
دادهنما

 احوالپرسی 
از هوای تهران

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران می گويد:  وضعيت هوای تهران 
در نيمه اول سال 1401 نسبت به سال 

گذشته، آلوده تر شده است. 

همشهريآنالین/گرافیک:حامدیزدانی

در 
6ماهه ابتدایی 

سال 1401، 48 درصد 
روزها هوای تهران آلوده بود 
در حالی كه در مدت مشابه 

در سال 1400، 17درصد 
روزها هواآلوده بوده 

است.

ميزان 
ذرات معلق 

كوچك تر از 2.5 ميكرون 
در نيمه ابتدایی سال 1401، 
53 روز فراتر از حد مجاز بود 

در حالی كه در سال قبل ميزان 
اين آالينده فقط 13 روز 

فراتر از حد مجاز بود.

میزان 
آالینده ازن در 

نیمه ابتدایی سال 
1401، 47روز در شرایط 

نامطلوب بود در حالی كه در 
سال1400 فقط 23 روز 

این آالینده فراتر از 
حد مجاز رفت.

ميزان 
ذرات معلق 

كوچك تر از 10 ميكرون 
در نيمه ابتدايی سال 1401، 

20 روز فراتر از حد مجاز بود در 
حالی كه در مدت مشابه سال 
قبل 3روز فراتر از حد مجاز 

بود.

 آالینـده های 
با منشـأ خارجی در 

افزایــــــــش قابل توجه 
آلودگی هوای پایتخت 

در 6ماه نخست 
امسال مؤثر  

بودند.

خروج منطقه 18  از بن بستعبور بازار میوه از گرانی بگذارید دانشگاه »شریف« بماند

دعوا سرمسئله  باحجاب و بدحجاب نیست، 
بحث سر اصل استقالل و اقتدار  ایران است

فوت دختر جوان، تلخ بود و دل ما را سوزاند. 
قوه قضاییه مسئله را تا نهایت  دنبال کند

برخی خواص که ازسر دلسوزی ولی بدون 
تحقیق،  اظهارنظر کردند حاال جبران کنند

برنامه ریزی اغتشاشات کار آمریکا و رژیم 
جعلی صهیونیستی و دنباله های آنهاست
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ماهرمضان1388-بعدازفتنــه- دردیداررمضانیه
دانشجویانبارهبري،دانشجویيازوسطجمعیتبلند
شدوباحرارتهرچهبیشترگفت:آنچهدرکهریزكاتفاقافتاد،خیانتبود.رهبري
بالفاصلهپاسخدادندکهباالترازخیانت،آنیکجنایتبودومنشخصاموضوعرا
دنبالميکنماماشمايجوانیادتنرودکهمسئلهکهریزكتابعيازمسئلهاصلي
است.مسئلهاصليرافراموشنکنیدوپرسیدميدانیدمسئلهاصليچهبود؟وخود
پاســخدادندمســئلهاصلياینبودکهازفردايانتخاباتکاريکردندکهبهرغم
مشارکت85درصدیمردم،نظامجمهورياســالمينتوانستسرشرادرمقابل
چشمملتهاياسالميباالبگیرد.یعنيبرايفهمداستانکهریزكبایدازایننقطه
شروعکنينهاینکهشمارادروسطداستانایزولهکنند.درجنگرواني،اصليبهنام
پلهدوموجوددارد؛یعنيداستان/اتفاقازاولتعریفنميشود.بهتعبیربهترکنش
سانسورميشوداماواکنشبهنحودلخواهروایتميشود.فرضکنیدکسيبهصورت
شماسیليزدوشماهماوراهلدادیدوبهزمینخوردودستششکست.آنچهفردا
منتشرميشوداینکه:فالنيدستفالنيراشکستهاستوسیلياولواصلموضوع

کالپنهانميماندیاپنهانميشود.
روایتهايامروزدشــمنوبرخيدوســتانيکهنامآنانراباید»اصحابتردید«
گذاشت،همیناست.بهاینعبارتتوجهکنید:»بهدانشجویاندانشگاهشریفحمله
شد!«گویيدانشجوخواببودیاسرکالسبودهیایکتجمعآرامومنطقيداشته
وعدهايدیوانهیامشروبخورومستبهآنانحملهکردهاندوتمام.آیاروایتواقعي
ایناست؟درتیرماه1378تیترروزنامههايآتشبیارمعرکهاینبود:»کويدانشگاه
تهرانبهخاكوخونکشیدهشد«،»اعالمعزايعموميمراجعتقلیدبرايشهداي
کويدانشــگاه«و...حالآنکهدرآنحوادثفقطیکافسروظیفهنیرويانتظامي

بهنامعزتابراهیمنژادکشتهشدوتمام.
دربارهحادثهزاهدانميشنوید:»نمازگزارانزاهدانيبهرگباربستهشدند«خبچرا
جمعههايقبلبهرگباربستهنميشدند؟ازمظلومیتهاينظامجمهورياسالمي
همینموضوعاستکهداستانراازکمرآنروایتميکنند.مثالدرسال98حجم
عجیبيازخبرکشتهشدنجوانيبهنامپویابختیاريدرکرجمنتشرشداماکسي
نشنیدوفیلمهاياقداماتاینجواندرروزهايقبلوانتشارپیامتسلیتربعپهلوي
توســطپدرشراندید.درماجراياعدامنویدافکاريگفتندجوانورزشکاراعدام
شدوگویيدرخیابانقدمميزدهاستوبهقیدقرعهتصادفااعدامشده.اینجاقتل
فرديصاحبزنوفرزندتوسطاوبهعنوانپلهاولپنهانماند.خواصمورداشاره
سخناندیروزرهبريکهسراسیمهواردمیدانشدندوبیانیهوموضعاعالمکردند
ومرگخانمامینيراقتلخواندندنیزرويپلهدومنشــاندهشــدند.عمدهروایت
دشمناینگونهاستوداستانازخطشروعگفتهنميشودواینگونهچهرهایخشن،
سرکوبگروبيمنطقازنظامرامعتبرسازيوادراكسازيميکنند.طبیعياستکه
نظاميکهبهروشانقالبيبهحکومتبرسد،دشمنانباانگیزهايدارد.امادشمني
کهبهاخالقپایبندباشدنیزبهنوبهخودارزشونعمتياست.فاسداالخالقهاهیچ
چیزيبرایشانمهمنیســتوازهیچچیزفروگذارنميکنند.حاالميتوانفهمید
چرامقاممعظمرهبريبرايمرحومیداهللسحابيوبازرگان –بهعنوانکسانيکه
جمهورياسالميراقبولنداشتند–پیامتسلیتفرستادند.چوناپوزیسیونيبودند
کهاخالقرافدايدشــمنينکردند.حاالازتجزیهطلب،منافقوقيشدگانملت
ایراندرسال1357تاصهیونیسموغربدریکجبههآرایشگرفتندواکنونکه
قیمتهاتاحدوديتثبیتشدهاستوفسادگراننیزکمرنگشدهاندعرصهدیگري
راگشودهاندکهتصاویرمخابرهايآن»دروغ«و»سرکوب«باشد.اینهمبگذرد،اما
همبایددرسگرفتوهمعبرت.وظیفهنیروهايمومنبهانقالباسالمينشاندادن

دائميپلهاولاستواینشدنياست.

سخناناخیررهبریازچندمنظرقابلتحلیلاست،
امابهاینفهمســبکتحلیلوزاویــهنگاهمهمترین
وجهاست.عمدتا4شاخصدرسبکتحلیلرهبری
ازمسائلروز،پربسامداســت.یکمتعییناصلوفرع
ماجرا.دومضریبدهیدقیق.سومسهمدهیمتناســبعواملوچهارماشارهبه
نقشخواصدرتبیینوروشــنگری.ازاینجهتفرامتنسخنانرهبریرابااین

4شاخصمرورکنیم.
 یکم اصل و فرع،اگراصلوفرعهرحادثهروشــننشود،مخاطبدچارگیجی
میشود؛اینکهباالخرهچهکسیدرستمیگوید؟دربینطرفینممکناستوجهی
ازحقوباطلنمایانباشد؛اماباالخرهچطوربایدبرایندگرفت؟رهبرانقالبدراین
سخنرانیبهصراحتوروشــنیاصلوفرعماجراراازهمجداکردند.اصل،تقابل
بابنیانایرانقویاستونهحتیجمهوریاســالمی.پشتپردهنیزدستعیان
آمریکاورژیمصهیونیستیاست.آنچهدرداخلنیزرقممیخوردهیجانجاهلیو
مزدوریجریاننفاقاست.خطقرمزنیزامنیتمردماستودراینرابطههیچجای
مسامحهنیست.بااینتوضیح،باقیمباحثفرعماجراست.حجابوگشتارشاد
وحادثهمرحوممهساامینیوغیره.ازاینجهتهرتحلیلیکهباعثشودمخاطب
درفهماصلوفرعماجرادچارخطایتشخیصشود،ناقصاست.برخیدراینچند
روزچنانمغشــوشموضعگرفتندکهدرنهایتمخاطبمتوجهنشدچطورباید

حقوباطلراجمعبزند.
دوم ضریب دهی،بعدازاینکهاصلوفرعمشخصشدبایدلحناعتراضبهاندازه
اهمیتموضوعباشــد.برخیازخواصدرمورداخیر،درســتموضعگرفتنداما
کالمشانضریبمتناسبنداشــت.اینخطاباعثچهاشکالیمیشود؟مخاطب
ممکناستحقوباطلراتشخیصدهدامااهمیتوعمقووسعتزشتیموضوع
رادقیقنشود.فرضکنیدجلویچشــمیکنفر،آدمبکشندوفردناظربهآرامی
بگویداینکارخطاســت.طبیعیاستکهمضحکاســت.رهبریانقالبدراین
سخنرانیبالحنیمتناسب،زشتیوتلخیماجراراضریبدادندودرحدیکخط

قرمزغیرقابلگذشتبهچشمآوردند.
سوم تعیین سهم نقش ها،خیلیموارداصلوفرعوضریبهادرستتشخیص
دادهمیشودامادرسهمعادالنهنقشها،خطایبرآوردوجوددارد.درتحلیلرهبر
انقالبسهمهرکسبهاندازهخودشتصریحشد؛خاصهوقتیخطاآگاهانهاست.در
ابتداسهمدشمناصلیمشخصشد.سپسبهحلقهمیانیوجریانمزدورومتصل
بهدشمننیزتوجهشد.بهسکوتوخطایخواصنیزاشارهوحتیبرجبرانخطا
نیزتأکیدشد.همچنینتصریحشــدکهجرمهایکفخیابانرابایددستهبندی
کردوباهرکسمتناسبباخودشبرخوردشود.حتیآنکهخطاییازسرهیجان
داشتهاست،بایدمتنبهشود.اندازهسلبریتیهانیزمشخصشد؛اولاینکهقاطبه
هنرمندانانقالبیاند.دوماینکهبرخیمواضعدشمنشادکنازجهتتأثیرعمومی

بیارزشاستوسوماینکهتعیینمجرمانهبودنمواضعباعدلیهاست.
چهارم، تأکیدبرنقشخواصاگراصلوفرعوضریبهاوســهمهامشخصشود،
بازهمروشنگرینیازمندمشارکتخواصاست.اهمیتخواصازاینجهتاستکه
درشرایطفتنه،حرفزدنیانزدنشانبرروشــنشدنموضوعمؤثراست.واگرنه
روشنگریهاهرمیزانهمدقیقباشد،شنیدهنمیشودوبهگوشمخاطبنمیرسد.
امابهاینفهمنکتهمتفاوتماجراایناستکهرهبریبرخالفمواردمشابه،حوادث
اخیرراعاریازهرگونهفتنهدانســتند؛بهاینمعناکهمرزبندیحقوباطلکامال
عیانوروشناست.بههمیندلیلازکسریتحلیلخواص2جاگالیهمیکنند.یکی
مقاومتدردیدندستدشمنخارجی.رهبرانقالباظهارشگفتیازکسانیمیکنند
کهدستعیاندشمنرادرقضایایاخیرنمیبینند.دومخطایآنهاییکهدرابتدا
بهناجاونظامافتراوتهمتناروازدندولذاتأکیددارندکهجبرانکنند.این4شاخص

قابلتعمیموبهرهبرداریدرمواردمشابهاست؛خاصهدرشرایطسکوتخواص.

 جنگ رواني 
و روایت از پله دوم

فرامتن سخنان رهبری 
 رئیس قوه قضاییه با تبریک و تسلیت شهادت تعدادی از نیروهای 
حافظ امنیت مردم در بخش های مختلف نظامی، انتظامی، امنیتی 
و نیروهای بسیجی طی اغتشاشــات اخیر در مقابله با عناصر 
تروریست، تجزیه طلب، آشوبگر و عوامل بیگانه گفت: تمام سعی 
خود را به کار خواهیم بست تا به پرونده های مسببان شهادت 
و مجروحیت نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بســیجی 

اغتشاشات اخیر هرچه زودتر رسیدگی کنیم ...

حجتاالسالممحسنیاژهای،رئیسقوهقضاییه:
تهدید امنیت مردم را تحمل نمی کنیم
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یادیازسرلشکرشهیدآبشناسانکهبهشیرصحراشهرتداشت
چریک پیر چه درسی به صدام داد؟

22

»ما زنده بــه آنیم که آرام نگیریم/ موجیم که آســودگی ما 
عدم ماســت« این بیت زیبا روی سنگ مزار شهید »حسن 
آبشناســان« یکی از فرماندهان محبوب جنگ حک شده 
است. کسی که مهر ماه یادآور شهادت اوست؛ تکاوری که 
شنیدن نامش لرزه به اندام دشمن می انداخت. چریک پیری 
که جسارتش زبانزد بود تا جایی که برای صدام نامه نوشت 

و گفت به جای بمباران شهرها، به مبارزه رودررو بیا...

ویژههایامروز سرمقاله
عبدا...گنجی؛ مدیرمسئول

با  ایران قوی مخالفند
فقط با جمهوری اسالمی مخالف نیستند
رهبرمعظمانقالبدرمراسمدانشآموختگیدانشجویاندانشگاههاینیروهایمسلح:

بیاناترهبریدرباره واکنش های 
هنری و ورزشی در روزهای اخیر 

رابااسکناینکیوآرکدببینید.

بیاناترهبریدربارهدرگذشت 
خانم مهسا امینی  رابااسکن

اینکیوآرکدببینید.

بازارهنوزدراختیارمیوههای
تابستانهاست

بزرگراهبروجردیتاپایانآبان
افتتاحمیشود

70
درصد

3/8
کیلومتر 
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 حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمانده 

معظم کل قوا صبح دیروز )دوشنبه( رهبری
در مراسم مشترک دانش آموختگی 
دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای مسلح در 
سخنان مهمی با اشاره به حوادث اخیر تأکید کردند: 
با صراحت می گویم این حوادث طراحی آمریکا، رژیم 
صهیونیستی و دنباله روهای آنهاست. مشکل اصلی 
آنها با ایران قوی و مستقل و پیشرفت کشور است. 
ملت ایران دراین حوادث کاماًل قوی ظاهر شد و در 
آینده نیز هرجا که الزم باشد، شجاعانه وارد میدان 

خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 
رهبرمعظم انقالب در ابتدای ورود به میدان با حضور 
بر مزار شــهیدان گمنام و قرائت فاتحه، به دلیران 
و قهرمانان دفاع از اســالم و ایران درود فرستادند. 
فرمانده کل قوا سپس از یگان های حاضر در میدان 

سان دیدند.
رهبرمعظم انقالب دراین مراسم در سخنان مهمی 
درباره حوادث اخیر کشــور گفتند: دراین حوادث 
بیش از همه، به سازمان انتظامی کشور و به بسیج و 
به ملت ایران ظلم شد. البته ملت ایران دراین حادثه 
نیز همچون حوادث دیگر کاماًل قوی ظاهر شد و در 

آینده هم به همین صورت خواهد بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: در آینده نیز 
هرجا که دشــمنان بخواهند اختاللی ایجاد کنند، 
آنکه بیش از همه سینه سپر خواهد کرد، ملت شجاع 

و مؤمن ایران است.

اغتشاش های برنامه ریزی شده
ایشــان ملت ایران را همچون موالی خود حضرت 
امیرالمومنین علی)ع( ملتی مظلوم و درعین حال 
قوی خواندند و افزودنــد: دراین حادثه ای که پیش 
آمد، دختر جوانی درگذشت که دل ما هم سوخت، 
اما واکنِش به این حادثه کــه بدون تحقیق و بدون 
اینکه امر مسلّمی وجود داشته باشد، عده ای بیایند 
خیابان ها را ناامن کنند، قرآن آتش بزنند، حجاب 
ازســر زن محجبه بکشند، مســجد و حسینیه و 
خودروی مردم را به آتش بکشند، یک واکنش عادی 

و طبیعی نبود.
رهبرمعظم انقالب با تأکید بر اینکه این اغتشاش ها 
برنامه ریزی شده بود، گفتند: اگر قضیه این دختر 
جوان هم نبود، بهانه دیگــری به وجود می آوردند 
تا امسال در اول مهر، در کشــور ناامنی و اغتشاش 
ایجاد کنند. حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: 
من به صراحت می گویم این اغتشاش ها و ناامنی ها، 
طراحی آمریکا و رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی 
بود و حقوق بگیران آنها و برخی از ایرانی های خائن 

در خارج، به آنها کمک کردند.
ایشان افزودند: برخی افراد نسبت به اینکه گفته شود 
فالن حادثه طراحی و کار دشمن بوده  است، حساس 
هستند و سینه سپر می کنند برای دفاع از سازمان 
جاسوسی آمریکا و صهیونیست ها و انواع تحلیل ها 
و لفاظی های مغالطه آمیــز را نیز به کار می گیرند تا 

بگویند کار خارجی ها نیست.
رهبرمعظم انقالب خاطرنشــان کردنــد: در دنیا، 
اغتشــاش های زیادی به وجود می آید و در اروپا و 
به خصوص فرانســه و پاریس هر چند وقت یک بار 
اغتشــاش مفصلی به وجود می آید، اما آیا تاکنون 
شده است رئیس جمهور آمریکا و مجلس نمایندگان 
آمریــکا از اغتشاشــگران حمایت کننــد و بیانیه 
بدهند؟ آیا ســابقه دارد که پیــام بدهند و بگویند 
در کنار شما هستیم؟ آیا ســابقه دارد رسانه های 
جمعی وابسته به ســرمایه داری آمریکا و مزدوران 
آنها هماننــد برخی دولت های منطقــه و ازجمله 
سعودی ها، از اغتشاشگران دراین کشورها حمایت 

کنند؟ و آیا ســابقه دارد آمریکایی ها اعالم کنند ما 
فالن ســخت افزار یا نرم افزار اینترنتی را در اختیار 
اغتشاشــگران قرار می دهیم تــا به راحتی ارتباط 

برقرار کنند؟

چرا برخی، دست های خارجی را نمی بینند؟
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای افزودنــد: اما چنین 
حمایت هایی در ایران بارها اتفاق افتاده  است. پس 
چگونه است که برخی ها دست خارجی را نمی بینند 
و چگونه انسان هوشمند احساس نکند که در پشت 

این حوادث دست های دیگری در کار است.
ایشــان با تأکید بر اینکه اظهار تأسف آمریکایی ها 
بــرای از دنیا رفتن یــک دختر دروغ اســت و آنها 
برخالف ظاهر، به علت به دست آوردن این بهانه برای 
حادثه آفرینی شادمان هســتند، گفتند: در کشور، 
 مسئوالن سه قوه اظهار تأسف کردند و قوه قضاییه 
قول داده  اســت موضوع را تا نهایــت دنبال کند تا 
مشخص شود مقصری وجود دارد یا نه و اینکه مقصر 
کیست؟ تحقیق یعنی همین. حال، چگونه می شود 
یک سازمان و یک مجموعه عظیم خدمتگزار برای 
احتمال اینکه خطایی سر زده باشد، مورد تهمت قرار 
گیرد. هیچ منطقی پشت سر این کار نیست و این کار 
عاملی جز دستگاه های جاسوسی و سیاستگذاران 
عنود خارجــی ندارد. رهبرمعظــم انقالب با طرح 
این سؤال که انگیزه دولت های خارجی برای ایجاد 
اغتشاش و ناامنی در کشور چیست؟ افزودند: آنها 
احساس می کنند کشور درحال پیشرفت به سوی 
قدرت همه جانبه است و این موضوع را نمی توانند 
تحمل کنند. حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به 
شتاب گرفتن پیشرفت کشــور در همه بخش ها و 
تالش ها برای گشوده شدن برخی گره های قدیمی 
و فعال شدن بخش تولید و دانش بنیان ها و توانایی 
کشور برای خنثی کردن تحریم ها تأکید کردند: آنها 
نمی خواهند این پیشرفت ها در کشور شکل بگیرد و 
به منظور متوقف کردن این حرکت، برای تعطیلی 
دانشگاه ها و ناامنی خیابان ها و درگیر شدن مسئوالن 
به مسائل جدید در شمال غرب و جنوب شرق کشور، 

برنامه ریزی کرده اند.

اشتباه محاسباتی دشمن
ایشان با تأکید بر اینکه دشمن در محاسبات خود 
درباره شمال غرب و جنوب شرق کشور دچار اشتباه 
است، گفتند: من در میان قوم بلوچ زندگی کرده ام و 
آنها عمیقاً به جمهوری اسالمی وفادار هستند. قوم 
کرد نیز یکی از پیشرفته ترین اقوام ایرانی و عالقه مند 
به میهن، اسالم و نظام هستند؛ بنابراین نقشه آنها 
نخواهد گرفت. رهبرمعظم انقالب خاطرنشان کردند: 
طراحی و اقدام های دشــمنان نشان دهنده باطن 
آنهاست. همان دشمنی که در اظهارات دیپلماسی 
می گوید ما قصــد تهاجم به ایــران و تغییر نظام و 
قصد دشمنی نداریم، چنین باطنی دارد و به دنبال 
توطئه ایجاد اغتشاش،  نابود کردن امنیت کشور و 
تحریک هیجان کسانی است که ممکن است با برخی 

هیجان ها تحریک شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه آمریکا 
فقط مخالف جمهوری اسالمی نیست و با ایران قوی 
و مستقل نیز مخالف است، افزودند: آنها به دنبال ایران 
دوران پهلوی هستند که همچون گاو شیرده مطیع 

اوامر آنها بود.
ایشــان گفتند: پشــت صحنه قضایای اخیر، این 
زورگویان قرار دارند و دعوا برســر از دنیا رفتن یک 
دختر جوان و یا برسر باحجاب و بدحجاب نیست. 
خیلی از کســانی که حجاب کامــل ندارند، جزو 
هواداران جدی جمهوری اسالمی هستند و در مراسم 
مختلف شرکت می کنند. دعوا و بحث برسر استقالل 

و ایستادگی و تقویت و اقتدار ایران اسالمی است.
رهبرمعظم انقالب در ادامه چند نکته را بیان کردند 
و افزودند: این کســانی که در خیابان ها فســاد و 
تخریب می کنند، همه یک حکــم ندارند؛ برخی 
جوانان و نوجوانانی هستند که براثر هیجان ناشی 
از مالحظه یک برنامه اینترنتی به خیابان می آیند. 
چنین افرادی را می توان با یک تنبیه متوجه کرد که 

اشتباه می کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه درمجموع 
همه کســانی که به خیابان آمده اند، درمقابل ملت 
ایران و جوانان مؤمــن و غیور، عده بســیار کمی 
هســتند، گفتند: البته برخی از این افرادی که به 
خیابان می آیند، از بازمانده های عناصر ضربه خورده 
از جمهوری اسالمی همچون منافقان، تجزیه طلبان، 
سلطنت طلبان و خانواده های ساواکی های منفور 
هستند که قوه قضاییه باید به تناسب مشارکت در 
تخریب ها و ضربه به امنیت خیابان ها، مجازات تعیین 

و آنها را محاکمه کند.

مواضع برخی خواص
نکته دیگری که رهبر انقالب اســالمی به آن اشاره 
کردند، مواضع برخی خواص در ابتدای این ماجرا بود. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: در اول کار برخی 
خواص بدون تحقیق و احتماالً ناشــی از دلسوزی، 
اطالعیه و بیانیه دادند و اظهارنظر کردند. برخی از 
آنها اتهام را به سمت سازمان انتظامی بردند و برخی 
هم مجموعه نظام را متهم کردند. اکنون که دیدند 
قضیه چیست و نتیجه حرف های آنان با برنامه ریزی 
دشمن چه اتفاق هایی را در خیابان ها رقم زده  است، 
باید کار خود را جبران و صریحاً اعالم کنند با آنچه 

اتفاق افتاده و با برنامه دشمن خارجی، مخالفند.
ایشان افزودند: وقتی عنصر سیاسی آمریکایی این 
قضایا را به دیوار برلین تشبیه می کند، باید بفهمید 
قضیه چیست و اگر نفهمیدید حاال بفهمید و صریحاً 
موضع گیری کنیــد. رهبرمعظم انقالب همچنین 
به موضع گیری های برخی چهره های ورزشــی و 
هنری اشاره و خاطرنشــان کردند: از نظر من این 
موضع گیری ها هیچ اهمیتی ندارد و نباید در مورد 

آنها حساسیت به خرج داد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: جامعه هنری 
و ورزشی ما سالم است و درآن عناصر مؤمن و با شرف 

کم نیســتند و موضع گیری چند نفر ارزشی ندارد. 
ایشان البته افزودند: تطبیق اینکه موضع گیری آنها 
عناوین مجرمانه دارد یا نه با قوه قضاییه است ولی از 
لحاظ عمومی، موضع گیری این افراد ارزشی ندارد و 
جامعه هنری و ورزشی با این مواضع دشمن شادکن 
آلوده نخواهد شد. رهبرمعظم انقالب در پایان این 
بحث یاد و خاطره همه شــهدای راه حق و شهدای 
انتظامی و نیروهای مسلح و شهدای مدافع امنیت و 

به ویژه شهدای اخیر را گرامی داشتند.

واقعیت درباره نسل جوان
رهبرمعظم انقالب در بخش دیگری از سخنان شان، 
ورود چند هزار جوان با نشاط و پرانگیزه دانشگاهی 
به مجموعه نیروهای مسلح در هرســال را قدرت 
و بشــارتی بزرگ و حامل پیام نوسازی و استحکام 
برای کشور خواندند و گفتند: حضور جوانان ایرانی 
در بخش های گوناگون علمی، اقتصادی، سیاسی و 

نظامی کشور حقیقتاً امیدآفرین است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره بــه تبلیغات 
گمراه کننده بدخواهان در نشــان دادن تصویری 
ناامید، بی مسئولیت و گسسته از ارزش ها از جواِن 
ایرانی، خاطرنشان کردند: واقعیت در نقطه مقابل 
این تبلیغات است و حرکت نسل جوان ما در همه 

عرصه ها یک حرکت درخشنده است.
ایشان دراین زمینه به نقش آفرینی جوانان در دفاع 
از میهن و امنیت کشــور، کمک به جبهه مقاومت 
و حرکت مقدس دفــاع از حرم، خدمات اجتماعی، 
پیشرفت های علمی، تولید و ابتکار، حضور میلیونی 
در آیین های مذهبی مانند راهپیمایی عظیم اربعین 
و راهپیمایی جاماندگان، مقابله با بیماری همه گیر، 
نهضت کمک های مؤمنانه، جهاد فرهنگی و امداد در 
حوادث طبیعی اشاره کردند و افزودند: این جوانان 
خستگی ناپذیر و فعال در میانه میدان، هرگز ناامید 
و گسسته از ارزش ها نیســتند و البته پیشتاز همه 

این عرصه ها و حرکت ها نیز جوانان با ایمان بوده اند.
فرمانده کل قوا، نیروهای مسلح را ازجمله ستون های 
استحکام ملی خواندند و با تأکید بر ضرورت تقویت 
این عامل استحکام بخش، خاطرنشان کردند: تقویت 
نیروهای مســلح برای ایراِن ما که با دشمنان قلدر 
و زورگویی همچون آمریکا مواجه اســت، اهمیت 
مضاعف دارد و مسئوالن نظامی باید با به کارگیری 
راهکارهای نو و روزآمد، هوشمندسازی همه برنامه ها 
و ابزارها و تجهیزات، تقویت پژوهش های علمی و 
طراحی باز های پیچیده جنــگ ترکیبی درمقابل 
جنگ ترکیبی دشمن، قدرت دفاعی کشور را افزایش 
دهند. ایشان مســئولیت اصلی نیروهای مسلح را 
حراســت از امنیت ملی به مثابه زیرســاخت همه 
ابعاد زندگی اعم از امنیت در مســائل شــخصی و 
امنیت در مسائل عمومی خواندند و افزودند: بدون 
امنیت پیشرفت در هیچ عرصه ای امکان پذیر نیست. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای این نکته را هم افزودند که 
ناامنی در کشورهای بزرگ و از همه بدتر در آمریکا 
وجود دارد و همواره شاهد حمله به مدرسه، فروشگاه 
و رستوران های آن هســتیم.  رهبرمعظم انقالب، 
نیروهای مســلح را تأمین کنندگان امنیت کشور 
خواندند و گفتند: بنابراین تضعیف نیروهای مسلح، 
تضعیف امنیت کشور اســت و کسی که به پاسگاه 
پلیس یا پایگاه بسیج حمله می کند یا در سخنان خود 
به ارتش یا سپاه طعنه می زند، به امنیت کشور حمله 
می کند. ایشان دراین زمینه افزودند: پلیس موظف به 
ایستادن درمقابل مجرم و تأمین امنیت جامعه است، 
بنابراین تضعیف پلیس به معنی تقویت مجرمان است 
و کسی که به پلیس حمله می کند، مردم را درمقابل 
مجرمان، اراذل و اوباش، سارقان و زورگیران بی دفاع 

می گذارد. 

فقط با جمهوری اسالمی مخالف نیستند
با  ایران قوی مخالفند

رهبرمعظم انقالب در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های نیروهای مسلح:

توافق برای انتقال منابع ارزی آزاد 
شده ایران به کشور همسایه

 »نورنیوز«، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی عصر دیروز 
در گزارشی اعالم کرد با تداوم گفت وگوهایی که با واسطه میان 
ایران و آمریکا انجام شــده، بانک مرکزی یکی از کشــورهای 
منطقه به عنوان بانک عامل برای واریز وجوه آزاد شده ایران در 

کره جنوبی مورد توافق قرار گرفته  است.
این رسانه که در روزهای اخیر از آزادســازی ۷میلیارد دالر از 
منابع ارزی مسدود شده ایران در کره جنوبی خبر داده بود، در 
گزارش جدید خود تصریح کرده است مذاکرات مربوط به تبادل 
زندانیان و آزادسازی منابع ارزی ایران در کشورهای خارجی، 
ماه ها قبل انجام شــده بود، اما طرف آمریکایی پس از چندبار 
کارشــکنی، اخیرا برای اجرای توافق های قبلی اعالم آمادگی 
کرده است. تنها مانع دراین زمینه، تعیین حساب و بانک عامل 
مورد پذیرش طرفین بوده که گفته می شــود این بانک هم در 
یکی از کشورهای منطقه تعیین شــده و مورد توافق طرفین 

قرار گرفته است.
ازسوی دیگر، دیروز رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سؤالی 
درباره جزئیات خبر آزادسازی ۷میلیارد دالر گفت: خوشبختانه 
با هماهنگی و همکاری وزارت امورخارجه، پیشــرفت خوبی 
دراین زمینه به دست آمده و در روزهای آینده خبرهای خوبی 

منتشر خواهد شد.
در روزهای اخیر و پس  از انتشــار خروج باقــر نمازی، زندانی 
دوتابعیتی از ایران، گمانه زنی ها درباره روند تبادل زندانیان میان 
تهران و واشنگتن افزایش یافت و بحث ها درباره آزادسازی منابع 
مسدود شده در برخی کشــورها، دوباره باال گرفت؛ موضوعی 
که اگرچه مقام هــای آمریکایی به تکذیــب آن پرداختند، اما 
سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان از مذاکره با کره جنوبی 

در این زمینه خبر داد.
به گزارش همشــهری، ناصر کنعانی در نشست  خبری دیروز 
خود درباره آزادســازی پول های مســدود شــده ایــران در 
کره جنوبی گفت: موضوع آزادسازی منابع مالی مسدود شده 
جمهوری اسالمی در برخی از کشورها، ازجمله در کره جنوبی، 
همواره یکی از موضوع های مورد مطالبه ایران بوده و این موضوع 
را در روش های دیپلماتیک در قالب مذاکرات سیاسی، مذاکرات 
اقتصادی و مذاکرات بانکی و تجاری همواره پیگیری کرده ایم و 

جزو هدف های مهم ماست.
وی افزود: معتقدیم دولت هایی که سرمایه ملی ایران در آنجا 
وجود دارد، بر مبنای مناسبات دوســتانه و قوانین و مقررات 
بین المللی موظفند منابع مالی و دارایی های جمهوری اسالمی 
را آزاد کنند و در اختیار طرف ایرانی بدون هیچ قید و شــرطی 
قرار دهند و آزادسازی منابع مالی ما را مشروط به هیچ رخداد 

و موضوع دیگری خارج از چارچوب مناسبات دوجانبه نکنند.
کنعانی ادامه داد: این رویکرد در ارتباط با کره جنوبی مصداق 
دارد. مذاکرات جدی در ســطوح مختلف صورت گرفت و در 
حاشیه اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز گفت وگوی 
خوبی میان مقام های 2کشور در سطح وزیران امورخارجه انجام 
شد. این تالش ها در جریان است و پیشرفت هایی نیز داشتیم و 
امیدواریم شاهد اتفاق های خوبی باشیم و اخبار تکمیلی را بعد از 
پیشرفت گفت وگوها در مقاطع بعدی اطالع رسانی خواهیم کرد.
وی همچنین با بیان اینکه باقر نمازی داخل زندان نبوده، بلکه 
ممنوع الخروج بوده  و از طریق کانال های دیپلماتیک یک کشور 
دوست به خارج از کشــور انتقال داده شده است، گفت: پرونده 
تبادل زندانیان از ابتدا در دستورکار ایران بوده و این موضوع به 

بحث مذاکرات هسته ای پیونده نخورده است.

ضرورت پاکسازی عراق از گروه های تروریستی
سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان همچنین در پاسخ به 
سؤالی درباره فعالیت های تروریستی در اقلیم کردستان عراق و 
اقدام های ایران در این زمینه گفت: سیاست اصولی ایران، احترام 
به حاکمیت و تمامیت ارضی و وحدت عراق است. در سخت ترین 
شرایط زمانی که عراق در معرض هجوم گروه های تروریستی، 
ازجمله داعش قرار گرفت، ایران نخســتین کشوری بود که به 

کمک عراق رفت تا از امنیت شهروندان این کشور دفاع کند.
کنعانی افــزود: با وجود ایــن، ایران به ضــرورت عدم تبدیل 
ســرزمین های مجاور به تهدیدی برای خودش، همواره توجه 
دارد، اما متأســفانه ســال های طوالنی اســت که گروه های 
تروریستی پایگاه هایی را در جوار مرزهای ایران ایجاد کرده اند 
که امنیت کشور را مورد خدشه قرار داده است و در جریان این 
اقدام ها، بسیاری از نیروهای مسلح و شهروندان خود را از دست 

داده ایم.
وی ادامه داد: پاکســازی عراق از وجود گروه های تروریستی 
ضروری است. در این زمینه یادداشت رسمی نیز به مسئوالن 
عراقی داده شده است. در مذاکرات سیاسی و غیرسیاسی همواره 
به دولت مرکزی عراق و مقام های محلی این کشور در این زمینه 

تذکرهای الزم داده شده است.

 محمد جمشیدی
 معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور

معــاون اول رئیس جمهــور هفتــه جــاری 
بــرای حضــور در دومین مجمــع اقتصادی 
خــزر، بــه مســکو ســفر می کنــد. ایــران، 
و  قزاقســتان  ترکمنســتان،  روســیه، 
جمهوری آذربایجــان،   در موضوع هــای 
نفــت وگاز، انــرژی، حمل ونقــل، علمــی، 
محیط زیست و کشاورزی به طور دوجانبه 

و چندجانبه تعامل خواهند کرد./فارس

 حسین نوش آبادی
 عضو کمیسیون امنیت  ملی مجلس

از  بخشــی  آزادســازی  آســتانه  در 
دارایی های بلوکه شده ایران قرار داریم. 
برخی کشــورها تاکنون بهانه تحریم ها 
را داشــتند، امــا بعــد از آغــاز دور جدید 
مذاکــرات برجامــی، به تدریــج درحــال 
آزادســازی امــوال بودنــد کــه بیشــتر 
به واســطه رایزنی هــای بانــک مرکــزی و 

وزارت خارجه بوده است./خانه ملت

 شهرام ایرانی
 فرمانده نیروی دریایی ارتش 

هم اکنون 5ناوگروه جمهوری اسالمی با 
هدف برقراری امنیت دریایی، به صورت 
همزمان در دریاها و آب های آزاد جهان 
حضور دارنــد. از میان ایــن ناوگروه ها، 
ناوشــکن »جمــاران«، »ســهند« و 
»دنا« به عنوان آخرین دســتاوردهای 
این نیــرو در دریا ماموریــت دارند. یک 
ناوگــروه هــم بــرای دیپلماســی دریایی 

اعزام شده است./ایرنا

انهدام مقر گروهک های 
تروریستی با دقت 99درصدی 
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاســداران با اشاره به 
حمالت توپخانه ای ســپاه به مقــر گروهک های 
تروریستی تجزیه طلب اقلیم شمال عراق گفت: در 
چند منطقه حدود ۴۰هدف را با بیش از ۷۰موشک 
و ده ها پهپاد انتحاری مورد هــدف قرار دادیم که 
با دقت ۹۹درصدی همراه بــود. به گزارش فارس، 
سردار محمد پاکپور گفت: این سنگین ترین اقدام 
عملیات موشکی و پهپادی ســپاه بود که نتیجه 
بسیارخوبی به همراه داشت. البته درصورت تکرار 
اقدام های تروریستی ازسوی عناصر یادشده، این 
عملیات ها ادامه خواهد یافــت؛ زیرا همانگونه که 
قباًل هم اعالم کردیم، عملیات های ما تا خلع سالح 
گروهک های تجزیه طلب ادامه خواهد داشت؛ مگر 
اینکه مسئوالن اقلیم شمال عراق به این فکر بیفتند 
که آنها را خلع سالح کنند. وی ادامه داد: مسئوالن 
دولت مرکزی عراق نیز در اینجا مسئولیت دارند؛ زیرا 
این منطقه هم جزو خاک عراق است و ما به یکپارچه 
بودن خاک عراق اعتقاد داریم. دولت عراق باید در 
مرزهای خود مستقر شود، چراکه در بیش از یک سوم 
خاک عراق که با ما هم مرز اســت، تروریست ها در 
غیاب دولت مرکزی حضور دارند؛ حتی نیروهای 
اقلیم شمال هم در مرز مستقر نیستند و این موجب 
شده ما با تروریست ها هم مرز شویم؛ درحالی که باید 
مسئوالن عراقی مسئولیت پذیری خود را نشان دهند 
و با استقرار در مرزها از ورود گروه های تروریستی به 

خاک جمهوری اسالمی ایران جلوگیری کنند.

نقل قول خبر

احزاب

نظامی

سیاست خارجی

امتیاز بزرگ »امنیت درون زا« برای کشور
حضرت آیت اهلل خامنه ای »امنیِت درون زا« را امتیازی بزرگ برای کشور برشمردند و گفتند: امنیت 
ما کاماًل درون زا و بدون اتکا به دیگران است و این امنیت با امنیتی که دیگران از بیرون ایجاد کنند و 

به آن کشور نگاه استفاده از گاو شیرده داشته باشند، کاماًل متفاوت است.
ایشان، امنیت جمهوری اســالمی ایران را منبعث از اتکاء به قدرت پروردگار و پشتیبانی حضرت 
ولی عصر)عج( و اندیشه و ایســتادگی و ملت و نیروهای مسلح خواندند و افزودند: آنکه به بیگانه 
متکی است، در روز مبادا همان نیروی خارجی او را تنها خواهد گذاشت، چرا که نه می خواهد و نه 

می تواند از آن حراست و حفاظت کند.
دراین مراسم سردار سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر اینکه تحرکات 
عده ای از افراد غافل یا وابسته در ایجاد ناامنی، تردیدی در حرکت پرافتخار ملت سربلند ایران در 
جبهه حق نخواهد داشت، گفت: نیروهای مسلح در کنار مردم با وحدت و یکپارچگی در اجرای فرمان 

پیشرو و راهبرد مقاومت فعال نقش آفرین خواهند بود.

مکث

ترقی: تجمعات قانونی برنامه و بانی 
ندارد

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه درباره برگزاری تجمعات 
و اعتراضات قانونی و پیشگیری از آشــوب های خیابانی به 
همشهری آنالین گفت: متأسفانه ما در کشور هنوز در زمینه 
قشر واســطه ای که باید این نوع تجمعات را مدیریت کنند، 
هیچ برنامه ای نداریم. نقش احزاب در مدیریت این اعتراضات 
نقــش بی بدیلی در دنیاســت. همانطور که آقای رئیســی 
هم اشــاره کرده  اند، مردم باید جایی برای بیان اعتراضات 
خود داشته باشــند تا از این نظر تخلیه شوند. کرسی های 
آزاد اندیشی باید در دانشــگاه رونق می گرفت که متأسفانه 
نگرفته و دولت های گذشته کوتاهی کرده اند. جهاد تبیینی 
که باید امروز به فرمان مقام معظــم رهبری  صورت بگیرد، 
اینها همه عواملی است که چون انجام نشده، آثار و تبعاتش 

اکنون پدید می آید.
حمیدرضا ترقی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به 
حضور جوانان دهه هشتادی در تجمعات مهسا امینی که در 
بازداشتگاه پلیس امنیت اخالقی فوت شد، گفت: یک مسئله 
قشر فریب خورده جوان دهه هشتادی است که در این زمینه، 
دستگاه های تربیتی و آموزشــی کشور ضعف های زیادی از 
خود نشان داده اند و نشان دادند که  رها سازی  فضای مجازی 
به دشمن کمک کرده  است. همچنین با رهاسازی این فضا 
نسل دهه8۰ را دچار آســیب کرده اند که اینها تحت تأثیر 
هیجانات  و بازی های فضای مجازی قرار گرفته اند تا بخواهند 
آنها را به حقیقت تبدیل کنند. بنابراین دستگاه های مسئول 
در زمینه مدیریت فضای مجازی و مدیریت امور پرورشــی 
مدارس و دانشگاه ها باید در روش های خود برای جلوگیری از 
آسیب هایی که نسل جوان دهه هشتادی دیده اند، تجدید نظر 

کنند تا ما دوباره شاهد این نوع مشکالت در کشور نباشیم.

کارخانه های دروغ سازی علیه مردم ایران
سخنگوی وزارت امورخارجه ایران درباره اقدام های خارج 
از عرف برخی شبکه های فارسی زبان خارج از کشور گفت: 
ما در شرایط اخیر متأسفانه شاهد اقدام های خارج از عرف 
برخی از شبکه ها بودیم که مدعی اند رسانه هستند و وظیفه 
اطالع رسانی را انجام می دهند. اینگونه رسانه های مدعی، به 
کارخانه دروغ سازی و اتاق عملیات علیه مردم ایران تبدیل 
شده اند. البته نه فقط اتاق عملیات رسانه ای، بلکه تبدیل به 
اتاق عملیات تحریک آمیز، تشویق خشونت، ترویج قتل، 
تحریک برای حمله به اماکن عمومی، مرکز آموزش درست 
کردن کوکتل مولوتوف، نحوه هجوم به اماکن دولتی، نحوه 

ایجاد آشوب و بی ثباتی شده اند.
ناصر کنعانی درباره تعرض به سفارتخانه های ایران در خارج 
از کشور نیز گفت: در جریان تحوالت اخیر، در برخی کشورها 
به ویژه کشورهای اروپایی، مهاجمان موفق شدند در نتیجه 
عدم وجود حفاظت کافی و بی توجهی اولیه ازسوی برخی 
نیروهای تامین امنیت، بعضی از نمایندگی های ما را مورد 

تعرض قرار دهند.
وی با بیان اینکه براساس کنوانسیون وین، کشورها موظفند 
امنیت ســفارتخانه ها را برقرار کنند، ادامه داد: بر مبنای 
کنوانسیون وین، کشورهای پذیرنده موظف هستند همه 
امکانات و تدابیر الزم را بــرای فعالیت امن نمایندگی های 
دیپلماتیک فراهم کنند و این جزو وظایف ذاتی کشورهای 
پذیرنده اســت. براین اســاس، وزارت امورخارجه طی 
تماس های تلفنی، بر لزوم حفظ امنیت سفارتخانه ها تأکید 

کرده  است. 
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فاز نخســت عملیــات احداث 

بزرگراه شهیدبروجردی تا پایان گزارش
آبان ماه 1401بــه بهره برداری 
می رســد. این معبــر بزرگراهی کــه از بزرگراه 
آزادگان شروع شــده و به میدان جانبازان ختم 
می شود، تاکنون بیشــتر از 80درصد پیشرفت 
داشته اســت. به گزارش همشهری، فاز نخست 
عملیات احــداث بزرگراه بروجــردی یک معبر 
بزرگراهی 3/8کیلومتری اســت. به گفته معاون 
فنی و عمرانی شهرداری تهران، اتمام فاز نخست 
این پروژه منوط به تملک و آزادســازی به موقع 
معارضات ملکی است. به نظر می رسد مذاکرات 
بــرای تملــک و آزادســازی اراضــی معارض 
نتیجه بخش خواهد بود تا کمتــر از 2ماه دیگر 
بخش نخست بزرگراه بروجردی به بهره برداری 
برسد. عباس شعبانی در این رابطه به همشهری 
گفت: »عملیات عمرانــی در تمام مقاطع بدون 
معارض فاز نخست بزرگراه شهیدبروجردی ادامه 
دارد و تالش خواهد شد بخشی از پروژه که منوط 
به تملک و آزادســازی معارضات ملکی اســت، 
به موقع برای پایان دادن به فاز نخست این پروژه 
باشــد.« معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران 
نقش بزرگراه شــهیدبروجردی در شبکه معابر 
بزرگراهی جنوب غرب پایتخت را با توجه به هدف 
حــذف تــردد خودروهــای ســنگین از معابر 
حمل ونقلی منطقه 18و ارتباط آن با شاخه غربی 
ادامه بزرگــراه یادگار امام پراهمیــت و اثرگذار 
توصیف کرد و ادامه داد: »معارضات ملکی موجود 

در محدوده میدان جانبازان و نیز محدوده تقاطع 
45متری کن از موانع اجرایی مهمی است که باید 
به سرعت از مسیر پیشرفت پروژه برطرف شوند.« 
عملیات احداث بزرگراه شهیدبروجردی از سال 
1391آغاز شده است؛ درحالی که در مواقعی این 
پروژه متوقف شده و در طول 10سال هنوز بخشی 
از این پروژه هم به بهره برداری نرســیده است. 
در این سال ها چندین بار مدیریت شهری تغییر 
کرده است؛ درحالی که گام تعیین کننده ای برای 
پیشبرد عملیات احداث بزرگراه بروجردی صورت 
نگرفته اســت. معاون فنی و عمرانی شهرداری 
تهران با انتقــاد از این موضــوع و اینکه تکمیل 
طرح های بر زمیــن مانده بزرگراهــی در دوره 
پیشــین مدیریت شــهری، به عنوان طرح های 
ضروری و اولویت  دار دنبال نشــده است، گفت: 
»صرف یک برنامــه زمانبندی 10ســاله برای 
احداث یک مسیر بزرگراهی حدود 5کیلومتری، 
زمینه ســاز افت کیفیت زندگی شــهروندان در 

محالت همجوار با برنامه های عمرانی دوره ششم 
مدیریت شهری است.«

البته این پروژه در اردیبهشــت ســال 1398به 
پیشــرفت 58درصدی رســیده بود، اما پس از 
آن عملیات احداث بزرگــراه بروجردی متوقف 
شد. در دوره ششم مدیریت شــهری این پروژه 
به عنوان یکی از اولویت های معاونت فنی و عمرانی 
شــهرداری قرار گرفت و حاال قرار است پیش از 
پایان دوره ششم مدیریت شهری عملیات پروژه 
شهید بروجردی به طور کامل مورد بهره برداری 
قرار بگیــرد. به گفته عباس شــعبانی، تحوالت 
اجرایی در مسیر بزرگراه شهیدبروجردی به دقت 
در حال پایش است و همکاری میان بخش های 
مختلف مدیریت شــهری به منظــور رفع موانع 

اجرایی پروژه در باالترین سطح قرار دارد.

بزرگراه 5کیلومتری
بزرگراه شــهید بروجــردی به طــول تقریبی 

5کیلومتــر و از آزادگان تا بلوار بهار را شــامل 
می شود و دارای 2قطعه اســت؛ به طوری که از 
اتوبان آزادگان تا تقاطع الغدیر به طول تقریبی 
4کیلومتر و دارای 5تقاطع غیرهمسطح است. 
همچنین قطعه دوم از تقاطع الغدیر تا بلوار بهار 
به طول تقریبی یک کیلومتــر دارای 2تقاطع 

غیرهمسطح است.
 پروژه بزرگراه بروجــردی ادامه بزرگراه یادگار 
امام تا بزرگراه آزادگان اســت. به گفته شهردار 
تهران، ادامه بزرگراه یــادگار امام)ع( تبدیل به 
سه راه می شود. بخش غربی مهم ترین بخش این 
بزرگراه است و امکانی را ایجاد می کند تا در غرب 
تهران از بزرگراه یادگار امام)ره( تا انتهای بزرگراه 
آزادگان، مسیری مستقیم و مطلوب ایجاد شود. 
علیرضا زاکانی معتقد است که پروژه بروجردی 
گشایش بسیاری در ترافیک شهر تهران ایجاد 

خواهد کرد.
این بزرگراه در امتداد آزادراه تهران-ســاوه و در 
بخش حدفاصل بزرگراه آزادگان تا بلوار 45متری 

بهار است. 
یکی از مهم ترین نتایج بهره برداری از این بزرگراه، 
اتصال دسترســی بازار آهن به بزرگراه آزادگان 
و آزادراه تهران-ســاوه و در نتیجــه حذف تردد 
خودروهای سنگین از معابر حمل ونقلی منطقه 
18خواهد بود. فاز نخســت این پروژه در اولویت 
اجرا قرار گرفته و تــا پایان آبان ماه امســال به 
بهره  برداری می رســد تا این منطقه از بن بست 

خارج شود.

خروجمنطقه18ازبنبست
پروژه بزرگراهی شهیدبروجردی در منطقه 18 پایتخت در پایان آبان ماه به بهره برداری می رسد

عهدماندگار 50ساله
 شهرداری تهران جشــنی ویژه 250سالمند با 50سال 

گپ
زندگی مشترک و موفق به همراه فرزندان یا نوه هایی که 

در سال 1401یا 1400ازدواج کرده اند را برگزار کرد.
دائما آمارهایی از میانگین ســال های زندگی مشــترک و میزان ازدواج و 
تعداد فرزندان اعالم می شــود که اغلب شبیه اخطار هایی درباره استحکام 
خانواده هاست، اما در همین روز ها 250ســالمند تهرانی 50سال زندگی 
مشترک خود را جشن گرفتند. به گزارش همشــهری، اداره کل سالمت 
شهرداری تهران با مشارکت اعضای کانون های سالمندان محله های تهران 
و همینطور دعوت از بازنشستگان شهرداری این مراسم را برگزار کرد، اما این 
جشن تنها مخصوص زوج های قدیمی نبود و در آن نوه های آنها که امسال 
یا سال گذشته ازدواج کرده بودند نیز حضور داشتند. زوج های سالمند در 
ابتدای ورود به مجموعه پذیرایی شیان، به اتاق گریم و پس از آن به جایگاه 
عکاسی هدایت می شدند تا خاطره ای به یادگار داشته باشند. مدیرکل سالمت 
شهرداری تهران درباره برگزاری این مراســم گفت: »شهرداری به عنوان 
یک نهاد تنها مکلف به اجرای مسائل کالبدی شهر نیست و باید به حال دل 
شهروندان نیز توجه داشته باشد؛ امری که معموال مورد غفلت واقع می شود. 
نباید سالمت را به تندرستی تقلیل دهیم، بلکه تأثیر مسائل فرهنگی بر روحیه 
شهروندان نیز اهمیت زیادی دارد.« حمید صاحب با شرح این موضوع که این 
مراسم برای تکریم سالمندانی که 50سال زندگی شیرین را گذرانده اند و 
اکنون در فصل برداشت میوه های رنگارنگ هستند، برگزار شد، افزود: »این 
مراسم فرصتی است که تجربه یک زندگی موفق را به زوج های جوان خانواده 
خود منتقل کنند.« صاحب عنوان کرد: »متأسفانه شاهد پدیده زشت سالمند 
طرد شده و تنها هستیم که قاعدتا در فرهنگ ما نباید شیوع داشته باشد. از 

آنجا که خواسته و ناخواسته در برابر تهاجم فرهنگی غرب قرار گرفته ایم، باید 
راهکار آن را در بازگشت به فرهنگ عظیم خودمان بیابیم؛ امری که در دستور 
کار نهادهای فرهنگی و همچنین شــهرداری تهران قرار دارد.«  مدیرکل 
اداره سالمت شهرداری تهران با اشاره به نیازهای سالمندان گفت: »ما قبل 
از اینکه کالبد شهر را مناسب سازی کنیم، باید روان شهر را آماده کنیم؛ زیرا 
سالمندان از مسائل فرهنگی و اجتماعی بیشتر آسیب می بینند؛ مخصوصا که 

اخیرا شاهد پدیده تعداد کم فرزندان هم هستیم.« صاحب تأکید کرد: »هیچ 
ارکانی نمی تواند این موضوع را به تنهایی برطرف کند و جامعه سالمندان 
باید از طریق مطالبه گری آن را پیگیری کنند. وظیفه ما نیز توانمندسازی 
شهروندان برای این کار است.« دبیرکل کانون های سالمندی تهران نیز در 
حاشیه این مراسم در گفت وگو با همشهری گفت: »نتیجه تست سالمتی 
و توجه به سبک صحیح زندگی این خواهد شــد که زندگی زوج ها تداوم 
بیشتری پیدا می کند و همراه هم سالم پیر می شوند.« فرزانه بشردوست با 
تاکید بر هویت بخشی به ان جی او ها عنوان کرد: »رعایت اصول حفظ سالمتی 
در نهایت از تنهاشدن های زمان پیری جلوگیری می کند؛ مانند کسانی که 
به دیابت مبتال هستند، اما می توانند سال ها به زندگی ادامه دهند.« او تأکید 
کرد: »وقتی ســالمندان روحیه خوب داشته باشند، بیشتر به فعالیت های 
اجتماعی و ورزشــی می پردازند. در این راه قدم هایی برداشته شده است؛ 
مانند پاتوق های سالمندی که اگر به آنها توجه بیشتری شود، تأثیر زیادی در 
معاشرت سالمندان با یکدیگر و افزایش روحیه اجتماعی آنها خواهد داشت.«  
بشردوست به موضوع اشتغال اشــاره کرد و گفت: »اکنون گروه بزرگی از 
جوانان در جست وجوی شغل هســتند و در عین حال، سالمندان نیاز به 
مراقب آموزش دیده دارند. اگر بتوانیم نسل جوان را برای مراقبت از سالمندان 

در دوره های آموزشی آماده کنیم، نتایج مؤثری خواهد داشت.« 

فراهم کردن الزامات برای جامعه 
سالمندی

هفته ملی ســالمند )6تا 12مهر( فرصتی 
اســت بــرای اندیشــیدن بــه وضعیت 
سالمندان و جایگاه آنان در جامعه. بررسی 
هرم جمعیتی کشــور نشــان می دهد که 
جمعیت با شیب تند به سوی سالمندی می رود و این یک واقعیت 
غیرقابل انکار است. گرچه پس از پیروزی انقالب اسالمی، سطح 
دسترسی عموم مردم به خدمات ســالمت، بهداشت و درمان 
افزایش یافته و همین امر سبب باالرفتن شاخص امید به زندگی 
از 55سال به 75سال شده است، اما آنچه اکنون هرم جمعیتی 
نشــان می دهد این اســت که تا 2دهه آینده بخش اعظمی از 
جمعیت کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد و باید الزامات 
یک جامعه سالمند را آماده کنیم. البته نکته مهم این است که 
پیش از فراهم کردن امکانات، زیرساخت ها و برنامه ریزی در این 
مقوله باید فرهنگ تکریم سالمندی و تأکید بر منزلت و جایگاه 
ویژه سالمندان در جامعه نهادینه شود. نیک پیداست که در نظام 
اجتماعی ما، فرهنگ بر هر امکان مادی و اقتصادی ارجحیت دارد. 
نگاهی هرچند کوتاه به مبانی فرهنگ اسالمی - ایرانی حکایت از 
جایگاه بی مانند و سراسر تکریم، تعظیم و احترام مادران، پدران 
و سالمندان دارد و این آموزه ها نه یک حسن اخالقی، بلکه یک 
فریضه الهی و انسانی قلمداد می شود؛ امری که قرن ها در جامعه 
مشهود بوده، اما با اشاعه فرهنگ منحط و مرتجعانه غرب که بر 
مبانی، انگاره ها و ارزش هایی چون فردگرایی مفرط و... اســتوار 
است، شاهد پدیده طرد و انزوای اجتماعی سالمندان و والدین 
در جامعه هستیم. بر همین اساس سیاستگذاران حوزه فرهنگی 
و اجتماعی مکلف  هستند که این انگاره های منحط را شناسایی 
و اصالح آن را در دستور کار قرار دهند؛ امری که متأسفانه عمدتاً 
مغفول واقع می شــود. وضعیت پیش روی سالمندی جمعیت 
کشور و مواجهه با پدیده هایی ازجمله سندروم آشیانه خالی یا 
سالمندانی باتجربه تجرد قطعی، لزوم بازگشت به مبانی فرهنگی 
اســالمی - ایرانی را در حمایت و تکریم اجتماعی از سالمندان 
بیش ازپیش ضرورت می بخشــد. اداره کل سالمت شهرداری 
تهران براساس تأکیدات شهردار شــهر تهران )در دوره جدید 
مدیریت شــهری( توجه به این چالش فرهنگی و اجتماعی را 
در دستور کار قرار داده و بنا دارد تا از طرق گوناگون و به موازات 
فعالیت ها و تمهیدات زیرســاختی و گام برداشتن در راستای 
آماده سازی کالبدی شهر تهران به عنوان شهر دوستدار سالمند 
در ترویج و گسترش فرهنگ تکریم و تعظیم سالمندان و ایجاد 

شبکه های حمایت اجتماعی از سالمندان کوشا باشد.
 * مدیرکل اداره سالمت شهرداری تهران

 طرح مطالعاتی بار و کاال 
در تهران کلید خورد

معاون محیط زیست، زیرساخت و نوآوری شهری مرکز مطالعات 
و برنامه ریزی شهر تهران گفت: فراخوان طرح مطالعاتی بار و کاال 
انجام شده و تا یک ماه آینده به مرحله عقد قرارداد می رسد تا در 

بازه سال1402 از نتایج مطالعات بهره مند شویم.
علیرضا نوری در گفت وگو با پایگاه خبری شــهر، با بیان اینکه 
شهرداری براســاس ماده9 قانون توســعه حمل ونقل عمومی 
و مصرف سوخت کشــور مصوب ســال86 وظیفه اصلی را در 
حوزه مدیریت بار و کاال در شهر و حومه برعهده دارد، گفت: در 
سال های اخیر و پس از تصویب این قانون، شهرداری آنچنان که 
باید در این حوزه ورود نکرده و الزم است که این بازار که در قانون 
هزینه های گزاف و تناژ باالیی را رقم زده اســت، تحت کنترل 

شهرداری تهران قرار بگیرد.
معاون محیط زیست، زیرساخت و نوآوری شهری مرکز مطالعات 
تصریح کرد: در شــهرداری به دنبال توســعه زیرساخت های 
حمل ونقل بار و مسافر هستیم و از منابعی که از جیب شهروندان 
هزینه می شود، در راستای این توســعه سرمایه گذاری کنیم؛ 
اگر این سرمایه وارد بازار نشود، شهرداری در سال های آینده با 
مجموعه ای مواجه است که هزینه کرده و نتوانسته از فواید آن 
استفاده کند. نوری با بیان اینکه در حوزه حمل ونقل بار و کاال با 
چند طیف از موتور سواران، اتوبوس های بین شهری، وانت بارها 
و کامیون ها که به صورت بعضا مدیریت نشده بار حمل می کنند 
مواجه هستیم، گفت: مرکز مطالعات با همکاری وزارت کشور 
و معاونت حمل ونقل و ترافیک شــهرداری تالش کرده پروژه 
مطالعاتی بار و کاال را کلید بزند تــا چارچوب اقدامات را در این 

زمینه مدیریت کند.
او افزود: در گام بعدی پیشــبرد این طرح، به همکاری شهردار 
تهران، معاونت حمل ونقل ترافیک، شورای اسالمی شهر تهران 
و مدیریت کالنشهر تهران نیاز داریم که طرح را عملیاتی کنیم 
تا شهرداری بتواند در حوزه ای که سرمایه گذاری کرده و راه ها 
را توسعه داده بهره برداری کافی داشته باشد و منابع شهر را به 
زندگی و جیب شهروندان بازگرداند. نوری با بیان اینکه شهر با 
وجود درآمد چند صد میلیارد تومانی در این خصوص از عواید 
آن بی بهره است، تأکید کرد: امیدواریم با مشارکت وزارت کشور 
و تمامی ذی نفعان مطالعه دقیقی را داشته باشیم. تحلیل ها و 
مطالعات و برداشــت داده ها، تناژ بارها که نامعلوم و البته مورد 
اهمیت است و همچنین ابعاد کار را شفاف خواهد کرد. امیدواریم 
با اقدامات هدفمندتر بازار گسترده را به مدیر رسمی و قانونی آن 
بازگردانیم و شاهد شکوفایی شهر با استفاده از این منابع باشیم.

معاون مرکز مطالعات یادآور شد: این طرح آغاز شده، فراخوان 
صورت گرفته و بازگشایی پاکت در دست اقدام است و تا یک ماه 
آینده به مرحله عقد قرارداد می رسد تا در بازه سال1402 از نتایج 

مطالعات بهره مند شویم.

 داوود قربانیان
 مدیرعامل شرکت شهروند

زیرساخت های قانونی و نرم افزاری پروژه 
»شهروند محله« آماده شده است. افراد 
می توانند با مراجعه به ســایت شــهروند 
داوطلب شــوند تا پــروژه شــهروند محله 
با مشــارکت بخــش خصوصی جلــو برده 
شــود. افراد بایــد حداقــل ۱۵۰متر فضای 
فروشــگاهی داشــته باشــند کــه در ایــن 
صورت تمامی عملیات تجهیز، تأمین کاال 

و برندینگ و   ... انجام می شود.

 علی نصیری
 رئیس سازمان مدیریت بحران تهران

ایمن ســازی گــود بــرج میالد با ســرعت 
بــاال در حــال انجــام اســت و همچنیــن 
ایمن سازی چند گود رهاشده دیگر هم 
با اولویت در دســتورکار قرار دارد. برخی 
از گودها مسائل اداری و پیچیدگی هایی 

دارند و ما در حال رفع آنها هستیم.

 فاطمه تنهایی
 شهردار منطقه 8

در ســال های گذشــته شــهروندان 
محلــه لشــکر در ایــام مختلــف ســال 
خصوصا در فصول بارندگی با معضل 
آب ماندگی و به دنبال آن با مشــکالت 
زیست محیطی و تجمع جانوران موذی 
و... مواجــه بودنــد. بــه همیــن منظــور 
4عملیــات عمرانــی جمــع آوری انهــار، 
کانیوگذاری و اتصال منازل مســکونی 
باقیمانده به فاضالب شــهری و پخش 

آسفالت در دستور کار قرار گرفت. 

سخنگوی شهرداری تهران گفت: در 
جریان ناآرامی های اخیر، ۲۵دستگاه 
خودروی سبک و ســنگین متعلق به 
ســازمان آتش نشــانی، دچــار حریق 
و تخریــب شــد کــه خســارت ناشــی 
از تخریــب ایــن تجهیــزات ۶میلیــارد 
تومان بــرآورد می شــود. عبدالمطهر 
محمدخانــی افــزود: البتــه ایــن تنها 
بخشــی از ۱۹میلیــارد و ۶۰۰میلیــون 
تومــان خســارتی اســت کــه طــی 
روزهــای ۲8شــهریورماه تــا ۵مهرماه 
به تجهیزات شــهر تهــران وارد شــده 

است. 

19
میلیارد

به گفتــه ســیدمحمد مهــدی میرزایــی 
 قمــی، مدیرعامــل شــرکت کنتــرل 
کیفیــت هــوای تهــران، در ۶ ماهــه 
ابتدایی ســال جاری بیش از 48درصد 
روزها هوای تهران در شرایط نامطلوب 
قرار داشــته اســت؛ درصورتی کــه این 
نسبت در سال گذشته تنها ۱۷درصد 

بود. 

48
درصد

جانمایــی مخــازن ۱۱۰۰لیتری پســماند 
در ۱۲محور اصلی منطقه ۹شهر تهران 
انجام شد. سیدمحمدرحیم مرتضوی، 
شــهردار منطقــه بــا بیــان ایــن مطلــب 
گفت: »افتتاح خانه های محیط زیست 
در غرب تهران محور دیگر برنامه هایی 
اســت کــه در راســتای بهبــود وضعیت 

مدیریت پسماند صورت گرفت. 

1100
لیتر

معضل بزرگ طرح ترافیک؛ 
تردد موتورسیکلت ها

رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران 
تردد انبوه موتورســیکلت ها را به عنوان معضل بزرگ 
محدوده طرح ترافیک دانســت. به گزارش همشهری، 
سیدجعفر تشکری هاشمی گفت: گاهی فلسفه وجودی 
شکل گیری شرکت ها و سازمان ها دچار استحاله می شود 
و بعضا به روزمرگی دچار می شوند. او افزود: حتما این 
شــرکت باید با اســتفاده از فناوری های نو و ابرازهای 
پیشرفته هوشمند جریان ترافیک شهر را مدیریت و برای 
انضباط بخشی و ایمنی ترافیک برنامه ریزی کند. تشکری 
هاشــمی با انتقاد از عدم بازنگری طرح جامع ترافیک 
تهران اظهار داشت: نبود طرح جامع به مفهوم حرکت 
در تاریکی است و شاید به نوعی فرصت سوزی برای شهر 
باشد. عضو شورای اسالمی شهر تهران تصریح کرد: اینکه 
بدانیم بازنگری این طرح چقدر به نفع اقتصاد شهر بوده 
و چه نقشی در ارتقای ایمنی و مدیریت ترافیک و حفظ 
حقوق شهروندان و اصالح زیرساخت ها دارد به طور حتم 
ما را در برنامه ریزی ها کمک خواهد کرد. معتقدم نبود این 
طرح و عدم بازنگری آن منجر به هزینه کرد در مجاری 
نامناسب، فرصت های از دســت رفته و خسارات مادی 
خواهد شد.  وی از تردد انبوه موتورسیکلت ها به عنوان 
معضل بزرگ محدوده طرح ترافیک نام برد و افزود: یکی از 
مهم ترین مسائل و مشکالت گرفتار شدن در عادت هاست 
که یکباره به یک بحران، تبدیل می شوند که باید تمامی 
دستگاه های مؤثر دست به دست هم بدهند و با جدیت 
و به فوریت نســبت به کاهش و کنترل این معضل ها، 

چاره اندیشی و اقدام کنند.

نقل قول خبر

عدد خبر

خبر

ترافیک

حمید صاحب *   یادداشت

بزرگ ترین معارض بزرگراه بروجردی 
عملیات احداث بزرگراه شــهیدبروجردی در شــرایطی با موانعی چون معارضین مواجه است 
که اواخر مردادماه بزرگ ترین معارض این پروژه برداشــته شــد. به گفته محمد جواد خسروی 
شهردار منطقه 18شهر تهران، با اجرای آرای ماده 100معارضین ملکی طرح فرامنطقه ای بزرگراه 
شهیدبروجردی، ملک گاراژ برنا براساس حکم قطعی کمیسیون ماده 100، با رأی قلع و قمع، واقع 
در زیر گذر دوربرگردان شهیدبروجردی پس از اخذ رأی دیوان عدالت اداری و طی مراحل قانونی، 
اخذ حکم قضایی و هماهنگی با نیروهای امنیتی و انتظامی، تصرف و در جهت احداث ادامه بزرگراه 
شهیدبروجردی تخریب شد. جالب اینکه این معارض به گره ای چند ساله برای احداث این بزرگراه 
مهم بدل شده بود. ملک موصوف پیش از این به صورت واحدهای تجاری در حال بهره برداری و مانع 

از ادامه احداث بزرگراه شهید بروجردی بوده است.

مکث

مهم ترین اقدامات حوزه سالمندی اداره کل سالمت
1  برگزاری جلسات ستاد شهر دوستدار سالمند در راستای هم افزایی فعالیت های سازمان های شهرداری در راستای شهر دوستدار سالمند

2  برگزاری دوشنبه های سالمندی به تعداد 50برنامه و 1900مخاطب از میان سالمندان و خانواده های آنها
3  اجرای رقابت های نشاط سالمندی با 1200تیم در 376مسابقه با حضور 7000نفر در محله ها

4  ایجاد مرکز سالمت اجتماعی پیشکسوتان فرآهنگ و برنامه ریزی برای ایجاد 2مرکز در سال 1401
5  اجرای باشگاه نشاط اجتماعی سالمندان با برپایی گذر خاطره ورزش و بازی و ارائه خدمات سالمت محور

6  برگزاری تور های سالمت گشت ویژه سالمندان در موزه ها، مراکز تفریحی و...
7  برگزاری جشن دستان توانا ویژه برنامه تقدیر از بانوان سالمند شاخص و دارای فرزند معلول

8  اجرای برنامه کرامت سالمندی با موضوع 736بازدید از سالمندان تنها و مادران شهید و مراکز نگهداری سالمندان
9  اجرای برنامه سالمت یار سالمندی با موضوع ارائه خدمات مشاوره پزشکی روانشناختی به 2398نفر از سالمندان و افراد دارای معلولیت 

10  برگزاری لیگ حافظه سالمندی شهر تهران برای 1700نفر از سالمندان و اختتامیه آن با حضور 37نفر از 50سالمند برگزیده
11  توسعه کانون های سالمندان با بیش از 14هزار عضو

مکث
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725هــزار مشــترک بیــش از الگــوی 

مصــرف، گاز می ســوزانند کــه کمتــر از 

3درصد کل مشترکان را شامل می شود

تابستان امسال بدون قطعی برق به 

انرژی
پایان رسید و حاال در فاصله 70روز 
مانده تا فصل سرما، خطر کمبود گاز 
در ایران جدی اســت و یکــی از گزینه های جدی، 
احتمال افزایش قیمت بهــای گاز مصرفی بیش از 
725هزار مشترک است. پیشنهاد اصالح قیمت گاز 
پرمصرف ها را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده 
و می گوید: درصورت قطع گاز صنایع در زمســتان، 

اقتصاد ایران آسیب می بیند.
در تازه ترین اظهارنظــر، مجید چگینی، مدیرعامل 
شــرکت ملی گاز ایران گفته اســت گازرسانی به 
واحدهای صنعتی عمده کشور ازجمله فوالد، سیمان 
و پتروشیمی در 5ماه نخست امسال نسبت به مدت 
مشابه پارســال، ۱۳درصد افزایش یافته است. اما 
محمدرضا جوالیی، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی 
گاز ایران از مصرف بیش از ۱0۹میلیارد مترمکعب 
گاز طبیعی در کشــور در نیمه نخست امسال خبر 
داد و اعالم کرد: صادرات گاز ایران در این بازه زمانی 
نسبت به مدت مشابه پارسال 22درصد افزایش یافته 
است. او از آمادگی صنعت گاز برای تأمین پایدار گاز 
در زمستان امسال خبر داد و تأکید کرد: تمهیدهای 
شرکت ملی گاز ایران در بخش تولید، انتقال و توزیع 
گاز از ماه ها پیش برای زمستان امسال مطلوب پیش 
رفته و امید است امســال هم مشکلی در تأمین گاز 

به ویژه در بخش خانگی به وجود نیاید.

پیشنهاد گازی وزارت کار
با این حال گذشــت زمــان و اوج گیــری مصرف 
ممکن اســت معادله را تغییر دهــد و در این میان 
دفتر مطالعات رفاه اجتماعــی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در گزارشــی با بررسی الگوی رفاهی 
مشــترکان گاز طبیعی در بخش خانگی، خواستار 
افزایش قیمت مشترکان پرمصرف با سطح درآمد باال 
شد و اعالم کرد: داده های آماری از وضع مصرف گاز 
طبیعی در بخش خانگی طی زمستان سال۱۳۹۹ 
نشان می دهد که مشــترکان پرمصرف در پله های 
8 تا ۱2 در اقلیت قرار دارنــد که کمتر از ۳درصد از 

مشترکان گاز خانگی را شامل می شوند.
به گزارش همشهری، دفتر مطالعات رفاه اجتماعی 
تأکید می کند: عمــده مردم، یعنــی 64درصد از 
مشــترکان، کم مصرف بــوده و در پله های یک تا 
۳مصرف جای دارنــد و افزون بر اینکــه در تهران، 
به عنــوان پرجمعیت تریــن شــهر ایــران، عمده 
پرمصرفین از اقشــار مرفه جامعه محسوب شده و 
در مناطق مرفه سکونت دارند و الگوی کلی مصرف 
گاز طبیعــی در این مناطق به شــکل قابل توجهی 

پرمصرف تر از سایر مناطق غیرمرفه است.
دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه 
با اشــاره به اینکه باال بودن مصرف در مناطق مرفه 
علت های متفاوتی می تواند داشته باشد، می افزاید: 
ازجمله اساسی ترین دلیل مصرف باالی مشترکان 
مرفه جامعه باید به متراژ باالی زیربنای گرم شونده، 
اســتفاده از استخرگرم، ســونا، جکوزی، شومینه، 
بالکن های گرم و همچنین استفاده از لوازم پخت و پز 
نامتعارف و زینتی مثل شعله ها و مشعل ها و امثال 
آن اشاره کرد که این گزارش می افزاید: بررسی های 
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نشان می دهد 
در ســرانه مصرف گاز به ازای هر مترمربع ســطح 
گرم شــونده بین مناطق مختلف تهــران، منطقه 
2شــهری باالترین مقدار را ثبت کرده و بیشترین 
مصرف را داشته است و ســایر مناطق مرفه تهران 
نیز در نیمه باالیی این لیست جای گرفته اند و حتی 
با تعدیل عامل متراژ منازل نیز، ســرانه مصرف در 

مناطق مرفه تر بیشتر از سایر مناطق است.
حتی اگر امکان تفکیک وضعیــت دقیق درآمدی 
مشترکین گاز ممکن باشد، سیاست بهینه اینطور 
بود که یارانه گاز تنها به مشترکین کم مصرف و در 
دهک پاییــن درآمدی اختصاص پیــدا می کرد اما 
هم اکنون ازآنجایی که قبوض گاز ارتباطی با کدهای 
ملی مشترکین ندارد و مسائلی همچون اجاره نشینی 

و جابه جایی مشترکین پیاده ســازی این مهم را با 
پیچیدگی روبه رو ساخته، امکان سنجش وضعیت 

درآمدی مشترکین نیز وجود نخواهد داشت.
پیشنهاد مشخص دفتر مطالعات رفاه اجتماعی این 
است که باید از متغیرهای جانشین برای شناسایی 
گروه هدف اســتفاده کــرد زیرا بررســی های این 
مطالعه نشان می دهد که مصارف باالتر عمدتاً برای 
گروه های با درآمد باالتر است و به نظر می رسد اعمال 
سیاست های بهسازی مصرف گاز، همچون تنظیم 
قیمت متفاوت برای مصارف خیلی باال، می تواند تا 

حدودی هدف گیری مناسبی داشته باشد.

گازسوزی ایرانیان
به گزارش همشهری، ایران هم اکنون رتبه سوم تولید 
گاز طبیعی در جهان را در اختیار دارد و براســاس 

برآوردها می توان عالوه بر تامین نیاز داخلی، درآمد 
صادراتی قابل توجهی از این محل به دست آورد اما 

چرا اینگونه نیست؟ 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی می گوید: در 
ســال های اخیر، شــاهد قطعی گاز صنایع عمده و 
نیروگاه های کشــور به منظور تأمیــن گاز خانگی 
در فصل ســرد ســال هســتیم و به دلیل استفاده 
گســترده از گاز خانگــی برای گرمایــش منازل و 
ســاختمان های تجاری در فصل سرد که به صورت 
میانگین تا 50درصد از کل گاز مصرفی کشــور را 
به خود اختصاص می دهد، هر سال با افزایش مصرف 
قابل توجه گاز خانگــی و تجاری مواجه هســتیم 
به طوری کــه برای جبــران این افزایــش زیاد در 
مصرف، ناچار به قطعی گاز صنایع عمده و نیروگاهی 
می شویم که این اتفاق خسارات زیادی را به اقتصاد 

کشور وارد می کند.

اتالف گاز در طبقات باال
این گــزارش تعــداد مشــترکان گاز پرمصرف در 
کل کشور را 725هزار مشــترک برآورد کرده که با 
بررسی وضع مصرف گاز در شــهر تهران به عنوان 
پرجمیعت ترین شهر ایران می افزاید: بین شاخص 
رفاه نسبی و میزان مصرف گاز رابطه مشخصی وجود 

دارد به گونه ای که هرچه میانگین قیمت مسکن در 
یک منطقه باالتر باشــد، آن منطقه از سطح رفاهی 

باالتری برخوردار خواهد بود. 
به گفته وزارتخانه یادشده، توزیع مشترکان پرمصرف 
تهرانی که در پله های پرمصــرف 8تا ۱2قرار دارند، 
نشان دهنده آن است که 8۹درصد از آنها در مناطق 
گران و مرفه شمالی تهران ساکن هستند، حال آن که 
فقط ۱۱درصد از آنها در نیمه جنوبی شهر سکونت 

دارند.
 افزون بر این سهم ۳منطقه یک، 2 و ۳ که گران ترین 
مسکن را در خود جای داده و جزو مرفه ترین مناطق 
تهران محسوب می شــوند، به تنهایی 66درصد از 

مشترکان پرمصرف را به خود اختصاص داده است.
این گزارش می افزاید: از بین مشــترکان پرمصرف 
که در پله های 8 تا ۱2 قــرار دارند، پرمصرف ترین 
مشترکین گاز خانگی در کشور آن دسته هستند که 
در پله دوازدهم مصرف قــرار می گیرند و توزیع این 
مشترکین بین مناطق 22گانه تهران نشان می دهد 
80درصد از آنها در ۳ منطقه مرفه یک، 2 و ۳ ساکن 
هستند. حال آنکه مجموع مناطق نیمه شمالی تهران 
به ۹۳درصد می رسد و ســهم مناطق نیمه جنوبی 
تهران فقط 7درصد از کل پرمصرف ترین مشترکان 

تهرانی را شامل می شود.

اتالف گاز در طبقات باال
خطر کمبود در فصل سرما جدی  است

همشهری گزارش می دهد 
 شکاف تورم مسکن تهران

از 28درصد گذشت
بررسی نمای مســکنی مناطق 22گانه پایتخت در شهریورماه 
نشان می دهد اختالف بیشترین و کمترین تورم ماهانه تجربه 
شده در بازار مسکن این مناطق به 28.2واحد درصد رسیده که 

رقم بسیار عجیبی است.
به گزارش همشــهری، اطالعات بانک مرکزی از تحوالت بازار 
مسکن تهران در شهریور ۱40۱نشــان می دهد که در این ماه 
میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده در 
پایتخت با ۱.۱درصد افزایش به 4۳میلیون و 2۱7هزار تومان 
رسیده؛ اما بررسی جزئیات این تغییر میانگین حاکی از این است 
که در این ماه بازار مسکن مناطق 22گانه تهران بسیار پرنوسان و 
نامتوازن بوده و دامنه تورم تجربه شده در این بازار از ۱7.۹درصد 

تا منفی ۱0.۳درصد در نوسان بوده است.

جهش های منطقه ای قیمت
گزارشی که 2 روز پیش از سوی بانک مرکزی منتشر شد، حاکی 
از این بود که بازار مسکن تهران همچنان با رکود تورمی مواجه 
است و در سایه افول تعداد معامالت، بازهم میانگین قیمت هر 
مترمربع زیربنای مسکونی با رشــد ۱.۱درصدی مواجه شده 
و طبق فرمول بانک مرکزی به 4۳میلیــون و 2۱7هزار تومان 

رسیده است. 
بررسی ها نشــان می دهد میانگین رشد ۱.۱درصدی میانگین 
قیمت مســکن تهران در شــهریورماه حاصل رشد قیمت در 
۱2منطقه و کاهش قیمت در ۱0منطقه دیگر پایتخت اســت. 
طبق آمارها در شهریورماه قیمت مسکن در ۱2منطقه سبزپوش 
تهران از ۱.2تا ۱7.۹درصد رشد کرده و در مقابل میانگین قیمت 
در ۱0منطقه باقی مانده نزول 0.2درصــد تا ۱0.۳درصدی را 

تجربه کرده است. 
طبق اطالعات بانک مرکزی منطقــه 22 در این ماه رکورددار 
بیشترین افزایش قیمت مســکن تهران بوده و میانگین قیمت 
هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شــده در این منطقه از 
۳8میلیون تومان در مردادماه به 44.۹میلیون تومان در شهریور 

افزایش یافته است. 
در مقابل منطقه ۱۹تهران رکورددار بیشــترین کاهش قیمت 
بوده و میانگیــن قیمت مســکن آن از 2۳.۹میلیون تومان در 
مردادماه به 2۱.5میلیون تومان در شهریورماه کاهش پیدا کرده 
است. ترکیب ناهمگون روند بازار مسکن تهران در شهریورماه 
نشــان دهنده انتظارات بســیار متفاوت معامله گران و فعاالن 
این بازار است و همین مســئله پیش بینی آتیه بازار را سخت تر 

می کند.

رکود سراسری مسکن
باوجود تغییرات قابل مالحظه در تورم مسکن در مناطق 22گانه 
تهران و رسیدن شکاف تورمی این مناطق به 28.2واحد درصد، 
نکته قابل توجه این است که رکود معامالتی در بازار مسکن اغلب 
این مناطق یکنواخت بوده و به جــز منطقه 2۱، مابقی مناطق 
کاهش سنگین تعداد معامالت را تجربه کرده اند. طبق گزارش 
بانک مرکزی، در شــهریورماه، تعداد معامالت مسکن تهران 
به طور میانگین 22.۹درصد افت کرده و به 6هزار و ۳۳معامله 

رسیده بود. 
بررسی آمارهای معامالت به تفکیک مناطق 22گانه نیز حاکی 
از این است که به جز منطقه 2۱که با رشد ۱8.۳درصدی تعداد 
معامالت مواجه بوده و منطقه ۱8که کاهش تعداد معامالت آن از 
2.6درصد فراتر نرفته، مابقی مناطق با کاهش ۱2تا ۳5درصدی 
تعداد معامالت مواجه شده اند. براســاس آمارهاي رسمی، در 
شهریورماه بیشترین کاهش تعداد معامالت در منطقه 22تهران 
تجربه شــده که ۳5.4درصد از معامالت آن کاسته شده است. 
نکته جالب اینکه منطقه 22به عنــوان رکورددار کاهش تعداد 
معامالت، در بحث افزایش قیمت نیــز رکورددار بوده و جهش 
۱7.۹درصدی قیمت، خود را به باالتر از میانگین قیمت شــهر 

رسانده است. 
البته با توجه به ناهمگونی کاالی مسکن، همزمانی این دو رکورد 
می تواند ناشی از تغییر محسوس ترکیب معامالت در 2 ماه مرداد 
و شهریور و تغییر وزن واحدهای نوساز و کلنگی در معامالت این 
دو ماه باشد؛ اما حتی این عوامل نیز نمی تواند اهمیت پیشتازی 
منطقه 22به عنوان یک منطقه بسازبفروشی و بلندمرتبه سازی 

با حواشی بسیار را کم کند.

تمایل بازار به خرید ارزان 
بررســی تجمیعی آمارهای بانک مرکزی از وضعیت قیمت و 
معامالت مسکن در مناطق 22گانه تهران نشان می دهد در حالی 
تغییر میانگین قیمت مســکن ۱.۱درصد اعالم شده که فاصله 
معناداری میان میزان رشــد قیمت در مناطق دارای رشد و با 
میزان کاهش قیمت در مناطق نزولی وجود دارد. به عبارت دیگر، 
از ظاهر آمارها چنین برمی آید که رشد میانگین قیمت مسکن 
باید بیش از ۱.۱درصد باشد اما بررسی معامالت مناطق دارای 
کاهش قیمت حاکی از این اســت که در ســبد مناطق دارای 
افت قیمت، مناطق دارای خانه های بزرگ متراژ و گران قیمت 
بیشتری وجود دارد درحالی که در مقابل، در سبد مناطق دارای 
افزایش قیمت، بیشتر مناطق دارای خانه های کوچک تر و قیمت 

مناسب تر قرار گرفته اند. 
به گزارش همشــهری، جهش متوالی قیمت مسکن در 4سال 
اخیر و رشــد حدود ۱0برابری میانگین قیمت مسکن از سال 
۱۳۹6تاکنون، عماًل به حذف تقاضای سرمایه گذاری یا مصرفی 
اقشار متوســط رو به پایین از بازار منجر شده و در این شرایط، 
تقاضای باقیمانده در بازار نیز بیشتر توان خرید مسکن در مناطق 
ارزان قیمت پایتخت را دارند. براساس آمارها، میانگین قیمت 
یک آپارتمان 75متري در تهران بــه ۳میلیارد و 24۱میلیون 
تومان، در گران ترین منطقه 6میلیــارد و 5۳4میلیون تومان 
و در ارزان تریــن منطقه به یک میلیــارد و 5۱2میلیون تومان 
رسیده است؛ یعنی اختالف قیمت این آپارتمان در گران ترین و 
ارزان ترین منطقه شهر یعنی مناطق یک و ۱۹به حدود 4میلیارد 

و ۹2۱میلیون تومان می رسد. 
بررسی ها نشان می دهد در تهران قیمت یک آپارتمان 75متری 
در ۱5منطقه کمتر از میانگین قیمت شــهر است و به همین 
واســطه، بخش عمده معامالت مســکن تهــران در محدوده 
زیر قیمت میانگین انجام می شــود و به پایین ماندن میانگین 

قیمت باوجود شکاف تورمی چشمگیر کمک می کند.

آینده نگری برقی
علی اکبر محرابیان، وزیــر نیرو می گوید: 
صرفه جویی ۱0هزار مگاواتی در برنامه های 
مدیریت مصــرف برای تابســتان ۱402 
در دستورکار قرار گرفته اســت. او اعالم 
کرد: سیاســت حاکم بر صنعت برق در جهت رفع ناترازی برق 
در 2 بخش تقسیم بندی شــده که بخش اول اجرای طرح های 
توسعه صنعت برق است و ارتقا نیروگاه های موجود برای استفاده 
حداکثری از ظرفیت تولید و طرح های توسعه ای در نیروگاه های 
حرارتی و برقابی و تجدیدپذیر از سیاست هایی است که دنبال 
می شــود. او تأکید کرد: در بخش دوم موضوع مدیریت مصرف 
برای افزایش راندمان و افزایش بهــره وری صنعت برق دنبال 
می شــود و برای تحقق مدیریت مصرف می بایست از آخرین 

فناوری ها و افزارهای روزآمد بهره بگیریم.
واقعیتی که ســکاندار وزارت نیرو به آن اشاره می کند، ناظر بر 
یک حقیقت در مدیریت و عرضه مصرف انرژی اســت. بدیهی 
اســت رفع ناترازی بین عرضه و تقاضا تنها با تکیه بر طرح های 
توسعه و افزایش ظرفیت های جدید ممکن و پایدار نخواهد بود. 
از سوی دیگر تالش بر مدیریت مصرف تنها براساس وعده ها و 
شعارها و توصیه ها هم چندان نمی تواند مطمئن باشد و افزون 
بر تالش برای حفظ مشــارکت و همراهی مردم برای مدیریت 
مصرف برق، الزم است که راه برای استفاده از فناوری های نوین 
با هدف کنترل مصرف هموار شود. بی تردید آینده صنعت برق، با 
بازی بازیگران عرضه مدیریت مصرف رقم خواهد خورد و از این 
جهت انتظار می رود وزارت نیرو و شخص وزیر از شرکت ها و افراد 
دارای ایده و برنامه برای کنترل مصرف برق در تمامی زنجیره از 
تولید تا توزیع و مصرف به معنای واقعی کلمه حمایت کند. حتی 
اگر این حمایت ها مشروط به اصالح قوانین و مقررات باشد هم، 
ضرورت ملی ایجاب می کند تا موانع قانونی برداشته شود تا راه 
برای محقق شــدن برنامه ها و ایده های خالقانه هموارتر شود. 
تردید نکنیم که روند کنونی تولید، توزیع و مصرف برق قابل دفاع 

نیست و راه همان است که دنیا در پیش گرفته است.

وعده های آرمانی
  خبر: محمدهادی زاهدی وفا، وزیر پیشنهادی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه های خود را 
اعالم کرد. تدوین مدل جامع حقوق و دســتمزد با 
شاخص های اسالمی - ایرانی، ایجاد شوراهای حقوق 
و دستمزد استانی و تعیین حقوق و دستمزد محلی 
براساس مدل جامع، بازنگری و هوشمندسازی طرح 
طبقه بندی مشاغل، توسعه تشکل های کارگری و 
کارفرمایی در سطوح ملی و محلی، بهبود و اصالح 
نظام رســیدگی بــه دعــاوی کار و تقویت نظارت 
بر عملکرد مراجع حــل اختــالف کار و... ازجمله 

برنامه های او »فقط« در حوزه معاونت کار است.
  نقد: از قدیم گفته اند: »سنگ بزرگ نشانه نزدن 
است«؛ این مهم در بررســی تاریخچه برنامه های 
ارائه شــده وزرای پیشــنهادی وزارتخانه تعاون و 
کار و رفاه اجتماعی نیز آشــکارا به چشــم می آید. 
پیش از زاهدی وفا، چهره های شاخصی با شعارهای 
حذف فســاد، هوشمندســازی، شایسته ساالری، 
کارآمد سازی ، اشــتغال آفرینی، اصالح قانون کار، 
اصالح نظام دســتمزد، ارتقای بهره وری نیروی کار 
و وضعیت درآمدی کارگــران وارد صحن مجلس 
شــدند و بعد از گرفتن رأی اعتماد آن چیزی را که 
در برنامه هایشــان بود، اجرایی نکردند. اکنون نیز، 
با نگاهی به تجربه وزرای قبلــی و البته با توجه به 
وضعیت حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتظاری 
برای معجزه از سوی وزیر پیشنهادی وجود ندارد و 
اگر امور تا حدودی بهتر از قبل اداره شــود، جامعه 
ذینفعان و افکار عمومی به او نمره قبولی خواهد داد. 
وقتی بیش از 6ماه از سال می گذرد و هنوز کارگران، 
تکلیف حق مســکن مصوب خــود را نمی دانند و 
سرپرست این وزارتخانه در چندین ماه حضور خود 
نتوانسته این مشکل کوچک را حل کند، سؤال این 
است که چه میزان می توان به محقق شدن فهرست 

بلندباالی برنامه های آرمانی او امیدوار بود.

چهره روز

نقد  خبر

مسکن

ایران، چهاردهمین تولیدکننده گندم دنیا
آمارهای سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد )فائو( نشان می دهد تولید غالت 

داده نما
ایران در سال 2022 میالدی با رشد ۱۳.5 درصدی به 20٫۳ میلیون تن رسیده و ایران در 
جایگاه چهاردهمین تولیدکننده بزرگ گندم جهان در این سال قرار گرفته است. این 
ســازمان جهانی در جدیدترین گزارش خود موســوم به دورنمای محصوالت و وضعیت غذایی از رشد 

2.4 میلیون تنی تولید غالت ایران در سال 2022 نسبت به سال قبل خبر داده است.

20.300.000 تنتولید غالت ایران
 13.5 درصد تغییر

12.800.000 تنذخایر غالت ایران
 11 درصد تغییر

 25 درصد تغییر

13.000.000 تنتولید گندم ایران

35

30

25

20

15

10

5

0

31
.7

9

24

10
.1

8

6.
29

4.
83

3.
99

3.
55

2.
57

2.
04

1.
64

1.
46

1.
31

1.
25

1.
04

1.
01

0.
95

0.
65

0.
46

0.
32

0.
26

0.
24

0.
2

ه1
طق

من

 2
قه

نط
م

ه3
طق

من

ه8
طق

من

ه6
طق

من

22
قه

نط
م

ه5
طق

من

12
قه

نط
م

ه7
طق

من

13
قه

نط
م

11
قه

نط
م

20
قه

نط
م

19
قه

نط
م

14
قه

نط
م

15
قه

نط
م

18
قه

نط
م

11
قه

نط
م

16
قه

نط
م

10
قه

نط
م

17
قه

نط
م

ه9
طق

من

21
قه

نط
م

توزیع مشترکان پرمصرف گاز در مناطق شهری تهران، بر مبنای مصرف دی و بهمن ماه 1399

65.97
درصد

از مشترکان پرمصرف گاز 
در مناطق يك، 2 و 3 

ساکن هستند.
9.088

درصد
درصد از مشترکان پرمصرف 

تهرانی در مناطق يك، 2، 3، 8، 4، 
6، 22، 5، 12 و 7 سکونت دارند.

مشترک گاز در کل کشور، گاز بسیار 
زیادی مصرف می کنند.

725هزار



5 سه شنبه 12 مهر 1401
 شماره  8605

 ســرویس مــدارس همچنان در 

گزارش
بالتکلیفی  مانده؛ نه خانواده ها از 
وضعیت تردد فرزندانشان راضی اند 
و نه رانندگان از نرخ های اعالم شده با روند افزایشی 
و کاهشی قیمت ها. پیمانکاران مدارس می گویند 
وضعیت کنونی بیشترین آسیب را به دانش آموزان 
مدارس دولتــی وارد کرده؛ چرا کــه رانندگان با 
نرخنامه جدید شــورای شــهر تمایلی به ادامه 
همکاری ندارند و سرویس مدارس دولتی را واگذار 
کرده انــد. خانواده ها هــم به دلیــل اختالل در 
ســامانه های حمل ونقل دانش آموزی نمی توانند 
سرویس رفت و برگشت فرزندانشان را ثبت کنند؛ 
هر چند که همین سرویس های فعال هم چندان 
مورد رضایت نیســتند و به گفته آنها برنامه ریزی 
منظمی برای حمل و نقل دانش آموزان وجود ندارد. 
زمان تردد هم حدود 3تا 4برابر زمان اعالم شده در 
سامانه هاست؛ چراکه کمبود ســرویس به دلیل 
انصراف رانندگان باعث شده دانش آموزان ساکن 
مناطق مختلف در یک سرویس گنجانده شوند. این 
در حالی است که ابتدای مهر ثبت نام دانش آموزان 
در سامانه sns.tehranedu.ir انجام شده، اما حاال 
از خانواده ها خواسته  شده که مراحل ثبت نامی را 
دوبــاره انجام دهنــد. در این باره هــم خانواده ها 
می گویند که برخی مدارس نرخ های کاهش یافته را 
قبول ندارند و اعالم می کنند که باید براساس آنچه 
پیمانکاران قیمت داده اند، هزینه های ســرویس 
مدارس پرداخت شود. البته یوســف نوری، وزیر 
آموزش و پرورش روز گذشــته در پاسخ به سؤالی 
درباره تداوم مشکالت سرویس مدارس عنوان کرد: 
»پیمانکاران تمکین نکرده و یکشنبه هفته گذشته 
در این باره جلسه  برگزار شده است. البته وضعیت در 
شهر تهران اینگونه است و طبق گزارش مدیرکل 
آموزش و پرورش شــهر تهران، تاکسیرانی 4هزار 
تاکسی را در اختیار قرار داده که مشکل سرویس 
رفع شــود.« به گفته نوری، نرخ گذاری سرویس 
مدارس از سوی شورای شهر انجام و به آموزش و 
پرورش ابالغ می شود: »سرویس یکی از دغدغه های 
ما شده و آن را گردن مدرسه می اندازند؛ درحالی که 
مدرسه باید کار تعلیم و تربیت را انجام دهد. انتظار 
داریم پیمانکاران هم آنچه منصفانه است از مردم 
بگیرند.«  این در حالی است که به گفته محمدرضا 
ولی زاده، رئیس اداره توســعه انجمن های اولیا و 
مربیان سراسر کشور به همشــهری »در آخرین 
 نرخنامه شــورای شــهر تهران، هزینه سرویس 
)مبدا و مقصد( تــا 15کیلومتر برای یک ســال 
تحصیلی بین 4.5میلیون تا 9میلیون تومان تعیین 
شده و از 15کیلومتر به باال هم توافقی است.« اما 
پیمانکاران می گویند با توجــه به درصدهایی که 
نهادهای متولی از این قراردادها دارند و همچنین 
فاکتورهایی که در این نرخ گذاری  لحاظ نشــده، 
مبالغ اعالم شده به صرفه نیست. این در حالی است 
که به گفته ولی زاده »براساس توافقات صورت گرفته 
قرار است درصدهایی که مدارس و آموزش و پرورش 
از سرویس مدارس دریافت می کردند، حذف شود و 
شهرداری هم احتماال دریافت این درصد را حذف 
خواهد کرد. آنها به وزارت کشور درخواست داده اند 
تا سامانه سپند نهایی شود و در مناطقی که پیمانکار 
خدمات ارائه نمی دهد، خانواده هــا از طریق این 
سامانه درخواست سرویس را ثبت کنند و سازمان 
تاکســیرانی، خودرو برای رفت وآمد دانش آموزان 

درنظر بگیرد.« 

قیمت گذاری ها عادالنه نیست 
»مسئول سرویس، پیمانکار است و مسئول اجرا هم 
راننده، اما نمی دانیم چرا ارگان ها هر کدام خواهان 
سهم از این فعالیت هستند. سال هاست که سرویس 
مدارس بدون تمام این شاخ وبرگ ها در حال انجام 

فعالیت بوده و کسی هم نارضایتی نداشته، اما حاال 
تصمیم گیران این حوزه آنقدر زیاد شده اند که راننده 
و پیمانکار دیگر تمایلی به ادامــه کار ندارد.« این 
صحبت های یکی از پیمانکاران سرویس مدرسه 
اســت. او در توضیح بیشــتر درباره مشکالت این 
حوزه در سال تحصیلی 1402-1401به همشهری 
می گوید: »هر ســال 10تا 15درصد افزایش نرخ 
درنظر می گرفتیم، اما امســال این مبلغ را شورای 
شــهر اعالم کرد که مورد رضایت خانواده ها نبود 
و پس از اصالح و کاهش، ایــن راننده ها بودند که 
دیگر تمایلی به کار نداشــتند.« او تأکید می کند 
قیمت ســرویس مدارس باید از سوی پیمانکاران 
با درنظر گرفتن فاکتورهای مختلف تعیین شود: 
»اعالم یک نرخ ثابت برای تمامی مناطق عادالنه 
نیســت. هم اکنون قیمتی که برای منطقه یک و 
22اعالم شده یکسان اســت. فرعی تهرانپارس و 
تهران نو هم یک قیمــت دارد. مناطق پرترافیک و 
کم ترافیک هم در همین وضعیت هستند. سال ها 
با درنظر گرفتن این شــرایط، ما قیمت ها را اعالم 
می کردیم، هم خانواده ها راضی بودند و هم راننده. 
ما به دنبال جذب مشتری بودیم و قطعا قیمتی که 
اعالم می شود، خارج از توان خانواده ها نبود، اما حاال 
همه ناراضی هستند.« این پیمانکار ادامه می دهد: 
»اگر پیمانکار 10درصد و راننده هم 90درصد از این 
قرارداد سهم ببرند، باز هم می شود یک کاری کرد، 
اما آموزش و پرورش، تاکسیرانی و مدرسه هم سهم 
دارند و سهم راننده کم می شــود؛ به همین دلیل 

راضی به کار کردن با این مبالغ نیست.« 
یکی دیگر از پیمانکاران هم در توضیح بیشــتر به 
افزایش توافق مســتقیم خانواده با راننده ها اشاره 
می کند و می گوید: »با ایــن وضعیت و با توجه به 
اینکه خانواده ها شماره تلفن رانندگان را از سال ها 
قبل دارند، اکنون به صورت شخصی توافق می کنند 
که می تواند مشکالتی را برایشان به وجود بیاورد. 
شهرداری هم با راننده ها تماس می گیرد و آنها را 
جذب سیستم خودشان می کند. نزدیک به 2دهه 
است که ما در این حوزه مشغول به فعالیت هستیم، 
اما شــرایط به گونه ای پیش می رود که ما حذف 
شویم.« او از تعیین تکلیف نشدن وضعیت قرارداد 
با پیمانکاران با گذشــت 2هفته از سال تحصیلی 
خبر می دهد و تأکید می کند: »قیمت ســرویس 
مدارس را 7میلیون و 400هزار تومان برای مسیر 
15کیلومتری اعالم کرده اند، امــا راننده ها با این 
قیمت، کار نمی کنند. به ما هم گفته اند که ثبت نام 
کنیم، اما هنوز نمی دانیم نرخ های تعیین شده برای 
مسیرهای مختلف به صرفه هست یا نه؟ می گویند 
قیمت ها را کاهش داده اند و شامل بیمه و مالیات 
هم نیست، اما همین گردش مالی در حساب های 
ما به دلیل پولی که خانواده واریز می کنند یا حقوقی 
که ما به رانندگان پرداخت می کنیم، قطعا مشمول 
مالیات اســت.« البته به گفته او، این وضعیت در 
گذشته هم بوده و مشــکالتی را برای آنها به وجود 
آورده است: »بهمن سال 98به دلیل کرونا مدارس 

تعطیل شد. در نهایت هم اعالم کردند که آموزش ها 
مجازی خواهد بود و ســرویس  مدارس را تعطیل 
کردیم. دولت آن زمان اعالم کرد حقوق اســفند 
رانندگان پرداخت شــود و پول 3ماه باقیمانده تا 
پایان ســال تحصیلی را به خانواده ها برگردانیم. با 
توجه به اینکه این اعالم در اواخر سال بود، پرداخت 
حقوق اسفند به فروردین 99رسید. ما آن سال به 
اداره مالیات اعــالم کردیم که فعالیت مان متوقف 
شده، اما چون در فروردین گردش حساب داشتیم، 
ما را به فرار مالیاتی متهم کردند.« او در پاسخ به این 
سؤال که پیش از راه اندازی سامانه های حمل و نقل 
دانش آموزی، نحوه قراردادها به چه صورت بوده، 
گفت: »در تمام این ســال ها مدرســه واسط بود. 
خانواده ها با مدارس قرارداد می بســتند و ما هم از 
مدارس پول می گرفتیم. ســهم مدرسه هم از این 
قراردادها حدود 5تا 10درصد بود که ما پرداخت 
می کردیم. اما حاال وضعیتی به وجود آمده که همه 
سردرگم شده اند و خانواده ها بالتکلیف و رانندگان 

بیکار مانده اند.« 

پیمانکاران غیرمجاز هزینه  اضافه گرفتند 
با وجود این، براســاس اعالم محمدرضا ولی زاده، 
رئیس اداره توســعه انجمن های اولیــا و مربیان 
سراسر کشور، آموزش و پرورش طی روزهای اخیر 
بیشــترین تالش برای رفع این مشکل و رضایت 
خانواده ها و رانندگان را در دســتورکار قرار داده 
اســت. او درباره وضعیت فعلی سرویس مدارس 
به همشــهری می  گوید: »از هفته گذشته مطابق 
نرخنامه شــورای شــهر، کاهش قیمت سرویس 
مدارس در ســامانه شــهر تهران بارگذاری شده 
اســت. خانواده ها از نرخ های جدید رضایت دارند، 
اما واسطه هایی وجود دارند که عالقه مند هستند 
هزینه این خدمات را افزایــش بدهند؛ هر چند با 
اصرار فرمانــداری و آموزش و پــرورش، نرخنامه 
جدید 1401در حــال اجراســت. خانواده ها هم 
براساس قیمت های اعالم شده متعهد به پرداخت 
هزینه های سرویس مدارس فرزندانشان هستند.« 
او در پاســخ بــه این ســؤال که برخــی مدارس 
نرخنامه های رسمی اعالم شــده را قبول ندارند و 
خانواده ها را مجبور به پرداخت هزینه های بیشتر 

می کنند، عنوان می کند: »هم اکنون در ســامانه 
sns.tehranedu.ir امکان ثبت اعتراض وجود 
دارد که به صورت آنالین از ســوی کارشناســان 
بازرســی آموزش و پــرورش مشــاهده و پس از 
بررســی های الزم با مدرســه و پیمانکار متخلف 
تماس گرفته می شــود. مدیر یا مدرســه ای که 
به صورت شخصی اقدام به معرفی پیمانکار یا راننده 
به خانواده ها کنند، عمدتا در این بــاره قراردادی 
نمی بندند و همه  چیز به صورت شفاهی است. این 
مسئله باعث می شود اگر سانحه یا اتفاقی رخ بدهد، 
تبعات زیادی متوجه خانواده ها شود و آنها به حق 
خودشان نخواهند رسید. البته اگر مدیری خانواده ها 
را به سمت همکاری با این پیمانکاران ترغیب  کند، 
تخلف است و والدین می توانند با ثبت شکایت در 
ســامانه در کوتاه ترین زمان به پاسخ خود برسند. 
درصورتی هم که اثبات شود مدیر مدرسه چنین 
تخلفی را انجام داده، با او برخورد می شود.« به گفته 
این مسئول، تاکنون تنها پیمانکارهایی قیمت های 
بیشتر از نرخنامه دریافت کرده اند که پروانه فعالیت 
ندارند و غیرمجاز هستند: »پیمانکارانی که پروانه 
فعالیت از شهرداری دارند خودشان را ملزم به رعایت 
این نرخنامه می دانند. مدارس هم موظف هستند 
فهرســت پیمانکاران مجاز را از آموزش و پرورش 
منطقه دریافت و به انجمن اولیا و مربیان منطقه 

معرفی کنند.« 

حذف درصدها و کسورات از سرویس مدارس 
نرخ ها ابتدا بیش از 10میلیون اعالم شد و اکنون 
به کمتر از 8میلیون تومان رســیده است. با این 
شرایط راننده ها تمایلی به ادامه همکاری ندارند و 
به همین دلیل ظرفیت سرویس ها کاهش یافته و 
خانواده ها را با مشکالتی مواجه کرده است. ولی زاده 
درباره چرایی این تغییرات و بروز این مشــکالت 
می گوید: »در ابتدا موقعیت مدرسه روی نقشه به 
شکل دقیق تعیین نشده بود و گاهی چند کیلومتر 
فاصله وجود داشــت. این موضوع باعث شد تا نرخ 
تعیین شده واقعی نباشد، اکنون مدیران مدارس 
با مراجعه به ســامانه، موقعیت دقیق مدرســه را 
ثبت کردند و قیمت ها واقعی شــده و کاهش پیدا 
کرده اند. همچنین درخواست ما هم این بوده که 
درصدهای دستگاه های ذیربط ازجمله آموزش و 
پرورش و مدارس حذف شود و تالش بر این جهت 
باشد که سایر کسورات قانونی هم مشمول معافیت 
یا تخفیف شود.«  به گفته این مسئول در کل شهر 
تهران از مجموع 4500تا 4800مدرســه شــاید 
5درصد از مدارس شــهر تهران با سهم 2درصد از 
ســرویس مدارس، باالی یک تا 2میلیون دریافت 
می کردند: »اما مدرســه بنگاه اقتصادی نیست و 
حمل ونقل دانش آموزی را نبایــد بر عهده بگیرد؛ 
هر چند که در این ســال ها درگیر تکالیفی شده 
که بابت آن حق الزحمــه ای هم دریافت نمی کرد. 
ما درخواست کردیم که همان درصد کمی هم که 
در گذشته دریافت می شد، حذف شود. تاکسیرانی 
هم اعالم کرده از درصد خود چشم پوشی خواهد 
کرد. تالش می کنیم با حذف درصدها و کسورات، 
نرخ تعدیل شود و هم پیمانکار و هم راننده رضایت 
بیشتری داشته باشند. از نگاه ما، رانندگان سرویس 
همیاران فرهنگــی در کنار آمــوزش و پرورش و 
مدارس هســتند و رضایت آنها هــم برای ما مهم 
است.« ولی زاده با بیان اینکه در شهر تهران حدود 
150شــرکت پیمانکاری دارای پروانــه در حال 
فعالیت هستند، از اختصاص 30درصدی ناوگان 
حمل ونقل سازمان تاکسیرانی به سرویس مدارس 
هم خبر می دهد و تأکید می کند: »شهرداری قول 
داده درصورت نیاز به خودروهای بیشــتر، از محل 
خودروهای تاکسی  اینترنتی یا دیگر تاکسی های 

در اختیار این نیاز را برطرف کند.« 

درخواست حذف درصدها از سرویس مدارس
با کاهش قیمت سرویس مدارس، قرار است سهم درصدهای آموزش و پرورش و شهرداری از این حوزه صفر شود و در مناطقی 

که پیمانکاران تمایلی به فعالیت ندارند، سازمان تاکسیرانی سرویس رسانی کند

از هفته گذشته مطابق نرخنامه شورای 
شهر، کاهش قیمت سرویس مدارس 
در سامانه شــهر تهران بارگذاری شده 
اســت. خانواده هــا از نرخ هــای جدیــد 
رضایت دارند، اما واســطه هایی وجود 
دارند که عالقه مند هســتند هزینه این 

خدمات را افزایش بدهند

کمبود آنتی بیوتیک ها در آستانه 
فصل سرد

دکتر سیدعلی فاطمی در گفت وگو با ایســنا، درباره وضعیت 
بازار دارو بعــد از اجرای طرح دارویــاری و همچنین وضعیت 
کمبودهای دارویی، گفت: با وجود اینکه اعالم شده بود با اجرای 
طرح دارویاری، کمبودهــای دارویی رفع می شــود، اما هنوز 
کمبودهایی در بازار دارو وجود دارد. باید توجه کرد که در طرح 
دارویاری باید پیش بینی هایی در زمینه قیمت گذاری دارو انجام 
می شد که انجام نشد و بر همین اساس برخی از تولیدکنندگان 
به قیمت گذاری که بعد از طرح دارویاری انجام شد، انتقاد دارند؛ 

به ویژه تولیدکنندگان آنتی بیوتیک.
او توضیح داد: در طرح دارویاری از یک فرمول استفاده کردند و 
نقش و تأثیر مواداولیه ای که ارز 4200تومانی دریافت می کردند، 
بر قیمت کل دارو را سنجیدند و با نسبتی همه داروها افزایش 
قیمت داشــتند؛ زیرا ارز 4200تومانی بــه ارز 22هزار تومانی 
تبدیل شــد )تبدیل ارز دولتی به ارز نیمایــی( و این اختالف 
قیمت زیاد باالخــره جایی خودش را نشــان می دهد. حال در 
حوزه آنتی بیوتیک ها تفاوتی وجود دارد و آن این است که قیمت 
مواداولیه که در سایر داروها 30درصد است، برای آنتی بیوتیک ها 
۶0 تا 70درصد قیمت نهایی شــان، قیمت مواداولیه اســت. 
یعنی با تغییر ارز دولتی به ارز نیمایی، اختالف عدد زیادی در 
خرید مواداولیه شــان اتفاق می افتد. از طرفی اقالم بسته بندی 
آنتی بیوتیک ها مانند شیشــه هایی که برای شــربت استفاده 
می کنند، افزایش قیمت بسیار زیادی پیدا کرده است. در نتیجه 
افزایش قیمتی که ســازمان غذا و دارو بــرای آنتی بیوتیک ها 
داده، مورد رضایت شان نبوده و باعث شده که تولیدکنندگان، 

تولیدشان را کاهش دهند.
فاطمی ادامه داد: کاهش تولید درحالی که مواداولیه در کارخانه ها 
وجود دارد، رخ داده اســت. به هر حال عاقبت قیمت دستوری 
همین اســت. اگر هم اکنون به داروخانه ها مراجعه کنید، انواع 
مکمل ها را می بینید، انواع داروهای تقویتی و لوازم آرایش به وفور 
وجود دارد، اما دارویی مانند آنتی بیوتیک که جان مردم به آن 
بستگی دارد، به دلیل قیمت ها، کاهش تولید و در نتیجه کمبود 
داشته اســت. باید توجه کرد که با وجود اجرای طرح دارویاری 
هنوز قیمت برخی داروها و مشخصا آنتی بیوتیک ها واقعی نشده 
اســت؛ به ویژه آنتی بیوتیک هایی که سوسپانسیون هستند و 
به صورت شربت عرضه می شوند. آنتی بیوتکی هایی که به صورت 
قرص و کپسول عرضه می شوند نسبتا وضعیت شان بهتر است، 
اما آنتی بیوتیک هایی که به صورت شربت هستند و برای کودکان 

هم مصرف دارند، بیشتر دچار کمبود شده اند.
نایب رئیس انجمن داروســازان ایران تأکید کرد: هم اکنون که 
داریم به سمت فصل سرد و شیوع عفونت های سینوسی، ریوی 
و... می رویم،  مصرف آنتی بیوتیک ها باال می رود و اگر بخواهیم 
با همین تولید کم ادامه دهیم، قطعا در زمســتان دچار مشکل 
می شویم. بنابراین باید برای قیمت گذاری آنتی بیوتیک ها فکری 
کنند تا کارخانه ها تا قبل از رسیدن به فصل سرما و بیماری های 

عفونی تولید را باال ببرند.
فاطمی با بیان اینکه جلساتی هم تولیدکنندگان آنتی بیوتیک  
با سازمان غذا و دارو داشته اند، گفت: باید توجه کرد کمبود در 
برخی دیگر از داروها هم همیشــه وجود دارد. به عنوان مثال با 
وجود اینکه 4تا 5 میلیون ســرم از خارج از کشور وارد شده، اما 
هنوز وضعیت عادی نشده و داروخانه ها به سختی می توانند سرم 
را تامین کنند. برای توزیع ســرم عمدتا داروخانه های منتخب 
و دولتی در اولویت اول قــرار دارند. بعد از آن بیمارســتان ها، 
درمانگاه ها و داروخانه های نزدیک بــه مراکز جراحی محدود 
در اولویت اند. داروخانه های سرپایی هنوز هم سرم را با سهمیه 

دریافت می کنند.

پشه خطرناک پشت مرزهای ایران
کارشــناس مدیریت بیماری های منتقله از »آئدس« اداره 
بیماری های قابل انتقال از ناقلین وزارت بهداشــت، ضمن 
تشریح بیماری هایی که توســط این ناقل منتقل می شوند، 
گفت: براســاس گزارش ســازمان جهانی بهداشت مناطق 
جنوبی ایران در کمربند انتشار بیماری های ناشی از گزش 
پشــه آئدس قرار دارند و هرچند که این پشــه بومی کشور 
نیســت، اما ایران شــرایط آب و هوایی خوبی برای استقرار 

پشه آئدس دارد.
دکتر عبدالرضا میراولیایی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
اینکه بیماری دانگ از طریق پشه »آئدس اجیپتی و آئدس 
آلبوپیکتوس« منتقل می شود، گفت: پشه آئدس می تواند 
عالوه بر ایجاد بیماری دانگ، سبب بروز بیماری هایی نظیر 
زیکا و چیکن گونیا شود. گسترش بیماری ها از طریق پشه 
آئدس و سایر پشه ها و ناقلین، وابســته به شرایط محیطی 
است. مبادالت کاال و مسافرت های انسان ها 2 راه عمده انتقال 
این بیماری بین کشورها است؛ چرا که پشه آئدس می تواند از 

این طریق وارد کشورهای مختلف شود.
او با اشــاره به اینکه پتانســیل ورود ناقل تب دانگ به ایران 
مخصوصا در مناطق جنوبی کشور باالست، تصریح کرد: از 
این رو واردات گیاه الکی بامبو از کشــورهای آسیای جنوب 
شرقی به علت اینکه امکان جابه جایی تخم و مراحل نوزادی 

پشه را دارد، ممنوع اعالم شده است.
دکتر میراولیایی عامل دیگر انتقال پشــه ناقل بیماری را از 
طریق الســتیک های خودرو معرفی کرد و گفت: قســمت 
عمده الستیک ها در کشورهای آسیای جنوب شرقی تولید 
و به سایر کشــورها صادر می شــود و این در حالی است که 
پشه آئدس تمایل به تخم گذاری در این الستیک های نو یا 
الستیک مستعمل دارد. اگر الستیکی از کشور آلوده بیاید 
و ما شــرایط خوبی برای نگهداری آنها در انبارهای مسقف 
نداشته باشیم و الستیک ها در تماس با آب باران قرار گیرد 
چرخه زندگی پشــه ناقل بیماری برقرار خواهد شد. در این 
سال ها با متولیان واردات الستیک ها و وزارتخانه های مرتبط 
تعامل خوبی داشــتیم و آنها با درک حساسیت موضوع با ما 
همکاری کرده اند تا ورود الســتیک ها بدون لفافه و پوشش 
به کشور ممنوع باشــد. همچنین ممکن است پشه آئدس 
بالغ توسط هواپیما یا کشتی و یا خودرو از کشورهای آلوده 
به ایران منتقل و سپس به سرعت پخش شود که در تمامی 
مبادی ورودی کشور نظام مراقبت حشره شناسی و بیماری 

در حال انجام است.

 وحید سلیمی
 رئیس سازمان جمعیت هالل احمر

تعــداد کل بهره ورانــی کــه طــی 6 ماهــه 
نخســت ســال جاری، کمک هــای بالعوض 
به آنهــا ارائه شــده ۲6هزار و ۲۰۵نفر اســت. 
در دیگر اقدامات صورت گرفته نیز وســایل 
توانبخشی برای ۲ هزار و ۳۸۰نفر تامین شد. 
مجموع ریالی هزینه های انجام شده در این 
کمک های بالعــوض، بالــغ بــر ۲۱۵میلیارد 

ریال است. /ایسنا

 حسینعلی شهریاری
 رئیس کمیسیون بهداشت   مجلس

واکســن های ایرانی وضعیت بیمــاری کرونا 
را در کشــور کاهــش داد و جلــوی مرگ ومیر  
را گرفــت. چندیــن ماه اســت کــه مطالبات 
واکسن ســازان ایرانی را پیگیــری می کنیم و 
آقای رئیس جمهور هم دستور رسیدگی به 
آن و پرداخت مطالبات واکسن سازان ایرانی 
را صادر کرده و امیدواریم درباره این موضوع 

اتفاقات خوبی رخ بدهد. /ایلنا

 عبدهللا معتمدی
 رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی

امروز گرایش اســتعدادهای برتــر جامعه به 
ســمت علوم انســانی بیشــتر شــده است. 
یکــی از چالش هــای مــا در ســال تحصیلــی 
جدیــد، نداشــتن خوابــگاه متاهلی اســت. 
متأسفانه ما خوابگاه متاهلی نداریم و از این 
بابت مشکالتی وجود دارد. همچنین مانند 
سایر دانشگاه ها مشکالت مالی وجود دارد 

و امیدواریم زودتر برطرف شود. /ایلنا

تومــان کمــک نقــدی و کاالیــی از 
ابتدای برگزاری جشــن عاطفه ها برای 
دانش آموزان جامعه هدف جمع آوری 
و به صــورت بســته های تحصیلــی در 

اختیار آنان قرار گرفته است.  / ایلنا

جدیــد مبتــال بــه کوویــد-۱۹ در ایــران 
شناســایی و ۹۰نفــر از آنهــا بســتری 
شدند. متأسفانه ۹بیمار نیز جان خود 
را از دســت دادنــد. مجمــوع بیمــاران 
کووید-۱۹ به ۷میلیون و ۵۵۰هزار و ۲۱ 

نفر رسید. )وزارت بهداشت(

مجوز اســتخدامی برای جــذب نیرو در 
حوزه سالمت صادر می شود. به گفته 
جلیل میرمحمــدی، عضو کمیســیون 
بهداشت و درمان مجلس بحث کمبود 
نیــروی انســانی نظــام ســالمت کامــالً 
بحق اســت؛ مــا بارها مجوز اســتخدام 

۵۰هزار نفر را مطالبه کرده ایم. / ایلنا 

احتمال بیشــتر ابتــال بــه زوال عقل در 
افــرادی وجــود دارد که ســطوح باالیی 
از اضطــراب را در زندگــی خــود تجربــه 
کرده انــد. بــا ایــن حــال اضطــراب یک 
مشــکل مزمــن مادام العمر محســوب 

می شود. 
)Alzheimer’s & Dementia نشریه(

340
میلیارد

435
بیمار

20
هزار

48
درصد

 سربازان، صاحب
 »سابقه کار« می شوند

ســردار علی عبداللهی، معاون هماهنگ کننده ستاد 
کل نیروهای مسلح گفت: ســرباز نباید تحقیر شود و 
باید دوره خدمت وی دوره آموزشــی باشد. ما در 3-4 
سال گذشته بیش از 300هزار نفر از سربازان را تحت 
دوره های مهارت آموزی قرار دادیم و به آنها گواهینامه 
فنی و حرفه ای دادیم که ایــن گواهینامه بین المللی 
است. تمام ســربازانی که مهارت داشتند نیز برخی 
دروس تئوری را گذراندند و آزمونی دادند و مدرک خود 
را دریافت کردند. به گفته او، از یک سال گذشته مقرر 
شد برای سربازانی که در طول خدمت، مهارتی را یاد 
می گیرند »سابقه کار« ثبت و این سابقه برای استخدام 
نیز محسوب شود. سردار عبداللهی این را هم اضافه کرد 
که برای عادالنه شدن خدمت سربازی، شرایط آن نیز 
تعدیل شــده و از 17 تا 24ماه متغیر بوده و قرار است 
دوباره اصالح شــود. او همچنین توضیح داد: با تأکید 
رئیس ستاد کل و فرمانده کل قوا تالش کردیم تا کار 
دون  شأن سربازی به سربازان داده نشود. امروز 45درصد 
سربازان ما مدرک کاردانی به باال دارند. شاید برخی از 
شرایط رفاهی ایده آل نباشد اما در تالش هستیم تا آن را 
برطرف کنیم. در گذشته سرباز یک بار مالی روی دوش 
خانواده اش می گذاشت و خانواده برای وی پول ارسال 
می کرد، ما نمونه هایی داشتیم که سرباز 24 ماه مرخصی 
نمی رفت که هزینه ای ایجاد نشود. با لطفی که دولت 
کرد و پیگیری  ستاد کل، از سال گذشته حقوق سربازان 
بهبود پیدا کرد و اگر سربازی قانع باشد می تواند قدری 

از این پول را نیز پس انداز کند. )ایسنا(
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سامانه حمل ونقل دانش آموزی هوشمند است 
خانواده ها معتقدند که سیاست های موجود به گونه ای است که آنها را مجبور به استفاده از سرویس 
می کند و حتی برنامه ریزی مناسبی هم در این باره وجود ندارد؛ به گونه ای که کمبود سرویس باعث 
شده که تردد دانش آموزان 3تا 4برابر زمان اعالم شده در سامانه انجام شود. محمدرضا ولی زاده، 
رئیس اداره توســعه انجمن های اولیا و مربیان سراسر کشــور در این باره به همشهری می گوید: 
»2سامانه سپند و شهر تهران کامال هوشمند هســتند و دانش آموزان هم مسیر در یک سرویس 
گنجانده می شوند. زمان اعالم شده برای یک دانش آموز است، اما هر سرویس حداقل 3تا 4دانش آموز 
را در مسیرهای مختلف جابه جا می کند. خود خانواده ها به این مسئله واقف هستند.« به گفته این 
مسئول هم اکنون مشکالت سامانه برطرف شده است: »نرخنامه شورای شهر اصالح و بارگذاری شده 
است. درباره کاهش هزینه ها هم وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور تصمیم گرفتند برای حذف 
درصدهای خود در آینده تصمیماتشان را ابالغ کنند. هم اکنون مسیر تا 15کیلومتر برای یک سال با 
محاسبه منطقه شهری، منطقه طرح ترافیک و نوع خودرو بین 4.5میلیون تا 9میلیون تومان تعیین 
شده و از 15کیلومتر به باال هم توافقی است که بین مدرسه، خانواده و پیمانکار صورت می گیرد. در 
این باره اگر کمک دیگری هم برای رضایت خانواده ها و رانندگان وجود داشته باشد، حتما درنظر 

گرفته خواهد شد.« 

نکته
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وقتی اعضای تیم سرقت 

طالفروشــی های دادسرا از 
پایتخــت بــه توافــق 
رســیدند کــه زن جــوان را به دلیــل 
بی استعدادی و عدم مهارتش در سرقت 
اخراج کنند فکــرش را نمی کردند که او 

برای انتقام، آنها را لو بدهد.
به گزارش همشــهری، از شهریورسال 
گذشــته پلیــس پایتخت با شــکایاتی 
روبه رو شــد که از دستبرد ســارقان به 
طالفروشی ها حکایت داشت. شکایت ها 
نشــان می داد ٣زن که نقش خریدار را 
بازی می کنند وارد طالفروشــی ها شده 
و با شــیوه کش روی، طــال و جواهرات 
گران قیمت را ســرقت می کنند. یکی از 
طالفروش ها گفت: داخل مغازه بودم که 
٣ زن که ماسک به صورت داشتند برای 
خرید طال وارد شدند. آنها مدعی شدند 
که با یکدیگر خواهر هستند و می خواهند 
برای عروسشان طالی گران قیمت بخرند. 
درحالی که چند ســینی از طالها را روی 
پیشــخوان قرار داده بودم و آنها در حال 
دیدن شان بودند، چند مشتری دیگر نیز 
وارد مغازه شدند و سرم شلوغ شد. بعد از 
چند دقیقه آن ٣زن با گفتن این جمله که 
هیچ کدام از طالها را پسند نکرده اند، مغازه 
را ترک کرده و رفتند. اما آخر وقت وقتی 
در حال چیدن طالها بودم متوجه سرقت 
گردنبند ٥٠میلیونی شدم و یکراست به 

سراغ فیلم دوربین مداربسته رفتم. پس از 
بازبینی فیلم بود که متوجه شدم ٣زنی که 
نقش خواهر و مشتری را بازی کرده بودند، 
در یک لحظه از غفلت من استفاده کرده و 

گردنبند ٥میلیونی را کش رفتند.

شروع تحقیقات
تعداد شکایت ها از ســوی طالفروشان 
روزبه روز در حال افزایش بود. سرقت های 
٣زن به یک شــکل بود و آنها در تمامی 
ســرقت ها، صورت خــود را با ماســک 
می پوشــاندند و نقش خریــدار را بازی 
می کردند تا در فرصت طالیی و زمانی که 
فروشنده حواسش پرت بود، نقشه سرقت 
را اجرا کنند. در ادامه مأمــوران با انجام 
تحقیقات بیشتر متوجه شدند که اعضای 
این گروه ٣زن و یک مرد هســتند؛ زنان 
نقش سارق را به عهده داشتند و مرد جوان 
بیرون از طالفروشی ها زاغ زنی می کرد. 
یعنی اطراف طالفروشی پرسه می زده تا 
چنانچه مورد مشکوکی دید همدستانش 
را در جریان قرار بدهد. زنــان هم بعد از 
دزدی به تنها مرد گروه ملحق می شدند 

و از محل می گریختند.

سارق اخراجی
تحقیقات مأمــوران اداره آگاهی تهران با 
دستور قاضی مرتضی رســولی بازپرس 
شــعبه هشــتم دادســرای ویژه سرقت 

ادامه داشــت تا اینکه در یک از سرقت ها 
ســارقان برای چند دقیقه ماســک خود 
را در آورده و چهره آنهــا در دوربین ثبت 
شده بود. در این شرایط مأموران به سراغ 
آلبوم مجرمــان ســابقه دار رفتند و پس 
از بررســی ها مشخص شــد که  سارقان 
سابقه دار هستند. آنها به جرم سرقت بارها 
دستگیرشده و به زندان افتاده بودندکه با 
این سرنخ نام متهمان سابقه دار در لیست 
افراد تحت تعقیب قــرار گرفت اما وقتی 
پلیس راهی مخفیگاهشــان شد دریافت 
که آنها فرارکرده اند و سعی داشتند ردی 
از خودشــان به جا نگذارند. با وجود این 
اقدامات اطالعاتی در این باره ادامه داشت 
تا اینکه یک تماس با پلیس، اسرار این باند 
را فاش کرد. فرد تماس گیرنده زنی جوان 
بود که می گفت از اعضای باند ســرقت از 
طالفروشــی ها بوده اما همدستانش او را 
اخراج کرده اند. وی گفــت: من به تازگی 
وارد باند شــده بودم و ماننــد 2زن دیگر 
حرفه ای نبودم. همیشه استرس داشتم 
چون تا به حال در زندگی خالفی مرتکب 
نشده بودم اما به خاطر شرایط مالی و فقر 
تصمیم گرفته بودم بــا دزدان همکاری 
کنم. آنها همیشه مرا مسخره می کردند 
به خصوص سوســن که به نظرم سرکرده 
اصلی او بود. تا اینکه باالخــره مرا از تیم 
اخراج کردند و چون مرا کنار گذاشــتند 
تصمیم گرفتم مخفیگاهشان را لو بدهم. 

سوســن ویالیــی در یکی از شــهرهای 
شمالی اجاره کرده و از ترس و برای فرار از 

دستگیری در آنجا پنهان شده است.

دستگیری در ویالی مجلل
تماس عجیب این زن پس از آنکه آدرس 
ویال را در اختیار پلیس قرار داد قطع شد 
و در چنین شــرایطی مأموران با نیابت 
قضایی راهی آدرس مورد نظر شــدند و 
دریافتند که گفته های فرد تماس گیرنده 
حقیقت دارد. سوسن مجرم سابقه دار و 
تحت تعقیب بود که در عملیاتی غافلگیرانه 

در ویالی مجللی که با پول دزدی اجاره 
کرده بود دستگیر شد. وی پس از انتقال به 
اداره آگاهی تهران به سرقت های سریالی با 
شیوه کش روی اقرار کرد و انگیزه اش را 
رسیدن به پول دانست. وی پس از اعتراف 
به ســرقت با قرار قانونی بازداشت شد و 
برای انجام تحقیقات بیشــتر در اختیار 
مأمــوران اداره آگاهی تهران قرار گرفت. 
از ســوی دیگر با توجه به اطالعاتی که از 
همدستانش در اختیار پلیس قرار داده، 
بــه زودی متهمان دیگر گروه دســتگیر 

خواهند شد.

 انتقام سارق اخراجی 
از همدستانش 

طراحی نقشه سرقت های در زندان 
سردسته باند زنی جوان به نام سوسن است. او بارها به اتهام سرقت دستگیر 
شده و نقشه سرقت از طالفروشی ها را در زندان کشیده بود. او می گوید 

کارشان خوب پیش می رفت اما تصمیم هیجانی او کار دستشان داد.
منظورت از تصمیم هیجانی ات چیست؟

راستش مدتی بود که سرقت هایمان را متوقف کرده بودیم و من از تهران 
خارج شدم تا آب ها از آسیاب بیفتد و بعد از مدتی برگردم و دوباره سرقت ها 
را شروع کنیم اما تصمیم هیجانی من برای اخراج یکی از اعضای باند به نام 

فتانه کار دستمان داد.
بیشتر توضیح بده.

من مدتی قبل در زندان بودم. به جرم سرقت دستگیر شده بودم. در آنجا با 

زنی به نام سولماز آشنا شدم. او هم سلولی ام بود. دوران محکومیت ما با هم 
تمام می شد و وقتی در زندان بودم با سولماز نقشه سرقت از طالفروشی ها 
را کشیدیم. قرار شد بعد از آزادی با همدستی او و شوهرش نقشه مان را 

عملی کنیم.
شگردی که درنظر داشتید چه بود؟

یا من سر طالفروش را گرم می کردم یا سولماز. سپس از حواس پرتی طالفروش 
استفاده کرده و بی آنکه او متوجه شود طال را کش می رفتیم. همه  چیز داشت 
خوب پیش می رفت و ما ســعی می کردیم حرفه ای و ماهرانه عمل کنیم تا 
اینکه زنی به نام فتانه که ازآشنایان سولماز و شوهرش بود وارد باند شد تا با 
ما همکاری کند. هرچند من مخالف بودم اما سولماز و شوهرش می گفتند که 
فتانه دستش خالی است و 2فرزند خردسال دارد. من هم چاره ای نداشتم جز 

سکوت اما می دانستم در نهایت این زن کار دستمان می دهد.

چرا او را کنار گذاشتید؟
چون ممکن بود هر لحظه لو برویم و دستگیر شویم. او اینکاره نبود یعنی 
خالفکار نبود. هربار که راهی ســرقت می شدیم دچار اضطراب می شد و 
به شدت غیرحرفه ای عمل می کرد. حتی در چند مورد طالفروش به خاطر 
رفتارهای عجیب و ترس او به ما مشکوک شد و ناچارشدیم فورا مغازه را 
ترک کنیم. همه کارها را من یا سولماز انجام می دادیم و او همیشه از ترسش 
نه حرفی می زد نه جرأت انجام سرقت داشت، بعد آن وقت سهمش با ما 
یکسان بود. خب این وضعیت عادالنه نبود و من هم وقتی این رفتارهای 
عجیب او را دیدم پیشنهاد اخراجش را دادم. گفتم اگر او باشد من نیستم 
که در نهایت به این نتیجه رسیدیم که او را کنار بگذاریم اما این زن کینه جو 
باالخره انتقامش را گرفت و به هدفش رسید. شاید اگر تصمیم هیجانی برای 

اخراج او را نگرفته بودم، حاال حاالها دستگیر نمی شدیم.

گفت وگو

  افرادی که اعتراضات را اغتشاش می کنند شناسایی شوند
الزم اســت با درایت افرادی که اعتراضات بی اسلحه و آرام 
را به اغتشاش می کشند و پای سالح سرد و گرم را به وسط 
می آورند و برای نیروهــای امنیتی و پلیس زحمت مضاعف 
درست می کنند،  به اموال خســارت می زنند و جان ها را به 
خطر می اندازند درحالی که می تــوان اعتراض و انتقاد کرد 
و خســارتی هم به بار نیاید. واقعا شناســایی ســرکردگان 

اغتشاشات مهم ترین موضوع است.
عاصمی از تهران 

شرک صنعتی اشتهارد به محیط زیست ومراقبت از آن توجه کند
شهرک صنعتی اشتهارد بزرگ ترین شهرک صنعتی کشور 
و یکی از قطب های تولیدات ملی و صادرات است. متأسفانه 
کارخانجات این شــهرک قوانین مراقبت از محیط زیســت 
را نادیده می گیرند و پســماندهای خود را بدون اســتفاده 
از فیلتردر آب رها می کنند. ایــن کار موجب آلودگی آب و 
متعاقب آن آلودگی محیط زیست می شود. از طرفی فعالیت 
دائمی این کارخانجــات حتی در روزهــای تعطیل نه تنها 
آرامش را از مردم سلب کرده بلکه هوا را هم غیرقابل تنفس 
کرده است. مسلم است که ادامه این وضعیت موجب آسیب 

جدی به محیط زیست و بیماری مردم می شود.
ترابی از اشتهارد

تزریق دوز سوم و چهارم واکسن نادیده گرفته شده است
به رغم اطالع رسانی مسئوالن و تبلیغات بسیار،  هموطنان 
زیادی هســتند که هنوز دوز ســوم و چهارم واکسن کرونا 
را تزریق نکرده اند. به زودی با ســرد شــدن هوا و شــیوع 
بیماری های ویروســی اهمیت تزریق دوز ســوم و چهارم 
واکســن کرونا بیشــتر عیان می شــود و شــاید آن زمان 
 کمی دیر باشــد. در هر شــرایطی نباید تزریق واکسن را 

فراموش کرد.
خلیلی از همدان

  متروی شهر مهستان مشکالت زیادی دارد
متروی شهر مهستان )هشتگرد سابق( که به نام سردار شهید 
سلیمانی نامگذاری شده در سال 98و در زمان ریاست جمهوری 
آقای روحانی افتتاح شد. متأسفانه این مترومشکالت عدیده ای 
دارد. اول اینکه ایمنی کافی ندارد. در ثانی قطارهای این خط هم 
به طور منظم و دائمی رفت وآمد نمی کنند. مشکل بعدی مربوط 
به روشن بودن تعداد زیادی المپ و چراغ به طور شبانه روزی در 
این ایستگاه است که مسئوالن مترو می گویند به جهت کارکرد 
دوربین هاست. از مسئوالن درخواســت داریم تا مشکالت این 

ایستگاه را هر چه زودتر برطرف کنند.
پیری از تهران

گرانفروشی در کمالشهر بدون نظارت ادامه دارد
گرانفروشــی اصناف مختلف در کمالشهر سر به فلک می کشد 
و کمتر نظارتی برای کسبه این شهر پرجمعیت وجود دارد. در 
چند سال اخیر به دلیل موج مهاجرت از تهران و کرج به کمالشهر 
جمعیت این شهر به سرعت از 2٠٠هزار نفر عبور کرده و بافت 
جمعیتی آن دستخوش تغییر شده است. از سوی دیگر عده ای 
از افراد که تــوان مالی باالیی دارند با خریــد باغات و ویالها در 
ییالق های اطراف این شهر کال توازن طبقاتی را بر هم زده اند. 
کسبه هم به دنبال سود بیشتر و با این نگاه که خریداران اجناس 
آنها ویالداران و مرفهان و... هستند مدام قیمت های خود را باال 
می برند. چطور می شود در شهری که میانگین درآمد کارگری 
آن شاید به ٥میلیون هم نرسد نان سنگک به اسم کنجدی 1٠ 
هزار تومان به فروش برسد یا مثال سیب کیلویی ٣8هزار تومان 
باشد. آیا هیچ مسئولی گذرش به این شهر نمی افتد؟ آیا نباید 
نظارتی باشد و برخورد جدی با متخلفان؟ چقدر به تعزیرات و 
اتحادیه های اصناف زنگ بزنیم و بی اثر باشد به دلیل اینکه روابطی 
حاکم است که اجازه نمی دهد برخورد جدی با متخلفان شود؟!

مدیرزارع از کمالشهر کرج

  اتوبوس های صادقیه به دهکده المپیک کم است
تعداد اتوبوس های صادقیه به دهکده المپیک متناســب با نیاز 
شهروندان نیست. حضور دانشــگاه عالمه طباطبایی در ابتدای 
دهکده المپیک باعث می شود در ســاعات تشکیل کالس های 
دانشــگاه تعداد اتوبوس ها به خصوص هنگام صبح و عصر بسیار 
کم باشد و معطلی برای اتوبوس هم زیاد شود. بهتر نیست جلوی 
دانشگاه تعدادی اتوبوس در ساعات اوج تردد دانشجویان تعبیه 

کنند تا شهروندان از این فضا دور بمانند و این قدر معطل نشوند.
طاهری از تهران

برخی ساکنان سیستان و بلوچستان همچنان شناسنامه ندارند
متأسفانه برخی از هموطنانمان در استان سیستان و بلوچستان 
فاقد شناسنامه اند که این موضوع عالوه بر دردسرهایی که برایشان 
ایجاد کرده آنها را از دریافت یارانه هم محروم می کند. بهتر است 
هرچه زودتر برای این وضعیت اقدامی صورت بگیرد تا مردم نجیب 

این منطقه از حداقل حقوق شان برخوردار شوند.
مولوی از چابهار 

فاز 11پردیس به شبکه اتوبوسرانی شهری تهران متصل شود
فاز 11مســکن مهر پردیس دارای ٥67برج اســت که هر کدام 
٥9واحد دارند و تاکنون حدود 4٠هزار نفر در آنها ساکن شده اند 
و درصورت تکمیــل ظرفیت برج ها جمعیت بــه 12٠هزار نفر 
خواهد رسید. اما برای جمعیت فعلی و چشم انداز جمعیتی وسیله 
حمل ونقل عمومی به تهران تعبیه نشده است. این فاز فاقد سامانه 
اتوبوسرانی است و ساکنان منطقه که اغلب از افراد کمتر برخوردار 
هستند روزانه مجبور به پیاده روی های بسیار طوالنی هستند تا 
بتوانند خود را به جایی برساند که به شبکه اتوبوسرانی دسترسی 
داشته باشند. این در حالی است مدت کوتاهی اتوبوسرانی فعال 
بود اما به دلیل مشــکالت مالی فعالیت آنها ادامه نیافت. تقاضا 
می شود با شروع سال تحصیلی و نیاز بیشتر به آمد و شد برقراری 
2 خط اتوبوسرانی شرکت واحد تهران از فاز 11به مقاصد میدان 

نوبنیاد و فرهنگسرای اشراق پیگیری شود.
خوب رو از پردیس تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

»وقتی پلیس کالیفرنیــا خودروی مــرد گروگانگیر را متوقف 
کرد، گروگان 1٥ساله از ماشین پیاده شد و برای نجات جانش 
به سمت مأموران دوید. اما مأموران تصور کردند که این دختر 
قصد تیراندازی به سمت پلیس دارد و شروع به شلیک به سمت 
وی کردند.« این نتیجه تحقیقات اولیه در پرونده قتل دختری 
1٥ساله اســت که چند روز پیش توسط پدرش گروگان گرفته 
شده بود اما در جریان تیراندازی پلیس وی و پدرش هر دو کشته 
شدند. به گزارش همشهری به نقل از واشنگتن پست، چند روز 
پیش مأموران پلیس شهر ســن برناردینو در جریان قتل یک 
زن 4٣ساله در نزدیکی یک مدرسه ابتدایی قرار گرفتند. وقتی 
مأموران در محل حادثه حاضر شدند معلوم شد که این زن بر اثر 
شلیک گلوله جانش را از دســت داده است. تحقیق از شاهدان 
نشان می داد که عامل جنایت شوهر مقتول به نام آنتونی گرازیانو 
بوده است. مردی که از مدتی قبل و به دنبال اختالفات خانوادگی 
جدا از همســرش زندگی می کرد و پرونده طالق آنها در دادگاه 
در جریان بود. شاهدان به پلیس گفتند که آنتونی سوار بر یک 
وانت سد راه همسرش شده و به سمت او تیراندازی کرد. این در 
حالی بود که دختر 1٥ساله اش داخل وانت گروگان بود. او پس 
از شلیک به همسرش سوار وانت خود شد و درحالی که دخترش 

گریه می کرد و جیغ می کشید از محل دور شد.
با این اطالعــات، پلیس اقدام به انتشــار هشــداری به همراه 
مشــخصات قاتل فراری و خودروی او کــرد و تحقیقات برای 
دستگیری وی آغاز شــد. یک روز از این حادثه می گذشت که 
فردی در تماس با پلیس گفت که خودروی تحت تعقیب را در 
یکی از بزرگراه ها دیده است. با این تماس تیم های پلیس راهی 
بزرگراه مورد نظر شدند و پس از دقایقی موفق شدند این خودرو را 
شناسایی کنند. آنتونی و دختر نوجوانش که گروگان او بود، داخل 
خودرو بودند. مأموران به او دستور ایست دادند اما وی توقف نکرد 
و قصد فرار داشت. تیم های گشــتی پلیس به تعقیب خودروی 
وانت پرداختند و لحظاتی بعد آنتونی در حالی که با یک دست 
فرمان را گرفته بود، با دست دیگرش اسلحه ای را از پنجره ماشین 
بیرون برد و شروع به تیراندازی به سمت خودروهای پلیس کرد. 
شلیک های او باعث آسیب دیدن یکی از خودروها و توقف آن شد 
اما دیگر خودروهای گشت به تعقیب وی ادامه دادند و همزمان 

شروع به تیراندازی به سمت خودروی او کردند.
تعقیب و گریز میان پلیــس و قاتل گروگانگیــر دقایقی ادامه 
داشت تا اینکه خودروی وانت از بزرگراه منحرف و در حاشیه آن 
متوقف شد. در چشم برهم زدنی مأموران آن را محاصره کردند 
و در همین هنگام آنتونی درحالی که ســالح به دست داشت از 
ماشین پیاده شد. همزمان با این اتقاق، دختر نوجوان نیز برای 
نجات جانش از ماشین بیرون پرید و شروع به دویدن به سمت 
مأموران کرد. ماموران که تصور می کردند، هم آنتونی و هم دختر 
1٥ساله سالح در دست دارند شــروع به تیراندازی به سوی آنها 
کردند.   گروگانگیر و دخترش هدف اصابت گلوله قرار گرفتند و 
روی زمین افتادند و  مأموران پلیس وقتی باالی سر آنها رسیدند، 

متوجه شدند که آنتونی و دختر کشته شده اند.
حاال و با گذشت چند روز از حادثه، نتیجه تحقیقات اولیه درباره 
این اتفاق نشان می دهد که دختر نوجوان مسلح نبوده و به اشتباه 
هدف شلیک گلوله قرار گرفته است. شانون دیکوس، کالنتر شهر 
سن برناردینو گفته است: شواهد نشان می دهد که دختر نوجوان 
زمانی که از ماشــین پیاده شده و به ســمت مأموران می دوید 
مسلح نبوده اســت. چرا که در صحنه حادثه فقط یک اسلحه 

پیدا شــده و متعلق به قاتل گروگانگیر 
بوده اســت. با به دســت آمدن این 
اطالعات، تحقیقــات درباره این 
حادثه همچنان ادامــه دارد و این 
احتمال وجود دارد که ماموری که 

به اشــتباه به دختر نوجوان شلیک 
کرده بود، به زودی پای میز محاکمه 

قرار بگیرد.

پایان ٥ ماه فرار قاتل پیک موتوری 
درگیری میان چند نفر از پیک موتوری اینترنتی منجر به قتل 

یکی از آنها و دستگیری قاتل بعد از ٥ ماه فرار شد.
به گزارش همشهری، بامداد ســی و یکم اردیبهشت امسال به 
قاضی محمد رضا صاحب جمعی بازپرس ویژه قتل تهران خبر 
رسیدکه مردی جوان در درگیری با ضربات چاقو به قتل رسیده 
است. مقتول پیک موتوری اینترنتی بود که در جریان درگیری 
گروهی با همکارانش کشته شده بود. عامل جنایت مردی به نام 
محسن بود که فرار کرده بود. تحقیقات برای بازداشت او ادامه 
داشت تا اینکه پس از گذشت ٥ ماه مخفیگاه وی در اطراف تهران 
شناسایی و او دستگیر شد. متهم اما به رغم همه شواهدی که 
علیه او وجود دارد مدعی است که بی گناه است. او گفت: درگیری 
ما دسته جمعی بود و  می خواســتیم کار را تعطیل کنیم تا به 
 کارفرما فشــاربیاوریم و حقوق مان را افزایــش دهد اما مقتول

و ٣ نفر از دوستانش از کارفرما حمایت می کردند.
وی ادامه داد: شب حادثه همین مسئله باعث درگیری میان ما 
شد. در جریان دعوا همه با چوب و چاقو به هم حمله می کردند 
و من هم زخمی شدم اما نفهمیدم چه کسی با چاقو به مقتول و 
دوستش ضربه زد. وی ادامه داد: من در درگیری حضور داشتم، 
حتی چوب داشتم  و چند ضربه هم به مقتول و دوستانش زدم 
اما چاقویی همراهم نبود و نمی دانم چرا مرا قاتل معرفی کرده اند. 
وی در ادامه درباره دلیل فرارش گفت:وقتی شنیدم مقتول در 
بیمارستان فوت شده از ترس فرار کردم چون من هم در درگیری 

حضور داشتم و ترسیدم فکر کنند من قاتل هستم!
متهم با قرار قانونی بازداشت شده و برای انجام تحقیقات بیشتر 

در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفته است.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

»مرد با چوب دستی باالی درخت 

رفته بود و عجله داشــت تا هرچه گزارش
زودتر گردوها را بتکاند، اما شاخه 
زیر پایش شکســت و ســقوط کرد.« این ماجرای 
تکراری و البته تلخ این روزهای بسیاری از باغ های 

گردو است. 
حوادثی که امســال هم باعث مرگ افــراد زیادی 

هنگام برداشت گردو شده است.
به گزارش همشهری، همین چند روز قبل بود که 
مردی در طالقان هنگامی کــه برای گردوتکانی از 
درختی بــاال رفته بود، دچار حادثه شــد. این مرد 
٥٣ساله در یکی از روستاهای طالقان باالی درختی 
رفته و مشغول کار بود. او تجربه زیادی در این کار 
داشت و فکرش را هم نمی کرد که دچار حادثه شود 
اما ناگهان شاخه ای که روی آن ایستاده بود نتوانست 
وزن او را تحمل کند و شکســت. شکستن شاخه 
باعث سقوط او از ارتفاع شد و چند دقیقه بعد وقتی 
امدادگران اورژانش خود را به محل حادثه رساندند 
معلوم شد که این مرد به دلیل شدت جراحات وارده 

پس از سقوط از ارتفاع در دم جان باخته است.

سقوط های سریالی
باغداران و کارگران بــرای چیدن محصول مجبور 
هستند با در دست داشتن چوب های بلند از درخت 
باال بروند و همین موضوع خطر سقوط را برای آنها 
بیشتر می کند. فقط در فاصله 1٥شهریور تا 8مهرماه 
امسال دســت کم ٣نفر در استان همدان از درخت 

گردو سقوط کرده و جانشــان را از دست داده اند. 
یکی از این قربانیان مرد 4٥ساله ای بود که در روز 
8مهرماه در همدان هنــگام گردوتکانی از درختی 
بلند سقوط کرد و جان باخت. پیش از آن نیز مردی 
6٥ساله در اســدآباد همدان از درخت گردو پایین 
افتاده و جانش را از دســت داده بود. کمی قبل تر، 
یعنی روز 1٥شــهریور ماه نیز مردی 62ســاله در 
تویسرکان هنگام گردوتکانی از درخت سقوط کرده 
و قربانی کارش شده بود. از سویی چیدن محصوالت، 
حوادث جانبی دیگری را نیز بــه همراه دارد. مثال 
٣عضو یک خانواده چند روز قبل در منطقه سرکان 
همدان همه تالش شــان را انجام دادند تا پیش از 
غروب خورشــید، گردوتکانی را به پایان برسانند 
اما چون کارشان تمام نشــد تصمیم گرفتند شب 
را در باغ بمانند. آنها آن شــب را در چادر مسافرتی 
گذراندند و برای گرم شدن از زغال استفاده کردند 
که همین اشتباه بزرگ موجب گازگرفتگی و مرگ 
هر ٣نفرشان شد. در حادثه ای دیگر که  روز یکشنبه، 
1٠ مهرماه در یکی از باغ های عباس آباد شهر همدان 
رخ داد، مردی 46ساله جانش را از دست داد. ماجرا 
از این قرار بود که این مــرد برای گردوتکانی باالی 
درخت رفته بود؛ غافل از اینکه سیم برق از البه الی 
درختان عبور کرده است. او که متوجه سیم های برق 
نبود، ناخواسته دســتش با آن برخورد کرد و دچار 

برق گرفتگی شد و جان باخت.
آنطور کــه دکتر ارتین کمالی، مدیرکل پزشــکی 
قانونی استان همدان می گوید: در فصل گردوتکانی 

امسال تاکنون 7 نفر در حوادث مختلف جان خود 
را از دست داده اند.

بیش از هزار حادثه سقوط 
شاید باورش سخت باشــد اما امسال فقط در یک 
استان بیش از هزار مورد سقوط از ارتفاع ثبت شده 
که بخش زیادی  از آن مربوط به ســقوط از درخت 
است. امسال هزار و 271حادثه سقوط از ارتفاع در 
استان قزوین ثبت شده که از این تعداد ٣٠٠مورد 

آن مربوط به سقوط از درخت بوده است. 

چه افرادی سقوط می کنند؟
این نخستین ســالی نیســت که تعداد زیادی از 
کارگران و باغــداران هنگام برداشــت محصول از 
درخت ســقوط می کنند و هر ســال افراد زیادی 
هنگام کار در باغ دچار حادثه می شوند. اما بیشتر چه 
افرادی دچار چنین حوادثی می شوند؟ امین مالمیر، 
رئیس مرکز اورژانس تویسرکان با بیان اینکه آمار  

مصدومان ســقوط از درختان گردو در تویسرکان 
امسال باالست، می گوید: این حوادث تا کنون 4٣ نفر 
مصدوم داشته که از این تعداد7 مورد آسیب به کمر 

و ٣6 مورد دچار آسیب اندامی بوده است.
 او ادامه می دهــد: علت های زیادی در ســقوط از 
درختــان گــردو وجــود دارد؛ مانند ســن باال، 
بیماری های زمینه ای مانند بیماری دیابت، قلبی 
و اعتیاد که موجب مرگ و مصدوم شدن این افراد 
می شود. متأسفانه بیشترین آمار سقوط در ابتدای 
صبح به علت اینکه بدن آمادگــی الزم را ندارد و در 
ســاعات غروب به خاطر اینکه گردوتکان خسته و 
انرژی خود را ازدست داده اســت اتفاق می افتد. او 
در ادامه می گوید: رعایت بسیاری از موارد می تواند 
در امنیت گــردو تکانان مثمر ثمر باشــد که این 
موارد شــامل اســتفاده کردن از تجهیزات ایمنی 
ازجمله کمربند، سرشــاخه کاری درختان، اصالح 
نژاد درختان گردو و مکانیزه کردن گردوتکانی در 

باغات است.

شرکت هواپیمایی ماهان در واکنش به خبر تهدید به بمب گذاری هواپیمای ایرباس A340 این شرکت 
در مسیر تهران به گوانجو اعالم کردکه این پرواز در زمان مقرر در سالمت کامل به زمین نشست.

به گزارش همشهری، صبح دوشنبه رســانه های هندی به نقل از مقامات هواپیمایی این کشور اعالم 
کردند یک هواپیمای خطوط هواپیمایی ماهان وارد آسمان این کشور و به علت تهدید به بمب گذاری 
خواستار فرود اضطراری در فرودگاه دهلی نو شــده   که با این درخواست مخالفت شده و هواپیما به 
مسیر خود ادامه داده اســت. هواپیمایی ماهان در اطالعیه ای نسبت به این خبر واکنش نشان داد و 
اعالم کرد: در پی انتشار ادعایی مبنی بر تهدید به بمب گذاری در پرواز شرکت هواپیمایی ماهان بر 
فراز هند و درخواست فرود اضطراری روابط عمومی شرکت هواپیمایی ماهان به اطالع رساند هواپیمای 
مسافری ایرباس٣4٠ این شرکت از مبدأ تهران به مقصد گوانجو در کشور چین در حرکت بوده است 
و خلبان به محض اطالع از احتمال بمب گذاری در پرواز مراتب را با مرکز مراقبت در میان گذاشته و 
به تشخیص مرکز کنترل عملیات ماهان مبنی بر ســاختگی بودن این ماجرا و امنیت کامل پرواز به 

مسیر خود ادامه داده است.
در این اطالعیه آمده است: به نظر می رسد طرح چنین گزارشاتی در شرایط کنونی بین المللی و داخلی 
به منظور برهم زدن امنیت و آرامش روانی مطرح شده است. براساس این گزارش، این پرواز در زمان 

مقرر در سالمت کامل به زمین نشست.

مردی که ٥سال قبل در درگیری با مرد دیگری او را به قتل رسانده بود با اعالم رضایت اولیای دم از قصاص 
نجات یافت. به گزارش همشهری، این درگیری سال96 در منطقه ناغان در استان چهارمحال و بختیاری 
اتفاق افتاد و به دنبال آن متهم به قتل بازداشت شد. او ضمن اعتراف به قتل گفت که ناخواسته مرتکب 
جنایت شده است. با وجود این او پس از محاکمه در دادگاه کیفری به قصاص محکوم شد و اولیای دم نیز 

برای اجرای حکم پافشاری می کردند.
کمی بعد از صدور این حکم قضات دیوان عالی کشور نیز بر آن مهر تأیید زدند و همه  چیز برای مجازات 
قاتل آغاز شــد. همزمان خانواده او و مقامات قضایی نیز تالش هایی را بــرای جلب رضایت اولیای دم و 
بخشش قاتل آغاز کردند. او پیش از این هیچ سابقه کیفری نداشــت. هرچند اشتباه بزرگی را مرتکب 
شده و خانواده ای را داغدار کرده بود اما امیدوار بود تا شــاید اولیای دم او را ببخشند. رایزنی ها با اولیای 
دم ادامه پیدا کرد تا اینکه چند روز قبل درحالی که ٥ســال از این قتل می گذشت آنها اعالم کردند که 

قاتل را بخشیده اند.
حمیدرضا حیدری، مدیرکل زندان های استان چهارمحال و بختیاری در این باره گفت: با همت خانواده 
خیر اندیش ناغانی این قاتل بخشیده و از زندان آزاد شــد. او ادامه داد: تالش و کمک به آزادی زندانیان 
نوعی جان و روح دوباره بخشــیدن به زندانی، کمک به خانواده های آنان و عامل ارتقای ســطح امنیت 

اجتماعی است. به گفته وی این هفتمین مورد بخشش در چهارمحال و بختیاری در سال14٠1 است.

زن جوان وقتی توسط همدستانش از باند سرقت کنار گذاشته شد تصمیم گرفت از آنها انتقام بگیرد

در روزهای اخیر، گردوتکانی در شهرهای مختلف قربانیان زیادی گرفته است 

بخشش قاتل ٥سال پس از قتلجزئیات تهدید به بمب گذاری در پرواز ماهان

مرگ گروگان  با گلوله پلیس کالیفرنیا
تحقیقات پلیس کالیفرنیا در پرونده قتل دختر نوجوانی 

که توسط پدرش گروگان گرفته شده بود ادامه دارد
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روزنامهجروزالمپست]رژیمصهیونیستی[

عدمآمادگیارتشدربرابرفلسطینیها
روزنامهجروزالمپستدرگزارشنخستخودنوشتهاست:
ارتشاسرائیلبرایعملیاتطوالنیمدتدرکرانهباختری
ناتواناست.حمایتلجستیکیبرایســربازانونیروهای
ذخیرهبهاندازهکافیوجودندارد.ماتانیاهوانگلمنازمقامات
نظامیتلآویونیزهشداردادهاستکهارتشازنظرلجستیکی

برایادامهجنگ]درکرانهباختری[آمادهنیست.

آنگال مــرکل، صدراعظم ســابق 
آلمان زمانی که دفترش را در برلین 
ترک می کرد، یکی از محبوب ترین 
سیاستمداران این کشور و حتی اروپا بود. او که با 
دسته های گل و محبوبیت 68درصدی بدرقه  شد 
در جهان جزو معدود سیاستمدارانی بود که موفق 
شد پس از یک دوره طوالنی حضور در قدرت، یک 
خروج باشــکوه از دنیای سیاست را برای خود رقم 
بزند. امروز اما همه  چیز تغییر کرده اســت. جنگ 
اوکراین و تبعات سیاسی- اقتصادی آن برای اروپا و 
آلمان، تردیدهای جدی را نسبت به میراث مرکل 

ایجاد کرده است.
صدراعظم پیشین آلمان گفته بود که پس از پایان 
دوره مسئولیتش، برای مدتی سکوت خواهد کرد 
و برای نوشــتن کتاب خاطرات و شــرح برخی از 
تصمیم های سخت سیاسی که در دوران صدراتش 
اتخاذ کرده مدتی از رسانه ها فاصله خواهد گرفت. او 
اما مجبور شد تا برای دفاع از کارنامه اش، 6ماه پس 
از کناره گیری از قدرت در نشســت کنفدراسیون 
اتحادیه های کارگری آلمان سخنرانی کند. مرکل از 
تصمیم دولتش برای نپذیرفتن اوکراین و گرجستان 
در پیمان آتالنتیک شمالی)ناتو( در آوریل2008 
میالدی دفاع کرد و گفت: »در آن زمان قانع شده 
بودم که برداشــتن چنین گامی بــه جنگ منجر 
خواهد شــد.« ســخنان او در واقع پاسخی بود به 
انتقادهای تند ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری 
اوکراین، که معتقد است نپذیرفتن اوکراین در ناتو 
یکی از ده ها تصمیم اشتباهی است که باعث شد تا 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در تقابل 

با اروپایی ها دست باال را داشته باشد.
روزنامــه آلمانی لــوکال با اشــاره بــه افزایش 
روزافــزون تردیدهــا نســبت به میــراث مرکل 
نوشته: نظرســنجی ها نشــان می دهند که امروز 
بســیاری از آلمانی ها از معکوس شــدن برخی از 
تصمیم های مناقشــه برانگیز دولت قبل حمایت 
می کنند. دولت اوالف شــولتس نیز بــا توجه به 
جنگ اوکراین و شــرایط جدید گام هایی را برای 
عملی کردن این تغییرات برداشته است؛ از جمله، 
سرمایه گذاری قابل توجه در بخش نظامی، اعمال 
تحریم  علیه روسیه به همراه دیگر اعضای اتحادیه 
اروپا، توقف واردات انرژی از روســیه و بازبینی در 
سیاست های تجاری با هدف جلوگیری از وابستگی 

به قدرت های اقتصادی چون چین.

نورداستریم؛ابتکاریکهکابوسشد
آنگال مرکل در طول مسئولیتش با وجود صداهای 
مخالف در اروپا و آمریکا بر نهایی شــدن و اجرای 
طرح خط لوله نورد اســتریم2 تأکید داشــت. با 
این حال اوالف شــولتس اواخر فوریه سال جاری 
با پیشروی نیروهای روســیه در خاک اوکراین از 
توقف فعالیت خط لوله نورد اســتریم2 خبر داد. 
این اقدام پس از تشدید فشــارها بر دولت آلمان 
انجام شد. دونالد تاســک، رئیس پیشین شورای 
اروپا، آشــکارا با انتقاد از صدراعظم پیشین آلمان 
گفته است که پروژه نورد اســتریم2 مرکل یکی 
از بزرگ ترین اشــتباهات سیاســی او در دوران 

صدراتش بوده است.
به گفته منتقدان مرکل، گذشــته از محروم شدن 
کشورهای شــرق اروپا از درآمد ترانزیت صادرات 
انرژی، قرارداد مناقشــه برانگیز نورد اســتریم2 
که پس از الحــاق کریمه به روســیه میان برلین 
و کرملین به امضا رســید، در یک دهه گذشــته 
وابستگی آلمان به انرژی روســیه را از 36درصد 
از مجمــوع گاز وارداتی در ســال2010 میالدی 
به 65درصد در سال2020 میالدی رساند. دانیال 
شوارتزر، مدیر اجرایی اروپا و اوراسیا در اندیشکده 
بنیاد جامعه باز،  به سی ان بی سی می گوید: »امروز 
بسیاری در اروپا بر این باورند که بزرگ ترین اشتباه 
مرکل این بود که پس از ضمیمه شــدن کریمه به 
روســیه قراردادهای بزرگ اقتصادی و تجاری با 

روسیه را معلق نکرد.«
آلبرتــو آلمانو، اســتاد حقــوق اتحادیــه اروپا 
در دانشــکده کســب وکار پاریس، نیز می گوید: 
»هیچ سیاستمدار دیگری به اندازه مرکل موضع 
طغیان گرایانه روســیه در قبال نظــم جهانی را 
کم اهمیت جلوه نداد. در این میان، خط لوله نورد 

استریم2 نماد مرکلیسم و رویکرد مماشات جویانه 
مرکل در قبال روسیه اســت. مرکل با ایجاد یک 
رابطه وابســتگی غیرضروری، پوتین را قوی و کل 

اروپا و پیمان ناتو را تضعیف کرد.«
به نوشته روزنامه لوکال، پیش از آغاز جنگ روسیه 
و اوکراین، بیشــتر آلمانی ها)حــدود 60درصد( 
از کامل شــدن خط لوله نورد اســتریم2 حمایت 
می کردند اما حاال بیــش از 75درصد از مردم این 
کشور خواستار اســتقالل آلمان از انرژی روسیه 

هستند.

تقویتارتشوبودجهنظامی
تخصیــص بودجــه ویژه بــرای تســلیح ارتش، 
دگرگونی اساســی در سیاســت آلمان به شــمار 
می رود. دولت آلمان 3ماه پیش، پس از مذاکراتی 
فرسایشی با احزاب محافظه کار پذیرفت که بودجه 
100میلیارد یورویی را برای تجهیز مجدد ارتش 
آلمان و به روزســازی تجهیزات آن در چند سال 
آینده تخصیص دهــد. گرچه برخی منابع از نقش 
مرکل در این مذاکرات نوشــتند، امــا به هر حال 
افزایش بودجه نظامی آلمان در دولت شــولتس 
یک چرخش آشکار از سیاست های مرکل به شمار 
می رود؛ به ویژه اینکه دولــت جدید برای تصویب 
این قانون مجبور شــد تا با دور زدن قانون اساسی 
بند مربوط به »مهار بدهی ها« که سقف استقراض 

دولت را محدود می کرد تغییر دهد.
دولت شولتس همچنین تأکید کرده که اختصاص 
2درصــد از تولید ناخالص داخلــی به هزینه های 
دفاعی مطابق با خواسته های پیمان ناتو را اجرایی 
خواهد کرد؛ سیاســتی که مــرکل گرچه به طور 
شفاهی آن را پذیرفته بود اما در دوران صدراتش از 

اجرایی کردن آن خودداری کرد.

رویههایتجاریمتفاوت
آلمان در زمینه سیاســت اقتصــادی و رویه های 
تجاری نیز چرخشــی آشکار را نســبت به دوران 
مرکل در پیش گرفته اســت. رویترز ماه گذشته 
نوشــت که برلین قصد دارد تا با اعمــال قوانین 
جدید از وابستگی اقتصادی خود به ابرقدرت های 
اقتصادی در آسیا بکاهد. گفته شده رویه های جدید 
تجاری- اقتصــادی می تواند ازجمله ضمانت های 
سرمایه گذاری و صادرات را برای کشورهای بزرگی 
چون چین کاهش داده یا حتی لغو کند. همچنین 
نه تنها نظارت بر ســرمایه گذاری های خارجی ها 
در آلمان بیشتر خواهد شــد، بلکه سرمایه گذاری  
آلمانی ها در کشورهای خارجی چون چین نیز به 
دقت رصد خواهد شد. دولت شولتس همچنین قرار 
است در ماه های آینده از رویه های تجاری ناعادالنه 
چین به ســازمان تجارت جهانی و گروه7 شکایت 
کند. این طرح ها همگی نشان دهنده انحراف دولت 
جدید آلمان از سیاست های برلین در دوره مرکل 
است؛  کسی که مرتبا به همراه هیأت های تجاری 
بزرگ برای توســعه همکاری های اقتصادی راهی 
پکن می شــد و همواره بر رونــق روابط اقتصادی 
2طرف تأکید می کرد. روزنامه آلمانی محافظه کار 
دی ولت، از منتقدان سرسخت مرکل، در گزارشی 
می نویسد: »فشــار مرکل برای حرکت در مسیر 
دیپلماسی و تالش برای ملحق کردن دولت هایی 
چون روســیه و چین به معاهدات و قراردادهای 
بین المللــی، اکنون یک اشــتباه فاحــش به نظر 

می رسد.« 
به اعتقــاد یاکوب کرکگارد، کارشــناس ارشــد 
اندیشــکده مارشــال، تغییرات اخیر در برلین رد 
کردن قاطعانه هســته اصلی سیاست های تجارت 
خارجی مرکل اســت. در تجارت خارجی آلمان، 
دیگر نمی توان روسیه را یک بازیگر باثبات و قابل 
اعتماد دانست. مجله انگلیسی تایم با تشبیه خط 
لوله نورد اســتریم2 به نماد میراث مرکل، نوشته: 
نورد اســتریم2 اکنون از کار افتاده و به همراه آن 
شهرت مرکل نیز نابود می شود. این مرکل بود که 
در دوران زمامداری اش مرتبــا تأکید می کرد که 
وابستگی گازی به روســیه، آنطور که منتقدان به 
تصویر می کشند بد نیست و این پروژه مسیر انتقال 
انرژی پاک را به صنعــت آلمان در دهه های آینده 
همواره می کند. اما جنگ اوکراین و تحوالت پس 

از آن نشان داد که اینگونه نیست. 

پایان مرکلیسم در اروپا 
تقابل اروپا و روسیه بر سر اوکراین، میراث اقتصادی و نظامی مرکل که روزگاری نه چندان دور یکی از محبوب ترین رهبران 

سیاسی اروپا بود را نابود کرده است

چالشبزرگانتخابرئیسجمهور
درلبنان

فقدان اکثریت غالب در پارلمان باعث شده تا اجماع بر 
سر انتخاب رئیس جمهور لبنان هم ممکن نشود

لبنان فقط درگیر بحران اقتصادی نیســت، صحنه سیاسی 
این کشور هم این روزها به  شدت آشــفته است. از حدود 4 
ماه پیش، نجیب میقاتی، به عنوان نخست وزیر مأمور تشکیل 
کابینه شده، اما هنوز خبری از شکل گیری کابینه اش نیست. 
اختالف های عمیق میان گروه های سیاســی باعث شده تا 
تالش میقاتی در تشکیل دولت بی نتیجه باشد. در وضعیتی 
که تکلیف کابینه و نخســت وزیر لبنان نامعلوم است، دوره 
ریاست جمهوری این کشور نیز رو به اتمام است. میشل عون، 
رئیس جمهور 89ســاله تا 4هفته دیگر )31اکتبر( دوره اش 
به پایان می رســد، اما هنوز خبــری از تعیین رئیس جمهور 

جدید نیست.
نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان 2 هفته پیش خواستار آن شد 
تا پارلمان تا پایان ماه سپتامبر برای انتخاب رئیس جمهوری 
جدید تشــکیل جلســه  بدهد، اما اکنون که 4روز از پایان 
ماه سپتامبر گذشته هنوز خبری از جلســه موردنظر برای 
انتخاب رئیس جمهور جدید نیســت. براساس قانون لبنان، 
رئیس جمهور این کشور مقامی است که بیشتر جنبه وحدت 
بخش و نمادین دارد. نامزد موردنظر پست ریاست جمهوری 
باید از میان مســیحیان مارونی باشــد. انتخاب او توســط 
نمایندگان همه گروه ها و اقوام لبنانــی صورت می گیرد اما 
هنوز یک اجماع سیاسی بر ســر نامزدی خاص وجود ندارد. 
برای اینکه نامزد ریاست جمهوری بتواند در دور اول انتخابات 
پیروز شود، باید دو ســوم رأی مخفی نمایندگان متشکل از 
128نماینده را به دست آورد و اگر این دو سوم به دست نیاید، 
لبنان بار دیگر با بن بست سیاسی روبه رو خواهد شد. 6سال 
پیش نیز خود میشــل عون پس از 29ماه بالتکلیفی، پست 
ریاست جمهوری به کاخ بعبدا یا همان مقر ریاست جمهوری 

راه یافت.

مهم ترین دلیلی که به نگرانی ها درباره عدم  دستیابی به توافق 
بر ســر نامزد موردنظر ریاســت جمهوری لبنان منجر شده، 
آرایش احزاب سیاسی در پارلمان این کشور است. هیچ جناح 
سیاسی در انتخابات سراســری که در ماه مه گذشته برگزار 
شد، اکثریت غالب را به دســت نیاورد و پراکندگی احزاب در 
پارلمان، توافق بر سر انتخاب رئیس جمهور جدید را دشوارتر 

خواهد کرد.
بی ثباتی سیاسی، فساد و بحران اقتصادی که از اواخر سال 
2019 تشدید شــده، بافت اجتماعی لبنان را نسبت به بدنه 
قدرت حاکم به شــدت بی اعتماد و ناراضی کــرده و در این 
شرایط بازگرداندن اعتماد به جامعه ای که با سیاستمدارانش 
چندان همســو نیســت، کاری به غایت دشــوار است. این 
بی اعتمادی از سوی دیگر باعث می شــود تا نمایندگان هر 
حزب و گروهی که در پارلمان حضــور دارند، در تالش برای 
حفظ خرده پایگاه های اجتماعی خود،  ساز جدایی را از دیگر 
همکاران پارلمانی خود بزنند و در این وضعیت آشــفته، کار 

انتخاب رئیس جمهور سخت تر هم خواهد بود.

محتملترینگزینهها
در چند هفته گذشــته نام هــای متعددی برای مســتأجر 
بعدی کاخ بعبدا اعالم شده است. رقابت عمده برای انتخاب 
رئیس جمهور میان 2 حزب بزرگ مســیحی مارونی شامل 
جنبش میهنی آزاد )FPM( و نیروهای لبنانی )LF( به رهبری 
سمیر جعجع است. جنبش میهنی آزاد توسط عون تاسیس 
شد و این روزها توسط داماد او جبران باسیل رهبری می شود.
العربی جدید در ایــن ارتباط به نقل از برخــی روزنامه های 
بیروت نوشته است که باســیل و جعجع نامزدهای احتمالی 
ریاســت جمهوری بعدی خواهند بود. باسیل که سابقه وزیر 
خارجه لبنان را هــم در کارنامه خود دارد، اصلی ترین متحد 
حزب اهلل از میان مسیحیان مارونی است و در مقابل جعجع 
به عنوان چهره ای ضد مقاومت شناخته می شود. سامی نادر، 
تحلیلگر سیاســی و مدیر مؤسسه امور اســتراتژیک لوانت 
)LISA( درباره شــانس جعجع یا باســیل برای کسب مقام 
رئیس جمهوری آینده لبنان به العربی جدید می گوید:»من 
فکر نمی کنم جعجع یا باسیل شانس انتخاب داشته باشند، 
زیرا مخالفت ســایر گروه ها با آنها زیاد است. جعجع موضع 
بیش از حد ضد ایرانی دارد و باســیل هم تحت تحریم های 
آمریکاســت.« العربی جدید همچنین می نویسد: »سلیمان 
آنتوان فرنجیه، رئیس کنونی حزب مسیحی مارونی جنبش 
مراده و نوه ســلیمان فرنجیه، رئیس جمهور ســابق لبنان 
به عنوان شــخصیتی میانه رو، شــاید گزینه کم چالش تری 
برای ریاست جمهوری بعدی لبنان باشد، اگرچه مخالفانش 
او را وابسته به ائتالف 8مارس می دانند که با حزب اهلل متحد 
است.« همچنین عماد سالمی، دانشیار گروه علوم سیاسی در 
دانشــگاه آمریکایی لبنانی )LAU( نیز شانس فرنجیه برای 
انتخاب شدن به رئیس جمهوری را بیشتر می داند و می گوید: 

»فرنجیه دارای نوعی اجماع بین المللی است.«
ســناریوهای احتمالی بــرای انتخابات ریاســت جمهوری 
همچنین شامل ابقای عون به عنوان ریاست جمهوری است، 

اما در این مورد نیز اجماع خاصی وجود ندارد.
به نوشــته العربی الجدید، هم اکنون حــزب اهلل همچنان در 
انتخابات ریاست جمهوری دســت برتر را دارد و در ائتالف با 
حزب امل اکثریت نسبی کرسی های پارلمان را حفظ کرده 
است و به نظر می رســد نقش تعیین کننده ای برای انتخاب 

رئیس جمهور آینده را خواهد داشت.
همچنین شخصیت های دیگری مانند نعمت فرم، سیاستمدار 
و تاجر، جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی در 
صندوق بین المللی پول و ژنرال جوزف عون، فرمانده ارتش 
لبنان به عنوان نامزدهای احتمالی دیگر برای ریاست جمهوری 
معرفی شــده اند؛ هرچند گفته شــده این افراد فاقد پایگاه 

حمایتی کافی در پارلمان هستند.

نیکوسدندیاس
وزیرخارجهیونان

آتــنمیخواهدبــاترکیــهگفتوگویی
ســازندهبرمبنــایقوانیــنبینالمللی
داشــتهباشــد.ایــنبــهترکیهبســتگی
داردکــهبرقراریچنیــنگفتوگوییرا
انتخابکندیــاخیر؛امااســاسچنین
مذاکــرهایبایــدتنشزدایــیباشــد.
کســیمســئولتنشزدایــیاســتکه
باعثتنششــدهاســت.ترکیــهبارها
حریــمهوایــییونــانرانقــضکــرده

است.)رویترز(

دیویدپترائوس
رئیسپیشینسازمانسیا

اگروالدیمیرپوتینرئیسجمهورروسیه
تصمیمبگیردکهازســاحهستهایدر
اوکرایناستفادهکند،پاسخماازطریق
ســازمانپیمانآتانتیکشمالی)ناتو(
وباتکیــهبرتــاشجمعــیخواهــدبود
کهمنجربــهازبیــنبردنقدرتســنتی
روسیهدراوکراینوکریمهخواهدشد.

)ایبیسی(

انتخاباتبرزیل،دردوردوم
رای گیری روز یکشــنبه ریاست جمهوری برزیل 
نتوانست رئیس جمهور این کشور را تعیین کند 
و انتخابات به دور دوم در 30اکتبر کشــیده شد. 
به گزارش الجزیره، لوئیز ایناســیو لوالداسیلوا، 
نامزد چپگرا، معروف به لوال با کسب 48درصد آرا 
به عنوان نامزد اول و ژایر بولسونارو، رئیس جمهور 
فعلی و نامزد راســتگرای این کشــور با کســب 
43درصــد آرا در دور دوم انتخابــات تا کمتر از 
یک ماه دیگر رقابت خواهند کرد. لوال، ســابقه 8 
ساله  ریاست جمهوری از سال 2003را در کارنامه 
دارد و به ایجــاد برنامه های رفاهــی اجتماعی 
معروف است. بولســونارو را هم به دلیل مواضع 
به شدت راســتگرایانه اش به عنوان ترامپ برزیل 
می شناسند که طی 4 سال گذشته سخنرانی های 
چالش آفرینی درباره همه گیری کرونا و مسائل آب 

و هوا داشته است.

نقل قول  جهان نما

 خبر

کیوسک

چرا مرکل نورد استریم2 را انتخاب کرد؟ 
نخستینبارگرهاردشرودر،صدراعظمپیشینآلمانبودکهقراردادخطلولهنورداستریم1کهگاز
روسیهرابهآلمانصادرمیکرد،امضاکرد.اینخطلولهبهطولهزارو222کیلومترازبستردریای
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کرد.نورداستریم2درمجاورتنورداستریم1کشیدهشد.اینخطلوله11میلیارددالریبهدلیلدور
زدناوکراینومحرومشدناینکشورازحقترانزیتهموارهازسویمتحداناروپاییوآمریکایی
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گرینویچ

گران ترين کامپیوتر شخصی دنیا

 

در خرید کامپيوتر شــخصی، همه به جدید بودن آن و 
استفاده از مدرن ترین فناوری ها در آن فکر می کنند. با 
این حال برخی هستند که کامال برعکس فکر می کنند 
و دنبال کامپيوترهایی هســتند که دیگر حتی کار هم 
نمی کنند. هدف آنها هم البته اســتفاده روزمره از این 
دستگاه ها نيست. نخستين کامپيوترهای شخصی دنيا، 
قيمتی سرسام آور و ارزشــی تاریخی و البته مشتریان 
خاص خود را دارند. یکی از نخســتين کامپيوترهایی 
که شــرکت اپل در دهه 70 ميالدی توليد کرده، و در 
ساخت آن از چوب استفاده شده،  اخيرا در یک حراجی 
به مبلغ 400هزار دالر فروخته شده است. این کامپيوتر، 
مدل منحصر به فردی از این سری از کامپيوترهای اوليه 
شرکت اپل است چون سفارشی سازی شده است. چند 
مدل دیگر از این کامپيوترهای اوليه شرکت اپل هم در 
حراجی های مختلف با قيمت هایی حدود 300هزار دالر 

و بيشتر از آن فروخته شده اند.

سوباسا، اسطوره فوتبال اسپانیا و جهان

دعوا بر سر فانوس دريايی
 

بسياری از مردم ، دوست دارند در جاهای متفاوتی زندگی 
کنند و ملک های عجيبی داشته باشند، و چنان بر سر این 
تمایل خود پافشاری می کنند که حتی ممکن است پول 
هنگفتی هم برای این کار بپردازند. به خصوص وقتی که 
سر لج هم بيفتند. درست مثل حراج یک فانوس دریایی در 
مریلند آمریکا که توسط دولت عرضه شد و چند خریدار، 
برای تصاحب آن قيمتش را چندیــن برابر کردند. دولت 
آمریکا، این فانوس دریایی را به قيمت پایين 15هزار دالر 
به حراج گذاشــته بود و فکرش را هم نمی کرد که قيمت 
آن، به خاطر کل کل خریداران، تا 192هزار دالر باال برود. 
و تازه ایــن هزینه اوليه این فانوس دریایی اســت؛ دولت 
آمریکا به این شــرط این فانوس دریایی را فروخته است 
که مالک جدید آن، هزینه نگهداری آن را متقبل شــود 
و این فانوس، مثل گذشــته به عنوان بخشــی از سيستم 
ناوبری گارد ساحلی به کار گرفته شود. این برج زنگ زده 
به گفته ساکنان محلی در آستانه فروپاشی است، و سازه 
آن چنان لرزان است که محلی ها جرأت نمی کنند وارد آن 
شــوند. این برج آب و برق ندارد. با این حال عشق داشتن 
فانوس دریایی، باعث شد تا این ساختمان با قيمت باالیی 

فروخته شود.

بلندترين برج انسانی 
 

یکی از عجيب ترین رســوم در اسپانيا که همچون 
گاوبازی در این کشور شــهرتی جهانی دارد، 
ساخت برج های بلندی است که تنها مصالح 
آن، مــردم هســتند. این ســنت در ایاالت 
کاتالونيــا، امســال هم با حضــور 11هزار 
تماشــاگر در ميدان گاوبازی شهر تراخونا 
در شمال شرق اسپانيا برگزار شد و تيم های 

زیادی برای بردن جایزه اول آن با هم به رقابت 
پرداختند. این سنت، 2 قرن سابقه دارد و از شهر والس در ایالت 
کاتالونيا شروع شده است. مسابقه ای که هر دو سال یک بار در 
این ایالت برگزار می شــود، در فهرست ميراث جهانی یونسکو 
ثبت شده و گردشگران زیادی را هم به اسپانيا می کشد. امسال، 
یک تيم که برجی به ارتفاع 13متر ســاخت و 40رقيب دیگر 
خود را شکســت داد و جایزه 25هزار دالری را بــه خانه برد. 
مسابقه به این شکل است که یک گروه بزرگ از مردان و پسران، 

روی هم قرار می گيرند تا یک برج بسازند.

 باشگاه
نویسندگان

سه شنبه

تئاتر، در خیابان های تایپه هم 
جان می گیرد

تایوان، پس از یک دهه، بزرگ ترین 
مرکز هنرهای نمایشــی خود به نام 
»مرکز هنرهای نمایشــی تایپه« را بازگشایی کرد. این مجموعه 
فرهنگی- هنری در پایتخت تایوان بازگشایی شده و برای ساخت 
آن، بودجه ســاخت آن 6.7ميليــارد دالر جدید تایــوان برابر با 
223ميليون دالر هزینه شده است. به این ترتيب انتظار می رود 
مردم تایوان بتوانند ده ها اثر هنری را در پایيز امسال روی صحنه 
تئاتر و سينمای این مجموعه ببينند. شنيده ها حاکی از آن است 

که این سالن ها، تحولی عظيم در نحوه اجرای تئاتر خواهد بود.
مرکز هنرهای نمایشــی تایپه یا TPAC که طراحی آن به عهده 
شرکت معماری OMA بوده است، پس از 9سال در مساحتی به 
وسعت 59هزار مترمربع افتتاح شده است. این مرکز، دارای چند 
بخش است که 3 سالن آن به یک مکعب شيشه ای مرکزی متصل 
است. این 3 بخش عبارتند از، خانه نمایش گلوب کروی با ظرفيت 
800صندلی، ســالن تئاتر بزرگ با ظرفيت 1500صندلی و یک 
سالن تئاتر چند منظوره با ظرفيت 800صندلی است. سالن سوم، 
بيشتر برای اجرای تئاترهای تجربی است و آن را به اسم جعبه آبی 
نامگذاری کرده اند. این جعبه آبی می توانــد با تغيير کاربری، به 
سالنی با ظرفيت 2300صندلی برای اجراهای بزرگ تبدیل شود. 
به گفته سازندگان این مجموعه، این مرکز برای عبور از معماری 
سنتی به مدرن و ایجاد فضاهایی خاص و زیبا و البته کاربردی برای 

نمایش آثار هنری طراحی و ساخته شده است.
مدیــر شــرکت OMA و طراح مرکــز هنرهای نمایــش تایپه 
می گوید:»نخستين باری که برای گفت وگو درباره اجرای چنين 
طرحی به تایپه سفر کردم، آن را شهری با ظرفيت تغيير و تجربه 
یافتم« او ادامه می دهد:»طراحی و اجرای این پروژه، پاسخی به 
همين ویژگی این شــهر بود. برای اجرای این طرح، ساختمان 3 
سالن تئاتر قدیمی را کنار هم قرار دادیم تا ظرفيت های جدیدی 

به دست آید.«
شرکت OMA در ســال 2009ميالدی برنده مســابقه ای شد 
که شــرکت تایوانی Kris Yao Artech برگزار کرده بود. زمان 
نهایی ارائه کار، ســال 2013ميالدی درنظر گرفته شده بود. اما 
ساخت و ساز تا سال 2012آغاز نشد و ساختمان در ماه اوت سال 
2014به پایان رسيد. پس از آن نياز بود تا طراحی های نهایی به 
اجرا درآیند. این پروژه با اجرای ارکســتر سمفونيک تایپه افتتاح 
شد. قرار است فصلی شــامل 37اجرای تئاتر، از دیگر برنامه های 

افتتاح این پروژه باشد.
یکی دیگر از عناصر کليدی ساختمان، حلقه عمومی است؛ مسيری 
که در اطراف ســالن های تئاتر و پشــت صحنه واقع شده است. 
عالوه براین، 3 چادر ســيرک به صورت دائمی برای اجرای تئاتر 
Beziers ایجاد شده است. این چادرها در گذرگاه عمومی قرار 
داده شده و افراد با در دست داشتن بليت اجرا یا بدون آن می توانند 
از نمایش های اجرا شده در این چادرها دیدن کنند. عالوه براین 
یک ميدان محوطه سازی شده زیرساختمان مجموعه قرار دارد. 
کاربری این ميدان، فضای عمومی – شبيه به صحنه تئاتر- برای 
اجرا  یا تجمع های عمومی برای برگزاری جشن یا نمایش  است. 
به گفته سازندگان این ســاختمان هنری، تالش شده تا فرهنگ 
تئاتر، اعم از تئاتر خيابانی و هر نوع نمایش هنری، هویت یافته و 
حتی در فضای عمومی این مجموعه فرهنگی با امکانات مناسب 
به اجرا درآید. عالوه براینکــه عقيده دارند مجموع هنر و فرهنگ 
می تواند انرژی و نشاط را به شــهر تایپه، شهری که آماده و تشنه 

تغيير است، تزریق کند.

دغدغه

مهر مــاه که می شــود، همه مــان عزا 
می گيریم که چطور باید از کالف هزار 
توی گرفــت و گير  خيابان های شــهر 
خالص شــویم. قصه تکراری ترافيک 
مهر در کالنشهر تهران و باقی شهرهای 
شلوغ کشــور هيچ وقت پایانی ندارد. 
البته که تهــران، با همــه بزرگراه ها و 
خيابان ها و معابرش، چه مهر ماه باشد 
چه ماه هــای دیگر ســال، دارد تبدیل 
به یک پارکينــگ بزرگ می شــود و 
ترافيکش، ساعت های زیادی از وقتمان 
را می گيــرد، اما اوایــل پایيز همه  چيز 
انگار بدتر می شــود و خب دليلش هم 

بازگشایی مدارس و دانشگاه هاست.
هر ســال چند روزی مانده به شــروع 
مدارس، مســئوالن تالش می کنند با 
راهکارهایی مثل تغيير ســاعت طرح 
ترافيک، کمی از بار ترافيکی خيابان ها 
کم کنند، اما معموال این راهکارها هم 
افاقه نمی کند و مردم همچنان ساعاتی 
طوالنــی را در ترافيــک می گذرانند. 
رئيس مرکز اطالع رسانی پليس راهور 
تهران بــزرگ هم با گالیــه از ترافيک 
صبحگاهی و حجم بــاالی ترددها در 
معابر شهر تهران گفته: اگر حمل ونقل 
عمومی توسعه و   افزایش یابد، مسلما 
از حجم باالی ترافيک کاسته می شود 
و شــهروندان می تواننــد درصــورت 
دسترســی به حمل ونقل عمومی از آن 

اســتفاده کنند. به این ترتيب شــاهد 
ترافيــک ســنگين در ســطح معابر 
نخواهيم بود.حق با جناب رئيس مرکز 
اطالع رســانی پليس راهور اســت،  به 
شرطی که با افزایش و توسعه حمل ونقل 
عمومی، مردم هــم از آوردن خودروی 
شخصی چشم پوشی کنند و اتوبوس و 
مترو را ترجيح بدهند. خيلی ها به خاطر 
ایستادن و منتظر اتوبوس ماندن و بعد 
هم شــلوغی داخل اتوبوس هــا و مترو 
ترجيح می دهند دور حمل ونقل عمومی 
را خط بکشــند و بعضی هــم کاری به 
ایــن ندارند که تعــداد اتوبوس ها زیاد 
اســت یا نه، هــر جایی کــه بخواهند 
بروند، از خودروی شــخصی استفاده 
می کنند و با اینکه از ترافيک می نالند، 
اما حاضر نيســتند تردد بــا اتوبوس یا 
مترو را حتی امتحــان کنند.با افزایش 
تعداد اتوبوس های شهری و واگن های 
مترو-که مدیریت شهری قولش را داده- 
قطعا مشــکل گروه اول حل می شود و 
برای ترغيب  گروه دوم به اســتفاده از 
حمل ونقل عمومی هم تنها می شود در 
این زمينه فرهنگ سازی کرد. با افزایش 
خطوط اتوبوس و ایســتگاه های مترو، 
توجيهشــان کرد که خودرویشان را از 
پارکينگ در نياورند - مگــر در موارد 
ضروری - و برای کاهش ترافيک شهر 

کمک کنند.

فرهنگ و زندگي

ترافیک پايیزی

حافظ

دارم امید عاطفتی از جناب دوست
کردم جنايتی و امیدم به عفو اوست

فوتبال در اســپانيا به شــدت منطقه ای است تا 
حدی که کودکان، فقط ستاره هایی را الگوی خود 
می دانند که متعلق به ایالت و منطقه خودشان باشد. 
مثال کاتالونيایی هــا طرفداران ســينه چاک آندرس 
اینی یستا و داوید ویا هستند و مادریدی ها، ایکر کاسياس 

و فرناندو تورس را روی سرشان می گذارند.
با این حال یک فوتباليست هست 
که همه در اســپانيا عاشقش 
هســتند و او را الگــوی خود 
می دانند؛ هرچند اسپانيایی 
نيســت، و اصال واقعی هم 
نيست. این فوتباليست 
که الگوی چند نســل 
از فوتباليست هاست، 
ســوبــــاسا پســر 
11 ســاله ای اســت 
که قهرمان چند نســل از 
کودکان در سراســر دنيا و به خصوص 

اسپانيا بوده است.
سوباســا که در بخش های مختلف دنيا 
با نام های مختلفی ازجمله سوپرکمپئون، 
اوليــور بنجــی و کاپيتــان ماجــد شــناخته 
می شــود،  شــخصيتی کارتونی در سریالی است 
که در ســال1981 توســط یوئيچی تاکاهاشی 
انيماتور ژاپنی توليد شد. سوباســا در ایران با نام 
فوتباليست ها پخش می شد و یکی از محبوب ترین 

سریال های کودکان و حتی بزرگساالن بود.
این سریال، زندگی پســری را به نام سوباسا 
اوزارا روایــت می کند کــه می خواهد وقتی 

بزرگ شــد، یک فوتباليســت حرفه ای شــود. راه او، به 
ســائوپائولو در برزیل و بعدا بارســلونا در اسپانيا کشيده 
می شــود و بی دليل هم نيســت که این ســریال، در هر 
2کشور به شدت محبوب است. این سریال با وجود اینکه 
صحنه هایش چنــدان منطقی نيســت و برخی حرکات 
بازیکنانش، قوانين فيزیک ازجملــه گرانش را به چالش 
می کشند، به شدت محبوب اســت و 80ميليون کپی از 
آن فروخته شده است. در همه این ســال ها،  سوباسا در 
کشــورهای زیادی تبدیل به الگو شــده است. به صورت 
شــگفت انگيزی  برخی از بزرگ ترین ستاره های فوتبال 
اســپانيا و دنيا، اعتراف کرده اند که به عشــق سوباسا و 
ماجراهایش فوتباليست شــده اند. برخی از این ستاره ها، 
لوکاس پودولسکی مهاجم سابق تيم ملی آلمان و الساندرو 
دل پيه رو ستاره سابق ایتاليا و الکســيس سانچز ستاره 
شيليایی سابق بارسلونا هستند. اما احتماال سوباسا در هيچ 
کشوری به اندازه اسپانيا، ستاره ساز نبوده است؛ برخی از 
بهترین ستاره های اسپانيا، مثل فرناندو تورس و آندرس 
اینی یســتا و داوید یا ستاره های ســابق تيم ملی اسپانيا 
اعتراف کرده اند که با دیدن سوباسا فوتباليست شده اند. 
تورس یک بار در این باره گفته اســت: »من عاشــق این 
کارتون بودم و به خاطر آن فوتباليست شدم. من هميشه 
می خواستم اوليور )نام کاراکتر سوباسا در اسپانيا( باشم.«

  یا و تورس، در انتهای فوتبال خود به ليگ ژاپن آمدند و 
همين حاال  اینی یستا هم کاپيتان تيم ویسل کوبه ژاپن 
است. اما چرا سوباسا در اسپانيا این قدر محبوب شد؟ در 
دهه 80 تلویزیون دولتی اســپانيا فقط 2 شبکه داشت و 
کارتون ها معموال صبح و یا بعد ا زمدرسه پخش می شدند. 
اما مدیر یکی از شــبکه ها، ریســک بزرگی کرد و سریال 
سوباسا را درست پيش از زمان خوردن شام پخش کرد. این 

کار یک موفقيت بزرگ بود و ال پائيس در سال1990 در 
مقاله ای نوشت که این سریال، 26.3درصد مخاطب ملی 
را پای تلویزیون می نشاند. فردای پخش سریال، کودکان 
د ر مدرســه فقط درباره اتفاقات قسمتی که دیشب دیده 
بودند صحبت  و بازی های سوباســا و هم تيمی هایش را 

تحليل می کردند.
بعضی از این بچه مدرسه ای ها در آن سال ها، به ستاره های 
فوتبال در دهه های بعد تبدیل شــدند و بارها از عشق و 

عالقه شان به کاپيتان سوباسا صحبت کردند.
یکی از آنها اینی یستاست که حاال رابطه ای عميق با سریال 
محبوب دوران کودکی اش دارد. او اخيرا در مراسم رونمایی 
از یک ایستگاه قطار با تم سوباسا شــرکت کرده است. او 
درباره سوباسا گفته است: »من سبک خاص بازی سوباسا 
را به یاد دارم و خوشــحالم در ژاپن، جایی که این کارتون 

ساخته شده بازی می کنم.«
تيم فعلی او، در ســال های اخير هميشه بازیکنان و کادر 
فنی اسپانيایی داشته است و همه آنها از عاشقان سوباسا 

بوده اند.
سوباسا البته ستاره های دیگری را درکشورهای دیگر هم 
درگير خود کرده است. یکی از آنها، کيليان امباپه ستاره 
تيم ملی فرانســه و پاری سن ژرمن اســت که قراردادی 
تجاری با شــرکت توليدکننده سوباســا دارند. او حتی 
زندگی نامه خود را به سبک کارتون سوباسا منتشر کرده 
است. کارشناســان می گویند: یکی از دالیل محبوبيت 
بی نظير سوباسا در دنيا، این است که به طرز شگفت آوری 
بارها و بارها پخش شده است و چند نسل از کودکان با آن 
خاطره دارند. این سریال،  همچنان محبوب است و احتماال 
در آینده فوتباليست های بيشتری از تأثيرگذاری کاپيتان 

سوباسو روی زندگی حرفه ای خود صحبت خواهند کرد.

باریــک انــدام بــود و نحيــف. کاله 
حصيری اش را معموال کج روی ســر 
می گذاشــت و چهــره بی حالت اش 
روی بدنی سوار شــده بود که نه ترس 
از ارتفاع داشــت و نه ترس از سقوط. 
باســتر کيتون-نابغه مطلق سينمای 
صامت- بيشــتر از هر چيز فداکار بود. 
برای خنده گرفتن از تماشاچی کارهایی 
می کرد که از هيچ دلقک بی کله ای تا 
به حال ندیده ایــد. حرکات مرگبارش 
و صورت تخت اش ایــن اطمينان را به 
ما می دهد کــه قهرمانمان هيچ چيز از 
بالهایی که بر ســرش آمده نمی داند. 
کيتون از آبشــارهای عریــض و بلند 
آویزان می شــد، روی ســقف قطارها 
می دوید و پشت سرشــان روی ریل، 
قبل از شــليک گلوله ســرش را توی 
توپ فــرو می کرد و خانه ای ســنگی 
را روی ســر خودش خــراب می کرد؛ 
کارهایــی که هيچ کــس دیگر به یک 
قدمی آنها نزدیک نشده است. باستر از 
بچگی همينطور بود. پدر و مادرش در 
سيرک کار می کردند و باستر کوچک 
از 5سالگی ســتاره نمایش شان بود و 
آن بــدن خميری و نشــکن، از همان 
سن و ســال اســتعداد عجيبش را در 
اجرای آکروبات های نفس گير نشــان 
داد. با تولد ســينما، باستر هم وسوسه 
شد تا بختش را آزمایش کند. به خاطر 
استعداد فوق العاده اش، تهيه کننده ها 
به راحتی پول در اختيارش قرار دادند 
و از اینجا بود که نابغه ای به نام کيتون 
در ســينما زاده شــد. نبوغ کيتون در 

اجرای کارهای حيرت انگيز، که در 
سبک کارگردانی آوانگارد 

کارهایش بود. در حقيقت 
کيتون تنها کمدینی از 
دوران صامت است که به 

کارگردانی اهميت می داد و با 
آن تماشاگرش را می خنداند. 

کيتون بسيار بيشتر از 

»چاپلين«پر عشوه و »لوید« کله شق به 
مرزهای هنری سينما نزدیک شد و آنها 
را گسترش داد.کيتون برعکس آن دو 
نفر هيچ گاه به تماشاگر متوسل نمی شد 
تا دلش را بــه دســت آورد و هيچ گاه 
ارزش هــای کارگردانــی کارش را به 
طنازی های لحظه ای نفروخت. هنگامی 
که آن خانه در فيلم »یک هفته« نه با 
قطاری که تماشاگر انتظار دارد، بلکه 
با قطاری دیگر کــه در زاویه ای دیگر 
بخار می کند، درب و داغان می شــود، 
ما باید فقط برای کيتــون کارگردان 
کاله هایمان را به هــوا بيندازیم و برای 
او هورا بکشيم؛ نه برای بازیگر بی حالتی 
که نگاه وق زده اش را به دوربين دوخته 
و در ميان ویرانه های خانه نشسته است. 
ورود صدا اما، نابغه را له کرد. شوخی های 
بی مزه و کالمی ابتدای سينمای ناطق، 
کيتون را به انزوا برد و تا سال های سال 
محوش کرد. دیگر کسی نمی شناختش 
و به قول خودش راحت در خيابان قدم 
می زد. کيتون داشت در تاریکی مطلق 
پير می شــد تا اینکه چاپلين از او برای 
بازی در »الیــم الیت« )1951( دعوت 
کرد و او باز هم صامت و ســنگی، باستر 
کيتون شد، دیده شــد، تحسين شد و 
به اوج بازگشــت. اما آکروباتيست پير 
دیگر نمی خواســت مرزهای سينما را 
گســترش دهد، »ترجيح می داد کنار 
 پنجره اش پيپ بکشد و به عبور قطارها

 نگاه کند«.
همين شد که تا سال 1965هيچ کس 
دیگــر ندیــدش؛ ســالی کــه در آن 
فيلم هایــش را در دانشــگاه ها درس 
می دادند؛ سالی که در آن بکت 
بزرگ هم فيلم کوتاهی ساخت 
 به نام او؛ سالی که جشنواره ونيز

به پا خاســت  خاطــرش  بــه 
جشــن  را  70ســالگی اش  و 
 گرفــت و ســالی کــه مرد 
صورت سنـگی ُمرد.

تقویم/ سالروز

 مرد صورت سنگی

مهتاب خسروشاهی 
روزنامه نگار

مریم ساحلی

مسئول بودن به عنوان نیست 
 ما نشسته بودیم و ســرمان به کار 
خودمان بود که داد و هوار یکی بلند 
شد و خط انداخت به سکوت اواخر تابستان کوچه . بعضی هامان 
دویدیم سمت پنجره و سرک کشيدیم و بعضی هم راهی شدند 
تا ببينند چه شده است. همگی اما زود فهميدیم که گل همسایه 
را دزدیده اند. من او را همين اندازه می شناســم که با گل های 
باغچه اش حرف می زند و نازشــان را می کشــد. می دانم پای 
دیوار خانه اش شيار آسفالت را عميق کرده و گل کاشته است. 
می دانم که مهربان است و دلش می خواهد همه جا سبز باشد. 
آن روز اما یکی از راه رسيده و گلش را برده بود. زن حرف می زد 
و می ناليد که صبح آبش دادم؛ ظهر هم سر زدم، همين جا بود. 
حاال اما نيست. نگاهش به خاک بود و چشمش تر اما صدایش به 
دادخواهی و نفرین بلند بود. یکی همان وقت آهسته کنار گوشم 

نجوا کرد: حاال یک گل که ارزش این همه داد و فریاد ندارد.
آن که این حرف را زد نمی دانست زن هر روز وقتی آفتاب داغ 
تابستان گل را نشــانه می گرفت، می آمد و پارچه ای را حائل 
می کرد تا تن نازنين گلش از نيزه های آفتاب درامان باشــد. 
نمی دانست زن وقتی خانه نبود دلش شــور گل را می زد و در 
مسير برگشت تندتند قدم برمی داشت تا گلوی گلش از تشنگی 
نسوزد. گمان نمی کنم بانوی موسپيد همسایه »شازده کوچولو« 
را خوانده باشد اما آن روز که خشم و اندوهش را دیدم با خود 
گفتم، شاید »آنتوان دوسنت اگزوپری« روزی یکی مثل او را 
دیده که نوشته است: »آدم ها این حقيقت را فراموش کرده اند 
اما تو نباید فراموش کنی. تو هرچه را اهلی کنی هميشه مسئول 

آن خواهی بود. تو مسئول گلت هستی...«.
آن روز همه فکرم این بود که بانوی همسایه بی آن که ادعایی 
داشته باشــد، بی آن که تيتر و عنوان و دم و دستگاهی داشته 
باشد، مسئول است، یک مســئول واقعی. او به گل های حياط 
خانه و کوچه به یک چشم نگاه می کند. او دل نگران و مراقب 

همه آنهایی ا ست که مسئوليت شان را پذیرفته است.
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کیست هیداتید؛ 
بحران جدید 

سگ های ولگرد

موضوع حیوانات شــهری و به ویژه سگ ها در 
ایران، در سال های اخیر به معضلی جدی تبدیل 
شده است. این چالشی ست که همه کشور های 
جهان را درگیــر خود کرده اســت. تعدادی از 
این کشــورها با پژوهش های میدانی و تجربی 
توانسته اند به نتایجی دست پیدا کنند. البته این 
دستاوردها نشان می دهند که کشتار سگ ها به 
هیچ عنوان راه حل مناسبي برای کاهش جمعیت 
سگ ها نیست. به این دلیل که هنوز سگ های 
دارای قابلیت تولیدمثل در منطقه وجود دارند 
و با تولیدمثل سریع سبب می شوند که جمعیت 

حذف شده با روش کشتار، جایگزین شوند.
دکترمجید فصیحی هرندی، سرپرســت مرکز 
تحقیقــات بیمــاری هیداتید دربــاره معضل 
سگ های ولگرد می گوید: اینکه می گویند سگ 
همان سنگ است و باید جمع شان کنیم و ببریم؛ 
مگر سگ نخاله ساختمانی است؟ ما نمی توانیم و 
نباید سگ ها را به طور کامل از بین ببریم و تاکنون 
تنها توانسته ایم ویروس آبله را از بین ببریم که 
البته به نابودی کامل آن هم شک داریم. اکنون 
هنوز جمعیت ســگ های بدون صاحب آنقدر 
بحرانی نشده و نباید ناامید باشیم ولی باید یک 
نظام مدیریتی محکم و با پشتوانه ایجاد کنیم که 
بتوانیم کار را کنترل کنیم. متأسفانه تضاد منافع 
در بخش مدیریت جمعیت سگ ها وجود دارد و 
این موضوع باید با شفافیت کامل پیگیری شود و 

همه نهاد های ذی نفع پاسخگو باشند.
او با اشــاره به برنامه های بی نتیجه عقیم سازی  
در ایران می گوید: عقیم ســازی  و رهاســازی 
در یک پروسه غلط انجام می شــود یعنی باید 
ســگ را پس از واکسیناســیون و عقیم سازی  
به همان جایــی که آن را گرفتیــم، برگردانیم 
که این کار در ایران انجام نمی شــود. متأسفانه 
بعضی ها کاری که آسان است را انجام می دهند و 
برخي ها هم بدشان نمی آید که بگویند ما کاری 
انجام داده ایم و این تعداد سگ را عقیم کردیم. 
کسی هم نمی پرســد چه تعداد از سگ ها سگ 
نر و چه تعدادشــان ماده است. تمرکز باید روی 
عقیم سازی  ســگ های ماده و به ویژه ماده های 
جوان باشــد؛ البته عقیم سازی  سگ های نر هم 
باعث کاهش خشونت و پرخاشگری شان می شود 
ولی اولویت باید عقیم سازی  سگ های ماده باشد. 
یک اراده سیاسی باید در کار باشد. تا این شیوه را 

پیش نگیریم کاری از پیش نمی بریم.
او با اشاره به استقرار نظام مدیریت برای کنترل 
جمعیت سگ ها می گوید: این یک کار حاکمیتی  
است و باید همه دست به دست هم بدهند و این 
نظام را ایجاد کنند. این نظام ارکانی هم دارد که 
2رکن اصلی آن قانونگذاری و تیم های اجرایی 
ا ســت؛ بحث بعدی حمایت سیاسی مسئوالن 
و حاکمیت و در نهایت مشــارکت جامعه که از 
مهم ترین بخش های این نظام  است، مي باشد. اگر 
هرچه سریع تر این نظام شکل نگیرد عواقب عدم 
بهداشت و ســامت گریبان گیر مردم می شود. 
همین چند وقت پیش بود که سگ گزیدگی اي 
رخ داد و کودکانی قربانی شــدند اما تنها وقتی 
بحرانی ایجاد می شود همه به تکاپو می افتند و 
چندی بعد دوباره همه  چیز به دســت فراموشی 
سپرده می شود. پس اگر مداخله ای صورت نگیرد 
در درجه اول مشکات سامت گریبان گیر انسان 
و حیوان می شود. اکنون بیماری کیست هیداتید 

افزایش پیدا کرده است.
 بیماری هــاری هم موضوع مهــم و خطرناکی 
است و اگر مدیریت نشود، به زودی همه پشیمان 
خواهیم شد. با توجه به تحقیق و پژوهشی که در 
کرمان در مورد سگ ها انجام شده مشخص شده 
است که اگر به مدت 5سال انسان برای کنترل 
جمعیت سگ ها مداخله نکند جمعیت آنها 2برابر 
می شود. هم اکنون در شهرداری ها باالی 70 تا 
80درصد شــکایت های مردم درباره سگ های 

بدون صاحب است. 
پس باید قبل از اینکه بحــران رخ بدهد به فکر 
باشیم. ممکن است جاهای کوچکی هم بحران 
داشته باشیم و سر و صدایی هم نشود ولی نباید 
احســاس کنیم چون بعضی بیماری ها ســر و 
صدایی ندارند و خیلی هم جلب توجه رسانه ها را 
نمی کنند، پس نیاز به توجه ویژه ندارند. به طور 
مثال کیست هیداتید یک بیماری مزمن است. 
این بیماری بین سگ و گوسفند منتقل می شود 
و ســپس در انسان هم یک کیســتی در کبد و 
ریه اش ایجاد می کند. در صورت بروز این بیماری 
در انسان، کیست باید با عمل جراحی برداشته 
شــود. شــاید آماری از بروز این بیماری وجود 
نداشــته باشــد ولی هیچ هفته و روزی نیست 
که در بیمارستان ها کسی به خاطر این کیست 
مورد عمل جراحی قرار نگیرد. این بیماری رو به 
گسترش است، اما فقط چون سر و صدای بیماري 
هاری زیاد اســت، کســی متوجه این بیماری 
نمی شود که اکنون ســامت مردم و جامعه را 

نشانه گرفته است.

مهال داریانیادداشت
روزنامه نگار

بسیاری از خانواده های ایرانی وقتی به کمک آزمایش های پزشکی از زال بودن فرزند خود مطلع می شوند به آن به چشم یک بحران در زندگی نگاه می کنند

روزگار زال ها یا آلبینوهــا که در میان مردم 
سیستان و بلوچستان به اسپی سرها شهرت 
دارند خیلی مانند رنگ مو و پوســت تنشان 
سپید نیســت بلکه گاه در میان مشکات و 
مســائل متعددی که پیــش رو دارند حتی 

سیاه هم می شود.
البته این افراد بیشتر در جامعه به عنوان زال 
شناخته می شــوند. زالی یا آلبینیسم نوعی 
بیماری ژنتیک از نوع آتوزومی مغلوب است 
که مادرزادی بوده و بــدن فرد توانایی تولید 
رنگدانه مانین را ندارد. به خاطر همین اغلب 
این افراد پوستی ســفید دارند. گرچه تا به 
حال 7نوع زالی در دنیا شــناخته شده است 
در شایع ترین نوع آن بیمار پوستی روشن به 
همراه اندکی مانین، رنگ موی بین طایی 
تا قرمز تیره دارد و رنگ چشــم هایشان هم 

اغلب روشن است.
حســام یکــی از ایــن افــراد اســت که 
چندسالی اســت از اســتان سیســتان و 
بلوچســتان به نیت کار و زندگی بهتر راهی 
تهران شــده اســت. او در یکی از محله های 
قدیمی تهران مغازه دارد وارد مغازه کوچک 
و در هم برهمش می شــویم. وقتی صدایش 
می زنیم از پشت اجناس تلنبارشده روی هم 
خود را به پشت دخل می رساند. قاب عینک 
قهوه ای رنــگ روی صورت ســفید از موی 
سر و چشــم و ابرو، در نگاه نخست، تصویر 
پیرمردی را کلیشــه می کند برای چشم و 
ذهن که ســعی می کند از پشت قاب عینک 
کائوچویی اش به مشــتری خوشامد بگوید. 
ســرصحبت را که درباره موضوع زال ها باز 
می کنیم ســری تکان می دهد و می گوید: 
حکایت ما هم حکایت زال شاهنامه است که 
بی خبر از رنگ مو در دل کوه رها شد. گویا از 
میراث زال و شاهزادگی اش باید فقط همین 
طردشدن از سوی دیگران به ما می رسید.« 
45ساله اســت اما می گوید از کودکی تا به 
امروز زالی برای من مانند آینه دقی شــده 
اســت که اجازه نمی دهد مانند همه آدم ها 
راحت و آسوده زندگی کنیم. نگاهی غم انگیز 
به مغازه کوچک و به هم ریخته اش می اندازد 
و می گوید:» دوبار در آزمون استخدامی قبول 
شدم اما به خاطر همین موضوع در گزینش 
رد شدم. و مجبور شــدم برای کار به تهران 
بیایم.«  از جمعیت زیاد زال ها در سیســتان 
و بلوچســتان برایمان می گوید:» آنها اغلب 
گروهی زندگی می کننــد. مردم نگاه خوبی 
به این افراد ندارنــد. آنها اغلب در محله های 
جنگی زهی و قلندر زهی زندگی می کنند.«

با رنگ رخسار ما را می سنجند
ظاهرمان هیچ نقصی ندارد امــا انگار همین 

رنگ و لعــاب چهره مــان محــک خیلی ها 
برای ســنجیدن توانایی ماست. این حرف ها 
را نریمــان می زند؛ جوان 23ســاله ای که از 
خبره های کامپیوتر و برنامه نویســی اســت 
و برای اثبات خود و توانایی هایش حســابی 
زحمت کشیده اســت. او می گوید:» درست 
است ظاهرمان از هرگونه نقص جسمی تهی 
است اما مردم خیلی راحت ما را به سپید مویی 
محکوم کرده و خیلی از فرصت های شغلی را 
از ما می گیرند. من بارها و بارها این سختی ها 
را تجربه کردم اما هیچ وقت از پا ننشســتم و 
همیشــه تاش کردم با نمایــش توانایی ها و 
استعدادهایم به جامعه ثابت کنم ما هم مانند 
همه مردم عادی جامعه و چه بسا در مواقعی 
بهتر می توانیم فعالیت های اجتماعی داشته 

باشیم.« 
به اعتقاد نریمان غربت زال ها در جامعه امروز 
آنها را با چالش های بسیار روبه رو کرده است. 
او می گوید:» از یک طرف ما را بیمار و معلول 
و.. می نامند از طرفی هیچ سازمان و دستگاه 
حمایتگری حاضر نیســت ما را تحت پوشش 
خود قرار دهد تا در سایه این حمایت ها بتوانیم 

برای زندگی خود برنامه ریزی کنیم. «

زندگی پررنج دختران آلبینو
چالش های زندگــی آلبینوهــا تنها مختص 
مردان نیســت بلکه دختــران آلبینویی هم 

دردسرهای خود را دارند.
کسانی که معتقدند هرچه محیط زندگی شان 
کوچک تر باشد دردسرهایشان با مردم بزرگ تر 
است. انسیه جال محمدی، دانشجوی رشته 
مدیریت بازرگانی است که از کرمانشاه برای 
تحصیل به تهــران آمده اســت:» در منطقه 
خودمــان که کوچک تــر بود واقعا شــرایط 

 زندگی برای من و امثال من بسیار سخت بود. 
هیچ وقت فراموش نمی کنم روزهای مدرسه 
و دیواری که بین مــن و دانش آموزان وجود 
داشت متأســفانه هیچ فرهنگی هم در میان 
 اولیای مدرسه وجود نداشــت که درباره این 
تفاوت ها با بچه ها صحبــت کنند  خیلی ها از 
نشســتن کنار من و یا حــرف زدن با من هم 
می ترســیدند. هر چه بزرگ تر شدم شرایط 
کمی بهتر شد اما جامعه هیچ وقت نتوانست 

ما را با توانایی ها و استعدادهایمان بپذیرد.«
به گفته او کســی با مشــکات آلبینوها آشنا 
نیســت؛ نه از بینایی ضعیفشان خبر دارند نه 
از پوست شکننده شان در برابر آفتاب و اینها 
مســائلی اســت که برای بچه های آلبینو در 
مدارس دردسرساز می شــود و هیچ کس هم 
آنها را درک نمی کند. چه بسا گاهی به خاطر 
خوب ندیدن تخته، جاماندن از تکلیف معلم و 
فعالیت کم زیر برق آفتاب در مدرسه از سوی 

اولیای مدرسه تنبیه هم می شوند.
او از مشــکات پیش روی دختــران زال در 
روســتاها و مناطــق کم برخــوردار برایمان 
می گوید؛ از بخت سیاهی که کنار موی سپید 
دامن این دختران را گرفته است: »در روستاها 
و مناطق کم برخوردار دختران مبتا به آلبینو 
هیچ شانسی برای ازدواج با جوان های هم سن 
و سال خودشان ندارند. و در خوش بینانه ترین 
حالت یا زن پیرمــرد جماعت می شــوند یا 
به عنوان همسر دوم و ســوم راهی خانه بخت 
می شــوند. « والدین نقش مهمی در پذیرش 

اجتماعی دارند.
سجاد ضیایی پدر یک پسرو دختر آلبینویی 
 اســت؛ دوقلوهایی کــه تولدشــان همه را 
شگفت زده کرد. او می گوید؛ من فقط تفاوت 
فرزندانم را در رنگ مو و پوستشان با دیگران 
دیدم و از همان ابتدا شروع به مطالعه درباره 
این بچه ها و ویژگی هایشــان کــردم. انگار 
پنجره هایی از ناشــناخته ها به رویم باز شده 
بود. دوســت داشتم هم ســن و سال هایشان 
را پیدا کنم اما تعدادشــان خیلی در کشور ما 

محدود است.
او با اظهار تأسف از نوع نگاه جامعه به آلبینوها 
می گوید:» متأسفانه این بچه ها حتی در بین 
خانواده های خود هم غریب هســتند و کسی 
شناختی نســبت به آنها ندارد. این در حالی 
است که تجربه ثابت کرده بچه های آلبینویی 
که مورد حمایت قرار گرفته اند شــگفتی های 

بزرگی را در عرصه هاي علمی خلق کرده اند.

غربت آلبینوها
سمیه رستم پور مردم شناس مطالعات زیادی 
درباره زندگی آلبینوها در جامعه ایران کرده و 
معتقد است متأسفانه در کشور ما نیز همانند 
خیلی از کشورهای دیگر هنور مردم آلبینوها 
را خوب نمی شناسند. به خاطر همین آلبینوها 
با مشکات زیادی در حوزه زندگی اجتماعی 
روبه رو هســتند و این مشــکات از بدو تولد 

شروع می شــود وتا ســن پیری ادامه دارد.:» 
متأســفانه عده زیــادی از بچه هــاي آلبینو  
نخستین ضربه را از خانواده خود می خورند؛ 
وقتی به بهانه سپیدی موی سر و صورتشان از 
حضور در جمع های خانوادگی منع می شوند 
و این باعث گوشــه گیری و فرار آنها از جامعه 
می شــود.« به گفته او وقتی کــودک از ابتدا 
به دلیل تفاوتی که بین خود و سایر همساالن 
می بیند از جامعه دور می شود دیگر نمی تواند 
اعتماد به نفس خود را برای حضور در جامعه 
بزرگ تر که مدرسه باشد حفظ کند. بنابراین 
به محض ورود به مدرسه شــروع به کشیدن 
دیوار دفاعی بین خودو همساالن کرده و از این 
طریق به دنبال تامین امنیت برای خود است. 
موضوعی که باعث می شــود با کوچک ترین 
برخورد، حرف و حرکتی ادامه تحصیل برای 

این بچه ها ناممکن شود.

نه معلولیم نه سالم!
به اعتقاد رســتمی تا زمانی کــه جامعه افراد 
مبتا به آلبینیسم را معلول و قانون آنها را سالم 
می داند این قشر نمی توانند بدون دغدغه در 
جامعه زندگی کنند:» چندسال پیش قانون 
جامع حمایت از حقوق معلــوالن در ایران به 
تصویب رســید گرچه خیلی از آلبینیسم ها 
امیدوار بودند معجزه ای در این قانون رخ دهد 
و حق و حقوقی قانونی برای آنها تعریف شود 
اما در این قانون 16ماده ای هیچ اشــاره ای به 
افراد مبتا به آلبینو و حقوق آنها اشاره نشده 

است. «

امنیت روانی ندارند
حسین ملک محمدی روانشناس هم می گوید: 
متأســفانه افراد مبتا به آلبینیســم به دلیل 

مشــکاتی که پیش رو دارنــد نمی توانند از 
امنیت روان کامل برخوردار باشــند، به خاطر 
همیــن نگرانی هــا و دغدغه ها یــا از جامعه 
فاصلــه می گیرند یا با تاش زیــاد و خارج از 
ظرفیت می خواهند خود را به همه ثابت کنند؛ 
موضوعی که به شــدت ســامت روان آنها را 

تحت تأثیر قرار می دهد.
آلبینیســم ها باید مانند همه مــردم جامعه 
از زندگــی آرام و حقــوق کامل شــهروندی 
برخوردار باشند و کسی حق ندارد با قضاوت 
بیجا نسبت به جدا کردن این گروه از جامعه 
اقدام کننــد. ملک محمدی بــا تأکید بر این 
مهم ادامه می دهد:» جامعــه آلبینوها امروز 
نیازمند تشــکل های مردم نهادی هستند که 
به صــورت داوطلبانه برای معرفی این قشــر 
به مردم تاش مي کننــد؛ در واقع انجمن ها 
می تواند افراد آلبینو را از انــزوا خارج کنند. 
ما جوانان زیادی داریم کــه به خاطر ابتا به 
آلبینو و شــرایط فرهنگی نامناســبی که در 
جامعه حکمفرماست جرأت حضور در جامعه 
را ندارند. ما نیاز به تشــکل های مردم نهادی 
داریم که با فرهنگســازی  مناســب و کاهش 
استرس و ترس این بچه ها آنها را برای حضور 
در جامعه آماده کننــد. « او تأکید می کند:» 
والدین باید به فرزند آلبینوی خود یاد بدهند 
که خــودش را همینطور که هســت، بپذیرد 
و دوست داشته باشــد و با تاش و کوشش، 
معلومــات و توانمندی های بالقــوه خود در 
جامعه و بدون جلب ارفــاق و ترحم دیگران، 
موفق عمل کند.« آمار دقیقی از تعداد زال های 
ایرانی وجود ندارد اما آنطور که سازمان ملی 
آلبینیسم آمریکا در پایگاه خبری خود نوشته، 
از هر 17هزار نفــر در آمریکا، یک نفر مبتا به 
آلبینیســم اســت که این عدد برای کل دنیا 
به یک نفر به  ازای هر 3هزار نفر می رســد. اگر 
معیار عدد درنظر گرفته شده برای دنیا لحاظ 
شود، حداقل 26هزار ایرانی آلبینو وجود دارد 
که در کمترین حالت و با فرض وضع مشــابه 
ایران و آمریکا در این زمینه، حداقل 5 هزار نفر 
در ایران آلبینیسم دارند که هیچ شناختی از 
آنها وجود ندارد و کمکی برای توانمندسازی 
آنها انجام نمی شــود. تعــداد زال های ایرانی 
در اســتان های مختلف هم متفاوت اســت و 
اســتان محروم سیستان وبلوچســتان یکی 
از مناطق کشــور با  درصد افــراد زال فراوان 
اســت. کاهش بینایــی افراد آلبینیســم به 
مرور زمان و حتی نابینا شــدن آنها ضروری 
می سازد که ســازمان بهزیســتی نسبت به 
 حمایت های درمانی این افراد وارد میدان شود. 
ملک محمدی ادامــه می دهد: تعــداد قابل 
توجهی از افراد مبتا به آلبینیسم بیکار هستند 
و توانایی درمان های گران قیمت چشم پزشکی 
را ندارند که در ســایه حمایت های بیمه ای و 

درمانی ســازمان بهزیستی 
می توانند به آرامشــی در این 

زمینه دست یابند.

فیلم گزارش را  
با اسكن این كد 

ببینید.

رســتمی: تــا زمانی کــه جامعــه افراد 
مبتال به آلبینیســم را معلول و قانون 
آنهــا را ســالم می دانــد ایــن قشــر 
نمی توانند بــدون دغدغــه در جامعه 
زندگی کنند:  چندســال پیــش قانون 
جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن 
در ایــران بــه تصویــب رســید .گرچــه 
خیلی از آلبینیســم ها امیدوار بودند 
معجزه ای در این قانون رخ دهد و حق 
و حقوقــی قانونی بــرای آنهــا تعریف 
شــود امــا در ایــن قانــون 16مــاده ای 
هیچ اشاره ای به افراد مبتال به آلبینو 

و حقوق آنها اشاره نشده است 

آمار دقیقی از تعداد زال هــای ایرانی 
وجود ندارد اما آنطور که سازمان ملی 
آلبینیسم آمریکا در پایگاه خبری خود 
نوشته، از هر 1۷هزار نفر در آمریکا، 
یک نفر مبتــال به آلبینیســم اســت که 
این عــدد بــرای کل دنیا بــه یک نفر به 
 ازای هر ۳هزار نفر می رســد. حداقل 
۲6هــزار ایرانی آلبینو وجــود دارد و با 
فرض وضع مشــابه ایران و آمریکا در 
این زمینه، حداقل ۵ هزار نفر در ایران 
آلبینیســم دارنــد کــه هیــچ شــناختی 
از آنهــا وجــود نــدارد و کمکــی بــرای 

توانمندسازی آنها انجام نمی شود

فاطمه عسگری نیاگزارش
روزنامه نگار

روزگار »زال ها« سپید نیست

هیچ روز و هفته ای نیست که فردی برای انجام 
عمل برداشتن کیست هیداتید به بیمارستان 
مراجعه نکند؛ این بیماری به بحرانی تبدیل 

شده که خیلی سر و صدایی ندارد 

خالصه گزارش

زالی یا آلبینیسم 
یک بیماری ژنتیکی 
است که در آن عدم 

تولید رنگدانه مالنین 
موجب سپیدی 

پوست و موی فرد 
می شود. 

آلبینوها هیچ 
تفاوتی از لحاظ 
نوع توانایی ها، 

استعداد و هوش با 
افراد دیگر ندارند 
فقط تفاوت های 

ظاهری شان باعث 
شده تا در جامعه 

متفاوت تر به چشم 
بیایند. آنها جز 

مشکالت بینایی و 
مشکل با نور شدید 

تقریبا مشکل 
جسمی دیگری 

ندارند و آنچه آنها 
را آزار می دهد عدم 

آگاهی و برخوردهای 
نامناسب در اجتماع 

است. 

آلبینوها دچار 
کم بینایی هستند اما 

اگر اشيا را به چشم 
خود نزدیک کنند 

می توانند ببینند و در 
نتیجه ممکن است  
افرادی سوال هایی 
کرده یا توصیه های 

اشتباه کنند که اغلب 
آنها از این رفتارها 
فراری اند و چه بسا 
باعث اجتماع گریز 
شدن آنها می شود.

مشکالت آلبینوها 
را می شود به دو 

دسته تقسیم کرد؛ 
یکی مشکالت فردی 

و پزشکی و دوم 
مشکالت اجتماعی 

و قانونی. آنچه بیش 
از هر چیز دیگری 
زندگی آلبینوها را 

تحت تاثیر خودش 
قرار داده مشکالت 
اجتماعی و قانونی 

آنهاست. 

اگر فرد مبتال به 
آلبینیسم با فرد مبتال 
به این اختالل ازدواج 
کند احتمال بروز این 
اختالل در فرزند آنها 
صد درصد است. اگر 
فرد دارای آلبینیسم 

با فردی که این ژن 
را ندارد ازدواج کند 

احتمال ابتالی فرزند 
آنها به این اختالل 
اصال وجود ندارد. 
اما اگر فرد مبتال با 

فرد ناقلی ازدواج کند 
میزان ابتال ۵0 -۵0 

می شود.

مرکز پژوهش ها در گزارشی، ابعاد مسئله 
اخبار جعلی در فضای مجازی را بررسی کرد

مروری بر حواشی ایجاد شده از سوی برخی 
افراد در یکی از مهم ترین دانشگاه های کشور 

تعدادی از شهروندان، تهران را از نگاه خود 
روایت می کنند
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چندیــن شــب اســت برخی 
گروه های ضد انقــاب با تهییج 
احساســات مــردم و بــا تکیه 
بر پشــتیبانی 24ساعته رســانه های لندن نشین و 
حمایت شده سعودی دست به نشر اخباری از گسترش 
اعتراضات مردم می زنند. این شبکه ها با استفاده از این 
فرصت و برای نشان دادن گسترش دامنه اعتراضات 
این بار دانشــجویان را که در روزهای آغازین ســال 
تحصیلی روانه دانشگاه شده اند، هدف می گیرند. بهانه 
در ابتدا اعتراض به دستگیری چند دانشجوی دانشگاه 
در اغتشاشات اخیر تهران است؛ بهانه ای که با مداخله 
مسئوالن دانشــگاه و پیگیری برای آزادی این افراد 
عما ناکام می ماند، اما فراخوانی منتسب به گروهی 
بی نام و نشان از سوی رسانه های ضد انقاب نشر داده 
می شود که در آن از دانشجویان و مردم خواسته شده 
در دانشگاه ها و خیابان های اطراف این مراکز دست به 
اعتراض و آشوب بزنند. بسیاری از دانشجویان صبح 
روز بعد از این فراخوان، بی خبر از ماجرا راهی دانشگاه 
شده تا نخستین صفحات سال تحصیلی جدید را ورق 
بزنند. با ورود دانشجویان به دانشگاه آنان با دسته هایی 
چند نفره از برخی دانشجویان بعضا »غیر دانشجوی 
دانشگاه شریف« روبه رو می شوند. این موضوع را دکتر 
»رسول جلیلی« رئیس دانشگاه شریف تأیید می کند و 
می گوید: »تعدادی دانشجوی غیرشریفی وارد دانشگاه 
شدند. حراست مانع حضور برخی از این افراد در داخل 
دانشگاه شد، اما عده ای از آنان وارد دانشگاه شدند.« 
با ورود این افراد به داخل دانشگاه و درغیاب اکثریت 
دانشجویان دانشگاه شریف، شعارهایی که برخاف 
تجمعات اینچنینی است سر داده می شود؛ شعارهایی 
که رنگ و بویی مشمئز کننده و کاما خارج از عرف، 
ادبیات سیاسی و حتی فرهنگ ایرانیان دارد. این گروه 
از دانشجویان دانشگاه که کم کم وارد محل تحصیل 
خود شــده اند، می خواهند به تجمع ساختارشکنانه 
آنان بپیوندند. شدت شعارها و نوع اهانت های به کار 
رفته چنان وقیحانه است که دختران حاضر در محل 
و نیز برخی پسران دانشگاه شریف حاضر به همراهی 
با این گروه برای تکرار شــعارها نمی شوند. مأموران 
امنیتی نیز که از شب قبل در جریان ماجرای تجمع در 
مراکز دانشگاهی ازجمله در دانشگاه شریف قرار دارند 
در اطراف دانشگاه حاضر هستند، اما برخاف ادعاها 
درباره ورود مأموران به داخل دانشگاه، »امیرعباس 

جعفری« دبیر انجمن اسامی دانشجویان مستقل 
دانشگاه شــریف اینطور می گوید که »هیچ نیروی 
امنیتی ای وارد دانشگاه نشده است.« حضور مأموران 
امنیتی در اطراف دانشگاه و ورودی آن، سبب می شود 
عده ای از لیدرهای جریان اغتشــاش قصد خروج از 
دانشــگاه را داشته باشــند. این افراد با ترغیب دیگر 
دانشــجویان به خروج از دانشــگاه می کوشند خود 
را میان دانشــجویان دیگر پنهان کــرده تا از مهلکه 
بگریزند. به گفته دبیر انجمن اســامی دانشجویان 
مستقل دانشگاه شریف، نیروهای امنیتی می دانستند 
چه کسانی را باید دستگیر کنند: »نیروهای امنیتی نه 
به خوابگاه ها حمله کردند و نه به داخل دانشگاه آمدند. 
آنها از قبل لیدرهای اعتراضات را شناسایی کرده بودند 

و آماده دستگیری آنان بودند.« 

بازی روانی در پازل دروغ
بعد از آغاز موج هتاکی ها از سوی برخی دانشجویان و 
افراد غیردانشجو، نیروهای امنیتی برای کنترل وضعیت 
نسبت به دستگیری برخی لیدرهای شعاردهنده که 
قصد فرار از صحنه را داشتند و نیز افراد آشوبگری که 
با فراخوان شبکه های ضد انقاب و جوسازی رسانه ای، 
خود را به محل رسانده بودند، اقدام کردند. بافاصله بعد 
از تاش مأموران برای برقرار کردن نظم و جلوگیری از 
متواری شدن آشوبگران، عده ا ی در فضای مجازی با 
طرح ادعای واهی حمله به دانشگاه از سوی مأموران 
امنیتی، با هشتگ سازی های دروغین تاش کردند 
از اتفاق رخ نداده یک جنایت بزرگ بسازند تا مانع از 
خاموش شــدن اعتراض ها شوند؛ طرحی که پیش تر 

مسئوالن رژیم صهیونیستی نیز به آن اذعان و تأکید 
کرده بودند: »نمی گذارند آتش اعتراض در ایران تا زمان 
رسیدن به هدفی که دارند خاموش شود.« اظهارات 
امیرعباس جعفری، دبیر انجمن اسامی دانشجویان 
مستقل دانشگاه شریف نه نشانی از »حمله خوفناک« 
به دانشگاه شریف دارد و نه از »حمله لباس شخصی ها 
به داخل دانشــگاه« حکایت می کند. خط خبری که 
از ســوی رســانه های ضد انقاب ترویج می شود این 
است که نشان دهند دانشگاه مورد تعرض نظام قرار 
گرفته است تا مردم و دانشجویان را در یک عملیات 
روانی مقابل نظام قرار دهند تا ضد انقاب ماهی مورد 
نظر را از این آب گل آلود بگیرد. از سوی دیگر، سانسور 
کامل هتاکی های غیراخاقی به اصطاح دانشجویان 
در محوطه دانشگاه و برجسته سازی  حضور نیروهای 
امنیتی در اطرف دانشــگاه را می توان بخشی دیگر از 
جنبه های جنگ روانی در این رویداد دانست. انتشار 
خبر دروغ »در خطر بودن جان دانشــجویان« و نیز 
»درخواست کمک دانشجویان از مردم« برای کشاندن 
مردم به مقابل دانشگاه و برخورد با نیروهای امنیتی 
به عنوان متجاوز به دانشگاه نیز بخش دیگری از جنبه 
روانی عملیات رسانه ای ضد انقاب در این رویداد بود؛ 
اقدامی که تاش می کرد نیروهای مذهبی و انقابی 
را عامل اصلی خشــونت معرفی کند و آنان را مسبب 
نقض حرمت دانشگاه و دانشجو به مردم نشان دهد؛ 
درحالی که تصاویر موجود به روشنی نشان می دهند 
مأموران پشت  درهای دانشگاه با تحمل انواع هتاکی ها 
و فحش های رکیک نهایت خویشــتنداری را از خود 

نشان داده و به دنبال برخورد با آشوبگران بوده اند.

جایگاه دانشگاه، دانشجو و استاد
فارغ از موضع گیری های سیاسی دانشجویان که 
باید آن را بخشی از »ذات دانشجو« به شمار آورد، 
اما ادبیات رادیکال، غیراخاقی و شرم آور در هیچ 
مقطعی از فعالیت های »جنبش دانشجویی« دیده 
و شنیده نشده است؛ حتی در رادیکال ترین دوران 
فضای سیاسی کشور چنین رفتارهایی در محیط 
دانشگاه سابقه نداشته اســت. این موضوع چنان 
برای اعتبار و جایگاه دانشــگاه به عنوان »محیط 
انسان ساز« گران تمام شده است که برخی استادان 
دانشگاه شــریف نسبت به این شــعارها واکنش 
نشــان داده و با وجود برخی انتقادها به عملکرد 
مسئوالن آن را محکوم کرده اند. دکتر »محمدباقر 
شمس اللهی« استاد دانشــکده مهندسی برق در 
واکنش به زیر سؤال رفتن اعتبار و جایگاه دانشگاه 
در تجمع اخیر در دانشگاه شریف با تقبیح عملکرد 
دانشجویان و مأموران گفته اســت: »هتاکی ها و 
فحاشی های رکیک ناموسی در تجمع بعدازظهر 
معترضان کنار درب جنوبی دانشــگاه لکه ننگی 
بر ســاحت فرهنگ و اخاق در دانشگاه ماست.« 
رفتارهای خارج از عرف برخی دانشجویان دانشگاه 
شریف اما واکنش دیگر دانشجویان این دانشگاه را 
نیز در پی داشته است. بسیج دانشجویی دانشگاه 
شریف این رفتار را »پر از توحش« دانسته و در بیانیه 
خود تأکید کرده است: »رفتار های پر از توحش و 
سر دادن شعار های رکیک که حتی کلمه ای از آنها 
را نمی توان بازگو نمود، تجمع گروهی از دانشجویان 
دانشگاه شــریف در روز دهم مهرماه را تبدیل به 
صحنه ای شرم آور نمود که هیچ رنگ و بویی از ادب 
و فرهنگ عموم اســتادان و دانشجویان نداشت و 
لکه ننگی بر صفحه تاریخ دانشگاه صنعتی شریف 
شد. از شما درخواســت می کنیم قاطعانه نسبت 
به رهگیری ریشــه های این رفتار های بی منطق 
در دانشگاه صنعتی شــریف اهتمام ورزید. بسیج 
دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف ضمن محکوم 
کردن این رخداد تلخ، خواســتار برخورد صریح و 
بدون مماشات طبق آیین نامه ها و قوانین انضباطی 
حاکم بر دانشگاه و نه براساس رویه های امنیتی و 
مصلحت اندیشی های چند روز اخیر با کسانی است 
که فضای مطالبه گری در دانشــگاه را این چنین 

آلوده می کنند.«

بگذارید دانشگاه »شریف« بماند
مروری بر حواشی ایجاد شده از سوی برخی افراد در یکی از مهم ترین دانشگاه های کشور 

رئیس قوه قضاییه:

تهدیدامنیتمردمراتحملنمیکنیم
حجت االسام والمسلمین غامحسین محسنی اژه ای، 

قضایی
رئیس قوه قضاییه با تبریک و تسلیت شهادت تعدادی از 
نیروهای حافــظ امنیت مــردم در بخش های مختلف 
نظامی، انتظامی، امنیتی و نیروهای بسیجی طی اغتشاشات اخیر در مقابله 
با عناصر تروریست، تجزیه طلب، آشوبگر و عوامل بیگانه گفت: این قول را 
می دهیم که تمام سعی خود را به کار خواهیم بست تا به پرونده های قاتان، 
ضاربان و مسببان شهادت و مجروحیت نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی 

و بسیجی اغتشاشات اخیر هرچه زودتر رســیدگی کنیم و آنها را 
متناسب با قانون و شرع به سزای اعمال شان برسانیم.

محسنی اژه ای ضمن تبیین و تشــریح جهات مختلف یک 
کنش اعتراضی، »اعتراض« را امری پذیرفتنی دانست که در 
اصولی از قانون اساسی نیز بدان تصریح شده است و بر همین 
مبنا گفت: ممکن است برخی با یک فعل یا تصمیم مخالف 

باشند، اعمال مخالفت از جانب آنها امری پذیرفتنی است 
و در نظامات مدنی نیز به این امر صحه گذاشــته 

شده است. در اسام نیز تضارب آرا و افکار برای 
پرورش و افزایش اســتعدادها و دانش، مورد 

پذیرش است.
رئیس قوه قضاییــه در ادامــه با تفکیک 

مقولــه اعتــراض از آشــوب افکنی و 
اغتشاش آفرینی، گفت: چنانچه یک 
اعتراض به آشوب، اغتشاش، غارت 
اموال عمومی و مردمی، آتش زدن، 
تخریب، فحاشــی و کشت وکشتار 

تبدیل شد، بدیهی است که هیچ قوه 
عاقله ای و هیچ نظامی در دنیا، آن را تحمل 
نمی کند. جمهوری اسامی ایران نیز تهدید و 

تحدید امنیت مردم و ایجاد خوف و هراس در آنها، ترور کردن و همدستی 
با اجانب را تحمل نمی کند و با این قبیل مسائل برخورد جدی خواهد کرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به خطای محاسباتی مجدد دشمن در قبال 
قضایای اخیر، گفت: دشــمن این بار نیز همچون دفعات قبلی با آدرس 
غلط هایی که دریافت کرد دچار توهم شــد و بر آن شد تا با فراهم کردن 
تمهیدات و مقدماتی، امنیت و آرامش مردم ما را مخدوش کند. برخی افراد 
نیز به اشتباه همراهی کردند؛ از سویی دیگر برخی عناصر مزدور و منافق که 
در پشت نقاب ها بودند هم همراهی داشتند؛ علی ایحال دشمن بداند 
که این بار هم در برداشتی که از مردم و نظام ما داشته اشتباه کرده 
و مردم ما همچنان پشتیبان نظام، انقاب و دین شان هستند و 
نهادها و دستگاه های مسئول ازجمله قوه قضاییه و بخش های 
امنیتی و انتظامی نیز با این جریانات اخیر برخوردی مناسب و 

درخور خواهند داشت و بار دیگر دشمن رسوا می شود.
رئیس قوه قضاییه با اشــاره به رســوایی هایی که دشمنان 
جمهوری اسامی ایران در مقوالت حقوق بشری دارند 
و تضییع و جنایاتی که در حق انســان ها در جوامع 
غربی و از ســوی دول اســتکباری و استعماری 
می شــود، گفت: نگاهی به اتفاقاتــی که بعضاً 
اخیراً در نقاط مختلف دنیا از ناحیه رژیم های 
استکباری و اذناب آنها رخ داده، عمق ظلم و 
ستم و تعدی این رژیم ها به حقوق انسان ها 
و حقوق زن ها را عیان و آشکار می سازد. در 
همین همسایگی خودمان، دانش آموزان 
را قتل عــام کردند و مدعیــان دروغین 
حقوق بشر، دم فروبســتند! اما همین 
مدعیان دروغین، یک مسئله در ایران را 
بهانه می کنند و می خواهند کشور ما را به هم 

بریزند. محسنی اژه ای با بیان اینکه از دشمن توقع و انتظاری جز دشمنی 
و توطئه چینی برای تهدید امنیت مردم ما نمی رود، به آن دسته از افرادی 
در داخل که بخواهند با فعل و قــول و از طریق صفحات مجازی خود بر 
تحریکات بیفزایند گوشزد کرد که با آشــکار شدن صحنه و عیان شدن 
توطئه آمریکا و صهیونیست ها برای تهدید امنیت مردم ایران، دیگر هیچ 

عذری از آنها پذیرفته نیست.
وی در همین راستا گفت: امروز دیگر آشکار شــده که شیطان بزرگ و 
صهیونیست ها چگونه صحنه را هدایت می کنند و به تروریست ها برای 
تهدید امنیت مردم ایران آموزش و تجهیزات می دهند و آنها را به داخل 
کشور می فرستند؛ لذا دیگر هیچ عذر و بهانه ای باقی نمی ماند و چنانچه 
 کسی بخواهد با فعل و قول و فعالیت های مجازی خود بر تحریکات بیفزاید 
و اقداماتی بر ضدامنیت مردم داشته باشد، باید پاسخگو باشد و با چنین 

فردی برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.
رئیس قوه قضاییه ضمن تبیین و تشریح اهداف و توطئه های دشمنان برای 
ضربه زدن به کشور، تأکید کرد: همه باید مواظب باشیم تا کوچک ترین 

خدشه ای بر وحدت و یکپارچگی کشور و مردم وارد نشود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اباغ بخشنامه دادستان کل کشور درباره 
نحوه رسیدگی به پرونده  متهمان اغتشاشــات اخیر، گفت: پرونده افراد 
دستگیرشده در اغتشاشات اخیر به ویژه آن دسته از افرادی که مبادرت 
به آتش زدن اموال عمومی و مردمی کردنــد و در قتل و مجروح کردن 
افراد مباشرت و معاونت داشتند، هرچه زودتر در دادسراها تکمیل  و به 
دادگاه ارسال شود  و مقامات قضایی در محاکم و دادگاه های ذیربط نیز به 
محض وصول پرونده دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر، سریعا در راستای 
رسیدگی به آنها اقدام کنند. رئیس قوه قضاییه همچنین بر اعمال نهایت 
دقت و سرعت در تکمیل پرونده های ناظر بر افراد جان باخته اغتشاشات 
اخیر به صورت موردی و همچنین شناســایی قاتان، ضاربان و مسببان 

جان باختن آنها نیز تأکید کرد. / ایسنا

گزارش

 دانشگاه مأمور تولید فکر است 
نه آشوب

تعریف دانشگاه در مسیر رشــد علم و توسعه دانش مؤثر در همه 
کشورها پی گرفته می شود. این امر با تأکید بر رشد دانشگاه های 
نسل سوم و چهارم بیشتر نیز شده است. یعنی دانشگاه هایی که 
بستر کارآفرینی را در کنار تولید علم نظری در پیش می گیرند. با 
این شاکله و با وجود اینکه در دنیای پرتاطم امروز دانشگاه ها به 
سمت رقابتی شدن علم و کارآفرینی پیش می روند، محل تبادل 
نظر و گفت و شنود در مسیر توسعه علمی نیز هستند. حال تصور 
کنید که چرا زمانی که دانشگاه ها قرار است گوی اصلی رقابت را 
در نیل به تمدن و توسعه از همه ارکان دیگر بربایند به ناگاه محلی 
برای آشوب و درگیری آن هم متاثر از شرایط گذار می شوند؟یعنی 
چرا گاهی دانشجویان از مسیر اصلی که علم آموزی و کارآفرینی 
علم محور اســت خارج می شــوند و همصدا با جریانات ناپایدار 
می شوند؟برای پاسخ به این ســؤال باید برگه های تاریخ را ورق 
زد و به سال های 1332برگشت و شاید هم کمی عقب تر؛برخی 
این فعل و انفعاالت دانشــجویی را جنبش دانشجویی نامگذاری 
می کنند البته هر عمل جمعی دانشجویان را هم نمی توان جنبش 
دانشــجویی نامید؛ عمل جمعی دانشــجویان می تواند شــامل 
فعالیت های دانشجویی، تحرکات دانشجویی و مبارزات دانشجویی 
باشد که می توانند جنبش نباشند.در واقع رویکردی گذراست که 
هر از چندگاهی با جرقه ای شعله ور می شــود؛ اتفاقی که عده ای 
معتقدنددانشجویان و دانشگاهیان نباید تحت تأثیر آن باشند. چرا 
که هدف دانشــگاه متعالی تر است.شاید به همین دلیل باشد که 
رهبر معظم انقاب تشکیل کرسی های نظریه پردازی، کرسی های 
پاسخ به سؤاالت و شبهات و کرسی های نقد و مناظره را روش هایی 
علمی، عملی و معقولی می دانند که باید برای رشــد اجتماعی، 
سیاسی و علمی کشور در دانشگاه ها و حوزه ها تشکیل شوند. منظور 
از کرسی های آزاداندیشی، ایجاد فضایی مناسب در محیط های 
علمی ازجمله دانشــگاه ها برای طرح اندیشــه ها و دیدگاه های 
مختلف در زمینه های گوناگــون در فضایی کامًا علمی و بر پایه 
استدالل و منطق و فارغ از هرگونه تبلیغات منفی و بزرگ نمایی ها، 
سیاه نمایی ها، جنجال و هیاهو و سیاست زدگی است که بستر الزم 
را برای طرح اندیشه ها و دیدگاه های مختلف فراهم کرده و قدرت 
استدالل، اندیشه، تفکر و تحلیل را در اختیار افراد قرار می دهد که 
این مسئله در بالندگی و پویایی فضای جامعه و مقابله با تبلیغات 
و توطئه های دشمنان نقش بسیار مهمی دارد.در واقع کرسی های 
آزاد اندیشی دانشجویان به صورت آزاد، نظام مند، منطقی و عالمانه 
به اظهارنظر، تبادل آرا و گفت وگو در موضوعی خاص می پردازند که 
در نهادینه سازی آزادی بیان و تضارب آرا با رعایت اخاق و منطق 
گفت وگو، تقویت روحیه حقیقت جویی، آزادگی و قانون گرایی، 
ســاماندهی مباحثات و گفت وگوها و ایجاد فضای مناسب برای 
طرح و بیان اندیشه های نو مؤثر است.رهبر معظم انقاب در سال 
1388فرموده اند»یکی دیگر از کارهایی که باید در زمینه مسائل 
گوناگون اجتماعی و سیاسی و علمی انجام بگیرد، میدان دادن به 
دانشجو است برای اظهارنظر. از اظهارنظر هیچ نباید بیمناک بود. 
این کرسی های آزاداندیشی که ما گفتیم، در دانشگاه ها باید تحقق 
پیدا کند و باید تشکیل بشود. اگر چنانچه بحث های مهم تخصصی 
در زمینه  سیاسی، در زمینه های اجتماعی، در زمینه های گوناگون 
حتی فکری و مذهبی، در محیط های سالمی بین صاحبان توان 
و قدرت بحث مطرح بشود، مطمئناً ضایعاتی که از کشاندن این 
بحث ها بــه محیط های عمومی و اجتماعی ممکن اســت پیش 
بیاید، دیگر پیش نخواهد آمد. وقتی که با عامه مردم، افراد مواجه 
می شوند، همه نمی توانند خودشان را حفظ کنند. مواجهه با عامه 
مردم، انسان ها را دچار انحراف ها و انحطاط ها و لغزش های زیادی 
می کند که متأسفانه ما شــاهد بودیم. خیلی از افرادی که شما 
می بینید در مواجهه  با عامه  مردم یک حرفی می زنند، یک چیزی 
می گویند، در اعماق دلشان  ای بسا خیلی اعتقادی هم ندارند. به 
تعبیر بعضی ها جوگیر می شــوند؛ این خیلی چیز بدی است. اگر 
در محیط های خاص، محیط های آزاداندیشــی و آزادفکری، این 
مسائل مطرح بشود - مســائل تخصصی، مسائل فکری، مسائل 

چالش برانگیز - مطمئناً ضایعات کمتر پیش خواهد آمد.«

کرسی های آزاداندیشی بدون خط قرمز
در ماجراهای اخیر و آشــوب ها برخی دانشــجویان نیز حضور 
داشتند. همان حضوری که البته غیرمؤثر تلقی می شود. چرا که 
ناشی از قرار گیری در مســیر نادرست و خارج از رویه دانشگاهی 
است. محسن محمدی خانقاهی، عضو اســبق شورای مرکزی 
جامعه اسامی دانشــجویان معتقد اســت: نمی توان جنبش 
دانشجویی را نفی کرد و گفت دانشجویان نباید از شرایط جامعه 
متاثر شوند یا کنش ورزی فعال داشــته باشند.دانشجو در بطن 
جامعه است و به قول شهید بهشتی موذن جامعه است. اما طبیعی 
است که کرسی های آزاد اندیشــی می تواند کمک ارزنده ای به 
تامل ورزی و جهت دهی فکری دانشجویان کند. از این جهت که 
ذهن آنها را یکپارچه سازد و اگر نقد و انتقادی هم دارند بتوانند 
چارچوب مند و در قالب علمی بیان کنند. نه اینکه دستاویزآشوب 
خواهی های عده ای ســودجو شــوند. وی به همشهری گفت: 
متأسفانه کرســی های آزاد اندیشــی پس از فرمان رهبر معظم 
انقاب در ســال های اولیه تا حدی جدی بــود اما بعد به صورت 
فرمالیته درآمد و اراده جدی برای تعمیق آنها وجود نداشت. یکی 
از دالیل آن نیز این است که برخی خطوط قرمزها را تعریف کردند 
یا حد و مرزهایی گذاشــتند و از این جهت این کرسی ها آنچنان 
که باید و شاید نتوانستند بستر تحرک فکری سازنده دانشجویان 
باشد. از این جهت الزم است در کنار فهم عمیق از رویه و جنبش 
دانشجویی که اصا قابل انکار نیست اهمیت کرسی ها گوشزد شود. 
چرا که بستر ساز کارآمدی و حتی تولید نظریه و علم نیز از بطن 
این کرسی هاست. ضمن اینکه دانشجویان در این مسیر به تعالی 
فکری می رسند و نگاه عمیق تری به مسائل دارند. در واقع اگر هم 
کنش ورزی کنند مؤثر است و اصاً به آشوب افکنی ختم نمی شود.
به اعتقاد این فعال دانشــجویی هیچ فــردی نمی تواند جمعیت 
دانشــجویان و تأثیر و تاثر های آنها را انکار کند. دانشــجویان در 
برهه های تاریخی و در جریانات مؤثر سیاســی حضور داشته اند و 
نمی توان نقش آنها را انکار کرد. اما وقتی بستر و محملی برای نقد 
روشنفکرانه و آزاد باشد کرســی های آزاد اندیشی می توانند جایی 
مناسب برای دانشجویانی باشد که اسیر و دستاویز آشوب های گذرا 
و بدون هدف نشــوند. نظیر آن را در ماجرای مهسا امینی و وقایع 
پیرامونش شاهد بودیم که چگونه برخی دانشجویان با جریانی گذرا 
همصدا شدند. درصورتی که آن دانشجویان باید محلی برای نقد، ارائه 
مسئله و حل آن و روشنگری جامعه داشته باشند نظیر کرسی های 
آزاداندیشی؛ محلی که بتواند از بطن چالش های جامعه راه حل به 

مسئوالن بدهد نه اینکه جامعه را به چالش بکشد.

موسی غضنفرآبادی
رئیس کمیسیون قضایی مجلس

کشورهایی که به دنبال وارد کردن ضربه 
به امنیت، اقتدار و توسعه ایران هستند، 
ســاح و تجهیزات به گروه های آشوبگر 
و تجزیــه طلــب می رســانند و فضــای 
رســانه را نیــز برایشــان فراهــم می کنند 
تــا بــا شایعه ســازی  و ســاخت فیلم های 
دروغ، احساسات مردم را تحریک کنند. 

/ خانه ملت

سردار اسماعیل احمدی مقدم
فرمانده دانشگاه دفاع ملی

زمانــی اعتــراض صــورت می گیــرد کــه 
جامعه با انباشت ناکارآمدی ها و ضعف 
مدیریت ها مواجه شــود و وقتی چنین 
موضوعی حادث شود، دشمن روی آنها 
متمرکز شده و با فشار بر ضعف ها آنها 
را تبدیل به حوادث و مسائل اجتماعی 

می کند./ باشگاه خبرنگاران

اصغر سلیمی
نماینده مجلس

بــا توجــه بــه شــرایط امــروز و اینکــه 
صف بیــن معترضــان و اغتشاشــگران 
مشــخص نبــوده و عــده ای در حــال 
سوءاستفاده از مطالبات مردم هستند 
ضــرورت ایجــاب می کنــد تــا مجلــس 
یازدهــم بحث ســاماندهی تجمعات را 
دنبــال کــرده و بســتر قانونی مناســبی 
بــرای شــنیده شــدن صــدای اعتــراض 

مردم فراهم کند./ ایسنا

خانواده مهسا امینی را دعوت 
کردیم اما نمی آیند

محمد صالح جوکار با اشــاره به ماموریت رئیس مجلس 
به کمیسیون امور داخلی برای بررسی پرونده فوت خانم 
امینی گفته است: کمیســیون امورداخلی در این راستا 
گزارش کامل در مورد پرونده فوت خانم امینی را از فرمانده 
انتظامی و پزشــکی قانونی اخذ کرده و مأموران اورژانس 
هم مشاهدات خود را به کمیســیون امور داخلی کشور و 
شوراها ارائه دادند، عاوه بر این فیلم 33 دقیقه ای مرحومه 
امینی از زمان بازداشت تا حضور در مرکز انتظامی و اعزام 
به بیمارستان در کمیسیون امورداخلی مورد بازبینی دقیق 
قرار گرفته است.از خانواده امینی دعوت کردیم برای بیان 
اظهارات خود به کمیسیون شوراها بیایند و مقرر شد که 
امکانات ایاب و ذهاب و اسکان در تهران برای خانواده امینی 
فراهم شود، زیرا این اظهارات می تواند برای روشن شدن 
این پرونده تأثیرات مثبتی داشته باشد. این در حالی است 
که علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور 
در مجلس با اشاره به اخبار منتشر شده درخصوص حضور 
خانواده امینی در جلسه کمیســیون امورداخلی کشور و 
شوراها، گفته است تاکنون کمیسیون امورداخلی کشور و 
شوراها دوبار از خانواده خانم مهسا امینی دعوت کرده تا در 
جلسه کمیسیون حضور یابند اما خانواده امینی به جلسه 
کمیسیون نیامدند و به ما اعام کردند که وکیل گرفته اند. 
ما تأکید داشتیم اگر خانواده امینی در جلسه حضور یابند 
با موارد و مسائلی که مطرح می شود به روند رسیدگی به 
پرونده کمک خواهد شد اما خانواده امینی حضور نیافتند. 
کمیسیون در 2 جلسه ای که داشــته بررسی ها را انجام 
داد و اکنون مجلس منتظر اعام نظر رســمی پزشــکی 

قانونی است.

نقل قول خبر

دولت

مجلس

گزارش 2

سابقه نفوذ به دانشگاه 
شارژ شدن شعارهای هتاکانه و بی سابقه در دانشگاه شریف را نباید تنها محدود و منحصر به وقایع 
این روزهای کشور دانست. به نظر می رسد دامنه نفوذ به دانشگاه های کشور خصوصا دانشگاه های 
مادر از مدت ها قبل در دستور کار بوده است. این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که دانشگاه 
صنعتی شریف به عنوان یکی از دانشگاه های مهم کشور همواره مورد توجه افکار عمومی بوده است؛ 
از این رو، هدف گرفتن این دانشــگاه برای درگیرکردن 2کلید واژه »نخبه« و»دانشجو« به عنوان 
محورهای حمله به نظام از برنامه های بلندمدت عناصر ضد انقالب و دشمن در بزنگاه های سیاسی 
است. علی یونسی و امیرحسین مرادی که در سال های قبل در برخی المپیادهای علمی مدال کسب 
کرده بودند، طعمه های خوبی برای شبکه نفوذ در دانشگاه  بودند. این دو به واسطه عضویت بستگان 
خود در گروهک های ضد انقالب به سرعت جذب این شبکه شده و در دانشگاه هسته های ضد انقالبی 
تشکیل دادند؛ هسته هایی که رد آنان را می توان در ماجرای اخیر دانشگاه شریف و تشابه شعارهای 
این گروه با ضد انقالب نیز جســت وجو کرد. گرچه این دو، 2سال قبل با هوشیاری عوامل امنیتی 
دستگیر شدند، اما دنباله های جریان نفوذ در دانشــگاه همچنان فعالند و در بزنگاه های سیاسی 
با ایجاد بلوا می کوشند دانشگاه را به محلی برای تهییج افکار دانشجویان عمدتا بیگانه با مسائل 

سیاسی رادیکال تبدیل کنند. 

مکث

تأکید بر نهادینه کردن حق اعتراض
عبداهلل مرادی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: تأکید وزارت 
کشور و دولت به نشاط سیاســی و حق اعتراض مبتنی بر اصل27 
قانون اساسی اســت که در اینجا به رسمیت شــناخته شده است. 
رویکرد این است که این حق با دقت و درست اجرایی و نهادینه شود. 
مرادی خاطرنشان کرد: مسئله اصلی در کشور نهادینه کردن حق 
اعتراض است، اما در این مسئله با چالش هایی مواجه هستیم ازجمله 
آسیب هایی که در فرهنگ سیاسی ما وجود دارد و متأسفانه مداخات 
خشونت آمیزی که عناصر ضد انقاب دارند موجب می شود که این 
اعتراض تبدیل به اغتشاش شــود. وی تصریح کرد: ما باید نهادینه 
کردن حق اعتراض و فاصله آن با اغتشــاش را تعریف کنیم. آقای 
رئیس جمهور در گفت وگوی ویژه خبری بر 3 مولفه گفت وگو، انتقاد 
و اعتراض با هدف اصاح تأکید کردند. هدف اساسی در دولت هم به 
همین موضوع است و در یک سال گذشته 3 اقدام مشخص از سوی 
دولت برای نهادینه کردن حق اعتراض و سامان دادن به این موضوع 
انجام شده است. نکته دیگری که دولت طی یک سال گذشته پیگیری 
کرده و انجام داده حق اعتراض ساماندهی مطالبات اجتماعی است. 
درواقع تشــکل های صنفی و تخصصی در گذشته دچار خألهای 
قانونی بودند و به رغم تصویب قانون احزاب این خألها وجود داشته، 
این تشکل ها عمدتا شامل کانون های بازنشستگی می شوند و اگر 
نتوانند فعالیت خود را انجــام دهند و تعیین تکلیفی صورت نگیرد 
باعث می شود که حجم گسترده مطالبات اجتماعی در تجمعاتی که 
در سطح شهرها برگزار می شود خود را نشان دهد. مرادی افزود: یکی 
دیگر از اقداماتی که از6 ماه پیش صورت گرفت تدوین پیش نویس 
آیین نامه تجمعات بود که هم اکنون این پیش نویس ارائه شــده و 
امیدواریم که فرایند تصویبش انجام شــود. رویکرد دولت تعیین 
تکلیف حق اعتراض تجمعات و راهپیمایی قانونی مطابق اصل27 
قانون اساسی و تمرکز این آیین نامه بر این است که نهادینه کردن 
حق اعتراض توسط دستگاه های مسئول امنیتی و انتظامی به درستی 
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مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اســامی، به تازگی طی گزارشی 
با عنوان »بررســی ابعاد مســئله 
اطاعات، اخبار و محتوای خــاف واقع در فضای 
مجازی و ارائــه پیش نویس قانونــی« تاش کرده 
موضوع اخبار جعلــی )fake news( را به صورت 
کارشناســی بررســی کند. در انتهای این گزارش، 
همچنین پیش نویس طرحــی مرتبط در 4فصل و 
16ماده ارائه شده است. موضوع اخبار جعلی، اگرچه 
سابقه ای به اندازه عمر بشر دارد اما با رواج اینترنت، 
شــبکه های اجتماعی و پلتفرم ها، این موضوع ابعاد 
جدیدی پیدا کرده است. به طوری که همه دولت ها 
سعی می کنند با روش های مختلف مانع از گسترش 
اخبار جعلی شوند. در این میان، بسیاری از پلتفرم ها 
و شرکت های بزرگ فعال در حوزه فناوری اطاعات 
هم بیکار ننشســته اند. بارها دیده ایم که بعضی از 
پلتفرم ها مانند فیسبوک یا توییتر از برچسب هایی 
برای نشان دار کردن اطاعات غلط استفاده کرده اند. 
شــاید اوج این فعالیــت بازدارنــده را در انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا شــاهد باشــیم. توییتر 
بارها توییت های دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری 
پیشــین آمریکا را با برچسب »دســتکاری شده« 
یا »جعلی« برای کاربران متمایــز کرد. حاال مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسامی هم با استفاده از 
نظر کارشناسان حوزه ارتباطات و دیگر کارشناسان، 
در گزارش خود طرحی را به مجلس پیشنهاد کرده 
که می تواند وظایف و مسئولیت های نهاد تنظیم گر، 
سکوی نشر، درگاه نشر و کاربران فضای مجازی را 

روشن کند.

ضرورت ورود مجلس
در گزارش »بررسی ابعاد مســئله اطاعات، اخبار 
و محتوای خاف واقــع در فضای مجــازی و ارائه 
پیش نویــس قانونــی« پــس از آن که بــه ابتکار 
شــورای عالی فضای مجازی که مصوبات آن البته 
در حکم قانون است اشــاره می کند، ضرورت ورود 

مجلس از باب تقنین را یادآوری می کند.
مقدمه این گزارش به این نکته می پردازد که با وجود 
قوانین فعلی، چالش های جدی برای پیشــگیری و 
مقابله با محتوای خاف واقع وجــود دارد، ازجمله 
اینکه رســیدگی به مطالب خاف واقــع منوط به 

شکایت شاکی خصوصی است.
این گــزارش از بــاب ضــرورت ورود مجلس برای 
قانون گذاری در موضوع فیک نیوزها تأکید می کند 
که ضمانت اجراها از کفایت الزم برخوردار نیستند 

و به دلیــل بی توجهی به ابعاد پیام های توده شــده 
و ابزارهای ارتباطی جدیــد و هنجارهای ارتباطی 

زیست بوم ارتباطی، بازدارندگی نخواهند داشت.
گــزارش مرکــز پژوهش های مجلــس همچنین 
عنوان می کنــد کــه در قوانین فعلی نســبت به 
 روش های پیشــگیرانه قبل از تولید و نشر اطاعات
)Proactive( و بعد از آن )Reactive( خأل وجود 
دارد و نسبت به مسئولیت سکوی نشر، درگاه نشر، 
تولیدکننده محتوا، نشردهنده محتوا و بازنشردهنده 
آن تفکیکی وجود ندارد. به همین دلیل امکان تعیین 
و تصریح مسئولیت ذی نفعان مختلف در زیست بوم 
فضای مجــازی در رابطه با محتــوای خاف واقع 

وجود ندارد.

محورهای گزارش
پیش نویــس طرحی کــه مرکــز پژوهش ها تهیه 
کرده، مبتنی بر چند محور کلیدی اســت. رویکرد 
جامع نسبت به انواع محتوای خاف واقع، تفکیک 
مسئولیت های نهاد تنظیم گر، سکوی نشر، درگاه 
نشــر و کاربران فضای مجازی، آگاهی بخشــی به 
موازات جرم انگاری در موارد ضروری، خودتنظیم 
گری و اســتفاده از خرد جمعی و ظرفیت عمومی 
کاربران در امتداد نهادهای حاکمیتی و دستگاه های 
اجرایی به مثابه تنظیم گران بخشی، تفکیک شئون 
قانونگــذاری و تنظیم گــری و همچنین تکمیل 
کنندگی قوانین پیشــین در حوزه محتوای خاف 
واقع به عنوان محورهای طرح »پیشگیری و مقابله 

با اطاعات، اخبار و محتوای خاف واقع در فضای 
مجازی« مطرح شده و در ادامه به تفکیک تشریح 

شده است.

رویکرد جامع نسبت به انواع محتوای خالف واقع
در این بخش بر نیت نشــر دهنده محتــوا، تأکید 
و اطاعــات خــاف واقع را در 2دســته انتشــار 
disinformation( و غیرعامدانــه  عامدانــه )

)misinformation( تفکیک کرده است.
این گزارش تأکید می کند که »اگرچه تفکیک بین 
انواع اطاعات خاف واقع برای تعیین مســئولیت 
منتشرکننده و سیاســتگذاری در راستای کاهش 
انتشــار این اطاعات ضروری اســت اما باید توجه 
داشــت که احراز نیت اشــخاص در هنگام انتشار 
اطاعات در فضای مجازی، به سادگی ممکن نیست و 
به همین دلیل باید در انعکاس این تفکیک در قانون 

محتاطانه عمل کرد.«

تفکیک مسئولیت های نهاد تنظیم گر، پلتفرم و 
کاربران فضای مجازی

این بخــش از گزارش یــادآوری می کند که برای 
تشخیص و تجویز مســئولیت مهم ترین بازیگران 
مؤثر در مسئله نشــر اطاعات خاف واقع، پیش 
از هر چیز باید به دقت بررســی کــرد که فرایند 
انتشار این نوع از محتوا چگونه است و چه عوامل 
شــناختی، اجتماعی و ســاختاری در ایجاد این 

پدیده مؤثر هستند.

آگاهی بخشی به موازات جرم انگاری در موارد 
ضروری

گزارش حاضر در این تشریح بخشــی از این محور 
را یادآوری می کند که »نشــر اطاعات و محتوای 
خاف واقع به صورت بالقوه می تواند حاکمیت ملی، 
ارزش های انقاب اســامی، امنیــت ملی، آگاهی 
اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به اطاعات را به 
خطر انداخته و نتایج زیانباری را برای جامعه به همراه 

داشته باشد.«

خودتنظیم گری در امتداد تنظیم گری حاکمیتی
در این بخش از گزارش به یک فرایند 3 مرحله ای اشاره 
شده است. نویسندگان این گزارش معتقدند که این 
فرایند به کمک نوین ترین شیوه های آزمون شده در 
پلتفرم های جهانی به افزایش آگاهی کاربران و امنیت 
شبکه های اجتماعی برای استفاده آنها منجر می شود. 
این فرایند شامل جمع ســپاری )تشخیص محتوای 
خــاف واقع به کاربــران(، نشــان گذاری )محتوای 
مشکوک برای اطاع رسانی به تمام کاربران( و کاهش 

سرعت انتشار محتوای مشکوک است.

تفکیک شئون قانونگذاری و تنظیم گری
گزارش مرکز پژوهش ها در این بخش، پس از ارائه 
توضیحاتی، نتیجه گرفته که در مسئله مقابله با نشر 
اخبار خاف واقع، ایجاد هماهنگی و همکاری بین 
نهادهای تنظیم گر از اهمیت ویژه ای برخوردار است 
و کمیســیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی 
از آن جهت که  هماهنگی تنظیم گــران را بر عهده 
دارد و نماینــدگان دســتگاه های اجرایی مرتبط 
ازجمله وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات، وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسامی و ســازمان صداوسیما از 
اعضای آن محسوب می شــوند، می تواند به عنوان 
نهاد هماهنگ کننده دســتگاه های مرتبط و مرجع 
تقســیم وظایف و نظارت بر عملکرد دستگاه های 

مذکور عمل کند.

تکمیل کننده قوانین پیشین در حوزه محتوای 
خالف واقع

نویســندگان این گزارش می گویند: »در طرح ارائه 
شــده، تاش بر این بوده تا حد امکان نارسایی های 
قوانین پیشین جبران شود.« آنها با ارائه یک جدول 
که حاوی برخی از قوانین مرتبط با این موضوع است، 
عنوان کرده اند که بناست طرح پیشنهادی تکمله ای 
بر این قوانین باشــد و در راســتای رفع نقایص آنها 

عمل کند. 

ترمزاخبارجعلیفضایمجازیکشیدهمیشود؟
مرکز پژوهش ها در گزارشی، ابعاد مسئله اخبار جعلی در فضای مجازی را بررسی و سپس طرحی درباره این موضوع ارائه کرده است

یک محقق و ژن شناس سوئدی برای تعیین توالی ژنوم نئاندرتال، موفق شد نوبل پزشکی را از آن خود کند
نوبلپزشکیبرایکشفرازژنومنئاندرتالها

اولین جایزه نوبل سال2022 در رشته پزشکی روز 

پزشکی
دوشنبه به سوانت پبو، دانشمند سوئدی اهدا شد. 
او دهه ها برای اســتخراج DNA از استخوان های 
40هزار ســاله تاش کرد که ایــن تاش ها با رونمایــی از ژنوم 

نئاندرتال در سال2010 به اوج خود رسید.
به گزارش نیویورک تایمز، انتشــار آن ژنوم راه را برای بررســی 
سؤاالت دیرینه شناسان از زمانی که فســیل های نئاندرتال برای 
نخســتین بار در یک معدن آلمانی در سال1856 کشف شده، باز 
کرد.سواالتي مانند اینکه، ارتباط انســان های اولیه با انسان های 

مدرن چگونه بود و چه چیزی آنها را از هم متفاوت می کرد؟ 
کمیته نوبل روز دوشــنبه اعام کرد که وســواس دائمی دکتر 
پبو در نحوه بازیابی و تجزیــه و تحلیل مواد ژنتیک باســتانی 
که با مشــکات فنی آزاردهنده ای روبه رو بود، پاســخ بسیاری 
از ســؤاالت را روشــن کرد. DNA های باســتانی دچار آسیب 
شــیمیایی زیادی بود و در نمونه های باســتانی به میزان بسیار 
پاییني وجود داشته اســت. اما دکتر پبو از آخرین فناوری برای 
تعیین توالی DNA استفاده کرد. او اتاق های تمیز را طراحی کرد 
که در واقع آزمایشگاه هایی با باالترین استاندارد پاکیزگی بودند 
و از نمونه ها در برابر آلودگی محافظت می  شــد. هنگامی که او و 
تیمش میلیون  ها قطعه DNA را در فســیل ها کشف کردند، از 
تکنیک های آماری پیچیده برای شناسایی آالینده های ژنتیک 

مدرن استفاده کردند.

کشف تفاوت بین نئاندرتال ها و انسان معاصر
دکتر نیلز گوران الرســن، رئیس کمیته نوبل بــرای فیزیولوژی 
و پزشــکی و استاد بیوشــیمی پزشکی در مؤسســه کارولینسکا 
در اســتکهلم گفت: به طور قطع بازیابی DNA از اســتخوان های 
40هزار ساله غیرممکن بود. دکتر الرسن گفت که استانداردهای 
ســختگیرانه دکتر پبو و ترفندهای بیوانفورماتیک و شیمیایی او 
چنین کشفی را ممکن کرد. به گفته او این DNA به محققان اجازه 
می دهد که تغییرات بین انسان های خردمند معاصر و انسان های 
باستانی را مقایسه کنند. این قیاس در طول سال های آینده، بینش 
عظیمی در مورد فیزیولوژی انســان به ما خواهد داد.« این تحقیق 

کمک کرد تا مشخص شود که انسان  های مدرن و نئاندرتال ها جد 
مشترکی دارند که حدود 600هزارسال پیش زندگی می کرده اند. 
دکتر پبو و تیمــش همچنین شــواهد ژنتیکــی ای را یافتند که 
نشان می  دهد در طول دوره های همزیســتی، انسان های مدرن و 

نئاندرتال ها با هم فرزندانی داشتند.
نئاندرتال ها از زمان ناپدید شدن در 30هزار سال پیش در بسیاری 
از مناطق اروپا زندگی می کردند. اجداد انسان  های امروزی قبل از 
مهاجرت به اروپا و آسیا در آفریقا تکامل یافته اند، جایی که با اشکال 
باستانی تر انسان ترکیب شده و تغییرات ژنتیک را انتخاب کرده  اند 

که شانس بقای آنها را در محیط های جدید تقویت کرد.
نئاندرتال ها شــامل ژن هایی بودند که توانایی زندگی در ارتفاعات 
را بهبود بخشــید و بر نحوه پاسخ سیســتم ایمنی به عفونت تأثیر 
گذاشت. با این حال، حتی پس از یافته های دکتر پبو، اساسی  ترین 
سؤال پر ابهام که در هاله ای از رمز و راز باقی مانده، این است که چه 
چیزی انسان  های مدرن را منحصربه  فرد می کند. تحقیقات او انواع 
ژنتیک را که در بین انسان های زنده رایج است اما در نئاندرتال ها 
وجود ندارد، شناســایی کرد. نوعــی طرح اولیه بــرای مجموعه 
جهش  هایی ارائه داد که انســان  های مــدرن را متمایز می کند و 
زمینه ساز خروج چشمگیر آنها از فرهنگ و رفتار نئاندرتال است. اما 
پیوند این جهش  ها با ویژگی های انسان مدرن ازجمله ظرفیت هنر 
فیگوراتیو، فرهنگ های پیچیده، همکاری  های اجتماعی بزرگ و 

نوآوری پیشرفته، همچنان کشف ناشده باقی مانده است.

 کشف پروتئینی که
در متاستاز سرطان نقش دارد 

دانشمندان انگلیسی طی تحقیقاتی در زمینه سرطان دریافتند 
که سلول های سرطانی فرایندی را که توسط سلول های سالم 
برای پخش شدن در بدن مورد استفاده قرار می گیرد، اصطاحا 
می ربایند و آنچه تا امروز درباره متاستازهای سرطانی تصور 
می شد را کاما تغییر می دهند. به گزارش نیوزمدیکال، این تیم 
مستقر در مؤسسه تحقیقات سرطان بریتانیا کمبریج، متوجه 
شدند مسدود کردن فعالیت پروتئین NALCN در سلول  های 

موش  های مبتا به سرطان باعث ایجاد متاستاز می شود.

فرایند طبیعی مهاجرت سلولی
 Nature Genetics در ایــن تحقیق که اخیــرا در مجلــه
منتشر شد، همچنین کشف شده است که این فرایند فقط به 
 NALCN سرطان محدود نمی شود. در کمال تعجب، وقتی
را از موش  های بدون سرطان خارج کردند، این امر باعث شد 
سلول  های سالم آنها بافت اصلی خود را ترک کرده و به سایر 
اندام  ها بپیوندند. برای مثال، مشاهده شد که سلول های سالم 
از لوزالمعده به کلیه مهاجرت کرده و به سلول های سالم کلیه 
تبدیل می  شوند. این نشان می دهد که برخاف تصور گذشته، 
متاستاز یک فرایند غیرطبیعی محدود به سرطان نیست، بلکه 
یک فرایند طبیعی است که توسط سلول  های سالم استفاده 
می شود و سرطان  ها از آن جهت مهاجرت به سایر قسمت های 

بدن برای تولید متاستاز استفاده می  کنند.
با وجود این، پیشگیری از متاستاز به عنوان یکی از دالیل اصلی 
مرگ ومیر در بیماران سرطانی، بســیار دشوار است، چرا که 
شناسایی محرک  های کلیدی این فرایند که می تواند توسط 
داروها هدف قرار گیرند، برای محققان سخت است. اکنون که 
آنها نقش NALCN را در متاستاز شناسایی کرده  اند، به دنبال 
راه های مختلفی برای بازگرداندن عملکرد آن با اســتفاده از 

داروهای موجود در بازار هستند.

استفاده از داروهای موجود برای فرایند متاستاز
دکتر اریک رارمن، محقق ارشــد این مطالعه و دانشیار ارشد 
تحقیقات سرطان در مؤسســه تحقیقات سرطان بریتانیاي 
کمبریج، گفت: مــا از اینکه پروتئین واحدی را شناســایی 
کرده ایم که نه تنها نحوه گسترش سرطان در بدن را مستقل 
از رشــد تومور، بلکه ریزش و ترمیم سلول  های بافت طبیعی 
را هم تنظیم می کند، بســیار هیجان زده هستیم. ما در حال 
ایجــاد تصویر واضح تــری از فرایندهایی هســتیم که نحوه 
گسترش سلول های سرطانی را کنترل می  کنند. با این تحقیق 
روشــنگرانه، حاال می توانیم درنظر بگیریم کــه آیا داروهای 
موجود می توانند برای جلوگیری از مکانیسم گسترش سرطان 

در بیماران استفاده مجدد شوند یا نه.
دکتر کاترین الیوت، مدیر تحقیقات ســرطان بریتانیا، گفت: 
زمانی که سرطان با نخستین تومور تشــکیل شده، در بدن 
گسترش می یابد، درمان آن ســخت تر می شود چراکه ما در 
حال بررسی مکان های متعدد در بدن هستیم و با تومورهای 
جدیدی کار می کنیم که ممکن اســت در برابر درمان مقاوم 
باشند. اینکه ســرطان گسترش یافته اســت همیشه اخبار 
ویران کننده ای برای بیماران و خانواده های آنهاست. بنابراین 
خوشحالیم از این تحقیق باورنکردنی که ممکن است روزی به 
ما امکان دهد از متاستاز جلوگیری کنیم و سرطان را به یک 

بیماری بدون مرگ تبدیل کنیم، حمایت کرده ایم.

درمان های سخت ضد متاستاز
ایجاد درمان های ضد متاســتاتیک دشوار است چراکه یافتن 
اهداف در تومورهای اولیه که باعث متاستاز می شوند دشوار 
اســت. به طور خاص، داروهایی که قادر به بازگشــایی کانال 
NALCN )مخفف کانال نشــت سدیم( هستند ممکن است 
درمان های ضد متاستاتیک مؤثری باشند. پیشینه این رویکرد 
با داروهایی اســت که کانال کلرید جهش یافتــه در فیبروز 
کیستیک را باز می کنند. درصورت موفقیت، چنین عواملی 
ممکن است برای درمان GISF) تومور استرومایی گوارشی 
نوعی سرطان است که از دستگاه گوارش شروع می شود (نیز 

مفید باشند.
دانشمندان این تحقیق گفتند: توجه به این نکته مهم است 
که مشاهدات ما براساس حذف NALCN از بافت  های موش 
است، درحالی که NALCN در ســرطان  های انسانی عمدتا 
با جهش های غیرمترادف تحت تأثیر قــرار می  گیرد. اگرچه 
مدل  سازی  ســیلیکونی ما به شدت نشــان می  دهد که این 
جهش  های مرتبط با ســرطان، کانال NALCN را می  بندند، 
اما نشــان دادن این موضوع از نظر عملکردی با مدل ســازی  
جهش  های غیرمترادف در داخل بــدن مهم خواهد بود. این 
مطالعات همچنین باید شــامل آزمایــش روی افرادی که 
 NALCN پیوندهای بافت حیوانی دارند باشد تا تأیید شود که
مثل ســلول های موش، در بدن انسان نیز ســلول را به طور 

قاچاقی از بافتی به بافتی دیگر می برد.

عملکرد مرموز کانال نشت سدیم
جهش هایی که با از دست دادن عملکرد در NALCN همراه 
اســت ممکن اســت به توضیح ویژگی های مرموز مختلف 
سرطان های انســان کمک کند. متاستازها می توانند سال ها 
پس از برداشتن یک سرطان موضعی، یا در غیاب تومور اولیه 
ظاهر شوند. از دست دادن عملکرد NALCN در موش های 
آزمایشــگاهی باعث ریزش فراوان و مداوم ســلول  هایی شد 
که در اندام های دورتر از محل سرطان بودند، حتی در غیاب 
تومور اولیه. NALCN غیرانتخابی اســت. کانال های نشت 
سدیم عمدتا در سیستم عصبی مرکزی درنظر گرفته می شود، 
اما در سایر قســمت  های بدن نیز وجود دارد. این کانال ها در 
سراسر غشای ســلول  ها قرار می گیرند و میزان نمکی که به 
داخل و خارج ســلول می رود را کنترل می  کنند. با این حال، 
هنوز مشخص نیست که چرا این کانال  ها به طور مستقیم در 

متاستاز سرطان نقش دارند.

یک پیام رسان دیگر فیلتر شد 
برخی منابع خبری از فیلتر اپلیکیشن پیام رسان دیسکورد 

خبر دادند که مخصوص گیمرهاست.
به گزارش همشهری آناین، اکنون استفاده از دیسکورد برای 
بســیاری از کاربران ایرانی بدون VPN امکان پذیر نیست. 
نسخه وب دیسکورد با IP ایران در دسترس نیست و نسخه 

موبایل نیز با اختال همراه است.
دیسکورد یک پلتفرم ارتباطی اســت که بیشتر گیمرها از 
آن استفاده می کنند و می توان در آن با دیگران چت کرد یا 

جلسات صوتی داشت.

دیسکورد در سال ۹8 نیز برای مدت کوتاهی فیلتر شد. اکنون 
نیز به نظر می رسد در پی موج فیلترینگ شبکه های اجتماعی 

نظیر اینستاگرام و واتساپ و... دوباره فیلتر شده است.
صبح روز گذشته هم در برخی از اپراتورهای اینترنت، واتساپ 
به سختی و در حد ارسال پیام و نه فایل های صوتی و تصویری 
در دسترس شد. با این حال، کسانی که این موضوع را منتشر 
کرده بودند، موضوع رفع فیلتر این پیام رسان را تا حد زیادی 
منتفی دانســته بودند. مرکز روابط عمومی و اطاع رسانی 
وزارت ارتباطات نیز اعام کرده که هیچ دستوری جهت رفع 

فیلتر واتساپ صادر نشده است.

در ســیزدهمین دوره نمایشــگاه ایران 
نانو، هــزار میلیارد تومان قــرارداد بین 
شــرکت های دانــش بنیــان حــوزه نانو 
صنعت منعقد می شود. این قراردادها 
در حوزه هــای انــرژی، رنــگ و رزیــن، 
پلیمــر، آب، آلودگــی هــوا، عایق هــای 
صنعتــی  الســتیک های  و  صنعتــی 

هستند. 

  ۱۰۰۰
میلیارد 

پهپــادی کــه توســط Wing، یکــی از 
شــرکت های زیرمجموعــه آلفابــت 
تولیــد شــده، در هنــگام تحویــل غذا 
روی یکی از خطوط برق شهر بریزبن 
اســترالیا بــا قــدرت 11000ولــت فرود 
آمد که این حادثه باعث آتش سوزی 
و همچنین قطع برق بیــش از  2هزار 
مــدت  بــرای  و کســب و کار  خانــه 

کوتاهی شد.

۲۰۰۰
کسب و کار

توســعه  زمینــه  در  دانشــمندان 
کامپیوترهای کوانتومی رکورد جدیدی 
زده اند. آنها این بار توانسته اند به طور 
کامل کنتــرل یک پردازنــده کوانتومی 
ســیلیکونی بــا 6کیوبیــت را در دســت 
بگیرند و می گویند این رکورد دستاورد 
مهمــی در زمینــه پیشــبرد اهــداف 
ایــن فنــاوری اســت. کیوبیت هــا یــا 
بیت هــای کوانتومــی معــادل بیــت در 
کامپیوترهای عــادی هســتند و هرچه 
بتوانیم تعداد بیشتری از آنها را کنترل 
کنیم، استفاده از این فناوری ممکن تر 

می شود.

 6 
کیوبیت

وضعیت نامشخص آرتمیس ۱
ناسا هنوز تاریخ جدیدی برای پرتاب آرتمیس 1 
به کره ماه را مشخص نکرده است. 3 پرتاب اخیر 
این راکت لغو شد و هم اکنون نگرانی های زیادی 
نسبت به اینکه آرتمیس 1 به دلیل بروز مشکات 

جدی هیچ گاه پرتاب نشود، وجود دارد.
به گــزارش روزنامه ســان، ریچارد اســپید که 
مدت هاست برنامه پرتاب راکت ها به فضا را دنبال 
می کند، در گفت وگویی بــر این نکته تأکید کرد 
که محدودیت ها و اضطرار زمانی برای پرتاب این 
راکت سیستم فضایی وجود دارد. درصورتی که 
آژانس فضایی آمریکا پرتاب آرتمیس را به تعویق 
بیندازد این مسئله می تواند به فاجعه منجر شود.

اسپید می گوید: »سیســتم پرتاب فضایی ناسا 
)SLS( از اجزای باقــی مانده از برنامه شــاتل 
فضایی ازجمله موتورها و بخش های تقویت کننده 
اســتفاده کرده بود کــه این مســئله باید باعث 
صرفه جویی در زمان و پردازش ســاده می شد. 
اما هیچ یک از این اتفاقات رخ نداده و برنامه های 
آرتمیس یک سال تأخیر دارد و پرتاب این راکت 
گرفتار مسائلی نظیر نشتی در زمان پرتاب شده 

است.«
این تحلیل گر ادامه داد: »تصمیم به انتقال موشک 
به ســاختمان مونتاژ، با توجه بــه وضعیت آب و 
هوایی، تصمیم درســتی بود، اما بــه این معنی 
خواهد بود که پرتاب این راکت فضایی در اوایل 
اکتبر و به احتمال زیاد مــاه نوامبر انجام نخواهد 

شد.«

فناوری

عدد خبر

فضا

دانش

گزارش

خالصه فصول طرح پیشنهادی
فصل اول این پیش نویس با عنوان کلیات واژگان و اصطالحات به کار رفته در طرح را با اتکا بر مصوبات 
شورای عالی فضای مجازی تعریف کرده اســت. فصل دوم با عنوان وظایف دستگاه های اجرایی، 
به کارگیری فناوری های به روز به منظور اقدامات پیشــگیرانه و ثبت درخواست ها و استعالم از 
دستگاه های مسئول پاسخگویی را پیش بینی کرده است. همچنین فصل سوم به مسئولیت سکوها 

و درگاه های نشر و فصل آخر هم به تخلفات و جرائم بازیگران این زیست بوم اختصاص دارد.
فصل سوم که شــاید کلیدی ترین فصل این پیش نویس است، به مسئولیت سکوها)پلتفرم ها( و 
درگاه های نشر پرداخته است. درگاه نشر در این طرح »موجودیت فضای مجازی اعم از کانال، صفحه، 
وب سایت، برنامک و بات یا ربات که در دسترس عموم بوده و در آن اطالعات، اخبار و محتوای خبری 

منتشر یا بازنشر می شود و بیش از 5هزار مخاطب دارد« تعریف شده است.
همچنین درگاه نشر یک سویه، درگاهی است که فقط صاحبان آن امکان انتشار محتوا را داشته 
باشند. به همین خاطر، این فصل درگاه های نشــر یک سویه و چند سویه را تفکیک کرده، چرا که 
مطالعه و بررسی های پیرامون نشــر اخبار خالف واقع در فضای مجازی نشان می دهد که انتشار 
گسترده محتوای خالف واقع، عمدتاً از مسیر درگاه های یک سویه اتفاق می افتد. یعنی درگاه هایی 
که ماهیت »خبرگزاری و رســانه ای« دارند و صاحبان این درگاه ها نسبت به انتشار محتوا در آن 
مسئولیت خواهند داشت. صفحات شخصی کاربرانی که دنبال کنندگان زیادی دارند یا کانال هایی 
که نشر محتوا در آنها توسط یک یا چند نفر مدیریت می شــود هم، از انواع درگاه های یک سویه 
هستند. از این رو تعریف درگاه های یک سویه و مسئولیت ویژه صاحبان درگاه های نشر یک سویه 
به عنوان موجودیت هایی مهم و اثرگذار در مسئله محتوای خالف واقع به احکام این قانون اضافه شد.

مکث
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14مهــر1286، تهــران به عنوان 

گزارش
پایتخــت ایــران انتخاب شــد و 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
این روز را در تقویم رسمی کشور روز تهران نام گذاری 
کردند. شــهری که به دلیل وجود مســائلی چون 
ترافیک، آلودگی هوا و... شاید دوست داشتنی نباشد؛ 
اما اکثر مردم باور دارند با وجود جاذبه هایی چون برج 
آزادی، دریاچه مصنوعی چیتگر، پارک جمشیدیه، 
کاخ های زیبا، محله های قدیمــی پامنار و... تهران 
دوست نداشتنی درعین حال بسیار دوست داشتنی 

است.
به گزارش همشــهری، پایتخت نشــینان شاید از 
ترافیک و شــلوغی و حتی آلودگی تهران کالفه و 
خسته شده باشــند، اما به این شهر و مشکالت آن 
عادت کرده اند. به گونه ای که قــدرت دل کندن از 
این شهر و رفتن به شهرهای خلوت را ندارند. برخی 
از شهروندان در صفحات مجازی برای توصیف این 
شهر به مناسبت روز تهران از تعابیری چون »شهر 
شلوغ دوست داشــتنی«، »شــهر بلند بی قواره که 
به شدت دلتنگش می شوم«، »شهر خاکستری اما 
دوست داشتنی« و... استفاده می کنند. تعابیری که 

هم  نشان از کالفگی دارد و هم نشان از عشق.

نگاهی متفاوت در روز تهران
روز تهران را می توان بهانه ای قرارداد تا به این شهر 
عمیق تر و دقیق تر نگاه کرد و به تماشــای تاریخ و 
هویت آن نشســت یا حتی از هیاهو و جنب وجوش 
شــهر عبور کرد و محو شــب های آرام و زیبای آن 
شــد. گرچه طی ســال های اخیــر پایتخت دچار 
دگرگونی هایی شده اســت، اما روز تهران، می تواند 
احیاکننده هویتی که میراث گذشتگان است، باشد. 
به گفته ســیداحمد علوی، رئیــس کمیته میراث  
فرهنگی و گردشگری پارلمان شــهری، قطعا روز 
تهران و تمرکز بر نقاط قوت شهر و ایجاد فرصت ها 
و رفع نواقص، ســبب حفاظت و حراست از هویت 
این شهر می شود. هویتی که تورق تاریخ فرهنگی، 
سیاسی و اجتماعی، آن یادآور نام مشاهیری چون 
ایرج افشــار)بنیانگذار کتابداری نویــن در ایران(، 
فریــدون مشیری)شــاعر(، پروفســور محمــود 
حسابی)فیزیک دان( و... است. بزرگانی که روزگارانی 
در این شهر زیســت داشــته اند و اکنون بخشی از 
تاریخ آن محسوب می شوند و سکونتگاه هایشان به 
جاذبه های تاریخی و موزه تبدیل شده است. آنطور 

که علوی عنوان کرده است: »وجود آثاری از مشاهیر 
و بزرگان در تهران سبب می شــود تا شهروندان با 
گذشته تهران بهتر و بیشتر آشنا شوند و در روز تهران 
با برگزاری تورهای موزه گردی سعی می کنیم پیوند 

نسل امروز و میراث گذشتگان برقرار شود.«

تهران فرصتی برای گردشگران
آنتالیا، استانبول، رم، پاریس، لندن، توکیو، دبی و... 
شهرهای توریستی دنیا محسوب می شوند. شهرهایی 
که شــاید به لحاظ تاریخی، قدمت چندانی ندارند، 
اما از اندک داشــته ها، بهره وری درستی کرده اند. 
تهران با قدمت چندهزارساله آنطور که بایدوشاید 
در تبدیل شــدن به شهر توریســتی و گردشگری 
موفق نبوده اســت. رئیس کمیته میراث  فرهنگی 

و گردشگری پارلمان شــهری با تأیید این مطلب 
عنوان کرد: »برای رونق گردشگری در تهران، موانع 
و مشــکالتی وجود دارد که برای رفع آنها تدابیری 
اندیشیده شده است و با تشکیل سازمان گردشگری، 
نخستین گام ها براي رفع آن برداشته خواهد شد.« 
تهران تاریخــی غنی و طبیعــت منحصربه فردی 
دارد و می توان از آنها بــرای نهادینه کردن فرهنگ 
گردشگری استفاده کرد و این امر از طریق سازمان 
گردشگری محقق می شود. به گفته این عضو شورای 
شهر تهران در چند ســال اخیر با برنامه ریزی های 
مدیریت شهری در احیای بافت تاریخی تهران و ایجاد 
فضاهای گردشــگری و تفریحی، تهران تا حدودی 
برای تبدیل  شدن به شهر گردشگری نزدیک شده 
است؛ اما همچنان نیاز به تقویت ظرفیت ها در این 

حوزه وجود دارد. برندســازی در حوزه گردشگری 
هم مورد توجه مدیریت شهری اســت و آنطور که 
علوی عنوان کرده: »از روز تهران به عنوان یک فرصت 
می توان برای معرفی برند تهران استفاده کرد و این 
برند را با شعار »تهران کالنشهر الگوی جهان اسالم« 
به ســمت جهانی شــدن و میزبانی از گردشگران و 
توریست های خارجی ســوق داد و با ایجاد مشاغل 
متناسب با گردشــگری به توســعه پایدار شهری 

کمک کرد.«

تهران، شهر دوستدار همه
تهران می تواند شهری دوست داشتنی برای همه باشد 
به شرط اینکه حقوق همه شهروندان اعم از زن و مرد، 
پیر و جوان و خرد و کالن در آن رعایت شــود. برای 
تحقق این هدف مدیریت شــهری طرح هایی چون 
شهر دوستدار سالمند و کودک و... را در دستور کار 
دارد و به گفته علوی تحقق حقوق شهروندی یعنی 
توجه به نیازهای اولیه شهروندان اعم از تردد آسان 
و امن و استفاده از امکانات رفاهی، خدماتی و... . در 
واقع این روزها یکی از مطالبات پایتخت نشــینان، 
تبدیل شدن تهران به شهري دوست داشتنی است 
و آنطور که او عنوان کرده: »مدیریت شهری به این 
مطالبه توجه ویژه ای دارد و در صدد اســت با رفع 
کاستی ها ، تهران را برای شهروندان دوست داشتنی 

و زیباتر کند.«

تهران؛شهرخاکستریباهویتدوستداشتنی
رئیس کمیته میراث  فرهنگی و گردشگری شورای شهر و تعدادی از شهروندان، تهران را از نگاه خود روایت می کنند

رفع معضالت پسماند با طرح های 
شرکت های دانش بنیان

سومین جلسه مدیران ارشد شهری با نمایندگان شرکت های 
دانش بنیان، خالق و نوآور با موضوع پســماند تشــکیل و به 
مباحثی همچون دفن زباله، تفکیــک آن در مبدأ، همکاری 

شهروندان در مدیریت پسماند بررسی شد.
به گزارش همشهری، مدیریت شهری به دنبال رفع معضالت 
پسماند تهران است و قصد دارد این کار را با طرح های کارآمد 
شرکت های دانش بنیان انجام دهد. روز گذشته جلسه ای در 
همین راستا تشکیل شد و ایمان صادق زاده، سرپرست مرکز 
تهران هوشمند گفت: »طبق بررسی هایی که انجام دادیم، به 
این نتیجه رســیدیم که ســطح توانمندی ها با نیازهای شهر 
تهران مساوی نیستند و قرار است همفکری هایی صورت گیرد 
تا نیازهای ما با توانمندی شــرکت های دانش بنیان هماهنگ 

شود.« 

تفکیک هزار تن پسماند در داخل شهر
در ادامه مهدی عزیزی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهر تهران هم با بیان اینکه روزانه در کشور ۵۳ هزار تن پسماند 
تولید می شود و سهم تهران 6هزار تن است، گفت: »۵هزار تن 
از پسماندهای تولیدی به مجموعه آرادکوه منتقل و هزار تن 
هم به صورت مجاز و غیرمجاز در شــهر جمع آوری می شوند. 
اگر بخواهیم مدیریت صحیح و اصولی در شــهر تهران داشته 
باشیم حدود ۳2 درصد از پســماندهای تولیدی شهر تهران 
پسماند خشک، 64 درصد پســماند تر و حدود 4 تا ۵ درصد 

ریجکتی ها است.«
او به اسناد باالدستی در حوزه مدیریت پسماند اشاره و عنوان 
کرد: »به رغم اینکه سند تحول یا همان طرح جامع پسماند در 
شهر تهران مدیریت پسماند را با یک چشم انداز 2۰ساله متصور 
شده بود؛ اما در این دوره مدیریت شهری، شهردار تهران اعتقاد 
دارد سرعت مدیریت پسماند و حل موضوعات مربوط به آن باید 

با سرعت بیشتری همراه شود.«

مشارکت ۱۰ درصدی شهروندان در مدیریت پسماند
شادی مالکی، معاون امور مناطق ســازمان مدیریت پسماند 
شــهر تهران هم در این جلسه با بیان اینکه اســتفاده از توان 
شرکت های دانش بنیان مدنظر شــهردار تهران است تأکید 
کرد: »در حوزه مدیریت پســماند شهر تهران با یک مشارکت 
کمتر از 1۰ درصدی شهروندان روبه رو هستیم و در مدیریت 
هوشمند پسماند دو نکته برای ما اهمیت دارد؛ نخست افزایش 
اثربخشــی فرایندهای اجرایی و دوم کاهش تولید پســماند 
اســت؛ در نکته اول کاهش زمــان و انرژی مدنظر ما اســت. 
هم اکنون فرایند جمع آوری پسماند در سطح شهر، استفاده از 
 تعداد زیادی خودروی جمع آوری پســماند برای انتقال آن به 

آرادکوه است.«

علیرضا نادعلی
سخنگوی شورای شهر تهران

معتقدیم که تهران در عرصه گردشگری 
طبیعــی، تاریخــی و انقــاب اســامی 
ظـــــرفیت های مختلفــــــی دارد و اگــــــر 
برنامه ها در راستای معرفی ظرفیت های 
گردشــگری در یک ســازمان جمع بندی 
شــود، پیشــبرد مقاصــد، نظــارت بــر آن 
و نتیجه گیــری امــور بهتــر از قبــل دنبــال 
خواهد شــد. بنابراین تشــکیل ســازمان 

گردشگری ضرورت دارد.

مسعود درستی
مدیرعامل شرکت متروی تهران

طــــراحی مینیمــــال در ایستــگاه هـــــای 
متــرو عــاوه بــر زیبایــی، ســبب کاهش 
هزینه هــای اجــرا و بهره بــرداری آتــی از 
ســازه ها می شــود. آنچــه در معمــاری 
ایســتگاه های جدید مترو اهمیت دارد، 
توجه به شاخصه ایرانی – اسامی است. 
حتــی نــوع نورپــردازی ســالن ها و معابــر 
داخلی ایستگاه ها نیز متفاوت از گذشته 
بوده و ایــن امر ضمن تلطیــف فضاهای 
زیرزمینی، چشــم انداز بصــری آن را هم 

زیباتر می سازد.

نقل قول خبر

عدد خبر

پسماند

معاون خدمات شهری و محیط زیست 
پیشــرفت  از  شــهرداری منطقــه۱۱ 
فیزیکی ۵۰درصدی عملیــات احداث 
ورودی مسیر بوســتان رازی خبر داد و 
احمد مهرابی گفت که ورودی بوستان 
رازی کــه به دلیل اجــرای طرح توســعه 
پروژه متــرو در اختیار مترو قــرار گرفته 
بــود، احــداث و کفپــوش آن مجــددا 

ساماندهی می شود.

50
درصد

مهــدی اســترایی، معــاون خدمــات 
شــهری و محیط زیســت شــهرداری 
منطقه۱۵ از پاکسازی 9هزارو32۰متر 
نهرهــای روبــاز و روبســته منتهــی بــه 
مــدارس و مراکــز آموزشــی خبــر داد و 
گفت: »ایــن کار با حضــور ۶۰۰نیروی 
خدمات شــهری انجام شــد. همچنین 
9هــزارو2۰۰ مترمربــع از جداره هــای 

مدارس هم پاکسازی شدند.« 

9320
متر

تهرانی که ساکنانش دوست دارند!
احمد شریفی ، شهروند: شهری بدون زباله و پاک. تهران زیباست اما رها شدن زباله ها در گوشه وکنار 

معابر چهره آن را زشت می کند و این اصال برای مردم خوشایند نیست.
الناز حق دوست ، شهروند: تهران طبیعت و کوه های زیبایی دارد؛ اما آلودگی هوا به قدری است که 

زیبایی های آن دیده نمی شود. دلم برای تماشای کوه های بلند تهران تنگ شده است.
مریم یوسفی، شهروند: دیگر آواز پرنده ها در تهران به گوش نمی رسد. این شهر با نغمه پرندگان 

زیباست و امیدوارم باز هم  صدایشان در شهر بپیچد.
مهدی امینی، کارشناس عمران: درگذشته این شهر به روابط همسایگان معروف بود. دلم برای تهرانی 

با همسایه های قدیمی و خانه های حیاط دار دلتنگ است.
علی فروتن، بازیگر: دلم تهرانی سرســبز می خواهد. خیابان هایی پر از درختان تنومند که زیر 

سایه شان برای تماشای این شهر پر از تاریخ بنشینم.

مکث
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منتظر واقعی  امام زمان)عج( باشیم 
اولین شــرط انتظار، معرفت است تا انســان مهمان خود را 
نشناســد و از خصوصیات خوب او مطلع نباشــد، منتظر او 
نخواهد شد. کسانی که امام زمان)عج( را نمی شناسند اگر چه 
به ظاهر مسلمان باشند چنانچه در این حال بمیرند در حال 
جاهلیت از دنیا رفته اند. چنان که پیامبر اکرم)ص( فرمودند: 
»هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مردن جاهلیت از 
دنیا رفته است«.بنابراین نخستین شرط انتظار، ایجاد معرفت 
در مورد امام زمان )عج( اســت و طبیعی است که هر مقدار 
معرفت انسان نسبت به امام زمان )عج( بیشتر باشد انسان 
ارزش او را بیشتر درک خواهد کرد و به عظمت او بیشتر پی 

خواهد برد و بیشتر تشنه وجود آن حضرت خواهد شد.
شناخت امام زمان)عج( دو گونه اســت. اول، شناخت از 
راه دل که این راه، اســتوار بر عمل به دســتورات دین و 
پیشه کردن تقوای الهی و انجام واجبات و ترک محرمات 
و اخالص عمل برای رضای خداست و دوم مطالعه کتب 
معتبری که در مورد امام زمان )عج( نوشته شده و می تواند 
انســان را تا حدی با مقام و عظمت امام زمان )عج( آشنا 
ســازد. کتبی چون »امامت و مهدویت، لطف اهلل صافی 
گلپایگانی«، »جست وجو و گفت وگو پیرامون امام مهدی 
نوشته شــهید ســیدمحمدباقر صدر«، »قیام و انقالب 
مهدی اثر شــهید مطهری«، »ظهور نور، نوشــته علی 
سعادت پرور« و.... محبت به اهل بیت و خصوصا امام زمان 
)عج( وظیفه دیگری اســت که منتظران آن حضرت باید 
در خود ایجاد کنند و آن را افزایــش دهند. تا محبت به 
امام زمان)عج( در وجود انسان شــکل نگرفته و شعله ور 
نشــده باشــد نمی تواند به وظایف منتظران واقعی عمل 
نماید. محبت به امام زمان)عج( وظیفه ای است که پیامبر 
اکرم)ص( نیز به دســتور خدا از ما خواسته است. ایجاد 
سنخیت با امام زمان)عج( هم مســئولیت دیگری است 
که بر دوش منتظران قرار دارد. منتظران واقعی وضعیت 
روحی و فکری و عملی خود را به گونه ای سامان می دهند 
که سنخیت کاملی با امام زمان )عج( داشته باشند. ایجاد 
سنخیت با امام زمان)عج( از طریق تقویت ایمان و تقوا و 

فضایل اخالقی و درجات معنوی حاصل می شود.
 تنها در این صورت اســت کــه می توان ادعــای محبت به 
امام زمان)عج( را داشــت.منتظر واقعی هــر لحظه انتظار 
محبوب را می کشد و از خدا می خواهد که هر چه زودتر او را 
برساند بنابراین دعای فراوان برای فرج آن حضرت از وظایف 
همیشگی منتظران حضرتش اســت. دعای برای تسریع در 
فرج امام زمان)عج( توســط خود حضرت نیز توصیه شــده 
است. و آخر اینکه منتظر امام زمان)عج( وقتی موفق به زیارت 
آن حضرت نمی شــود از طریق خواندن دعای ندبه، زیارت 
آل یاسین، دعای عهد که از طرف بزرگان بسیار توصیه شده 
است و نیز از طریق رفتن به مسجد جمکران ارتباط خود را با 

آن حضرت حفظ می کند.

آنچه حجت خدا برای بندگان 
خواسته است 

خدایا، توفیق فرمانبری و دوری از نافرمانی و درســتی نیت و 
شــناخت واجبات را روزی ما کن و ما را به هدایت و پایداری 
گرامی دار و زبانمان را به راســتگویی و حکمت استوار ســاز 
و دل هایمــان را از دانش و بینش پر کن و شــکم هایمان را از 
حرام و شبهه پاک فرما و دســتانمان را از ستم و دزدی بازدار 
و دیدگانمــان را از ناپاکی و خیانت فرو بنــد و گوش هایمان 
را از شــنیدن بیهوده و غیبت ببند و بر دانشمندانمان زهد و 
خیرخواهی و بر دانش آموزان تالش و شــوق و بر شنوندگان 
پیروی و پندآموزی و بر بیماران شفا و آرامش و بر مردگان مهر 
و رحمت؛ و بر پیران متانت و آرامش و بر جوانان بازگشت و توبه 
و بر زنان حیا و پاکدامنی و بر ثروتمندان فروتنی و گشادگی و بر 
تنگدستان شکیبایی و قناعت و بر جنگجویان نصرت و پیروزی 
و بر اسیران آزادی و راحتی و بر حاکمان عدالت و دلسوزی و بر 
زیردستان انصاف و خوش رفتاری عطا کن و حاجیان و زیارت 
کنندگان را در زاد و هزینه برکت ده و آنچه را بر ایشان از حج 
و عمره واجب کردي توفیق تمام کردن عنایت کن ، به فضل و 

رحمتت اي مهربان ترین مهربانان.
ترجمه دعای امام زمان)عج(

خورشید سامرا
امام حسن عسکری)ع( در عرصه میراث تاریخی بسیار 
مظلوم اند. اما بازخوانی ســوانح سیاسی، اجتماعی و 
مذهبی زمان ایشان و تحلیل آن حوادث، نقش محوری 

آن حضرت در آن رویدادها را نشان می دهد.
کتاب »خورشید سامرا« در دو بخش کلی »جلوه هایی 
از شــخصیت امام حسن عســکری علیه السالم« و 

»دوران حضرت« نگاشته شده است.
محمدجواد مروجی طبســی، مولــف در بخش اول 
موضوعاتی چون: نام و نســب و القاب امام حســن 
عســکری)ع(، تصریح بــه امامت حضــرت از زبان 
پیامبر)ص( و دیگر ائمه)ع( و غیره را بیان کرده است. 
در بخش دوم نیز این عناوین به چشــم می خورند: 
تردید کننــدگان در امامت حضرت، توجــه امام به 
شــیعیان، وضعیت علویان، یاران و راویان حضرت، 

رخدادهای دردناک و... .
کتاب »خورشید سامرا« توســط انتشارات بوستان 

کتاب قم منتشر شده است.

روشنا

راهنما

نگاه

ظهور، تصویر مشترک و کاملی از زندگی 
هشــتم ربیــع االول،  آغــاز امامــت حضــرت 
ولی عصر)عج( اســت، آغاز امامت چــراغ و نور 
هدایت،  آغاز امامــت آخرین منجی که ظهورش 
در تمامی کتب ادیان آســمانی نوید داده شــده 
و قرن هاست که چشمان بی شــماری در انتظار 
آمدنش هســتند.  ظهور و حضوری که نیازمند 
خواست و دعای ماست تا جهان را و احوال پریشان 
آدم هایش را به سمت احسن الحال، دگرگون کند.
دعا نزد خداوند برای ظهور مؤثر اســت، تأثیری 
مانند دیگر امور که خودش آن را راه چاره ای برای 
رفع نیازها و خواسته هایمان قرار داده و در قرآن 
نیز بر انجام آن امر کرده اســت. دعایی که بخش 
مهمی از زندگی مان را تشکیل داده و حتی هر روز 
و هر ساعت در کالم و گفتارمان هم گنجانده شده 
است. دعایی که به گفته امیرالمومنین علی)ع( اگر 
استجابتش در کار نبود دعایی هم وجود نداشت. 
دعا برای فرج و ظهور هم بخشی از دعاهای متقیان 
را تشکیل می دهد. »پدیده ظهور،  تصویر کامل و 
زیبایی از زندگی اســت که تمام انسان ها آرزوی 
رسیدن به آن را داشــته و به دلیل ذات و خلقت 

مشترک همه بندگان، این تصویر و خواست برای 
محقق شدنش، در میان همه انسان ها نیز مشترک 
اســت.تصویر زیبایی از زندگی که در دوره های 
گوناگون محقق نشده و حاال منتظر ظهور آخرین 
وارث اســت.« این را فاطمه منتظری، محقق و 
دین پژوه می گوید و این ســؤال مهــم را مطرح 
می کند که آیا ما تشنگی الزم برای رسیدن به این 

روز را داریم؟!

یار امام باشیم نه بار خاطر او 
وعده خداوند قطعا محقق خواهد شــد و ظهور 
آخرین منجی به حتــم رخ خواهد داد.اما همین 
قطعیت وعده خدا، دلیلی برای بی توجهی به دعا 
برای ظهور نمی شود. منتظری، محقق حوزه دین، 
به همشهری می گوید: » در دعا کردن برای ظهور، 
 نه منتی بر ســر خدا و نه منتی بر امام زمان )عج( 
داریم بلکه از آن برای خودمان اســتفاده کرده و 
به دنبال بهره مندی خودمان هســتیم، دعا برای 
ظهور یــک منفعت طلبی صرف بــرای خودمان 
اســت.« منفعتی که بعد از تحقق ظهور رخ داده 
و همان تصویر کامل از زندگــی و حیات زیبا را 

برایمان به واقعیت تبدیل خواهد کرد اما شروطی 
دارد که یکی دیگر از آنها به جز دعا، آماده بودن 
ماست،  همان تشنه بودن، همان انتظار؛ انتظاری 
که در عمل شاید بتوان یاور شــدن برای امام را 
درتعریفش قرار داد. منتظــری می افزاید:»نگاه 
ائمه به شیعیان متفاوت است، برای ظهور حضرت 
ولی عصر)عج( ما تنها نباید به سویش دست دراز 
کنیم،  بلکه باید مددکار او باشیم نه فقط مددجو؛ 
باید یار او باشــیم نه بار خاطر او. مددکار در ذات 
رفتاری اش باید مصلح باشد.اگراینطور نباشد از 
این گردونه به بیرون پرت شده و متضرر خواهیم 
شد،  اگر خودمان را آماده نکنیم، یار نبوده و به بار 
خاطر مبدل می شویم. در بخشــی از زیارت نامه 
امام رضا)ع( نیز خداوند کســانی را که بار دوش 
دیگران شــده اند مورد لعن قرار داده است.شاید 
یکی از تعویق های جدی در ظهور، آماده نبودن 
ما به عنوان یاوران امام اســت.« خداوند از والیت 
به عنوان نعمت خود به بندگانــش یاد می کند؛ 
نعمتی که در هر زمان که در اختیار آنها قرار داده 
یا آن را پذیرفته و بهره مند شده اند و یا نشده اند. 
 والیتی کــه همگی نوری واحدنــد و امروز ما در 

مقابل آخرین مصلح باید آماده باشــیم تا هدف 
خداوند در زمین محقق شود.

آنچه برای امام مهیا می کنیم
 هر ســاله در نیمه شــعبان یــا در آغــاز امامت
 ولی عصر)عج( برای ظهورش جشن می گیریم و 
دســت به دعا می شــویم اما هدیه به امام مان را 

فراموش می کنیم. 
هدیه و پیشکش به او چیزی نیســت جز آماده 
بودن، آمادگی ما چیزی نیســت جز بنده خوب 
خدا شــدن، یعنی عهد بســتن و عمل کردن به 
کنار گذاشتن هر مرتبه حتی یک صفت اخالقی 
ناپسند، عهد بستن برای عمل به دستوراتی الهی 
که تاکنون اجرایشــان نمی کردیــم. منتظری، 
محقق حوزه دین می گوید:»اگر قرار بگذاریم از 
هر مجلس، درس گرفته و اشــتباهاتمان را کنار 
بگذاریم آیا جامعه آمــاده ظهورامام زمان)عج( 
نخواهد شــد؟! قطعا اینگونه خواهد بود.« برای 
ظهور باید تالش کــرد، باید نــگاه طلبکارانه را 
برداشت، باید قدم جلو گذاشت و منتظربود، باید 

آماده شد و منتظر بود.

ای موالی من... بر من سخت 

الهام مصدقی رادگزارش
روزنامه نگار

اســت که مردم را می بینم، 
ولی تو دیده نمی شوی و از تو 
نمی شنوم صدای محسوسی و نه رازونیازی، بر من سخت است 
که تو را بدون من گرفتاری فراگیرد و از من به تو فریاد و شکایتی 
نرسد، جانم فدایت، تو پنهان شده ای هستی که از میان ما بیرون 
نیستی، جانم فدایت، تو دوری هستی که از ما دور نیست، جانم 
فدایت، تو آرزوی هر مشــتاقی که آرزو کند، از مردان و زنان 
مؤمن که تو را یاد کرده، از فراقــت ناله کنند، جانم فدایت، تو 

هم پیمان نیرو و توانی که کسی بر او برتری نگیرد.
جانم فدایت، تو قرین شرفی که وی را برابری نیست، تا چه زمانی 
نسبت به تو سرگردان باشــم،  ای موالیم تا چه زمان و با کدام 
بیان، تو را وصف کنم و با چه رازونیازی؟ بر من سخت است که 
از سوی غیرتو پاسخ داده شوم و سخن مسّرت بخش بشنوم، بر 
من سخت است که برای تو گریه کنم، ولی مردم تو را وا گذارند، 
بر من سخت است که بر تو بگذرد و نه بر دیگران آنچه گذشت، 
آیا کمک کننده ای هست که فریاد و گریه را در کنارش طوالنی 

کنم؟ )ترجمه فرازی از دعای ندبه( 

آخرین منجی
برای ظهور حضرت ولی عصر )عج( باید دعا کرد و یاور او شد. باید به سویش دست دراز کرد و یار او شد 
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پاییز دیرهنگام امسال آتش هورالعظیم را زنده نگه خواهد داشت. دودی که 
از 4ماه پیش از قسمت عراقی هور به ایران آمده، هنوز پابرجاست و این روزها 
باعث تعطیلی ادارات و نوبت صبح مدارس هویزه شده است. ایاد مطوری، 
فرماندار هویزه از تعطیلی ادارات و نوبت صبح مدارس این شهرســتان در 
روز دوشــنبه به دلیل آلودگی ناشی از دود آتش ســوزی در بخش عراقی 
هورالعظیم خبر داد و گفت: درصورت تداوم این شرایط، مدارس هویزه در 
نوبت ظهر نیز تعطیل خواهند شد. این آتش سوزی با خشک شدن قسمت 
عراقی هورالعظیم که به آن »هورالحویزه« می گویند، از ابتدای تابستان زبانه 
کشیده و تا کنون خاموش نشده است. مسئوالن استانی بارها درخواست اعزام 
بالگردهای آبپاش به بخش عراقی هورالعظیم را به وزارت امور خارجه داده اند، 
ولی هنوز هیچ نامه  نگاری ای به نتیجه نرسیده است؛ ظاهرا برای عراقی ها 

دودی که به چشم ایرانی ها می رود، اهمیتی ندارد.
سیدباقر موسوی، از فعاالن محیط زیست خوزستان در گفت وگو با همشهری 
می گوید که شرایط در عراق مثل یک ماه پیش است که با همشهری مصاحبه 
کردم. آتش سوزی در بخش ایرانی تاالب )حوالی حوضچه شماره یک( هم 

شروع شده، ولی گسترده نیست. هنوز تاالب کمی رطوبت دارد.
تاالب هورالعظیم بین ایران و عراق مشترک است. دایک های مرزی اتصال 
قسمت های شرقی و غربی تاالب را مسدود کرده است. بخش غربی که در 
عراق قرار دارد و عمیق ترین نقطه تاالب در آنجاست و نیزارهای بلندی دارد، 
کامال خشک شده و بخش جنوبی آن به دلیل ورود فاضالب های صنعتی و 
شهری کارکرد تاالبی خود را از دســت داده است. این فعال محیط زیست 
امیدوار اســت که باران پاییزی زودتر از راه برسد و آتش را در همه مناطق 

خاموش کند.
او در مورد دالیل آتش ســوزی در هورالحویزه )بخش عراقی هورالعظیم( 
می گوید: دالیل مختلفی وجود دارد. این نیزارها با یک ته سیگار به راحتی 
آتش می گیرند. برخی شکارچیان برای اینکه میدان دید بهتری برای شکار 
پرندگان مهاجر در پاییز و زمستان داشته باشند، در تابستان نیزارها را آتش 
می زنند. نیروهای مرزبانی هر دو کشــور برای دید و اشراف بهتر به منطقه 
ممکن است دست به این کار بزنند. متأسفانه افرادی هم وجود دارند که برای 

سرگرمی چنین کاری را انجام می دهند.

در بخش ایرانی رطوبت خاک مانع از شدت گرفتن آتش سوزی ها شده، ولی 
به هیچ عنوان به معنای تامین حقابه تاالب نیست. سیدباقر موسوی می گوید: 
اصلی ترین مسیر تامین حقابه رود کرخه است که آب در آن راکد مانده و این 
بدان معناســت که هیچ آب اضافه ای از سد های باالدست برای هورالعظیم 
رهاسازی نشده و هر چه هســت تا 80درصد از پساب کشاورزی و صنعتی 
است که پشــت دایک های مرزی به صورت مصنوعی بستر خاک را خیس 

کرده است؛ بنابراین تا زمانی که باران نبارد، آتشی خاموش نخواهد شد.
به اعتقاد او، مهم تر از آتش سوزی در تاالب هورالعظیم، نرسیدن حقابه تاالب 
است؛ چرا که نیزارها به مرور زمان درصورت تداوم خشکیدگی بستر تاالب از 
بین می روند. سیدباقر موسوی می گوید: حقابه تاالب هورالعظیم از سدهای 

حوضه آبریز کرخه و سدهای کرخه و سیمره و... تامین نمی شود.
سال قبل بخشی از دام های مردم منطقه )گاومیش ها( به دلیل خشک شدن 
بستر تاالب تلف شدند و حاال ساکنان و حیات وحش منطقه چشم شان به 
آسمان است. با خشک شدن بخش عراقی تاالب، جمعیت خوبی از شنگ 
)سمور آبی مکسول یا شنگ میان رودان( به بخش ایرانی تاالب آمده  است. 
این گونه زندگی اش به شدت به آب وابسته است. از دیگر نگرانی های فعاالن 
محیط زیست »الک پشت فراتی «، گونه در معرض انقراض است که زیستگاه 

اصلی اش هورالعظیم است.

مذاکراتبینتیجه
با وجود گذشت حداقل 4ماه، رایزنی های بین المللی هنوز به نتیجه نرسیده 
است. در ســال 97عملیات اطفای حریق با یک هواپیمای آبپاش ایرانی با 

ظرفت 40هزار لیتر و 2بالگرد انجام شد.
احمد الهیجان زاده، مســئول پیگیری و اجرای سیاست های ابالغی رهبر 
معظم انقالب در حوزه محیط زیســت که در آن ســال مدیرکل حفاظت 
محیط زیست استان خوزســتان بود به همشــهری می گوید: در آن زمان 
اخذ مجوز وزارت امور خارجــه ایران از دولت عراق مــدت زیادی به طول 
انجامید و اگر اشــتباه نکنم حدود 2ماه طول کشــید تــا هماهنگی های 
 موردنیاز انجام شــود. وزارت امور خارجه، مرزبانی و نیروهای انتظامی باید 
هماهنگ می شدند. حدود 2هفته نیز مسائل داخلی به طول انجامید؛ مسائلی 
مثل امکان حضور بالگرد در منطقه، امکانات موردنیاز در منطقه، تامین کننده 
سوخت بالگرد ها و محل برداشت آب موردنیاز، محل فرود پرنده ها، اقامت 
خلبان هــا و... . بعد ها هم یک هواپیمــای اطفای حریق »ایلوشــین« به 
ناوگان داخلی در کشــور اضافه شد. 2سال خشکســالی پیاپی، دود ناشی 
از آتش سوزی نیزارها را نیز به مشکل ریزگرد ها در این منطقه اضافه کرد. 
متأسفانه در مسئله آتش سوزی نیز مسائل زیست محیطی ایران برای دولت 

عراق اولویت ندارد.

نافرجامی مذاکرات برای خاموش کردن آتش هورالعظیم
4ماه است که تاالب بین المللی هورالعظیم در بخش عراقی خود در آتش می سوزد و دود آتش سوزی ها به چشم شهروندان خوزستانی می رود

ظرفیتسیستانوبلوچستان
درتولیدگیاهاندارویی

موقعیت آب و هوایی و اقلیم مناسب، استان سیستان و بلوچستان را 
به رویشگاه گیاهان دارویی کمیاب تبدیل کرده است. انتظار می رود 
بخش خصوصی فعالیت خوبی در این زمینه داشــته باشد تا بیش 
ازپیش شاهد رشد و شکوفایی منطقه باشــیم. عبدالباسط پاکزاد، 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان سیستان و بلوچستان 
در این باره گفت: وســعت و تنوع آب و هوایی اســتان سیستان و 
بلوچستان موجب بروز تنوع در پوشش گیاهی و غنای منابع طبیعی 
تجدید شونده شده است. ارتفاعات قله تفتان در خاش، ارتفاعات کوه 
بیرک در سراوان و ارتفاعات بزمان در شهرستان ایرانشهر مهم ترین 

کانون های رویش گیاهان دارویی در سیستان و بلوچستان هستند.
به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری سیستان و بلوچستان، 
وجود گیاهــان متنــوع دارویی و زینتی این اســتان زمینه ســاز 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی اســت؛ به طوری که شرکت های 
دانش بنیــان با اقدامات تخصصــی خود می تواننــد در این زمینه 
نقش آفرین باشــند. همچنین وجود حدود یک هــزار و 200گونه 
گیاهی که بیــش از 392گونه آن ارزش دارویــی و صنعتی دارند، 
توسعه زراعت چوب با توجه به مستعد بودن مناطق جنوبی استان، 
کشت و توسعه گیاهان دارویی و گونه های غیرچوبی مولد، توسعه 
و احداث کارگاه کوچک روغن کشی از گز روغن، امکان بهره برداری 
از 80تن بنه و کســور از جنگل های استان و بهره برداری از 500تن 
بادام تلخ از جنگل ها ازجمله ظرفیت های استان است که می تواند 
زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی را فراهم کند. پاکزاد ادامه داد: 
بومادران، صد آب، سرنجیل، شنز )خارشتر(، خاک شیر، منگولی، 
مدوح )شــیرین بیان(، دانیچک، توتری، کلپوره، گلدر، پورچنک، 
گواتک، شوتک، سارنگ، ازگند )آویشن(، درنگ )درمنه(، برنجاسف، 
بوجایل، کل کشته، دودنی )اسپند(، مورپوژو، پتونتد، قارچ، جعفری 
و نعنا کوهی، راب، اسفناج وحشی، ریواس، پونه، گل گاوزبان، بنه، 
بادام کوهی، زیر بال، انجیر، کنار، کاسک و کسور ازجمله مهم ترین 
گیاهان دارویی سیســتان و بلوچســتان محســوب می شوند که 
سرمایه گذاری بیشتر و ایجاد صنایع تبدیلی گیاهان دارویی در استان 
عالوه بر توجیه فراوان اقتصادی می تواند به رونق اشتغال در منطقه 
کمک کند. پوشــش گیاهی متنوع در سیستان و بلوچستان باعث 
شده گیاهان دارویی زیادی همچون آنغوزه، وشا، مورت، گز روغن، 
آلوئه ورا، سورنجان یا گل حسرت، ریشه شــیرین بیان، زیره سیاه، 
چای ترش، مریم گلی، بادام کوهی و پونه با فراوانی زیاد در منطقه 
رونق بخش بازار، اشتغال و سرمایه گذاری و حتی منبع ارزآوری باشد. 
وجود 1200گونه گیاهی که بیش از 392گونه آن ارزش دارویی و 
صنعتی دارد، توسعه زراعت چوب با توجه به مستعد بودن مناطق 
جنوبی استان، کشت و توسعه گیاهان دارویی و گونه های غیرچوبی 
مولد، توسعه و احداث کارگاه کوچک روغن کشی از گز روغن، امکان 
بهره برداری از 80تن بنه و کسور از جنگل های استان و بهره برداری 
از 500تن بادام تلخ از جنگل ها ازجمله ظرفیت های استان است که 

می تواند زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی را فراهم کند.

خبر روز نقل قول خبر

صادق ضیاییان
 رئیس مرکز ملی پیش بینی

و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا 
امــروز و فــردا جــوی آرام و پایــدار در کل 
کشــور اســتقرار می یابــد و از پنجشــنبه 
۱۴مهر بــا نفــوذ جریانــات خنک شــمالی 
به ســواحل دریای خــزر در شــرق اردبیل، 
گیــان و مازنــدران ابرناکی و بــارش باران 
همراه با کاهش نسبی دما آغاز می شود. 
از ســویی طــی 5روز آینــده در نوار شــرقی 
کشور باد شدید و خیزش گردوخاک ادامه 

خواهد داشت. /همشهری

علی بالی
معاون دفتر زیستگاه های محیط زیست 

مهم ترین بحث در حفاظت از زیســتگاه های 
کشور اجرای سند ملی آمایش سرزمین است. 
کشــور ایران با توجه بــه تنوعی کــه در اقلیم و 
وضعیــت توپوگرافــی خــود دارد، دارای تنــوع 
زیستی غنی است. بسیاری از زیستگاه های ما 
تحت تأثیر فعالیت های انسانی دچار اختال 
در عملکــرد اکوسیســتمی شــده اند و برخــی 
از پروژه هــای زیرســاختی به ازهم گســیختگی 

زیستگاه ها منجر شده است.

پوســت و الشــه گونه هــای جانــوری 
موجــود کــه در ۱5ســال گذشــته در 
کارگاه تاکســیدرمی سازمان حفاظت 
محیط زیســت جمــع آوری شــده بود، 
ساماندهی و پس از کارشناسی دقیق 
۱۰۰نمونــه تاکســیدرمی آماده ســازی 
شد. به گزارش همشهری، محمدعلی 
حیــدری، مســئول ایــن کارگاه گفــت: 
این نمونه ها شامل پستانداران بزرگ 
و کوچک و گونه های خاص نظیر فک 

خزری و تمساح است.

۴۵۰
نمونه 

در دامغان دستگیر شدند. به گزارش 
مهــر، علــی آذرپــور، رئیــس اداره 
حفاظت محیط زیســت گفــت: از این 
متخلفان 6الشــه شــکار کشــف شده 
اســت. شــکارچیان در ماه هــای اخیــر 
۴رأس قــوچ و میــش و 2رأس کل و بــز 
را شکار کرده بودند. همچنین 2قبضه 
ســاح شــکاری نیز از این شــکارچیان 

کشف و ضبط شده است.  

۶
شکارچی

عدد خبر

زهرارفیعیگزارش
روزنامه نگار

8 شهر
از جمله  اهواز، دشت آزادگان، هویزه، 

حمیدیه، رُفَیع و بستان درگیر دود ناشی از 
آتش سوزی هورالعظیم هستند.

۹۰ درصد
 مساحت بخش عراقی

  تاالب هورالعظیم کاما 
خشک شده است.

۳۵۰ هکتار
 از عرصه بخش ایرانی 

 و بیش از 22هزار هکتار از بخش عراقی 
تاالب سوخته است.

7۰۰۰ هکتار
 از وسعت این تاالب 
 در ایران با   شدید آب

مواجه است.

۱.۶ میلیارد
 تا ۱.۹ میلیارد مترمکعب 
 حقابه تاالب هورالعظیم
در بخش ایرانی است.
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روســتای شــانه تراش در غرب 
مازنــدران، این روزهــا نه فقط گزارش

به دلیل طبیعت بکر و چشم انداز 
منحصر به فردش بر ســر زبان ها افتــاده، بلکه 
نخســتین روســتایی اســت کــه فعالیت های 
گردشگری ارگانیک در آن شکل گرفته  و دنبال 
می شــود. اهالی روستا 4ســال پیش با حمایت 
وزارت کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی، انجمن 
روســتایی تشکیل دادند تا روســتای 500ساله 
شانه تراش را با تجربه سبک زندگی روستایی به 
گردشگران معرفی کنند. مشارکت اهالی روستا و 
پای کار آمدن اداره های اســتان، باعث پیشرفت 
طرح های گردشــگری ارگانیک شد؛ تا جایی که 
به گفته اســتاندار مازندران، روستای شانه تراش 
می تواند الگوی روستاهای دیگر در حوزه تقویت 
اقتصاد بومی، احیای فرهنگ و سنت های بومی، 
حفظ اراضی روستا و در نهایت پایلوت گردشگری 
ارگانیک مبتنی بر کشــاورزی و دامــداری در 
مازندران باشــد. در این گزارش به این روستا که 
شــمارش معکوس بــرای تکمیــل طرح های 

گردشگری ارگانیک را آغاز کرده، سری زده ایم.

حفظ خانه های روستایی 
نام روستای شــانه تراش محله دهستان دوهزار 
تنکابن با نام روستای گردشگری ارگانیک پیوند 

خورده است.
صادق برزگر، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی مازنــدران در توضیــح مفهوم 
گردشــگری ارگانیک به همشــهری می گوید: 
روستای گردشگری ارگانیک جایی است که سبک 
زندگی روستایی در آن رواج دارد. محیط زیست، 
معماری، فرهنگ، هنر و زیست بوم روستا به شکل 
بومی و دست نخورده اســت و گردشگر می تواند 
سبک زندگی روستایی را تمام و کمال تجربه کند.
روستای شانه تراش 25خانه روستایی و 200نفر 
جمعیت دارد. در نخستین روزهای مطرح شدن 
گردشــگری ارگانیک و تشــکیل تعاونی توسعه 

روستایی شانه تراش، فقط 17نفر از ساکنان روستا 
پای کار آمدند، اما حاال بعد از 4سال، تقریبا همه 

اهالی عضو تعاونی هستند.
پدرام کرکبــودی، از اهالی روســتا و مدیرعامل 
تعاونی توسعه روستایی شانه تراش به همشهری 
می گوید: یکی از دالیل استقبال اهالی این است 
که با حفظ زمین های کشاورزی و خانه های خود، 
همچنان می توانند میزبان گردشــگران باشند و 

درآمد داشته باشند.
او به مهاجرت معکوس به روستا هم اشاره می کند 
و ادامه می دهد: با وجود اینکه هنوز همه طرح ها 
اجرایی نشده، شاهد بودیم چند خانوار به روستا 
بازگشــتند و خانه های خود را با همان معماری 

سنتی احیا کردند.
معماری پایدار از ارکان اصلی توسعه گردشگری 
ارگانیک است؛ معماری برگرفته از تاریخ و فرهنگ 
منطقه که براساس نیازهای زندگی امروز طراحی 
شده است. برای همین، خانه های قدیمی روستای 
شانه تراش با همان معماری بومی بازسازی شده و 
خانه های جدید هم نمای سنتی روستایی به خود 

گرفته اند.
پالک چوبی خانه ها به نام ســاکنان است: خانه 
دایــی رمضان، خانه عمو قاســم، خانه مشــتی 
محمدحسین و... . توضیح مختصری هم نوشته 
شده که در این خانه می توانید دمنوش بخورید، 
شیر بدوشید، نجاری کنید، محصوالت کشاورزی 
برداشت کنید، لباس محلی بپوشید و... . خالصه 
اینکه گردشگران این فرصت را دارند تا به تجربه  
زیسته خود یک زندگی روستایی در کنار اهالی 

روستا را نیز اضافه کنند. مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی مازندران می گوید: 
ســرمایه گذاری در این حوزه، روســتاییان را به 
درآمد پایدار می رساند و از ســویی دیگر میراث 

ملموس و ناملموس سرزمین مان حفظ می شود.
گرفتن مجوز برای بومگردی اصلی ترین موضوع 
این روزهای شانه تراش است. هم اکنون 11خانه 
میزبان گردشــگران و 9خانه بومگردی دیگر در 

مسیر طی شدن مراحل اداری است.

چادرشب بافی و چوب تراشی
اهالــی در جریان تبدیل شــدن شــانه تراش به 
روســتای گردشــگری ارگانیک ســراغ احیای 
صنایع دســتی فراموش شــده روســتا رفتند و 

چادرشب بافی دوباره رونق گرفته است.
مدیرعامل تعاونی توسعه روســتایی شانه تراش 
می گوید: دستگاه ســنتی بافندگی به نام پاچال، 
از گوشــه انبارها بیرون آمده و زنــان و مردانی 
که بافندگی چادرشــب با این دســتگاه را بلد و 
استادکار بودند، مشغول کار شده اند. جوان ترها 
هــم در حال یادگیری هســتند. چوب تراشــی 
هم به عنوان صنایع دســتی قدیمی روستا جان 
تازه ای گرفته است. کرکبودی درباره وجه تسمیه 
روســتا می گوید: در گذشــته های دور، ساکنان 
روستا برای دســتگاه پاچال، شــانه های چوبی 
درســت می کردند و برای همین به این روســتا 
شــانه تراش می گویند. رنگ آمیزی نیمکت های 
مسیر گردشگری، ساخت 30النه پرنده و نصب 
چراغ های روشــنایی همگون با بافت روســتا از 

دیگر اقدامات انجام شده اســت تا روستا میزبان 
گردشــگران باشد. تکمیل 3مســیر گردشگری 
شامل گردشگری داخل روستا، گردشگری تا قله 
گردکوه و گردشــگری کالت و همچنین ساخت 
ســالن ورزشی در دســت انجام اســت. به گفته 
مدیرعامل تعاونی توســعه روستایی شانه تراش، 
تا کنون 50درصد به میزان گردشــگران روستا 
افزوده شده اســت. معــاون گردشــگری اداره 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
مازندران به همشــهری می گوید: اواســط دهه 
80بود که در روستای مجاور شــانه تراش، موزه 
مردم شناسی راه اندازی شد و در آن اشیا و اموال 
فرهنگی مرتبط با دامداری، کشــاورزی، پارچه 
بافی، پوشاک و دیگر لوازم زندگی روزمره ساکنان 
منطقه در معرض نمایش گذاشته شده است. این 
موزه به جذابیت گردشگری شانه تراش نیز کمک 
می کند. مهران حسنی به روستاهای دیگری در 
مازندران که قابلیت الگوبرداری از شــانه تراش را 
دارند، اشاره می کند و می گوید: لفور در سوادکوه، 
هزارجریب در نــکا و چهاردانگــه و دودانگه در 
ساری نیز اصالت روستایی خود را حفظ کرده اند 
و می توانند روستای گردشگری ارگانیک شوند. 
برای تشویق روستاییان به حفظ خانه های خود 
به آنان تسهیالتی برای دریافت مجوز بومگردی 

داده می شود.

   
شانه تراش، به عنوان پایلوت روستای گردشگری 
ارگانیک با شــعار »زندگی سالم، سفر ارگانیک« 
و نماد پرتقال به عنوان کشاورزی غرب مازندران 
میزبان گردشگرانی اســت که قصد دارند طعم 
زندگی روستایی در کنار ساکنان روستا را بچشند. 
با تکمیل طرح ها و مســیرهای گردشــگری در 
شانه تراش، مســافران تجربیات نابی را از سفر به 
روستا کســب می کنند؛ ضمن اینکه روستاییان 
هم با اقتصاد پایدار و حفظ کشاورزی، دامپروری و 

صنایع دستی به درآمدزایی می رسند.

 بیــش از 9میلیــون نفــر از جمعیــت ایــران 
را سالمندان تشکیل می دهند. که حدود 10درصد جامعه

جمعیت کشور می شوند، اما این درصد در استان 
مرکزی باالتر و حدود 11درصد است. استان مرکزی یک میلیون و 
429هزارو 454 نفر جمعیت دارد که بیــش از 150هزار نفر از این 
جمعیت را سالمندان تشکیل می دهند. به گفته مدیر گروه سالمت 
خانواده و جمعیت مرکز بهداشت استان مرکزی، 4درصد از جمعیت 
سالمند جزو گروه های پرخطر هستند و باید تحت نظر باشند. شهال 
نظری تأکید می کند این گروه، افرادی هستند که 2بیماری همزمان 
یا بیماری صعب العالج دارند یا به علت بیماری ناتوان شده و در منزل 
مانده اند و به همین دلیل جزو گروه های پرخطر محسوب می شوند.

جایگاه سوم استان مرکزی در سالمندی
به گزارش همشــهری، با توجه به ضرورت رســیدگی به این قشر، 
نخستین مرکز ویژه زوج های سالمند کشور روز دوشنبه )11مهر( با 
حضور مسئوالن استانی و خیران استان مرکزی در مرکز نگهداری 
سالمندان روستای ابراهیم آباد اراک افتتاح شد. این مرکز با 2میلیارد 
تومان اعتبار و با ظرفیت 30نفر به وسعت 400مترمربع با حمایت 

خیران ساخته شده است
سرپرست بهزیستی مرکزی با بیان اینکه این استان بعد از گیالن و 
مازندران جایگاه سوم را در میان استان های سالمند کشور دارد به 
همشهری می گوید: در استان مرکزی نیز به ترتیب تفرش، آشتیان و 

فراهان جمعیت سالمند بیشتری دارند.
به گفته محمد زیدوند، در کل اســتان مرکزی 156هزار ســالمند 
زندگی می کنند که از این میان 18هزار نفر تحت پوشش بهزیستی 
هستند و بخشی هم زیرنظر کمیته امداد امام خمینی)ره(  قرار دارند.

فاز سوم و اقامت زوج ها
مرکز راه اندازی شــده برای زوج های سالمند گرچه نخستین مرکز 
نگهداری از زوج های سالمند در کشور محســوب می شود، اما فاز 
ســوم از پروژه روســتای ابراهیم آباد اراک اســت. فاز یک و 2 این 
مرکز ویژه مردان و زنان ســالمند با ظرفیت اسمی 150 نفر پیش 
 از این افتتاح شــده بود که در حال حاضــر 33 زن و 65 مرد در آن

حضور دارند.  سرپرست بهزیســتی اســتان مرکزی با بیان اینکه 
سالمندانی که زوج هســتند یا حتی آنهایی که در مراکز نگهداری 
از ســالمندان دیگر ازدواج می کنند، می توانند از اقامت دائم در این 

سوئیت های شبانه روزی استفاده کنند، می گوید: بهزیستی به همه 
مراکز نگهداری از سالمندان یا افراد معلول براساس مجوز یارانه ای 
پرداخت می کند، اما بخشــی از هزینه ها هم از ســوی خانواده ها و 
بخش بیشتر آن از سوی خیران تامین می شود. زیدوند همچنین از 
راه اندازی مرکز سالمندان سخا در شهرستان خمین با هدف ارائه 
خدمات روزانه در حوزه فیزیوتراپی، کار درمانی، آب درمانی، مشاوره 
و مددکاری خبر می دهد و می گوید: مرکز سالمندان سخا نخستین 

مرکز آب درمانی در استان مرکزی محسوب می شود.

ترویج نگهداری سالمندان در خانه
سرپرست بهزیستی مرکزی در بخش دیگری از صحبت های خود 
تأکید می کند افزایش و توسعه مراکز نگهداری از سالمندان از دستور 
کار بهزیستی خارج شــده؛ زیرا افزایش این مراکز می تواند فرهنگ 
غلط نگهداری از سالمندان در این مراکز را ترویج کند. به جای آن، 
اقدامات و منابع حمایتی برای تقویت حضور ســالمندان در خانه و 
در جمع خانواده در دستور کار اســت. به گفته زیدوند، وجود مراکز 
نگهداری از ســالمندان و تقویت آنها هم یک ضرورت اســت؛ زیرا 
بسیاری از ســالمندان فرزند یا فردی را ندارند که از آنها نگهداری 
کنند یا شرایط نگهداری شان سخت است و هم خود سالمند و هم 

خانواده راضی هستند در این مراکز باشند.

   
استان مرکزی هفته گذشته نیز شــاهد راه اندازی فاز دوم مؤسسه 
خیریه ســرای خوبان آفتاب )ســخا( با هدف نگهــداری روزانه از 
سالمندان بود؛ فاز اول مؤسسه خیریه سرای خوبان آفتاب خمین 
در سال 1396با محوریت توانبخشی به افراد دارای ناتوانی جسمی 
و حرکتی به بهره برداری رســیده بود و فاز دوم این مؤسســه نیز 
با محوریــت مرکز نگهداری از ســالمندان و ارائــه خدمات به آنها 

بهره برداری شده است.

تجربه زندگی روستایی برای مسافران شمال
 روستای »شانه تراش« به عنوان نخستین روستای گردشگری ارگانیک کشور در مازندران معرفی شده است 

 ساخت واحدهای مسکونی
برای سیل زدگان یزد

کلنگ ساخت 20واحد مسکونی برای خسارت دیدگان ناشی 
از سیل اخیر به همت خیرین و با حضور استاندار و جمعی از 

مسئوالن در یزد به زمین زده شد.
به گزارش ایرنا، مهران فاطمی گفت: در پی بارندگی  اخیر و 
وقوع سیل ضمن رهن منزل برای خانواده های آسیب دیده 
از ســیل، اقدامات و فعالیت های الزم توســط دستگاه های 

خدمات رسان و مجموعه های مختلف انجام شد.
وی با اشاره به آواربرداری واحدهای تخریب شده و قرارگیری 
تعدادی از واحدها در آستانه ساخت مجدد، اظهار داشت: به 
همت شهردار یزد پروانه ســاخت این منازل در کوتاه ترین 
زمان ممکن صادر و زمینه آغاز عملیــات اجرایی 20منزل 

مسکونی خسارت دیده از سیل فراهم شد.
استاندار یزد در ادامه نوید آغاز عملیات اجرایی ساخت سایر 
خانه های آسیب دیده از ســیل، در آینده ای نزدیک را داد و 
تصریح کرد: به همت خیرین نیک اندیش و با بهره مندی از 
امکانات دولتی و سایر ظرفیت های موجود در استان، منازل 
سیل زده ای که صاحبان آنها به هیچ عنوان به لحاظ بنیه مالی 
امکان ساخت مجدد منزل را نداشتند، را ساخته و در اختیار 

آنها قرار خواهیم داد.
فاطمی با اشاره به پرداخت 50میلیون تومان وام بالعوض و 
150میلیون تومان وام قرض الحسنه و 200میلیون وام عادی 
به سایر صاحبان خانه های خسارت دیده از سیل، خاطرنشان 
کرد: وام ها دارای تنفس 3ساله و با دوره بازپرداخت 15ساله 
است. وی در بخش دیگری از سخنانش به تحویل تحهیزات 
و لوازم منزل به خســارت دیدگان از سیل اشــاره و تأکید 
کرد: به مــرور زمان تــالش می کنیم ابعاد مختلف ســیل 
جمع و خسارت ها پرداخت شــود. استاندار یزد خاطرنشان 
کرد: تا آخرین لحظه در کنار مــردم خواهیم بود و مجدانه 

پیگیری های الزم برای حل مشکالت را انجام می دهیم.

 پرداخت بیش از ۸۸درصد
 مطالبات چایکاران 

بیش از 88درصــد مطالبات چایکاران گیــالن و مازندران 
تاکنون پرداخت شده است.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، رئیس سازمان چای 
کشــور با اعالم این خبر گفت: از اردیبهشت امسال تاکنون 
94هزار و 270تن برگ ســبز چای بــه ارزش 788میلیارد 

تومان از چایکاران شمال کشور خریداری شده است.
به گفته حبیب جهانساز، 56هزار و 762تن معادل 60درصد 
چای خریداری شده امسال درجه یک و 37هزار و 508تن 
معادل 40درصد بقیه درجه2 بوده اســت. رئیس ســازمان 
چای کشــور افزود: تاکنون 696میلیارد تومان معادل بیش 
از 88درصد مطالبات چایکاران گیالن و مازندران پرداخت 
شده است. جهانساز تصریح کرد: از این مقدار برگ سبز چای 
تا امروز 21هزار و 211تن چای خشک استحصال شده است. 
حدود 60هزار خانوار چایکار در 25هزار هکتار باغ چای شمال 

کشور به تولید و پرورش این محصول اشتغال دارند.

 جابه جایی روزانه
16هزار مسافر در پایانه های تبریز

روزانه بیش از 16هزار مســافر با حدود 500سرویس سفر 
روزانــه از طریق پایانه های مســافربری این شــهر جابه جا 
می شــوند. به گزارش ایرنا، مدیرعامل ســازمان پایانه های 
شهرداری تبریز با اعالم این خبر گفت: روزانه 130دستگاه 
اتوبوس در پایانه های شــهر تبریز برای انتقال مسافران بین 

شهرهای مختلف سرویس ارائه می دهند.
 احمد زارعی با بیان اینکه بیش از 430دستگاه اتوبوس در 
پایانه های مسافربری تبریز مشــغول جابه جایی مسافران 
بین شهری هستند، اظهار داشــت: برای ارائه خدمات بهتر 
به مسافران اقدامات الزم جهت ایجاد امکانات رفاهی انجام 

می شود.
مدیرعامل سازمان پایانه های شهرداری تبریز گفت: در نیمه 
نخست ســال جاری با تالش همکاران، 100درصد بودجه  
سازمان پایانه های مســافربری شــهرداری تحقق یافته و 

140میلیارد ریال جذب شده است.
زارعی ادامه داد: برنامه ریزی بــرای احداث مجتمع تجاری 
مشــتمل بر کارواش و انبار مکانیزه برای ناوگان و مهمانسرا 
برای مســافران در 40هزار متر زمین واقع در پایانه مرکزی 
انجام شــده که با جذب ســرمایه گذار و مشــارکت بخش 

خصوصی اجرا می شود.

اتمام شبکه فاضالب زیدشت 
طالقان تا پایان سال

اجرای شــبکه فاضالب روستای زیدشــت طالقان به طول 
10کیلومتر تا پایان سال جاری به اتمام می رسد.

به گزارش مهر، معاون بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت 
آبفای البرز با اعالم این خبر گفت: روستای زیدشت به دلیل 
قرار گرفتن در حاشیه سد طالقان، در اولویت اجرای شبکه 
فاضالب و نیازمند جمــع آوری، تصفیه و دفع بهداشــتی 
فاضالب است.  ابوالقاسم رمضانی افزود: طول شبکه فاضالب 
این روستا 10کیلومتر اســت که تا کنون 8500متر آن اجرا 
شده و پیش بینی می شود تا پایان امســال، به طور کامل به 
پایان برســد. رمضانی با اشــاره به کلنگ زنی ساخت پکیج 
تصفیه فاضالب زیدشت توسط استاندار البرز در هفته دولت 
امسال افزود: عملیات خاکبرداری این پکیج تصفیه خانه از 
ابتدای مهرماه آغاز شده و با بهره برداری نهایی از آن تا پایان 
سال جمعیتی در حدود 2500نفر از خدمات دفع بهداشتی 
فاضــالب بهره مند خواهند شــد. وی تعداد انشــعاب های 
فاضالب این روســتا را 750فقره عنوان کــرد و گفت: برای 
پکیج تصفیه فاضالب روســتای زیدشت 32میلیارد تومان 

اعتبار صرف خواهد شد. 

 پالک گذاری دام های سبک
و سنگین در زنجان 

مدیرکل دامپزشــکی اســتان زنجان گفت: دام 
سبک و سنگین در استان زنجان باید هویت دار 
شوند و یکی از شــرایط الزم در ضوابط نگهداری 
و خرید و فروش دام، پالک گذاری دام های سبک 

و سنگین است.
به گزارش مهر، محمدباقر حاج کاظمی گفت: هدف 
از طرح پالک گذاری دام های ســبک و سنگین 
داشــتن بانک اطالعاتی دقیق برای آمارگیری 
به منظور برنامه ریزی جهت واکسیناسیون، امور 
تشــخیص و درمان دام، اصالح نژاد دام، میزان 
تولید گوشــت قرمز و شــیرخام و جلوگیری از 

قاچاق دام است.
مدیرکل دامپزشکی اســتان زنجان، با اشاره به 
اینکه صدور گواهی حمل بهداشتی-قرنطینه ای 
برای تردد دام هــای زنده اعم از گاو و گوســاله، 
گاومیش، گوسفند و بره، بز و بزغاله و اسب فقط به 
شرط داشتن پالک انجام می شود، گفت: براساس 
ضوابط و مقررات موجود دام هــای فاقد پالک، 
حتی در محل نگهداری آنها نیز قاچاق محسوب 

خواهد شد.
حاج کاظمــی تأکید کرد: همــه بهره برداران در 
استان زنجان موظف هستند با مراجعه به اتحادیه 
دامداران و شرکت های مورد تأیید معاونت بهبود 
امور تولیدات دامی ســازمان جهاد کشــاورزی 
نسبت به ثبت واحدهای مربوطه و پالک گذاری 

دام های خود اقدام کنند.

 خبر

میز خبر

گیالن- مازندران

یزد

آذربایجان شرقی

البرز

توسعه پایدار و اشتغال زایی در روستا 
 گردشگری و کشاورزی 2رکن اصلی پیشرفت پایدار در غرب مازندران شناسایی شده و گردشگری 
ارگانیک، تلفیقی از گردشــگری و کشاورزی است. گردشــگری ارگانیک ظرفیت توسعه انواع 
گردشگری ازجمله گردشگری سالمت، گردشــگری خوراک، گردشگری کشاورزی، گردشگری 
ورزشی، طبیعت گردی و گردشگری روستایی را در خود دارد. مسئوالن در تالشند غرب مازندران 
تا سال 1410با داشتن چنین ظرفیتی برای گردشگری ارگانیک به قطب گردشگری ارگانیک در ایران 

و منطقه غرب آسیا تبدیل شود.

مکث

عدد خبر

پایــان مهرمــاه ۵۵۰میلیارد تومــان برای 
تســریع در رونــد اجــرای مصوبات ســفر 
رئیس جمهوری به کهگیلویه و بویراحمد 
اختصاص می یابد. تا پایان سال همین 
مقــدار یــا بیشــتر نيــز اختصــاص داده 
می شود. به گزارش تسنیم، سیدصولت 
مرتضوی، معاون اجرایی رئیس جمهوری 
گفــت: طبــق بررســی های انجام شــده 
تعــداد قابــل  توجهــی از مصوبات ســفر 
رئیس جمهوری به کهگیلویه و بویراحمد 

انجام شده  است.

۵۵۰
میلیارد 

کهگیلویه و بویراحمد

سرپرســت ســازمان جهــاد کشــاورزی 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: امســال 
۷هزار و ۵۰۰تن گردو از باغات این اســتان 
برداشــت و روانه بازار مصرف می شود. به 
گــزارش مهر، حســین برزگر گفــت: از این 
سطح ۵هزار و ۶۰۰هکتار بارور و یک هزار و 
۸۰۰هکتار غیربارور است. استان بیش از 

۴۴هزار و ۵۰۰هکتار باغ مثمر دارد.

7۵۰۰
تن

چهارمحال و بختیاری

زنجان

 آذربایجان غربی به دلیل اشــتغال بیش 
از ۱۵هــزار خانــوار روســتایی و شــهری 
به صــورت مســتقیم در امــر کشــت و 
فــروش کــدو و آفتابگــردان آجیلــی، 
رکورددار تولید این محصوالت در کشور 
اســت. به گــزارش ایرنــا، اکبــر کرامتــی، 
کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس 
آذربایجان غربــی گفــت: امســال حدود 
۴۵هــزار تــن تخــم آفتابگــردان آجیلی و 
روغنــی از ۲۳هــزار و ۵۰۰هکتــار اراضــی 

زیرکشت برداشت می شود.

1۵۰۰۰
خانوار

آذربایجان غربی

اصفهانعکس خبر

هجوم آفت به باغات انار 

شهرستان شهرضا در جنوب استان اصفهان با داشتن 
باغ های انار، یکی از قطب های تولید این محصول در کشور 
است. در این منطقه با وجود ۱۸۰۰هکتار باغ، ساالنه ۱۷ تا 
۱۸هزارتن انار تولید می شد، اما امسال هجوم کرم گلوگاه 

انار به باغات، باعث نگرانی باغداران شده  است.
عکس: ایرنا/ زهرا باغبان

نخستین مرکز نگهداری از زوج های سالمند در اراک

ری
شه

هم
س: 

عک
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آمارها نشان می دهد میزان تولید 

خودرو
خودروهای ســواری در نیمه دوم 
ســال 11.4درصد افزایش یافته و 
جمعا 477هزار دستگاه خودروي سواری تولید شده 
است یعنی شرکت های خودرو سازی  در نیمه نخست 
امســال ماهانه 79هزارو 500دســتگاه خودروي 
سواری تولید کرده اند. با این حال روز گذشته معاون 
وزیر صنعت وعــده داد در نیمه دوم ســال ماهانه 
100هزار خودرو فروخته خواهد شد و قرعه کشی بر 
مبنای ثبت نام در ســامانه یکپارچه فروش خودرو 
حذف خواهد شــد. او همچنین مدعی شــد تعداد 
خودرو های ســواری عرضه شــده به بازار در نیمه 
نخســت ســال جاری رشــد 283درصدی داشته 
درحالی که اطالعات منتشــر شــده از شرکت های 
خودرو سازی  در سامانه کدال نشــان می دهد این 

میزان رقمی معادل 25.7درصد بوده است.
بــه گــزارش همشــهری، آمارها نشــان می دهد 
میزان تولید خودرو های ســواری تولید شــده در 
نیمه نخست امسال در شــرکت های ایران خودرو، 
سایپا و پارس خودرو 48هزارو 710دستگاه یعنی 
11.4درصد بیشــتر از پارسال بوده اســت. با این 
میزان افزایش ســطح تولید خودرو های سواری به 
476هزارو 969دستگاه رسیده است. این شرکت ها 
در نیمه نخست سال ماهانه به طور متوسط 79هزار 
500دســتگاه خودروي ســواری تولید کرده اند و 
چنانچه همین روند تا پایان ســال ادامه یابد جمع 
کل تولید شــرکت های خودرو ســازی  در خوش 

بینانه ترین حالت باید به مرز یک میلیون دســتگاه 
برسد. مقامات وزارت صنعت پیش از این اعالم کرده 
بودند برای اینکه جلوی افزایش قیمت خودرو گرفته 
شود باید سطح عرضه و تقاضا متناسب شود و برای 
اینکه سطح عرضه و تقاضا متعادل شود ساالنه باید 
1.5میلیون دســتگاه خودرو در کشور تولید شود. 
بنابراین آمار های موجود نشان می دهد سطح تولید 
خودروهای سواری همچنان کمتر از میزان تقاضای 
بازار است. اما روز گذشته معاون وزیر صنعت وعده 
داد ســطح تولید در نیمه دوم ســال افزایش یابد و 
حتی فرایند قرعه کشــی برای همه خودروسازان 
به غیراز یک خودرو ساز حذف شــود. با این حال او 
آمارهایی را در مورد میزان رشد تولید خودرو ارائه 
کرد که با آمار هایی که خودروســازان در ســامانه 
کدال منتشر کرده اند، تطابق ندارد. به گفته او تعداد 

خودرو های ســواری عرضه شــده به بازار در نیمه 
نخست سال جاری 283درصد رشــد داشته است 
درحالی که اطالعات منتشــر شــده از شرکت های 
خودرو سازی  نشان می دهد این میزان رقمی معادل 

25.7درصد است.

فروش ماهانه ۱۰۰ هزار خودرو 
معاون وزیر صنعت دیروز اعالم کرد برنامه افزایش 
تولید خودرو در نیمه دوم ســال دنبال خواهد شد 
و ماهانه به طــور منظم 100هزار دســتگاه خودرو 
در معرض فروش گذاشــته خواهد شــد. منوچهر 
منطقی تأکید کرد: با توجه به اینکه در 6 ماه نخست 
سال جاری 402 هزار خودروی ســواری کامل در 
2خودروساز بزرگ به بازار عرضه شده که در مقایسه 
با مدت مشابه ســال گذشته، رشــد بیش از 283 

درصدی را نشان می دهد، در عمل غیراز محصوالت 
یک خودروساز، همه خودروها از فرایند قرعه کشی در 

سامانه یکپارچه فروش خودرو خارج شده اند.
معاون وزیر صنعت با تأکید بــر اینکه در نیمه دوم 
امســال قرعه کشــی بر مبنای ثبت نام در سامانه 
یکپارچه فروش خودرو نخواهد بود افزود: در نیمه 
دوم امســال، عرضه همه خودروهای شرکت سایپا 
و دیگر شرکت های خودروســاز با توجه به متعادل 
بودن عرضه و تقاضا، توسط خود شرکت ها یا از طریق 

بورس کاال انجام می شود.
به گفتــه منطقــی فــروش محصوالت شــرکت 
ایران خودرو نیز در نیمه دوم سال در سامانه فروش 
خود این شرکت انجام خواهد شد. سخنگوی وزارت 
صنعت نیــز در این باره توضیح داد: ســامانه جامع 
فروش منحصر به ایران خودرو شده است و هم اکنون 
سایپا خودرویی برای عرضه در قرعه کشی ندارد. در 
نیمه دوم ســال همان اتفاقی که برای خودروهای 
سایپا رخ داد برای خودروهای ایران خودرو نیز تکرار 
خواهد شد و مطابق با قولی که داده شد تا پایان سال 
فرایند قرعه کشــی به صورت کامــل حذف خواهد 
شد. امید قالیباف تأکید کرد: قرعه کشی منحصر به 
تولیدات ایران خودرو می شود و به تدریج خودروهای 
ایران خودرو نیز از قرعه کشی خارج می شوند و در گام 
نخست تارا از فرایند قرعه کشی حذف شد. او اضافه 
کرد: ترافیک تقاضا در 3خودروي پژو 206، 207 و 
پژو پارس است و باید تا پایان سال افزایش تولید را در 

این 3 خودرو متمرکز کنیم.

رشد 11.5درصدی تولید خودرو
به گفته معاون وزیر صنعت قرعه کشی خودرو در نیمه دوم سال در سامانه یکپارچه انجام نخواهد شد

در نیمه نخست سال اتفاق افتاد

 توزیع میوه های فصل سرد، میانگین قیمت را در بازار میوه
از 60هزار تومان به 45هزار تومان کاهش داده است

عبور بازار میوه ازگرانی

در دومین هفتــه از پاییز، میوه های فصل ســرما در 

بازار
مغازه های میوه فروشی متنوع تر شده اند و پوست سبز 
نارنگی ها هم کم کم نارنجی شده اما هنوز 70درصد بازار 
در اختیار میوه های تابستانی است. سیب و انار و نارنگی های پوست سبز 
نزدیک به یک ماه است که به بازار آمده اند و به تازگی پرتقال و کیوی و 
خرمالو هم به آنها اضافه شده ولی نکته جالب در بازار میوه قیمت پایین تر 

نوبرانه های پاییزی در مقایسه با میوه های تابستانه است. 
از گالبی شــاه میوه با قیمت باالی 100هزار تومانی اش که صرف نظر 
کنیم، میانگین قیمت دیگر میوه های درختی در مغازه های سطح شهر 
تهران تابستان امسال هرگز از 60هزار تومان پایین تر نیامد و این نرخ های 
نجومی باعث شد بیشــتر خانواده ها به جای انواع میوه های درختی به 
ســمت میوه های جالیزی مثل هندوانه و طالبی و گرمک بروند که با 
احتســاب قیمت هر کیلو، انتخاب های به صرفه تری بودند. این قیمت 
باال هنوز هم وجود دارد و با اینکه فصل برداشــت بیشتر این میوه ها به 
آخر رسیده قیمت از حوالی 60هزار تومان پایین نیامده است. در یکی از 
مغازه های میوه فروشی غرب تهران، هر کیلو آلو شابلون 56.800تومان، 
شلیل و شبرنگ 60هزار تومان، هلو هسته جدا 45هزار تومان، انگور قرمز 
بی دانه ارومیه 85هزار تومان، انگور بی دانه زرد 68هزار تومان، شــلیل 
شــمس 68هزار تومان، هلو انجیری 53هزار تومان و گالبی 115هزار 

تومان به فروش می رسد.
این در حالی اســت که جز خرمالــوی 60هزار تومانــی، قیمت دیگر 
میوه های پاییزه در این مغازه از 50هزار تومان کمتر است: هر کیلو کیوی 
38هزار تومان، نارنگی 35هزار تومان، به اصفهان 48هزار تومان، سیب 
لبنان 48هزار تومان و پرتقال جنوب 54.800تومان. میانگین قیمت این 
میوه ها حدود 45هزار تومان است درحالی که هنوز هیچ کدام به مرحله 

عرضه انبوه نرسیده اند.

قیمت میوه های زمستانه رقابتی است
فروشنده ها دلیل این اختالف قیمت را ماندگاری باال و قابلیت میوه های 
زمستانی برای نگهداری طوالنی مدت می دانند که باعث می شود ضایعات 
آنها به حداقل برسد ، درحالی که میوه های تابستانی با توجه به ظرافت 
و حساسیت بافت آنها چنین شرایطی را ندارند و توزیع و نگهداری آنها 
پرهزینه تر است. یکی از فروشندگان در این زمینه به همشهری گفت: 
بارهایی که ضایعات می دهند قیمت باالتری دارند و به همین دلیل در 
میان میوه های پاییزی خرمالو 2برابر نارنگی قیمت دارد. دلیل دیگری 
که برای نرخ مناسب تر میوه های نیمه دوم سال عنوان می شود این است 

که به طور کلی حجم بار زمستانی بیشتر از تابستانی است. 
یکی از فعاالن بازار میوه با بیان این موضوع در گفت وگو با همشــهری 
افزود: با اینکه مرکبات در شمال و جنوب کشور تولید می شود اما محصول 
شمال، کل نیاز کشور را جواب می دهد و فراوانی بار، قیمت ها را رقابتی تر 
می کند. به گفته وی، پرتقال جنوب در شرایطی به بازار میوه تهران رسیده 
که هنوز پرتقال سال گذشته در انبارها وجود دارد، اما این شرایط برای 
بار تابستانی مهیا نیست و نیاز بازار باید از شهرهای مختلف در اقصی نقاط 
کشور و در حجم های کمتر تامین شود و گذشته از این امکان نگهداری 
طوالنی مدت در انبار و ســردخانه وجود ندارد. این عامل البته از سوی 
برخی دیگر از کارشناســان، به عنوان مولفه ای در جهت کاهش قیمت 

شناخته می شود.

گرانی دیگر کاالها میوه را گران کرد
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران با اشاره به اینکه بخش 
زیادی از میوه های تابستانه از شهرهای اطراف پایتخت تامین می شود، 
هزینه پایین تر حمل ونقل بار از این شهرها به تهران را عاملی برای توزیع 
ارزان تر دانست و به همشهری گفت: معموال به این شکل است که پایان 

فصل و میوه های آخر بار باید ارزان تر باشند و قیمت مناسب تری داشته 
باشند درحالی که امسال شــرایط برعکس شده و نوبرانه های ما قیمت 
مناسب تری دارند. اســداهلل کارگر افزود: با توجه به اینکه امسال مورد 
مهمی از آفت، سرمازدگی یا آسیب در باغ هاي میوه تابستانه نداشتیم این 
انتظار وجود داشت که در طول تابستان و با عرضه انبوه قیمت ها کاهش 

داشته باشد که این اتفاق در حد انتظار ما نیفتاد. 
وی با اشاره به اینکه قیمت بیشتر انواع میوه های درختی تابستان هنوز از 
توان خرید بخشی از مردم باالتر است، افزود: رشد قیمت دیگر کاالها بر 
قیمت میوه های تابستانه تأثیر گذاشت و درحالی که بهترین سال تولید 
را پشت سر گذاشتیم و میوه ها بیشتر از حاشیه تهران تامین شد اما به 
لحاظ افزایش نرخ در دیگر کاالها، قیمت میوه را باال نگه داشت. کارگر 
ادامه داد: میوه های ورودی فصل ما امسال خوشبختانه قیمت مناسبی 
دارند و با گذشــتن از زمان نوبرانه و با توزیع انبوه قیمت ها قطعا از این 
مقدار هم پایین تر می آید. رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و سبزی 
تهران درباره تامین بازار میوه های زمستانی گفت: درحال حاضر همه 
میوه های زمستانه شامل سیب، نارنگی، لیمو شیرین، پرتقال، کیوی، 
انار و خرمالو در میدان اصلی و مغازه های شــهر تهران عرضه شده و ما 
تنها منتظر انبوه شدن توزیع این میوه ها هستیم. کارگر افزود: با توجه 
به کیفیت نه چندان باالی میوه های ابتدای فصل، یک ماه ابتدای پاییز 
را هم کماکان میوه های تابستانه مورد استقبال مردم است اما در ادامه با 

توزیع انبوه زمستانه ها بازار و قیمت ها متعادل تر می شود.

چهره ها

تاالر شیشه ای

فروش حقوقی

فروش حقیقی

226

572

1530

1184

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

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

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 3هزارو 
311واحد، معادل 0.25درصد نزول کرد و به یک میلیون 
و 318هزارو 714واحد رسید. شاخص کل نیز با 998واحد 

افت به 381هزار و 113واحد رسید.

در مبادالت دیروز بازار سرمایه، قیمت سهام 
179شرکت رشد و 415شرکت کاهش یافت. قیمت 

سهام 23شرکت هم تغییر نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت دیروز بازارسهام، سهامداران حقیقی هزارو 
184میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم 

فروش سهامداران حقیقی به هزارو 530میلیارد تومان 
رسید. سهامداران حقیقی دیروز 346میلیارد تومان 

نقدینگی از بازار سهام خارج کردند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل ســهام شــرکت های حاضــر در بــورس و فرابــورس 
درمبــادالت دیــروز 56هزارمیلیاردتومــان نــزول کــرد و بــه 
5936هزار میلیارد تومان رسید. ارزش دالری کل بازار سهام 
ایران)بــورس و فرابــورس( با توجه بــه اینکه هــر دالر آمریکا 
دیروز در بازار آزاد در محدوده 33هزار و 270تومان دادوستد 
شد، هم اکنون معادل 178میلیارد و 420میلیون دالر است.
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ارقام به هزارمیلیاردتومان

ارزش معامالت بازار سرمایه

در مبادالت دیروز 143هــزارو 709میلیارد تومــان اوراق 
بهادار دربازار ســرمایه دادوســتد شــد که از ایــن میزان 
هزارو 756میلیارد تومان به معامالت خرد سهام و بقیه 
بــه اوراق بدهــی و معامــالت عمــده اختصــاص یافــت. 
ایــن ارقــام نشــان می دهــد ارزش کل معامــالت خــرد 
در دادوســتد های دیــروز 375میلیــارد تومــان معــادل 

17.6درصد افت کرده است.

ارقام به درصد  کل معامالت  معامالت خرد

صعود
نزول

بدون تغییر

4

67
29

قیمت جدید خرما در میادین
قیمت بعضی از ارقام خرما در میادین باال رفت. نرخ نامه جدید 
سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران نشان می دهد،طی 
یک ماه گذشته بیشتر انواع خرما بین 2 تا 6هزار تومان در هر کیلو 
رشد قیمت داشته اند. تغییرات قیمت بعضی دیگر نیز صفر بوده 
و نرخ این ارقام نسبت به شهریور تغییری نداشته است. هر کیلو 
خرمای مضافتی درجه یک نیز در نرخنامه جدید کیلویی 58هزار 

تومان قیمت گذاری شده است.

  حداکثر قیمت جوجه یکروزه ۱5 هزارتومان
محمدرضا صدیق پور، دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه 
گفت: برآورد ها حاکی از آن است که در مهر جوجه  ریزی با رشد 
10 میلیون قطعه ای به 110 میلیون قطعه برسد. قیمت کنونی 
هر قطعه جوجه یکروزه 7 تا 15 هزارتومان اســت. به طوری که 
70 تا 80 درصد با نرخ 8 هزارتومان و 20 درصد 15 هزارتومان 
عرضه می شود. به گفته او، مرغ هایی که هم اکنون به بازار عرضه 

می شوند، با جوجه 4 تا 5 هزارتومانی جوجه  ریزی شده است.

  کالهبرداری در تعمیر لوازم خانگی 
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی گفت: 
 اکنون هیچ برندی با عنوان سامسونگ یا ال جی در بازار نداریم 
مگر گوشــی تلفن همراه در غیراین صورت کاال تقلبی و بدون 
گارانتی است. یکی از مشــکالت ما مرکز اطالعات تلفنی 118 
و فضای مجازی اســت که 90 درصد تعمیرات شماره ها برای 
افراد سود جو و کالهبرداری اســت که مجوزی برای تعمیرات 
و نمایندگی لــوازم خانگی ندارند. مردم شــماره نمایندگی و 

تعمیرات را از مراکز معتبر تهیه کنند.

  فروش مرغ باالتر از 6۰ هزار تومان تخلف است
ســازمان تعاون روســتایی اعالم کرد که فروش مرغ باالتر از 
60 هزار تومان تخلف است. این سازمان به افزایش غیررسمی 
قیمت مرغ در هفته های اخیر اشاره کرده که هر کیلوگرم از این 
محصول حدود 5تا 10هزار تومان گران تر از نرخ مصوب به دست 

مصرف کنندگان می رسد.

  پسته فندقی 5۰ هزار تومان ارزان شد
مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی تولیدکنندگان 
پسته ایران، از کاهش 50 هزارتومانی قیمت عمده پسته فندقی 
نسبت به 4 ماه قبل خبر داد. محمود صادقی گفت: به رغم آسیب 
20درصدی سرما و سیل به باغات پسته استان کرمان، امسال 
حدود 120 هزار تن محصول پسته از باغات برداشت می شود که 
نسبت به تولید 135 هزار تنی سال گذشته تفاوت چندانی ندارد.

قیمت اسفند 1400
قیمت شهریور 1401

قیمت اردیبهشت 1401
قیمت مهر 1401

کیلوگرم/ تومان

پنیر؛ 5ماه بدون نوسان
قیمت انواع پنیرهای صبحانه بعد از تغییراتی که در 
اردیبهشت ماه داشــتند، در ماه های گذشته بدون 
نوسان بوده است. قیمت هر کیلو پنیر سفید ساده 
بسته به برند بین 100 تا 120هزار تومان و قیمت 
پنیرهای سنتی 200هزار تومان در هر کیلو است. 
هدفمندســازی یارانه ها نرخ انواع کاالهای لبنی را 

افزایش داد و بازار را رقابتی کرد.

 قیمت ها به تومان 

60.000سفید دانمارکی- 520گرمیپگاه

38.000سفید پرچرب- 400گرمیرامک

56.000الکتیکی- 400گرمیصباح

40.000سفید کم چرب- 400گرمیپگاه گلپایگان

44.000سفید الکتیویا- 400گرمیکاله

60.000سفید نیم چرب- 520گرمیمیهن

37.000فتا دوشه- 300گرمی هراز

61.000سفید نیم چرب- 500گرمیروزانه

میادین

بازار ها

سوپرمارکت
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دشتستان
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کبکاب
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زاهدی
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زرد طالیی
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جزئیات واردات خودرو به کشور اعالم شد
در شــرایطی که برخی خبر ها حاکی از آن است که واردات خودرو قرار اســت از آذرماه آغاز شود 
روزگذشته سخنگوی وزارت صنعت جزئیات تازه تری از این طرح ارائه کرد. به گفته قالیباف، هم اکنون 
درخواست واردات خودرو به وزارت صمت ارسال شده، اما بخش عمده درخواست ها ناقص بوده اند که 
ممکن است فرایند بررسی صالحیت واردات خودرو توسط افراد به طول بینجامد. او با بیان اینکه در حال 
بررسی درخواست های ارسال شده به وزارت صنعت برای واردات هستیم توضیح داد: دولت خودرو وارد 
نمی کند. ما شرایطی را برای واردات خودرو تعیین کرده ایم که یکی از آنها داشتن استاندارد های الزم 
است. اینکه خودرو های وارداتی تولیِد کدام کشور هستند بستگی به واردکنندگان و تعامالت آنها با 
سایر کشور ها دارد. قالیباف با بیان اینکه نمی توان تاریخ مشخصی برای واردات خودرو درنظر گرفت، 
افزود: فرایندهای واردات خودرو منحصر به وزارت صنعت نیست و دستگاه های دیگر نیز در این بخش 
نقش ایفا می کنند؛ به عنوان مثال وزارت صنعت نمی تواند در بخش تامین و تخصیص ارز یا ترخیص از 
گمرک دخالت کند و همین مسائل باعث شده زمان واردات خودرو را جلو و عقب ببرد. آنچه در اختیار 

ماست مطابق با روال در حال انجام است و به زودی آیین نامه اجرایی آن را اطالع رسانی خواهیم کرد.

مکث

مقایسه تولید و فروش خودرو های سواری در نیمه نخست سال نسبت به مدت مشابه پارسال

نام شرکت
تغییرات فروشتغییرات تولید6ماه 61400ماه 1401

مقدار)درصد(مقدار)دستگاه(مقدار)درصد(مقدار)دستگاه(فروش)دستگاه(تولید)دستگاه(فروش)دستگاه(تولید)دستگاه(
22146.0 ،75624.688 ،67650 ،27۹205۹341۹1، 2566۹08۹7ایران خودرو

017۹.۹ ،3.817-2۹0 ،6-265 ،188164308171، 158018282سایپا
1406.5 ،2447.34 ،3664 ،675801763، 62261506پارس خودرو

37825.7 ،71011.410۹ ،30748 ،25۹426 ،535428، ۹6۹685 ،476جمع

احسان خاندوزی 
وزیر اقتصاد

در ابتــدای ســال وضعیــت تولیــد منفی 
5.8 بــود که در شــهریور ماه ســال جاری 
به مثبت. 6.7 رسید. همچنین کاهش 
قطعی برق و اقدامات حمایتی دولت از 
تولید موجب شــد تا رشــد اقتصــادی در 
بهــار ســال 1401 بــه 4.3درصــد برســد. 
همچنین تورم تولیدکننده وضع بهتری 
دارد به طوری کــه این عــدد از 73درصد 
تورم تولید کننده در بهار سال گذشته به 
49درصد در بهار امسال کاهش یافت.

امیر هامونی
 مدیر بازار متشکل معامالت ارز 

پیـــــش از ایـــــن نــــرخ ارز فقــــــط روی 
ویترین هــای صرافی هــا موجــود بــود و 
مــردم باید بــا مراجعــه حضــوری صرافی 
مدنظــر خــود را انتخــاب می کردنــد امــا 
باتوجه به بخشنامه اخیر بانک مرکزی، 
از دیروز عالوه بر نمایش نرخ صرافی ها 
شاهد آن هستیم که نرخ خرید و فروش 
روی ســامانه بازار متشکل معامالت ارز 
ایران نمایــش داده می شــود. همچنین 
طــی 20 روز تعییــن شــده بــرای دریافــت 
ارز اربعیــن، یک میلیــون و 170 هــزار نفر 

نسبت به دریافت ارز اقدام کردند.



 آقای
هت تریک

 بر خالف تصور بیشتر آدم ها، اگر در یک خانواده 
فوتبالی به دنیا آمده باشــی، کار ساده ای برای 
فوتبالیست شــدن نداری؛ چرا که باید در سایه 
انتظار ســنگین، مقایســه های همیشگی و 
سختگیری های قابل توجهی رشد کنی. برای 
ارلینگ هالند اما، همــه دیوارها فروریختنی 
به نظر می رسند. او بیشــتر از استعداد، با یک 
»انگیزه« بزرگ متولد شد؛ با یک نقشه  که انگار 
همیشه توی جیب هایش بودند. او می خواست 
حــق پــدرش را از فوتبال بگیــرد؛ پدری که 
نتوانسته بود به همه خواسته های فوتبالی اش 
برسد؛ پدری که در لباس سیتی در برخورد با 
یک منچستری، آسیب دید و خیلی زود ناچار 
شد فوتبال را کنار بگذارد. ارلینگ، بی صبرانه در 
انتظار نخستین برخورد با منچستریونایتد بود. 
وقتی که در اتریش فوتبال بازی می کرد، یونایتد 
و مربی هموطن او سولسشر برای خریدش قدم 
جلو گذاشتند اما پاسخ هالند، یک »نه« بزرگ 
و قاطع به سمِت قرمزرنگ شهر منچستر بود. او 
به دورتموند رفت، با شرایط بازی در لیگ های 
معتبر اروپایی منطبق شــد، به لحاظ ذهنی و 
فیزیکی پیشــرفت کرد و به تیم سابق پدرش 
پیوســت. پدر او زمانی پیراهن کوچک سیتی 
را برایش هدیه گرفته بود و حــاال هالنِد دوم، 
پیراهن باشگاه را به پدرش هدیه داد. کمی قبل 
از شروع فصل، ارلینگ در گردهمایی هواداران 
سیتی در پاســخ به هواداری که پرسیده بود: 
»بیشتر از همه، منتظر کدام حریف هستی؟«، 
به سراغ جواب جالبی رفت: »شاید خوب نیست 
که این کلمه را بگویم... اما منچستریونایتد!«. 
او در نخستین برخوردش با منچستریونایتد، 
یک توفان بزرگ در اتحاد به پا کرد. هالند مثل 
یک موج سهمگین آمد و همه  چیز را از بین برد. 
او مثل آوار، روی سر یونایتدی ها خراب شد و در 
پایان مسابقه، یک جمله کنایه  آمیز برای تیم 

رقیب کنار گذاشت: »منچستر، آبی است!«
 کاری کــه هالنــد در دربی منچســتر انجام 
داد، بازی بــا اعداد و ارقام بود؛ مهارنشــدنی و 
اعجاب آور. او تبدیل به نخستین بازیکن تاریخ 
لیگ برتر شد که در نخستین تجربه حضور در 
دربی منچستر هت تریک می کند. از سال 1970 
و بعد از فرانسیس لی، هیچ کدام از ستاره های 
ســیتی موفق نشــده بودند در لیگ برتر 3بار 
دروازه منچستر را باز کنند و هالند به سادگی 
آب خــوردن چنین کاری انجام داد. ســیاهه 
رکوردهای استثنایی او در این بازی، همین جا 
تمام نمی شــود. هالند در این نبرد نخستین 
فوتبالیست تاریخ لیگ برتر لقب گرفت که در 
3 دیدار خانگی پیاپــی برای تیمش هت تریک 
می کند. این روزها اگر بلیت ورزشگاه اتحاد را 
داشته باشید، شانس تماشای هت تریک ستاره 
نروژی حتی بیشتر از احتمال تماشای باران در 
شهر منچستر است! او همچنین در این نبرد به 
دومین گلزن جوان تاریخ دربی های منچستر 
تبدیل شــد و پشت ســر کلچی ایهاناچو قرار 
گرفت. 3 هت تریک در 8 مسابقه لیگ برتر، همه 
شــک و تردیدها را در مورد هالند از بین برده 
است. او همین حاال توانسته به اندازه کریستیانو 
رونالدو در لیگ برتر هت تریک کند و سریع ترین 
زمان رســیدن یک مهاجم به 3 هت تریک در 
تاریخ لیگ برتر را رقم بزند. حاال دیگر هیچ کس 
درباره نام آقای گل این فصل لیگ برتر تردیدی 
ندارد. حــاال دیگر هیچ کــس او را رقیب هری 
کین و داروین نونیز نمی داند. هالند در کالس 
دیگری فوتبال بازی می کند. قبل از انتقال این 
ستاره به لیگ برتر، خیلی ها درخشش او را به 
بوندس لیگا ربط می دادند و باور داشــتند که 
این ســتاره در انگلیس، هرگز به اندازه دوران 
حضورش در آلمان گل نمی زند. رســیدن به 
14 گل در 8 بازی لیگ برتری اما چیز دیگری 
می گوید. هالند ابهت فوتبال انگلیس را به بازی 
گرفته است. بازیکنی که در زمین فوتبال، انگار 
پشت میز صبحانه نشســته و مشغول بلعیدن 

همه  چیز شده است!
 دنیای فوتبال در عصر افول مســی و رونالدو، 
ستاره ای نداشت که این چنین چشم ها را خیره 
کند. شاید تصور می شــد کیلیان امباپه همان 
ستاره ای اســت که در این عصر بیشتر از همه 
می درخشد اما شــاید این ارلینگ هالند باشد 
که به عدد و رقم های حیرت آور دوران مسی و 
رونالدو حمله می کند. او می تواند پادشاه جدید 
فوتبال اروپا لقب بگیرد؛ یک فوتبالیست کامل 
که هم قدم های بلندی دارد، هم ســریع است، 
هم شوت های خوبی می زند، هم ضربه های سر 
درخشــانی دارد و هم روبه روی دروازه حریف، 
مهارش عمال ممکن نیســت. جای خالی این 
ستاره در جام جهانی قطر، کامال احساس خواهد 
شد. شاید اگر او در یک کشــور مدعی به دنیا 
می آمد، چندبار فاتح جام جهانی می شد اما فعال 
ماموریت بزرگ زندگی اش، رساندن نروژ به دوره 

بعدی جام جهانی خواهد بود.
 ارلینگ به سیتی آمده تا منچستر و اروپا را »آبی« 
کند اما نیامده که یک اسطوره همیشگی برای این 
باشگاه باشد. پدر او مدتی قبل فاش کرد که پسر 
جاه طلبش، می خواهد در همه لیگ های معتبر 
دنیا بازی کند و هــر چند فصل یک بار تیمش را 
تغییر بدهد. او فعال در بوندس لیگا یک ستاره بوده 
و در لیگ برتر هم احتماال جام های زیادی را درو 
خواهد کرد. همه  چیز برای هالند، مثل یک فیلم 
سینمایی پیش می رود؛ فیلمی با یک نقِش اول 
ضدضربه. هنوز قرار اســت سکانس های جذاب 

زیادی به این فیلم اضافه شود.
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 حاال با کی روش
شانس صعود داریم

حشمت مهاجرانی  اعتقاد دارد تیم 
کی روش می تواند از گروهش باال بیاید

19

 B نازنین مالیی که برای اولین بار به فینال
جهانی رسیده از نداشتن امکانات گله دارد

10 سال پیش آرزوی 
امروزم را داشتم

 دوئل ایرانی
پیش چشم کی روش
امشب طارمی و سردار برای پست 

شماره9 تیم ملی با هم رقابت می کنند
1820

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده

برنامه بازی

پنجشنبه 14 مهر  1401
ليگ برتر ايران - هفته 8

پيکان

آلومينيوم
17:00

نساجي

ذوبآهن
18:00

سپاهان

پرسپوليس
20:00

جمعه 15 مهر 1401

مسرفسنجان

تراکتور
18:00

نفتم.س

گلگهر
19:00

ملوان

صنعتنفت
17:30

مسکرمان

هوادار
18:00

استقالل

فوالد
17:00

بایرنمونيخ

کلوببروژ

ليورپول

ویکتوریاپلژن

اتلتيکومادرید

گالسکورنجرز

20:15

22:30

22:30

مارسی

اینتر

اسپورتينگ

بارسلونا

20:15

22:30

ليگ قهرمانان اروپا

اینتراخت

تاتنهام
22:30

آژاکس

پورتو

ناپولی

بایرلورکوزن

22:30

22:30

ایران

ویتنام
11:30

فوتسال جام ملت های آسيا

مرحله آخر!غول

ترديدها را 
کنار بگذاريد، 

دنياي 
فوتبال حاال 
صاحب يک 
سوپراستار 

جديد شده 
است

تیتر یک
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تقریبا همین کار را هم کرد

افت ستاره هلندی؟

کلیدواژه؛ فحش پرتغالی

پنالتی اعالم شده به سود پرسپولیس 
در بازی با تراکتور بسیار عجیب بود 
و با هیچ منطقی جور در نمی آمد. 
اصــال مشــخص نشــد موعود 
بنیادی فــر چه چیــزی را پنالتی 
گرفت. تراکتوری ها به شدت نسبت به 
این اتفاق اعتراض داشتند و دقایقی طول کشید تا ضربه زده 
شود. بعد از مسابقه هم چند پیشکسوت پرسپولیس از اعالم 
چنین خطایی به سود تیم خودشان ابراز تعجب و ناخرسندی 
کردند. مثال پایــان رأفت در این مورد گفتــه: »فکر می کنم 
برای شخصیت پرســپولیس هم خوب نبود این پنالتی گل 
شود. اگر جای ترابی بودم توپ را بیرون می زدم. به عنوان یک 
پرسپولیسی دوست ندارم اینطور گل بزنیم و داور به ما محبت 
داشته باشد!« خب، البته خود ترابی هم ناخواسته همین کار را 

انجام داد و یک پنالتی فوق العاده بد به وسط دروازه زد.

یورگن لوکادیا پیش از فرا رسیدن 
تعطیالت لیگ برتــر، بهترین و 
آماده ترین ستاره لیگ برتر بود، 
اما به نظر می رســد او هم بعد از 
مرخصی بــا وضعیت پیشــین 
فاصله گرفته است. لوکادیا در 2بازی 
دوستانه پرسپولیس در طول تعطیالت موفق به گلزنی نشد و 
این روند را در بازی با تراکتور هم ادامه داد. درست مثل دیگر 
بازیکنان اصلی و تعویضی پرسپولیس، لوکادیا هم روز خوبی 
نداشت و نتوانست در فرم مطلوب و مورد انتظار ظاهر شود. 
او البته یک بار تیر دروازه تراکتور را به لرزه در آورد که در آن 
صحنه هم نبوغ و استعدادش روی فریب بازیکن حریف با 
حرکت بدن مشخص بود، اما نتوانســت گره از کار تیم باز 
کند. در مجموع پرسپولیس به لوکادیا بسیار وابسته است و 

آمادگی او نقشی حیاتی برای تیم ایفا می کند.

به نظر می رسد ســطح منازعات در 
فوتبال ایــران روزبــه روز نازل تر 
می شود و حاال کار به جایی رسیده 
که کلیــدواژه بحث ها به »فحش 
پرتغالی« کشیده است. بعد از جار 
و جنجالی که ریکاردو ســاپینتو پس 
از دریافت کارت قرمز در دیدار با گل گهر ســیرجان به پا کرد، 
نیمکت تیم حریف مدعی شد سرمربی استقالل اقدام به فحاشی 
کرده است. از این طرف اما استقاللی ها در دفاع از سرمربی شان از 
گل گهری ها پرسیدند: »شما از کجا فحش پرتغالی بلد هستید؟« 
حاال هم هاشم بیک زاده، دســتیار امیر قلعه نویی در این مورد 
گفته: »زمانی که فوتبال بازی می کردم 3 الی 4هفته در برزیل 
بودیم و به همین دلیل متوجه کلمات سرمربی استقالل شدم.« 
خب، خدا را شکر مشکل حل شد. منتظریم ببینیم بعد از فحش 

پرتغالی، دیگر کدام سوژه سخیف داغ خواهد شد.

وزنكته بازی چهره  ر

مددی در كار نبود!
یک روز بعــد از تاخیــر فاجعه بار در شــروع نبرد 
پرسپولیس و تراکتور در استادیوم آزادی، مدیر این 
مجموعه تغییر کرد. ورزشگاهی که برای میزبانی هر 
مسابقه رقم سنگینی از استقالل و پرسپولیس دریافت 
می کند، حتی توانایی آماده کردن نورافکن برای شروع 
مسابقه را هم نداشت و از آنجایی که خیلی زود هوا به 
سمت تاریکی می رفت، داور تصمیم گرفت مسابقه 
را تا روشن شــدن کامل نورافکن ها شروع نکند. این 
اتفاق در کشوری که همسایه اش به زودی جام جهانی 
را برگزار خواهد کرد، تاســف بار به نظر می رســید. 
ساعاتی بعد اما حکم برکناری احمد مددی از مدیریت 
مجموعه ورزشی آزادی روی خروجی خبرگزاری ها 
قرار گرفت. مهم تر از این برکناری اما این سوال بزرگ 
است که اساسا مدیری مثل مددی، با چه کارنامه ای در 
این جایگاه قرار گرفته بود؟ مگر نه اینکه او یک دوران 
ناامیدکننده را در قامت مدیر باشگاه استقالل سپری 
کرد؟ مگر نه اینکه او در این دوره با سرمربی تیمش 
مشکل داشت و روزهای سیاهی برای استقالل رقم 
زد؟ چطور کســی کــه در دوران مدیریت اش حتی 
نمی توانســت یک زمین تمرین برای استقالل مهیا 
کند، حــاال مدیر مهم تریــن و بزرگ ترین مجموعه 
ورزشی کشور شده بود؟ مددی در استقالل نه فقط 
با اعضــای کادر فنی، بلکه با گروهــی از بازیکن ها و 
حتی هوادارها نیز درگیر بود. او بعد از ترک اجباری 
استقالل در یک مصاحبه عجیب رادیویی، مدعی شد 
که جلوی سقوط این باشگاه به دسته پایین تر را گرفته 
است! همین چهره در کمال ناباوری، فرصت مدیریت 
مجموعه آزادی را به دست آورد و دوران تلخی را برای 
این مجموعه رقم زد؛ دورانی که در آن کیفیت چمن 
آزادی چند پله تنزل کرد، هیچ حرکت خاصی برای 
بازسازی ورزشگاه صورت نگرفت و تصاویر ارسالی از 
سکوها نیز به غایت نگران کننده بودند. حاال هم این 
احتمال وجود دارد که مددی بعد از ترک این جایگاه، 
یک پســت مدیریتی دیگر در فوتبال ایران به دست 
بیاورد؛ چرا که ظاهرا فوتبال ایــران برای مدیرانی از 
این دست، هیچ بن بستی ندارد! جالب اینکه به صورت 
همزمان با او، یکی دیگر از مدیران سابق استقالل یعنی 
امیرحسین فتحی نیز از کار در مجموعه انقالب برکنار 
شد. او هم در دوران مدیریت استقالل، تصمیم های 
اشتباه زیادی گرفته بود. خبر برکناری این مدیران 
را باید بــه فال نیک گرفت اما اتفــاق بهتر زمانی رخ 
می دهد که آنها اصال به چنین جایگاه هایی در فوتبال 

ایران نرسند!  

شانس صعود داریم
 حشمت مهاجرانی که خودش در 1978 آرژانتین سرمربی تیم ملی بوده، اعتقاد دارد تیم کی روش 

می تواند از گروهش باال بیاید
وز سوژه  ر

واجب؛ خیلی واجب
باز هم جای خالی کمک داور 

ویدئویی به چشم آمد
 2 پنالتی در دقایق پایانی 2 مســابقه بین گل گهر- 
استقالل و پرسپولیس- تراکتور، بار دیگر جای خالی 
فناوری کمک داور ویدئویی را نشــان داد. حاال دیگر 
صحبت کردن در مورد اصل این ماجرا تبدیل به کلیشه 
شده، اما این مصداق ها هســتند که تازگی دارند. در 
سیرجان پنالتی اعالم شده به سود استقالل درست بود، 
اما میزبان در هضم آن مشکل داشت و بازی به جنجال 
کشیده شد. نتایج آن داستان هم خشم عجیب و غریب 
ریکاردو ساپینتو و اتفاقاتی بود که همه را متحیر کرد. در 
تهران اما موضوع وخیم تر بود، چرا که پنالتی اعالم شده 
به سود پرسپولیس با هیچ متر و معیاری درست به نظر 
نمی رسید. تراکتوری ها هم به طور مفصل به این موضوع 
اعتراض کردند و البته موعود بنیادی فر خوش اقبال بود 
که ضربه مهدی ترابی به گل تبدیل نشد. همه اینها در 
حالی است که حتی پیش از مسابقات جنجالی هفته 
اخیر هم فریاد اعتراض کارشناســان بلند شده بود و 
مثال حسین عســگری می گفت سطح اشتباهات در 
فوتبال ایران بسیار بیشتر از استاندارد است. حاال باید 
دید آقای مهدی تاج که گفته بود بــه ورود VAR به 
فوتبال ایران خوش بین است، باالخره این سیستم را 

وارد می کند یا نه.

فوتبال ایران

به رنگ تحول!
موتور تیم قربان بردی اف، باالخره روشن  شده و آنها 
خودشان را به آرامی به صدر جدول نزدیک می کنند

 
قبل از مسابقه حســاس با پرســپولیس در آزادی، همه آمار و ارقام 
کامال علیه تراکتور بودند. این تیم در هر 6 بازی گذشــته اش مقابل 
پرسپولیس بازنده شــده بود و از آخرین پیروزی اش در مقابل این 
حریف، سال های زیادی می گذشــت. تراکتور در مقابل تیمی قرار 
گرفت که صدرنشین بدون شکســت لیگ برتر محسوب می شد و 
در 2 فصل گذشته، هرگز طعم شکست در یک  دیدار لیگ برتری در 
استادیوم آزادی را نچشــیده بود. شانس موفقیت تراکتور در چنین 
مسابقه ای اصال زیاد به نظر نمی رسید اما آنها توانستند زمین مسابقه 
را با برد ترک کنند و به طلســم طوالنی شکســت خوردن در برابر 
پرسپولیس پایان بدهند. تیم تبریزی حاال بیشتر از همیشه به چنین 
نتیجه ای نیاز داشت؛ نتیجه ای که شاید حکایت از شروع یک  عصر 
تازه در این تیم داشته باشد. البته که نمایش تراکتور در آزادی، کامل 
و بی نقص نبود. آنها حتی به حریــف پنالتی هم دادند و این احتمال 
وجود داشــت که برتری شان را از دســت بدهند اما از خط دروازه و 
محمدرضا اخباری تا نوک حمله بــا محمد عباس زاده، تراکتوری ها 
به خوبی به وظایف شــان عمل کردند تا مهم ترین بردشان را در این 

فصل جشن بگیرند.
 تیم مشــکی پوش عصر یکشــنبه در آزادی، همان تیــم متزلزل 
هفته های ابتدایی لیــگ برتر بود. تیمی کــه در 4 هفته اول، حتی 
یک برد هم به دست نیاورد اما در 3 مســابقه بعدی، برنده شد و هیچ 
گلی هم دریافت نکرد. سیر تحولی تیم بردی اف، خیلی زود طی شده 
و آنها هفته به هفته، نمایش بهتری در زمین داشته اند. البته که قرار 
نیست این تیم از همین حاال برای قهرمانی لیگ مبارزه کند اما واضح 
اســت که تراکتور با این مربی، دیگر آن تیم آسیب پذیر چند فصل 
گذشــته نخواهد بود. تراکتور با تغییرات بسیار زیادی روبه رو شد تا 
راه اصولی پیشرفت را پیدا کند. حاال بردی اف و شاگردها بیشتر از هر 
چیز دیگری، به زمان نیاز دارند تا بتوانند به تکامل دلخواه شان برسند. 
اگر باشگاه از عادت همیشگی ایجاد تغییر روی نیمکت دست بردارد و 
یک پروژه درازمدت برای سرمربی روس تعریف کند، تراکتور در مسیر 
کسب موفقیت های فوق العاده ای قرار خواهد گرفت. آنها با پشت سر 
گذاشتن این سال های سخت، باید دوباره به همان تیمی تبدیل شوند 
که پای ثابت کورس قهرمانی لیگ و حضور در لیگ قهرمانان آسیا 
بود. تیمی که این چند فصل تنها شبحی از خودش را در لیگ برتر به 

نمایش گذاشته بود.

 درســت از روزی که مهدی تاج به فدراســیون فوتبال بازگشت و 
تغییرات فوری در راس کادر فنی تیم ملی بزرگســاالن اجرا شد، 
انتظار می رفت دامنه این تغییرات به تیم ملی امید هم کشیده شود. 
تقریبا همه می دانستند که احتمال ادامه حضور مهدوی مهدوی کیا 
در این منصب چندان باال نیســت. او نتایج خوبی به دست نیاورده 
بود، اگرچه این موضوع با توجه به جوان ســازی تیــم ملی امید و 
هدف گذاری مهدوی کیا برای آماده کردن تیم در انتخابی المپیک 
2024پاریس قابل توجیه به نظر می رســید. با ایــن همه اما، خود 
مهدوی کیا هم از شرایط کارش در تیم امید راضی نبود. باشگاه ها با 
این مربی همکاری نمی کردند و او به دفعات گفته بود: »با این شرایط 
تیم ملی امید حتی به فرودگاه هم نمی رسد، چه برسد به پاریس.« 
حتی حضور تیم ملی امید کشورمان در بازی های کشورهای اسالمی 
هم به دلیل همین عدم همکاری باشگاه ها لغو شد تا وخامت اوضاع 

آشکار شود.آنچه اما به فرضیه پایان نانوشــته همکاری کیا با تیم 
المپیک دامن زد، استوری خود او بود؛ زمانی که از خبرنگاران ورزشی 
عذرخواهی کرد و گفت چون نسبتی با فوتبال ایران ندارد نمی تواند 
به پرســش های آنان جواب بدهد. به این ترتیب روشن شد که کیا 
دیگر مایل به ادامه همکاری نیست و بعید به نظر می رسد فدراسیون 
فوتبال هم چندان از این بابت ناخشنود باشد. فراموش نکنیم همین 
فدراسیون بعد از قطع همکاری با دراگان اسکوچیچ، به او پیشنهاد 
داد هدایت تیم ملی امید را بر عهده بگیرد؛ پیشنهادی زننده که نه تنها 
 شأن خود اسکو در آن رعایت نشده بود بلکه عمال حضور مهدوی کیا 
در تیم امید را نیز نادیده می گرفت و توهین به او به شمار می آمد. در 
هر صورت به نظر می رسد این رابطه، در همین نقطه به پایان رسیده 
و تیم ملی امید با سرمربی دیگری راهی مسابقات انتخابی المپیک 

پاریس خواهد شد.

پایان اعالم نشده
مهدی مهدوی کیا و تیم ملی امید؛ رؤیایی که به پاریس نرسید

لیگ برتر ایران)جام خلیج فارس( 
امتیاز تفاضل گل گل -/+ باخت مساوی برد  بازی ها تیم رتبه
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امیرحسین اعظمی| تیم ملی فوتبال ایران در راستای آماده سازی اش 
برای حضور در جام جهانی2022 قطر، 2 بازی دوستانه با اروگوئه و سنگال 
انجام داد. نمایش تیم ملی در این دو بازی با تمجید اکثر کارشناسان در 
فوتبال ایران همراه شد و باعث شد نگاه ها به آینده این تیم در جام جهانی 
تغییر کند. حشمت مهاجرانی، سرمربی تیم ایران در جام جهانی1978 
آرژانتین، یکی از نفراتی است که به آینده به تیم ملی با مربی پرتغالی اش 

خوش بین است.
 

  کی روش تغییر کرد
مهاجرانی صحبت هایش را با اشــاره به بازگشت کی روش به تیم ملی 
شروع می کند و می گوید: »زمانی که رفتار کی روش تغییر کرد و به این 
نتیجه رســید که با مردم و مطبوعات چگونه رفتار کند و در کنار خط 
پرخاشگر نباشد، طبیعتا شرایط تیم ملی هم عوض شد و حاال تیم ما 
یک نظم خاص در بیرون و داخل زمین پیدا کرده است. قبال هم گفته 

بودم که هم کی روش به مهدی تاج احتیاج دارد و هم تاج به کی روش. 
مسئله مهم این است که سرمربی تیم ملی در فاصله کمی که تا شروع 
جام جهانی باقی مانده، باید روی مســائل فنی تمرکــز کند تا ایران در 
بهترین شرایط ممکن راهی جام جهانی شود. به اعتقاد من تغییر کادر 
فنی و آمدن کی روش یک اتفاق منطقی بود چراکه او برخالف فوتبال ما 

ضعف برنامه ریزی و تشکیالتی ندارد.«
 

   آزاد گذاشتن بازیکنان
او در ادامه ســراغ بازی با اروگوئه می رود و می گوید: »در مورد بازی با 
اروگوئه باید بگویم که تیم ملی در این بازی نمایشی منطقی و عقالنی 
داشت. اگر شــما فوتبالیســت ایرانی را محدود کنید، طبیعتا خیلی از 

توانایی هایش را از دست می دهد ولی کی روش در بازی با اروگوئه و در 
زمان های خاصی از بازی، شــاگردانش را آزاد گذاشت و این نشانه های 
خوبی به ما داد. بازیکنان ما بین المللی هســتند و حــاال این توانایی را 
دارند که در بازی های سخت هم خودشــان را نشان دهند. البته در این 
بازی و همچنین بازی با ســنگال ضعف هایی در خط دفاعی دیده شد 
ولی کی روش این توانایی را دارد ضعف ها را تا شروع جام به کمترین حد 

ممکن برساند.«
 

   شانس صعود داریم
مهاجرانی درخصوص شــرایط تیم های گروه ایران و شانس صعود هم 

نظرات مثبتی دارد: »به هر حال خیلی از فوتبال دوستان ایرانی توقع 
دارند که ایران به مرحله حذفی جام جهانی راه پیدا کند ولی این کار 
ساده نیســت. بازی اول ما با انگلیس بســیار مهم و تأثیرگذار است. 
بازیکنان خودشان را باور کرده اند که می توانند مقابل تیم های بزرگ 
خودی نشان دهند. تیم ملی انگلیس و ولز فوتبالی با تکیه بر سرعت و 
قدرت انجام می دهند و ما باید با آگاهی کامل از سبک بازی و تفکرات 
آنها به میدان برویم. من این امید را دارم که تیم ملی مثل دوره قبلی 
نمایشی آبرومند داشته باشد و حتی راهی مرحله بعد شود. ما به هیچ 
عنوان نباید فریب نتایج اخیر انگلیس را در لیگ ملت های اروپا بخوریم، 
انگلیس تیم خوبی است که خوب فوتبال بازی می کند و باالنس خوبی 
در دفاع و حمله دارد. در مورد آمریکا هم باید بگویم که تیم فعلی آنها 
از تیم ملی 1998 قوی تر است ولی نمایش ما برابر اروگوئه باعث شد تا 
بازیکنان خودشان را باور کنند. مسئله مهم این است که در جام جهانی 
کمترین ضعف را در کارهای دفاعی داشته باشیم تا بتوانیم نتایج خوبی 

بگیریم.«

  یک یا 2مهاجم؟
2بازی تدارکاتی تیم ملی برابر اروگوئه و سنگال تردیدهایی را در چیدمان 
خط حمله ایجاد کرده و برخی معتقدند که کی روش در ترکیب ثابت از 
بین سردار آزمون و مهدی طارمی فقط از یک نفر استفاده خواهد کرد. 
مهاجرانی در این خصوص می گوید: »اگر در حمله و دفاع باالنس داشته 
باشــیم، به حضور همزمان این دو بازیکن در خط حملــه نیاز داریم و 
پیش بینی من این است که از هر دو بازیکن به صورت ثابت استفاده خواهد 
شد. آنها قدرت استفاده از موقعیت و دانش درگیری دارند و می توانند در 

هر لحظه درون محوطه جریمه حریفان خطرناک باشند.«

در آخرین روز هفته هفتم، پرسپولیس با یک گل برابر تراکتور 
شکست خورد تا طلسم 8سال شکست ناپذیری سرخ ها مقابل 
این تیم از بین برود. تنها گل این مسابقه را محمد عباس زاده، 
مهاجم پیشین پرســپولیس وارد دروازه قرمزها کرد و البته هر 
2تیم هم یک بار تیر دروازه همدیگر را به لــرزه در آوردند. این 
نخستین شکست پرسپولیس در لیگ بیست ودوم بود که به نظر 
می رسد تمرکز پایین سرخ ها، در مسیر ثبت آن نقشی اساسی 

ایفا کرد.

   این تیم، تیم تابستان نبود
پرســپولیس در آخرین روزهای تابستان در شــرایطی راهی 
تعطیالت شــد که از بهتریــن فرم ممکــن برخــوردار بود. 
سرخپوشان با 4 برد پیاپی و نمایش هایی که یکی از یکی بهتر 
می شد، نوید رســیدن به بلوغ فنی و تاکتیکی را می دادند، اما 
نخســتین بازی پاییزی آنها هرگز چنین رنگ و بویی نداشت. 
یحیی گل محمدی تیمش را با تک مهاجم و سیستم 4-2-3-1 

به میدان فرستاده بود. یورگن لوکادیا در پیشانی خط حمله قرار 
داشت و مهدی ترابی، سعید صادقی و سروش رفیعی از پشت سر 
او را حمایت می کردند اما روز، روز هیچ کدام از عناصر هجومی 
سرخپوشان نبود. لوکادیا که حتی در بدترین شرایط ممکن هم 
بازیکن استانداردی به نظر می رســد، یک توپ را به تیر دروازه 
حریف زد، اما مهدی ترابی بهترین بخت پرسپولیس برای کسب 
حداقل یک امتیاز را با از دست دادن پنالتی به باد سپرد. به این 
ترتیب سرخپوشان 3امتیاز مهم را از دســت دادند که ممکن 

است در پایان فصل به زیان آنها تمام شود.

  تمرکز؛ صفر
آنچه از پیش از مسابقه کامال به چشم می خورد، فقدان تمرکز 
کافی نزد پرسپولیسی ها بود. یحیی گل محمدی در نشست های 
خبری قبل و بعد از مســابقه به صراحت اعالم کــرد در مورد 
»فوتبال« حرفی ندارد و این موضوع در نوع بازی پرسپولیسی ها 
و نیز اظهارات برخی از آنها در پایان مســابقه مشخص بود. در 

نتیجه پرسپولیس یکی از ســردرگم ترین نمایش های سالیان 
اخیرش را ارائه داد، طوری که به قول گل محمدی شاید تراکتور 
می توانســت چند گل دیگر هم به این تیم بزند. توجه داشــته 
باشید سرخپوشان در حالی برابر تراکتور شکست خوردند که 
تیم حریف به دلیل نقص فنی هواپیما، تازه صبح روز بازی موفق 

به حضور در تهران شده بود.

  پنالتی زن تیم عوض می شود
در بازی با نفت مسجدســلیمان پنالتی به دســت آمده برای 
پرسپولیس را یورگن لوکادیا زد که گل شد و کام بک سرخپوشان 
رقم خورد. حتی آن روز هم مهدی ترابی پنالتی زن اول قرمزها 
بود، اما به درخواســت لوکادیا گوش کرد و پنالتی را به او داد. 
حاال اما پنالتی بدی که ترابی برابر تراکتور از دست داده، ممکن 
است منجر به تغییر پنالتی زن اول قرمزها در ادامه فصل شود. 
به هر حال، لوکادیا نشان داده حرفه ای تر است و شرایط روحی 

و روانی بهتری دارد.

خزان سرخ
پرسپولیس در نخستین نمایش پاییزی اش، نشانی از تیم قبل از تعطیالت نداشت
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لواندوفسکی 

در 9بازی این فصل با 

پیراهن بارسلونا موفق به 

ثبت 12گل و 2پاس گل شده؛ 

14تأثیر مستقیم روی 

گل های تیم.

مهم ترین بازی شب اول از هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا بین اینترمیالن و بارسلونا برگزار 
می شود، درحالی که 2 تیم شرایطی کامال متفاوت دارند. اینتر 5بازی از 10بازی در 
همه رقابت های این فصل را واگذار کرده و در سری آ 4باخت و 4برد داشته؛ یعنی 
50درصد احتمال دارد در هر بازی اینتر ببازد یا ببرد؛ مساوی ای در کار نیست. 
بارسلونا فعال روی ابرها سیر می کند و به طور مشترک و با تفاضل گل بهتر 
نسبت به رئال مادرید، در صدر اللیگا قرار گرفته است. بارسا بهترین خط 
حمله اللیگا را در اختیار دارد )19گل(، بهترین خط دفاع )یک گل( 
را داشته، بیشترین کلین شــیت )6( را ثبت کرده، بهترین گلزن 
)لواندوفسکی 9گل( را در ترکیب داشــته و بهترین پاسور ها 
)فاتی و بالده 3پاس( را به میدان فرســتاده اما اینتر یکی از 
3 خط دفاعی بد ســری آ را دارد و به اندازه هالند در لیگ 

گل زده )14گل(.
در روزهای اخیر روند برکناری سرمربیان در لیگ های 
بزرگ اروپایی سرعت یافته و همین دیروز 2 مربی در 
ســری آ و لیگ برتر انگلیس اخراج شدند. برونو الژ، 
سرمربی جوان ولورهمپتون پس از باخت 2بر صفر 
به وستهم از هدایت این تیم برکنار شد. تیم او در این 
فصل در 8بازی تنها 3 گل زده بود. الژ تنها 16ماه پس 
از نونو اسپریتو در این شغل دوام آورد و در 15بازی 
آخرش فقط یک برد دشت کرد. او 100میلیون پوند 
در این مدت برای خرید بازیکــن صرف کرده بود. از 
سویی، ســرمربی ســمپدوریا هم اخراج شد. مارکو 
جامپائولو پس از شکست مقابل تیم تازه صعود کرده 
مونتسا و با تنها 2 امتیاز )مقابل یووه و التزیو( در این 

فصل با حکم اخراج روبه رو شد.
شــاید پس از 2 بازی رفت و برگشــت با بارسلونا و 
همچنین دیدار هفتــه آینده ســری آ مقابل تیم 
سرسخت ساسولو، نوبت اخراج سیمونه اینتزاگی هم 
فرا برسد. گاتزتا گزارش داده که ژانگ، مالک چینی 
اینترمیالن از سرمربی تیمش دلخور است چون او در 
کنفرانس مطبوعاتی ادعا کرده بود که به هر باشــگاهی 
می رود، جام مــی آورد و باعث افزایش درآمدها می شــود. 
آخرین باری که اینتر تا پایان هفته هشــتم 12 امتیاز یا 
کمتر کسب کرده بود، به فصل 17-2016 و تیم تحت 
هدایت فرانک دی بوئر برمی گردد که این سرمربی 
هلندی در آن فصل خیلی زود شغلش را از دست 
داده بود. توخل و پوچتینو گزینه های چینی ها برای 

این پست هستند.
فرنکی دی یونگ، آرائوخو و ژول کنده برای بارسا نمی توانند به 
میدان بروند و در اردوی اینتر هم لوکاکو به طور قطع بازی را از دســت 
می دهد و الئوتارو مارتینس هم بعید است به این بازی برسد. در غیاب 

این دو کوریا و ژکو در خط حمله اینتر بازی می کنند.

 کارلوس کی روش این بار استثنائا توجیه خوبی برای غیبتش در ایران دارد؛ او قرار است امشب در ورزشگاه 
دراگائو، بازی پورتو- بایر لورکوزن را از نزدیک تماشا کند و ببیند از بین مهدی طارمی و سردار آزمون که 
انگار این روزها با هم رابطه خوبی ندارند، کدام یک الیق حضور در ترکیب اصلی تیم ملی ایران در جام جهانی 

هستند. کی روش در 2 دیدار دوستانه مقابل اروگوئه و سنگال این دو مهاجم را کنار هم بازی نداد و اتفاقا هر دو 
گل ایران هم توسط این دو و درحالی که به عنوان بازیکن ذخیره به زمین رفته بودند، به ثمر رسید.

لورکوزن در بوندس لیگا با کسب تنها 5امتیاز در رده یکی مانده به آخر لیگ قرار 
گرفته اما این را هم باید درنظر گرفت که بایرن و دورتموند رده سومی تنها 

10 امتیاز از آنها بیشتر دارند. پس هنوز جای ناامیدی نیست. بایر در بازی 
اول لیگ قهرمانان این فصل به کلوب بروخه بلژیک که پدیده این گروه است باخت اما در 

بازی دوم موفق شد 2بر صفر از سد اتلتیکوی قدرتمند بگذرد. اوضاع پورتو در اروپا خوب 
نیست؛ 2 باخت مقابل حریفان اسپانیایی و بلژیکی. حاال این دو دیدار رفت و برگشت 

بین 2 مهاجم ایرانی می تواند ضامن صعود یکی از 2تیم یا سقوط دیگری باشد.

برای بازی امشب طارمی طبق معمول باید از ابتدا 
در ترکیب قرار بگیرد و سردار منتظر فرصتی باشد 
تا به عنوان بازیکن جانشین به زمین برود. شاید 
وقتی او به زمین رفت، طارمی تعویض شده باشــد؛ اتفاقی که در 2 دیدار 

دوستانه اخیر ایران هم افتاد.

طارمی فعال از لحــاظ میانگین امتیاز چهارمین 
بازیکن لیگ برتر پرتغال است. او در پیروزی 3بر 
صفر هفته گذشــته مقابل استوریل، 3 پاس گل 
ثبت کرد و بهترین بازیکن زمین شد اما در برد 4بر یک این هفته مقابل براگا 

تنها یک پاس گل داد و نتوانست به رکورد عالی اش در این فصل ادامه دهد. 
براگا فصل پیش اجازه نداده بود پورتو بدون شکست قهرمان لیگ شود. 
شاگردان کونسیسائو تا این جای فصل با 19امتیاز پشت بنفیکا و هم رده 

با براگا در جایگاه سوم هستند و 3امتیاز با صدر فاصله دارند.

 هر دو دیدار قبلی بین 2 تیم را نماینده آلمان 
برده؛ زمانی که کای هاورتس رفت و برگشت 

برای این تیم گل زد و لوئیس دیاس زننده یکی 
از گل های پورتو بود. حاال آنها نیستند و نگاه ها به 2 مهاجم ایرانی است.

طارمی در 8بازی این فصل بــرای پورتو روی 8گل تأثیر 
مستقیم داشته؛ میانگین یک تأثیر روی گل در هر بازی؛ 5گل 

و 3 پاس گل. او یک بازی در لیــگ قهرمانان انجام داده مقابل 
اتلتیکو که به دلیل تمارض از زمین اخراج شده و بازی با بروخه را نیز از دست داده. عملکرد 

طارمی در 2 فصل اخیر با پورتو در اروپا 3 گل در 12بازی بود که 2 گل از این 3گل به چلسی و 
یوونتوس زده شد و گلش به چلسی تا نامزدی جایزه پوشکاش زیباترین گل سال هم باال رفت.

سردار در بازی های این فصل با پیراهن لورکوزن نه پاس گل داده و نه گلی 
زده و تنها یک بار با حرکت بدنش باعث شده، هم تیمی اش در موقعیت گلزنی 

قرار بگیرد. او در نیم فصل دوم سال گذشــته هم وقتی از زنیت به آلمان رفت، در 
9بازی حضور داشت و یک گل و یک پاس گل به نام خودش ثبت کرد. سردار با 6گل بهترین گلزن ایرانی تاریخ لیگ 

قهرمانان اروپاست؛ باالتر از طارمی و دایی 3گله و مهدوی کیای 2 گله و علی کریمی که یک گل زده.

با توجه به اینکه سردار در بایر پشت سر مهاجم اصلی یعنی پاتریک شیک به بازی گرفته می شود، 
شاید کی روش با تماشای او در بازی امشــب به این نتیجه برسد که به آزمون همین پست را در تیم ملی 

بدهد و از او پشت طارمی بازی بگیرد.

امشب طارمی و
     سردار برای پست

                   شماره9 تیم ملی
                                   با هم رقابت

                                                   می کنند

دوئل ایرانی
پیش چشم کی روش

سایه اخراج
 سیمونه اینتزاگی ممکن است پس از 2 بازی رفت
و برگشت مقابل بارسا شغلش را از دست بدهد

اگر 

جراردو ســیوانه نتواند 

از این دو دیدار پشــت هم نتیجه 

بگیرد، موقعیتش روی نیمکت لورکوزن 

به خطر می افتد. توماس توخل که گزینه همه 

نیمکت های باشگاه های اروپایی است، نخستین 

گزینه مدیــران لورکوزن برای جانشــینی 

سیوانه خواهد بود. توخل چند سال پیش 

با رودی فولر، مدیر باشگاه آلمانی بر 

سر انتقال به این تیم مذاکره

کرده بود.

غروب رونالدو 
طلوع ارلینگ

کریستیانو در 2 فصل اخیر گیر 2 مربی بدقلق افتاده 
و به نظر می رسد در حال تمام شدن است

سرانجام پس از 2 سال و 4ماه بارسلونا رنگ صدر جدول 
اللیگا را دید؛ البته به لطــف پنالتی به هدر رفته کریم 
بنزما مقابل اوساســونا و با تفاضل گل بهتر نسبت به 
رئال مادرید. درواقع صدر جدول اللیگا پس از تقریبا 
28 ماه یا به عبارت دقیق تر پس از 833روز دوباره به 
رنگ آبی اناری درآمد. بارســلونا آخرین بار در هفته 
بیست و نهم فصل 20-2019 در صدر جدول این رقابت ها 
قرار گرفته بود. این در آستانه بازی امشب بارسا با اینتر 
و در فاصله کمتر از 2 هفته مانده به ال کالسیکوی رفت 

اللیگا برای روحیه بارسایی ها بسیار خوب است.
    بنزما برای سومین بار پیاپی مقابل سرخیو اره را پنالتی 
از دست داد. او فصل پیش در بازی با اوساسونا و همین 

دروازه بان 2 پنالتی در یک مسابقه خراب کرده بود.
    از 7پنالتی اخیر رئال در اللیگا، 5پنالتی خراب شده؛ 
بنزما و ادن آزار مقابل سلتاویگو و کریم مقابل اوساسونا 

)3بار(.
    با ناکامی بنزما در گلزنــی و غیبت 3 هفته ای او 
هم اکنون لواندوفســکی 9گله گزینه اصلی آقای 
گلی اللیگا به حســاب می آید و تنها امید رئالی ها 

این است که وینیسیوس به روند گلزنی هایش ادامه دهد. 
وینیســیوس جونیور در این فصل با 6 گل بهترین گلزن 
فصل رئال مادرید بوده که 5 گل در اللیگا زده و یکی در لیگ 
قهرمانان. او که تنها بازیکن فیکس رئال در همه بازی های 
این فصل بوده، در فصل گذشته 22گل در همه رقابت ها 
برای این تیم به ثمر رساند و حاال در 8بازی 6گل زده. وینی 
برای زدن 6 گل اولش در رئال مادرید به 51 بازی نیاز داشت.
    این بدترین رکورد رئال مادرید در 23سال اخیر از 
لحاظ حفظ دروازه خودی بود؛ 7 بازی بدون کلین شیت. 
آنها در هر بازی یک گل خورده اند و این برای قهرمانی 
این فصل اصــال آمار خوبی نیســت. در تاریخ اللیگا 
فقط 5 تیم پس از گل خوردن در 7 بازی آغازین فصل 
توانستند به قهرمانی برسند؛ بیلبائو در فصل 1929-30، 
سه ویا در فصل 46-1945، اتلتیکو در فصل 1949-50، 
رئال مادرید در فصل 79-1978و بارســلونا در 
فصل 93-1992و 3 دهه از قهرمانی آخرین 

تیم با این آمار می گذرد.
    رئال برای اولین بار از فصل 00-1999 در 

همه 7 بازی اولش در اللیگا گل خورد.

بارسلونا پس از 28ماه به صدر جدول اللیگا برگشت
833 روز بعد

اوساســونا 03
پــس از 12 شکســت 

متوالی در برنابئــو در 2 حضور 
اخیرش در این استادیوم کار را به 
تساوی کشــاند. اوساسونا از فصل 

21-2020 تاکنون 3 تساوی 
مقابل رئال داشته.

03
از 

سال2020 رئال در 
3 بازی پیاپی مقابل اوساسونا 

به تساوی رسیده که بیشترین 
روند تســاوی مقابــل یک تیم 

اســت؛ پس از تســاوی ها 
مقابــل ویارئال.

سولسشائر، رالف رانگنیک، اریک تن هاخ و حتی سانتوس، 
سرمربی پرتغال افرادی بودند که رونالدو را در این یک سال 
به این روز درآوردند. کریستیانو رونالدو باز هم در این فصل 
موفق به گلزنی نشد. البته او در دربی منچستر نمی توانست 
از روی نیمکت دروازه من ســیتی را باز کند! اریک تن هاخ 
پس از پایان مســابقه در توجیه بازی ندادن به این ستاره 
پرتغالی گفت نمی خواسته در آن شرایط احترام رونالدو از 
بین برود. شرایط یعنی وقتی من یونایتد 5 بر یک از حریف 
عقب بود و درنهایت 6 بر 3 شکست خورد. مقصر پیش آمدن 
این شرایط خود سرمربی هلندی بود که از ابتدا به رونالدو، 
کاسمیرو و لوک شــاو بازی نداد. کریستیانو در 7بازی این 

فصل لیگ برتر تنها یک بار از ابتدا در ترکیب قرار گرفته.
    در پرگل ترین دربی تاریخ شــهر منچســتر و در روز 
ناامیدی رونالدو و فرگوســن که از روی سکوها این بازی 
را تماشا می کردند، ارلینگ هالند به رکوردهای دیوانه وار 
و عجیب خود ادامه داد. او 3 گل و 2 پاس گل در این بازی 
ثبت کرد و باالتر از فیل فودن، بهترین بازیکن زمین شد. 
جالب اینکه خود فودن هم در دربی منچستر موفق به ثبت 

هت تریک شد.

    هالند به نخستین بازیکن تاریخ منچسترسیتی تبدیل 
شد که موفق به هت تریک مقابل منچستریونایتد در یک 
بازی لیگ برتری می شود. فیل فودن نیز با هت تریک در 
همین دیدار، به دومین بازیکن تاریخ همشهری ها از این 

حیث تبدیل شد.
    هالند در تنها 8 بــازی، به رکورد تعداد هت تریک های 
کریســتیانو رونالدو در لیگ برتر انگلیس رســید. این در 
حالی است که ســتاره پرتغالی در 232بازی در لیگ برتر 
انگلیس 3 هت تریک داشــته اما بچه غول نروژی در تنها 

8بازی به این رکورد رسیده است.
    ارلینگ هالند دومین گلزن جوان تاریخ سیتیزن ها در 
دربی منچستر اســت. او در حالی در نخستین دربی خود 
موفق به گلزنی شد که تنها 22ســال و 73روز سن دارد. 
رکورد جوان ترین گلزن در اختیار ماریو بالوتلی است که 

در سن 21سال و 72روز موفق به گلزنی در دربی شد.
    مهاجــم نروژی نخســتین بازیکن تاریــخ لیگ برتر 
انگلیس اســت که در 3 بازی خانگی متوالی در این لیگ 
موفق به هت تریک می شــود؛ مقابل کریســتال پاالس، 

ناتینگهام فارست و منچستریونایتد.

    حاال هالند به اندازه اینتــر در این فصل گل زده؛ یعنی 
14گل در لیگ که به تنهایی 5گل بیشتر از تعداد گل های 

یوونتوس الگری در این فصل سری آ است.
    جالب اینکه مهاجم نروژی در این بازی تنها 35 لمس 
توپ داشــت یعنی از هر 7 لمس توپش، من سیتی به یک 

گل رسید. او 17پاس صحیح ثبت کرد.
    دومین گلزن برتر لیگ برتــر در این فصل هری کین 

است که نصف هالند گل زده؛ یعنی 7گل.
    فیل فودن به جوان ترین بازیکنی تبدیل شد که زیرنظر 
پپ گواردیوال به 50 گل می رسد و رکورد لیونل مسی را از 
این حیث می شــکند. گل دوم او پنجاهمین گلش برای 
گواردیوال بود. فودن 22 سال و 127 روز سن دارد؛ جوان تر 
از مســی که وقتی 50گل برای این مربی زد با  22 سال و 

162 روز سن.
    کوین دی بروینه و ســرگئی میلینکوویچ ساویچ تنها 
هافبک ها در 5 لیــگ بزرگ اروپایی هســتند که به آمار 
حداقل 20 گل و 20 پاس گل در 3 فصل اخیر رســیده اند. 
ســرگئی ســاویچ از فصل 21-2020 تاکنون 21 گل و 

25 پاس گل برای التزیو به ثبت رسانده است.
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بزرگانهمکشتیمیگیرند؟
طبق بندی که تیم های لیگ برتری در قرارداد ها 
قرارداده اند،اسمی ها هم مجبورند کشتی بگیرند

 لیگ برتر کشتی آزاد از 22 مهر و لیگ کشتی فرنگی به دلیل برگزاری 
مسابقات امیدهای جهان از  14آبان آغاز می شود.  در هر دو رشته 8 تیم 
حضور دارند که در 2 گروه 4تیمی قرار گرفته اند. از هر گروه 2 تیم صعود 
خواهند کرد و به صورت ضربدری مسابقه می دهند تا تیم های راه یافته 

به فینال و رده بندی مشخص شوند.
 

   مثلث قدرت در آزاد
با کاهش تعداد تیم های شرکت کننده در لیگ باید گفت در رشته آزاد 
3 تیم و در رشــته فرنگی 2 تیم متمول حضور دارند که کشتی گیران 
درجه یک با آنها قرارداد می بندند. در آزاد تیم های پتروپاالیش بلیش 
تاکستان، انبوه ســازان هوتن و صنایع مازندران تیم هایی هستند که 
توانسته اند عنوان داران جهان و المپیک را به خدمت بگیرند و از همین 
حاال خودشــان را به عنوان مدعی مطرح کنند. تیم بلیش تاکستان و 
انبوه سازان در یک گروه قرار دارند که  از حاال صعودشان قطعی به نظر 
می رسد و فقط برای اینکه کدام تیم به عنوان تیم نخست صعود کند 
با یکدیگر رقابت خواهند کرد. در گروه »ب« شرایط برای تیم صنایع 
بهتر است. این تیم سال گذشته قهرمان شد و با توجه به کشتی گیرانی 
که جذب کرده،  صعودش قطعی به نظر می رســد. ستارگان ساری از 
تیم های با سابقه لیگ هم در گروه »ب« قرار دارد که هر سال با حداقل 
هزینه بهترین نتیجه را کسب می  کند. پیش بینی می شود این تیم هم 

یکی از 2 تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی باشد.
 

   طالیی های بلگراد
کامران قاسمپور و رحمان عموزاد 2 طالیی مسابقات جهانی صربستان 
بودند که هر دو هفته گذشــته با 2 تیم مازندرانی به توافق رســیدند. 
قاســمپور دارنده 2 مدال طــالی جهــان در وزن 92 کیلوگرم با تیم 
انبوه ســازان به توافق رســید و عموزاد کــه در وزن 65 کیلوگرم در 
صربستان توانست مدال طالی جهان را کسب کند، به همراه برادرانش 
فرزاد و محمدعلی با تیــم صنایع مازندران قــراردادش را ثبت کرد. 
هدایت تیم صنایع مازندران را رضا یزدانــی برعهده دارد و مدیر فنی 
تیم انبوه ســازان کمیل قاسمی اســت؛ تیمی که هدایت آن را ایمان 
محمدیان قبول کرده است. امیر حسین زارع و یونس امامی 2مدال آور 
مسابقات جهانی صربستان هم با تیم پتروپاالیش بلیش تاکستان به 
توافق رسیده اند و در این میان روز گذشته زارع قراردادش را با این تیم 
ثبت کرد. علی سوادکوهی و محمدجواد ابراهیمی که هردو عنوان دار 
آسیا هستند هم قرارداد هایشان با تیم صنایع مازندران را ثبت کردند.

 
   یزدانی کشتی نمی گیرد!

حسن یزدانی، دارنده مدال نقره جهان در مسابقات جهانی صربستان 
تا به امروز با تیمی به توافق نرســیده اســت. یزدانی سال گذشته با 
تیم فوالدین ذوب آمل قرارداد بســت ولی تنها در تمرینات این تیم 
حاضر شد و در هیچ مســابقه ای روی تشــک نرفت. همین موضوع 
شــائبه این موضوع را به وجود آورد که یزدانی در قراردادش آمده که 
کشتی نمی گیرد و همین مسئله حواشی مختلفی را پیرامون او و تیم 
متمولش به وجود آورد. تیم فوالدین ذوب و یزدانی سال گذشته هیچ 
توضیحی درباره کشتی نگرفتن یزدانی ندادند! امسال تیم هایی که با 
کشــتی گیران عنوان دار قرارداد ثبت می کنند، در بندی جداگانه به 
تعداد کشتی هایی که آنها باید بگیرند هم اشاره داشته اند و از همین رو 

تمام کشتی گیران باید کمک حال تیم هایشان باشند.

   داستان فرنگی
فوالد مبارکه سپاهان و سیناصنعت ایذه، 2 تیم مدعی لیگ برتر کشتی 
فرنگی هستند که در 2 گروه مختلف قرار دارند. هدایت تیم اصفهانی را 
دستیاران سابق محمد بنا، رسول جزینی و بهروز حضرتی پور برعهده 
دارند و سیناصنعت طبق سنوات گذشته با هدایت ملک بویری پا به 
این مسابقات خواهد گذاشــت. محمدرضا گرایی، ستاره این روزهای 
کشتی فرنگی ایران تا به حال با تیمی قرارداد نبسته  و به نظر این تأخیر 

با توجه به دیر آغاز شدن لیگ کشتی فرنگی قابل توجیه است.

منهای فوتبال

جدول 8605
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افقی:
1- سیاره ســرد و آبی رنگ 
منظومه شمسی- بغل- سفید
2- خمیدگی کاغذ- کمک- 

دریاساالر
3- رودخانــه ارس- قلیل- 

پراکنده
4- خاتم الشــعرا- نخستین 
رقم از ســمت راست عدد- 

جیوه
5- از انواع تقســیم سلولی- 
اهل رشــت- دیــوار بلند و 

محکم
6- واحد اندازه گیری طول- 
بیماری کم خونی- تقاضای 

محترمانه
7- از طرح های شناخته شده 
فــرش دســتباف ایرانی- از 

گندم بروید- شکاک
8- هر نوبت نمایش فیلم در 

سینما- دارای حرکت کسره
9- نام چند تن از پادشاهان 
فرانســه بود- اشــاره- اسید 

نیتریک
10- مناسب- برادر رستم در 
شاهنامه- سیمی با ولتاژ صفر

11- روش- حالتی مخصوص 
زن آبستن- متنفر

12- خدای هنــدو- اطراف 
شهر- کنام
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عکاسی- شاعران- از ظروف 
آزمایشگاهی

14- نوعــی غــذای محلی 
گیالنی- اختراع گراهام بل- 

دست عرب
15- شــیعه بودن- سنگی 
قیمتی- شرکتی که سرمایه 

آن متعلق به چند نفر است
  

عمودی:
چهارپایــان-  1-  زاده 

هراس انگیز- حیران
2- هر عاملی که بر چگونگی 
انجام کاری تأثیر می گذارد- 

ستاره- غذای بیمار
3- لقب این شــاعر، طوطی 

بوده است
4- معاینــه پزشــکی- از 
ماشــین آالت کشــاورزی- 

استوار و محکم
5- رمــق آخــر- الزم و 

ضروری- لطف و مهربانی
6- مشــاور- ندا دهنده- در 

خود فرورفتن
7- اکنون- بدخلق و عصبی- 

گله چارپایان
8- دنیا و آخرت- شرعی

9- پاســخ غیرارادی موجود 
زنده به محــرک- بینی- از 

دین برگشته
10- محکم کردن- ســلول 

جنسی ماده- مهلت دادن
11- آقــای فرانســوی- گرفتن- 

صدای پنچری
12- ضربــه ای بر صــورت- پدر- 

شعله آتش
13- از آثار آندره ژید، نویســنده 

فرانسوی
14- حرف انتخاب- نخست زاده- 

نام قدیم بیت المقدس
15- زیبا و جذاب- برچسب- سبک 

15ادبی صائب تبریزی

جيلفااسفناومد
كشلاهماهرداصم
مهوميلهتانود

نيشيرتكشپشتنس
اتوسانتناضحت
مكارتاليومامي

ريدبانبمسارم
دوريشتسوپردنخ
شيتفتودنكشوت
روابرازاراكنا

ااهتاگدادماف
هكللكاكيهارمه

بولساهمانديب
ريهاشميرهوگلغ
دركيپملاهيرهش

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4314
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

436891572
159273486
278465139
825734691
691528743
347619258
714982365
963157824
582346917

متوسط

 1  5  6    
4       3 9
      1  2
  7  8     
 5  1  2  4  
    7  8   
9  8       
2 3       5
   9  7  1  963142578

185793642
247856391
492367815
578921436
316584729
854279163
639415287
721638954

ساده

متوسط

319526487
425718639
786349152
697483521
853192746
142675893
978251364
231864975
564937218

سخت

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

ساده

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

یازدهمی در بازی های المپیک و هشــتمی در مسابقات قهرمانی 
جهان، 2 نتیجه مهمی اســت که نازنین مالیی به فاصله یک سال 
به دســت آورده اســت و این روند نوید روزهای بهتری را برای او 
و قایقرانی ایــران می دهد. مالیی که در المپیــک توکیو بهترین 
نتیجه تاریخ را برای قایقرانــان روئینگ ایران گرفت، هفته پیش 
در مســابقات جهانی که در چک برگزار شد، برای اولین بار فینال 
B مسابقات جهانی را تجربه کرد. مالیی و هم تیمی هایش مشکل 
مهمی دارند؛ پیست استاندارد. مالیی می گوید تا 1700 متر نفر 
اول بود اما بعد از آن به خاطر تمرین نداشتن در پیست استاندارد 

نمی دانست باید چه کار کند.

   در ورزش به خصوص در ورزش زنان ایران کم پیش 
می آید یک نتیجه خوب تکرار شود. بعد از بازی های المپیک 

چه اتفاقی افتاد که توانستید در جهانی هم نتیجه بگیرید؟ 
مهم ترین کاری که می شد انجام داد، این بود که با مربی ام طوری 
برنامه ریزی کنیم که روند رو به رشــد داشته باشــم. اینکه یک 
ورزشکار بتواند سطح آمادگی اش را حفظ کند و دوباره به موفقیت 
برسد، خیلی سخت تر از این اســت که برای اولین بار نتیجه ای را 
بگیرد. قبل از اینکه به مسابقات قهرمانی جهان بروم، برنامه ما این 
بود که به فینال B مسابقات برسم ولی هدف گذاری اصلی ام این 
بود که رنکینگ المپیکی ام را در مســابقات جهانی ارتقاء بدهم و 
این اتفاق افتاد. حضور ما در مسابقات و نتیجه ای که گرفتیم حتی 

خارجی ها را سورپرایز کرد.

  در المپیک در سنگین وزن مسابقه دادید و در 
جهانی در سبک وزن. المپیک سخت تر بود یا جهانی، آن 

هم در وزن متفاوت؟
من سبک وزن هســتم و زمانی که در المپیک در سنگین وزن 
مسابقه دادم، کلی سروصدا کرد. آنجا رقابت با رقبای سنگین وزن 
سخت بود ولی در جهانی که در وزن خودم مسابقه دادم راحت 
بودم. اما جهانی سخت تر از المپیک است. در المپیک نفرات از 
قاره های مختلف انتخاب می شوند و بعضی از کشورها که نفرات 
بهتری دارند، نمی توانند در مســابقات حضور داشته باشند اما 
جهانی محدودیت ندارد و همه کشورها هستند. مثال در همین 
باز ی های توکیو تک نفره، ژاپن در مسابقات گزینشی طال گرفت 
و من نقره اما چون ژاپن می خواست با تیم 2نفره اش در المپیک 

شرکت کند، تک نفره اش را نیاورد.

   پس رســیدن از یازدهمی المپیک به هشتمی 
جهان در رقابت سخت تر خیلی باید باارزش تر باشد.

 دقیقــا همینطــور اســت. بابــت ایــن اتفــاق خیلــی 
خوشحالم.

   مســئوالن ورزش هم اهمیت کار شما را درك 
کرده اند؟

تازه به ایران آمده ام. پیام های تبریک رســید ولی آنطور که باید 
تبریک می گفتند، نگفتند.

10 سال پیش آرزوی 
امروزم را داشتم

نازنین مالیی که برای اولین بار به فینال B مسابقات جهانی رسیده 
کماکان از نداشتن امکانات گله دارد

   بعد از 8سال ایران در مسابقات قهرمانی جهان 
نماینده داشت. چرا در این سال ها تیم اعزام نشده بود؟ 

نظر مسئوالن وزارت ورزش و فدراســیون این بود که اگر امکان 
گرفتن مدال و نتیجه خوب هست، تیم اعزام شود. به خاطر اینکه 
هزینه های اعزام باال بود، ترجیح می دادند کســی در مســابقات 
شــرکت نکند اما بعد از اینکه در بازی هــای المپیک توکیو ثابت 
کردیم که می توانیم نتایج خوبی بگیریم، اجازه دادند به مسابقات 
جهانی برویم. با کاری که در این مسابقات کردیم، امیدواریم که 

برای مسابقات بعدی سخت نگیرند.

   گفتید از نتایجی که قایقرانــان ایران گرفتند، 
خارجی ها سورپرایز شدند. چه واکنشی داشتند؟ 

گزارشگران مسابقات در مدتی که مسابقه می دادیم، دائم اسم 
ایران را تکرار می کردند. می گفتند کــه قایقرانان ایران هم به 
سطح جهانی رسیده اند و رقیب نفرات اول این رشته هستند و از 
دوره های بعد باید روی این رقیب هم حساب کرد. آنها می گفتند 
پیش از این چین تنها کشور آســیایی بود که در سطح جهانی 
مدعی بود ولــی ایران هم به جمع مدعیان اضافه شــده، اینکه 
پیشرفت ایران از بازی های المپیک توکیو استارت خورده و ادامه 

دارد. می گفتند که از این پیشرفت شگفت زده هستند.

   غیر از شما ایران 2نماینده دیگر در این مسابقات 
داشت، آنها چطور کار کردند؟

خوب بودند. امیرحســین محمودی برای نخســتین بار بود که 
در این سطح مســابقه می داد. او 6ســال پیش در رده جوانان در 
مسابقات جهانی شرکت کرده بود و بعد از آن هیچ مسابقه ای در 
رده بزرگساالن نداشت. با این حال توانست نفر چهاردهم شود. قبل 
از این فقط محسن شادی توانسته بود نفر پنجم جهان شود. مهسا 
جاور هم با توجه به اینکه بعد از 2سال به ورزش برگشته بود، خوب 

کار کرد و توانست چند رقیب آسیایی را بگیرد.

   خود شما تجربه جهانی داشتید؟
سال 2011در قایق 4نفره مسابقه داده بودیم. یک بار هم در مسابقه 
زیر23 سال شــرکت کرده بودیم. این مســابقه خیلی متفاوت از 
مسابقات قبلی بود. آن سال ها آرزو می کردم به این جایی که امروز 

هستم، برسم که رسیدم.

   مشکل این رشــته نداشتن پیست 
استاندارداست و همچنان این مشکل پابرجاست.
بله پیست اســتاندارد نداریم. با مســئوالن کمیته 
ملی المپیک و رئیس فدراســیون صحبت کرده ایم 
تا حداقل بتوانیم در اردوهای برون مرزی در پیست 
مسافت بلند تمرین کنیم. در مسابقات جهانی ما تا 
مسافت 1500 متر با نفرات اول و دوم رقابت نزدیکی 
داشــتیم. خود من تا 1700متر نفــر اول بودم اما 
به دلیل اینکه پیســت 2کیلومتر نداریم، بعد از این 
مسافت نمی دانیم چطور باید عمل کنیم. فی البداهه 
تصمیم می گیریم و عمل می کنیم. کشورهای دیگر 
بیشــتر  از 100 بار در این پیست تمرین می کنند و 
مسابقه می دهند ولی ما مسابقه به مسابقه در پیست 

استاندارد پارو می زنیم.

    ســاخت این پیســت در ایران 
امکان پذیر نیست؟

13سال است که می  گوییم پیســت می خواهیم و 
هر بار مســئوالن در حد »انجام می شود«، »پیست 

می سازیم« قول می دهند ولی اتفاقی نمی افتد.

    چه مدت بایــد دراردوی خارجی 
باشید تا نبود پیست در ایران جبران شود؟

حداقل باید 2ماه اردوی خارجی داشــته باشیم. در 
مقایســه با کشــورهای دیگر این مدت ناچیز است 
اما به همین ناچیز هم قانع هســتیم. در مسابقات 
جهانی  آمریکا، کانادا، آلمان و انگلیس را که مهد این 
رشته است، گرفتم، آنها همه نوع امکانات دارند و ما 
یک پیست هم نداریم. اگر کمی از امکانات آنها را ما 
داشتیم، چه کارهایی می توانستیم انجام بدهیم که 

االن نمی توانیم.

اگرپیستداشتیم
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نسبت عکس
چراتعدادکتابهایسینماییزیاداما

شمارگانشاندکاست

تعدادزیاد،شمارگانکم.اینداستان
کتابهایسینماییاینسالهاست.1

اگردردهه۶۰تعدادانگشتشــماریکتاب
ســینماییدرچاپهــایمتعددمنتشــر
میشدند،حاالداستانکامالعکسشدهاست.
تعدادقابلتوجهیکتابســینماییمنتشر
میشــود؛کتابهاییکهعالقهمندانجدی
سینمادردهه۶۰آرزویخواندنشانراداشتند
ولــیآنموقعچیزینبودجــزمجلهفیلمو
»درکفیلم«و»شناختسینما«و»نشانهها
ومعنادرسینما«ویکیدوکتابدیگر.حاال
امافهرستکتابهایسینماییمنتشرشده
در۶ماهازســالبرابرهمــهآنکتابهایی
اســتکهدرطــولیــکدهــهبهبــازار

نشرمیآمد.

درعصردسترسیوگستردگیمنابع
بــهســرمیبریم.بــرایدانســتن2

مشــخصاتیکفیلمنهنیازیبــهفرهنگ
فیلمهایســینماییبهروزدانشوراستونه
دایرهالمعارفســینماییبیژنخرسند.دیگر
کسیبرایکسباطالعاتبیشترازفیلمیکه
تلویزیوندرعصرجمعهپخشکرده،بهمجله
فیلم،نامهنمینویســد.بایکجستوجوی
سادهدراینترنت،میشودپاسخسؤالهاییرا
گرفتکهدرگذشــتهبهســختیومرارتو
صبوریبهدســتمیآمد.درعصــردانلودو
زیرنویسفارســی،دیگرکســیبراییافتن
فیلمنامــه»ماجــرا«یآنتونیونی،ســراغ
بساطیهایخیابانانقالبنمیرود؛وشاید
درستترباشدکهبگوییمکمترمیرود.تازه
نسخهپیدیافهرکتابسینماییقدیمیو
نایابیهمدردسترساســت.هرفیلمیکه
بخواهید،هرکتابیکهعالقهمندبهخواندنش
باشیدوخالصههرمحصولمرتبطبهسینما،
بسیارآسانترازگذشته،دردسترستاناست.
همهاینهاخوباستوراهگشاوکارراهانداز.
اگــردرگذشــتهکلبضاعــتادبیــات
سینماییماندربارهمثالجانکاساوتیسدر
چندمقالهوگفتوگوچاپشدهدرنشریات
عموماکمیابقدیمیخالصهمیشــد،حاال
فقطدریکسال۴کتابپروپیماندربارهاین

کارگرداندرمیآید.

بهداخلکتابهاوشناسنامهشانکه
نــگاهمیکنیــم،اگــربــاتیــراژ3

۱۰۰۰نسخهایمواجهبشویم،بایدذوقکنیم،
چوناغلبکتابهایسینماییباشمارگان
کمتراز۵۰۰نسخهمنتشــرمیشوند.برنده
ماجراکتابهاییچون»هنرسینما«یدیوید
بوردولهستندکهکتابدرسیشدهاند.زمان
گذشتهودراینفاصلهازعشقبهمشقشب
رسیدهایم.بهاینکهبرایخواندهشدنبسیار،
بایدپاینمرهوکالسوســطباشدوگرنهدر
وضعیتعــادی،مگرآدمبیکاراســتکتاب
سینماییبخواند.دوســتیمیگفتبافردی
مواجهشدهکهمدعیتدریسسینماوتحلیل
فیلمبودوباافتخارمیگفتدرزندگیاشهیچ
کتابسینماییراورقنزدهاست.استادهمه
دانشســینماییاشراازطریقاینستاگرام
بهدستآوردهبودودرهمانفضاهممشغول
بهاشتراکگذاشتنآنچیزیبودکهازسینما
آموختهبود.تحلیلفیلمبــدوناینکهاصال
رابینوودودیویدتامپسونراحتیبشناسی.

بههمینسادگی.خیلیهمعالی.

ازهمینجاهاســتکهبایدعلتتیراژ
پاییــنکتابهــایســینماییرا4

جستوجوکنیم.البتهکهتیراژکتابدرایران
کالپاییناست.وبهشهادتآمارهایموجود
میتوانگفتدردهههایپیشروخیلیبیشتر
ازکتابمیخواندنــد.االنودرحوزهادبیات
سینمایی،کتابهایبســیاری،بهشکلیکه
میشودنمادینخواندش،وبرایجمعیبسیار
محدود،منتشرمیشود.حتمابخشیازماجرا
بهگرانبودنکتابارتباطدارد.قطعاخریداری
کتابســینماییجزواولویتهایاصلیحتی
عالقهمندانسینماهمنیست.غمنانپدرهر
عشقیرادرمیآورد؛عشقبهسینماکهجای
خودرادارد.امابازهماینتمامداستاننیست.
همهآنچهدربندهایقبلیاینیادداشتآمد،
تأثیرخودراگذاشــتهاندونتیجهشدههمین
وضعیتیکهمیبینیم.همینانتشــارنمادین
کتابســینماییکــهالبتــهبایدقــدردان
گستردگیاشباشــیمکهاگراینبازارکساد

است،درعوضمتنوعهست.
همینتنوعوگستردگیکتابهایسینمایی
رابایدغنیمــتبدانیم.بهنظرمیرســدمابا
جمعمحــدوداماثابتقدمیمواجههســتیم
کههنوزمخاطبکتابهایســینماییاست
واینبازارمتکثراماکسادهمبرهمیناساس
همچنانپابرجاســت.اینکههنوزدویســت،
ســیصدنفریهســتندکهحاضرنددستبه
جیبشــوندوجایســاندویچ،کتابیدرباره
فیلمنوآربخرند.همینهاکههنوزماندهاندو
میاناینهمهداستانوماجراهنوزبهتئوری
مولففکرمیکنند،باعثشــدهاندناشراندر
عصرســهولتچاپ،اینکتابهایسینمایی
راهمچنانمنتشــرکنند.وخالصهاینکهاین

داستانهمچنانادامهدارد.

شهاب مهدوییادداشت
روزنامهنگار
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روزهای خزان زده کتاب
گزارشهمشهریازوضعیتکتابفروشیهاوبازارکتاب

کســبوکارهایفرهنگــی

عمومــااقتصادهــایلرزانیکتاب
دارندومستعدندازهراتفاقی
متأثرشوند.وقایع2هفتهگذشتهتقریباتأثیر
بالواسطهایرویسالنهایســینماوتئاتر،
کنسرتهاوکتابفروشیهاداشتهوباعثلغوو
تعویقبرنامههایآنهایاافتفروششانشده
است.ازمیاناینکســبوکارهایفرهنگی،
کتابفروشیهامشکالتشــاندوچنداناست.
معموالهرسالپسازبرگزارینمایشگاهکتاب
تهران،کارکتابفروشــیهاتااواسطشهریورو
آمادهشدندانشــجویانودانشآموزانبرای

آغازسالتحصیلیجدیدکمرونقمیشود.
کتابفروشــیهاامیدوارندباشــروعماهمهر
کارشانرونقبگیردوروزهایبهتریراتجربه
کنند.در2سالگذشتهکهمدارسودانشگاهها
بهدلیلشیوعکرونابستهبودند،کتابفروشیها
مهرماهسوتوکوریداشتند؛البتهقرنطینه
خانگیوپرهیزازحضوردرمکانهایعمومی
باعثشدهبودکهدرصدبسیارناچیزیازمردم
روبهسویمطالعهبیاورندوبخشیازوقتشان
راصــرفکتابخوانــدنکنند،امــاافزایش
هزینههــایمختلفزندگیبهقشــرمحدود
کتابخواناجازهنمیدادکهبافراغبالوبدون
نگرانیازقیمتپشتجلدکتابهاخریدکنند.
امسالهموقایعیکهدرروزهایگذشتهرخداد
باعثشدهتاکتابفروشیها،بهرغمبازگشایی
مدارسودانشــگاهها،وضعیتچندانبهتری

نسبتبه2سالگذشــتهنداشتهباشند؛البته
جزاین،گرانشدنملزوماتانتشارکتابدر
هفتهاخیربهکاهشقدرتخریدکتابخوانان

ضربهدیگریواردآوردهاست.

گرانی 2تا 5درصدی طی هفته اخیر
در3،2سالگذشتهعادتکردهایمچاپجدید
هرکتابیباافزایشقیمتمنتشــرشود.گاه
برایخریدارانکتاباینسؤالپیشمیآید
کهچراکتابهادرهرچاپگرانترمیشوند؟
جواباینســؤالرابایددرباالرفتنقیمت
کاغذوسایرملزوماتانتشارکتابجستوجو
کرد.مطابقگــزارشخبرگزاریکتابایران،
بــازارمواداولیهحوزهچاپونشــرطیهفته
اخیر2تا۵درصدافزایشقیمتداشتهاست.
طبقرصدبازار،هرورقزینکنیزبا۵درصد
افزایشنسبتبههفتهگذشتهبابهای۶8هزار
و۵۰۰تومانخریدوفروشمیشود.هرکیلو
مرکبگالســهخارجیدرهفتهجاریحدود
2۱۰تا22۰هزارتومانقیمتگذاریشــده
کهنشــاندهنده3تا۵درصدافزایشاست؛
هرکیلومرکبگالســهایرانیرنگینیزبدون
تغییرقیمتدر2هفتهاخیر،حدود۱۴3هزار
تومانوهرکیلومرکبگالســهمشــکیبه
قیمت۱۱۱هزارتومان،هرکیلومرکبتحریر
رنگیایرانی۱2۴هزارتومانوهرکیلومرکب
تحریرمشکیایرانینیز97هزارتوماناست.
هرکیلوچسبصحافی،چســبسردایرانی

نیزبدونافزایشیاکاهــش8۰هزارتومانو
چسبگرمکیلویی۱7۰تا۱8۰هزارتومانو
الکلایزوپروپیلکیلویی۵8تا۶۰هزارتومان

عرضهمیشود.
نگاهیبهقیمتکاغذنیزنشاندهنده2درصد
افزایشبهایاینکاالست؛بهطوریکهدوشنبه
)۱۱مهرماه(هربندکاغــذچینی7۰گرمی
7۰در۱۰۰بهقیمــتیکمیلیونو3۰۰هزار
تومانوهربندکاغــذچینی7۰گرمی۶۰در
9۰بهقیمت77۰هزارتومــاندربازارعرضه
شدهاستکهنسبتبههفتهگذشتهدوشنبه
)۴مهر(رشــدقیمتدارد.همچنینهربند
کاغذچاپوتحریرچینیدرگراماژ8۰گرمی
7۰در۱۰۰آنبهقیمتیکمیلیونو33۰هزار
تومانوهربندکاغذچینــی8۰گرمی۶۰در
9۰بهقیمتیکمیلیونو3۰هزارتومانخرید
وفروشمیشود.برایناساس،قیمتهرکیلو
کاغذگالسه9۰گرمی7۰در۱۰۰نیز3۶هزار
تومان،هرکیلوکاغذگالسه۱28گرمی7۰در
۱۰۰بهقیمت33هزارتومــان،هرکیلوکاغذ
گالسه2۵۰گرمی7۰در۱۰۰بهقیمت۴۱هزار
تومان،هرکیلوکاغذگالسه3۰۰گرمی7۰در
۱۰۰بــهقیمت۴9هــزارتومانوهــرکیلو
کاغذگالسه2۰۰گرمی7۰در۱۰۰بهقیمت
۴۱هزارتوماناست.همهاینقیمتهامیتواند
توضیحدهندهعلتافزایشقیمتپشتجلد
کتابهاوکمشــدنامکاندسترســیقشر

کتابخوانبهکتابباشد.

افت فروش کتابفروشــی های فیزیکی و 
آنالین 

در2سالگذشــته،کتابفروشیهایفیزیکی
ازفضایمجــازیبهعنوانراهــکاریمؤثر
برایحلمشــکلکاهشتعدادمشــتریان
از حضوریشــاناســتفادهمیکردنــد.
ســویدیگر،رونقفروشآنالیــنکتابدر
دورهکروناباعثافزایشتعدادســایتهای
فروشآنالیــنکتابشــدوهماکنونمیان
کتابفروشــانفیزیکیوآنالینرقابتیجدی
وجوددارد.گرانشدنکتابباعثشدهحتی
کســانیکهمعموالبهرفتنبهکتابفروشــی
وچرخیــدندرمیــانقفســههایکتابو
ورقزدنکتابهــایمختلــفعالقهدارند،
میاناینعالقهشــانوقیمتعموماپایینتر
کتابهایآنالین،دومــیراانتخابکنندو
قیدحضــوردرکتابفروشــیهایفیزیکیرا
بزنندوخریدآنالینراتجربــهکنند.بعضی
ازکتابفروشیهایآنالینهمخوببرقواعد
بازیمسلطشدهاندوبافروشهایتخفیفدار،
ارسالهایرایگانوبســتهبندیهایشیک
حسابیجایخودرادربازارکتاببازکردهاند،
امامشــکلیکهدر2هفتهگذشتهپیشآمده
ایناستکهمشــکالتاینترنتباعثشده
بهرغمشروعمهرماه روندثبتســفارشهاـ
کاهشداشتهباشد.حتیبرخیفروشندگان ـ
آنالینکتابسعیکردهاندباارائهتخفیفهای
جذابوزیادمشتریانشانرابهثبتسفارش

ترغیبکنند،امادروضعیــتفعلیگویااین
ترفندچندانجوابگونیست.

کتابفروشیهایفیزیکیهموضعیتچندان
مســاعدتریندارند.فرشــادجوادی،یکیاز
پرسنلکتابفروشیترنجستانبهشتواقعدر
خیابانشریعتیتهران،بههمشهریمیگوید:
»درروزهایگذشتهپسازآمارگیریایکه
انجامدادیم،متوجهشــدیمحدود2۰درصد
کاهشفروشداشــتهایم.ایندرحالیاست
کهمعموالمهرماه،شــبعیدماکتابفروشان
استوانتظارداریمکهازاواخرشهریورفروش
مابیشترشود.البتهفروشبخشلوازمتحریر
فروشگاهخوباســت،امافروشبخشکتاب
کندشدهاست.«جوادیقیمتباالیکتابها
راهمدرافــتفروشکتابفروشــانبیتأثیر
نمیداندومیگوید:»کتابیکهظرف2هفته
بهچاپجدیدرسیده،قیمتش۱۰تا۱۵درصد
افزایشداشتهاســت.درستاستکهقیمت
مواداولیهچاپکتابمــدامباالمیرود،امابه
هرحالکتابیکهبهچاپبعدیمیرسد،دیگر
هزینههاییمثلفیلــموزینک،حقتالیفیا
ترجمه،دستمزدویراســتارو...رانداردوباید
درچاپهــایبعدیکمیارزانترشــود،اما
افزایشقیمتمواداولیهچنیــناجازهایبه
ناشراننمیدهد.«جوادیمعتقداستدراین
وضعیتکسیتمرکزبرایکتابخواندنندارد
وطبیعیاســتکهبازارکتابدرایناوضاع

وضعخوبینداشتهباشد.

روزگاری که زنان اروپایی 
چادری بودند

نظریتاریخیبهپوششبانواناروپایی،تا
یکونیمقرنقبل

 هم نهان
 و هم نشسته پیش رو

بررسینظرموالنا
دربارهامامزمانعج

تعطیلی 
سینماها 

ســینماهای کشور در روز 
چهارشــنبه 13مهرماه از 
صبح تا ساعت 1۷ تعطیل 
خواهند بــود. محمدرضا 
صابری، سخنگوی انجمن 
سینماداران به مهر درباره 
وضعیت فعالیت سینماهای 
کشــور همزمان با سالروز 
امام حســن  شــهادت 
عسگری)ع( توضیح داد: 
تمامی سینماهای کشور از 
صبح روز چهارشنبه 13 مهر 
تا ساعت 1۷ تعطیل هستند 
و بعد از آن به مناسبت آغاز 
امامت حضرت ولیعصر)عج( 
فعالیت سینماها به حالت 
عــادی برقــرار خواهد 
بــود. وی دربــاره تغییر 
فعالیت ســینماها متأثر 
از ناآرامی هــای اخیر هم 
توضیــح داد: فعالیــت 
سالن های سینمایی طبیعتًا 
بستگی مستقیم به رفتار 
مخاطــب دارد و من نوعی 
به عنوان یک سینمادار، در 
ســاعت هایی که مخاطب 
نداشته باشم، قطعًا سالن را 
تعطیل می کنم. متأسفانه 
در روزهای اخیر هم ریزش 
مخاطبان در ســالن های 
سینمایی بسیار چشمگیر 
بوده است. صابری با تأکید 
بر اینکه فعالیت سینماها 
ادامه دارد گفت: مردم در 
این شرایط کمتر به سینما 
می آیند و اگر ســینمایی 
مخاطب نداشته باشد، مدیر 
سینما می تواند تصمیم به 
تعطیلی بگیرد. طبق قانون 
سازمان سینمایی هر سینما 
در طول روز باید 5 سانس 
داشته باشد که معموالً از 11 
تا 21 را در برمی گیرد. شاید 
بیشتر  مخاطب  ســالنی 
داشته باشد و تا 2 بامداد هم 
سانس بگذارد. از آن طرف 
وقتی مخاطبی نباشد همان 
سانس ساعت 21 هم تعطیل 

می شود.

هنرمندان 
پیشتاز

وزیرفرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی در چهاردهمین 
هنرمنــدان  همایــش 
پیشکســوت از پیشتازی 
هنرمندان در ایجاد نشاط 
در جامعه گفت. به گزارش 
همشــهری، محمدمهدی 
اســماعیلی در مراسمی 
که در شهر مقدس مشهد 
برگزار شــد، با ابالغ سالم 
رئیس جمهــور بــه نقش 
و  مســئولین  تأثیرگذار 
هنرمندان در آگاهی بخشی 
به جامعه اشاره کرد و گفت: 
مسئولین و اهالی فرهنگ و 
هنر از نقش تعیین کننده ای 
در آگاهی بخشی و تزریق 
امید و نشــاط در جامعه 
برخوردار هســتند که با 
اقدامات خــود می توانند 
به ایجاد آرامش و وحدت 
ملــی در جامعــه کمک 
بســیاری کنند. وی ادامه 
داد: خوشبختانه این روزها 
اغلب هنرمندان پیشــتاز 
عرصه امیدبخشی و ایجاد 
نشــاط در جامعه هستند 
زیرا به خوبی می دانند که 
کشور عزیزمان بیش از هر 
زمانی به انسجام و وحدت 
ملی نیاز دارد. اسماعیلی با 
بیان اینکه مسئولین وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
به خادمی اهالی فرهنگ و 
هنر افتخار می کنند، گفت: 
منافع ملی ایران عزیز در 
گــرو انســجام و وحدت 
است و نباید اجازه دهیم، 
کوچک ترین خدشه ای به 
انســجام ملی وارد شود از 
ســوی دیگر هنرمندان 
همواره آموزگاران مردم در 
وطن دوستی و شکل گیری 
اتحــاد ملــی بوده اند و 
انشــاءاهلل این مسیر را در 
کنار هم طی خواهیم کرد. 
عضو شورای عالی انقالب 
فرهنگی در بخش دیگری 
از ســخنان خود با اشاره 
به اینکه امنیت کشــور 
به راحتی به دســت نیامده 
است، خاطرنشــان کرد: 
به رغم سپری کردن برخی 
آشــوب ها باید با قاطعیت 
گفت، ایران عزیز ما نقطه 
آرامــش و ثبــات منطقه 
به شــمار می رود به طوری 
که قدرت های بزرگ دنیا 
چاره ای جز تسلیم در مقابل 

عظمت ایران ندارند.

 چریک پیر چه درسی 
به صدام داد؟

یادیازسرلشکرشهیدآبشناسان؛
تکاوریکهبهشیرصحراشهرتداشت

نخستینجلسهشورایعالیسینمادیروزبهریاستمحمدمخبر،معاون

اولرئیسجمهوربرگزارشد.سینما
بهگزارشهمشهری،دراینجلسهکهباحضوروزرایفرهنگوارشاد
اســالمیوآموزشوپرورش،دبیرشــورایعالیانقالبفرهنگی،روسایسازمانصداو
سیماوتبلیغاتاســالمیوهمچنینســایراعضایحقوقیوحقیقیاینشوراازاهالی
سینمابرگزارشــد،مخبر،هنروبهویژهســینماراازعواملمهماثرگذاربرابعادمختلف
زندگیانساندانستوتأکیدکرد:صنعتسینمانقشبسزاییدرتوسعهکشورحتیدر
زمینههایزیربناییواقتصادیوافزایشتولیدناخالصداخلیدارد.ویسیاستگذاریو
ریلگذاریبرایچشماندازسینمایکشوررایکیازاهدافتشکیلشورایعالیسینمادر
دولتسیزدهمبرشمردوگفت:درکنارتوجهبهامکاناتزیرساختیبایدبرنامهریزیبرای
تولیدمحتوامتناسبباارزشهایملی،دینیوانقالبیدردستورکارشورایعالیسینما
قرارگیرد.معاوناولرئیسجمهوربااشــارهبهمنویاتمقــاممعظمرهبریدرخصوص
تمدنسازیوافزایشتبادالتفرهنگیوهنریافزود:ســینمایکیازمهمترینابزارها
برایترویجوتبیینآموزههایدینیوارزشهــایانقالبیدربینجوانانایران،منطقهو
حتیجهاناستوبایدباافزایشوتقویتتولیداتمشترکسینماییباکشورهایمنطقه
یکحسمشترکونیازبینفرهنگجمهوریاسالمیباهنرمندانوفعاالنفرهنگیو
هنریکشورهایهمسایه،اسالمیوحوزهمقاومتشکلگیرد.مخبرگفت:درسالهای
گذشتهدرموردساختپروژههایمختلففیلمسازیباکشورهایحوزهتمدنیغفلتشده
وباوجودتربیتمتخصصانفیلمسازیازسایرکشورهادرایرانهنوزنتوانستهایمبهیک
زبانومحصوالتمشترکفیلمسازیواکرانآنهادراینکشورهابرسیمکهشورایعالی
سینمامیتواندباپیگیریمصوباتاینشورایکاقداممهموچشمگیردراینراستاانجام

دهد.ویهمچنینبهسیاستخارجیدولتسیزدهمدرراستایارتقایهمهجانبهروابط
باکشورهایهمسایهاشارهوتأکیدکرد:باتالشهایدولتسیزدهموتعاملگستردهدر
یکسالگذشتهیکظرفیتفوقالعادهبرایتعاملبادولتوملتهایهمسایهجمهوری
اسالمیایرانبهوجودآمدهاستکهدراینراستادیپلماســیفرهنگیوهنریباکمک
سینماگرانواهالیفرهنگوهنرمیتواندزمینهسازافزایشمبادالتومراوداتبینمردمو
دولتایرانبامنطقهشود.معاوناولرئیسجمهورخاطرنشانکرد:بایدیکبرنامهعملیاتی
ومشخصبرایماموریتهایدستگاههایمسئولدرحوزهدیپلماسیفرهنگیوهنری
وهمچنینتولیدفیلمهایمختلفتهیهوتدوینشود.مخبرباقدردانیازتالشهایوزیر
فرهنگوارشاداسالمیبرایتشکیلشورایعالیسینمادردولتسیزدهمگفت:مصوبات
شورایعالیسینمابایدبهنقطهایبرسدکهباتغییراتحاکمیتیدردولت،صداوسیماو

سایرارکانفرهنگیخدشهایبهتصمیماتاینشوراواردنشودتابتواندیکهدفگذاری
وریلگذاریبرایارتقایسینمایایراندرسطحمنطقهوجهانداشتهباشد.همچنین
دراینجلسهمحمدمهدیاســماعیلی،وزیرفرهنگوارشاداسالمیبااشارهبهتاریخچه
شکلگیریشورایعالیسینماوتوقفکاراینشــورادرسالهایگذشتهبهدلیلبرخی
ایراداتقانونیوآییننامههایتشکیلاینشــورا،گفت:دردولتسیزدهموباپیشنهاد
سازمانسینماییوپیگیریهایرئیسجمهورمقررشدشورایعالیسینمابارفعابهامات
قانونیشکلگیرد.درادامهاینجلسهمصوباتشورایعالیسینماازجملهساختمسکن
برایفعاالنحوزههنروسینماباکمکوهمکاریوزارتراهوشهرسازی،سازمانسینمایی
کشوروبانکهایعامل،تدویننظامنامهحقوقمعنویمخاطبانناظربهارزشهایدینی،
ملیوانقالبی،تولیدمشترکفیلمباکشورهایحوزهتمدنیوجبههمقاومتوطرحکمک
بهتجهیزوروزآمدسازیشعبونمایندگیدفترانجمنسینمایجواندرسراسرکشور
توسطاعضابحث،بررسیوتصمیمگیریشد.همچنیندراینجلسهاعضایشورایعالی
سینمادرخواستها،مطالباتوراهکارهایخودرابرایتوسعهوپیشرفتسینمایکشورو
همچنینحضورمؤثردرجشنوارههایبینالمللیونشاندادنچهرهاصیلفرهنگایرانی
واسالمیشاملتوجهبهسینمایموقعیتوراهبردیبراینشاندادنارزشهایانقالب
اسالمیودینیبهجهانیان،رعایتحقوقمعنویمخاطبان،توجهبهتولیداتسینمایی
حوزهمقاومت،افزایشفعالیترایزنانفرهنگیسفارتخانههایایراندرکشورهایخارجی
برایپخشفیلمهایایرانیدرسایرکشورها،افزایشتعدادسینماهادراقصینقاطکشور
درازایسرانهجمعیتیهراستان،فراهمآوردنامکاناتوسرمایهالزمبرایسینماگران
جوانبهویژهدرنقاطمحروممطرحکردند.ازجملهنظراتودیدگاههایاعضامیتوانبه
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شورایعالیسینماتشکیلشد
ریل گذاری آینده سینما
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 سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

پایه حرکت ایثارگری مردمی بوده و باید 
مردمــی بماند و مــا وظیفه داریــم وجهه 
ایثارگــری را به درســتی به جامعه نشــان 
دهیم. ایثارگران افراد حساس و باهوش 
و با ِعرق ملی بوده کــه در زمان مورد نیاز 
در میــدان حضــور داشــته اند. ایثارگران 
ظرفیت های زیادی برای جامعه محسوب 
می شــوند و توانایی هــای زیــادی دارنــد. 
بعضا تالش شــده جبهه ایثــار مخدوش 
شود و این افراد را درگیر مسائلی همچون 
ســهمیه و مادیات معرفی کننــد، این در 
حالی اســت کــه ایثارگــران ایجــاد ارزش 

افزوده برای جامعه دارند. ایسنا

 بهمن امیری مقدم
استاندار کرمانشاه 

شــهدا و ایثارگران الگویی مانــدگار برای 
جوانان مــا هســتند و باید ایــن الگوها را 
هرچه بهتــر و بیشــتر از طریق رســانه ها 
بــه نســل جــوان معرفــی کنیم. بخشــی 
از جانبــازان گرانقــدر حــدود ۴۰ ســال 
اســت کــه تنهــا ســقف را نــگاه می کنند 
امــا همچنان بــر عهد خــود هســتند و با 
یک ایمــان قــوی پشــت نظــام و اســالم 
ایستاده اند. دالورمردان نظامی ما مقر 
نیروهای خارجی که در این اغتشاشات 
علیه کشور اقدام و خیانت کرده اند را با 
موشک ویران کرده اند و این نشان اقتدار 
ایران اســالمی در برابر کسانی است که 

امنیت کشور را به خطر بیندازند. ایرنا

مهناز عباسیانگزارش
روزنامه نگار

»ما زنده به آنیم کــه آرام نگیریم/ موجیم که 
آسودگی ما عدم ماســت« این بیت زیبا روی 
سنگ مزار شهید »حســن آبشناسان« یکی 
از فرماندهان محبوب جنگ حک شده است. 
کســی که مهر ماه یادآور شــهادت اوست؛ 
تکاوری که شنیدن نامش لرزه به اندام دشمن 
می انداخت. چریک پیری که جسارتش زبانزد 
بود تا جایی که برای صدام نامه نوشت و گفت 
به جای بمباران شهرها، به مبارزه رودررو بیا. 
و عجب زهر چشمی از عراقی ها گرفت تا جایی 
که صدام برای سرش جایزه تعیین کرده بود. 
او که خود در کسوت نیروهای ویژه متخصص 
جنگ های چریکی بــود، در چندین عملیات  
نفوذی، ضربات سنگینی به دشمن وارد کرد. 
فرمانده لشــکر ۲۳ نیروی ویژه هوابرد بعد از 
سال ها رشادت مهرماه ۱۳۶۴در عملیات »قادر« 
به شهادت رسید. به روایت همسر و همرزمانش 

مروری کوتاه بر زندگی این تکاور نامدار داریم.

آبشناسان ســال 1315در محله امامزاده يحیی 
متولد شد. از همان نوجوانی پرجنب و جوش بود و 
درسخوان. البته برای شرکت در امتحان کنکور در 
رشته رياضی دير رسید و پذيرفته نشد. ناچار سال 
133۶ رشته افســری را انتخاب کرد. خیلی هم با 
اين رشته ناآشنا نبود؛ پسرعموی مادرش سرهنگ 
»محمد زنده نام« خلبان بود. حتی سرهنگ ضمانت 
کرد تا او را در دانشگاه افسری ثبت نام کنند چون 
درس خواندن در اين دانشگاه شرط ضمانت داشت. 
شــب های جمعه، از دانشــگاه می کوبید امیريه، 
خیابان قلمســتان، منزل ســرهنگ و بعد از شام 
از دانشگاه و تمرين های ســخت دوره »رنجری« 
می گفــت. عکس هايش را در حال پــرش از روی 
ســرنیزه ها در حال چتربازی و کوهنوردی نشان 
می داد. آن قدر زبده شد بود که کسی در تمرينات 
به پای او نمی رسید. 3سال بعد با درجه ستوان دومی 
فارغ التحصیل شد و يک سال بعد دوره مقدماتی را 

تمام کرد.

ازدواج با دختر سرهنگ 
البته ضمانت عمو، فقط سرنوشت کار و تحصیل او 
را تغییر نداد. در رفت وآمد به خانه سرهنگ زنده نام 

که فردی متعهد و مومن بود، حسن با دختر او يعنی 
»گیتی زنده نام« آشنا شــده و از او خواستگاری 
کرد. ســرهنگ احترام زيادی برای حســن قائل 
بود. هر چند هیچ وقت به زبان نمــی آورد اما او و 
اعتقادات مذهبی اش را دوست داشت. همین شد 
که با دختر سرهنگ نامزد کرد و بعد وقتی به درجه 
ستوان دومی رسید زندگی مشترک شان را در اهواز 
شروع کردند. چون ارتشی بود و به او ماموريت داده 
بودند. مدتی آنجا بودند و بعد در ســال 1350به 
استان فارس منتقل شده و حدود 10 سال در شیراز 
بودند. همسر شــهید از آن روزها می گويد:»چون 
از نظــر فیزيکی و قدرت بدنی خیلی با اســتعداد 
بود، احساس کرد که بهتر است وارد ارتش بشود. 
بعد از پايان تحصیل در دانشــکده افســری، در 
دوره های عالی نظامی و ســپس دوره فرماندهی 
ستاد و دوره های مختلف شرکت کرد. فرماندهان 
ارتش به قدرت بدنی حسن اعتقاد پیدا کردند و بعد 
که به درجه سرگردی رسید و به فرماندهی کمیته 
تــکاوری )نیروهای مخصوص( در پايگاه شــیراز 
منصوب شد، همه افسران و افراد ارتشی که در آن 
موقع می خواستند دوره تکاوری ببینند، می آمدند 
شیراز پیش شهید آبشناســان دوره می ديدند. با 
انگیزه باال و فوق العاده کار می کــرد. انگیزه اش را 
خیلی خوب و به موقع اجرا می کرد. به همین دلیل 

افسر خوبی و ارتشی بسیار خوبی شد.«

افسر مومن و متعهد
اعتقادات مذهبی حســن آبشناســان حتی در 
دانشکده افســری  رژيم پهلوی هم زبانزد بود و از 
معدود افسرانی بود که نماز می خواند. اين روحیه 
اعتقادی را از خانواده و پدرش بــه ارث برده بود. 
همسر شهید دراين باره می گويد:»عاشق ائمه بود. 
مثل پدرم همیشه به تعهدات دينی خود پايبند بود 
حتی در آن شرايط که در ارتش کمتر به تعهدات 

دينی افراد توجه می شد.«
در مدتی که در شیراز بودند دوره تکمیلی چتربازی 
و تکاور کوهســتان را در داخل کشور و اسکاتلند 
گذراند و به زبان انگلیسی مســلط شد. با جديت 
ورزش را دنبال می کرد و وقتی در خدمت درجات 
پايین تری داشت همیشــه در سمت افسر ورزش 
يگان انجام وظیفه می کرد. وقتی نخســتین دوره 
رنجری در کشور برگزار شد مشتاقانه شرکت کرد. 
ورزيدگی و آمادگی باالی روحی و جسمی او موجب 
شده بود آبشناســان، در ورزش های دوومیدانی، 
والیبال، بسکتبال، پینگ پنگ، شنا، سوارکاری و 

جودو صاحب مهارت های بااليی باشد. در مسابقه 
نظامی- ورزشی، بین تکاوران کوهستان ارتش های 
منتخب جهان در اســکاتلند با گروهش شرکت 
کرد و رتبه اول را گرفت و قدرت خود و ايران را به 
رخ کشورهای صاحب نام کشــاند. بعدها به خاطر 
نظم و پاکیزگی اش از طرف داور مسابقات برايش 
تقديرنامه فرستادند. ظاهرا حسن هنگام مسابقه 
کوهنوردی آشغال های سر راهش را نیز برمی داشته 
و در کوله پشتی  می ريخته است. میجر اسکاتلندی 
همراهشــان به او می گويد:»تو يک افسر ارشدی. 
چرا اين کار را می کنی؟« حســن جواب می دهد: 
»من مرد کوهم. حیف اســت ايــن طبیعت زيبا 
کثیف باشد.« در سال 135۶دوره های عالی ستاد 

فرماندهی را با موفقیت پشت سر گذاشت.

تصمیم به استعفا از ارتش
تا چند ماه قبل از پیروزی انقالب، حسن آبشناسان 
همراه همسرش در شــیراز زندگی کرده و شرايط 
سختی داشتند. چون خانواده آنها مذهبی بوده و 
در تظاهرات های ضد رژيم شاه شرکت می کردند 
و همیشــه نگران بودنــد که نکند حســن، اين 
افسرارتشی مجبور شــود مقابل مردم بايستد. به 
همین خاطر با وجود عالقــه اش به ارتش تصمیم 
گرفت استعفا کند و استعفانامه را هم نوشت اما اين 
درست مصادف شد با بستری شدنش برای عمل 
جراحی دستش. همسر شهید خودش از آن روزها 
می گويد: »درست شب 22بهمن سال 1357دست 
او را عمل کردند. با دست باندپیچی شده خوابیده 
بود روی تخت بیمارســتان و من هم باالی سرش 
نشسته بودم. ناگهان يکی از افسرها دويد توی اتاق 
و گفت: »ارتش تسلیم شــد. بختیار هم فرار کرد 
هیچ کس نمی داند کجاســت، راديو اعالم کرد که 
انقالب پیروز شده.« حســن به قدری هیجان زده 
شده بود که نمی توانست مثل همیشه احساسات 

خود را پنهان کند.«
 از بیمارســتان که مرخص شــد نگرانی خانواده 
بیشتر شد. همسرش می ترسید حسن را به جرم 
ارتشی بودن دستگیر کنند. اما حسن همیشه به 
اين همه استرس و نگرانی همسرش می خنديد و 
می گفت:»من کاری نکرده ام که بترسم.« همسر 
شهید از آن روزها می گويد:»نگران بودم و می گفتم 
تا ثابت شــود که تو ضد انقالب نیستی و کسی را 
نکشته ای، معلوم نیست چقدر طول بکشد. تا اينکه 
يک روز افراد مسلح در خانه ما را زدند. چند نفرشان 
اجازه گرفتند و وارد خانه شدند. خانه سرهنگ ها در 

آن روزها مثل کاخ بود. ولی خانه حسن آبشناسان 
خیلی ساده بود. تمثال حضرت علی)ع( روی ديوار 
اتاق آويخته شده بود. حسن خیلی خونسرد جواب 
سؤال هايشان را داد و بعد لباس کارش را پوشید و 
با آنها رفت و به من گفت: نگران نباش اين آقايان 
وظیفه شــان را انجام می دهند. چنــد روز بعد به 
خانه برگشــت و در جواب کنجــکاوی من گفت: 
ســؤال و جواب هايی مثل گزينش کــرده بودند. 
پرسیدند نظرت درباره رژيم پهلوی چیست؟ درباره 
کمونیست ها چه فکر می کنی؟ خب من جوابشان 

را خیلی خوب دادم و آزاد شدم.«

از اسکاتلند تا دشت عباس 
بعد از حمله ناجوانمردانه عراق به ايران، آبشناسان 
که آموزش ديده تکاوری در اســکاتلند بود، عازم 
جبهه ها و دشت عباس شــد. زنده نام از آن روزها 
می گويد:»روزهای اول جنگ خیلی از ارتشی های 
قديمــی از ارتش رفتند. خیلی ها هم پاکســازی 
شدند. به جای آنها افســران جوان گذاشته بودند. 
خیلی از همقطارهای حسن که نمی توانستند زير 
دست فرماندهان جديد کار کنند، استعفا کردند. 
حتی يک عده از ارتشی ها که تیمسار بودند و بعد از 
انقالب از ارتش بیرون آمدند و برای خودشان مغازه 
باز کردند به او گفتند: »حسن مگه ديوانه شده ای 
که می خواهی زن و بچه و همه را ول کنی و به جبهه 
بروی؟ چطور تحمل می کنی زيردست کسی باشی 
که به اندازه تو تجربه ندارد؟« ولی حســن به آنها 
جواب دندان شکنی داد و گفت: »من مثل يک دکتر 
جراح می مانم. مگر می شود در اتاق عمل وسط عمل 
جراحی مريضم را ول کنم بروم؟ پس اين لباس را 
برای چه پوشیده ام؟ برای چه اين همه دوره های 
نظامی را ديده ام؟ ما اين همــه آموزش ديده ايم. 
تمرين کرده ايم؟« تا آخر هم سر اين حرفش ماند. 
با هر کس که می ديد واقعاً می خواهد خدمت کند، 
کار می کرد، فرق نمی کرد سپاهی باشد يا بسیجی 
يا پیشمرگ های کرد يا هر کس ديگری. در مورد 
مسئله جنگ می گفت: »چون سرنوشت اسالم در 
کار است ما بايد برويم دفاع کنیم. از آن پس روزی 
نبود که در جبهه نباشد، به استثنای يکی دو ماهی 
که در سال 13۶2از قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( 
به علت بیماری آمد بیرون.« وقتی به او پیشــنهاد 
فرماندهی لشکر 23نوهد را دادند گفته بود »بايد 
بروم و از مواليم اجازه بگیرم.« چون شــیفته امام 
رضا)ع( بود و برای انجام هر کاری به ايشان توسل 

می کرد.«

يادی از سرلشکر شهید آبشناسان؛  تکاوری که به شیر صحرا شهرت داشت

 پیکر شهید کالهدوز 
چگونه شناسایی شد؟

ديده بود که کشمیری کیفش را کنار رجايی گذاشت و شنیده 
بود که گفت برگه ها جامانده و رفت برگه ها را بیاورد. بمب توی 
کیف کشمیری بود؛ درست بین رجايی و باهنر. از اينکه خودش 
جان سالم به در برده بود؛ ناراحت بود. ناراحت بود که البد لیاقت 

همراهی با رجايی و باهنر را نداشته.
در جريان بمب گذاری در دفتر نخست وزيری در هشت شهريور 
13۶0 که منجر به شهادت شــهیدان رجايی و باهنر و برخی 
ديگر از مسئولین شده بود، يوســف کالهدوز که در آن زمان 
قائم مقام سپاه پاســداران بود ريشش سوخته بود. همینطور 
مژه ها و کمی ابروهايش. سرش درد می کرد. به متکاهای توی 
پذيرايی تکیه داده بود و حسابی دمغ بود. در آخرين لحظه با 
رجايی رودررو بود و حاال انگار جامانده بود. بمب که منفجرشده 
بود، يوسف از روی صندلی به طرف در اتاق جلسه پرتاب شده بود 
و بیرون افتاده بود. ديده بود که کشمیری کیفش را کنار رجايی 
گذاشت و شنیده بود که گفت برگه ها جامانده و رفت برگه ها 
را بیاورد. بمب توی کیف کشمیری بود؛ درست بین رجايی و 
باهنر. از اينکه خودش جان سالم به در برده بود؛ ناراحت بود. 
ناراحت بود که البد لیاقت همراهی با رجايی و باهنر را نداشته.

توی خودش بود و حرف نمی زد. فکر می کرد شايد زهرا راضی 
به رفتن او نبوده و برای زنده ماندنش دعا کرده است. صدايش 
کرد. کنارش نشست و برايش حرف زد. آن قدر گفت و گفت که 

چشم های زهرا  تر شدند...
يوسف موضوع را عوض کرد و حرف دندانپزشکی را پیش کشید. 
نوبت های قبلی اش را لغو کرده بــود و دکتر خودش به خانه 
زنگ زده بود که اين مشــتری ما کجاست؟ پانسمان دندانش 
داشت می ريخت و زهرا قول داده بود که اين هفته هر جور شده، 

يوسف را راهی دندانپزشکی کند.
يوسف گفت: »تو از وضعیت دندان های من خبر داری؟«

- »چطور بايد خبر داشته باشم؟«
- »می دانی چند تا پرکرده دارم يا می دانــی اين باال، يکی از 

آسیاب ها را کشیده ام؟«
 يوســف دهانش را باز کــرد و دندان هايش را نشــان داد. 

گفت: »پرکرده ها را بشمار. چند تا پرکرده دارم؟«
زهرا ســرش را جلو آورد و نگاه کرد و شمرد. دو تا آسیا آن باال 
و يکی هم سمت چپ که خالی بود و پانسمان شده بود. يکی 
از دندان های نیش بااليی هم يک خال سفید داشت که دکتر 

گفته بود؛ چیز مهمی نیست. گفت:»ديدم، خوب!«
يوسف می خواست ماجرای شناسايی تشخیص هويت رجايی 
و باهنر را تعريف کند که منصرف شد. گذاشت يک روز ديگر و 
يک موقعیت ديگر. جسد سوخته رجايی را همسرش از روی 
دندان هايش شناسايی کرده بود و يوســف فکر کرده بود؛ بد 
نیست، زهرا هم شــکل و ترتیب دندان های او را با دقت ديده 
باشد. يک ماه بعد که يوسف در سانحه هواپیمايی سی- 130 
شهید شد؛ يکی از چیزهايی که شناسايی جسدش را کامل کرد؛ 
نگاه زهرا به فرم دندان های او بود. زهر ا تأيید کرد که اين جسم 
ســوخته- در برگه گواهی فوت نوشته بود؛ سوختگی در حد 
زغال- يوسف است. بعداً هر بار که زهرا چشمش به متن گواهی 

فوت می افتاد، به کلمه زغال که می رسید، حالش بد می شد.

منبع:
کالهدوز، حامد، مژه های ســوخته )روایتی از زندگی شهید یوسف 
کالهدوز(، تهران، سپاه پاسداران انقالب اســالمی: مرکز اسناد و 

تحقیقات دفاع مقدس، چاپ دوم ۱۳۹۴، صفحات ۱۴۰، ۱۴۱.

 شناسایی پیکر شهید 
پس از ۳۹سال

پیکر سردار شــهید اســماعیل لجم اورک از طريق 
آزمايش DNA شناسايی شــد و پس از 3۹ سال به 
آغوش خانواده بازگشت. شــهید لجم اورک، متولد 
1337، از استان خوزستان عازم جبهه شد و در تاريخ 
3 اسفند 13۶2 در عملیات خیبر در جزيره مجنون 
به شهادت رسید. پیکر پاک اين شهید که در منطقه 
برجای مانده بود با تالش گروه های تفحص  و از طريق 
آزمايش DNA شناسايی شد. شهید اسماعیل لجم 
اورک در دوران حکومت طاغوت نیز مبارز بود و توسط 

ساواک دستگیر شده بود.

رونمایی کتابی برای نوجوانان
کتاب »انقالب ما« که مجموعه داســتان بازی های 
کودک ونوجوان است توسط انتشارات راه يار منتشر 
شــد. داســتان بازی های اين کتــاب، ماجراهايی 
واقعی است که به انقالب اســالمی، روابط داخلی و 
خارجــی اش، فرصت ها و تهديدها و سرنوشــت آن 
مربوط است. اين موقعیت  ها از ماجرای کاپیتوالسیون 
شــروع می شــود و تا زمان حال ادامه پیدا می کند. 
کاپیتوالســیون، قیام هــای پی در پــی مــردم در 
شــهرهای مختلف، اعتصاب کارگران صنعت نفت، 
سرگرمی ها و غفلت ها، فرار شــاه از ايران، حکومت 
اسالمی، توفان شن طبس، تغییر محاسبات ذهنی، 
باشگاه تحريمی ها، نفوذ داخلی، پیشرفت و مسئله 

عدالت خواهی از موضوعات اين کتاب است. 

قصه های ناگفته افراد معمولی
برنامــه ترکیبــی »جان وتَــن« بــه کارگردانــی علی 
فراهانی صدر، تهیه کنندگی مهدی مستوفی در 8قسمت 
ســاخته و از شــبکه های مختلف ســیما پخش شد. اين 
مستند با موضوع دفاع مقدس اســت که در آن، آدم های 
معمولی قصه های خود از دفاع مقدس را روايت می کنند. 
»جان َوتن« در گفت وگو بــا افراد معمولــی که در همه 
مشاغل و سنین در ســال های جنگ ايران و عراق حضور 
داشــتند، به قصه های ناگفته و برآمده از دل مردم درباره 
جنگ می پردازد. ُفرم اين برنامه ترکیبی در رفت و برگشت 
میان داخل و خارج از اســتوديو شکل می گیرد. بخشی از 
اين برنامه توســط راوی اصلی و در داخل استوديو روايت 
می شود و همزمان بخش های ديگر قصه در قالب مستند 

بازسازی شده برای مخاطب به تصوير کشیده می شود.
»جان وتَن« که محصول مشــترک مرکز مستند سوره و 
مرکز هنری رسانه ای نهضت است، توسط ديبا فیلم تولید 
و در 8قسمت 25دقیقه ای به مناسبت هفته دفاع مقدس 
از تلويزيون پخش شده اســت. علی رستم آبادی، سردبیر 
»جان وتَن« ويژگی منحصر به فرد اين اثر نســبت به ساير 
آثار را قصه گو بودن آن می داند و می گويد: »همه ما دوست 
داريم قصه بشــنويم پس بر اين اساس ما برای اين برنامه 
ترکیبی قصه هايــی از جنگ را انتخــاب کرديم که برای 
مخاطب آينه ای باشــد تا از دل آن بتواند بــه دهه ۶0 و 
روزهای جنگ بــرود و حال و هوای ســوژه های مختلف 

کوچه و بازار را در آن آيینه ببیند.«
مهدی مســتوفی، تهیه کننده جان وتَن هــم درباره اين 
مســتند می گويد:»تاکنون برنامه هايی تلويزيونی زيادی 
به قصه فرماندهان جنگ، شــهدای شــاخص و جانبازان 
پرداخته اند اما ما به اين نتیجه رســیده ايم که به ســوی 
افــرادی برويم که چهره نیســتند و قصه هــای جذاب و 

قابل پرداخت دارند.«

نقل قول خبر

معرفی مستند

يـاد

 خبر

معرفی کتاب

فرمانده محبوب مردم

حسن آبشناسان ازجمله نیروهای زبده ارتش بود که مکث
شنیدن نامش لرزه بر اندام دشمن می انداخت و در این 
سو، قوت قلبی برای رزمندگان بود. مردم دشت عباس 
به او لقب »شــیر صحرا« داده بودند. این لقب برای او 
چنان با مسما بود که رادیوهای دشمن هم با این لقب 
از او نام می بردند. او دوستی تنگاتنگی با شهید محمد 
بروجردی داشت و به رغم ســن و تجربه زیادی که 
داشت، ارتباط نزدیکی با پاسدارها و رزمندگان جوان 
برقرار می کرد و محبوب همگان بود. پس از مدتی که 
جنگ حالت کالسیک و رسمی پیدا کرد و نیروهای 
ایران در مقابل دشمن متجاوز صف آرایی کردند، در 
سال  ۱۳۶۲به فرماندهی قرارگاه حمزه سیدالشهدا، 
منصوب شد و توانست با تلفیق نیروهای ارتش و سپاه 
پیروزی های ارزشمندی برای ارتش ایران به دست آورد. 
تیمسار آبشناسان، اندوخته های علمی و نظامی عمیق 
خود را طی دوره های متعدد نظامی نظیر دوره دانشگاه 
افسری )مقدماتی و عالی رسته ای(، دانشکده زبان، 
چتربازی و رنجر، دوره تکمیلی تکاور و کوهستان را 
در اسکاتلند، با هوش سرشار و آمادگی جسمانی درهم 
آمیخت. درباره قدرت بدنی او گفته اند توان جسمی 
فوق العاده ای داشت. هر روز در جبهه ورزش می کرد. 
تنها فرمانده ای بود که چادرش جلوتر از همه نیروها و 
نزدیک تر به عراقی ها بود. تا به حال رنجری با قدرت و 
شجاعت او دیده نشده است. آبشناسان آرام، کم حرف 

و همیشه در حال تفکر یا مطالعه بود.

ماجرای نامه آبشناسان به صدام

ماجرای نامه ای که حسن آبشناسان برای صدام نوشت، مکث
از ماجراهای مشــهور دفاع مقدس است. برای صدام 
نوشــته بود: »اگر جناب صدام حسین ژنرال است و 
فنون نظامی را خوب می دانــد و نظریه پرداز جنگی 
اســت، پس به راحتی می تواند در دشت عباس با من 
و دوســتان جنگاورم مالقات کند و با هر شیوه ای که 
می پسندد، بجنگد؛ نه اینکه با بمب افکن های اهدایی 
شوروی محله های مسکونی و بی دفاع را بمباران کند 
و مردم را به خاک و خون بکشد.« در جواب این نامه، 
صدام ژنرال قادر عبدالحمید را بــا گروه ویژه اش به 
دشت عباس فرستاد تا او به فرمانده نامدار ایرانی نحوه 
انجام یک جنگ تخصصی را نشان بدهد. این فرمانده 
ایرانی سال ها قبل در اسکاتلند، عبدالحمید و گروهش 
را در مسابقه کوهنوردی ارتش های منتخب جهان، 
دیده و شکست داده بود. آنجا گروه او اول و عراقی ها 
هفتم شده بودند. حاال در میدان جنگ حقیقی، حسن 
دوباره مقابل ژنرال قادر عبدالحمید قرار گرفت و بعد 
از یک درگیری طوالنی، لشــکرش را شکست داد و 
خودش را هم اسیر کرد. به گفته همرزمانش در یکی 
از عملیات ها، یکی از اسیران عراقی تیر خورده بود 
و نمی توانست راه برود. سرهنگ تک و تنها آن اسیر 
را حدود 8کیلومتر تا مقر کول کرد. فقط به خاطر اینکه 
زنده بماند. آن عراقی بعد از تمام شدن جنگ همیشه از 
آبشناسان یاد می کرد. حتی وقتی اسرا آزاد شدند، رفت 

بهشت زهرا)س( سر مزار آبشناسان.

در جبهه ادکلن می زد و نماز می خواند

ســرتیپ احمد دادبین مدتی با شهید آبشناسان مکث
همرزم بوده و از خاطرات مشترک شان می گوید: 
»من آن موقع ســروان بودم و او سرهنگ. برای 
رسیدن به آمادگی فیزیکی هر روز تمرین می کردیم. 
باورش برای هر چریک زبده ای سخت است. حداکثر 
پیــاده روی یک نظامی چریک در کوهســتان از 
۶ـ5ساعت تجاوز نمی کند، اما آبشناسان حدود 
8ساعت پیاده روی می کرد و بعد که همه گروه، خسته 
به مقر برمی گشتند و همانطور با پوتین می خوابیدند، 
او وضو می گرفت، اصالح می کرد و ادکلن به خودش 
می زد و نماز می خواند. شهید آبشناسان فرمانده 
لشکری است که در خط مقدم نبرد به شهادت رسید 
و این نشانگر جسارت و روحیات تکاوری وی بود. 
اصرار فراوانی برای فرستادن افسران و درجه داران به 
خط مقدم داشت و مخالف حضور آنها در پشت جبهه 
بود و می گفت: تا زمانی که افسر مسئول شخصاً در 
میدان نبرد نباشد، چگونه می توانیم از سرباز انتظار 
داشته باشیم زیر آتش و گلوله مقاومت کند و خوب 
بجنگد؟ خودش نیز هر جا آتش بود و خطر، بدون 
تأمل خود را به قلب آن می رساند. این روایت را با 
چندین برگ بزرگ کاغذ نوشته و بر دیوار اتاق کارش 
روی میز کار و قفسه کتابخانه نصب کرده بود.« شهید 
آبشناسان در سال۱۳۶۴، در منطقه سرسول با تیر 
مستقیم دشمن به شهادت رسید. خبر شهادتش 

از رادیو عراق با شادی و مارش پیروزی پخش شد.

چریک پیر چه درسی به صدام داد؟

اولین کتاب از زندگی شیرصحرا 
»روشن تر از آبی« عنوان کتابی اســت که داستان زندگی، 
رزم و شهادت سرهنگ حسن آبشناسان را روايت می کند. 
اين کتاب به کوشش فرزام شیرزادی گردآوری و تالیف شد 
و در سال 1381توسط انتشارات نشر شاهد به چاپ رسید. 
»روشــن تر از آبی« در 11فصل و در1۶0صفحه منتشر و 
برگزيده جشنواره دوساالنه کتاب دفاع مقدس شد. ناگفته 
نماند تا قبل از چاپ اين اثر، کتابی از زندگی نامه اين شهید 
نوشته نشده بود و »روشــن تر از آبی« نخســتین رمان از 

زندگی سرلشکر آبشناسان بود.
در قسمتی از کتاب می خوانیم:

حسن آبشناسان درنگی کرد و 
پرسید: »کسی سؤالی ندارد؟«

از میان گروه ده دوازده نفری 
که جلوی او ايســتاده بودند، 
هیچ کس حرفی نزد. آبشناسان 
لبخندی زد و ســر تکان داد و 
رفــت به ســمت چــادرش؛ 
چادرش جلوتر از همه چادرها 
بود. چادر تک نفــره ای که با 
فاصله چهارصــد پانصد متر 

جلوتر از بقیه چادرها علم شده بود. خرمی  رو کرد به نیک دل 
که چمباتمه زده بود کنار يکی از چادرها: »نیک دل، ديشب 
فرمانده آبشناســان بیدار بود. خودم با اين دو تا چشم ديدم، 
من به حرف هايی که اين اســتوارها و افسرها می زنند اعتقاد 
ندارم. يک چیزی تو دلم می گويد که او هم عین خودمان است، 
رفتارش يک طوری است که انگار نه انگار فرمانده است. فقط 
حیف که درجه اش را نمی دانم. خیلی کنجکاو شــده ام بدانم 

درجه اش چیست!
خرمی و نیــک دل راه افتادند ســمت چادر آبشناســان. به 
نزديکی های چادر که رسیدند حسن آبشناسان از چادر آمد 

بیرون و سالم کرد.
نیک دل يکه خورده گفت: »سالم از ماست قربان«

خرمی پی حرف نیک دل را گرفت:»آمده ايم خدمت تان، اگر 
امکان داشته باشد، چند دقیقه ای وقت تان را بگیريم.«

حسن آبشناسان گفت:»من در خدمت تان هستم بفرمايید تو.«
نیک دل پرسید:»خیلی ببخشید اجازه می دهید بپرسم درجه 

شما چی است؟«
آبشناسان گفت: »چه فرقی دارد؟ فرض کنید سرهنگ هستم، 
من هم يکی عین شما، درجه مهم نیست، ما آمده ايم اينجا که 
جلوی تجاوز عراقی ها را بگیريم، حتی قصد گرفتن يک وجب 

از خاک آنها را هم نداريم.«
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عهد قاجار
کتــاب »عهد قاجــار« با زیر 
عنوان مذاکره، اعتراض و دولت 
در ایران قرن سیزدهم، نوشته 
»ونسا مارتین« را حسن زنگنه 
به فارسی برگردانده و از سوی 

نشر ماهی منتشر شده است.
ریشه های مباحث این کتاب 
در 2 پرسش وابسته به یکدیگر 
نهفته اســت، اگرچه اهمیت 

یکی از آن دیگری بیشتر است. ســؤال اصلی این است که 
چگونه کشــوری به وســعت ایران توانســت تدبیر الزم را 
به کار برد تا استقالل خود را حفظ کند و تسلط بیگانگان را 
به مدتی بیش از صد و اند سال به حالت تعلیق درآورد. پاسخ 
تا حدودی در توانایی ایران در حفــظ موازنه میان مناجی 
نهفته است. از نخستین دهه های ســده نوزدهم، حکومت 
ایران بازی با یکی از این دو قدرت را برضد دیگری در پیش 
گرفته بود؛ معذالــک چنین رهیافتــی در یک خأل قدرت 
نمی توانست کارساز باشــد. ایران همچنین توانسته بود در 
برابر اشغال بیگانه پایداری کند، زیرا روش چانه زنی را برای 

دور نگه داشتن قدرت های خارجی به کار می گرفت.
در این کتاب این نکته مورد بحث قرار می گیرد که حکومت 
قاجار در اداره  اتباع خود بر زور و کاربرد آن متکی نبود، بلکه 
به همان اندازه و شاید بیشتر به توافق میان خود و ملت اتکا 
داشت. توافقی که خود ناشــی از یک نظام پیچیده  موازنه 
بود که به نوبه  خود بر مردم در تمام ســطوح اتکا داشت که 
مذاکره  سیاسی می کردند و با دولت و با یکدیگر به چانه زنی 

می پرداختند.
نشر ماهی این کتاب 304صفحه ای را به بهای 78هزار تومان 

منتشر کرده است.

تاریخ ایران

خاطره نگاری تاریخی دامن های گشــاد و بلند گلــدوزی شــده، همراه 
با پیش بند و بلوزهای آســتین بلند می پوشــیدند. 
همچنین بیرون از منزل موهای خود را جمع کرده 
و با پارچه ای شبیه روسری های امروزی می پوشاندند 
اما بانوان ایتالیایی در مکان هــای عمومی، عالوه بر 
آن روسری، از چادری سیاه به نام »فالدتا« استفاده 
می کردند که کل بدنشــان را از نگاه مــردان غریبه 
می پوشاند. این چادر سیاه در واقع از یک دامن بسیار 
بلند تشکیل می شد و در قسمت باالی آن، پارچه ای 
بزرگ تعبیه شده بود که روی سرانداخته می شد و سر 
و باالتنه بانوان را می پوشاند. جنس نوع اشرافی آن، از 
ابریشم بود و حجاب اعیانی بانوان ثروتمند ایتالیایی 
محسوب می شد. همچنین مشــابه فالدتا، در کشور 
مالت توسط بانوان استفاده می شده است. مالت یکی 
از کشورهای اروپایی است که به صورت مجمع الجزایر 
در دریای مدیترانه قرار گرفته است. لباس سنتی زنان 
در این منطقه، »گئونال« نــام دارد که اغلب به رنگ 
مشکی و شبیه چادرهای قجری است. البته استفاده 
از گئونالهایی با رنگ هایی چون آبی تیره و سفید نیز 

توسط بانوان مالتی استفاده می شده است.

کاپوچی کاپلو؛ چادر زنان پرتغالی
چادر زنان جزیــره فایــال در مجمع الجزایر آزور در 
کشور پرتغال، »کاپوچی کاپلو« نام داشت. این چادر 
عموما به رنگ سیاه یا آبی تیره براق بوده و از مادران 
و مادربزرگ های اشــراف زاده به دختران شان ارث 
می رسیده است. همچنین استفاده از نوع دیگری از 
پوشش که شبیه چادر بوده به نام »مانتو«، در میان 
زنان پرتغالی مرسوم بوده است. این مانتو مانند شنلی 

بزرگ روی لباس بانوان پوشیده می شده است.

مانتیال؛ حجاب زنان اسپانیایی
»مانتیال« یک روسری ابریشمی سنتی بود که توسط 
بانوان اسپانیایی بیرون از منزل استفاده می شده است. 
زنان اســپانیایی ابتدا موهای خــود را در کاله هایی 
پارچه ای پنهان می کرده، سپس با استفاده از مانتیال 
سر و شانه ها و باالتنه خود را کامل پوشش می داده اند. 
همچنین بعد از اشغال سرزمین سرخ پوستان توسط 
اســپانیایي ها در منطقه آمریکای التین، استفاده از 
مانتیال در بین زنان مسیحی آمریکای التین رایج شد، 
تا جایی که تا چند دهه پیش همچنان زنان کاتولیک 
در کشورهای اسپانیولی زبان از این حجاب استفاده 

می کرده اند.

روسری های زنان انگلیسی و اسکاتلندی
در قرون اولیه میالدی، مردان و زنان انگلیسی از همان 
لباس هایی اســتفاده می کردند که طرح اصلی شان، 
کامال مشابه لباس های یونانی و رومی با 3الیه لباس 
زیر، لباس رو و شنل بود. در این دوران زنان موی خود 
را زیر روسری هایی که بعضا جنس شان از کتان بود، 
پنهان می کردند. این روسری ضمن پوشاندن سر، به 
دور گردن پیچیده می شد و زنان طبقه اشراف که تاج 
بر سر می گذاشــتند نیز تاج را روی این پوشش سر 
قرار می دادند. همچنین در قرن هجدهم شال هایی 
به شکل ردا، برای زنان مورد استفاده قرار می گرفت 
که نوع تابستانی آن کوتاه و زمســتانی آن بلند بود. 
برخی از آنها ســوراخی برای بیرون آوردن دست و 
بعضی، سرپوشی از پارچه ای نرم داشت. در نوع بلند 
زمستانی آن، قسمت جلویی اش با دکمه بسته می شد. 
نوع تابستانی اش نیز، روی سر انداخته و به حالت آزاد 
در جلوی گردن بسته می شــد و یا دو سر آن از روی 
سینه، به شکل ضربدر به پشت سر برده شده و به هم 
بسته می شد. در ضمن زنان اسکاتلندی از پارچه های 
چهارخانه معروف خود، تارتان یا پیچازی اســتفاده 
می کردند. این روسری 3متری که از پشم درست شده 
بود، با یک ســنجاق نقره - یا برنج - روی سینه ثابت 
می شد. این روســری های بزرگ تا اواسط قرن ۱۹، 
پوشش رایج زنان این منطقه بوده است. جالب است 
که بانوان اسکاتلندی زیر این روسری، »آراسید« یا 
لباسی بلند با کمربند می پوشیدند که کل بدن شان را 

از نگاه نامحرم پنهان می کرد )4(.

کالم آخر
موارد باال نمونه هایی از ســنت پوشش و حجاب، در 
میان بانوان اروپایی بوده اســت. در واقع باید دانست 
آنچه درباره پوشــش و حجاب بانوان اروپایی گفته 
شد، برای زنان سایر کشورهای مسیحی چون یونان، 
فرانسه، روسیه و حتی بانوان کشــور آمریکا هم، تا 
یک و نیم قرن پیش مصداق داشــته اســت اما اینکه 
چطور می شود با شروع رنســانس و حاکمیت تفکر 
لیبرال سرمایه داری در کشورهای مختلف اروپایی، 
باورهای دینی مردم سست می شــود، رعایت حیا و 
عفاف در طول یک قرن و نیم کمرنگ شده و در نهایت 
با شروع جنگ جهانی اول، رعایت حجاب در بسیاری 
از کشورهای اروپایی از ســوی بانوان ترک می شود، 
خود موضوع مهمی است که باید در مقاله ای جداگانه 

مورد بررسی قرار گیرد.
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روزگاری که زنان اروپایی چادری بودند
نظری تاریخی به پوشش بانوان اروپایی، تا یک و نیم قرن قبل

سفرنامه نویسان دوره ناصری، از پوشش بانوان می گویند

حسرت دیدن زن بی حجاب ایرانی!
عالوه بر توصیف سفرنامه نویسان فرنگی از حجاب اسرارآمیز 
زنان ایرانی در دوره قاجار، عمده ســیاحان، جواســیس و 
سیاســیون اروپایی که در دوره قاجار به ایران سفر کرده و 
کتاب خاطرات نوشته اند، کم یا زیاد به مسئله رفتار، پوشش 
و حجاب بانوان ایرانی اشــاره کرده اند. برخی از آنها با دیده 
احترام، برخی با دیده کنجکاوی و برخــی نیز با تحقیر، از 
پایبندی دختــران و زنان عفیف ایرانی به داشــتن حجاب 
سخن گفته اند. مثال »کارال سرنا« بانوی جهانگرد ایتالیایی 
که در دوره ناصرالدین شاه به ایران ســفر کرده، در کتاب 
ســفرنامه خود با دیده احترام به فرهنگ ایرانیان ازجمله 
فرهنگ لباس، حجاب و مســائل مربوط بــه بانوان، روابط 
خانوادگی آنها با هم و... نگریسته اســت. او درباره حجاب 
بانوان ایرانی می نویسد: »زنان آنان دارای هر وضع اجتماعی 
که باشند، همه شان بدون اســتثنا خود را در چادرهایی به 
رنگ سرمه ای تند می پوشانند. شلوار های گشاد از جلودار 
ســبز، بنفش، خاکســتری یا قرمز رنگ که مانند جوراب، 
پاها را نیز می پوشــانند و دمپایی های پاشــنه دار، پوشاک 
یکنواخت همه زنان ایرانی است... .« اما در مقابل »هنریش 
بروگش« باستان شــناس معروف آلمانی که دوبار در دوره 
پادشاهی ناصرالدین شاه به ایران سفر کرده است، در کتاب 
خاطراتش با عنوان »در سرزمین آفتاب« با تحقیر به زنان 
ایرانی می نگرد و از اینکه نمی تواند آنها را مشاهده کند، به 
زنان ایرانی تهمت می زند؛»اینها زندگی زناشــویی سالمی 
مانند زنان آلمانی ندارند!... .« او به گاه توصیف بانوان ایرانی 
می نویســد: »در مورد چهره زنان ایرانــی، مطالب زیادی 
نمی توانم بنویسم. چون در پشــت حجاب غیرقابل نفوذ و 
اسرارآمیزی پنهان شده اند. فقط از روی تصاویری که نقاشان 
ایرانی کشیده اند، می توان حدس زد که سیمای آنان بسان 
ماه شب چهارده گرد است و گونه هایشان همچون کودکان 
سرخ است و زیر ابروان پرپشــت و کمانی شان، یک جفت 
چشم درشت سیاه می درخشــد... .« البته جهانگردانی هم 
بوده اند که کنجکاوانه، در کتاب خاطــرات خود از حجاب 
و پوشــش زنان ایرانی نوشــته اند. مثال لویی ماری ژولین 
ویاند معروف به »پیــر لوتی« که نویســنده رمان و مأمور 
وزارت برون مرزی کشور فرانسه بود، در سال ۱۹0۱.م یعنی 
همزمان با دوره پادشاهی مظفرالدین شاه قاجار، از راه سفر 

هند به ایران وارد شد. 

او در سفرنامه اش با عنوان »به سوی اصفهان«، بارها و بارها 
به وجود زنان محجبه در معابر اشــاره می کنــد. او در تمام 
مطالبی که درباره زنان ایرانی نوشته، با تأسف بیان کرده که 
نمی توانسته یک زن ایرانی را بدون حجاب ببیند! چنانچه هم 
او در یادداشت های زمان اقامتش در شهر شیراز، نوشته که 
روزی مستخدم فرانسوی اش به او خبر می دهد که تعدادی 
لباس زنانه بر بندرختی روی پشت بام همسایه آویزان است. 
او از مستخدمش می خواهد که حواســش باشد تا اگر زنی  
هنگام غروب خواست آن رخت ها را از روی بندرخت جمع 
کند، به او خبر دهد. مستخدم کشیک می کشیده تا اینکه دم 
غروب بانویی برای جمع کردن رخت ها، به پشت بام می آید. 
شاید جالب باشد بقیه اش را از زبان خود پیر لوتی بشنوید: 
»مستخدم من با شتاب و حالتی مخصوص وارد اتاق شد و 
گفت: خانمی روی پشت بام اســت. من با عجله به دنبال او 
می روم. در آنجا زنی را مشاهده می کنم که از پشت سر بسیار 
جذاب و فریبنده به نظر می رسد. اندام خود را به وسیله لباس 
چیت و موهایش را با پارچه ای ابریشمی مستور داشته است. 
سرانجام سر خود را برمی گرداند. گویی با چشمان حیله گر 
خود به ما می گوید: همســایه ها! بی جهــت به خود زحمت 
ندهید! من پیرزنی هفتاد ســاله ام که دندان هایم ریخته... 
واقعا ما چقدر ساده لوح بوده که تصور کرده ایم زنی زیبا روی 
پشت بام بیاید و خود را در معرض دیده شدن قرار دهد!... .« 
و اینچنین حسرت دیدن یک بانوی بی حجاب ایرانی، نه تنها 
بر دل پیرلوتی که بر دل تمام مردان فرنگی سفرنامه نویس 

دوره قاجار می ماند.

نگاه

ادبیات

داشتن پوشش عفیفانه و حجاب در میان بانوان، در 
طول تاریخ حیات فرزندان حضرت آدم)ع( روی 
کره زمین، از مسائل غیرقابل انکاری است که عموم 
مورخان تاریخ تمدن، در کتاب هایشان به آن اشاره 
کرده اند. تقید به داشتن حجاب و پوشاندن مو و 
بدن از نگاه نامحرم، نه تنها در میان ادیان توحیدی 
که حتی در آیین های مشــرکانه هم، مرسوم و 
معمول بوده است اما در طول یک قرن و نیم گذشته 
و با حاکمیت اندیشــه لیبرالیسم بر کشورهای 
اروپایی و آمریکای شــمالی، روند دین زدایی از 
جامعه غربی سرعت گرفت و کم کم عموم زنان 
غربی، فرهنگ عفیفانه خود را در پوشش لباس و 
حجاب از دست داده و سنت های بیش از هزار ساله 
خود را در زمینه پوشش و حجاب به کناری نهادند! 
اما این سنت ها در زمینه پوشش چه بود؟ حجاب 
بانوان غربی شامل چه بخش هایی بود؟ و اینکه 
کدام کشورهای مغرب زمین را شامل می شد؟ را 

در مقال پی آمده مورد بررسی قرار داده ایم.

لباسی که خدا برای بشر فرستاد
لباس از ریشــه »لََبَس« اســت. لبس در المفردات 
قرآن چنین تعریف شــده است: انســان می پوشد و 
او را در بر می گیــرد. خداوند در قــرآن کریم به این 
»دربرگیرنده انســان« یعنی لبــاس، توجه ویژه ای 
دارد؛ چنان که در آیه 27ســوره اعراف به همه مردم 
یطاُن کما  هشدار می دهد: »یا بَنی آَدَم ال یْفِتَننَّکُم الشَّ
أَْخَرَج أَبََویکْم ِمَن الَْجنَّه یْنِزُع َعْنُهما لِباَسُهما لِیِریُهما 
َّا  َُّه یراکْم ُهَو َو َقبیُلُه ِمْن َحیُث ال تََرْونَُهْم إِن َسْوآتِِهما إِن
یاطیَن أَْولِیاَء لِلَّذیَن ال یْؤِمُنوَن؛  ای فرزندان  َجَعلَْنا الشَّ
آدم! شیطان شما را نفریبد، آنگونه که پدر و مادر شما 
را از بهشت بیرون کرد و لباس شان را از تنشان بیرون 
ساخت، تا عورت شان را به آنها نشان دهد! چه اینکه او 
و همکارانش شما را می بینند، از جایی که شما آنها را 
نمی بینید، )اّما بدانید( ما شیاطین را اولیای کسانی قرار 
دادیم که ایمان نمی آورند.« همچنین بنا بر آیات قرآن 
بعد از هبوط انسان روی زمین، خداوند برای پوشاندن 
اندام او »لباسی« پوشــاننده و مایه زینت نازل کرده 
است. آنچنان که در آیه26سوره اعراف می فرماید: »یا 
بنی َءاَدَم َقْد أَنَزلَْنا َعلَیکْم لَِباساً یَو رِی َسْوَء تِکْم َورِیشاً 
َو لَِباُس التَّْقَوی َذلِک َخیــٌر َذ لِک ِمْن َءآیت اهلل لََعلَُّهْم 
کُروَن؛  ای فرزندان آدم! لباسی برای شما فرستادیم  یذَّ
که اندام شما را می پوشــاند و مایه زینت شماست، 
اما لباس پرهیزکاری بهتر است! اینها )همه( از آیات 
خداست، تا متذکر )نعمت های او( شوند.« البته باید 
در نظر داشــت که انزال »لباس« از سوی خداوند، از 
طریق وحی بر پیامبر خود حضرت آدم)ع( و با تعلیم او 

و همسرش حضرت »حوا« همراه بوده است.
براســاس روایات، خداوند پنبه را نازل کرد و به آدم 
کشــت آن و به حوا ریســیدن و بافتنش را یاد داد. 
همچنین نخ ریسی از پیله کرم ابریشم و بافتن آن هم 
در روایات، به حضرت آدم نسبت داده شده است)۱(. 
جالب اســت که در روایات داریم که نوه حضرت آدم 
یعنی حضرت ادریس)ع( ]پدربــزرگ حضرت نوح 
نبی[، از طریق وحی خیاطی را آموخته و به خیاطی 
و دوخت لباس برای مردم می پرداخت)2(. امروزه در 
مسجد »ســهله«، مقام خیاط خانه حضرت ادریس 

محل زیارت زائران است.

پوشش زنان اروپایی قبل و بعد از مسیحیت
بخشی از فرزندان حضرت آدم)ع(، در مناطق گوناگون 
قاره سبز ساکن شــده و به همین دلیل هم در ابتدا 
موحد بودند. اما مانند بســیاری دیگر از امم در طول 
زمان، بر اثر جهل و عناد از مسیر توحید خارج شده 
و به بت پرستی روی آوردند. تمدن »روم باستان« که 
8قرن قبل از میالد حضرت عیسی مسیح)ع( شکل 
گرفت، به همین دلیل در بخش اعتقادی دچار شرک 

شد. مردمان این تمدن الهه پرست )بت پرست( بوده 
و از جاده توحید خارج شده بودند. اما بنا برآنچه ویل 
دورانت در کتاب تاریخ تمدن خود نوشــته است، در 
همین تمدن مبتنی بر تفکر شــرک در روم باستان، 
کسانی که لباس تنگ می پوشیدند، مجازات می شدند. 
زنان روی لباسشان، ردای بلندی تا مچ پا می پوشیدند 
که »استوال« نام داشت و وقتی از خانه خارج می شدند، 
با چادری بلند تمام بدن را تا روی پاها می پوشاندند، 
به طوری که چیزی از برآمدگی های بدن آنها مشخص 
نمی شــد اما بعد از ورود یهودیان در پراکندگی اول 
)600قبل از میالد( به ســرزمین اروپاییان و سپس 
گسترش مســیحیت در قرن اول میالدی در اروپا، 
فرهنگ پوشش بانوان اروپایی، مقداری از نوع حجاب 
بانوان یهودی تأثیر پذیرفــت. زیرا در دین یهودیت، 
حجاب جزو مهمی از اعتقادات یهودیان بوده وهست 
و در تورات برآن تأکید بســیار شده. چنانچه در نقل 
ماجرای ازدواج اسحاق با رفقه )یا به زبان التین ربکا( 
در سفر پیدایش آمده است: »رفقه چشمان خود را بلند 
کرد و اسحاق را دید و از شتر فرود آمد، زیرا که از خادم 
پرسید، این مرد کیســت که در صحرا به استقبال ما 
می آید و خادم گفت آقای من است، پس برقع خود را 
گرفته خود را پوشانید.« )تورات، سفر پیدایش، بخش 
24، آیات 64و 65( و یا آنجا که تورات از قول پیامبر 
بنی اسرائیل، بوعز خطاب به روتـ  عروس نعومی از 
زنان بنی اسرائیلـ  بیان می دارد: »چادری که برتوست 
بیاور و بگیــر، پس آن را بگرفت و او شــش کیل جو 
پیموده بر آن گذاشت و به شهر رفت«. )تورات، رساله 
روت، بخش 3، آیه ۱5( اما بعد از گسترش مسیحیت 
در قاره اروپا، رعایت حجاب در میان بانوان اروپایی، با 
سختگیری بیشتر رعایت می شد؛ زیرا آیین مسیحیت 
نه تنها احکام شــریعت یهود در مورد حجاب زنان را 
تغییر نداد که رعایت آن را به شکل قوی تر مورد تأکید 
قرار داد. پس رعایت حجاب در میان بانوان مسیحی 
شده اروپایی، با جدیت حفظ می شد. به ویژه اینکه از 
دیدگاه مسیحیت، تجرد مقدس شمرده می شد و به 
همین علت برای از بین بردن زمینه تحریک و تهییج، 
زنان به رعایت پوشش کامل و دوری از آرایش و تزئین 

به صورت شدیدتری فراخوانده می شدند)3(.

فرهنگ و سنت های زنان اروپایی در رعایت حجاب
خداوند مردم ســرزمین های گوناگون را از اقوام 
و با زبان های مختلف آفریده است. این قوم های 
گونه گون، البته دارای پاره فرهنگ های متفاوت 
و متمایز از هم نیز هستند. این تمایز، قاعدتا در 
نوع پوشش و فرهنگ البسه ای آنها هم مشاهده 
می شــود. بر همین اســاس حجاب زنان اقوام و 
مردمان کشــورهای مختلف اروپایی هم، با هم 

تفاوت دارد که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم:

هویکه؛ چادر زنان آلمانی 
بانوان کشــور آلمان از زمان گرایش به مســیحیت، 
عالوه بر پوشــیدن پیراهن های بلند که تا روی مچ 
پایشان را می پوشاند، بیرون از منزل، از روسری و چادر 
استفاده می کردند. در عمده مناطق، روسری، پارچه ای 
سفید رنگ بود که موها را می پوشاند و چادر پارچه ای 
رنگی بود که روی روسری انداخته می شد و تا حدود 
ران را پوشش می داد اما جالب است که بخشی از زنان 
آلمانی بیرون از منــزل و در انظار عمومی، از چادری 
سیاه رنگ به نام »هویکه« استفاده می کردند. هویکه 
از حدود 700سال پیش در این کشور رایج شد.  این 
نوع پوشش، عمدتا در نیمه  شمالی آلمان در شهری 
مانند »کلن« رایج بوده است. همچنین نوعی دیگر از 
از چادر به نام »تیپ هویکه«، که به کمک کالهی روی 
سر ثابت می ماند، در منطقه »براون اشوایگ« آلمان 
پوشیده می شد. اندازه این چادر آنقدر بلند بود که روی 

زمین کشیده می  شد!

فالدتا؛ حجاب زنان ایتالیایی
زنــان در ایتالیا تا قرن ۱۹میالدی، تقریبا همیشــه 

نمایی از پوشش یکی از زنان ایرانی، در دوره قاجار

انوشه میرمرعشی
روزنامه نگار گزارش

بعد از گسترش مسیحیت در قاره اروپا، 
رعایت حجــاب در میان بانــوان اروپایی 
بــا ســختگیری بیشــتر رعایــت می شــد؛ 
زیــرا آییــن مســیحیت نه تنهــا احــکام 
شــریعت یهــود در مــورد حجــاب زنــان 
را تغییــر نــداد که رعایــت آن را به شــکل 
قوی تــر مورد تأکید قــرار داد. هــم از این 
روی رعایــت حجــاب در میــان بانــوان 
مسیحی شــده اروپایی، با جدیت حفظ 
می شــد. چــه اینکــه بــرای از بیــن بــردن 
زمینه تحریک و تهییج، زنــان به رعایت 
پوشش کامل و دوری از آرایش و تزئین، 
به صورتی شدیدتر فراخوانده می شدند

عــاوه بــر توصیــف سفرنامه نویســان فرنگــی 
از حجاب زنان ایرانــی در دوره قاجــار، عمده 
ســیاحان، جواســیس و سیاســیون اروپایــی 
کــه در دوره قاجار به ایران ســفر کرده و کتاب 
خاطــرات نوشــته اند، کــم یــا زیــاد به مســئله 
رفتار، پوشــش و حجاب بانوان ایرانی اشــاره 
کرده اند. برخی از آنها با دیده احترام، برخی 
بــا دیــده کنجــکاوی و برخــی نیز بــا تحقیــر، از 
پایبنــدی دختــران و زنــان عفیــف ایرانــی بــه 

داشتن حجاب سخن گفته اند
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 طرز تهیه تنهایی 
در آشپزخانه عشق
کتاب »طرز تهیــه تنهایی در 
آشپزخانه عشق« نوشته »یکتا 
کوپان« را مژده الفت به فارسی 
برگردانده و به تازگی از ســوی 

نشر ماهی منتشر شده است.
این کتاب، مجموعه ای است از 
داستان های کوتاه به قلم یکی 
از نویســندگان محبوب کشور 
ترکیه به نام یکتــا کوپان. این 
مجموعه از داستان های کوتاه 

جذاب و خواندنی تشــکیل شــده که طرز تهیه تنهایی در 
آشپزخانه عشق یکی از آنهاســت. باقی داستان ها عبارتند 
از: آب و یخ، ســوارکار نقاب دار، جفت شش، نقطه خروج، 
خانه بازی، چشــم انداز پل، روزهای عادی فصل و جادوگر 

درخت سیب.
محوریت داســتان های کتاب درباره عشــق بــه خانواده، 
روابط عاشقانه، دوستانه و جدایی اســت و فضای ملودرام 
آن طنینی دلنشــین در ذهــن خواننده ایجــاد می کند. 
قلم یکتا کوپان بسیار ســلیس اســت و به دور از هرگونه 
تکلفی، با ایجاد یک فضای گرم و دوســتانه، روح خواننده 
را با شخصیت های داســتان گره می زند. این نحوه نگارش 
ساده و روان، نوشته های یکتا کوپان را با استقبال قابل توجه 
مخاطبان مواجه کرده اما سوای عامه پسند بودن، آثار او از 
چنان محتوا و نگارش پخته ای برخوردارند که تا کنون برنده 
چند جایزه ادبی نیز شده اند. هر کدام از قصه های این کتاب، 
به نحوی از مواجهه انسان با تنهایی و روش او برای سازگاری 
یا مقاومت در برابر آن سخن می گویند. نشر ماهی این کتاب 
۱60صفحه ای را به بهای 45هزار تومان منتشر کرده است.

ماه عسل ایرانی
کتاب »ماه عســل ایرانی« 
خاطرات کنسول آلمان در 
تبریز )۱5-۱۹۱4( نوشته 
»ویلهلم لیتــن« را پرویز 
رجبی به فارسی برگردانده 
و از سوی نشر ماهی منتشر 
شده است. ماه عسل ایرانی 
بیشتر یک دفتر خاطرات 
اســت تا یک ســفرنامه. 
گزارش های روزانه  ویلهلم 

لیتن، دیپلمات آلمانی، گاهی چنان بی شائبه و خودمانی 
می شــود که گویی او را در حضور داری. لیتن در ســال 
۱۹۱3 در تهران با دوشیزه ای آلمانی ازدواج کرد. اما وقتی 
می خواست به ماه عسل برود، از سوی سفیر آلمان مأمور 
تأسیس کنسولگری این کشور در تبریز و تصدی آن شد. 
و این درست زمانی بود که ایران روزهای بحرانی انقالب 
مشروطیت را از ســر می گذراند و در چنبره  دولت های 
بیگانه که آتش جنگ جهانــی اول را برافروخته بودند، 
فریاد بی طرفی سرمی داد. پیداست که مولف کتاب مسائل 
ایران را به گونه ای دیده است که یک سیاستمدار خارجی 
می تواند ببینــد. چون او کتاب را برای انتشــار در برلین 
نوشــته بود. از آثار تألیفی پرویز رجبی در زمینه تاریخ و 
ایران شناسی می توان به مجموعه های تاریخی زیر اشاره 
کرد: هزاره های گمشده، سده های گمشده، جشن های 
ایرانی، تاریخ خط میخی فارسی باستان و کریم خان زند و 
زمان او. نشر ماهی کتاب ماه عسل ایرانی را در 302صفحه به 

بهای 78هزار تومان منتشر کرده است.
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درباره دیــدگاه موالنا در موضوع امــام زمان)عج( 
کتاب و مقاالت مستقلی یافت نمی شود. دیدگاه های 
سطحی از جانب برخی افراد در این باره مطرح شده 
که چنــدان قابل اعتنا نیســت. از جملــه برخی با 
شیفتگی به موالنا خواســته اند بگویند که او شیعه 
12امامی بوده و استنادشان به غزلی است که مطلع 
آن »ای شاه شاهان جهان اهلل موالنا علی« است که 
در کلیات شــمس تبریزی چاپ شده است. در این 
غزل موالنا اســامی 12امام را صراحتا آورده است. 
آقای محمد حسن وکیلی این غزل را دلیلی دانسته 
که مولوی شیعه بوده است.)سایت پیام شیعه( اما به 
دالیلی این شعر جعلی است. اوال شعر سستی است 
و با غزل های شور انگیز موالنا تناســبی ندارد. ثانیا 
موالنا در سراسر غزلیات تخلصش »خاموش« است 
درحالی که در این غــزل تخلص به »موالی رومی« 
کرده و آورده: »اقرار کن اظهــار کن موالی رومی  

این سخن«
دســته دوم که اصرار دارند بگویند مولوی ســنی 
بوده اســت به دلیل دیگری تمســک کرده اند. این 
گروه با تمسک به اعتقاد مولوی به »والیت نوعیه« 
معتقدند که مولوی شــمس تبریــزی را امام زمان 

می دانسته است.
پس به هر دوری ولیی قائم است

تا قیامت آزمایش است
هر که را خوی نکو باشد برست

هر کسی کو شیشه دل باشد شکست
پس امام حی قائم آن ولی است

خواه از نسل عمر خواه از علی است
مهدی و هادی وی است  ای راه جو

هم نهان و هم نشسته پیش رو
و به کتاب »جامع الشــتات« میرزای قمی استناد 
کرده اند که نوشته است: »مولوی در این شعر است 
که اعتراف می کند شمس تبریزی همان امام هادی 
و مهدی اســت که هم نهان و غایب، هم نشســته 

روبه روی شما«.] نشر کیهان، 1371[
من هر چه شعر را مرور کردم نفهمیدم که میرزای 
قمی از کجای این شعر اســتنباط کرده که شمس 
تبریزی همان امام هادی و مهدی است که هم نهان 
و غایب است و هم نشســته روبه روی شما. مگر ما 
شــیعیان اعتقاد نداریم که امام زمان)عج( در میان 
ماست و حتی ممکن است روبه روی ما نشسته باشد 
اما ما او را نمی شناسیم و در حقیقت ما از او غایبیم. 
ثانیا میرزای قمی فقیه عالیقدری بوده اما نه فلسفه 
می دانسته و نه با عرفان و کتاب مثنوی عمیقا آشنا 

بوده است.
اساسا اختالف شیعه و سنی، بر ســر والیت است. 
حقیقت تشــیع، اعتقاد به والیــت ائمه معصومین 
در 3ســطح زعامت، تشــریع و تکوین است و همه 
عرفا قائل به حقیقت تشیع هســتند و بهترین آثار 
را در حوزه والیت پدیــد آورده اند. از این رو تعابیری 
چون عرفان شیعی و عرفان سنی به قول سیدجالل 
آشتیانی از اساس باطل اســت. خواص از شیعیان 
معتقدند که نه تنها حکومت حق علی و اوالد علی به 
نص پیامبر بوده است بلکه از آن مهم تر مقام تفسیر 
دین و شریعت و مقام دســتگیری معنوی که از آن 
به والیت تکوینــی تعبیر می کننــد از آن پیامبر و 
امامان معصوم است. و عارفان در میان طوایف فکری 
مسلمانان بیش از همه در این باب داد سخن داده اند.
 مرحوم مطهری در کتاب »امامــت و رهبری« در 

این باره کالمی دارند که قابل توجه است:
»شیعه معتقداست  که هیچ زمانی خالی از حّجت 
ه لَســاَخِت ااْلْرُض بِاْهلِها؛ یعنی  نیست: َو لَْو اَل الُْحجَّ

هیچ وقت نبوده و نخواهد بود که زمین از یک انسان 
کامل خالی باشد و برای آن انســان کامل مقامات 
و درجات زیادی قائل اند و مــا در اغلب زیارت ها که 
می خوانیم، به چنین والیت و امامتی اقرار و اعتراف 
می کنیم؛ یعنی معتقدیم که امام دارای چنین روح 
کلی است. ما در زیارت می گوییم: اْشَهُد انَّک تَْشَهُد 
َمقامی َو تَْســَمُع کالمی َو تَُردُّ َسالمی. من گواهی 
می دهم که تو اآلن وجود مرا در اینجا حس و ادراک 
می کنی، من اعتراف می کنم که تو سخنی را که من 
الُم َعلَیک یا َعلِی بَْن موسی الرِّضا  اآلن می گویم السَّ
می شــنوی، من اعتراف می کنم و شهادت می دهم 
الُم َعلَیک تو  که سالمی را که من به تو می کنم: السَّ
به من جواب می دهــی. اینها را هیچ کس برای هیچ 
مقامی قائل نیست. اهل تســنن )غیر از وهابی ها( 
فقط برای پیغمبر اکرم)ص( قائل هســتند و برای 
غیرپیغمبر برای احدی در دنیــا چنین علو روحی 
و احاطه روحی قائل نیســتند. ولی این مطلب جزو 
اصول مذهب ما شیعیان اســت و همیشه هم آن را 
می گوییم. این مطلب، وجه مشــترک میان تشیع 
و تصوف اســت. کْربَن در مصاحبه ای که با عالمه 
طباطبایی داشت، ازجمله سؤاالتی که کرد این بود 
که این مسئله را آیا شــیعه از متصوفه گرفته اند یا 
متصوفه از شیعه؟ عالمه طباطبایی گفتند متصوفه 
از شیعه گرفته اند، برای اینکه این مسئله از زمانی 
در میان شیعه مطرح است که هنوز تصوف صورتی 
به خود نگرفته بــود و هنوز این مســائل در میان 
متصوفه مطرح نبود، بعدها این مســئله در میان 

متصوفه مطرح شده است.
 مسئله »انسان کامل« و به تعبیر دیگر حجت زمان 
از اعتقادات صوفیه است که آن را از معارف شیعه 
اخذ کرده اند. عرفا و متصوفه روی این مطلب خیلی 
تکیه دارند. مولوی می گوید: »پــس به هر َدْوری 
ولیی قائم است« در هر دوره ای یک انسان کامل که 
حامل معنویت کلی انسانیت است وجود دارد. هیچ 
عصر و زمانی از یک ولی کامل- که آنها گاهی از او 
تعبیر به »قطب« می کنند- خالی نیست و برای آن 
ولی کامل که انسانیت را به طور کامل دارد مقاماتی 
قائل هستند که از اذهان ما خیلی دور است. ازجمله 
مقامات او تســلطش بر ضمایر یعنی دل هاســت، 
بدین معنی که او یک روح کلی است محیط بر همه 
روح ها. باز مولوی در داستان ابراهیم ادهم- که البته 
افسانه است- در این مورد اشاره ای دارد. می گوید 
ابراهیم ادهم به کنار دریا رفت و سوزنی را به دریا 
انداخت و بعد سوزن را خواست. ماهی ها سر از دریا 
درآوردند درحالی که به دهان هر کدامشان سوزنی 

بود، تا آنجا که می گوید:
 دل نگه دارید  ای بی حاصــالن در حضور حضرت 

صاحبدالن 
و تا آنجا که می گوید آن شــیخ )یعنــی آن پیر( از 

اندیشه آن طرف واقف شد:
 شیخ واقف گشت از اندیشــه اش شیخ چون شیر 
است و دل ها بیشه اش )مجموعه آثار استاد شهید 

مطهری، ج 4، ص: 720(
 مرحوم همایی نیز در شرح این ابیات )مولوی نامه ؛ 
مولــوی چــه می گویــد؟، ج 2، ص: 842( بیان 

روشنگری دارند. وی می نویسد:
»در هر زمان از میان برگزیــدگان الهی فردی که 
اصلح از همه صالحان آن عصر باشد برای رستگاری 

بشر مبعوث می شود.«
 مولوی به تقریر دیگر می گوید:

در هــر دوری از ادوار و هر عصــری از اعصار ناچار 
ولی عصر و حجت یزدانی کــه میزان کفر و ایمان و 

فیصل حق و باطل اســت وجود دارد و در هر زمان 
فردی که اصلح از همه صالحان اســت؛ یعنی آن 
کس که در آن عصــر از همه افراد بشــر الیق تر و 
شایسته تر برای گذاردن رسالت و نیابت الهی باشد، 
از میان برگزیدگان مقرب درگاه خدا برای هدایت و 
رستگاری و اصالح امور روحانی بشر مبعوث می شود 
که دعوت جاهالن و دستگیری گمراهان و تکمیل 
ناقصان و فعلیت دادن قوای استعدادی نهفته بشر، 
بر عهده رسالت اوست و همین فرد اصلح، مصداق 
خلیفه اهلل و حقیقت انســان کامل است که او را از 
باب اتحاد ظاهر و مظهر و تجلی یا تجســد الهوت 
در ناسوت به منصب خالفت و نیابت الهی اختصاص 
می دهیم و کسی که به این افراد دسترسي داشته 
باشد در بهشت امن آرمیده و از رنج تحری و قیاس و 
اجتهاد آسوده است و طریق کمال انسانی و تکلیف 
روحانی سایر افراد بشر این است که آن فرد اصلح را 
به پیشوایی برگزینند و او را قبله افعال و اعمال خود 

قرار بدهند و هیچ گاه روی از آن قبله برنگردانند.
همایی در بحث از وحدت و تعــدد اقطاب در یک 

زمان معتقد است:
بیشــتر طوایف عرفا و صوفیه و از آن جمله مولوی 
و مولویه از این جهت با شیعه امامیه هم عقیده اند 
که »امام حی« و »ولی عصر« یا »قطب« و »انسان 

کامل« در هر زمان بیش از یکی نیست.
 شیعه باطنیه اســماعیلیه نیز همچنان معتقدند 
که »امام ناطق« و »امام قائم« در هر زمان منحصر 
به یک تن است و اگر یک تن دیگر نیز در آن زمان 
شایسته امامت و پیشوایی باشد ناچار »امام ساکت« 

و »امام قاعد« خواهد بود.
اما بعضي از صوفیه معتقد بــه امکان تعدد اقطاب 

در یک زمان اند.
شیخ عزیز نســفی عارف نامدار قرن هفتم هجری 

می گوید:
 »و این انسان کامل همیشه در عالم باشد، و زیادت 
از یکی نباشــد؛ از جهت آنکــه تمامت موجودات 
همچون یک شخص اســت و انسان کامل، دل آن 
شخص اســت و موجودات بیدل نتوانند بود؛ پس 
انسان کامل همیشه در عالم باشد«.  »و دل زیادت 
از یکی نبود، پس انسان کامل در عالم زیادت از یکی 
نباشد؛ چون آن یگانه عالم از این عالم درگذرد، یکی 
دیگر به مرتبه وی رسد و به جای وی نشیند تا عالم 

بیدل نباشد.«

هم نهان و هم نشسته پیش رو
بررسی نظر موالنا درباره امام زمان عج

مســئله »انســان کامل« و بــه تعبیر 
دیگــر حجــت زمــان از اعتقــادات 
صوفیه است که آن را از معارف شیعه 
اخــذ کرده انــد. عرفــا و متصوفه روی 

این مطلب خیلی تکیه دارند

 برگزاری همایش
 بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی 

همایش ملی منطق بازســازی انقالبی ساختار فرهنگی کشور 
توســط پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی شنبه) 23 
مهرماه جاری( در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیمای 
جمهوری اسالمی ایران برگزار می شود. نظر به ضرورت »اصالح 
و ارتقای ساختار نهادهای فرهنگی کشور« و پیرو تأکیدات رهبر 
معظم انقالب اســالمی درخصوص بازســازی انقالبی ساختار 
فرهنگی، پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه 
همایش ملی با عنوان »منطق بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی 
کشور« را با همکاری دســتگاه های فرهنگی مرتبط، همچون 
سازمان صداوسیما، شورای عالی انقالب فرهنگی، وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، سازمان تبلیغات اســالمی، سازمان فرهنگی 
هنری شهرداری تهران و شورای فرهنگ عمومی در روز شنبه 
مورخ 23 مهرماه جاری در دو بخش صبح و عصر )8 تا 18( در 

مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار می کند.
افتتاحیه این همایش در نوبت صبح با حضور و سخنرانی آیت اهلل 
علی اکبر رشاد)رئیس و مؤسس پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی(، مسعود اســماعیلی)وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی(، 
حجت االسالم سیدسعیدرضا عاملی)دبیر شورای عالی انقالب 
فرهنگی(، حجت االسالم محمد قمی )رئیس سازمان تبلیغات 
اسالمی( و پیمان جبلی )رئیس صدا و سیمای جمهوری اسالمی 

ایران( از ساعت 8 صبح لغایت 12 ظهر ادامه خواهد داشت.
4 محور اصلی همایش »منطق بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی 

کشور« عبارتند از:
الف( هویت ساختار انقالبی فرهنگ ب( نَقادی ساختار فرهنگی 
کنونی ج( وضعیت مطلوب ساختار فرهنگی کشور د( چگونگی 

بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی کشور
همچنین نوبت عصرگاهی این همایــش در قالب میزگردهای 
تخصصی در محورهای: بازخوانی وضع ساختاری کنونی، طراحی 
وضع ساختاری آرمانی، سازکارهای بازسازی انقالبی در ساختار 
و موضوعات میزهای تخصصی نیز متشکل از: ساختار فرهنگی 
و نهاد دین، ســاختار فرهنگی و نهاد خانواده، ساختار فرهنگی 
و مردم، ســاختار فرهنگی و رســانه و فضای مجازی، ساختار 
فرهنگی و نهاد تعلیم و تربیت و ساختار فرهنگی و نهاد دولت 

برگزار خواهد شد. 

فلسفه شادی
کتاب »فلسفه شــادی« نوشته لورین 
به سر با ترجمه ناصر مؤمنی توسط نشر 
لگا منتشر شد. اصل این کتاب در سال 
2021از سوی انتشارات راتلج منتشر 
شده اســت. این کتاب نه تنها فلسفه 
شادی، بلکه جنبه های علمی، اقتصادی 
و سیاسی شــادی را پوشش می دهد و 

موضوعات عملی مربوط به این مسئله را که چگونه می توان 
شادتر بود با رویکردهایی نو از نظر می گذراند. کتاب حاضر 
برای کالس درس و محققانی که می خواهند در این زمینه 
بیشتر تحقیق کنند و کسانی که تمایل دارند تا هنرمندانه 

اندیشیدن در مورد شادی را بیاموزند، مناسب است.
در بخشــی از کتاب می خوانیــم: »برای بیشــتر ما مفهوم 
»شادی« یک امر اسرارآمیز است. گاهی اوقات در تخیالت 
و تأمالتمان بسیار به شادی می اندیشیم: آیا این شغل باعث 
خوشحالی من می شــود؟ آیا انتخاب این شخص به عنوان 
شــریک زندگی من را خوشــحال می کند؟ آیا خوردن آن 
کیک شکالتی باعث خوشحالی من می شود؟ همچنین در 
آن لحظه هایی که غرق اندیشه هســتیم، وقتی می پرسیم 
»آیا خوشحالم«، به شادی می اندیشیم… واقعیت این است 
که فهم اینکه آیا شغلی جدید باعث خوشحالی من می شود 
یا نه دشوار است. برای بســیاری از ما شادی همچون خط 
و مرز نهایــی عمل می کند: در پایــان روز فقط می خواهیم 
که خوشحال باشیم. ما شــادی را برای خودمان و خانواده و 
دوســتانمان می خواهیم. اگرچه می دانیم که شادی ممکن 
است به تنهایی حائز اهمیت نباشد، به سختی می توانیم کسی 
را بیابیم که واقعاً معتقد باشد شادی امری بی اهمیت است. 
در ضمن اگر به چنان کسی برخوردیم به شدت گیج شده و 
تقریباً نگران او می شویم: چه کســی معتقد است که شادی 

چیز خوبی نیست؟«
کتاب »فلسفه شادی« از سری مجموعه معنای زندگی نوشته 
لورین به سر به ترجمه ناصر مومنی در 262صفحه به بهای 

118هزار تومان از سوی نشر لگا منتشر شده است.

روایت مدرسه دوباتن از اعتماد به نفس
نشــر کرگدن به تازگی کتاب دیگری از 
مجموعه مدرسه زندگی با عنوان »اعتماد 
به نفس: به روایت مدرســه دوباتن« اثر 
آلن دوباتن و ترجمه صفورا رهبری را با 
شمارگان هزار نسخه، در 112 صفحه و 
با قیمت 4۵ هزار تومان منتشر و به بازار 
نشر کشــور عرضه کرده است. مدرسه 

زندگی یک مؤسسه آموزشی با تمرکز بر زندگی بهتر و عاقالنه تر 
است که در سال 2008توسط فیلسوف آلن دوباتن با همکاری 
تعدادی از نویسندگان و هنرمندان تأســیس شد. در معرفی 
کتاب آمده است: »خبرهایی درباره موفقیت از درودیوار می بارد 
و همه این خبرها دست به دست هم داده اند تا موفقیت را آسان تر 
از چیزی که واقعاً هســت جلوه دهند و بنابراین، بی آنکه خبر 
داشته باشیم، اعتمادبه نفسی را که می توانیم در مقابله با موانع 
در خودمان ایجاد کنیم ویران می کنند. آدم های جدی معموالً 
از اهمیــت اعتمادبه نفس غافل اند: وقــت خیلی زیادی صرف 
می کنیم تا مهارت های فنی بیاموزیم و وقتی بسیار اندک صرف 
می کنیم تا تنها قابلیتی را که کمک می کند از آن مهارت ها در 
زندگی استفاده کنیم به کار ببندیم. راه رسیدن به اعتمادبه نفِس 
بیشتر این نیست که به خودمان اطمینان بدهیم  شأن و منزلتی 
داریم، بلکه این است که با مسخره بودن محتوم ذاتمان سازگار 
شویم. راه رســیدن به اعتمادبه نفس بیشتر با اجرای این آیین 
آغاز می شود که هر روز صبح به طور جدی، قبل از اینکه روزمان 
را آغاز کنیم و از خانه بیرون برویــم، به خودمان بگوییم آدمی 
بی شعور، کودن، احمق و خنگ ایم. آن وقت یکی دو تا حماقت 

بیشتر دیگر زیاد مهم نیست.«

این آغاز، پایان ندارد
»پــروژه ازدواج« بــه 
حســام  کارگردانــی 
اسالمی و عطیه عطارزاده 
یکــی از پربیننده ترین 
مستندهای اکران شده 
در پلتفرم  هاشور در 3 ماه 

اخیر بوده است. این مستند که ساختاری داستانی 
دارد درباره بیماران یک آسایشــگاه روانی اســت 
که براساس نظر یکی از روانپزشکان قرار است در 
طرحی، با هم ازدواج کرده و ســر و سامان بگیرند. 
فیلم با تصاویری واقعی از زنی شــروع می شود که 
همســرش را به دلیل بیماری روانی از دست داده، 
این خط با خط اصلی فیلم یعنــی ازدواج بیماران 
در هم ترکیب می شود تا تماشاگر تصویری واقعی 
از عشق، وجه زنانه و وجه مردانه آن به دست بیاورد. 
فیلمساز موفق شــده با نزدیک شدن به بیماران و 
شــناخت روحیه، عالیق و دنیــای آنان، تصویری 
تازه از یک بیمار روانی و مناسبات حاکم بر زندگی 
اجتماعی این بیماران ارائه دهد. فیلم، عاشقانه ای 
تلخ و تأثیرگذار است که از بایدها و نبایدهای یک 
اجتماع صحبت می کند و باعث می شود نگاه بیننده 
به بیماران روانی، محدودیت ها، تنهایی و مصایب 
زندگی آنها تغییر کند. گفتار متن خوب، ساختار 
منسجم و استفاده درســت از عناصر داستانی این 
مســتند را به فیلمی دیدنی تبدیل کرده اســت. 
»پروژه ازدواج« دشــواری های عشــق و متفاوت 

زیستن را به یادمان می آورد.

تویی که نمی شناختمت

مستند »پدرم ایران، مادرم ایران« تولید مرکز گسترش سینمای 
مستند، تجربی و پویانمایی درباره شهدای نوجوان و جوانی است 
که کودکی شان در مراکز بهزیستی سپری شــده است. فیلم با 
کنجکاوی فیلمساز درباره این شهدا و سرنوشت شان شروع می شود 
و در کنار روایت او شامل مصاحبه های مختلف با افرادی است که 
به نحوی با این شهدا آشنا هستند. »پدرم ایران، مادرم ایران« )رضا 
عاطفی( مرثیه ای درباره قهرمانانی است که در تاریخ دفاع مقدس 
آنطور که شایسته است، به آنها توجه نشده است. فیلمساز پای 
صحبت مربیان بهزیستی، خانواده و همرزمان شهدا می نشیند و از 
دل این حرف ها، اطالعاتی درباره این نوجوانان و جوانان به بیننده 
ارائه می شود. اطالعاتی که بسیاری از آنها را پیش از این نشنیده ایم. 
»پدرم ایران، مادرم ایران« در دســته آثاری قرار می گیرد که به 
مسائل اطراف جنگ می پردازند، فیلمساز با وجود اطالعات و منابع 
پراکنده ای که درباره موضوع فیلمش وجود دارد از جســت وجو 
خسته نشده و با سر زدن به اطراف ایران سعی کرده رد پای شهدای 
بهزیستی را پیدا کند. فیلم با اشاره ای به غربت این بچه ها آغاز و با 
نمایی مشابه تمام می شود. در این سفر کوتاه، تماشاگر با قهرمانانی 

آشنا شده که وطن، خانه همیشگی آنان است.

تاریخ از زاویه ای تازه
امیرمسعود حسینی در مستند بازیگوشانه و خالقانه »طاهر« 
به زندگی باباطاهر عریان، شاعر شهیر ایرانی پرداخته است. 
فیلم با روایت و صدای گرم ســیامک صفری، مســتندات 
تاریخی درباره این شاعر و شــبهات اطراف او را مطرح کرده 
و بیننده را به چالشــی بزرگ مهمان می کند: آیا بابا طاهر 
وجود دارد یا این شخصیت زاییده اشتباه های تاریخی است؟ 
مستند »طاهر« با ساختاری منسجم و یکدست تا انتها این 
بازی را با تماشاگر ادامه می دهد و این فرصت را به او می دهد 
تا در دل تاریخ همراه فیلمساز سفر کرده و برداشت خود را از 
اغراق ها، روایت های جعلی و حاشیه های زندگی طاهر داشته 
باشد. مستند »طاهر«، به دلیل اســتفاده درست از تصاویر 
آرشــیوی، گفتار متن پالوده، اطالعات و پژوهش غنی که 
دارد از همان ابتدا تماشاگر را با خود همراه می کند و برخالف 
اغلب مستندهای پرتره تاریخی که مالل آور و کسالت بارند، 
با طراوت و شوخ طبعانه است. حتی مباحث کارشناسی که در 
فیلم تبدیل می شود، چینشی دارند که به فضای بازیگوشانه 
و طنازانه فیلم لطمه وارد نمی شود. »طاهر« نشان می دهد 
که انتخاب درست موضوع و نگاه هوشمندانه به روایت های 
آشنا می تواند به خلق آثاری ویژه و به یادماندنی تبدیل شود.

مستند

مستند

مستند

رویداد

براساس تقویم، 8مهر روز بزرگداشت جالل الدین محمد بلخی )۶ ربیع االول ۶۰۴ – ۵ جمادی الثانی 

علی تاجدینیجستار
نویسنده و پژوهشگر

۶۷۲ هجری قمری( معروف به مولوی بود. 13مهر نیز آغاز امامت حضرت ولی عصر)عج( است. مطلب 
پیش رو که به بررسی نظر موالنا درباره امام زمان)عج( اختصاص دارد، بنا بر اهمیت این ۲مناسبت برای 
انتشار انتخاب شده است. علی تاج دینی، نویسنده و پژوهشگر معرفت دینی، در این مطلب کوشیده تا از چشم مولوی به تبیین جایگاه امام عصر )عج( 
بپردازد. این مطلب بخشی از کتاب در دست انتشــار »مولوی و اهل بیت)ع(« است که برای انتشار به همشــهری سپرده شده است. چنین مطالب 
پژوهشگرانه ای که میان ادبیات و معرفت دینی پل می زند، به نیازهای مهمی در سپهر پژوهش پاسخ می دهد. امید است که چنین پژوهش هایی بیش از 

پیش پا بگیرد و به دست محققان و پژوهشگران انجام شود.

انقطاع رسالت تشــریع و دوام دولت امامت و 
والیت 

همایی درباره  شأن دوم امام، یعنی تفسیر و تبیین 
دین می نویسد:

 اعتقاد کلی مســلمانان این اســت که دوره نبوت 
تشریعی به وجود حضرت خاتم االنبیا علیه الصاله 
و السالم ختم شده است که فرمود »ال نبی بعدی«.

اما دوره نبوت تفریعی و والیت تکمیلی که مالزم 
امامت و والیت باشد، به عقیده بسیاری از مسلمین 
به خصوص عرفا و صوفیه اعم از شــیعی و سنی در 
تمام ادوار و ازمنــه بدون فترت و انقطــاع تا قیام 
قیامت، دوام و استمرار دارد؛ و هیچ عصر و زمان از 
حجت امام و ولی عصر خالی نباشد و به قول مولوی 

»تا قیامت آزمایش دائم است«.)همان ص896(

مهدویت نوعی و مهدی موعود
همایی در جــواب امثال میرزای قمــی که تصور 
کرده اند ابیات مولوی ناظر به والیت نوعیه اســت 
وبه ویژه از عبارت »خواه از نسل عمر خواه از علی« 
موضوع والیت شمسیه و قمریه را در اندیشه عارفان 
مطرح کرده و معتقد است این بیت ناظر به والیت 
قمریه یا هدایت عمومی اســت که توســط پیران 
و مشــایخ در عرفان مطرح است. شــاید مربوط به 
مسئله ارشاد و هدایت عمومی باشد که مالزم دوره 
امامت و والیت قمریه اســت و این امر با شخصیت 
امام مهدی موعود از عترت طاهره و ســالله طیبه 
پیغمبر اکرم و آل علی علیهم الســالم که به اعتقاد 
گروهی کثیر از عرفای شیعی و سنی، خاتم والیت 
شمسیه محمدیه است، منافات ندارد و مولوی خود 
در ابیات ذیل گویا به ظهور موعود اشاره کرده است؛ 
یعنی آن جهان آرام و آن مدینــه فاضله که در آن 
 همه رنگ ها و نیرنگ ها، به صفــا و یک رنگی بدل 

شده باشد.
»برای مزید فایدت می افزاییم که مسئله امامت و 
معرفت امام حی یکــی از اصول عمده مذهب کلی 
طوایف شیعی اســت و بعضی مانند فرقه باطنیه 
اســماعیلیه در امر امامت چنــدان پیش می روند 
که آن را یگانه اصل اساســی و رکن عمده دین و 
مذهب می دانند و بر معرفت خدا و رسول نیز مقدم 
می دارند؛ به این معنی که می گویند همان امام حی 
قائم ناطق است که ما را به خدا و پیغمبر رهبری و 
راهنمایی می کند و ما باید خدا و رسول را همانطور 
که او تعلیم می دهد و معرفی می کند بشناسیم نه 
از پیش خود و با عقل کوتاه و اندیشه های نارسای 
خود و نه از روی آرا و اهواي دیگران. اخبار و روایات 
شیعی که در امر امامت و معرفت امام ایراد شده و 
به اعتقاد من بهتریــن و جامع ترین مؤلفاتش جلد 
هفتم »بحار االنوار« عالمه مال محمدباقر مجلسی 
است )متوفی 1110ه. ق( مشحون از نکات دقیق 
مذهبی و لطایف عرفانی مربوط به این مسائل است.

 اگر از اختالف الفاظ و اصطالحات صرف نظر کنیم و 
افکار و عقاید ملل و طوایف را بی پیرایه لفظ و عبارت 
بسنجیم به نظر من روح عقیده مولوی در احتیاج 
بشر به هدایت و رهبری پیر طریقت و وجوب معرفت 
و پیوستن به انسان کامل و تجلی ربوبیت در مظهر 
بشری، با ریشه مذهب خواص شیعه مانندگی قوی، 
یا پیوند و رابطه معنوی دارد؛ در مقدمه »تفســیر 
مثنوی« در هوش ربا نیز به این نکته  اشاره کرده ایم. 

)همان ص 9۵2(
 همایی در بیــان اینکه حجت حــق در هر زمان 
موجود اســت و »به هر دوری ولیی قائم اســت« 

می نویسد:
 مهدی هادی وی است ای راه جو 

هم نهان و هم نشسته پیش رو
یعنی آن ولی قائم، مهدی و هادی صراط مستقیم 
الهی اســت؛ خواه پنهان و غایب، و خواه حاضر و 
پیش روی ما نشسته باشــد؛ درهر دو حال همای 
شــفقت و هدایت و عنایتش بر ســر ما بال گستر 
است و فیض روحانیت او به ما می رسد.)همان ج2 

ص8۵1(
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