فراهم کند با وجود اینکه مهلت 
تعیین شده رئیس جمهور هفته قبل به پایان رسید 
اما هنوز امکان واگذاری ســهام شرکت های سایپا و 
ایران خودرو فراهم نیست چون بخشی از سهام دولت 
در این دو شرکت در وثیقه بانک هاست. در گذشته 
شرکت های خودرو ساز به دلیل مشکالت مالی بخشی 
از سهام خود را برای دریافت تسهیالت بانکی در وثیقه 
گذاشته اند، بنابر این تا زمانی که سهام وثیقه شده آزاد 
نشود امکان واگذاری سهام این دو شرکت وجود ندارد. 
در همین باره چندی پیش حسین قربان زاده، رئیس 
سازمان خصوصی ســازی  با بیان اینکه شرکت های 
ایران خودرو و سایپا باید وثیقه خود را تغییر دهد یا 
آزاد کند گفته بود: ۵ درصداز ســهام دولت در ایران 
خودرو و 18 درصد در ســایپا به طور کامل در وثیقه 
است؛ بنابراین ابتدا باید این وثیقه ها آزاد شود تا امکان 

واگذاری آن فراهم شود.

راهکارسازمانخصوصیسازی
با توجه به موانعی که به دلیل در وثیقه بودن ســهام 
شرکت های خودرو ســاز در بانک ها بر سر واگذاری 
ســهام آنها به وجــود آورده چندی پیش ســازمان 
خصوصی ســازی  در مذاکــره با دســتگاه های زیر 
مجموعه دولت که سهامدار شرکت های خودرو ساز 

هستند از آنها خواســته بود تا سهام این شرکت ها را 
آزاد کنند و حتی پیشــنهاد جابه جایــی این میزان 
سهام با سایر ســهام را ارائه کرده بود اما این موضوع 
مورد توجه دستگاه های اجرایی قرار نگرفته بود. دلیل 
این بی توجهی آن بود که به طور سنتی دستگاه های 
دولتی به واگذاری سهام شــرکت های زیر مجموعه 
خود تمایل زیادی ندارند. پیش از این رئیس سازمان 
خصوصی سازی  در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان 
گسترش و نوســازی صنایع ایران مایل به واگذاری 
سهام شــرکت های خودرو سازی  اســت گفته بود: 
سازمان گســترش نیز مانند بقیه شرکت های مادر 
تخصصی و ســازمان های توســعه ای، عماًل دوست 
داشتن ویژه ای به شرکت های خود دارد و به راحتی از 

شرکت های زیر مجموعه خود دل نمی کند.
اسماعیل غالمی، معاون اسبق سازمان خصوصی سازی  
نیز با تأیید نظرات قربان زاده با بیان اینکه اگر مسئوالن 
به دنبال واگذاری این دو شرکت خودروسازی هستند 
باید تالش کنند تا تسهیالت را پرداخت و وثیقه آنها 
را آزاد کنند، توضیح داده بــود: در این میان افرادی 

به دلیل اینکه عالقه ای به واگذاری سهام دو شرکت 
خودروســازی ندارند، تمایلی به آزاد کردن ســهام 

آنها ندارند.
او حتی همان زمان پیشنهاد کرده بود: دستگاه های 
مسئول می توانند ســهام دیگری را جایگزین وثیقه 
ایران خودرو و ســایپا کنند و ســهام آنها را از وثیقه 
آزاد کنند. با وجــود این تاکنون اقدامــی عملی از 
سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای 
آزاد سازی  سهام خودرو ســازان انجام نشده و همین 
موضوع شورای عالی سیاســت های اصل 44را برآن 
داشت تا در نخستین نشســت خود تصمیم تازه ای 
برای حل این چالش بگیرد تا از این طریق راه را برای 

واگذاری سهام شرکت های خودرو سازی  هموار کند.

مهلتیکماههبرایآزادسازیسهام
طبق مصوبه شورای عالی سیاست های اصل 44به همه 
دستگاه های دولتی یک ماه مهلت داده شده است که 

سهام خود را با وثایق دیگری جابه جا کند.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصادی در همین باره توضیح 

داد: در نخستین نشست شورای عالی سیاست های 
اصل 44چندین مصوبه به دســت آمد؛ مصوبه اول 
درخصــوص واگذاری ســهام بخش هــای دولتی 
ازجمله خودروسازی، شــرکت های فوالدی و... بود 
که دستگاه های دولتی خودشان مقاومت می کردند و 
این سهام را به عنوان وثیقه نزد بانک ها گذاشته بودند و 
امکان واگذاری آنها نبود که شورای عالی سیاست های 
اصل 44در این خصوص تصمیم قاطع گرفت به این 
نحو که دستگاه دولتی یا شرکت مادرتخصصی یک ماه 
مهلت دارد سهام خود را با وثایق دیگری جابه جا کند.

او تأکیــد کــرد: براســاس مصوبه شــورای عالی 
سیاســت های اصل 44قانون اساسی، اگر دستگاه یا 
شرکت مادر تخصصی دولتی مربوطه ظرف یک ماه 
سهام وثیقه گذاشته شــده در بانک را جابه جا نکند، 
شورای عالی مذکور این اختیار را به وزارت اقتصاد داد 
تا رأسا سهام دیگری را با سهام آن شرکت جایگزین 
و سهام شــرکت دولتی مربوطه را آزاد کند و به این 
ترتیب به سرعت سهام شــرکت های در وثیقه را هم 

واگذار کنیم.

مسیر فروش سهام خودروسازها هموار شد
  با مصوبه شورای عالی سیاست های اصل 44برای آزادسازی سهام شرکت های دولتی که در وثیقه بانک هاست  

زمینه واگذاری سهام شرکت های ایران خودرو و سایپا فراهم شد

ارزش کل ســهام شــرکت های حاضــر در بــورس و فرابــورس 
درمبادالت دیروز 69هزارمیلیاردتومان نزول کرد و به 5958هزار 
میلیارد تومان رسید. ارزش دالری کل بازار سهام ایران »بورس 
و فرابورس« با توجه به اینکه هردالر آمریکا دیروز در بازار آزاد در 
محدوده 33هزار و 150تومان دادوســتد شــد، هم اکنون معادل 

179میلیارد و 730میلیون دالر است.

ارقامبهمیلیاردتومان
ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

375فروش حقوقی

826 خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

در مبــادالت دیــروز بازارســهام، ســهامداران حقیقــی هــزارو 
305میلیــارد تومان ســهام خریدند امــا در مقابــل حجم فروش 
ســهامداران حقیقــی بــه هــزارو 755میلیــارد تومــان رســید. 
ســهامداران حقیقی دیروز 450میلیارد تومــان نقدینگی از بازار 

سهام خارج کردند.

1755فروش حقیقی
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قیمتهابهتومان
 مهر 1400   
مهر 1401

6.000جمانه
12.000

 مهر 1400   
مهر 1401

32.000گرجی
100.000

 مهر 1400   
مهر 1401

20.000گرجی
55.000

 مهر 1400   
مهر 1401

16.000شیرین عسل
25.000

بیسکویت جو-  150گرم

بیسکویت پذیرایی- 900گرم

 کرمدار - 360گرم

تی تایم کره ای-  320گرم

 مهر 1400   
مهر 1401

31.000سالمت
60.000 بسته بزرگ 900گرمی

1.332

1.330

1.328

1.326

1.324

1.322
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تکان 
نمی خوريم!

 روياي مخالفان تيم ملي
براي کنار گذاشتن اين تيم از جام 

جهاني برآورده نخواهد شد
 انگليــس، ولــز و آمريکا تنهــا رقباي تيم 
ملي در جــام جهاني نيســتند. ايران براي 
درخشــيدن در اين جام بايد بــه جز اين 
3 رقيــب، روبــه روي انبوهي از حواشــي، 
زمزمه هاي ريز و درشت و البته شايعه هاي 
بزرگ بايستد. تازه ترين شــايعه اي که در 
روزهاي گذشــته بارها به گوش رســيده، 
مســئله کنار گذاشته شــدن تيــم ملي از 
جام جهاني اســت. داســتاني کــه برخي 
از رســانه ها با آب و تاب زيــادي درباره اش 
صحبت مي کنند اما احتمال رقم خوردنش 
تقريبا نزديک به صفر به نظر مي رســد. جام 
جهاني، چيزي شبيه اردوي تدارکاتي تيم 
ملي در کانادا نيســت که با چنــد بيانيه به 
راحتي لغو شود. تجربه نشان مي دهد چنين 
تصميم هايي در فاصله کوتــاه تا برگزاري 
جام، هرگــز اتفاق نيفتاده انــد. اين بار هم 
چنين خواسته اي به سرانجام نخواهد رسيد. 
بدون ترديــد در روزهاي آينده، تالش هاي 
مســتمري براي حذف ايران از جام جهاني 
صــورت مي گيرد امــا بعيد اســت که اين 
تالش ها ثمر بدهند و کوچک ترين خطري 
تيم ملي ايران را تهديــد کند. ايران يکي از 
نخســتين تيم هايي بوده که به جام جهاني 
قطر راه پيدا کرده و سناريوي کنار گذاشته 
 شــدنش از اين جام به داليل غيرفوتبالي، 

کامال دور از ذهن به نظر مي رسد.
 بيشــتر زمزمه ها در مورد حــذف ايران از 
جام جهانــي 2022قطر، بعــد از 2 نمايش 
درخشان تيم ملي در 2 مســابقه روبه روي 
اروگوئه و ســنگال اتفاق افتاد. اين دومينو 
از سوي رســانه هاي فارسي زبان مستقر در 
»انگليس« شروع شد و حتي به ارسال نامه 
به فيفا براي جلوگيــري از حضور ايران در 
جام جهاني رســيد. 2 نمايش درخشان تيم 
ملي، موجب تحسين و تعجب سرمربي تيم 
ملي انگليس شــده بود. ساوت گيت شخصا 
به اتريش ســفر کرد تا تيم ملي را زيرنظر 
بگيرد و خيلي زود متوجه شود که در قطر، 
چه حريف سرســختي خواهد داشت. حاال 
ديگر در انگليــس، هيچ روزنامه اي به خاطر 
تقابل با ايران خدا را شکر نمي کند و نگاه ها 
به تيم ملي کامال عوض شده است. به صورت 
همزمان اما عده اي مشــغول هجوم بردن 
به صفحه فيفا و مطرح کردن درخواســت 
حذف ايــران از جام جهاني هســتند. اين 
موج چند روزي اســت به راه افتاده و اصرار 
دارد تا خودش را به مردم ايران ربط بدهد. 
بســياري از مردم ايران در هر شــرايطي، 
حامي تيم ملي شان هستند و دوست ندارند 
اين تيم به هيچ قيمتــي از تورنمنتي مثل 
جام جهاني کنار بــرود. فوتبال در روزهاي 
ســخت، هميشــه يکي از نقاط اتکاي مهم 

ايراني ها بوده است.
 چرا حذف ايران از جام جهاني، ســناريوي 
قابل باوري نيست؟ داليل زيادي براي پاسخ 
دادن به اين ســؤال وجود دارد. اول اينکه 
برنامه ريزي 3 مسابقه ايران در جام جهاني از 
مدت ها قبل صورت گرفته و فيفا درصورت 
لغو اين 3 بازي، با ضــرر مالي بزرگي روبه رو 
خواهد شــد. نمي توان به همين ســادگي 
اسپانســرها را ناديده گرفت و 3 ديدار جام 
جهانــي را لغو کرد. در شــرايط فعلي عمال 
زماني هم براي معرفي تيم جايگزين وجود 
ندارد. اين نکته را هم فرامــوش نکنيم که 
بليت فروشي هر مســابقه تيم ملي در قطر 
به طور کامل انجام شــده و لغو اين بازي ها 
عمال محــال خواهد بود. نه کشــور ميزبان 
خواهان چنين اتفاقي است و نه فيفا عالقه اي 
دارد که اينچنين برنامه هايــش را با تغيير 
اجباري روبه رو کند. قبال هم سابقه نداشته 
که در آستانه جام جهاني، چنين اتفاقي رقم 
بخورد. کنار رفتن يوگسالوي به دليل شرايط 
جنگي و حذف روســيه از دور مقدماتي بعد 
از حمله به اوکراين، اتفاق افتــاد. ايران اما 
درگير جنگي با کشــورهاي همسايه نشده 
و کامال بعيد به نظر مي رســد که فيفا قصد 
کنار گذاشتن اين تيم از جام را داشته باشد.

 فيفا بارها ثابت کرده که اساســا نهاد کامال 
محتاطي اســت. تأييد انتخابات پرماجراي 
فدراســيون فوتبال نيز نشــان داد که آنها 
تمايلي براي ورود بــه ماجراهاي اينچنيني 
ندارند. فوتبال ايران به تازگي درخواســت 
فيفا براي صادر کردن مجوز ورود بانوان به 
استاديوم ها را پذيرفته و در چنين شرايطي، 
رابطه فدراسيون و اين نهاد بين الملي مثبت 
ارزيابي مي شــود. پس فعال خطري متوجه 
فوتبال ايران نيســت و ستاره هاي تيم ملي 
نيز بايد همــه تمرکزشــان را روي نتيجه 
گرفتن در اين رقابــت بگذارند. البته که در 
جريان برگزاري جام نيز حواشــي خاصي 
براي تيم ملي و لطمه زدن به رؤياي صعود 
شــکل خواهد گرفت اما پســران تيم ملي 
بايد با همه وجود در زمين مســابقه ظاهر 
شوند و در کنار هم، يک تورنمنت رؤيايي را 

پشت سر بگذارند.
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آقاي خشم
ساپينتو زمين و زمان را به هم دوخت و 

صحنه هاي عجيب و غريبي خلق کرد. هيجان 
افراطي او، شايد کار دست استقالل بدهد

19

توپخانه آتشينسقوط 
آرسنال با سبک گوارديوال همچنان 

صدرنشين است. سيتي هم با 6 تايي کردن 
منچستر به روزهاي خوبش ادامه مي دهد

1820

سوژه روز

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده

برنامه بازي

ولز

ايران
13:30

ايران 

آمريکا
22:30

جمعه 4 آذر 1401

سه شنبه 8 آذر 1401

انگليس

ايران
16:30

دوشنبه 30 آبان 1401
B جام جهاني- گروه

پنجشنبه 14 مهر  1401
ليگ برتر ايران - هفته 8

پيکان

آلومينيوم
17:00

نساجي

ذوب آهن
18:00

سپاهان

پرسپوليس
20:00

جمعه 15 مهر 1401

مس رفسنجان

تراکتور
18:00

نفت م.س

گل گهر
19:00

ملوان

صنعت نفت
17:30

مس کرمان

هوادار
18:00

استقالل

فوالد
17:00

لسترسيتي

ناتينگهام فارست
22:30

ليگ برتر انگليس

در رنکينگ جديد جهاني،يزداني و
گرايي سقوط کردند  تا قاسمپور و عموزاد 

تنها صدرنشين هاي کشتي ايران باشند

بر باد رفته
در يک بازي پرحاشيه، تراکتور به لطف مهدی ترابي بعد از 8 سال موفق به 

شکست پرسپوليس در ورزشگاه آزادي شد
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حسینی چشم خورد

جای فرزاد خالی

زمانی برای گره کردن مشت نیست

حســین حســینی خوش شانس 
بود که اســتقالل با یک پیروزی 
دیرهنگام سیرجان را ترک کرد 
و با هر 3امتیاز به تهران بازگشت، 
وگرنه به خاطر گلی کــه دریافت 
کرد حسابی مالمت می شد. دروازه بان 
استقالل روی ضربه ای که مهدی تیکدری از زاویه تقریبا بسته 
شلیک کرد موفق نشد واکنش خوبی نشان بدهد. دفع ناقص 
او منجر به دریافت گل شد و می رفت تا 2امتیاز ارزشمند را از 
کف آبی ها برباید. اشتباه حسینی در حالی بود که او در فیفادی 
اخیر یک بازی درخشان برابر سنگال ارائه داد و چندین بار مانع 
از گلزنی بازیکنان رقیب شد. درخشش حسینی به حدی بود 
که حتی برخی توصیه کردند او بایــد دروازه بان اول ایران در 
جام جهانی باشــد، اما گویا گلر آبی ها چشم خورد و بازگشت 

چندان موفقی به مسابقات لیگ نداشت.

از شــما چه پنهــان وقتــی امین 
قاسمی نژاد در دقایق پایانی بازی 
با استقالل به زمین آمد و به جای 
کمک به گل گهر مرتکب آن پنالتی 
عجیب و ناشیانه شد، بیشتر از هر 
چیز دیگری یاد فرزاد مجیدی افتادیم؛ 
اخوی آقا فرهاد که فصل گذشته به عنوان کمک سرپرست روی 
نیمکت این تیم حضور داشــت و البته ناگهان ناپدید شد. آن 
زمان و در مقطع جذب قاسمی نژاد از سوی استقالل، فرزادجان 
یکی از جمالت ماندگار فوتبال ایــران را به زبان آورد و گفت: 
»دربی نقل وانتقاالت را از پرســپولیس بردیم.« این جمله در 
ادامه و با توجه به عملکرد درخشان امین)!( بارها مورد توجه قرار 
گرفت. قاسمی نژاد بعد از نیمکت نشینی در استقالل به گل گهر 
رفت و آنجا هم شرایط خوبی نداشت، تا اینکه این دسته گل را 

مقابل تیم سابقش به آب داد.

شکست های پی درپی امیر قلعه نویی 
برابر استقالل ادامه دارد. سرمربی 
سابق آبی ها که با این تیم افتخارات 
زیادی کسب کرده، از زمان جدایی 
از استقالل به یک حریف جنجالی 
برای آنها تبدیل شده که اوایل هم نتایج 
خوبی می گرفت، اما حاال مدت هاســت که خورشید اقبال او 
غروب کرده است. شکست اخیر برابر اســتقالل که باز هم با 
اعالم یک پنالتی رقم خورد، ششمین باخت قلعه نویی به عنوان 
سرمربی گل گهر مقابل آبی ها بود. از این تعداد، گل گهر 5 بازی 
را در زمین برده و فقط یک مســاوی گرفته که آن هم بعدا از 
سوی کمیته انضباطی 3 بر صفر به سود تیم تهرانی اعالم شد. با 
این همه، تنها حسن نبردن های قلعه نویی مقابل استقالل این 
است که دیگر فرصتی برای شادی و گره کردن مشت ندارد تا 

بعدا برای او تبدیل به حاشیه شود!

یک نمایش مالل آور دیگر از فوالد جواد نکونام و این بار توقف خانگی بدون گل برابر مس 
کرمان. در 6مسابقه ای که فوالد تا اینجای فصل انجام داده، کال فقط 6گل رد و بدل شده 
که این آمار، تیم خوزستانی را به یکی از کسل کننده ترین تیم های لیگ امسال تبدیل 
می کند. تازه موضوع زمانی جالب تر می شود که بدانیم از این تعداد هم 5گل در بازی با 
تراکتور به ثمر رسید؛ جایی که فوالد 3بر 2پیروز شد. سهم 5 مسابقه دیگر تیم اهوازی، 
فقط یک گل بوده که در دقایق پایانی بازی با سپاهان و روی اشتباه فاحش مدافع حریف 
به ثمر رسید. 4 بازی دیگر فوالد در فصل جاری هم با تساوی های بدون گل همراه شده که 
برابر نفت آبادان، پرسپولیس، مس رفسنجان و حاال هم مس کرمان بوده است. تساوی 
خانگی بسیار مالل آور برابر تیم کرمانی طوری بود که باعث شد نکونام تیم خودش را 
به ارائه فوتبال »محلی« متهم کند. مسئله اینجاست که تیم او فقط برای ارائه فوتبال 
تدافعی و غیرمالکانه برابر تیم های مدعی تربیت شده است. فوالد در چند بازی اخیرش 
برابر پرسپولیس، این تیم را دچار مشکل کرده و حتی در سوپرجام موفق به شکست 
سرخپوشان شده است. داستان در مورد استقالل هم همینطور است؛ تیمی که در فینال 

جام حذفی مغلوب شــاگردان نکونام شد. همین فصل هم آنها 
سپاهان و تراکتور را که خلق و خوی تهاجمی داشتند برده اند، 
اما مشکل از جایی شروع می شود که تیمی بخواهد برابر فوالد، 
شبیه خود فوالد بازی کند! اینجاست که بچه های جواد به مشکل 
می خورند و نمی دانند برابر حریفی که سخاوتمندانه توپ را به آنها 
سپرده چه باید بکنند.نکونام در پایان بازی با مس کرمان گفته: 
»همه تیم ها می آ یند و به همین شکل از ما می خواهند در اهواز 

امتیاز بگیرند. مدام بازیکنان شــان روی زمین می خوابند 
چه دقیقه یک باشــد چه دقیقه 90.« این اما شــبیه 

گالیه هایی است که معموال رقبای مدعی بعد از به 
دردسر افتادن جلوی فوالد نکونام تکرار می کنند. در 

حقیقت تیم جواد توپ را دوست ندارد و بهترین حربه 
برابرش این است که شبیه خودش بازی کنید.

نكته بازی
مثبت، مثبت، منفی!
نگاهی به چهره های خاص بازی استقالل در 

مصاف با گل گهر
جدال گل گهر و استقالل در هفته هفتم لیگ برتر، چند چهره خاص داشت. 
بازیکنانی که به دالیلی بیشتر از سایر مهره های درون زمین به چشم آمدند و 
با نمایش های خوب یا بدشان، توجه بینندگان این مسابقه را بیشتر از سایرین 
جلب کردند. چهارمین برد این فصل اســتقالل، نخستین برد آنها روبه روی 
یکی از تیم های مدعی در لیگ بیســت و دوم به شمار می رفت. آنها باالخره 

ثابت کردند که ظرفیت انجام کارهای بزرگ را نیز در این فصل دارند.

 
محمد محبی،  رؤیا مجانی است!

شاید گل محبی روبه روی گل گهر، کامال ساده بود 
اما جاگیری عالی این بازیکن در هفته های گذشته 
لیگ، اصال تصادفی به نظر نمی رسد. محبی دقیقا 
منطبق بر ســبک بازی تیم ســاپینتو، خودش را 
مهیای دریافت پاس از کناره ها می کند و روبه روی 
دروازه حریف، بی اشتباه نشان می دهد. ستاره بوشهری استقالل، قصد دارد به 
هر قیمتی رؤیای رفتن به جام جهانی را زنده نگه دارد. او دوران ملی پرفراز و 
نشیبی داشته است. محبی در تیم ویلموتس یک بازیکن ثابت بود، مدت ها به 
تیم اسکوچیچ دعوت نمی شد و در تیم کی روش فقط در اردوی داخلی حضور 
داشــت. حتی با وجود کنار رفتن از اردوی اتریش، او همچنان به درخشش 
در استقالل ادامه می دهد. شاید در بین مهاجمان شاغل در لیگ برتر، هیچ 

بازیکنی به اندازه او برای رسیدن به قطر شانس نداشته باشد.

عزیزبک آمانوف؛ درخشش و حسرت
قــرار گرفتن عزیزبک آمانوف در فهرســت ســیاه 
ســاپینتو، از همان ابتدا برای هواداران اســتقالل 
غافلگیرکننده بود. فرهاد مجیدی ابتدا عالقه زیادی 
به این هافبک ازبک داشت اما ســاپینتو حتی نام 
آمانوف را در فهرست 18 نفره قرار نمی داد و باالخره 
در آخرین دقایق نبرد با گل گهر، او را به زمین فرستاد. عزیزبک که انگیزه های 
زیادی برای درخشیدن در این نبرد داشت، پاس های دقیقی در میانه میدان داد 
و یک توپ عالی هم برای رضا میرزایی فرستاد. کافی بود میرزایی کمی دقت 
به خرج بدهد تا آمانوف در نخستین دقایق حضورش در این فصل از لیگ برتر، 
صاحب یک  پاس گل شود. این موقعیت از دست رفت اما شاید این نمایش چند 

دقیقه ای، عزیزبک آمانوف را در بین کادر فنی استقالل عزیز کرده باشد!

 مهدی قایدی؛ باشو بلند نمی شود
او هم درســت مثل محمد محبی، در اردوی اولیه 
تیم ملی حاضر بود و در نهایت بــا تیم به اتریش 
ســفر نکرد. قایــدی اما برخالف پســر هم تیمی 
و هم اســتانی اش، ایــن روزها اصال آماده نشــان 
نمی دهد. او شبیه آن بازیکنی نیست که قبل از ترک 
ایران برای پیوستن به امارات، در اوج قرار داشت و گره همه بازی ها را برای 
اســتقالل باز می کرد. مهدی در قامت یک  سوپراستار از استقالل جدا شد و 
انگار با طی کردن مســافت تا امارات، در بعد زمان هم سفر کرد و دوباره به 
گذشته اش در استقالل برگشت. موقعیت سوزی های او در جدال این هفته 
با گل گهر برای هواداران باشگاه نگران کننده بود. با این کیفیت، قایدی دیگر 
شانسی برای همراهی تیم ملی در قطر نخواهد داشت. برای بازیکنی که در 

بیشتر هفته های انتخابی همراه تیم بوده، این یک کابوس تلخ خواهد بود.

بهروز رسایلی|  استقالل در یکی از سخت ترین و مهم ترین مسابقات این 
فصلش موفق شد با نتیجه 2بر یک از سد گل گهر بگذرد. 3امتیاز این مسابقه 
دشــوار بیرون از خانه که در دقایق پایانی هم به دســت آمد، قطعا در آینده 
بسیار به  کار آبی ها خواهد آمد. استقالل که با یک نمایش درخشان و پیروزی 
چشمگیر برابر نساجی راهی تعطیالت شده بود، در بازگشایی مسابقات لیگ 
به خوبی از سد کرختی و ناآمادگی بعد از فیفا دی گذشت و با دست کامال پر 
از سیرجان به تهران بازگشت. این پیروزی ارزشمند اما تا حدی تحت تأثیر 
رفتارهای عصبی و پرخاش بی دلیل ریکاردو ساپینتو قرار گرفت. سرمربی 
استقالل که در تیم های قبلی اش هم سابقه طوالنی در زمینه ایجاد جنجال و 
حواشی کاذب داشت، در ایران هم دست از این رویه بر نداشته است. در دقایق 
پایانی بازی با گل گهر و زمانی که داور به درستی برای آبی ها اعالم پنالتی کرد، 
به جای اینکه کادرفنی تیم حریف عصبانی باشــد و اعتراض کند، ساپینتو 
زمین و زمان را به هم دوخت و صحنه های عجیــب و غریبی خلق کرد. در 
شرایطی که او به خاطر اعتراضات دنباله دارش 2کارت زرد از داور گرفت و از 
کنار زمین اخراج شد، مرد پرتغالی بعد از مشاهده کارت قرمز به سیم آخر زد و 
طوری از کوره در رفت که انگار واقعا قصد داشت داور را کتک بزند. پس از این 
اتفاق بود که بار دیگر بحث رفتارهای عجیب ساپینتو داغ شد؛ خشم مخربی 

که ممکن است کار دست مدافع عنوان قهرمانی بدهد.

   2پرونده در 7هفته
درحالی که تنها 7هفته از آغاز مسابقات لیگ برتر می گذرد، داستان سیرجان 
به دومین پرونده انضباطی مهم ساپینتو تبدیل شــده است. او پیش تر در 
انزلی و حین بازی با ملوان به خاطر شوت کردن برانکارد به سمت کادر امداد 
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آقای خشم هیجان
افراطـی

ساپینتو، شاید

کار دست استقالل بدهد

کنار زمین در کانون یک حاشــیه بزرگ قرار گرفته بود. آن ماجرا که خیلی 
هم سر و صدا کرد، با دلجویی ساپینتو از امدادگران ختم به خیر شد و کمیته 
انضباطی هم ضمن مدارا با سرمربی استقالل، او را به یک جلسه محرومیت 
تعلیقی محکوم کرد. حاال و بعد از دومین پرونده انضباطی مهم، طبیعتا آن 
محرومیت تعلیقی نیز فعال خواهد شد. به این ترتیب ساپینتو یک بازی را 
به دلیل دریافت کارت قرمز و یک بازی دیگر را به خاطر پرونده قبلی از دست 
خواهد داد و برابر تیم های فوالد و ذوب آهن قادر به همراهی تیمش نخواهد 
بود. این تازه در شرایطی است که کمیته انضباطی برای رفتار اخیر ساپینتو 

پرونده دیگری باز نکند.

  چه خبر می شد بازی فوالد
محرومیت ساپینتو از بازی هفته آینده اســتقالل برابر فوالد در حالی است 
که تیم جواد نکونام در کل فوتبال ایران به برخورداری از یک نیمکت شلوغ و 
پرسروصدا شهرت دارد. تا به حال موارد متعددی از تذکر داوران به سرمربی 
و سایر عوامل فوالد اتفاق افتاده و کلی هم کشمکش بین نیمکت این تیم با 
نیمکت رقبا داشته ایم. در چنین شرایطی و با توجه به حساسیت بسیار زیاد 
ساپینتو به مسائل پیرامونی، تقابل او با نکونام و دستیارانش می توانست یک 
زلزله بالقوه باشد که حاال با کارت قرمز ســرمربی استقالل رفع شده است. 
گذشته از این مسائل، آبی پوشان حتما در بازی مهم خودشان با فوالد نیاز به 
حضور ساپینتو داشتند، اما این فرصت از دست رفت و اگر قرار باشد رفتارهای 
مربی پرتغالی ادامه بیابد، چه بسا اســتقالل ناچار شود هزینه های بیشتری 

هم بپردازد.

در 16مسابقه ای 
كه استقالل 

حسین زاده را در 
تركیب داشته 
با 4گل و یك 
پاس گل این 

بازیكن 12برد و 
4مساوی نصیب 
آبی پوشان شده 

است. بهترین 
بازی های 

امیرحسین 
در این فصل 
مقابل 2تیم 

نفت از آبادان و 
مسجدسلیمان 

انجام شده 
است

جذاب و غیرقابل پیش بینی
پرگل ترین مسابقات لیگ را در بازی های نفت مسجدسلیمان ببینید

با از سرگیری مسابقات لیگ برتر، عجیب ترین نتیجه هفته در مصاف نساجی و نفت مسجدسلیمان 
رقم خورد؛ جایی که شــاگردان حمید مطهری در خانه با 4گل حریف را شکســت دادند و یک 
پیروزی درخشان به دست آوردند. بعد از باخت 3بر یک برابر استقالل، مطهری به شدت تحت فشار 
قرار داشت؛ چرا که نساجی در آن بازی عملکرد بسیار ضعیفی داشت، با این حال گویا تعطیالت 
لیگ به او و تیمش ســاخته و باعث شــده چنین نتیجه خارق العاده ای به دست بیاورد. آن طرف 
میدان هم نفت مسجدسلیمان را داریم که امســال تیم خوبی داشته و هیچ کس حتی تصورش را 
هم نمی کرد در قائمشهر 4گل بخورد. این تیم که قبل از تعطیالت خیلی سخت و با نتیجه 2بر یک 
به پرسپولیس باخته بود، این بار به راحتی تسلیم نساجی شــد و حرفی برای گفتن نداشت. با این 
همه، اصلی که امسال در مورد نماینده مسجدسلیمان بدون تغییر باقی مانده، مربوط می شود به 
جذابیت و پرگل بودن مسابقات این تیم. بعد از 7مسابقه، نفت مسجدسلیمان 12گل خورده و 8گل 
زده است. به این ترتیب در بازی های این تیم 20گل رد و بدل شده که کم نظیر است. خود نساجی 
هم شرایط مشابهی دارد. آنها تا اینجای فصل 11گل زده اند و 8گل خورده اند و اغلب مسابقات شان 

هم تماشایی بوده است.

در روزی که پرســپولیس از شــرایط آرمانی دور بود، تراکتور صدر نشین 
لیگ را در آزادی شکست داد تا جدال در باالی جدول نفس گیر شود. دفاع 
 کند و پر اشتباه پرسپولیس در طول بازی بارها جا ماند و در نهایت یکی از 
توپ هایی که پشت دفاع سرخ پوشان به مهاجم تراکتور رسید کار را تمام 
 کرد. حتی سیو فوق العاده بیرانوند هم دفاع کند پرسپولیس را به خود نیاورد تا 
 عباس زاده کار ناتمام خــود را تمام کند. لحظه کلیدی بــازی اما، نه گل
 عباس زاده که پنالتی از دســت رفته ترابی بود . پنالتی بحث برانگیزی که 
اعتراض طوالنی مدت بازیکنان تراکتور و در راس شان اخباری، باعث شد هم 
وقت بازی کشته شود و هم اضطراب پنالتی زن اول پرسپولیس باال برود و 

همه چیز در نهایت به زیان سرخ پوشان تمام شود.
در نیمه اول بازی نه پرســپولیس صالبت الزم را داشت و نه تراکتور توانست 
از موقعیت هایش بهره ای ببرد. هیچ کدام از دو تیم طراوت و شــادابی الزم 
را نداشتند؛ هرچند تراکتور در همان دقیقه یک می توانست به گل برسد. در 
غفلت مدافعان پرسپولیس، گوستاوو در موقعیتی مناسب به توپ رسید ولی 
با یک بغل پای بی دقت آن را هدر داد. در دقیقه هفتم بازی هم باز این تراکتور 

بود که روی شوت هاشــمی نژاد بخت خودش را آزمایش کرد ولی بیرانوند 
تسلیم ضربه ای نشد که گرچه غافلگیر کننده بود ولی خیلی ضرب نداشت. 
در ادامه توپ و میدان بیشتر در اختیار پرسپولیس بود که می کوشید به سیاق 
همیشگی اش خلق موقعیت کند.در نیمه دوم بازی روند پرشتاب تری به خود 
گرفت و بعد از یکی دو موقعیت نصفه و نیمه پرسپولیس، این تراکتور بود که 
دقایقی توپ و میدان را در اختیار داشت . در دقایقی که مدافعان پرسپولیس 
متزلزل و پر اشــتباه بودند، تراکتوری ها چند باری صاحب موقعیت شدند و 
یک تیرک هم زند. در روزی که تعویض هــای یحیی، جواب نداد و ناآمادگی 
 وحید امیری و آشفتگی محمد عمری، کامال مشهود بود، لوکادیا اگر کمی 
خوش شانس بود جای تیرک، تور دروازه تراکتور را می لرزاند. اتفاقی که چند 
دقیقه بعد عکســش رخ داد و دروازه بیرانوند باز شد. وقتی پنالتی جنجالی 
پرسپولیس را ترابی به بدترین شکل از دست داد، مشخص بود که بعید است 
سرخ پوشان بتوانند به بازی برگردند. صدرنشین لیگ پس از سال ها در خانه به 
تراکتور باخت تا دیگر مدعیان را خوشحال کند؛ یک باخت بد موقع، قبل از بازی 
حساس با سپاهان که می تواند معادالت جدول را به نفع آبی پوشان تمام کند.

بربادرفته

توپ را به من نده!
در مورد فوالد نکونام که گویا فقط یک تیم » واکنشی« است

منچسترسیتي، با پیروزي خیره کننده 6 بر3 برابر رقیب 
دیرینه اش یونایتد، نه تنها فاصلــه اش رابا صدر جدول 
حفظ کرد که خاطره یکــي از معروف ترین دربي هاي 
تاریخ منچســتر را زنده کــرد. آنها 11 ســال پیش با 

درخشش ماریو بالوتلي، یونایتد را 6 گله کرده بودند. 

یک اتفاق خیلی تلخ در فوتبال؛ در یک مسابقه در اندونزی 
174نفر ازجمله 17کودک کشته شــدند. در بازی آرما 
اف سی مقابل پرسبایا سورابایا که در منطقه ماالنگ در 
اندونزی در ورزشگاه کانجور برگزار می شد هواداران آرما 
نسبت به نتیجه ناراضی بودند و به نشــانه اعتراض وارد 
زمین شدند اما پلیس با پرتاب گاز اشک آور آنها را به عقب 
راند که همین باعث ازدحام شد و عده زیادی زیر دست وپا 
ماندند و جان باختند. تعــداد مجروحان حدود 200نفر 

گزارش شده است.

* رده بندی جدول بدون احتساب نتیجه بازی صنعت نفت آبادان و مس رفسنجان
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مسی به کومان رسید
پاری سن ژرمن مقابل تیم سابق گالتیه -نیس- به زحمت به پیروزی رسید. مسی 
که هفته پیش در بازی با جاماییکا از روی ضربه آزاد برای آرژانتین گل زده بود، 
این بار با پیراهن تیم پاری سن ژرمن موفق شد یک گل دیگر از روی 
ضربه آزاد به ثمر برساند اما زننده گل پیروزی کسی نبود 
جز امباپه که در 7دقیقه مانده به پایان مسابقه، پاریس 

را در کنار مارسی به صدر جدول برد.
    این شصتمین گل مسی از روی ضربات کاشته 
بود که از این لحاظ او را با 2گل بیشتر، باالتر 
از کریستیانو رونالدو قرار داد. رونالدو 
58بار از روی ضربات کاشــته به 

گل رسیده.
    مسی با این گل از رکورد 
روجریو سنی و مارسلینیو 
کاریوال )59گل( عبور کرد و 
به رکورد کاشته های رونالد 
کومان در عدد60 رســید. 
حاال تنهــا 7بازیکن دیگر 
در این رکــورد از او عملکرد 
بهتــری دارنــد. جونینیــو، 
ســتاره ســابق برزیلــی همین 
پاری ســن ژرمن همچنان با 77گل 
کاشته بهترین آمار را از این لحاظ دارد و در 
رده بعدی پله برزیلی با 70گل قرار گرفته؛ ویکتور لگروتالیه و رونالدینیو)66(، 

دیوید بکام)65( زیکو و مارادونا)62( و رونالد کومان و مسی)60(.
    مسی از طرفی به رکورد 780گل در دوران فوتبالش رسید؛ 672گل برای 

بارسا، 90گل برای آرژانتین و 18گل برای پی اس جی.
    مسی در سال2022 پوست انداخته. او در این سال 36بازی انجام داده که 

توانسته 22گل و 20پاس گل در آن ثبت کند.
    او نخســتین بازیکن 5لیــگ بزرگ اروپایی اســت که از شــروع فصل
16-2015 روی 300گل مشارکت داشته که 38تا از لواندوفسکی بیشتر است.

    لیونل مسی در این فصل در لیگ یک فرانســه 9بازی انجام داده؛ 5گل، 
7پاس گل و 6بار جایزه بهترین بازیکن زمین را برده است.

    رکورد مسی با تیم باشگاهی و ملی در این فصل به این شرح است؛ 14بازی، 
11گل، 8پاس گل و 19تأثیرگذاری روی گل ها.

گرگ بازی!
رم با درخشش دیباال مهم ترین بازی هفته را برد تا مورینیو و 

تیمش چهره مدعی به خود بگیرند

مدت نسبتا زیادی از خداحافظی با ماسک های کرونا می گذرد اما در فوتبال 
ایتالیا یک نفر همیشه با ماســک معروفش دیده می شود. ماسکی که این بار 
در سن ســیرو روی صورت پائولو دیباال ظاهر شده است. برترین بازیکن این 
ماه باشگاه رم، این هفته یک  نمایش درخشان روبه روی تیمی داشت که قرار 
بود در تابستان به آن ملحق شــود. پائولو به اینتر نرفت، پیراهن رم را به تن 
کرد و روبه روی نراتزوری، گل مهمی به ثمر رساند. شروع تیم اینزاگی در این 
مسابقه توفانی بود. گل اول آنها با تصمیم VAR مردود شد اما دقایقی بعد دی 
مارکو باالخره اینتر را پیش انداخت. با این حال ضربه دیدنی و مهارنشــدنی 
دیباال، رم را به بازی برگرداند و در دقایق پایانی، این کریس اســمالینگ بود 
که پیروزی را به گرگ ها هدیه کرد. مورینیو این بار در زمین تیمی برنده شد 
که هوادارانش هنوز شیفته این مربی هستند. این نتیجه برای رمی که از سال 
2017موفق به شکست دادن اینتر نشده بود، فوق العاده به نظر می رسید. به 
جز دیباال و اسمالینگ، لورنزو پلگرینی نیز شب جذابی را در زمین اینتر تجربه 
کرد و نمایش درخشانی روبه روی این تیم داشت. رم با این برد، رسما به جمع 

مدعیان قهرمانی سری آ برگشت.
 دیدار این هفته امپولی و میالن نیز در نوع خودش دیوانه وار بود. بازی در 90 
دقیقه فقط یک گل داشت اما از شروع وقت های تلف شده، بارانی از گل در این 
مسابقه به راه افتاد. بایرامی در دقیقه 92این مسابقه، پاسخ گل انته ربیچ را داد 
اما بالو و لیائو در دقایق 93و 97 گل های بعدی را برای میالن زدند و روسونری 
را به یک برد حساس رساندند. لیائو که در این بازی 5 موقعیت گل خلق کرد، 
این بار در 7 بازی روی 8 گل میالن تأثیر مســتقیم داشته است. با این سطح 
از آمادگی بعید نیســت که او فصل آینده به یکی از تیم های ثروتمند دنیای 

فوتبال ملحق شود.
 صدر جدول سری آ همچنان در اختیار ناپولی قرار دارد. تیمی که این هفته 
هم یک نمایش مطمئن مقابل تورینو داشت. آنها با درخشش و 2 گل آنگیسا و 
البته مثل همیشه گلزنی کاوراتشخلیا، حریف را به راحتی شکست دادند. تیم 
اسپالتی در 8 هفته گذشته، 6 برد و 2 تساوی کسب کرده و در فرم بسیار خوبی 
قرار دارد. آنها امیدوارند که این بار دیگر لغزشی در کار نباشد و جام قهرمانی 
به استادیوم سن پائولو برود. هر چند که به نظر می رسد این تیم در این مسیر 

سخت، حریف آماده ای مثل میالن خواهد داشت.

لیورپول در ادامه تیره روزی های این فصل خود از پس برایتون بدون 
گراهام پاتر هم برنیامد و تن به تساوی 3-3 داد. نکته این مسابقه 

هت تریک لئاندرو تروسارد، مهاجم برایتون در دقایق 4، 18 و 83 
بود که این برای اولین بار از سال2009 بود که بازیکنی در آنفیلد 

برابر لیورپول موفق به زدن 3 گل می شود. آندری آرشاوین در 
سال2009 با پیراهن تیم آرسنال در این ورزشگاه پوکر کرده 

بود. آن بازی هم 4-4 مساوی تمام شد.

اردهای 
ارباب امباپه

درباره امباپه اخبار تازه ای منتشر شده مبنی بر 
اینکه او در نقل وانتقاالت تابستانی نام 4 بازیکن را به 

باشگاه برای خرید داده بود که هیچ یک جذب نشدند. 
او خواهان همبازی شــدن با لواندوفسکی، جانلوکا 
اســکامکا )ساســولو(، عثمان دمبله و مارکوس 

رشفورد شده بود. لوا به بارسا رفت، اسکامکا 
به وســتهم و 2 نفر دیگر تمدید 

. نــد د کر توپخانه آتشين
آرسنال با سبک گواردیوال همچنان صدرنشین است

 آرتتا در این فصل موبه مو از سبک جدید گواردیوال کپی برداری 
کرده. او حتی 2 بازیکن من سیتی شامل ژسوس و زینچنکو را 
جذب کرده تا بتواند این سبک را پیاده کند؛ متشکل از 2 مدافع 
مرکزی، 3 هافبک، 2 هافبک تهاجمی و 3 وینگر. آرتتا نخستین 
بازی بزرگ این فصل را هم برد تا با تنها یک شکست به تنهایی بر 

صدر جدول تکیه بزند. او فاتح دربی لندن شد.
   هری کین با گلزنی از روی نقطه پنالتی در ورزشگاه امارات به 
نخستین بازیکن تاریخ لیگ برتر تبدیل شد که در 100بازی خارج 

از خانه موفق به گلزنی می شود.
   کین عاشق گلزنی به تیم دوران کودکی خودش است. کین 
14بار به آرسنال گل زده که همگی در لیگ برتر بوده. او باالتر از 
بابی اسمیت و آدبایور بهترین گلزن تاریخ این دربي است. 5گل 
از 14گلش در ورزشگاه خانگی آرسنال وارد دروازه این تیم شده.

   کین در 8بازی با آنتونیو کونته مقابل بیگ سیکس )6تیم 
بزرگ انگلیس( 8گل به ثمر رســانده. او به چلسی و لیورپول 
هر کدام 7گل زده که نصف گل هایش به آرسنال است؛ 5گل به 

یونایتد و 4گل به سیتی.
   آرتتا 3 بار پیاپی بازی خانگی را از تاتنهام برده. تنها 2 سرمربی 
دیگر 3 بازی اول خود را مقابل تاتنهام در خانه خودی با پیروزی 

تمام کرده بودند؛ جورج مورل و تری نیل.
   حاال تعداد گل های این دربی با تعداد گل های آرســنال و 
لیورپول )175گل( برابر شده که این پرگل ترین رویارویی تاریخ 
لیگ برتر است، باالتر از لیورپول- تاتنهام و آرسنال- اورتون 

)172گل(.
   توپچی ها تنها یک بار از 30مسابقه خانگی آخر خود مقابل 
تاتنهام شکســت خورده اند؛ 18برد و 11تساوی. در ورزشگاه 

امارات هرگز شکستی از این حریف ثبت نشده.
   ایــن یکصدوهفتادویکمیــن رویارویــی 2 تیــم و 
صدوشصت ودومین بازی رسمی بین 2 حریف بود؛ 69برد، برای 

آرسنال و 55برد برای تاتنهام.
   کونته نخستین دربی اش را 3بر صفر از آرسنال برده بود اما 
این بار 3بر یک شکســت خورد و نتوانست به رکورد مورینیو 

برسد که 2 دربی اولش را پیروز شده بود.
   گل توماس پارتی به تاتنهام پنجاه وهفتمین تالش او از خارج 

محوطه جریمه برای رسیدن به گل با پیراهن آرسنال بود.
   21 پاس تا گل پارتی طوالنی ترین پاسکاری است که منجر به 

گلزنی در لیگ برتر در این فصل می شود.
   ویلیام ســالیبا که در همه 
نبردهای تن به تــن و هوایی 
برنده بود، هنوز در 720دقیقه 
حضــورش در رقابت های 
لیگ برتر از بازیکنان حریف 
دریبل نخورده. او همچنین 

بیش از هر بازیکن دیگری در لیگ مالکیت توپ را از حریف پس 
گرفته است.

   ژاکا و ژسوس برای اولین بار در دربی شمال لندن گل زدند. 
ژســوس در کل دومین باری بود که در یک دربی گل می زد. او 

یک بار با پیراهن برزیل به آرژانتین گل زده بود.
   گرانیت ژاکا در 8بازی این فصل 2 گل زده که دقیقا برابر 

با تعداد گل هایش در مجموع 2 فصل پیش است. او این 
فصل 3 پاس گل هم ثبت کرده.

هت تریک
نوبرانه

لواندوفسکی برایش فرقی ندارد در بوندس لیگا بازی می کند یا 
اللیگا یا هر جای دیگری، او گل خودش را می زند و باعث برد تیم 
می شود. ژاوی گفته بارسا برد خفیف یک بر صفر خود را مقابل 
مایورکا مدیون لواندوفسکی و تراشتگن نیست اما همه افرادی که 
بازی را دیدند، خالف آن را می گویند. لوا از سال2015 به این سو 
روی 262گل )230گل و 32پاس گل( تأثیر داشته و تنها مسی با 
300تأثیر )199گل و 101پاس گل( بهتر از او در این زمینه عمل 
کرده. حتی رونالدو هم )226تأثیر، 185گل و 41پاس گل( در 
رده پایین تری نسبت به لوا قرار می گیرد و البته لواندوفسکی در 
بوندس لیگا بازی می کرد که به مراتب ساده تر از لیگ  های اسپانیا، 

ایتالیا و انگلیس )رونالدو( بود.
    ژاوی با پیروزی یک بر صفر بارســا مقابل مایورکا با عبور از 
زیدان به رکورد بیشــترین بازی بدون شکســت یک مربی در 
بازی های خارج از خانه اللیگا دســت یافــت. این هجدهمین 

بازی متوالی دور از خانه بود که بارســا بــا هدایت ژاوی مغلوب 
نشــد؛ 13 پیروزی و 5 تســاوی. زیدان ژانویه 2016 مربی رئال 
شد و با این تیم در 17 بازی متوالی دور از خانه شکست نخورد؛ 
13 پیروزی و 4 تساوی. نوار شکســت ناپذیری زیدان در زمین 

سه ویا پاره شده بود.
    لوا به بارسا پیشنهاد داده هموطنش را جذب کنند؛ یاکوب 
کیویور مدافع اسپتزیا بازیکن پیشــنهادی لوا برای پست دفاع 
راست است. ژاوی که سرخیو روبرتو، بیرین، کونده و حتی  آرائوخو 
را که می توانستند در این پست بازی کنند در اختیار نداشت، برای 
بازی با مایورکا از بالده، پدیده این فصل بارســا استفاده کرد که 
چپ پاست و تخصصی در دفاع چپ بازی می کند. احتماال برای 
ال کالســیکوی 24مهر ســرخی روبرتو یا همین بالده در دفاع 

راست قرار بگیرند.
    لواندوفسکی از هر دو شوتی که به دروازه حریفان روانه کرده، 

یک بار به گل رسیده؛ 9گل از 18شوت در این فصل اللیگا.
    حتی رونالدو و مســی هم در 7بازی ابتدایی خود در اللیگا 
نتوانسته بودند 9گل بزنند. گل دقیقه20 لوا ورق بازی را برگرداند. 
از سال1996 و پس از کریستین ویه ری )اتلتیکومادرید( دیگر 
هیچ بازیکنی در نخســتین فصل حضورش در اللیگا و پس از 
7 هفته نتوانســته بود این تعداد گل به ثمر برساند. در 75 سال 
اخیر نیز تنها ویه ری، دی استفانو)رئال( و کوباال)بارسا( در 7 بازی 

ابتدای فصل توانسته بودند 8 گل یا بیشتر ثبت کنند.
    لواندوفسکی تنها در هفته اول برابر رایووایه کانو بود که موفق 
به گلزنی نشد و البته بازی لیگ قهرمانان مقابل تیم سابقش بایرن 
مونیخ. تنها رود فان نیســتلروی )رئال(، ریوالدو )بارسا(، جیمی 
فلوید هاســلبینک )اتلتیکو( و رونالدو نازاریو)بارسا( در 6 هفته 
متوالی اللیگا پای شان به گلزنی باز شده. روبرت لواندوفسکی به 

رکورد گلزنی در 7مسابقه پیاپی رسید.

    مارک تراشــتگن دوباره به اوج خودش برگشــته. او هفته 
پیش 3 گل از انگلیس خورد اما در بارسا عملکردی عالی داشته. 
دروازه بان آلمانی توانســت در بازی این هفته رکورد خودش را 
جابه جا کنــد. او پیش از این 540دقیقه متوالــی در اللیگا گل 
نخورده بود و حاال این رکورد به 534دقیقــه بهبود یافته. او در 

4بازی از 7بازی این فصل لیگ کلین شیت کرده.
    او حاال می تواند به سراغ بهترین رکورد گل نخوردن بارسلونا 
در اللیگا برسد که توســط کلودیو براوو در فصل 15-2014 با 

 755 دقیقه گل نخوردن ثبت شده بود.
    بارسا برای اولین بار از سال2016 موفق شد به لطف تراشتگن، 

5 بازی متوالی را بدون گل خورده سپری کند؛ البته در اللیگا.
    تراشتگن تا کنون 3 بار در زمین مایورکا بازی کرده که هرگز 
گل نخورده است و 2 تجربه قبلی او در این استادیوم با پیروزی با 

نتیجه 4 بر صفر و یک بر صفر همراه بود.

شکست ناپذیری با اشتگن و لوابارسلونا در اللیگا بباز نیست؛ ژاوی از رکورد زیدان عبور کرد

تیره روزی اینتر
هر قدر روند بارسا در این فصل خوب بوده 

و به جز یک تســاوی بدون گل مقابل وایادولید 
و یک شکست 2بر صفر برابر بایرن همه بازی ها را برده، 

اینتر برای بازی این هفته اوضاع خوبــی ندارد. تیم ایتالیایی 
این بار در زمین خــودش به آاس رم و مورینیو باخــت. حاال در 6بازی 
آخر، اینتر به میالن، رم، بایرن و اودینزه باخته و تنها تیم ضعیف ویکتوریا پلژن و تورینو را 

شکست داده.
    دی مارتزیو، خبرنگار معتبر و فریلنس ایتالیا تأیید کرده که مالکان چینی باشگاه از سیمونه 
اینتزاگی ناامید شده و به این نتیجه رسیده اند که او مرد بازی های بزرگ نیست. اگر فدراسیون 
فوتبال انگلیس زودتر دست به کار نشود و توماس توخل را به جای ساوت گیت نیاورد، شاید اینتر 
برای جذب مربی اخراجی چلسی پیش دستی کند. البته ماروتا، مدیر ورزشی سابق یوونتوس 

که در اینترمیالن همین پست را دارد، حامی او ست. فعال باشگاه در معرض فروش قرار دارد 
و ممکن است به زودی یا یکی از کشورهای عربی پا پیش بگذارد یا یک آمریکایی.
    اینتزاگی در 8هفته اول این فصل 4برد و 4شکست به دست آورده؛ 14گل 

زده و 13گل خورده و 12امتیاز گرفته اســت. تنها مونتسا و کرمونزه 
)14گل( از اینتر بیشتر گل دریافت کرده اند و سمپدوریا 

هم اندازه اینتر گل خورده است.
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پنجره پنجم

لیگ برتر بسکتبال تا 26 مهر برگزار می شود و پس از  آن، سعید 
ارمغانی، سرمربی تیم ملی در تعطیالت 20 روزه، ملی پوشان را 
برای حضور در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی 2023 به اردو 
فرامی خواند. امســال تیم ملی فقط یک لژیونر دارد و با بازگشت 
بهنام یخچالی به ایران، برخالف پنجره های قبلی تیم ملی می تواند 
از ابتدا شکل منسجم تری داشته باشد. در پنجره پنجم ایران در 
تهران با چین و استرالیا بازی می کند. فدراسیون  در چند نوبت 
درخواست میزبانی از این پنجره را در گرگان داده بود اما فیبا قبول 
نکرد تا یک بار دیگر ضعف زیرساختی آشکار شود و پس از گذشت 

50 سال باز هم به میزبانی در ورزشگاه آزادی دلخوش باشیم.

NBA در خلیج فارس

سابقه داشته NBA را در شرق آسیا برگزار کنند اما در کشورهای 
حاشیه خلیج فارس نه. اماراتی ها  سنت شکنی می  کنند. طبق اعالم 
NBA قرار است 2 بازی پیش فصل در ابوظبی امارات برگزار شود. 
اماراتی ها در بسکتبال آسیا مطرح نیستند اما مثل قطر و عربستان 
برنامه هایی از این قبیل را در سر دارند. عربستان جام جهانی 3×3را 
در جده برگزار کــرده و قطری ها هم که سال هاســت با میزبانی 
مسترزهای بسکتبال 3 نفره نامشان را مطرح کرده اند. اماراتی ها  
از بازی آتالنتا هاوکــس و میلواکی باکس )14و 16مهر( میزبانی 
می کنند. مسابقات پیش فصل برای آماده سازی تیم های NBA هر 
ساله در نقاط مختلف دنیا ازجمله ژاپن، استرالیا و... برگزار می شود.

لیگ برتر بسکتبال همانند سال های گذشــته به حرکت افتاد؛ 
بی رمق، با حضور تیم های ناآماده و بی پول. اگر شرایط 10  فصل 
گذشته را بررسی کنیم، می بینیم همیشه همین  روال حاکم بوده. 
با این حال هر فصل تیم ها در کوران مسابقات بهتر شده اند. با اضافه 
شدن بازیکنان خارجی، دست کم تا پایان دور رفت تیم ها شکل 
واقعی شان را پیدا مي کنند. امسال یکی دو تیم تمرینات خود را به 
موقع شروع کرده و یار گرفته اند و با بودجه ای که کنار گذاشته اند 
مدعی اند؛ مثل شهرداری گرگان، مدافع قهرمانی. این تیم عالوه بر 
ملی پوشان و بازیکنان مطرح، 2 بازیکن خارجی گرفت تا از همین 
ابتدا زمزمه های تکرار قهرمانی اش شنیده شود. ذوب آهن، نفت 

آبادان، مهرام و کاله هم شرایط بهتری نسبت به بقیه دارند.

مدعیان فصل

زیرحلقه
افشین رضاپور | کارشناس بسکتبال
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افقی:
 1- نفس- بســیار ســخت و 
مشکل- آنکه عضوی از بدنش 

از کار افتاده
2- مال کسی را به زور ضبط 

کردن- مهلت دادن- تردید
3- نوعــی فــراورده قندی 
ســرخ کردنی- گاز باالبرنده 

بالن- خیال
4- یک صــدم دالر- از آفات 

نباتی- کرم روده انسان
5- مســئولیت نگهــداری از 

فرزند- عالم ماده
6- کبوتــر دشــتی- خانــه 

ساحلی- انباشتگی
ســنتی-  آیین هــای   -7
شهرســتانی در آذربایجــان 

 شرقی- صومعه
8- انبار کشتی- نمایشنامه ای 
نوشــته شــون اوکیســی 

ایرلندی- دوستی
9- تاب و تــوان- النه زنبور 

عسل- جست و جو
10- حاشــا کردن- اذیت- 

عقیده
11- کمک رسانی- کهن ترین 

قسمت اوستا
12- مشایعت- تاج پرندگان- 

اثر چربی
13- درخت مجنون- بی نام 
تو...کی کنم باز- شیوه و روش

14- گردنبند اسارت- جواهر 
فروش- افراد مشهور

15- هزینــه اســتفاده از 
خدمــات یــک مؤسســه- 
بزرگ ترین رویداد ورزشــی 

دنیا- رفوزه
  

عمودی:
1- مناسب استفاده روزمره- 
از تیم های باشــگاهی فوتبال 

اسپانیا- خیانت
2- محفــوظ- سپاســگزار- 

دارای مبلمان
3- خودکشــــی- نوعــی 

هواپیمای جنگی
4- کتاب هندو- مرهم- دوره 

پیش دبستانی
5- رشــوه خواری- رئیس و 

فرمانده- صوت شگفتی
یک رقمــی-  آخریــن   -6

پایتخت کامبوج- چهره نما
7- داالن ورودی خانه هــای 

قدیمی- دوستی- چند رأی
8- رهــرو- داغ داغ- از یاران 

امام علی)ع(
9- بی ســواد- شــهری در 

فرانسه- واقف و مطلع
10- مثل و مانند- آبونمان- 

نقشه انگلیسی
11- یک کنار یــک- غذایی 
از قطعات گوشت کباب شده 

گاو- از هم پاشیدن
12- عنصــری از گروه هالوژن ها- 

مقام- کیف ورزشی
13- عددی دورقمی- هنگام ورود 

به جایی گفته می شود
14- سبز تیره- جزیره ای بزرگ در 

ژاپن- شوره زار
فاقــد  ماشــین-  باالبــر   -15

15خصلت های پسندیده- استراتژی

هقنزوذادابمزور
واسزرممهنوراو

رتباعشعشتريمض
اليتاكاردانده
اتوكاديارباا
اهدنياشكنازرل
دلوهينكهجنرش
ريرحنهربميداه
يسارهايابههد
نوتوفهبانوخلا

بييرامتادراو
ررشموادتنيلعن
وايخانوركفوير
دنمتسمشكلددام
يهامهرفسرلكنله
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

897546312
162783594
435291687
746318925
351927846
289465731
523874169
918652473
674139258

متوسط

7 8    2   1
 3 6   9    
    6  3 7  
  1     2 9
         
9 7     6   
 1 2  7     
   5   2 4  
3   4    1 8653982147

497561238
218734659
926348715
841675923
375129486
534296871
162857394
789413562

ساده

متوسط

785342961
136759482
294168375
541637829
623984157
978215634
412873596
867591243
359426718

سخت

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

ساده

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

مسابقات هفته دوم لیگ برتر بسکتبال امروز برگزار می شود اما با شرایط خاص. لیگ 
بسکتبال امسال متفاوت از ســال های قبل آغاز شده است. لیگ 16تیمی سال پیش 
که جای خودش را به لیگ 12تیمی داده، شــروع نشده مشکالتی را به همراه داشته 
است. در هفته اول 2 بازی لغو شد؛ صنایع هرمزگان -کاله مازندان و شهرداری گرگان-
ذوب آهن. شــورای تامین در هرمزگان و گرگان اجازه ندادند که این بازی ها برگزار 
شود. با اینکه هفته پیش هم لیگ تماشــاگر نداشت ولی این هفته فدراسیون به طور 
رسمی اعالم کرد که هیچ یک از بازی ها تماشاگر ندارد. البته این تصمیم با تبصره ای 
همراه است؛ اگر اداره کل ورزش و جوانان استان های میزبان بتوانند از شورای تامین 
مجوز بگیرند، تماشاگران می توانند وارد سالن شوند. شرایط برای گرگانی ها سخت تر 
است. آنها که هفته قبل نتوانستند به میدان بروند، این هفته هم به جای بازی در شهر 

خودشان مجبور شده اند به تهران بیایند و در ورزشــگاه آزادی میزبان آویژه صنعت 
مشهد باشند. تیم مشــهدی هفته پیش میزبان نبوغ اراک بود و به نخستین پیروزی 
لیگ رسید اما امروز در مقابل گرگان کار راحتی ندارد. گرگانی ها که 2قهرمانی پی درپی 
دارند، این فصل هم مدعی هستند. مشهدی ها خوش شانس هستند که در گرگان و 
مقابل تماشاگران این تیم بازی نمی کنند. در دیگر بازی های این هفته کاله میزبان نبوغ 
است، توفارقان آذرشهر که لیگ را با پیروزی مقابل صنعت مس آغاز کرد، در اصفهان 
با ذوب آهن بازی دارد، نفت پس از پیروزی در بازی اول مقابل مس در آبادان میزبان 
صنایع هرمزگان است و مس رفسنجان هم در خانه به مصاف مهرام می رود. مهرام در 
بازی اول با بازیکنان جوانش پیروزی راحتی مقابل رعد پدافند داشت. رعدی ها این 

هفته میزبان مس کرمان هستند.

سومین شکســت تیم ملی پینگ پنگ هم در مســابقات قهرمانی جهان ثبت شد. 
پینگ پنگ بازان که برای اولین بار در سطح اول مسابقات قهرمانی جهان بازی می کنند، 
بعد از شکست مقابل ژاپن و هنگ کنگ، دیروز هم از تیم مجارستان شکست خوردند. 
نوشاد عالمیان که به گفته لطف اهلل نسبی، سرمربی تیم ملی آسیب  دیده است، دیروز 
2بازی انجام داد و در هر 2بازی هم برنده بود اما نیما عالمیان و امیرحســین هدایی 
3شکست داشتند. نیما در بازی اول مقابل آدام سوزی 3 بر یک شکست خورد. در بازی 
دوم نوشاد عالمیان 3 بر صفر ناندر اسکی را برد. در بازی سوم هدایی به میدان رفت ولی 
او هم بازنده بود. هدایی بازی نزدیکی با تاماش الکاتوس انجام داد ولی 3بر2نتیجه را 
واگذار کرد. نوشاد در بازی چهارم هم نماینده ایران بود. او برخالف نیما در مقابل آدام 
سوزی برنده بود و پیروزی 3 بر یک را به نام خودش ثبت کرد. با این نتیجه تیم ایران 

به ثبت نخستین پیروزی در مسابقات قهرماني جهان امیدوار شد اما شکست نیما در 
بازی پنجم همه امیدها را به باد داد. نیما در مقابل ناندر اسکی 3 بر یک باخت. ایران 
امروز در آخرین دیدار مرحله گروهی با رومانی بازی می کند. با شکست دیروز ایران 

شانسی برای صعود به جمع 16تیم ندارد.
تیم زنان ایران هم دیروز سومین شکست را ثبت کرد. تیم زنان ایران که با تیم های 
کره جنوبی، ســنگاپور، تایلند و لوکزامبورگ هم گروه اســت، در 2 بازی اول مقابل 
سنگاپور و تایلند شکست خورده بود و دیروز هم نتیجه را 3 بر صفر واگذار کرد. الینا 
رحیمی 3 بر یک مقابل ژیا نی باخت، ندا شهســواری 3 بر یک مقابل ســارا دی نات 
شکست خورد و شیما صفایی هم بازی نزدیکی مقابل تسی گاندرین انجام داد ولی  3 

بر 2 شکست خورد. ایران امروز در آخرین بازی با کره جنوبی بازی می کند.

میزبانی قهرمان خارج از خانه 
بازی های این هفته لیگ بسکتبال تماشاگر ندارد و شهرداری گرگان هم مجبور است در تهران بازی کند 

شکست و دیگر هیچ
تیم های پینگ پنگ زنان و مردان ایران سومین شکست خود را در مسابقات جهان ثبت کردند 

سقوط 
تازه ترین رنکینگ برترین کشتی گیران آزاد و فرنگی جهان با توجه 
به پایان رقابت های جهانی2022 صربستان از سوی اتحادیه جهانی 
اعالم شد؛ رنکینگی که بیشــترین تغییرات آن برای کشتی ایران 
منفی بوده است. در کشــتی آزاد تنها کامران قاسمپور و رحمان 
عموزاد در صدر نفــرات اوزان 65 و 92 کیلوگرم قــرار دارند و در 
کشتی فرنگی هم امین میرزازاده در رده دوم قرار گرفته؛ رتبه ای 

که در بین فرنگی کاران ایرانی بهترین بوده است.
رنکینگ اتحادیه جهانی برای قرارگرفتن کشــتی گیران 
در قرعه  مناسب بسیار مثمرثمر است که با اعالم آخرین 
نسخه به روز شده این لیست باید گفت نمایندگان ایران 
جایگاه مناسبی ندارند. حسن یزدانی و محمدرضا گرایی 
که قهرمانان جهان و المپیک ایران هســتند، با ســقوط 
چند پله ای روبه رو شــده اند و هردو در رده چهارم اوزان 

خود قــرار گرفته اند. در کشــتی آزاد علیرضا 
ســرلک در وزن 57 کیلوگرم با توجه به 

حذف زود هنگام از مسابقات جهانی، 
جایگاهی در بین برترین ها نداشته 

و این در حالی اســت که سرلک 
سال گذشته در مسابقات جهانی 
اســلو به عنوان نایــب قهرمانی 
رســیده بود. رضا اطــری که در 
مســابقات جهانی بلگــراد روی 
ســکوی دوم دنیــا در وزن 

61 کیلوگرم قرار 
با  گرفــت، 

توجه به اینکه 

اخیرا به این وزن آمده اســت و امتیازات زیادی به دســت نیاورده، 
در رده پنجــم رنکینگ قرار گرفته اســت. در وزن 70 کیلوگرم هم 
ایران نماینده ای ندارد و یونس امامــی در 74 کیلوگرم رده چهارم 
دنیــا را به خود اختصاص داده اســت. امامی در مســابقات جهانی 
به عنوان سومی رسید. محمد نخودی در جهانی صربستان در وزن 
79کیلوگرم مدال نقره سال گذشته اش را تکرار کرد و با اعالم اتحادیه 
جهانی در رده سوم رنکینگ قرار گرفته است، کماکان جردن باروز 
در رده نخست این وزن قرار دارد. حسن یزدانی با شکست در فینال 
مسابقات جهانی به مدال نقره رسید و با توجه به اینکه در مسابقات 
رنکینگ دار زیادی شرکت نکرده، روی پله چهارم ایستاده و دیوید 
تیلور برنده یزدانی در رده ســوم دنیا قرار دارد. در وزن 97 کیلوگرم 
هم محمدحسین محمدیان که در مسابقات جهانی دستش به مدال 
نرسید، عنوانی بهتر از پنجمی به خود اختصاص نداده است. در وزن 
125کیلوگرم امیرحسین زارع در رده پنجم قرار گرفته و 
طاها آکگول، دارنده مدال طالی صربستان و برنده 

زارع در رده نخست قرار دارد.
در کشتی فرنگی شرایط برای کشتی گیران 
ایران مناسب نیست و هیچ کشتی گیر 
ایرانی در جایگاه نخســت قرار ندارد. 
همانطور کــه عنوان شــد، بهترین 
جایــگاه متعلق به امیــن میرزازاده 
اســت که در وزن 130 کیلوگرم در 
رده دوم قراردارد. محمدرضا گرایی 
در رده چهارم وزن 67کیلوگرم قرار 
گرفته و محمدهادی ســاروی در رده 

دهم وزن 97کیلوگرم قرار دارد.

در تازه تریــن رنکینــگ اتحادیه 
جهانی، یزدانی و گرایی ســقوط 
کردند  تا قاســمپور و عموزاد تنها 
صدرنشین های کشتی ایران باشند

به دنبال امتیاز
 با توجه به شرایط فرنگی کاران و 

آزادکاران در تازه ترین رنکینگ اتحادیه 

جهانی، کشتی گیران برای اینکه در مسابقات 

جهانی2023 با قرعه های خوبی روبه رو شوند، 

باید به مسابقات رنکینگ اعزام شده و در این 

مسابقات مقام های خوبی کسب کنند تا در 

به روزرسانی بعدی اتحادیه صاحب 
جایگاه بهتری شوند.



تی تی و ابراهیم
بازسازی یک عاشقانه ناکام

ابراهیم عاشق کهکشان هاست و نگاه کل نگر او 
می تواند خطری احتمالی کــه در آینده ای دور 
بشریت را تهدید می کند، بهتر از دیگران ببیند. 
او یک استاد دانشگاه و فیزیکدان است و زندگی 
خودش را وقف پیدا کردن پاسخ به مادرانی کرده 
که از نظر او می تواند خدمتی به آینده بشــریت 
باشــد. تی تی یک کارگر خدماتی بیمارســتان 
است که سواد خواندن و نوشتن ندارد، اما او نیز 
به شــیوه خود در فکر خدمت به بشریت است. 
این دو در مسیر زندگی شخصی خود با یکدیگر 
مالقات می کنند و احساسی عمیق که برخاسته 
از ارزش های واالی انسانی است آنها را به یکدیگر 
نزدیک می کند. جنس این نزدیکی همانطور که 
تی تی در آخر فیلم می گوید از جنس عالقه زن 
و شوهری نیســت بلکه عالقه ای انسانی و بدون 

منفعت شخصی است. 

هر دوی ایــن آدم ها در زندگی شــخصی خود 
در رابطــه ای منفعت طلبانــه گیــر کرده انــد. 
همسر ابراهیم ســبک زندگی دانشــمندانه او 
را نمی پســندد و امیر ساســان هم تی تی را به 
ابزاری برای منفعت خود تبدیل کرده، هر چند 
ته مانده های انسانیت در او هر از چند گاهی دست 
باالتــر را دارد. نمود بیرونی این رفتار از ســوی 
اطرافیان هر دو بی عقلی تلقی می شود هر چند 
هر دوی این آدم ها براساس سازوکارهای ذهنی 
خویش دالیل فراوانی برای رفتارهای خود دارند 
که از سوی اغلب آدم های عاقل قابل درک نیست. 
این دو در طــول رابطه محترمانــه و بی آالیش 
خود نزدیکی عمیقی احســاس می کنند که از 
سوی اطرافیان قابل هضم نیســت و اغلب از آن 

سوء برداشت می شود.
سرگردانی در میانه مفهوم عقل و جنون از آنجا 
که اغلب براســاس انبار معانی ذهنی خودمان و 
تجارب شخصی صورت می گیرد، معرکه آشنایی 
است که اغلب در مسائل ریز و درشت زندگی با 
آن روبه رو شــده ایم. به نظر می رسد فقط اتکای 
فیلم تی تی در این معرکه آشــنا منفعت طلبی 
باشــد؛ جایی که اغلب رعایت منفعت شخصی 
عقالنیت نامگذاری شده و برای ما قابل هضم تر 

است.
سبک و سنگین کردن این ترازو توسط دستگاه 
روان آدمی براساس تجارب شخصی، فرهنگی و 
نوع عملکرد ذهن آدمی صورت می گیرد جایی که 
ناگزیر برای آن مرزبندی هایی تعیین کرده ایم که 

اغلب نامشخص و متغییر هستند.
این مرزبندی در روانشناســی مدرن با داشتن 
یا نداشتن عملکرد شــخصی در رابطه، شغل و 
تشــخیص منفعت فردی خط کشی شده است. 
کسانی که بتوانند روابط خود را مدیریت کنند، 
شغل و درآمد خودشان را حفظ کنند و منفعت 
فردی خود را تشخیص بدهند، سالم تشخیص 
داده شده و در غیراین صورت افرادی غیرمعمولی 
قلمداد می شــوند. درحالی که در نگاهی کل نگر 
منافع جمعی می توانند در تضاد با منافع فردی 
قرار بگیرنــد و رعایت منافع فــردی به تنهایی 
می تواند برایند اجتماعی نامطلوبی داشته باشد.

قصه فیلم تی تی تالشی قابل تحسین برای ترسیم 
این فضای تعلیق است و در صحنه های متفاوتی 
بخش هایی از این مفهوم گســترده را به تصویر 
کشیده اســت. تی تی درصدد اســت تا خانه ای 
برای خود بســازد که بتوانــد در آن آرام گیرد و 
یا به تعبیــری دیگر تالش دارد تــا درون ذهن 
خود چهارچوبی امن بــرای آرام گرفتن تفکرات 
خود فراهم آورد. بزرگ ترین مشــکل او در این 
میان قیمت بلوک است که برای او خیلی گران 
است و بارها این نگرانی را در فیلم تکرار می کند 
همانگونه که فراهــم آوردن تکه هــای خرد و 
تجربه برای ساختن یک شخصیت بسیار گران 
تمام می شود و برای شخصیتی مانند تی تی که 
گذشته ای آشــفته و ناآرام دارد، این کار بسیار 
سخت و گاهی ناممکن است. ابراهیم نیز تالش 
می کند تصورات ذهنی خودش درباره سیاهچاله 
عظیمی که می تواند منظومه شمســی را مانند 
یک آبنبات ببلعد روی کاغــذ بیاورد و ماجرای 
کاغذ های ســفید و بزرگ او در سرتاســر فیلم 
وجود دارد، گویی او نیز تالش دارد با تالش برای 
جلوگیری از نابودی منظومه شناسی خودش را از 

دنیای جنون و آشفتگی نجات دهد.
تی تی فرزند پــدر و مادر دیگــری را دیگری را 
در خود پــرورش می دهد اما حــس مادرانه او 
بــا تمثیلی در یک نقاشــی کودکانــه که روی 
تخت به دیوار نصب کرده مانــع از عمل کردن 
به توصیه های پزشک می شــود و ندیدن تصویر 
ســونوگرافی و تکرار اینکه بچه مال او نیســت 
راه به جایی نمی بــرد و در نهایت بــا فرزند در 
حال تولد می گریزد و ابراهیــم به عنوان فردی 
که اینجا عاقل تر به نظر می رســد، در نهایت او را 
قانع می کند که از این عالقه دست بکشد. همین 
رفتار ابراهیم به او کمک می کند تا بتواند اجازه 
خروج از کشــور به همراه مادر و همسر جدید را 
به دخترش بدهد و به عبارتــی او نیز از لجاجت 
برای ادامه تملک فرزندش دست بردارد. زندگی 
نیازمند تکه هایی از عقل و عشق است و ما در هر 
تصمیمی در این وادی حیرت در این دوراهی قرار 
می گیریم تا در میانه عقل و جنون زندگی کنیم.

جمال رهنمایییادداشت
روانشناس تحلیلی
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یک هفته »جنگ جهانی سوم«
اکرانی برای احراز شرایط شرکت در مراسم اسکار 2023

فیلــم »جنگ جهانی ســوم« 
ســاخته هومــن ســیدی که 
نماینــده جمهوری اســالمی 
ایران در اسکار 2023است، برای حضور در این 
مراسم به مدت یک هفته در پردیس سینمایی 
مگامال اکران می شــود. در جلسه روز گذشته 
شــورای صنفی نمایش در خانه سینما مصوب 
شد که »جنگ جهانی سوم« از پنجشنبه ۱۴مهر 
تا چهارشنبه 20مهر به مدت یک هفته به صورت 
ویژه در پردیس ســینمایی مگامال روی پرده 
برود. اما شاید این سؤال برای شما پیش بیاید که 
چرا »جنگ جهانی سوم« فقط یک هفته اکران 
می شود؟ طبق قوانین اسکار، فیلمی که در رشته 
بهترین فیلِم بین المللی نمایندگی کشوری را بر 
عهده دارد، در دوره زمانی ای که آکادمی اسکار 
تعیین می کند، باید حداقل به مدت 7روز اکران 
تجاری داشته باشــد؛ به همین دلیل است که 

فیلم »جنگ جهانی ســوم« به مــدت 7روز در 
پردیس مگامال نمایش داده می شــود، اما چرا 

اکران این فیلم ادامه پیدا نمی کند؟
واقعیت این است که این روزها سینما مشتری 
ندارد و از فیلم های روی پرده اســتقبال خوبی 
نمی شود. صاحبان آثار دوست ندارند در شرایطی 
که مردم به سینما بی رغبت  هستند، فیلمشان 
را اکران کنند و با دســت خودشــان سرنوشت 
بدفرجامی را برای فیلم شــان رقم بزنند. میزان 
فروش فیلم های روی پــرده در روزهای اخیر 
موید این نکته اســت که نه فقط ســینما بلکه 
هر رویداد و برنامــه فرهنگی ـ  هنری ای در این 
روزها با رکود و ســکون مواجه اســت. در این 
وضعیت، طبیعی است صاحبان آثار سینمایی، 
با توجه به هزینه ای که برای فیلم شــان متقبل 
شده اند، به اکران فیلمشــان رضایت ندهند و 
قاعدتا تهیه کننده »جنگ جهانی ســوم« هم 

ترجیح می دهد فیلمــش در روزهای آرام تری 
که احتمال استقبال بیشتری از آن وجود دارد، 

اکران شود.
این نخستین بار نیســت که فیلمی ایرانی برای 
حضور در شاخه بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان 
اسکار به مدت یک هفته به نمایش درمی آید و 
اکران کاملش به زمان دیگری موکول می شود. 
در سال ۱399که شیوع کرونا موجب تعطیلی 
ســینما شــده بود، فیلم »درخت گــردو« به 
کارگردانی محمدحســین مهدویان که یکی از 
نماینده های بالقوه سینمای ایران برای شرکت 
در اسکار محسوب می شد، به مدت یک هفته در 
کردستان اکران شــد تا واجد شرایط الزم برای 
شرکت در مراسم اسکار شود. البته در نهایت در 
آن سال فیلم »خورشید« ساخته مجید مجیدی 
به نمایندگی از سینمای ایران در اسکار حاضر 
شــد که آن هم به مدت یک هفته در تفرش به 

نمایش درآمد تا بتواند مطابق با قوانین اســکار 
در شاخه بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان حضور 

پیدا کند.
فیلم »جنگ جهانی ســوم«، ششــمین فیلم 
بلند هومن سیدی پس از »آفریقا«، »سیزده«، 
»اعترافات ذهــن خطرناک من«، »خشــم و 
هیاهو« و »مغزهای کوچک زنگ زده« اســت 
که نخســتین نمایش جهانی خود را در بخش 
افق هــای هفتادونهمین جشــنواره فیلم ونیز 
تجربه کرد و توانســت 2جایزه بهترین فیلم و 
بهترین بازیگر مرد )محسن تنابنده( را در بخش 
افق های ونیز کسب کند. در خالصه داستان این 
فیلم آمده است: »شــکیب یک کارگر روزمزد 
بی خانمان اســت که هرگز نتوانسته با از دست 
دادن همسر و پسرش در زلزله سال ها پیش کنار 
بیاید. طی چند سال گذشته، او با یک زن کر و 
الل، به نام الدن رابطه برقرار کرده است. محل 

ساخت و سازی  که او امروز در آن کار می کند به 
لوکیشن فیلمی درباره جنایات هیتلر در طول 
جنگ جهانی ســوم تبدیل می شود و در کمال 
تعجب به او یک نقش سینمایی، خانه و فرصتی 
داده می شود تا برای خود کسی باشد. وقتی الدن 
از این موضوع مطلع می شــود، به محل کارش 
می آید و درخواست کمک می کند. نقشه شکیب 
برای مخفی کردن او به طرز غم انگیزی اشتباه از 
آب درمی آید و موقعیت جدید و فرصت بی تکرار 

پیش آمده برای او را، با تهدید روبه رو می کند.«
در فیلم »جنگ جهانی ســوم« بازیگرانی چون 
محســن تنابنده، ندا جبرئیلی، مهسا حجازی، 
نوید نصرتی، لطف اهلل سیفی و حاتم مشمولی به 
ایفای نقش پرداخته اند. پخش بین المللی این 

فیلم بر عهــده محمد اطبایی 
کمپانی مســتقل های ایرانی 

است.

 روایت مظلوم ترین
مادر شهید

»فیروزه شجاعی« از جنایت کومله ها بر پیکر 
فرزندش شهید »یوسف داورپناه« می گوید

 فتنه اعتقادی و بازگشت
به جاهلیت

تحلیلی تاریخی-کالمی از جایگاه »قیام« و 
»تقیه« در سیره ائمه اطهار

 نمایشی كه 
شنیدنی است

گفت وگو با »حسین کشفی اصل«، 
کارگردان نمایش »لئوناردو داوودنژاد«

 »هفته مهر«
با تأخیر 

برگزاری هفته مهر سینمای 
ایران که قرار بود از ۶ تا ۱2 
مهرماه امسال برگزار شود، 
به زمانی دیگر موکول شده 

است.
به گزارش همشهری به نقل 
از ایسنا؛ بیستم شهریورماه 
و در آستانه روز ملی سینما، 
سازمان ســینمایی اعالم 
کرد که»هفته مهر سینمای 
ایران« به مناســبت روز 
ملی ســینما و بــا هدف 
تحقق اســتمرار شادابی 
و پویایی در محیط روانی 
سینمای کشــور و توجه 
خاص به مقولــه عدالت 
فرهنگی و هنری در دولت 
سیزدهم در راستای تکریم 
پیشکسوت،  سینماگران 
ایران  فعاالن ســینمای 
در رشــته های مختلف و 
هنرمندان ایثارگر طراحی 

و پیش بینی شده است.
دبیری این برنامه به عهده 
قادر آشنا - معاون توسعه 
فناوری و مطالعات سازمان 
سینمایی- گذاشته شده 

است.

  »هناس« 
در دمشق

روزهای ســینمای ایران 
در ســوریه با اکران فیلم 
ســینمایی »ِهنــاس« و 
نمایــش 4 اثــر دیگر از 
سازمان سینمایی سوره، 

کار خود را آغاز کرد.
گزارش همشــهری،  به 
همزمان با هفته فرهنگی 
جمهوری اســالمی ایران 
در سوریه و به همت رایزنی 
فرهنگی ایران در دمشق و 
با همکاری وزارت فرهنگ 
جمهوری عربی ســوریه، 
اداره کل همکاری هــای 
فرهنگــی و امور ایرانیان 
خارج از کشــور و مرکز 
بین الملل سوره، »روزهای 
ســینمای ایــران« آغاز 
شــد.در این هفته  فیلم 
که تا سه شــنبه ۱2 مهر 
ماه ادامه دارد؛ فیلم های 
»ِهنــاس«، »مدیترانه«، 
»حوض نقاشی«، »یه حبه 
قند« و »فرشــته ها با هم 
می آینــد« از محصوالت 
سازمان سینمایی سوره 
و منتخــب آثاری که حق 
پخش آنهــا را در اختیار 
دارد، با زیرنویس عربی به 

نمایش درمی آید.

آغاز رقابت 
قصه گوها

اســــتانی  مرحلـــه 
بیست وچهارمین جشنواره 
قصه گویی  بین المللــی 
کانون پــرورش فکری در 
بخش هــای »صحنه ای«، 
»آیینی ســنتی« و »زبان 

اشاره« آغاز به کار کرد.
همشــهری،  گزارش  به 
اســتانی  مرحلــه  در 
بیست و چهارمین جشنواره 
بین المللی قصه گویی کانون 
پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان، در هر استان3 تا 
5 داور متشکل از نمایندگان 
شــاخه اســتانی انجمن 
قصه گویــی، قصه گویان 
برگزیده دوره های گذشته، 
پیشکسوتان قصه گویی و 
کارشناسان حوزه ادبیات، 
نمایش و اجرا کار ارزیابی 
و داوری قصه گویی هــا را 
برعهده خواهند داشــت.
براســاس ایــن خبــر، 
مرحله استانی جشنواره 
قصه گویی  بین المللــی 
از اســتان اصفهــان روز 
۹مهر آغاز شــد و روز 2۸ 
مهر با اســتان سیستان و 
بلوچستان به کار خود پایان 

می دهد.
پایانــــی  مرحــــله 
بیست وچهارمین جشنواره 
بین المللی قصه گویی کانون 
پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان به دبیری محمد 
گودرزی دهریزی همزمان 

با شب یلدا برگزار می شود.

سي ونهمین جشنواره فیلم کوتاه تهران که به مرور ترکیب فیلم هاي 
حاضر در آن مشخص مي شــود قرار است امســال با شور و هیجان 
بیشتري برگزار شود. بعد از 2سال کرونا که فستیوال فیلم کوتاه تهران 
را هم مثل بقیه جشنواره هاي سینمایي تحت الشــعاع قرار داده بود، قرار است دوباره 
عاشــقان فیلم کوتاه با خیالي آســوده گرد هم بیایند. جایي که همیشه محل کشف 

استعدادهاي تازه بوده است.
برگزاري فســتیوالي براي عرضه و نمایش فیلم هاي کوتاه به دهه50 بازمي گردد. از 
دوراني که فیلم هاي آماتوري 8 و ۱6 میلیمتري در جشنواره سینماي جوان استاني 
به نمایش درمي آمدنــد زمان زیادي مي گذرد. ســال۱36۱ در اولین دوره برگزاري 
جشنواره فیلم فجر فیلم هاي کوتاه در بخش آماتوري به نمایش در آمدند و در سال هاي 
بعد جشنواره سینماي جوانان در 3بخش فیلم، عکس و فیلمنامه، یکي از خاطرات 
سینمایي مهم عالقه مندان فیلم کوتاه در دهه هاي 60 و 70 را رقم زد. جشنواره اي 
که بعدها عنوان بین المللي هم یافت و از ســال۱382 با عنوان جشنواره بین المللي 
فیلم کوتاه تهران دور تازه اي را آغاز کرد. حاال سال هاســت که تهران پایتخت فیلم 
کوتاه شده است. جایي که هزاران فیلمســاز از ایران و سراسر جهان متقاضي حضور 

در آن هستند.
پس از اعالم آثار بخش هاي داستاني و مستند پذیرفته شده در سي ونهمین جشنواره 
فیلم کوتاه تهران، دیروز اسامي فیلم هاي بخش سینماي اقتباسي هم معرفي شد تا 

ترکیب آثار جشنواره سي ونهم به مرور مشخص شود.

جشنواره فیلم کوتاه یک دورهمی خوب است
آرش صادقی، مدیر فیلمبرداری در گفت وگو با مهر با اشاره به حضور فیلم های کوتاه 
در جشــنواره های بین المللی و تأثیر جوایز بین المللی و گسترش همکاری در سطح 
جهانی گفت: پیش از هر چیز باید یادآوری کنم که رسالت هنر جدای مباحث سیاسی 
است و باید به این مســئله به خصوص در حوزه ســینما توجه کرد. درست است در 
برخی از فستیوال ها به دلیل موقعیت هایی که جامعه ایران در آن قرار دارد، تعدادی از 
تصمیم ها و سیاست ها را دنبال می کنند اما در مجموع می توان گفت که طی سال های 

گذشته کمیت و کیفیت آثاری که به فستیوال ها ارائه می شود بسیار لحاظ می شود.
وی که تا امروز جوایز بین المللی همچون جایزه بهترین فیلمبرداری از جشــنواره 
فیلم استانبول، جشنواره فیلم هندوستان و جشنواره فیلم امریکن گلدن پیکچرز را 
دریافت کرده است، بیان کرد: در واقع نمی توان گفت که جوایزی که طی سال های 
اخیر در رشــته های مختلف توسط فســتیوال های بین المللی ارائه می شود به دلیل 

شرایط سیاسی و اجتماعی ایران است، بلکه در بخش داوری حساسیت های بسیاری 
در زمینه آثار مورد داوری وجود دارد.

این مدیر فیلمبرداری توضیح داد: به عنوان مثال طی سال های اخیر با توجه به جوایزی 
که از فســتیوال های بین المللی دریافت کرده ام متوجه شدم که به نکاتی در فیلم ها 
توجه می کنند که نشــان دهنده داوری حرفه ای در این فستیوال هاست. مهم ترین 
نکته در دیده شدن فیلم ها چه در سینمای بلند و چه کوتاه، قصه مناسب است. یعنی 
اگر فیلم یک قصه خوب داشته باشد تأثیر بســیار زیادی در دیده شدن کارگردانی، 
فیلمبرداری و بخش های دیگر دارد. البته برخی نیز معتقدند که جوایز بین المللی در 
سینما کاماًل سیاسی است اما من چنین نگاهی ندارم. تأکید می کنم که شاید در برخی 
از فستیوال های خاص این اتفاق رخ دهد اما در شکل کالن چنین روندی وجود ندارد 
و بیشتر جنبه هنری آثار در فستیوال ها مورد توجه قرار می گیرد. در عین حال داوران 
بسیار هوشمند و آگاه هســتند. به عنوان مثال به جزئیات کار فیلمبردار با دوربین و 

چگونگی فیلمبرداری توجه می کنند.
صادقی با اشــاره به اینکه نکته جالبی که وجود دارد این اســت کــه فیلم کوتاه در 
فســتیوال های بین المللی بهتر دیده می شود، گفت: فســتیوال های بین المللی به 
خوبی به این نوع از ســینما بها می دهند و می توان گفت که فیلــم کوتاه برای خود 
سر و شکل زیبایی در سطح بین المللی پیدا کرده است و همین باعث ایجاد اتفاقات 
خوب به خصوص در بخش فنی می شــود. یکی از نکات مثبتی کــه در زمینه جوایز 

بین المللی به خصــوص در حوزه هایی چون فیلمبرداری، صداگــذاری، تدوین و ... 
وجود دارد این است که هنرمندان فعال در این عرصه با حضور و دریافت جایزه های 
بین المللی در سطح جهانی شناخته می شــوند. همین باعث ایجاد تعامل میان ما و 
فیلمسازان خارجی می شود و نتیجه چنین تعاملی کســب تجربه های بیشتر برای 

هردو طرف است.
 

معرفی داوران و آثار راه یافته به بخش مستند »فیلم کوتاه تهران«
اعضای هیأت انتخاب و داوری و فیلم های راه یافته به بخش مســتند ســی ونهمین 
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران معرفی شدند. اسامی داوران و ۱3 فیلم مستند 
راه یافته به رقابت این رویداد بین المللی اعالم شــد. داوران بخش مستند این دوره از 
جشنواره عبارتند از محمدصادق اسماعیلی، عطیه زارع، یاسر فریادرس، حسن نقاشی، 

سیدمازیار هاشمی.
همچنین فیلم های راه یافته به این بخش به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:
  »آخرین آرزوی سیروس« به تهیه کنندگی و کارگردانی سجاد ترابی از تهران

  »امتحان تاریخ« به کارگردانی و تهیه کنندگی کاوه حدادی از بروجرد
  »امیر« به کارگردانی داوود میرزابیگی و تهیه کنندگی رسول احمدی از کرج

  »اویر« به کارگردانــی کورش فرزانگان و تهیه کنندگی انجمن ســینمای جوانان 
ایران- دفتر بندرانزلی و کورش فرزانگان

  »به من اشــاره کن« به کارگردانی فرح زارع مهرجــردی و تهیه کنندگی انجمن 
سینمای جوانان ایران و فرح زارع مهرجردی از تهران

  »پناه به دریا« به کارگردانی کامران رحیمی و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان 
ایران، کامران رحیمی و محمدرضا وجدی از بوشهر

  »روزگار مفید« به کارگردانی و تهیه کنندگی محسن عسکری زاده از تهران
  »سوری« به کارگردانی سولماز علیزاده و تهیه کنندگی علی خوشبخت از کرج

  »شازده حمام« به کارگردانی و تهیه کنندگی احمد صراف یزد از یزد
  »گالش منزل« به کارگردانی و تهیه کنندگی علی شهاب الدین از تهران

  »لوورخانه« به کارگردانی و تهیه کنندگی شروین وحدت و پیام عزیزی از تهران
  »مای سا« به کارگردانی و تهیه کنندگی علیرضا صبوری از گرگان

  »من زنده برگشتم« به کارگردانی مجتبی حیدری و تهیه کنندگی مجتبی حیدری 
و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی از تهران

  سی ونهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران 27 مهر تا 2 آبان ۱۴0۱ برگزار 
می شود.

تهران پايتخت فيلم كوتاه تهران
ترکیب آثار حاضر در سي ونهمین جشنواره بین المللي فیلم کوتاه تهران به مرور مشخص مي شود
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 امیر فوالدی
رئیس سازمان حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس ارتش 

حماســه های دوران دفاع مقدس سرمایه 
عظیم ایــن ملت ســرافراز اســت کــه باید 
برای تمامــی نســل ها بازگو شــود. حضور 
بیــش از ۲میلیــون و ۶۴۰ هــزار ســرباز در 
جبهه ها و تقدیم بیــش از ۴۰ هزار شــهید 
وظیفــه نشــانگر آن اســت کــه جوانانی با 
شور و حال با لبیک به ندای ولی فقیه زمان 
و برای دفاع از آرمان های انقالب اسالمی 
از همه تعلقات خاطر خود گذشتند تا پرچم 
پرافتخار ما همواره در اهتزاز باشــد و شما 
ســربازان و هر که لباس مقدس ســربازی 
بــه تــن دارد، وارثــان ایــن فرزانــگان تاریخ 
هستند که باید برای ادامه راه آنان تالش 

کنند. دفاع پرس

 حمزه علی کاویانی
جانشین فرماندهی نیروی دریایی 

راهبردی ارتش
تکنولــوژی ســاخت زیردریایی هــای 
پیشرفته که تنها چند کشور توانمندی 
ســاخت آن را دارند در اختیــار جمهوری 
اســالمی ایــران اســت. در برهــه ای از 
زمان با کمبود تجهیزات دفاعی دریایی 
مواجه بودیم اما امروز به همت جوانان 
و دانشمندان ایران اسالمی توانسته ایم 
انواع شــناور ها و زیرســطحی ها را تولید 
 کنیم و در ساخت موشک هایی خودکفا 
شــویم کــه برد شــان از ۳۰۰ تــا ۲ هــزار 

کیلومتر است. ایرنا
مژگان مهرابیگزارش

روزنامهنگار

سال ها از شهادت پســر جوانش می گذرد و داغ 
فراغی که بر دلش نشســته مثل روز اول جسم 
و جانش را می ســوزاند. انگار خیــال ندارد این 
آتش گر گرفته در وجود مادر رو به افول بگذارد؛ 
به خصوص حاال که سن و ســالی از او گذشته و پا 
به دوره سالخوردگی گذاشــته است. هر روز که 
می گذرد گویی دردی که به جانش افتاده بیشتر 
بی تابش می کند. می گوید: »من مظلوم ترین مادر 
شهیدم.« حق دارد برای گفتن این ادعا. چرایی اش 
به کابوس شبانه ای برمی گردد که 39سال هر شب به 
سراغش می آید. او تنها مادری است که مثله شدن 
جگرگوشه اش به دست کومله ها را با چشم های خود 
دیده است. فیروزه شجاعی، مادر شهید یوسف 
داورپناه از 5شهریور سال 1362 این درد جانسوز 
را با خود یدک می کشد. اما نکته دردناک تر اینکه 
کمتر کسی او را می شناسد و خبر از حال بدش دارد. 
مادر شهید داورپناه اسطوره ای است برای زنان این 
سرزمین؛ کسی که صبر را به زیباترین وجه خود 

معنا کرده است. پای صحبتش می نشینیم.

شرایطروحیمناســبینداردوهمچنینحوصله
چندانیبــرایگفتوگو.اماعطوفــتوجودیاش
مانعازاینمیشــودکهدربارهیوسفحرفینزند.با
همانلهجهزیبایکردیلببهسخنبازمیکند.به
سالهایپیشبرمیگردد؛زمانیکهدرمحلهچاهی
ارومیهساکنبودند.خودشمیگوید:»یوسفبیشتر
مسجدحضرتموسیبنجعفر)ع(میرفت.محصل
کهبودواردسپاهشد.چوندرسمیخواندنیمهوقت
درسپاهکارمیکرد.«سال62بودوجنگدراوجخود.
یوسفوقتیبهخانوادهاشگفتمیخواهدبهجبهه
برودمادررویخوشینشــاننداد.دلشبهاینکار
رضانبود.بهاوگفت:»یوسفتودانشآموزممتازی
هستیدوستدارمدانشــگاهبرویدرستراادامه
بدهی.«امایوســفجوابداد:»جنگکهتمامشد

دانشگاههممیروم.«اومرتبجبههمیرفتوهربار
همزخمیبرمیگشت.یکبارکهآمدنشطولکشید
مادردلنگرانبهمقرســپاهرفتوگفت:»خبریاز
بچهامندارم.خیلیوقتهخانهنیامدهاست.«مسئول
مقرسپاهساعتیازاینپایگاهبهآنپایگاهپرسوجو
کردوآنچهدستگیرششداینکهیوسفدربیمارستان
تبریزبستریاست.مادرسراسیمهبهآنجارفت.یوسف
رادیدکهبهعصاتکیهدادهوبهدوستانمجروحش
کمکمیکند.اوتــامادررادیدگفــت:»اینجاچه
میکنی؟برایچهآمدی؟«امامادربهجایپاسخدادن
پسررادرآغوشگرفتوصورتشرابوسهبارانکرد.
یوسفخودراکنارکشــیدوگفت:»مادرخیلیاز
مجروحانیکهاینجاهستندازخانوادهخوددورندیا
مادرندارند.اینکاررانکن.مبادادلشکستهشوند.«

قربانی کین کومله ها 
شهریورسال1362بود.یوسفدرعملیاتوالفجر2
غوغاکردهبودبرایهمینفرماندهاشمهدیباکری
برایشچندروزمرخصیتشویقیدرنظرگرفت.اوهم
بیفوتوقتساکخودرابستوراهیارومیهشدتا
بتواندمادرراببیند.اماوقتیبهآنجارسیدمتوجهشد
پدرومادرشبرایبرداشتمحصولبهروستایشان
درســقزرفتهاند.بهخانهخواهرشرفتتاخستگی
راهازتنبگیردوبهروستایآباواجدادیشانبرود.
ازظهرگذشتهبودکهبهروستارسید.انتظارداشت
مادربادیدناوخوشحالشودامااینطورنشد.مادر
دلیلبرخوردخودراتعریفمیکند:»وقتییوسفرا
بالباسسپاهیدیدمدلمآشوبشد.بهاوگفتمشمابا
لباسسپاهبهاینجاآمدی؟نمیدانیروستاپرازکومله
است؟یوسفازحرفماجاخورد.گفتمامانناراحتی
برگردم.گفتمنهمادرجاننگرانتوهستم.وگرنهاز
دیدنتخوشحالم.«مادرمرغوپلوییبرایشامدرست
کرد.امایوسفخستگیرابهانهکردوبدونخوردن
شامخوابید.بهمادرهمسپردکهبراینمازصبحاورا
بیدارکند.یوسفخوابیدامامادرنه.خوابشنمیبرد.
دلهرهدستازسرشبرنمیداشت.حقهمداشت.
صدایپايآدمهاییکهدرکوچهرفتوآمدمیکردند
لحظهایقطعنمیشد.برایهمینباالیبامرفتتا

نگاهیبهکوچهبیندازد.دیدکوملهها
باچراغقوهبههمعالمتمیدهند.
دلشهریریخت.بیتابیاشبیدلیل
نبود.بامروراینخاطــرات،حالش
دگرگونمیشودانگارکهکابوستلخ
هرشبشرادیدهباشد.ادامهمیدهد:
»چیزیبهرویخودنیاوردمویوسف
رابراینمازبیدارکردم.وضوگرفتو
مشغولنمازشدکهناگهانازباالی

دیوارکوملههامثلموروملخداخلحیاطریختند.
بااسلحهباالیسرمانایستادند.یکیشانبهیوسف
گفت:»برایخمینینمازمیخوانی؟!«یوســفهم
جوابداد:»اوالخمینینــهوامامخمینی.دومامن
برایخدانمازمیخوانم.«یکیازکوملههااسلحهرا
رویسینهمنگذاشتوگفت:»توهمکهحزباللهی
هستی؟برایســپاهیهاناندرستمیکنی.«آنها

همهچیززندگیمارامیدانستند.«

یک نفر کشته شود بهتر است تا ده ها جوان 
یوسفکهپریشانیمادرشرادیدبهکوملههاگفت:
»شــمابامنکارداریدمــادرمرارهاکنیــد.«آنها
بیرحمانهیوسفراجلویچشمخانوادهکتکزدند.
پدربیتابشــدومادرهمدستکمیازهمسرش
نداشت.شجاعییادآنشبشوممیافتد؛»منافقان
دستهاییوسفرابستندوهمینکهمیخواستنداز
داخلحیاطبیرونببرندیوسفبهآنهاگفتمنرااز
داخلروستانبرید.گفتندترسیدی؟!گفتنمیخواهم
زنانودختراناینجافکرکنندشمابهروستااحاطه
دارید.بچهامراباخودشــانبردند.دلمآرامنگرفت
مقداریطالباخودمبرداشتموبهمقرکوملههابردم.
باخودمگفتمشــایدطالهاراببینندیوسفراآزاد
کنند.«مادرواردساختمانمقرشد.روبهفرماندهشان
گفت:»یوسفمرابردیدحداقلبگذاریدیکلحظهاورا
ببینم.«بعدازاصرارزیاداجازهدادندداخلاتاقشود.
اویوسفرادرحالیدیدکهدورتادورشکوملههابا
اسلحهایستادهبودند.نزدیکپسرشدوآرامدرگوش
اونجواکرد:»میخواهمجایکوملههارابهبچههای
سپاهبگویمتابهکمکبیایند.مقداریطالهمآوردهام

بهآنهابدهمتاتوراآزادکنند.«یوسف
ابروانشرادرهمگرهدادوگفت:»طال
بهاینهابدهیدتاپولشراصرفخرید
اسلحهبرایکشتنرزمندههاکنند؟به
نیرویسپاههمحرفینزنچونبرای
بچههاکمینگذاشتهاند.میخواهند
همهراقتلعامکنند.یکنفرکشته
شودبهترازایناستکهدههاجوان

اینمملکتشهیدشوند.«

چادرم خلعت آخرت دردانه ام
مادررابیرونکردند.بهیوسفگفتنداگربهمسجد
برودودربــارهرهبرشبدبگویــدوتوهینکنداورا
آزادمیکنند.یوسفهمقبولکرد.بهمسجدرفت.
جایســوزنانداختننبود.مردمگــوشتاگوش
نشستهبودند.یوسفشــروعکردبهصحبتکردن.
ازامامخمینــی)ره(گفت.ازرهبرش؛ازکســیکه
استقاللرابهاینکشورهدیهکردهبود.آنقدردرباره
محاسنایشــانحرفزدکهکوملههااوراازمسجد
بیرونآوردند.بدنشراباســیگارسوزاندندتاتنبیه
شود.ساعتیبعدصدایرگبارتیربلندشد.صداخبراز
اتفاقبدیمیداد.یکیازکوملههابهدرخانهشانآمد.
گفت:»پسرتراکشتیم.«پدرباشنیدناینخبردنیا
رویسرشچرخیدورویزمینافتاد.مادرسراسیمه
بهمقرکوملههارفت.یوسفرادیدکهتیربارانشده
است.رویسینهاشپرازجایچاقو.بایادآوریصحنه
شهادتیوسفمنقلبمیشود:»هیچجایبدنش
سالمنبود.منراباپیکریوسفیکشبانهروزدراتاقی
تنهاگذاشتند.گریهکردمکهالاقلبگذاریداورادفن
کنم.قبولکردند.امابهشرطاینکهخودماینکاررا
انجامدهم.منماندموپیکرمتالشیشدهیوسف.«
اوزمینرامیکنــدوگریهمیکرد.نــهآدابدفن
میدانستونهنمازمیترابهیادداشت.ذهنشپاک
شدهبودازهمهچیزانگار.میگوید:»کفننداشتم.
چادرمرادوربدنپســرمپیچیدم.چادرسیاهمشد
خلعتآخرتدردانهام.بعدهماورادرخاکگذاشتم.
منازهمهبیکستربودم.نهبهیوسفآبدادمونهاو

رادیدمونههیچچیزدیگر.«

روایت مظلوم ترین مادر شهید
»فیروزهشجاعی«ازجنایتکوملههابرپیکرفرزندششهید»یوسفداورپناه«میگوید

مروریکوتاهبرخاطراتمشترکمیانرزمندگان
ماجراي غذای وحدت در جبهه

تهیهغذا،پختوتوزیعآندرجبههنیازبهشخصیداشتکهبانظم
وترتیببتوانداینکاررابهنحواحسنوبهموقعانجامدهد.اینافراد
میانرزمندگانبه»شهرداروقتیاخادمالحسین«معروفبودند.آنها
بهمدت24ساعتهمهوظایفتقسیموتوزیعغذاراانجاممیدادندوتا

شیفتبعدیشهردار،مسئولیترابرعهدهمیگرفتند.

غذای وحدت
غذابهصورتجمعیخوردهمیشد.دلگیریوبهگوشهایرفتنبرای
غذاخــوردنتقریباامریغیرعملیبود.اگرهــمگاهیچنیناتفاق
میافتاد،آنوقتبودکههمرزماندرتدارکبساطغذایوحدتبهنشانه
همبستگیباهمهمراهمیشدند.حتیگاهیودرشرایطیکهآرامش
درجبهههاحاکممیشد،گردانهایمشترکهمسفرهمیشدندو
برایخوردنوعدههایغذاییخوددرکنارهمدیگرسفرههایعریض
وطویلیپهنمیکردند.اینسفرههابه»غذایوحدت«معروفبود.
پرهیزازاســراف،ویژگیمهمدرآدابغذاخــوردنبود.اغلبغذاها
بهصورتکنسروشــدهمصرفمیشدکهبخشبســیاریازآنهابا

کمکهایمردمیبهجبهههاارسالشدهبود.

واویالی آب 
تامینآبموردنیازرزمندگانبرایآشامیدن،استحماموشستوشوی
لباسووســایلیمانندظرفوظروفیکیازمواردمهمدرجبههها
بودکهدرمناطقعملیاتیغربوجنوبکشوربهصعبالعبوربودن

جبهههاودسترســیبهرزمندگانمربوطمیشــد.امابهطورکلی
دسترسیبهآبدرخطوطمقدمجبههسختیهایبیشتریداشت.
گاهیپیشمیآمدکهرزمندگانبرایدسترسیبهآب،مجبوربودند
مســیریطوالنیراتاپشــتخطوطمقدمطیکنند.گاهیهمدر
مناطقسردسیر،برایتامینآبموردنیازشستوشومجبوربودنداز
آبحاصلازانباشتنبرفیاازآبجمعشدهدرچالههااستفادهکنند.
درگردانهاوپادگانها،محلیبراینصبدوشتعبیهشدهبود.حمامها
غالبابهعلتکمبودسوختوآبازاذانصبحتایکیدوساعتبعداز
آندایربودودرمابقیساعاتشبانهروزتعطیلمیشد.رودخانههاو
چشمههاهمبسترمناسبیبرایشناوحمامکردنبهشمارمیرفت.
همهاینهافقطدرشرایطیانجاممیشدکهازحملهوانجامعملیات

جنگیدرجبههخبرینبود.

شکار حشرات با شیشه مربا
خوزستانخصوصادرفصلگرماودرمناطقیچونکرخه،
شمالاندیمشکو...پرمیشــدازجانورانوحشراتموذی.
عقربورتیلازحشراتیبودندکهدرصورتگزیدنخطرات
جانیرابرایرزمندگانبهدنبالداشــتند.رتیلهامعموال
رویســقفراهمیرفتندوشیشــههایخالیمربابهترین
وسیلهبرایشکارآنهاوخالصشدنازشرگزیدنبهشمار
میرفت.حشراتیمانندسوســک،مگس،پشه،ملخ،کرم،
کرمشبتاب،زنبورو...مزاحمهایفصلیدرجبهههابودند.

پشــههابهخصوصهنگامحفرکانالهجوممیآوردندودرگرمای
50درجهجنوب،چنددقیقهخوابآرامراهمازرزمندگانمیگرفتند.
آنهامهمانانهمیشگیدرمناطقیمانندجزیرهمجنونوفاوبودندو
بهخصوصهنگاممجروحشدنرزمندگانآسیببیشتریبهزخمو
جراحتمیرســاندندبهطوریکهوقتیمجروحانرابهپشتجبهه
منتقلمیکردند،بدنآنهاتوسطاینحشراتموذیخالکوبیشدهبود.

رفاقت و تقسیم سوغاتی ها
امادرمیانهمهاینسختیها،رزمندگاناوقاتخوشیهمازبودن
درکنارهمسپریمیکردند.سبقترانندگاندرسوارکردنپیادهها
یکیازآنهابود.گاهیپیشمیآمدکه2خودروهمزمانجلویپای
رزمندگانپیادهتوقفمیکردورانندگانبهشوخیبههممیگفتند:
»هولنشو!بهدوتامونمیرســه!«.منظورآنها
ثوابصلواتودعاییبودکهدرازایسوارکردن

رزمندگاننصیبشانمیشد.
رزمندگانیکهبهمرخصیمیرفتندبادســت
پربهجبههبرمیگشــتند.خانوادهودوســتان
اغلبآنهاراباسوغاتیهایزیادیشاملمانند
خشکباروتنقالت،مربا،کنسرو،خوراکیهای
ســنتیو..راهیجبهــهمیکردند.تقســیم
سوغاتیهاباهمسنگریهاازاوقاتخوشمیان

رزمندگانبود.

خاطراتآزاده،اصغرنعلبندیپورازدوراناسارت
 عراقی ها ایمان اسرا را 

هدف گرفته بودند
روزهای ســختی را به چشــم دیده، لحظه هایی که 
تصورش برای نســل امروز غیرقابل باور است. زمانی 
که به جبهه رفت خیلی جوان بود. سن و سالی نداشت. 
برای دفاع از کشــور راهی میدان جنگ شده بود و 
بیشــتر از هر چیز به آن فکر می کرد که بتواند قدمی 
برای امنیت میهنش بردارد. اگر چه شهادت آرزویش 
بود اما نه به جانباز شدن فکر می کرد و نه اسیر شدن. 
او همان سال های اول جنگ به اسارت درآمد و 9سال 
از بهترین دوران زندگی اش را در اردوگاه موصل سپری 
کرد. »اصغر نعلبندی پور« معتقد است عراقی ها ایمان 
اسرا را هدف گرفته بودند غافل از اینکه آزاده ها برای 
حفظ دین و آرمان های خــود اردوگاه ها را تبدیل به 
کالس درس و دانشــگاه کرده بودنــد. نعلبندی پور 
خاطرات زیــادی از آن دوران دارد و برای مان تعریف 

می کند.

ســال1360بودکهبهمناطقجنگیاعزامشد.18سال
بیشترنداشت.میتوانستمثلدیگرهمسنوسالهای
خوددرشهرودیارشبماندوکســبوکارراهبیندازدو
زندگیاشرابکند.اماغیرتشقبولنمیکردکهدوستانش
درمیداننبردباشندواودرآســایش.نعلبندیپورازآن
روزهامیگوید:»آیتاهللمشــکینیآنزمانامامجمعه
تبریزبود.درنمازجمعهاعالمکــردکههرکسمیتواند
بهجبههبرود.وقتیاینحرفرازدجوانهادستبهکار
شدند3گردانبهصورتسازماندهیشدهبهجبههرفتند.
منهمجزءشــانبودم.هنگامحرکتازتبریزبهعنوان
فرماندهگردانمعرفیشدم.«اودراغلبعملیاتهاحضور
داشت.بهرغمسنکماماخوبمیدانستچهبایدبکند.
نعلبندیپورخاطرهشکستنیروهایعراقیدرآبادانرا
تعریفمیکند:»نیروهایدشــمندرسوسنگردمستقر
بودند.برایجلوگیریازپیشــرفتآنهابهسمتآبادان
باآنهادرگیرشــدیم.بااقدامبهموقــعرزمندههاآبادان

آزادشد.«

5روز محاصره 
بعدازآزادشدنآباداناوبهمنطقهغرباعزامشد.زمانی
کهبهآنجارسیددشــمنرامستقردرتپههایگیالنغرب
دید.رزمندههاعزمشانراجزمکردهبودندتابعثیهارابه
عقببرانند.عملیاتمطلعفجردرراهبود.عدهایمأمور
بودندمحورهایتعیینشدهراپاکسازیکنندتاراهبرای
دیگررزمندههابازشود.نعلبندیپورهمجزءشانبود.در
اینحیندرگیریشدیدیرخداد.باقیماجرارااززبان
خودشمیشنویم:»مادقیقاپشــتخطنیروهایبعثی
بودیم.روزهامخفیمیشدیموشبهاحرکتمیکردیم.
درآنچندروزباانــدکجیرهغذاییخودمانراســیر
میکردیم.آبنوشیدنیراهمازبارانتهیهکردهبودیم.
36نفربودیم.شبآخرمسیریپیداکردیمکهازمحاصره
خارجشویم.چندنفریازخطعراقعبورکردندوبهسمت
ایرانبرگشتند.اماباقیمانگرفتارتوپوخمپارهدشمن

شدیم.عدهایشهیدو11نفرماناسیرشدیم.«

لحظه تلخ اسارت
نعلبندیپورهمراهبادیگردوستانشدرچنگالبعثیها
افتادند.ناجوانمردانهدستهایشــانراباســیمتلفناز
پشتبســتندوهمانطورکهکتکشــانمیزدندآنهارا
بهمقرفرماندهیعراقیهابردند.هنوزاســرارامســتقر
نکردهبودندبعثیهــابازجوییراشــروعکردند.یکیاز
فرماندههاییکهآنجانشســتهبودزبانحرفهایاسرارا
برایعراقیهاترجمهمیکرد.چندساعتیاینکارادامه
پیداکردوعراقیهاوقتیدیدنــدنمیتواننداطالعاتیاز
اســرابگیرندآنهاراسوارماشــینکردندوبهخطمرزی
بردند.اوباقیماجراراتعریفمیکند:»یکشبمارادر
مرزخسرویبازداشتکردندوصبحبهخانقینوسپسبه
بغدادبردند.چندوقتــیدراردوگاهاالنباربودموبعدهم
بهموصلمنتقلکردند.تا9سالآنجابودم.«اوروزهای
پرفرازونشیبزیادیراپشتسرگذاشتهولحظهبهلحظه
آندورانراخوببهیــاددارد.میگوید:»عراقیهابههر
بهانهایاسراراشــکنجهمیدادند.خودشانرامسلمان
معرفیکردهبودنداماردیازمسلمانیدروجودشاندیده
نمیشد.وقتیصدایقرآنمیشنیدندناسزامیگفتند.
اگرکسیاذانمیگفتبهاوبرقوصلمیکردند.نمازرا
برایماممنوعکردهبودند.کارزشــتدیگرآنهااینبود
کهزمانمبادلهاســرامارابهلبمرزمیبردندساعتها
انتظارمیکشیدیمبعدمیگفتندایرانشماراقبولنکرده
است.بااینکارتحقیرمانمیکردند.اینکاربرایبعضی
ازاســراعذابآوربود.«رفتارهایضددینبعثیهابیشتر
ازشکنجهوکتکاســرارااذیتمیکردچراکهآنهابرای
حفظاعتقاداتشاناسلحهبهدستگرفتهبودند.موضوعی
کهعراقیهاازآنمیترسیدند.اوتعریفمیکند:»دشمن
سعیمیکرداســرارابهآرمانهاوفرهنگدینیبدبین
کند.اماهرچهسعیمیکردبیشتربهدربستهمیخورد.
بچههابههرطریقشــدهدعاوقرآنحفــظمیکردند.
مفاتیحراازماگرفتهبودندونمیدانســتنددربرگههای
ســیگاردعاوزیارتنامهنوشــتهایم.«اینآزادهاگرچه
روزهایسختوطاقتفرساییرادراردوگاهموصلپشت
سرگذاشتهامامعتقداســتاسرانهتنهادردوراناسارت
ایمانشانسستنشدبلکهباتبدیلبهکوهصبریشدند
کهبایددرکتابهانوشــت.اومیگویــد:»آنچهمارادر
اردوگاههاسرپانگهمیداشــتاتحادمانبود.عشق،ایثار

وصبرراازهمینجایادگرفتیم.«

رونمایی از 8 کتاب در حوزه 
ایثار و شهادت

انتشــاراتروایتفتحباهمکاریکنگرهسردارانو
15هزارشهیداســتانفارساز8عنوانکتابخود
باموضوعایثارگرانوشهدایاستانفارسرونمایی
کرد.کتابهای»سّرسر«بهقلمنجمهطرماح،»بوی
شــیرینفرهاد«،»دوســتتدارمبهیکشرط«و
»معجزهرتیان«بهقلمطاهرهکوهکن،»39کیلوتمام«
بهقلمسمیرااکبری،»بارانتشنه«و»آوریل3015«
بهقلممریمشیداو»ازبواناتتااوپساال«بهقلممحمد
طاهری8کتابیهستندکهدرهفتممهرماه1401
درسالنپیامبراعظمشیرازرونماییشدند.گفتنی
استکتاب»بویشیرینفرهاد«زندگینامهشهید
عبدالحمیدحســینیو»آوریل3015«زندگینامه
شهیدامنیت،اکبرعبداهللنژادتازهترینکتابهای
انتشاراتروایتفتحبهشمارمیآیندکهدرایامهفته

دفاعمقدسبهچاپرسیدهاند.

انتخاب برگزیدگان تئاتر 
دفاع مقدس

برگزیدگانتئاتردفاعمقدسبچههایمسجد)طهران(
طیمراسمیانتخابوتجلیلشدند.کورشزارعی،
مدیرمرکزهنرینمایشیحوزههنریدربارهاینخبر
گفت:»دربخشبازیگریمحمدنقیحیدری،زینب
جهانی،ســتایشمزینانینفراولتاسومرابهدست
آوردند.هیچدورنیستزمانیکهجوانانونوجوانان
امروزتئاتربچههایمســجددرتلویزیون،سینماو

عرصهتئاتردرخششداشتهباشند.«

مسیر رستگاری
کتاب»مســیررســتگاری«
داستانزندگیبهزادرستگاری
راروایتمیکند.پرستاریکه
مجاهدتهایــشراازدوران
دفاعمقدسآغازکــردهودر
بحرانشــیوعکرونــایکیاز
مدافعانســالمتبود.شبنم
غفاریحســینی،نویســنده
کتاب»درمســیررستگاری«
خاطــراتتلخوشــیریناین

پرستارراشــیواوباقلمیروانبیانکردهاست.اینکتاب
در344صفحهتهیهودرانتشــاراتشهیدکاظمیبهچاپ
رسیدهاست.دربخشیازکتابماجرایحضوراودرجبهه
رامیخوانید:»آنروزشایداندازهیکجنگمجروحآوردند
بیمارستان.آنقدرسرمشــلوغبودکهحتینمیتوانستم
نفسیتازهکنم.گلویمخشکشدهبودومیسوخت.درگیری
رسیدهبودبهنزدیکبیمارستان.گاهُگداریازدروپنجرهها
سرکمیکشیدمتویخیابانتاببینمچهخبراست.مأموران
رژیممرتبحملــهمیکردندومردمفــرارمیکردند.یک
دختربچههمتکوتنهاکزکردهبودکنارخیابانوفرارمردم
رانگاهمیکرد.پنجششســالهمیزد.باچشمگشتمدنبال
پدرومادرش.یکیازمریضهاصدایمزد.میخواستمبروم
سراغشکهدیدمسروصدازیادشــد.آمدمدمدِراورژانس.
ساختمانفعلیتغییرکرده.آنموقعچندتاپلهمیخوردو
واردالبیوسطبیمارستانمیشدیم.دویدملبپلهها.دیدم
یکپاســبانآنطرفخیابانرویزانونشستهاستودارد
نشانهگیریمیکند.کاظمیبود.اصاًلفکرشرانمیکردم
بهکیمیخواهدشــلیککند.دیگراینطــرفخیابانرا
نگاهنکردم.چنددقیقهبعدصــدایدادمردیپیچیدتوی
بیمارستان.هایهایگریهمیکردودادمیزدرضوان....«

نقلقولخبر

معرفیکتاب

خبر

آزاده سلطانی؛ روزنامهنگارگزارش

زندگی در جبهه و در ســنگرهای خاکی و بتنی که حکم خانه را داشت، تحمل گرمای 

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامهنگار

طاقت فرسای جنوب کشور و درگیر شدن با حشرات موذی و... خاطرات بسیاری را برای 
رزمندگان به یادگار گذاشته است. سیدمهدی فهیمی بخشی از خاطرات آن روزها را با 
عنوان آداب و رسوم سال های جنگ در کتاب »فرهنگ جبهه« مکتوب کرده است. این کتاب برگزیده نخستین دوره انتخاب پژوهش های 
کشوری در سال 1375است و به عنوان پژوهش برتر در حوزه فرهنگی، اجتماعی، خواننده را با شعارها، رجزها، یادگار نوشته ها، کلمات قصار، 
شوخ طبعی ها، بازی ها، اوقات فراغت و... که در جبهه ها و میان رزمندگان مرسوم بود، آشنا می کند. »فرهنگ جبهه« توسط انتشارات سروش 
در 2جلد چاپ شده و شامل آداب و رسوم، امور اجتماعی، امور عبادی، امور دفاعی و... در جبهه هاست که با تحقیق و پژوهش از رزمندگان 

50گردان و 21یگان شهرستان و استان تهران جمع آوری شده است. بخش هایی از جلد دوم این کتاب را با هم مرور می کنیم.
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معرفی کتاب »فتنه اعتقادی؛ 
مشروطه اقتصادی«

دیر زمانی اســت که بــا روی کار آمدن 
افکار انقالبی نگاه بخش قابل توجهی از 
حوزویان، مردم متدین و جامعه ایمانی به 
اسالم تغییر کرده و این تفاوت را می توان 
در نوع هیئت داری و عــزاداری و طرح 
مباحث و محتواهای بینشی از سر منابر 
رصد کرد. کتاب »فتنه اعتقادی، مشروطه 

اقتصادی« ازجمله کتبی است که مباحث آن از زاویه ای نو به 
موضوع عاشورا نگریسته و سعی کرده از دل سیره و سنت برای 
رفع خطرهای اعتقادی روز بهره بگیرد. این کتاب مسئله اقتصاد را 
به عنوان یکی از مهم ترین دریچه های ورود دشمن به منظور ضربه 
اعتقادی معرفی کرده و سپس علت تورم در ایران را با زبان روان 
مطرح می کند. این کتاب از تورم به عنوان مسئله ای که مشکالت 
متعددی را به مردم تحمیل کرده، آسیب شناسی جدیدی ارائه 
داده و در ادامه راهکاری جدید بــرای حل آن معرفی می کند. 
برخی عناوین کتاب عبارتند از: مشکالت اقتصادی؛ عامل هجمه 
به اعتقادات ملت ایران. مقابله ملت ایران با فاصله طبقاتی. سیره 
علوی در برخورد با فاصله طبقاتی. نقش فرهنگ »جمع المال« 
در شهادت امام حسین)ع(. اخالقیات رذیله ، عامل تحقق فرهنگ 
»جمع المال«. برخورد امیرالمؤمنین)ع( با ساختارهای اجتماعی 
مادی. تحلیلی جدید از روایت »الّنــاُس عبیُدالّدنیا«. ضرورت 
همزمانی حجم عظیم تولید با اوج زهد در مصرف. تناسب اوقاف با 
انگیزه های ملت ایران. علت غلبه ابن زیاد بر قیام مسلم.  این کتاب 
به همت پژوهشگران حسینیه اندیشه تدوین شده و توسط اداره 
کل امور مبلغین ســازمان تبلیغات اسالمی مورد حمایت قرار 

گرفته و انتشارات ویراستاران آن را عرضه کرده است.

جاهلیت چیست؟
حضرت آیت اهلل خامنه ای)حفظه اهلل(: بعثت برای مقابله با »جاهلیت« 
آمد. جاهلیت در ادبیات اسالمی، دوران قبل از طلوع نبوت پیامبر مکرم 
است. نباید تصور کرد که این جاهلیت، مخصوص جزیره العرب و عرب های 
مکه و حجاز و بقیه نقاط بود؛ نه، آن جاهلیت عمومیت داشت؛ ایران آن روز 
هم غرق در جاهلیت بود، امپراتوری روم آن روز هم غرق در جاهلیت بود؛ 
اسالم و بعثت پیامبر برای مقابله با همه این جاهلیت پدید آمد. جاهلیت 
فقط به معنای فقدان علم نیست؛ در تعبیرات اسالمی و در ادبیات اسالمی، 
جاهلیت معنای بسیار وسیع تری دارد؛ بخشی از جاهلیت، فقدان علم 
و نداشتن علم اســت اما جاهلیت به معنای وسیع عبارت است از غلبه و 
حاکمیت نیروی شهوت و غضب انسانی بر محیط زندگی؛ این می شود 
جاهلیت. جاهلیت یعنی جوامع انسانی، تحت تأثیر تمایالت شهوی و 
غضبی عمدتاً فرمانروایان خود به شکلی دربیاید که فضائل در آن گم بشود 
و رذائل حاکم بشود؛ این می شود جاهلیت. یک عرصه وسیعی از گمراهی 
در زندگی مردم جاهلی وجود داشت: از یک طرف مهارگسیختگی شهوات 
نفسانی، شهوات جنسی و امثال آن - حاال شما همین محیط جزیره العرب 
را نگاه کنید؛ بقیه محیط ها هم همین جور بود؛ به شکل مهارگسیخته ای 
غرق در شهوات بودند و هرکسی می توانست، شهوت رانی می کرد - و از 
آن طرف، همین انسان های تابع شهوت خود، در مقام قساوت و ویرانگری 
و خونریزی، باز تا نهایت حدومرزی که قابل تصور است می رفتند، یعنی 
کودکان خودشان را می کشتند؛ َقد َخِسَر الَّذیَن َقَتلوا اَوالَدُهم- کسانی که 
اوالد خود را به قتل می رساندند - َسَفًها بَِغیِر ِعلم؛)۱( این از روی سفاهت 
است؛ این سفاهت همان جاهلیت است. قساوت تا اینجا می رسد که کودک 
مردم که هیچ، زن و بچه بی گناه دیگران که هیچ، بر فرزند خود هم ترحم 
نمی کند! این می شود جاهلیت. از آن طرف شهوت، از این طرف غضب؛ 
آن وقت محیط زندگی، اسیر این دو احساس سرکش بی مهار قرار می گیرد. 
اسالم آمد این وضعیت را دگرگون کند. البته عیناً همین در دربارهای ایران 
ساسانی هم بود، در دربارهای امپراتوری روم هم بود، در بقیه جاهایی هم که 
امپراتوری ها و دربارها و حکمرانی های ظالمانه و طاغوتی بود وجود داشت. 

اسالم در مقابل همه این واقعیت زشت قد برافراشت.
منبع: برگرفته از بیانات رهبر معظم انقالب مورخ 1394/02/26

اندیشه راهبر

کتاب اندیشه

تعطیلی عقل
آیت اهلل جوادی آملی)حفظه اهلل(: »فضای جاهلیت، فضایی بود 
که در آن عقل خفته بود  . حضرت امیر علیه السالم فرمود: »نَعوذ باهلل 
ِمن ُسبات العقل«؛ ُسبات یعنی تعطیلی، حضرت عرض می کند خدایا 
پناه می برم به تو از اینکه عقل جامعه تعطیل شود. عقل وقتی تعطیل 
می شود که در جنگ درون به اســارت دربیاید؛ »کْم ِمْن َعْقٍل أَِسیر 
تَْحَت َهَوی أَِمیر« ؛ وقتی دهان این عقل را بســتند و آن را به اسارت 
گرفتند، میدان دار اندیشــه، وهم و خیال و میدان دار انگیزه، شهوت 
و غضب می شود. چنین شخصی کاری که می کند قطعی است، اما 
 ،» یقین ندارد. تعبیر قرآن این است که »إِْن ُهْم إاِلَّ کاْلَنْعاِم بَْل ُهْم أََضلُّ
حیواناتی که شــاخ می زنند، به جّد حمله می کنند، نعره می زنند یا 
نیش می زنند، اینها تصمیم جدی می گیرند اما عقل، برهان و یقینی 
در کار نیست بلکه وهم است که کار می کند؛ »وّهاٌم خیاٌل«، به تعبیر 
قرآن کریم، اینها مختال هستند. مختال یعنی انسانی که می گوییم 
»حیواٌن َخیال«، »حیواٌن عاقل« نیســت »حیواٌن َوّهام«، »حیواٌن 
شهوی«، »حیواٌن غضبی« است، مگر ما می گوییم این حیوانی که 
دارد نیش می زند یا حمله می کند یا گاز می گیرد یقین دارد؟ یقین 
یک نورانیتی است که مال مرتبه انسان است اما وقتی عقل بخوابد، 
شهوت و غضب میدان دار می شود و جاهلیت یعنی این. تعبیر قرآن 
کریم محققانه است، می فرماید: »إِْن ُهْم إاِلَّ کاْلَنْعاِم«، کتاب، کتاب 
ادب است، اصاًل فحش در آن نیست، می گوید 3 راه برای دیدن این 
حقیقت وجود دارد یا اهل کشف و شهود باش باطن اینها را ببین، یا 
حرف بزرگان را گوش بده، یا چند روز صبر کن در برزخ معلوم می شود 
چه کسی به صورت حیوان درمی آید و چه کسی به صورت انسان. در 
فرمایش پیغمبر است که »النَّاُس نِیاٌم«، یک انسان خوابیده مگر کاری 
جّدی نمی کند؟ مگر در خواب لگــد نمی زند؟ اما کارش روی همان 
نوم اوست. یک انسان سکران مگر کار جّدی نمی کند؟ مگر نمی زند؟ 
مگر نمی کشد؟ ما بگوییم چون کار جّدی می کند پس یقین دارد؟! 
َُّهْم لَفی َســکَرتِِهْم یْعَمُهوَن«، یعنی یک عده مستانه  فرمود این »إِن
 کار می کنند. اگر مســت یک کار جدی می کند؛ یقیــن ندارد، کار

 به دست وهم و خیال است.«
بیانات معظم له در درس تفسیر سوره مبارکه نجم، 1395/12/15

اندیشه مسطور

تکثیر و فردیت
نادر ابراهیمــی به عنوان یکی 
از نویســندگان معاصــر، آثار 
متعدد و فاخری را گاه در کمال 
سادگی و روانی نگاشته است. 
البته وی برای هــر مضمونی، 
نثــری جداگانــه دارد. زبان 
نوشــته های او گاه جدی، گاه 
شاعرانه و آهنگین، گاه پیچیده 

وگاه ساده و روان است.
»تکثیر تأسف انگیز پدر بزرگ« 

یکی از آثار نادر ابراهیمی اســت؛ کتابی که از قوت و غنای 
خوبی برخوردار است اما آنطور که باید در کنار دیگر آثار نادر 
ابراهیمی به چشم نیامده و کمتر به آن پرداخته شده است.

 داســتان کتاب به خاطر گونه علمی -تخیلی بودن، بین آثار 
نادر ابراهیمی متمایز است. اما همچنان روابط انسانی در این 
داستان مثل سایر کارهای این نویسنده در اولویت قرار دارد. 
شاید بتوان گفت که ما با یک اثر کامال متفاوت از ابراهیمی 
مواجهیم. داستان در مورد پیرمردی است که 2نوه دارد و با 
او زندگی می کنند. هنگامی که پیرمرد به دلیل کهولت سن 
دچار بیماری ها و ناراحتی های متعدد می شــود - که امری 
نسبتا طبیعی است- آنها می کوشــند او را از این وضعیت 
نجات دهند اما هرچه تالش می کنند، کارها خراب تر شده و 

نتیجه عکس می گیرند.
طی داســتان، اجزای بدن پدربزرگ که شــخصیت اصلی 
داستان محسوب می شــود به صورت کامال دیفرانسیلی با 
اشیاي دیگر جایگزین می شود. یک بار قلب او را درآورده و 
یک بار دستگاه گوارش، یک بار مغز، یک بار پوست و عضالت 
او و... از تن او خارج می شود. همه این اتفاقات هم به کمک 
علم فوق پیشــرفته بشــر آن روزگار اســت که رفته رفته و 
تدریجی اعضای بدن پیرمرد را تعویض می کنند تا پدربزرگ 
را زنده، سالم و شاداب نگه دارند و از مرگ او جلوگیری کنند. 
اما به نظر می رسد که روح پدربزرگ، آن چیزی که همیشه 
او را دوست داشــتنی و خاص می کرده حتی با همه ضعف و 

قوتش، جایی میان این همه عمل گم شده باشد.
شاید پدربزرگ، قربانی یک اشتباه است؛ اشتباه دوستانی 
مصلحت اندیش که تصور می کنند خیــر او را می خواهند. 
اما ایــن خیرخواهی، در عصــر رایانه ها و لیزرهــا و انرژی 
خورشــیدی و اعضای مصنوعــی و مهندســی ژنتیک به 
بهای گرانی تمام می شــود؛ به از دســت دادن پدربزرگ، 
با همه ویژگی هــای ظاهری اش همچون ســبیل هایش، 
نگاهش، لبخندش، لحن سخن گفتنش، نصایح و اندرزهای 
مخصوصش، خشــم ها و مهربانی هایش، با همه فردیتش. 
فردیت یعنی شخصیت یک فرد مختص خود اوست و اساسا 
ویژگی های ظاهری و باطنــی یک فرد در کنار هم می تواند 

یک من خاص و ویژه در عالم را بسازد.
فاجعه در داستان از جایی شروع می شود که دیگر به حرف 
و خواست پدربزرگ اعتنا نمی شود. به طوری که پدر بزرگ 
داستان در بخشــی از کتاب می گوید: شما به چه حقی فکر 
می کنید که مصلحت مرا بهتر از خودم می دانید؟ چرا خود 
را مجاز می دانید به جای دیگران درباره منافع شان تصمیم 

بگیرید؟
نادر ابراهیمی با قلم فاخر خود قصد دارد مســائل مختلفی 
را مطرح کند، همچون حمله تکنولوژی به روح انســان ها؛ 
چیزی که این روزها کم وبیش بــا آن مواجهیم؛ بالیی که 
علم مفرط بر سر بشر می آورد. از طرفی ابراهیمی به پدیده 
جاودانه زیستن پرداخته است؛ این آرزوی محالی که خیلی 
از افراد به دنبال آن هســتند و حاضرند برایش هزینه های 
هنگفتی صرف کنند. درحالی که تن آدمیزاد فانی است و از 
بین خواهد رفت. اما بشر دوست دارد تالش کند برای اینکه 

آن محال را ممکن سازد.

شاید حتی ابراهیمی از این روزهای ما هم خبر داشته است 
که افراد زیادی در رقابتی بی پایان می خواهند تمام اجزای 
بدنشــان را ترمیم، تعویض و تبدیل کنند؛ آن هم در تصور 
اینکه حتما بهتر و زیباتر خواهند شد، غافل از اینکه ممکن 
اســت تکثیر شــوند و دیگر خبری از آن فردیت، از آن من 

خاص نباشد.
ابراهیمی به یک موضوع خیلی مهم نیز در کتاب اشاره کرده 
اســت و آن رابطه منیت من با تن من است. او معتقد است 
که انسان به خودی خود و به اجزای بدنش است که خودش 
می شود یا روح، حقیقتی ماورای تن و بدن این خود انسان 
را می سازد. به نظر می رســد که در پس این داستان علمی- 
تخیلی سؤاالت فلســفی زیادی نهفته است و همین باعث 

می شود مخاطب وادار به تفکر و اندیشه شود.
قلم زیبای نادر ابراهیمی، تکثیر تأسف انگیز پدربزرگ را در 
۶  فصل نگاشته است که به شرح ذیل است: »تصمیم، ترمیم، 
تعویض، تبدیل، تبلیغ، تکثیر«. هــر ۶فصل با حرف »ت« 
شروع شده اند. شاید همین انتخاب کنایه ای به تکثیرکردن 

نیز داشته باشد.
تکثیر تأسف انگیر پدربزرگ، از آن دســته آثاري است که 
باعث می شود تا شــما به روح و من وجودی خود و دیگران 
بیشتر اهمیت دهید و خود و دیگران را در ظاهر جست وجو 
نکنید بلکه هر کس را با ویژگی های منحصر به فرد خودش 
قیاس کنید و بشناســید. خطوط کتاب به شــما یادآوری 
می کند که این تن و این جسم روزی تمام می شود اما هویت 
و روح شما تا ابد می تواند باقی بماند. به شما متذکر می شود 
که شما متشکل از جسم و روحید و هر بخش از شما مجموعا 
شما را خواهد ســاخت و هر کدام از ما یک فردیت خاص با 

ویژگی های مخصوص خودمان بر زمین هستیم.
پدربزرگ قصه نــادر ابراهیمی تالش می کند نگاه شــما را 
به خودتان، اطرافتان، علم، تکنولوژی و خیلی مســائلی که 
پیرامون ما در دنیا رخ می دهد، دچار تغییر و تحول کند. او را 

در این تکثیر تأسف انگیز همراهی کنید.

اندیشه داستان

دســت به چنین کاری زد هم امام حسن)ع( و 
امام حســین)ع( و هم عبداهلل بن ابی بکر )پسر 
ابابکر( و هم پســر عمر یعنــی فرزندان همه 
بزرگان اســالم با او مخالفت کردند و با توجه 
به آشــکار بودن انحراف، والیــت عهدی یزید 
را در زمان معاویه قبــول نکردند اما وقتی این 
کار در بیــن عموم انجام گرفت و ســلطنت به 
شکل موروثی به تثبیت رسید و فضای قدرت 
توحیدی و الهی کامــال ضربه خورد و حکومت 
و روابط سیاسی، به قبیله محوری و شکل قبل 
برگشت، بســیار طبیعی اســت که قوی ترین 
قبیلــه دوران جاهلیت )بنی امیــه( دوباره در 
مسند قدرت بنشــیند. وقتی جامعه نسبت به 
وضعیت سیاســی ماقبل بعثت پذیرش داشته 
باشــد و با توجه به مضمحل شدن آن چیزی 
که جامعه نبوی براســاس آن شــکل گرفته 
بود، شــرایط برای انکار وحی و بازگشــت به 
دوران جاهلیت بسیار مهیا به نظر می رسد. لذا 
حسب محاسبات قدرت مادی، می توان گفت 

محاسبات یزید، بی ربط و نامتناسب نبود.

عدم شرط تأثیر در قیام امام حسین ع
وقتی می خواهد جامعه اســالمی به کفر جلی 
برگردد، دیگــر قیام ائمه اطهار)ع( مشــروط 
به ِعده و ُعده نیســت. درحالی کــه اگر منظور 
حضرت از امر به  معروف  و  نهی از منکر، حالل 
و حرام  و احــکام فقهی می بــود، این واجب، 
مشروط به »تأثیر« است و حضرت می دانست 
کسی همراهشان نمی شود لذا »تأثیر« نخواهد 
داشــت. اما اگر منظور از معروف، اصل توحید 
باشــد و منظور از منکر، کفر و جاهلیت باشد، 
دیگر این واجب، مشروط به ِعده و ُعده و تأثیر 
وهله ای نیســت. لــذا حضرت از همــان ابتدا 
متوجه این هدف پلید یزید شد و بیعت با او را 
نپذیرفت و برای افشــای این هدف یزید، مدام 
بیان کرد که من در معرض خطر مرگ هستم؛ 
یعنی یزید می خواهد حافظ فرهنگ بعثت را از 
بین ببرد و وقتی تجســم فرهنگ بعثت از بین 

برود فرهنگ جاهلی جایگزین خواهد شد.
نکته دیگر در تأیید این هــدف پلید یزید این 
است که فضای شام )که پایتخت ناصبی گری 
و مرکز ســّب اهل بیت)ع( بود( توسط حضرت 
ســجاد)ع( و حضــرت زینــب)س( بــه نفع 
امام حسین)ع( منقلب شــد تا جایی که یزید 
مجبور به عذرخواهی شــد و اهل بیت)ع( را با 
احترام بــه مدینه بازگرداند و همــه تقصیر را 
به گردن عبیداهلل بیندازد. لذا این سؤال بسیار 
مهم مطرح اســت: در شــرایطی که به ظاهر، 
امام حسین)ع( شکست خورده و اهل بیت)ع( به 
اسارت گرفته شده اند، یک عده زن و بچه اسیر 
در مقابل فاتح جنــگ و در مرکز همه بغض ها 
و کینه ها بــه اهل بیت)ع(، چگونــه می توانند 
فضا را ۱80درجه تغییر دهند و یزید را مجبور 
به عذرخواهی و بازگرداندن اســرا با احترام به 
شــهر مدینه کنند؟! به نظر می رسد پاسخ این 
اســت حضرت سیدالســاجدین)ع( و حضرت 
زینــب)س( روی حساســیت های ناصبی ها 
نســبت به توحید و نبوت دست گذاشتند و به 
آنها اثبات کردند که یزیــد ضد توحید و نبوت 
عمل کرده و می خواهد بساط توحید و نبوتی را 
برچیند که شــما برای آن با امپراتوری روم در 
حال جنگ هستید و برای آن کشته می دهید.

پس موضوع اصلی عاشــورا، بحــث حفاظت از 
اسالم در برابر کفر است. به عبارت دیگر بازگشت 
کفر جلی و بت پرستی و تسلط آن بر اسالم و از 
بین رفتن مجاهدت ها و تالش های انبیای الهی 
و نبی اکــرم)ص( به عنوان الخاتم لما ســبق و 
الفاتح لمســتقبل، »تقیه بردار« نیست و نباید 
امت اسالمی به عقب و دوران جاهلیت برگردد.

فتنه اعتقادی و بازگشت به جاهلیت
تحلیلی تاریخی-کالمی از جایگاه »قیام« و »تقیه« در سیره ائمه اطهار

خطر اعتقادی
در پاســخ به ایــن ســؤال باید گفــت: دلیل 
عدم پذیرش بیعت توسط امام حسین)ع( و قبول 
شهادت و اسارت اهل بیت خود، به وجود آمدن 
خطری اعتقادی برای اســالم و مسلمین بود. 
البته وقتی خطر اعتقادی بیان می شود ممکن 
اســت ذهن ها منصرف به بحث های کالمی و 
عقلی و رد و اثبات های فکری و ذهنی شود اما 
اینگونه نیســت بلکه اعتقادات عالوه بر اینکه 
یک شــکل ذهنی دارد، یک تجسم خارجی یا 
به عبارت دیگر یک انعــکاس عینی و عملی نیز 
دارد. لذا می توان گفت اعتقادات یک »مکتب« 
درست می کند و دارای لوازم عملی ای است که 
تمایز خود را با دیگر مکاتب مشــخص می کند 
و همچنیــن از منحل شــدن در دیگر مکاتب 
جلوگیری می کنــد؛ زیرا مکتبــی که مدعی 
سعادت بشر است باید مرز خود را با دیگر مکاتب 
مشخص و حفظ کند و نباید با آنها درآمیختگی 
پیدا کند و تأثیر بپذیرد. در این صورت برتری 
مکتب دیگر را که از آن تأثیــر پذیرفته، قبول 

کرده است.

بازگشت به جاهلیت
بر این اســاس، حضرت اباعبــداهلل)ع( به علت 
جلوگیری از خطر اعتقادی بزرگ، دســت به 
قیام زدند؛ آن خطر اعتقادی بزرگ این بود که 
یزید برخالف همه اسالف خود و دیگر خلفایی 
که بعد از او به خالفت رسیدند، تصمیم داشت 
که جامعه و حاکمیت اســالمی را به کفر علنی 
و بت پرستی آشــکار برگرداند؛ یعنی درصدد 
نابودی تمام زحمت های نبی اکرم)ص( و همه 
انبیاء الهی بود و می خواســت تاریخ را به عقب 
بازگرداند. از اوصاف نبی اکرم)ص( که در زیارات 
آمده، این اســت: »الخاتم لما سبق و الفاتح لما 
اســتقبل«؛ یعنی نبی اکرم)ص( پایان دهنده 
ماقبل خود و آغاز کننده و گشایش دهنده دوره 

جدید و یک آینده نوین هستند. 
در واقع یکــی از احتمــاالت در تفســیر این 
توصیف پیامبر، این نکته است که قبل از بعثت 
نبی اکرم)ص( مسئله بت پرستی در عالم رواج 
داشــت و توحید در خطر و انزوا و فشار بود و با 
قیام و بعثت نبی اکــرم)ص( امنیت برای کلمه 
توحیدـ  اول در ســطح حجاز و بعد در ســطح 
منطقه و جهانیـ  فراهم آمد و یزید می خواست 
این دســتاورد مهم و ارزشــمند را که حاصل 
مجاهدت انبیاء الهی و مدیریت خداوند متعال 
نســبت به تاریخ بود، از بین ببــرد و به دوران 
»جاهلیت اولی« برگرداند. پس در این وضعیت، 

دیگر تقیه معنایی ندارد.

 تمایز یزید با سایر خلفا
بقیه خلفا با اینکه طبق اعتقادات شیعه، غاصب 

و جائر بــوده و از ســنت پیامبــر)ص( فاصله 
بزرگی گرفته بودند و مرتکب فحشا و محرمات 
می شدند اما این مرز اعتقادی بین اسالم و کفر، 
این تمایز مکتبی و این تفاوت مــرام و ایده را 
حفظ می کردند و در ظاهر بــه توحید و نبوت 
احترام می گذاشــتند و حتی بــرای آن هزینه 
کرده و از توحیــد دفاع می کردنــد؛ یعنی در 
دفاع از داراالسالم، با مشــرکین می جنگیدند 
و هزینه های مسجدســازی و ترویج و برپایی 
نماز، حــج و... را پرداخت می کردنــد اما یزید 
تصمیم گرفته بود امت و حکومت اسالمی را به 
کفر علنی و دوران بت پرستی آشکار برگرداند 
تا انتقــام اجداد خود را بگیــرد. یکی از مظاهر 
این تصمیم پلید یزید، اشعار کثیفی بود که در 

مجلس شام خواند: 
»لِعَبْت هاشــُم بالملک فال خبــٌر جاَء والوحی 
نََزْل...«: بنی هاشم بازی قدرت به راه انداختند 
و اساسا خبری از وحی نبود و من انتقام جنگ 

بدر را گرفتم.
مگر جنــگ بدر چــه جنگی بود؟ نخســتین 
درگیری نظامی بین اســالم و کفــر بود. حال 
یزید )به عنوان خلیفه مسلمین( شعر می خواند 
که  ای اجداد کافر من! ما انتقام شما را گرفتیم. 
پس مسئله اصلی بازگشت به بت پرستی جلی 
و کفر آشــکار بود. لذا ابتدا در مدینه با ارسال 
نخســتین نامه، حضرت را به قتل تهدید کرد و 
حضرت برای حفظ جان خــود از مدینه خارج 
شــد و هیچ کس در دنیای اسالم صدایش بلند 
نشــد! حضرت در مکه چند ماه پناه گرفتند اما 

هیچ کس به دفاع از ایشان برنخاست.
لذا اینکه حضــرت فرمودند: »علی االســالم 
الســالم، اذ قد بلیت االمه براع مثل یزید؛ باید 
با اســالم خداحافظی کرد اگر کسی مثل یزید 
حاکم امت اسالمی شــود«، منظور حضرت از 
اسالم، اسالم ناب محمدی و اهل بیت)ع( نبود، 
بلکه باید از اســالم با قرائت شــیخین )خلیفه 
اول و دوم( خداحافظی کرد. زیرا با اسالم ناب 
و اســالم اهل بیت)ع( در زمان غصب خالفت 
خداحافظی شــده بود و در آن دوران کســی 
به دنبال اهل بیــت)ع( نبود و شــاید به همین 
علت است که کمترین روایات از امام حسن)ع( 
و امام حســین)ع( به دست ما رســیده است؛ 
یعنی حتــی این بزرگــواران، مرجعیت علمی 

نیز نداشتند. 
لذا یزید به دنبال حذف اسالم با قرائت شیخین 
ـ با ظواهر توحید و نبوتـ  بود و اگر رســما و 
علنا محرمات و کبائــر را انجام می داد و تالش 
می کرد تقدس های معنــوی جامعهـ  که خلفا 
با تکیه به آنها بر مســند خالفت نشسته بودند 
ـ از بین ببرد، برای این هدف بود که پوســته 
نفاق را بردارد تا مانعی برای اطالق شــهوات 

کفرآمیزش نباشد.

قدرت قبیله
البته با توجه به محاســبات قدرت مادی، زیاد 
هم اشــتباه نمی کرد. در توضیح این امر باید 
گفت: منشــأ قدرت و تکیه گاه امر سیاســت 
در اعراب جاهلی، قبل از بعثت نبی اکرم)ص( 
مســئله قبیله، عشــیره، نژاد و خانــدان بود 
اما این فرهنــگ مدیریتی جاهلیت، توســط 
نبی اکرم)ص( شکســته شــد و از بین رفت. 
لذا هیچ کدام از خلفای قبــل از معاویه جرأت 
نکردند فرزنــدان خــود را به عنــوان خلیفه 
معرفی کننــد. زیرا مورد اعتراض مســلمانان 
قرار می گرفتند که »مگر قبیله بازی است! این 
قبیله گری را پیامبر به هم زده است.« در همان 
زمان قبیله گرایی جاهلیت عــرب، قوی ترین 
قبیله، قبیلــه قریش و در بیــن قبیله قریش، 
بنی امیــه از قوی ترین ها بود. لــذا بزرگ ترین 
دشــمن پیامبر در به هم زدن قبیله محوری، 
قبیله قریش بود؛ چرا که می دانســتند پیامبر 
بزرگ ترین تکیه گاه قدرت را از قبیله محوری 
دنیاپرستانه به ســمت قدرت الهی و ایمان به 
خدای متعال تغییر می دهد. به همین دلیل با 
پیامبر)ص( به جنگ برخاستند و شدیدترین 
واکنش ها را قبیله قریش نشــان دادند. نتیجه 
این کار بــزرگ پیامبــر)ص( این شــد که تا 
50سال بعد، کسی جرأت نکرد فرزندان خود 

را با فرهنگ قبیله گرایی به قدرت برساند.

 اما نخســتین کســی که این کار را انجام داد 
معاویه بود که مورد اعتراض خواص و اصحاب 
قرار گرفــت. به او گفتند: »تو ســلطنت به راه 
انداخته ای و می خواهی فرهنگ ایران و رومـ  
که ســلطنت را مورثی می کنندـ  را وارد سنت 
پیامبر کنی«. لذا نخســتین شخص که دست 
به چنین کاری زد معاویه بــود که برای فرزند 
خود در زمان حیات خود بیعت گرفت و فضای 
ســلطنت موروثی را به راه انداخــت. این در 
ادبیات اهل سنت نیز معروف است که معاویه 
خالفت را به ســلطنت تبدیل کرد. حتی وقتی 

شکوفه سادات مرجانی

درباره »قیام« امام حسین)ع( و علت تفاوت آن با »تقیه « دیگر ائمه معصومین)ع( در برخورد با حکومت های 
محمدصادق حیدری

روزنامه نگار
اندیشه 

غاصب و جائر مطالب و تحلیل های بسیاری مطرح شده است. در واقع یک سؤال اصلی وجود دارد و آن دینی
سؤال این است که چرا وقتی امام حسین)ع( بین شهادت و بیعت با خلیفه جور مخیر شد، بیعت را به هیچ 
عنوان نپذیرفت، اما بقیه ائمه معصومین)ع( وقتی بین بیعت و شهادت مخیر شدندطور دیگری عمل کردند. نوشتار پیش رو یکی از پاسخ های متداول 

را مورد نقد و بررسی قرار داده و سپس پاسخ مورد نظر خود را به همراه شواهدی عرضه می کند.
برای پاسخ به سؤال مطرح شده، معموال چنین جواب داده می شود که یزید به عنوان جانشین پیامبر خدا، نخستین خلیفه ای بود که به صورت 

رسمی و علنی کبائر و محارم را انجام می داد؛ مانند شراب خواری، زن بارگی، قمار و... .
اولین مشکل این پاسخ این است که با این تحلیل، نسبت به عملکرد بقیه ائمه معصومین)ع(ـ  نعوذ باهللـ  شبهه ایجاد می شود؛ زیرا بقیه خلفای 
اموی، خلفای مروانی و خلفای عباسی همگی اهل ارتکاب همین محرمات و بعضا با شدت بسیار باالتر بودند. چون هرچه زمان جلوتر می رفت 
قدرت این خلفا بیشتر می شد و سرزمین های بیشتری را تصرف می کردند و با تجربیات جدیدتری از دنیای لهو و لعب آشنا می شدند و آنها را در 
دربار خالفت، مهندسی معکوس می کردند. لذا خیلی عمیق تر و همه جانبه تر مشغول اینگونه محرمات می شدند؛ به عنوان نمونه، منصب »غنا« 
در دربار این خلفا ایجاد شده بود. یا فالن خلیفه مروانی فقط به نوشــیدن خمر نمی پرداخت بلکه استخری از شراب فراهم کرده و در آن شنا 
می کرد یا داستان معروفی درباره حضرت امام هادی)ع( در دربار متوکل نقل شده که درحالی  که مشغول نوشیدن علنی خمر و شراب بود، امام 
دهم را وارد دربار کرد. بنابراین محرمات بزرگی در زمان بقیه خلفا به صورت علنی و عمیق تری انجام می گرفت. لذا این اشکال به وجود می آید: 
با توجه به این همه فسق و فجور که بسیار گسترده تر از زمان امام حسین)ع( بود، چرا دیگر ائمه معصومین)ع( در مقابل این خلفا، قیام نکردند 

و حتی باالجبار با آنها بیعت کردند؟!  
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نمایشنامه لئوناردو داوودنژاد اولین بار 
سال98 در قم اجرا شــده بود. آیا از این موضوع 

خبر داشتید و آن اجرا را دیده بودید؟
بله، من در جریان کارکردن آن گروه بودم. محســن 
میرزاخانی )نویسنده اثر( رفیق 25 ساله من است، یعنی 
دوستی ما از دوران هنرستان صداوسیما ادامه دارد تا 
همین حاال. بنابراین در جریان تولید این نمایشنامه 
بودم. در آن مقطع، یعنی ســال98 مــن هم درگیر 
کارگردانی یک کار دیگر بودم و هم در 2نمایش مشغول 
بازی بودم. به عالوه اینکه نمایشنامه لئوناردو داوودنژاد 
که آن گروه محترم در شــهر قم کار کردند، به لحاظ 
تعداد اجرا، بسیار محدود بوده و همچنین آن دوستان 
متن اولیه را کار کردند. آنچه االن در ســالن انتظامی 
روی صحنه است، نمایشی است که در بیش از نیمی از 
نمایشنامه خودم دست بردم و تغییراتی در آن اعمال 
کردم. خیلی موارد را هم با خود محســن میرزاخانی 
چک کردم، یا یکســری چیزها را در اتودهای حین 
تمرین درآوردیم و جایگزین هایی را انجام دادیم. در هر 
صورت من در جریان آن اجرا بودم و می دانم اجرای آنها 
براساس متن اولیه ای بود که نوشته شده، چون خیلی 
از ریزه کاری های اجرای سالن انتظامی، به هیچ عنوان 
در آن متن وجود ندارد. من آن اجرای قم را هم ندیدم.

با توجه بــه اینکه متن براســاس 
نمایشنامه »هنر« اثر یاسمینا رضا نوشته شده، 
چرا همان متن اصلی را اجرا نکردید و سراغ این 
متن اقتباســی و کمدی رفتید؟! به خصوص که 
زمان زیادی از کارگردانی نمایشنامه تلخ و تراژدی 

»تجربه های اخیر«، توسط شما نمی گذرد.
نمایشنامه خانم یاسمینا رضا بسیار اثر جذاب و خوبی 
است اما 2نکته وجود دارد؛ اول اینکه آن نمایشنامه 
بارها و بارها در کشورمان و شــهر تهران اجرا شده. 
اولین  بار اواخر دهه70 بود که این متن توسط زنده یاد 
داوود رشیدی در سالن چهارســوی تئاترشهر روی 
صحنه رفت که خود آقای رشــیدی همراه با سعید 
پورصمیمی و فرهاد آییش بــازی می کردند. من آن 
اجرا را دیدم. در همان مقطع، پارسا پیروزفر هم این 
نمایشنامه را در فرهنگسرای شفق کار کرد که خودش 
بازی می کرد و امیر جعفری و سیاوش چراغی پور. در 
طول سال های اخیر این نمایشنامه توسط گروه های 
مختلف کار شــده یا از آن برداشت های مختلفی  در 
همان فضای اروپا که اصل نمایشنامه است، کرده اند. 
گروه های دانشــجویی و گروه های آماتور خیلی این 
متن را کار کرده اند. آخرین بار هم از میان گروه های 
حرفه ای، وحید رهبانی این نمایشنامه را در تماشاخانه 
پالیز و با بازی داریوش فرهنگ، محسن حسینی و امید 
روحانی روی صحنه برد. همیشه نگاهم این است که 
یکسری نمایشنامه ها توسط آدم ها و گروه های مختلف 
با نگاه های مختلف، خیلی کار شده اند. به همین دلیل 
عمدتاً سعی می کنم از اجرای نمایشنامه ای که بارها 
تکرار شده فاصله بگیرم! این جور وقت ها بیشتر فکر 
می کنم من چه کار جدیدی می توانم با متنی بکنم که 
بارها اجرا شده و همه دیده اند! یکی از چالش های بین 
من و محسن میرزاخانی آن بود که بیاییم این فضا را 
تغییر بدهیم. اگر بخواهیم همان فضای روشنفکری را 
که در متن خانم یاسمینا رضا وجود دارد اجرا بکنیم، 
خب بارها اجرا شده و همه دیده اند و از قصه خبر دارند. 
جذابیت این متن، آن می شود که ما موقعیت و جغرافیا 
و حتي جنس آدم ها و ادبیات شــان را تغییر بدهیم. 

شرایط محیط زندگی شــان را تغییر بدهیم. اینطور 
مواقع چه چیزي بهتر از اینکه شما به جغرافیای خودت 
بیایی؟! وقتی بیایی در کشور خودت، طبیعتاً آدم ها 
ملموس تر می شوند، با آدم ها می توانید همذات پنداری 
بیشتر و بهتری پیدا بکنید و می توانید جواب بهتری 
هم از مخاطبت بگیری. احساس بدی هم از انجام این 
کار ندارم. اتفاقاً خیلی حس خوبی دارم از اینکه فضای 
نمایشنامه در زمان حال شهر خودمان تهران می گذرد، 
ولی در مورد بخش دوم پرسش، باید بگویم من اصوالً 
هیچ وقت خودم را محدود نکــرده ام؛ چه در فضای 
بازیگری و چه کارگردانی. همیشه گفته ام بازیگری 
برای من اول است و کارگردانی دوم. اصوالً همیشه این 
اشتیاق و عالقه در من وجود دارد که فضاهای مختلفی 
را در بازیگری و کارگردانی تجربه کنم. االن آخرین 
کاری که به عنوان بازیگر روی صحنه دارم که اجراهای 
پایانی آن را پشت سر می گذاریم، نمایش »پرسپکتیو« 
است که من نقش یک آدم متوهم را در فضاهای فانتزی 
و کمیک بازی می کنم. نمایش قبلی من در مقام بازیگر، 
»پنگوئن های افسرده« بود که فضایی بسیار جدی و 
تلخ را در نقش یک خرده فروش مواد و قاتل خونسرد 
تجربه کردم. اصوالً در حیطه بازیگری هم تالشــم 
این بوده که جغرافیای مختلفــی را تجربه بکنم. در 

کارگردانی هم چیزی غیر از این نیست. 
برای مثال، »دوزخ« نوشته  ژان پل سارتر  را کار می کنم، 
بعد از آن »پزشک پوشالی« اثر  چارلز دیزنزو  را در یک 
فضای کامالً کمدی کار می کنم! یا همانطور که خودتان 
اشــاره کردید، قبل از این نمایش، من »تجربه های 
اخیر« را کار کردم که فضایی بسیار تلخ در یک بستر 
تاریخی دارد با قصه  ای عاشــقانه امــا االن لئوناردو 
داوودنژاد یک فضای مفرح، شاد، کمدی و معاصر دارد، 
یعنی شاید ماجرای لئوناردو داوودنژاد همین امروز و 
االن اتفاق می افتد. این به عالقه من  در تجربه کردن 
فضاهای مختلف برمی گردد و به هیچ عنوان دوست 
ندارم خودم را محدود بکنم به یک فضای خاص. این 
ماجرا هم خیلی به حال شخصی من و هم به یادگیری 

و فهم بیشتر من از دنیای تئاتر کمک می کند.

مخاطب نمایش »لئوناردو...« در مواجهه 
با این اثر قرار است چه پیامی دریافت بکند؟ آیا 
هدف تان نقد فضاهای هنری و روشنفکری بود 
یا قصد داشتید فقط یک داستان خنده دار را به 
نمایش بگذارید و تماشاگر افسرده و بی حوصله 

این روزها را بخندانید؟!
یکی از مهم ترین چیزهایی که تماشــاگر می تواند 
به عنوان پیام از نمایشــنامه این کار دریافت بکند، 
آن ا ســت که آدم ها را خیلی زود قضاوت نکنیم. اگر 
شناخت کاملی از کســی نداریم، قضاوتش نکنیم. 
شاید آدمی که قضاوتش می کنیم، اگر اسم و فامیلی 
یا تیپ و ظاهر عجیب و غریبی دارد، اگر دارای انجام 
حرکات و ســکنات عجیب و غریبی اســت، حتماً 
 قرار نیســت که او آدم پس رفته  ای باشــد یا چیزی

حالی اش نیست.
 از نگاه من، یکی از مهم ترین پیام های نمایش همین 
است: آدم ها را زود قضاوت نکنیم. آدم ها شاید همان 
چیزی باشــند که درباره شان گفته می شــود و ما 
به خاطر قضاوت زودهنگام، ممکن است همه چیز را 
از بین ببریم. البته هدف من قطعاً نقد فضای هنری 
و روشــنفکری هم بوده. اگر صادقانه بگویم، در همه 
فضاهای هنری موجود، اعم از تئاتر، سینما، نقاشی، 

مجسمه سازی و... اصوالً اغلب آدم ها خیلی زود فکر 
می کنند با تولید یک اثر هنری صاحب یک جایگاهی 
هستند. درصورتی که اینطور نیست. هنر مبحثی ا ست 
که با رنج و زحمت و تالش اتفاق می افتد. هنر واقعاً ره 
صدساله را یک شبه رفتن نیست، ولی خیلی ها با تولید 
یک یا 2اثر هنری فکر می کنند جزو آدم هایی  هستند 
که می توانند درباره مسائل هنری هم صحبت کنند و 
حتي ادعاهای روشنفکری هم داشته باشند. در جامعه 
خودمان و فضای تئاتری ما هم کم نیست. قطعاً یکی از 
اتفاق ها برای من این بوده که نقد هم بکنم. طبیعتاً زود 
قضاوت کردن این 3 آدم و بین دیالوگ ها نقد آدم های 
هنرمند و فضای روشنفکری هنری باعث می شود در 
پایان آن فاجعه اتفاق بیفتد. همچنین یکی از اهداف 
این بوده که تماشاگر افسرده و بی حوصله این روزها را 
بخندانم. هدف دیگرم از اجرای لئوناردو داوودنژاد این 
بوده که تماشاگر بیاید داخل سالن و تا جایی که فهم و 
شعورمان اجازه می دهد یک ساعت او را بخندانیم و از 
فضای موجود در جامعه و شرایط امروز کشور رهایش 
بکنیم. همیشه نگاهم این است اگر من در این 55دقیقه 
اجرا، به اندازه یک ربع خنده روی لبان تماشــاگرم 
بیاورم، خودم را یک برنده کامل می دانم! ولی فضاهای 
متفاوت کاری، باعث می شــود نگاه ها هم متفاوت 
بشود. مثالً در تجربه های اخیر نگاهم این بود که وقتی 
تماشاگر از سالن بیرون می آید، بنشیند حسابی فکر 
بکند؛ به خودش، به پدر و مادرش، به گذشتگانش. االن 
در لئوناردو داوودنژاد یکی از اتفاق های مهم برای من 
این است که تماشاگر وقتی از سالن خارج می شود، 
دست کم من برای 10دقیقه به او حال خوب انتقال داده 

باشم که کمی از فضای موجود فاصله بگیرد.

نمایش لئوناردو... اثری ساده، کوتاه 
و مفرح با کارگردانی حرفه  ای و تمیز اســت. آیا 
نمایشنامه شما را به سمت این سبک از کارگردانی 
رئالیستی با نور تخت هدایت کرد یا خودتان اصرار 

نمایشی كه شنیدنی است
گفت وگو با »حسین کشفی اصل«، کارگردان نمایش »لئوناردو داوودنژاد«

من اصوالً هیچ وقت خودم را محدود 
نکــرده ام؛ چــه در فضــای بازیگــری 
و چــه کارگردانــی. همیشــه گفتــه ام 
بازیگــری بــرای مــن اول اســت و 
کارگردانی دوم. اصوالً همیشــه این 
اشتیاق و عالقه در من وجود دارد که 
فضاهــای مختلفــی را در بازیگــری و 

کارگردانی تجربه کنم

طنز تارانتینویي
هنرها با هم بده بستان دارند. ایده ها و مفاهیم در مدیوم هاي 
مختلف هنري در نوسان هستند و مرزهاي میان شان محو 
شده اســت. نمایش »لئوناردو...« نیز به نوعي هم به نقاشي 
ارجاع داردـ  نام لئوناردو داوینچي، نقاش مشهورـ   و هم به 
عالم سینما مربوط است. از میان گفته هاي حسین کشفی اصل 
درباره این ارتباطات میان رشته اي وسایر جنبه هاي نمایش 

نکات زیر را انتخاب کرده ایم.

نمایشي تقدیم به کوئنتین تارانتینو
من هر کدام از کارهایم را به یک عزیزی تقدیم  یا از او یاد می کنم. 
این یک مسئله دلی است. کوئنتین تارانتینو یکی از فیلمسازان 
محبوب من است. آثارش را بسیار دوست دارم. به نظرم فیلمساز 
عجیب و غریبی است. او کارگردانی است که خشونت در کارهایش 
دیده می شود اما همراه با یک طنز بسیار عجیب. این کار در وهله 
اول بیشتر یک ادای دین است از عشق و عالقه ام به این فیلمساز. 
البته یک جاهایی از کار رگه هایی را از نگاه این فیلمساز می بینیم. 
اگر می خواستم از این پیش تر بروم، شاید باید بیشتر در متن دست 
می بردم و شاید زیاده گویی می کردم. اگر می خواستم نگاهم خیلی 
معطوف به تارانتینو باشد، شاید کمی از اصل و اساس متن و فضای 
رئالی که در تهران اتفاق می افتد، دور می شــدم. در همین حد و 
اندازه برای من کافی بود. هرچند شاید برخی مخاطبان مثل شما، 
از این نظر احساس کمبود بکنند و بگویند می تواند بیشتر هم باشد.

طراحی صحنه کاربردي
درباره طراحی صحنه باید نکتــه  ای را بگویم. ما در فضایی تئاتر 
کار می کنیم که وقتی شما در سالنی اجرا می روید و بعد از شما، 
اجرای دیگری در آن سالن است، باید در کوتاه ترین زمان ممکن 
صحنه را جمع بکنید و در کوتاه ترین زمان ممکن باید بچینید. 
سالن انتظامی که خوب است، چون در آن 2نمایش اجرا می شود. 
برخی ســالن های خصوصی حتي 3اجرا در یک سالن دارند. به 
همین دلیل در اغلب نمایش های کشور ما )نه همه آنها(، به سمت 
چیدمان رفته ایم. ببینید، االن اجرای من ساعت 7است و 5دقیقه 
مانده به8، اجرای من تمام می شــود. چیدمانی را که آن وســط 
وجود دارد، دســتیاران من باید در عرض 5دقیقه جمع بکنند، 
چون ساعت 8:30 اجرای دیگری در آن سالن اتفاق می افتد. اگر 
محل اجرای ما یک سالن تک اجرایی بود و از طرفی اوضاع و احوال 
اقتصادی تئاتر این اجازه را بدهد، من این فضــا را قطعاً خانه تر 
خواهم کرد! ولی دست وبال ما بسته است و تا یک جایی می شود 
پیش رفت. در این طراحی صحنه، خب خانه بهزاد یک خانه کاماًل 
مجردی اســت. در مورد آن میز 4نفره یکی از دالیلم این بود که 
توازنی را در دو سوی صحنه ایجاد بکنم اما تنها استفاده  ای که از 
میز می شود، در پایان نمایش این  است که یکی از بازیگران پشت 
آن میز می نشــیند. کاربردي در جای دیگری برای آن احساس 
نکردم، ولی چون تئاتر یک اثر پویا و زنده اســت، همینطور که 
اجرای ما جلو می رود، شــاید در شــب های آینده به کشف های 

جدیدی برسیم و از آن میز ناهارخوری استفاده بیشتری بشود.

یک سالن مناسب
نمایش لئوناردو... قرار بود ســال 1400در تماشاخانه انتظامی 
اجرا بشود که متأســفانه خوردیم به تعطیالت کرونا در تابستان 
آن سال و پرونده این کار بسته شد. 3ماه پیش که اجرای نمایش 
»تجربه های اخیر« در تئاترشهر تمام شد و بازخوردهای خوبی 
هم داشت، خیلی بابت برخورد رئیس پیشین آن مجموعه اذیت 
شدم. حتی آقای طاهری )رئیس جدید تئاترشهر( خیلی به اجرای 
ما محبت داشتند و با اینکه نخستین روز مدیریت شان مصادف با 
آخرین روز اجرای ما بود، به تماشای نمایش ما آمدند و پرسیدند 
»چرا اجرای تان را تمام کردید؟ مگر کارتان نمی فروشد؟!«. گفتم 
بلیت های نمایش ما از 2هفته قبل فروش رفته و تمام شــده اما 
رئیس قبلی تئاترشــهر خیلی ما را اذیت کرد. هر کاری الزم بود 
انجام شد که »تجربه های اخیر« انجام نشود اما آن نمایش در حد 
و اندازه خودش به بهترین وجه ممکن انجام شد. اصاًل کار ما قرار 
نبود در کارگاه نمایش اجرا بشود. قرار بود در سالن سایه اجرا برویم. 
هنوز خیلی ها در فضای مجازی به من پیام می دهند که »نمایش 
تجربه های اخیر را دیگر اجرا نمی کنید؟! ما نتوانستیم نمایش را 
ببینیم، چون بلیت نبود!«. من قطعاً دور دوم اجرای »تجربه های 
اخیر« را خواهم داشــت. زمانش را نمی دانم، ولــی خیلی دور 
نیست. می خواهم بگویم من برای دور دوم همان نمایش به خانه 
هنرمندان مراجعه کردم. دوستان به من گفتند چون آن را در یک 
سالن دولتی اجرا رفتم، نمی توانم بازتولیدش را هم دوباره در یک 
سالن دولتی بروم. حرف شان هم منطقی و قانونی بود اما به من 
لطف داشتند و گفتند که مشتاقیم شما کار جدید به این سالن 
بیاورید. همانجا گفتم چی بهتر از نمایش لئوناردو داوودنژاد که 
پارسال هم قرار بود در همین سالن اجرا بشود و اتفاق نیفتاد. ضمن 
اینکه دوست داشتم به اندازه وسع خودمان، کمی حال مردم را 
شاد و خوب تر بکنیم. سالن انتظامی هم سالن خیلی گرمی است و 
من آن را دوست دارم. بسیار هم به فضای کار من کمک کننده بود. 
با توجه به طراحی صحنه ای که من دارم، از تمام درهای ورودی و 
خروجی هم به عنوان اتاق های خانه بهزاد استفاده کرده ام. اینجا 

سالنی است که حال من با آن خوب است.

انتشار »قانون قزوینی«
انتشــارات امیدفــردا کتاب 
»قانون قزوینی: انتقاد اوضاع 
اجتماعی ایران در دوره ناصری 
به همراه رســاله پیشنهادی 
برای اصالح امور مملکت« اثر 
میرزا محمدشفیع قزوینی را 
در 94صفحه و بهای 40هزار 

تومان منتشــر کرد. در این مجموعه 2رساله خطی 
منتشر شده است. نخســت کتابچه قانون که به نام 
مؤلف آن »قانون قزوینی« نام گذاشته شده و دیگری 
کتابچه ای اســت حاوی پیشنهادهای اصالح طلبانه 
یکی از دیوانیان اهل قلم که ازجمله اندیشــمندان و 
نظریه پردازان پیشامشروطه به حساب می آید. انگیزه 
تألیف این رســاله فراهم آوردن پاسخی بوده است 
به نظرخواهی امیر کبیر از مردم تا معایب امور و نظرات 
اصالح   طلبانه خودشان را به آگاهی حکومت برسانند. 
این رساله در سال 1285/18۶۶ به وسیله محمد شفیع 
قزوینی که دکان کالهدوزی داشــته تهیه شده و به 
امیر تقدیم می شــود. آنگاه امیر او را احضار می کند 
و به خدمت خفیه نویســی می گمارد. نگارش چنین 
رساله ای به قلم یکی از کسبه بازار اهمیتی خاص دارد؛ 
چه نشان می دهد که بازاریان با روشن بینی مسائل و 
مشکالت سیاسی و اجتماعی را می دیدند و مردمانی 
آگاه و صاحب درد و صاحب نظر بودند و اگرچه بیشتر 
به توزیع رساله های اجتماعی روشنفکران و توضیح و 
بحث درباره مسائل مطروحه در آنها می پرداختند اما 
گاهی نیز خود دست به قلم می بردند و آثاری درباره 

این مسائل تألیف می کردند.

مرد دو چهره
کتاب »دکتر جکیل و آقــای هاید و دو 
داســتان دیگر« نوشــته رابرت لوئیس 
استیونســون به تازگی با ترجمه مهرداد 
وثوقی توسط انتشــارات ققنوس منتشر 
و راهی بازار نشــر شده اســت. این  ناشر 
پیش تر ترجمــه 2رمان دیگــر ادبیات 
وحشت یعنی »دراکوال« و »فرانکشتاین« 
را نیز در قالب مجموعه »ادبیات گوتیک« 

منتشر کرده است. این کتاب ها همانطور که مشخص است از نظر 
عناصر ترس، موجودات غیرطبیعی و متافیزیکی، مرگ و... با هم 
اشتراک دارند. رابرت لوئیس استیونســون، نویسنده انگلیسی 
»دکتر جکیل و آقای هاید« متولد 1850 و درگذشــته به سال 
1894 است. او رمان معروف دیگری با نام »جزیره گنج« هم دارد 
اما »دکتر جکیل و آقای هاید«ش به واســطه شهرت در ادبیات، 
به صورت ضرب المثل درآمده است. مؤلف »دکتر جکیل و آقای 
هاید« در این کتاب درگیری نیروهای خیر و شر را به تصویر کشیده 
و پلیدی های وجود انسان را به مخاطب نشان داده است. نسخه ای 
که انتشــارات ققنوس از ترجمه این رمان کوتاه منتشــر کرده، 
2داستان کوتاه از این نویسنده را نیز با عنوان های »مرده دزد« و 
»اوالیا« را هم شامل می شود. شخصیت اصلی رمان مورد اشاره، 
دکتر جکیل است که در خانه خود آزمایشگاهی به راه انداخته و در 
تالش است معجون یا دارویی بسازد که بتواند رفتارهای مثبت و 
منفی شخصیتش را از هم جدا کند. در نهایت هم موفق می شود و 
به واسطه آزمایش هایش، موجودی به نام آقای هاید ساخته می شود 
که شخصیتی شرور دارد اما کنترلش آسان نیست. ترجمه مهرداد 
وثوقی از »دکتر جکیل و آقای هاید«  براساس نسخه ای انجام شده 
که انتشارات سیگنت کالسیک در ســال2003 منتشر کرده و 

نسخه اصلی آن مربوط به سال 1978 است.
این کتاب با 228 صفحه مصور، شمارگان هزار و100نسخه و قیمت 

95هزار تومان منتشر شده است.

بازی »شکست داعش« وارد بازار شد
بازی »شکست داعش« یک بازی موبایلی است که داستان مدافع 
حرمی را روایت می کند که دل را به جاده زده و جهادی وارد میدان 
مبارزه شده اســت. این بازی دارای 10000 دانلود، 437 نظر و 
دارای میانگین نمره 4.7 است. بازی در سبک همه را با گلوله نفله 
کن یا shoot-em-all و با گرافیک پیکسلی و نمای دوربین از بغل 
است که با ترکیب اکشن و سکوبازی، گیم پلی ای هیجان انگیز و 
بعضاً دشوار ارائه کرده است. مراحل شکست داعش در 5فصل ارائه 
شده است و نقاط ذخیره در مراحل از پیش تعیین شده اند و فاصله 
بین آنها یکی از المان های چالشی محصول است. بازی شکست 
داعش جزو تولیدات دشوار، نیازمند تکرار و مهارت و نسبتاً طوالنی 
حساب می شود؛ از آن گیم های قدیمی که حاال می خواهند روی 
بستر جدید تلفن همراه عرض اندام کنند. بازی »شکست داعش« 
چند ویژگی شاخص دارد که اول می توان به همان دشواری گیم 
پلی اشاره کرد. دیگری درونمایه و داستان و ترکیب و اجرای آن با 
سبک هنری است. داستان درباره مدافع حرمی است که دل را به 
جاده زده و جهادی وارد میدان مبارزه شده است. این مضمون به 
ظاهر جدی و خشن در قالبی لطیف و طنزآلود با گرافیک پیکسلی 
و دیالوگ های بامزه به بازیکن ارائه می شود. در کنار اینها، قسمتی 
هم در فهرست قرار گرفته تا بازیکن بتواند با چند تن از شهدای 

سوریه و تعدادی از جنایات داعش آشنا شود.

داسـتان

گـیم

پیشـخوان

از میان گفته ها

تئاتر کمدی، یکی از پرمخاطب ترین گونه های نمایشی است که اگر از ساختار و محتوای مناسب و 

احمدرضا حجارزادهگفت وگو
روزنامه نگار

باکیفیتی برخوردار باشد، می تواند عالوه بر سرگرمی و شادسازی تماشاگر، تأثیرات روحی و روانی 
مطلوبی بر او بگذارد. یکی از آثار کمدی خوش ساختی که این روزها با چنین مشخصاتی روی صحنه 
رفته، نمایش »لئوناردو داوودنژاد« به نویسندگی »محسن میرزاخانی« و کارگردانی »حسین کشفی اصل« است.گرچه خالق این نمایش، بیشتر به عنوان 
بازیگر شناخته می شود ولی گاهی با نمایش های متفاوتی در مقام کارگردان، مخاطبانش را غافلگیر می کند. حسین کشفی اصل چندی پیش نمایش 
تاریخی و تراژدی »تجربه های اخیر« اثر »امیررضا کوهستانی« را در تئاترشهر اجرا کرده بود اما حاال با یک تئاتر کمدی به صحنه برگشته است. لئوناردو 
داوودنژاد زمان کوتاه، ریتم تند و فضایی مفرح دارد که عالوه بر روایت داستانی جذاب، بیننده را برای دست کم یک ساعت از احوال و اخبار ناخوش این 
روزهای جهان دور می کند. این نمایش که براساس نمایشنامه »هنر« نوشته »یاسمینا رضا« در سالن عزت اهلل انتظامی خانه هنرمندان ایران اجرا می شود، 

بازخوردهای خوبی از تماشاگران گرفته است. به این بهانه با حسین کشفی اصل درباره تولید و اجرای نمایش لئوناردو داوودنژاد گفت وگو کرده ایم.

به این شیوه اجرایی داشتید؟ با توجه به اینکه متن 
به مسئله هنر می پردازد، امکان اجرای آن به سبک 

»تجربه های اخیر« وجود نداشت؟!
قطعاً امکان اجرا به سبک کار قبلی ام وجود نداشت. 
شــاید اگر متن »هنر« خانم یاســمینا رضا را اجرا 
می کردم، یکســری تغییر و تحول های نوری در آن 
اعمال می کردم، چون آن متن می طلبد، ولی شــما 
وقتی به این نمایش نگاه می کنید، می بینید لئوناردو 
داوودنژاد یک نمایشنامه کامالً رئالیستی با میزانسن ها، 
نوع گویش و فضای رئالیستی است؛ یعنی همان چیزی 
که امروز در خانه همه ما اتفــاق می افتد؛ چه جوری 
روی مبل می نشــینیم، چه جوری لَم می دهیم یا راه 
می رویم، جر و بحث مان یا استایل ایستادن مان چگونه 
خواهد بود؟! همان چیزی که به شکل عادی برای همه 
ما وجود دارد. نمایش همین است. من اگر تغییر نور در 
این کار ایجاد می کردم، از آن فضای رئالیستی و زندگی 
که دنبالش بودم، دور می شــدم. نمایشنامه لئوناردو 
داوودنژاد را باید خوب شنید که تماشاگر چیزی را از 
دست ندهد. به هیچ عنوان نمی توان این دو اثر را کنار 
هم قرار داد، به خاطر اینکه اصاًل نوع میزانســن های 
»تجربه های اخیــر« متفاوت بود. میزانســن های 
ایستا زیاد داشت و به شدت بر پایه و اساس سکون و 
حتي سکوت اتفاق می افتاد اما حرکت های نمایش 
لئوناردو داوودنژاد خیلی تند و سریع اتفاق می افتد و 
دیالوگ های آن هم خیلی تند و پرتابی است. بنابراین 
کامالً اصرار خودم بود که به این شیوه اجرا بشود، چون 
ماجرا و متن اســت که باید تماشاگر را تا انتها با خود 
بکشاند. نیازی احســاس نکردم که بخواهم نوربازی 
بکنم، غیر از یک نور، یعنی از زمانی که بوم نقاشــی 
وارد صحنه می شود، یک نور اضافه می شود و تأکید 
می کند روی این تابلو. در پایان هم تمام نورها که گرفته 

می شود، فقط یک نور روی تابلو می ماند.

بازی های خــوب و روان بازیگران، 
از امتیازهای مهم نمایش اســت. مبنای انتخاب 
بازیگران برای هر نقش چه بوده؟ در رسیدن به این 
جنس از بازی، به عنوان کارگردان چقدر سهیم 
بودید و چقدر خود بازیگران در ایده پردازی و بروز 

خالقیت شرکت داشتند؟!
خیلی خوشحالم که بازی ها خوب و روان دیده شده. 
خب بله، لئوناردو داوودنژاد اصاًل متنی اســت برای 
بازیگر، برای حال بازیگر، برای عشــق بازیگر، یعنی 
قرار اســت بازیگر آن را بازی بکند و یک ساعت روی 
صحنه کیف بکند و لذت ببرد. درباره انتخاب بازیگران، 
مبناهایی برای استایل و فیزیک آدم ها بوده؛ چهره و قد 

و فیزیک آدم ها. 
در انتخاب بازیگر معتقدم وقتی شما بازیگر درستی 
را برای یک نقش انتخاب بکنید، انگار دست کم 70ـ 
۶0درصد مســیر تمرین را رفته اید. 40ـ 30درصد 
مابقی با تمرین اتفاق می افتد. اینجا ترکیب بازیگران 
لئوناردو داوودنژاد برای من ترکیب بسیار جذابی است، 
چون این 3بازیگر عزیزـ  فرید رحمتی، میالد کرباسی، 
محســن رضوی نیاـ  برای اولین بار بــا من همکاری 
می کنند. تصمیم داشتم این متن را با بازیگرانی کار 
بکنم که هیچ گونه سابقه همکاری با هم نداشتیم تا 
همه چیز برای مان بکر باشــد. خیلی احساس خوبی 
دارم و فکر می کنم دوستان بازیگر هم این حس خوب 
را از همکاری با من دارند. برای رسیدن به این جنس از 
بازی، خیلی گپ وگفت کردیم. از آنجایی که من اصوالً 
بازیگرم و بعد کارگردان، شاید طور دیگری بازیگر را 
درک بکنم. من جور دیگری بازیگران را می بینم و با 
آنها گفت وگو می کنم. اصوالً آدم شنونده ای هستم. 
هر مطلبی در ذهن داشتند یا هر ایده ای که بخواهند 
در کار اعمال بکنند، به راحتی با من مطرح کردند و 
درباره اش گپ زدیم و رسیدیم به یک نتیجه غایی و 
نهایی. خود بازیگران هم در ایده پردازی و بروز خالقیت 
تأثیرگذار بودند.گاهی وقت ها آنها در تمرین ها اَکت ها 
و ری اکشن هایی داشتند که من در لحظه دیدم و گفتم 

»چقدر این خوب است، این را حفظ کن!«. 
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