شهادت امام حسن عسکریعليهالسالم را تسليت ميگوييم
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5000تومان

بیانات رهبری  درباره واکنشهای
هنریوورزشیدرروزهایاخیر

شمارهبعدیروزنامههمشهری،شنبه16مهرمنتشرمیشود.

بیانات رهبری  دربارهدرگذشت
خانم مهسا امینی را با اسکن

را با اسکن این کیوآرکد ببینید.

این کیوآرکد ببینید.

رهبر معظم انقالب در مراسم دانشآموختگی دانشجویان دانشگاههای نیروهای مسلح:

فقطباجمهوریاسالمیمخالفنیستند

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

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

بگذارید دانشگاه «شریف» بماند

عبور بازار میوه از گرانی
70

بازار هنوز در اختیار  میوههای
درصد تابستانه است
صفحه16

سرمقاله

مروری بر حواشی ایجاد شده از سوی برخی افراد در یکی از مهمترین دانشگاههایکشور

جنگرواني
و روايت از پله دوم
ماه رمضان -1388بعد از فتنــه  -در ديدار رمضانيه
دانشجويان با رهبري ،دانشجويي از وسط جمعيت بلند
شد و با حرارت هرچه بيشتر گفت :آنچه در كهريزك اتفاق افتاد ،خيانت بود .رهبري
بالفاصله پاسخ دادند كه باالتر از خيانت ،آن يك جنايت بود و من شخصا موضوع را
دنبال ميكنم اما شماي جوان يادت نرود كه مسئله كهريزك تابعي از مسئله اصلي
است .مسئله اصلي را فراموش نكنيد و پرسيد ميدانيد مسئله اصلي چه بود؟ و خود
پاســخ دادند مســئله اصلي اين بود كه از فرداي انتخابات كاري كردند كه بهرغم
مشاركت 85درصدی مردم ،نظام جمهوري اســامي نتوانست سرش را در مقابل
چشم ملتهاي اسالمي باال بگيرد .يعني براي فهم داستان كهريزك بايد از اين نقطه
شروع كني نه اينكه شما را در وسط داستان ايزوله كنند .در جنگ رواني ،اصلي بهنام
پله دوم وجود دارد؛ يعني داستان  /اتفاق از اول تعريف نميشود .به تعبير بهتر كنش
سانسور ميشود اما واكنش به نحو دلخواه روايت ميشود .فرض كنيد كسي بهصورت
شما سيلي زد و شما هم او را هل داديد و به زمين خورد و دستش شكست .آنچه فردا
منتشر ميشود اينكه :فالني دست فالني را شكسته است و سيلي اول و اصل موضوع
كال پنهان ميماند يا پنهان ميشود.
روايتهاي امروز دشــمن و برخي دوســتاني كه نام آنان را بايد «اصحاب ترديد»
گذاشت ،همين است .به اين عبارت توجه كنيد« :به دانشجويان دانشگاه شريف حمله
شد!» گويي دانشجو خواب بود يا سر كالس بوده يا يك تجمع آرام و منطقي داشته
و عدهاي ديوانه يا مشروبخو ر و مست به آنان حمله كردهاند و تمام .آيا روايت واقعي
شبيار معركه اين بود« :كوي دانشگاه
اين است؟ در تيرماه 1378تيتر روزنامههاي آت 
تهران به خاك و خون كشيده شد»« ،اعالم عزاي عمومي مراجع تقليد براي شهداي
كوي دانشــگاه» و ...حال آنكه در آن حوادث فقط يك افسر وظيفه نيروي انتظامي
بهنام عزت ابراهيمنژاد كشته شد و تمام.
درباره حادثه زاهدان ميشنويد« :نمازگزاران زاهداني به رگبار بسته شدند» خب چرا
جمعههاي قبل به رگبار بسته نميشدند؟ از مظلوميتهاي نظام جمهوري اسالمي
همين موضوع است كه داستان را از كمر آن روايت ميكنند .مثال در سال 98حجم
عجيبي از خبر كشتهشدن جواني بهنام پويا بختياري در كرج منتشر شد اما كسي
نشنيد و فيلمهاي اقدامات اين جوان در روزهاي قبل و انتشار پيام تسليت ربعپهلوي
توســط پدرش را نديد .در ماجراي اعدام نويد افكاري گفتند جوان ورزشكار اعدام
شد و گويي در خيابان قدم ميزده است و بهقيد قرعه تصادفا اعدام شده  .اينجا قتل
فردي صاحب زن و فرزند توسط او بهعنوان پله اول پنهان ماند .خواص مورد اشاره
سخنان ديروز رهبري كه سراسيمه وارد ميدان شدند و بيانيه و موضع اعالم كردند
و مرگ خانم اميني را قتل خواندند نيز روي پله دوم نشــانده شــدند .عمده روايت
دشمن اينگونه است و داستان از خط شروع گفته نميشود و اينگونه چهرهای خشن،
سركوبگر و بيمنطق از نظام را معتبرسازي و ادراكسازي ميكنند .طبيعي است كه
نظامي كه به روش انقالبي به حكومت برسد ،دشمنان باانگيزهاي دارد .اما دشمني
كه به اخالق پايبند باشد نيز بهنوبه خود ارزش و نعمتي است .فاسداالخالقها هيچ
چيزي برايشان مهم نيســت و از هيچ چيز فروگذار نميكنند .حاال ميتوان فهميد
چرا مقام معظم رهبري براي مرحوم يداهلل سحابي و بازرگان – بهعنوان كساني كه
جمهوري اسالمي را قبول نداشتند– پيام تسليت فرستادند .چون اپوزيسيوني بودند
كه اخالق را فداي دشــمني نكردند .حاال از تجزيهطلب ،منافق و قيشدگان ملت
ايران در سال 1357تا صهيونيسم و غرب در يك جبهه آرايش گرفتند و اكنون كه
قيمتها تاحدودي تثبيت شده است و فسادگران نيز كمرنگ شدهاند عرصه ديگري
را گشودهاند كه تصاوير مخابرهاي آن «دروغ» و «سركوب» باشد .اين هم بگذرد ،اما
هم بايد درس گرفت و هم عبرت .وظيفه نيروهاي مومن به انقالب اسالمي نشان دادن
دائمي پله اول است و اين شدني است.

مدیرعاملشرکتکنترلکیفیتهوای
تهرانمیگويد :وضعيتهوایتهران
در نيمه اول سال 1401نسبت به سال
گذشته ،آلودهتر شده است.
در
6ماهه ابتدایی
سال 48 ،1401درصد
روزها هوای تهران آلوده بود
در حالی كه در مدت مشابه
در سال 17 ،1400درصد
روزها هواآلوده بوده
است.
ميزان
ذرات معلق
كوچكتر از  2.5ميكرون
در نيمه ابتدایی سال ،1401
 53روز فراتر از حد مجاز بود
در حالی كه در سال قبل ميزان
اين آالينده فقط  13روز
فراتر از حد مجاز بود.

آالینـدههای
با منشـأ خارجی در
افزایــــــــش قابل توجه
آلودگی هوای پایتخت
در 6ماه نخست
امسال مؤثر
بودند.
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ميزان
ذرات معلق
كوچكتر از  10ميكرون
در نيمه ابتدايی سال ،1401
 20روز فراتر از حد مجاز بود در
حالی كه در مدت مشابه سال
قبل 3روز فراتر از حد مجاز
بود.

سخنان اخیر رهبری از چند منظر قابل تحلیل است،
اما به این فهم ســبک تحلیل و زاویــه نگاه مهمترین
وجه است .عمدتا 4شاخص در سبک تحلیل رهبری
از مسائل روز ،پربسامد اســت .یکم تعیین اصل و فرع
ماجرا .دوم ضریبدهی دقیق .سوم سهمدهی متناســب عوامل و چهارم اشاره به
نقش خواص در تبیین و روشــنگری .از این جهت فرامتن سخنان رهبری را با این
4شاخص مرور کنیم.
یکم اصل و فرع ،اگر اصل و فرع هر حادثه روشــن نشود ،مخاطب دچار گیجی
میشود؛ اینکه باالخره چهکسی درست میگوید؟ در بین طرفین ممکن است وجهی
از حق و باطل نمایان باشد؛ اما باالخره چطور باید برایند گرفت؟ رهبرانقالب در این
سخنرانی به صراحت و روشــنی اصل و فرع ماجرا را از هم جدا کردند .اصل ،تقابل
با بنیان ایران قوی است و نه حتی جمهوری اســامی .پشت پرده نیز دست عیان
آمریکا و رژیم صهیونیستی است .آنچه در داخل نیز رقم میخورد هیجان جاهلی و
مزدوری جریان نفاق است .خط قرمز نیز امنیت مردم است و در این رابطه هیچ جای
مسامحه نیست .با این توضیح ،باقی مباحث فرع ماجراست .حجاب و گشت ارشاد
و حادثه مرحوم مهسا امینی و غیره .از این جهت هر تحلیلی که باعث شود مخاطب
در فهم اصل و فرع ماجرا دچار خطای تشخیص شود ،ناقص است .برخی در این چند
روز چنان مغشــوش موضع گرفتند که در نهایت مخاطب متوجه نشد چطور باید
حق و باطل را جمع بزند.
دوم ضریبدهی ،بعد از اینکه اصل و فرع مشخص شد باید لحن اعتراض به اندازه
اهمیت موضوع باشــد .برخی از خواص در مورد اخیر ،درســت موضع گرفتند اما
کالمشان ضریب متناسب نداشــت .این خطا باعث چه اشکالی میشود؟ مخاطب
ممکن است حق و باطل را تشخیص دهد اما اهمیت و عمق و وسعت زشتی موضوع
را دقیق نشود .فرض کنید جلوی چشــم یک نفر ،آدم بکشند و فرد ناظر به آرامی
بگوید این کار خطاســت .طبیعی است که مضحک اســت .رهبری انقالب در این
سخنرانی با لحنی متناسب ،زشتی و تلخی ماجرا را ضریب دادند و در حد یک خط
قرمز غیرقابل گذشت به چشم آوردند.
سوم تعیین سهم نقشها ،خیلی موارد اصل و فرع و ضریبها درست تشخیص
داده میشود اما در سهم عادالنه نقشها ،خطای برآورد وجود دارد .در تحلیل رهبر
انقالب سهم هرکس به اندازه خودش تصریح شد؛ خاصه وقتی خطا آگاهانه است .در
ابتدا سهم دشمن اصلی مشخص شد .سپس به حلقه میانی و جریان مزدور و متصل
به دشمن نیز توجه شد .به سکوت و خطای خواص نیز اشاره و حتی بر جبران خطا
نیز تأکید شد .همچنین تصریح شــد که جرمهای کف خیابان را باید دستهبندی
کرد و با هرکس متناسب با خودش برخورد شود .حتی آن که خطايی از سر هیجان
داشته است ،باید متنبه شود .اندازه سلبریتیها نیز مشخص شد؛ اول اینکه قاطبه
هنرمندان انقالبیاند .دوم اینکه برخی مواضع دشمن شادکن از جهت تأثیر عمومی
بیارزش است و سوم اینکه تعیین مجرمانه بودن مواضع با عدلیه است.
چهارم ،تأکید بر نقش خواص اگر اصل و فرع و ضریبها و ســهمها مشخص شود،
بازهم روشنگری نیازمند مشارکت خواص است .اهمیت خواص از این جهت است که
در شرایط فتنه ،حرف زدن یا نزدنشان بر روشــن شدن موضوع مؤثر است .و اگر نه
روشنگریها هر میزان هم دقیق باشد ،شنیده نمیشود و به گوش مخاطب نمیرسد.
اما به این فهم نکته متفاوت ماجرا این است که رهبری برخالف موارد مشابه ،حوادث
اخیر را عاری از هرگونه فتنه دانســتند؛ به این معنا که مرزبندی حق و باطل کامال
عیان و روشن است .به همین دلیل از کسری تحلیل خواص 2جا گالیه میکنند .یکی
مقاومت در دیدن دست دشمن خارجی .رهبرانقالب اظهار شگفتی از کسانی میکنند
که دست عیان دشمن را در قضایای اخیر نمیبینند .دوم خطای آنهایی که در ابتدا
به ناجا و نظام افترا و تهمت ناروا زدند و لذا تأکید دارند که جبران کنند .این 4شاخص
قابل تعمیم و بهرهبرداری در موارد مشابه است؛ خاصه در شرایط سکوت خواص.
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ی امروز
ویژهها 
حجتاالسالم محسنیاژهای،رئیس قوه قضاییه:

تهدید امنیت مردم را تحمل نمیکنیم

فرامتن سخنان رهبری

احوالپرسی
از هوای تهران

میزان
آالینده ازن در
نیمه ابتدایی سال
47 ،1401روز در شرایط
نامطلوب بود در حالی كه در
سال 1400فقط  23روز
این آالینده فراتر از
حد مجاز رفت.
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بزرگراه  بروجردی  تا  پایان آبان
کیلومتر
افتتاح میشود

محسن مهدیان؛ مدیرعامل

همشهري آنالين /گرافیک :حامد یزدانی

2

خروج منطقه 18از بنبست

یادداشت

دادهنما

عبدا...گنجی؛ مدیرمسئول

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

برنامهریزی اغتشاشات کار آمریکا و رژیم
جعلی صهیونیستی و دنبالههای آنهاست

رئیس قوه قضاییه با تبریک و تسلیت شهادت تعدادی از نیروهای
حافظ امنیت مردم در بخشهای مختلف نظامی ،انتظامی ،امنیتی
و نیروهای بسیجی طی اغتشاشــات اخیر در مقابله با عناصر
تروریست ،تجزیهطلب ،آشوبگر و عوامل بیگانه گفت :تمام سعی
خود را بهکار خواهیم بست تا به پروندههای مسببان شهادت
و مجروحیت نیروهای نظامی ،انتظامی ،امنیتی و بســیجی
اغتشاشات اخیر هرچه زودتر رسیدگی کنیم ...

10

یادیازسرلشکرشهیدآبشناسان  کهبهشیرصحراشهرتداشت

چریک پیر چه درسی به صدام داد؟

«ما زنده بــه آنیم که آرام نگیریم /موجیم که آســودگی ما
عدمماســت» 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 میانداخت .چریک پیری
که جسارتش زبانزد بود تا جایی که برای صدام نامه نوشت
و گفت به جای بمباران شهرها ،به مبارزه رودررو بیا...
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سهشنبه  12مهر 1401
شماره 8605

سیاست خارجی

نقلقولخبر

توافق برای انتقال منابع ارزی آزاد
شده ایران به کشور همسایه

محمد جمشیدی
معاون سیاسی دفتر رئیسجمهور
معــاون اول رئیسجمهــور هفتــه جــاری
بــرای حضــور در دومین مجمــع اقتصادی
خــزر ،بــه مســکو ســفر میکنــد .ایــران،
روســیه ،ترکمنســتان ،قزاقســتان و
جمهوریآذربایجــان ،در موضوعهــای
نفــتوگاز ،انــرژی ،حملونقــل ،علمــی،
محیطزیست و کشاورزی بهطور دوجانبه
و چندجانبه تعامل خواهند کرد/.فارس

شهرام ایرانی
فرمانده نیروی دریایی ارتش
هماکنون 5ناوگروه جمهوریاسالمی با
هدف برقراری امنیت دریایی ،بهصورت
همزمان در دریاها و آبهای آزاد جهان
حضور دارنــد .از میان ایــن ناوگروهها،
ناوشــکن «جمــاران»« ،ســهند» و
«دنا» بهعنوان آخرین دســتاوردهای
این نیــرو در دریا ماموریــت دارند .یک
ناوگــروه هــم بــرای دیپلماســی دریایی
اعزام شدهاست/.ایرنا

نظامی

انهدام مقر گروهکهای
تروریستی با دقت99درصدی
فرمانده نیروی زمینی سپاهپاســداران با اشاره به
حمالت توپخانهای ســپاه به مقــر گروهکهای
تروریستی تجزیهطلب اقلیم شمال عراق گفت :در
چند منطقه حدود ۴۰هدف را با بیشاز ۷۰موشک
و دهها پهپاد انتحاری مورد هــدف قرار دادیم که
با دقت ۹۹درصدی همراه بــود .بهگزارش فارس،
سردار محمد پاکپور گفت :این سنگینترین اقدام
عملیات موشکی و پهپادی ســپاه بود که نتیجه
بسیارخوبی بههمراه داشت .البته درصورت تکرار
اقدامهای تروریستی ازسوی عناصر یادشده ،این
عملیاتها ادامه خواهد یافــت؛ زیرا همانگونه که
قب ً
ال هم اعالم کردیم ،عملیاتهای ما تا خلعسالح
گروهکهای تجزیهطلب 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 بیشاز یکسوم
خاک عراق که با ما هممرز اســت ،تروریستها در
غیاب دولت مرکزی حضور دارند؛ حتی نیروهای
اقلیم شمال هم در مرز مستقر نیستند و این موجب
شده ما با تروریستها هممرز شویم؛ درحالیکه باید
مسئوالنعراقیمسئولیتپذیریخودرانشاندهند
و با استقرار در مرزها از ورود گروههای تروریستی به
خاک جمهوری اسالمی ایران جلوگیری کنند.

احزاب

ترقی :تجمعات قانونی برنامه و بانی
ندارد
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه درباره برگزاری تجمعات
و اعتراضات قانونی و پیشگیری از آشــوبهای خیابانی به
همشهری آنالین گفت :متأسفانه ما در کشور هنوز در زمینه
قشر واســطهای که باید این نوع تجمعات را مدیریت کنند،
هیچ برنامهای نداریم .نقش احزاب در مدیریت این اعتراضات
نقــش بیبدیلی در دنیاســت .همانطور که آقای رئیســی
هم اشــاره کردهاند ،مردم باید جایی برای بیان اعتراضات
خود داشته باشــند تا از این نظر تخلیه شوند .کرسیهای
آزاداندیشی باید در دانشــگاه رونق میگرفت که متأسفانه
نگرفته و دولتهای گذشته کوتاهی کردهاند .جهاد تبیینی
که باید امروز به فرمان مقام معظــم رهبریصورت بگیرد،
اینها همه عواملی است که چون انجام نشده ،آثار و تبعاتش
اکنون پدید میآید.
حمیدرضا ترقی در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به
حضور جوانان دهه هشتادی در تجمعات مهسا امینی که در
بازداشتگاه پلیس امنیت اخالقی فوت شد ،گفت :یک مسئله
قشر فریبخورده جوان دهه هشتادی است که در این زمینه،
دستگاههای تربیتی و آموزشــی کشور ضعفهای زیادی از
ی فضای مجازی
خود نشان دادهاند و نشان دادند که رهاساز 
به دشمن کمک کرده است .همچنین با رهاسازی این فضا
نسل دهه 80را دچار آســیب کردهاند که اینها تحتتأثیر
هیجاناتو بازیهای فضای مجازی قرار گرفتهاند تا بخواهند
آنها را به حقیقت تبدیل کنند .بنابراین دستگاههای مسئول
در زمینه مدیریت فضای مجازی و مدیریت امور پرورشــی
مدارس و دانشگاهها باید در روشهای خود برای جلوگیری از
آسیبهایی که نسل جوان دهه هشتادی دیدهاند ،تجدیدنظر
کنند تا ما دوباره شاهد این نوع مشکالت در کشور نباشیم.

عکس :پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری

حسین نوشآبادی
ت ملی مجلس
عضو کمیسیون امنی 
در آســتانه آزادســازی بخشــی از
داراییهای بلوکه شده ایران قرار داریم.
برخی کشــورها تاکنون بهانه تحریمها
را داشــتند ،امــا بعــد از آغــاز دور جدید
مذاکــرات برجامــی ،بهتدریــج درحــال
آزادســازی امــوال بودنــد کــه بیشــتر
بهواســطه رایزنیهــای بانــک مرکــزی و
وزارت خارجه بودهاست/.خانهملت

رهبرمعظم انقالب در مراسم مشترک دانشآموختگی دانشجویان دانشگاههای نیروهای مسلح:

فقط با جمهوری اسالمی مخالف نیستند
با ایران قوی مخالفند
حضرت آیتاهلل خامنهای فرمانده
معظم کل قوا صبح دیروز (دوشنبه)
رهبری
در مراسم مشترک دانشآموختگی
دانشجویان دانشگاههای افسری نیروهای مسلح در
سخنان مهمی با اشاره به حوادث اخیر تأکید کردند:
با صراحت میگویم این حوادث طراحی آمریکا ،رژیم
صهیونیستی و دنبالهروهای آنهاست .مشکل اصلی
آنها با ایران قوی و مستقل و پیشرفت کشور است.
ملت ایران دراین حوادث کام ً
ال قوی ظاهر شد و در
آینده نیز هرجا که الزم باشد ،شجاعانه وارد میدان
خواهد شد.
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیدفترمقاممعظمرهبری،
رهبرمعظم انقالب در ابتدای ورود به میدان با حضور
بر مزار شــهیدان گمنام و قرائت فاتحه ،به دلیران
و قهرمانان دفاع از اســام و ایران درود فرستادند.
فرمانده کل قوا سپس از یگانهای حاضر در میدان
سان دیدند.
رهبرمعظم انقالب دراین مراسم در سخنان مهمی
درباره حوادث اخیر کشــور گفتند :دراین حوادث
بیشاز همه ،به سازمان انتظامی کشور و به بسیج و
به ملت ایران ظلم شد .البته ملت ایران دراین حادثه
نیز همچون حوادث دیگر کام ً
ال قوی ظاهر شد و در
آینده هم به همین صورت خواهد بود.
حضرت آیتاهلل خامنهای تأکید کردند :در آینده نیز
هرجا که دشــمنان بخواهند اختاللی ایجاد کنند،
آنکه بیشاز همه سینه سپر خواهد کرد ،ملت شجاع
و مؤمن ایران است.
اغتشاشهای برنامهریزی شده

ایشــان ملت ایران را همچون موالی خود حضرت
امیرالمومنین علی(ع) ملتی مظلوم و درعینحال
قوی خواندند و افزودنــد :دراین حادثهای که پیش
آمد ،دختر جوانی درگذشت که دل ما هم سوخت،
واکنش به این حادثه کــه بدون تحقیق و بدون
اما
ِ
اینکه امر مسلّمی وجود داشته باشد ،عدهای بیایند
خیابانها 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 اغتشاشها
برنامهریزی شده بود ،گفتند :اگر قضیه این دختر
جوان هم نبود ،بهانه دیگــری بهوجود میآوردند
تا امسال در اول مهر ،در کشــور ناامنی و اغتشاش
ایجاد کنند .حضرت آیتاهلل خامنهای تأکید کردند:
من بهصراحت میگویم این اغتشاشها و ناامنیها،
طراحی آمریکا و رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی
بود و حقوقبگیران آنها و برخی از ایرانیهای خائن
در خارج ،به آنها کمک کردند.
ایشان افزودند :برخی افراد نسبت به اینکه گفته شود
فالن حادثه طراحی و کار دشمن بودهاست ،حساس
هستند و سینه سپر میکنند برای دفاع از سازمان
جاسوسی آمریکا و صهیونیستها و انواع تحلیلها
و لفاظیهای مغالطهآمیــز را نیز بهکار میگیرند تا
بگویند کار خارجیها نیست.
رهبرمعظم انقالب خاطرنشــان کردنــد :در دنیا،
اغتشــاشهای زیادی بهوجود میآید و در اروپا و
بهخصوص فرانســه و پاریس هر چند وقت یکبار
اغتشــاش مفصلی بهوجود میآید ،اما آیا تاکنون
شدهاست رئیسجمهور 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 رسانههای
جمعی وابسته به ســرمایهداری آمریکا و مزدوران
آنها هماننــد برخی دولتهای منطقــه و ازجمله
سعودیها ،از اغتشاشگران دراین کشورها حمایت

کنند؟ و آیا ســابقه دارد آمریکاییها اعالم کنند ما
فالن ســختافزار یا نرمافزار اینترنتی را در اختیار
اغتشاشــگران قرار میدهیم تــا بهراحتی ارتباط
برقرار کنند؟
چرا برخی ،دستهای خارجی را نمیبینند؟

حضرت آیــتاهلل خامنــهای افزودنــد :اما چنین
حمایتهایی در ایران بارها اتفاق افتادهاست .پس
چگونه است که برخیها دست خارجی را نمیبینند
و چگونه انسان هوشمند احساس نکند که در پشت
این حوادث دستهای دیگری در کار است.
ایشــان با تأکید بر اینکه اظهار تأسف آمریکاییها
بــرای از دنیا رفتن یــک دختر دروغ اســت و آنها
برخالف ظاهر ،بهعلت بهدست آوردن این بهانه برای
حادثهآفرینی شادمان هســتند ،گفتند :در کشور،
مسئوالن سه قوه اظهار تأسف کردند و قوه قضاییه
قول دادهاســت موضوع را تا نهایــت دنبال کند تا
مشخص شود مقصری وجود دارد یا نه و اینکه مقصر
کیست؟ تحقیق یعنی همین .حال ،چگونه میشود
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 دستگاههای جاسوسی و سیاستگذاران
عنود خارجــی ندارد .رهبرمعظــم انقالب با طرح
این سؤال که انگیزه دولتهای خارجی برای ایجاد
اغتشاش و ناامنی در کشور چیست؟ افزودند :آنها
احساس میکنند کشور درحال پیشرفت بهسوی
قدرت همهجانبه است و این موضوع را نمیتوانند
تحمل کنند .حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به
شتاب گرفتن پیشرفت کشــور در همه بخشها و
تالشها برای گشوده شدن برخی گرههای قدیمی
و فعال شدن بخش تولید و دانشبنیانها و توانایی
کشور برای خنثی کردن تحریمها تأکید کردند :آنها
نمیخواهند این پیشرفتها در کشور شکل بگیرد و
بهمنظور متوقف کردن این حرکت ،برای تعطیلی
دانشگاهها و ناامنی خیابانها و درگیر شدن مسئوالن
به مسائل جدید در شمالغرب و جنوبشرق کشور،
برنامهریزی کردهاند.
اشتباهمحاسباتیدشمن

ایشان با تأکید بر اینکه دشمن در محاسبات خود
درباره شمالغرب و جنوبشرق کشور دچار اشتباه
است ،گفتند :من در میان قوم بلوچ زندگی کردهام و
آنها عمیقاً به جمهوریاسالمی وفادار هستند .قوم
کرد نیز یکی از پیشرفتهترین اقوام ایرانی و عالقهمند
به میهن ،اسالم و نظام هستند؛ بنابراین نقشه آنها
نخواهد گرفت .رهبرمعظمانقالب خاطرنشان کردند:
طراحی و اقدامهای دشــمنان نشاندهنده باطن
آنهاست .همان دشمنی که در اظهارات دیپلماسی
میگوید ما قصــد تهاجم به ایــران و تغییر نظام و
قصد دشمنی نداریم ،چنین باطنی دارد و بهدنبال
توطئه ایجاد اغتشاش،نابود کردن امنیت کشور و
تحریکهیجانکسانیاستکهممکناستبابرخی

هیجانها تحریک شوند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با تأکید بر اینکه آمریکا
فقط مخالف جمهوریاسالمی نیست و با ایران قوی
و مستقل نیز مخالف است ،افزودند :آنها بهدنبال ایران
دوران پهلوی هستند که همچون گاو شیرده مطیع
اوامر آنها بود.
ایشــان گفتند :پشــتصحنه 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 جمهوریاسالمی هستند و در مراسم
مختلف شرکت میکنند .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 خیابانها فســاد و
تخریب میکنند ،همه یک حکــم ندارند؛ برخی
جوانان و نوجوانانی هستند که براثر هیجان ناشی
از مالحظه یک برنامه اینترنتی به خیابان میآیند.
چنین افرادی را میتوان با یک تنبیه متوجه کرد که
اشتباه میکنند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با تأکید بر اینکه درمجموع
همه کســانی که به خیابان آمدهاند ،درمقابل ملت
ایران و جوانان مؤمــن و غیور ،عده بســیار کمی
هســتند ،گفتند :البته برخی از این افرادی که به
خیابان میآیند ،از بازماندههای عناصر ضربهخورده
از جمهوریاسالمی همچون منافقان ،تجزیهطلبان،
سلطنتطلبان و خانوادههای ساواکیهای منفور
هستند که قوه قضاییه باید به تناسب مشارکت در
تخریبها و ضربه به امنیت خیابانها ،مجازات تعیین
و آنها را محاکمه کند.
مواضع برخی خواص

نکته دیگری که رهبر انقالب اســامی به آن اشاره
کردند ،مواضع برخی خواص در ابتدای این ماجرا بود.
حضرت آیتاهلل خامنهای 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 حرفهای آنان با برنامهریزی
دشمن چه اتفاقهایی را در خیابانها رقم زدهاست،
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 میکند ،باید بفهمید
قضیه چیست و اگر نفهمیدید حاال بفهمید و صریحاً
موضعگیری کنیــد .رهبرمعظم انقالب همچنین
به موضعگیریهای برخی چهرههای ورزشــی و
هنری اشاره و خاطرنشــان کردند :از نظر من این
موضعگیریها هیچ اهمیتی ندارد و نباید در مورد
آنها حساسیت به خرج داد.
حضرت آیتاهلل خامنهای تأکید کردند :جامعه هنری
و ورزشی ما سالم است و درآن عناصر مؤمن و با شرف

امتیاز بزرگ «امنیت درونزا» برای کشور

مکث

ِ
«امنیت درونزا» را امتیازی بزرگ برای کشور برشمردند و گفتند :امنیت
حضرت آیتاهلل خامنهای
ما کام ً
ال درونزا 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 ،کام ً
ال متفاوت است.
ایشان ،امنیت جمهوری اســامی ایران را منبعث از اتکاء به قدرت پروردگار و پشتیبانی حضرت
ولیعصر(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 میخواهد و نه
میتواند از آن حراست و حفاظت کند.
دراین مراسم سردار سرلشکر باقری ،رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر اینکه تحرکات
عدهای 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 نقشآفرین خواهند بود.

کم نیســتند و موضعگیری چند نفر ارزشی ندارد.
ایشان البته افزودند :تطبیق اینکه موضعگیری آنها
عناوین مجرمانه دارد یا نه با قوه قضاییه است ولی از
لحاظ عمومی ،موضعگیری 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
بهویژه شهدای اخیر را گرامی داشتند.
واقعیت درباره نسل جوان

رهبرمعظم انقالب در بخش دیگری از سخنانشان،
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 بخشهای گوناگون علمی ،اقتصادی ،سیاسی و
نظامی کشور حقیقتاً امیدآفرین است.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشــاره بــه تبلیغات
گمراهکننده بدخواهان در نشــان دادن تصویری
جوان
ناامید ،بیمسئولیت و گسسته از ارزشها از
ِ
ایرانی ،خاطرنشان کردند :واقعیت در نقطه مقابل
این تبلیغات است و حرکت نسل جوان ما در همه
عرصهها یک حرکت درخشنده است.
ایشان دراین زمینه به نقشآفرینی جوانان در دفاع
از میهن و امنیت کشــور ،کمک به جبههمقاومت
و حرکت مقدس دفــاع از حرم ،خدمات اجتماعی،
پیشرفتهای علمی ،تولید و ابتکار ،حضور میلیونی
در آیینهای مذهبی مانند راهپیمایی عظیم اربعین
و راهپیمایی جاماندگان ،مقابله با بیماری همهگیر،
نهضت کمکهای مؤمنانه ،جهاد فرهنگی و امداد در
حوادث طبیعی اشاره کردند و افزودند :این جوانان
خستگیناپذیر و فعال در میانه میدان ،هرگز ناامید
و گسسته از ارزشها نیســتند و البته پیشتاز همه
این عرصهها و حرکتها نیز جوانان با ایمان بودهاند.
فرمانده کلقوا ،نیروهای مسلح را ازجمله ستونهای
استحکام ملی خواندند و با تأکید بر ضرورت تقویت
این عامل استحکامبخش ،خاطرنشان کردند :تقویت
ایران ما که با دشمنان قلدر
نیروهای مســلح برای ِ
و زورگویی همچون آمریکا مواجه اســت ،اهمیت
مضاعف دارد و مسئوالن نظامی باید با بهکارگیری
راهکارهای نو و روزآمد ،هوشمندسازی همه برنامهها
و ابزارها و تجهیزات ،تقویت پژوهشهای علمی و
طراحی بازهای پیچیده جنــگ ترکیبی درمقابل
جنگ ترکیبی دشمن ،قدرت دفاعی کشور را افزایش
دهند .ایشان مســئولیت اصلی نیروهای مسلح را
حراســت از امنیت ملی بهمثابه زیرســاخت همه
ابعاد زندگی اعم از امنیت در مســائل شــخصی و
امنیت در مسائلعمومی خواندند و افزودند :بدون
امنیت پیشرفت در هیچ عرصهای امکانپذیر نیست.
حضرت آیتاهلل خامنهای 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 رستورانهای آن هســتیم .رهبرمعظم انقالب،
نیروهای مســلح را تأمینکنندگان امنیت کشور
خواندند و گفتند :بنابراین تضعیف نیروهای مسلح،
تضعیف امنیت کشور اســت و کسی که به پاسگاه
پلیسیاپایگاهبسیجحملهمیکندیادرسخنانخود
به ارتش یا سپاه طعنه میزند ،به امنیت کشور حمله
میکند .ایشان دراین زمینه افزودند :پلیس موظف به
ایستادن درمقابل مجرم و تأمین امنیت جامعه است،
بنابراینتضعیفپلیسبهمعنیتقویتمجرماناست
و کسی كه به پلیس حمله میکند ،مردم را درمقابل
مجرمان ،اراذل و اوباش ،سارقان و زورگیران بیدفاع
میگذارد.

«نورنیوز» ،رسانه نزدیک به شورایعالیامنیتملی عصر دیروز
در گزارشی اعالم کرد با تداوم گفتوگوهایی که با واسطه میان
ایران و آمریکا انجام شــده ،بانک مرکزی یکی از کشــورهای
منطقه بهعنوان بانک عامل برای واریز وجوه آزاد شده ایران در
کرهجنوبی مورد توافق قرار گرفتهاست.
این رسانه که در روزهای اخیر از آزادســازی ۷میلیارد دالر از
منابع ارزی مسدود شده ایران در کرهجنوبی خبر داده بود ،در
گزارش جدید خود تصریح کردهاست مذاکرات مربوط به تبادل
زندانیان و آزادسازی منابع ارزی ایران در کشورهای خارجی،
ماهها قبل انجام شــده بود ،اما طرف آمریکایی پساز چندبار
کارشــکنی ،اخیرا برای اجرای توافقهای قبلی اعالم آمادگی
کردهاست .تنها مانع دراین زمینه ،تعیین حساب و بانک عامل
مورد پذیرش طرفین بوده که گفته میشــود این بانک هم در
یکی از کشورهای منطقه تعیین شــده و مورد توافق طرفین
قرار گرفتهاست.
ازسوی دیگر ،دیروز رئیسکل بانک مرکزی در پاسخ به سؤالی
درباره جزئیات خبر آزادسازی ۷میلیارد دالر گفت :خوشبختانه
با هماهنگی و همکاری وزارت امورخارجه ،پیشــرفت خوبی
دراین زمینه بهدست آمده و در روزهای آینده خبرهای خوبی
منتشر خواهد شد.
در روزهای اخیر و پساز انتشــار خروج باقــر نمازی ،زندانی
دوتابعیتی از ایران ،گمانهزنیها درباره روند تبادل زندانیان میان
تهران و واشنگتن افزایش یافت و بحثها درباره آزادسازی منابع
مسدود شده در برخی کشــورها ،دوباره باال گرفت؛ موضوعی
که اگرچه مقامهــای آمریکایی به تکذیــب آن پرداختند ،اما
سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان از مذاکره با کرهجنوبی
در این زمینه خبر داد.
بهگزارش همشــهری ،ناصر کنعانی در نشستخبری دیروز
خود درباره آزادســازی پولهای مســدود شــده ایــران در
کرهجنوبی گفت :موضوع آزادسازی منابع مالی مسدود شده
جمهوریاسالمی در برخی از کشورها ،ازجمله در کرهجنوبی،
همواره یکی از موضوعهای مورد مطالبه ایران بوده و این موضوع
را در روشهای دیپلماتیک در قالب مذاکرات سیاسی ،مذاکرات
اقتصادی و مذاکرات بانکی و تجاری همواره پیگیری کردهایم و
جزو هدفهای مهم ماست.
وی افزود :معتقدیم دولتهایی که سرمایه ملی ایران در آنجا
وجود دارد ،بر مبنای مناسبات دوســتانه و قوانین و مقررات
بینالمللی موظفند منابع مالی و داراییهای جمهوریاسالمی
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 کرهجنوبی مصداق
دارد .مذاکرات جدی در ســطوح مختلف صورت گرفت و در
حاشیه اجالس مجمععمومی سازمان مللمتحد نیز گفتوگوی
خوبی میان مقامهای 2کشور در سطح وزیران امورخارجه انجام
شد .این تالشها در جریان است و پیشرفتهایی نیز داشتیم و
امیدواریم شاهد اتفاقهای خوبی باشیم و اخبار تکمیلی را بعد از
پیشرفت گفتوگوها در مقاطع بعدی اطالعرسانی خواهیم کرد.
وی همچنین با بیان اینکه باقر نمازی داخل زندان نبوده ،بلکه
ممنوعالخروج بود ه و از طریق کانالهای دیپلماتیک یک کشور
دوست به خارج از کشــور انتقال داده شدهاست ،گفت :پرونده
تبادل زندانیان از ابتدا در دستورکار ایران بوده و این موضوع به
بحث مذاکرات هستهای پیونده نخوردهاست.
ضرورت پاکسازی عراق از گروههای تروریستی

سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان همچنین در پاسخ به
سؤالی درباره فعالیتهای تروریستی در اقلیم کردستانعراق و
اقدامهای ایران در این زمینه گفت :سیاست اصولی ایران ،احترام
به حاکمیت و تمامیت ارضی و وحدت عراق است .در سختترین
شرایط زمانی که عراق در معرض هجوم گروههای 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 عدمتبدیل
ســرزمینهای مجاور به تهدیدی برای خودش ،همواره توجه
دارد ،اما متأســفانه ســالهای طوالنی اســت که گروههای
تروریستی پایگاههایی را در جوار مرزهای ایران ایجاد کردهاند
که امنیت کشور را مورد خدشه قرار داده است و در جریان این
اقدامها ،بسیاری از نیروهای مسلح و شهروندان خود را از دست
دادهایم.
وی ادامه داد :پاکســازی عراق از وجود گروههای تروریستی
ضروری است .در این زمینه یادداشت رسمی نیز به مسئوالن
عراقی داده شدهاست .در مذاکرات سیاسی و غیرسیاسی همواره
به دولت مرکزی عراق و مقامهای محلی این کشور در این زمینه
تذکرهای الزم داده شدهاست.

کارخانههای دروغسازی علیه مردم ایران
سخنگوی وزارت امورخارجه ایران درباره اقدامهای خارج
از عرف برخی شبکههای فارسیزبان خارج از کشور گفت:
ما در شرایط اخیر متأسفانه شاهد اقدامهای خارج از عرف
برخی از شبکهها بودیم که مدعیاند رسانه هستند و وظیفه
اطالعرسانی را انجام میدهند .اینگونه رسانههای مدعی ،به
کارخانه دروغسازی و اتاق عملیات علیه مردم ایران تبدیل
شدهاند .البته نه فقط اتاق عملیات رسانهای ،بلکه تبدیل به
اتاق عملیات تحریکآمیز ،تشویق خشونت ،ترویج قتل،
تحریک برای حمله به اماکنعمومی ،مرکز آموزش درست
کردن کوکتل مولوتوف ،نحوه هجوم به اماکن دولتی ،نحوه
ایجاد آشوب و بیثباتی شدهاند.
ناصر کنعانی درباره تعرض به سفارتخانههای ایران در خارج
از کشور نیز گفت :در جریان تحوالت اخیر ،در برخی کشورها
بهویژه کشورهای اروپایی ،مهاجمان موفق شدند در نتیجه
عدموجود حفاظت کافی و بیتوجهی اولیه ازسوی برخی
نیروهای تامین امنیت ،بعضی از نمایندگیهای ما را مورد
تعرض قرار دهند.
وی با بیان اینکه براساس کنوانسیون وین ،کشورها موظفند
امنیت ســفارتخانهها را برقرار کنند ،ادامه داد :بر مبنای
کنوانسیون وین ،کشورهای پذیرنده موظف هستند همه
امکانات و تدابیر الزم را بــرای فعالیت امن نمایندگیهای
دیپلماتیک فراهم کنند و این جزو وظایف ذاتی کشورهای
پذیرنده اســت .براین اســاس ،وزارت امورخارجه طی
تماسهای تلفنی ،بر لزوم حفظ امنیت سفارتخانهها تأکید
کرد ه است.
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فراهمکردن 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 میدهد که
جمعیت با شیب تند بهسوی سالمندی میرود و این یک واقعیت
غیرقابلانکار است .گرچه پس از پیروزی انقالب اسالمی ،سطح
دسترسی عموم مردم به خدمات ســامت ،بهداشت و درمان
افزایشیافته و همین امر سبب باالرفتن شاخص امید به زندگی
از 55سال به 75سال شده است ،اما آنچه اکنون هرم جمعیتی
نشــان میدهد 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 فراهمکردن امکانات ،زیرساختها و برنامهریزی 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 بیمانند و سراسر تکریم ،تعظیم و احترام مادران ،پدران
و سالمندان دارد و این آموزهها نه یک حسن اخالقی ،بلکه یک
فریضه الهی و انسانی قلمداد میشود؛ امری که قرنها در جامعه
مشهود بوده ،اما با اشاعه فرهنگ منحط و مرتجعانه غرب که بر
مبانی ،انگارهها و ارزشهایی چون فردگرایی مفرط و ...اســتوار
است ،شاهد پدیده طرد و انزوای اجتماعی سالمندان و والدین
در جامعه هستیم .بر همین اساس سیاستگذاران حوزه فرهنگی
ف هستند که این انگارههای منحط را شناسایی
و اجتماعی مکل 
و اصالح آن را در دستور کار قرار دهند؛ امری که متأسفانه عمدتاً
مغفول واقع میشــود .وضعیت پیشروی سالمندی جمعیت
کشور و مواجهه با پدیدههایی ازجمله سندروم آشیانه خالی یا
سالمندانی باتجربه تجرد قطعی ،لزوم بازگشت به مبانی فرهنگی
اســامی  -ایرانی را در حمایت و تکریم اجتماعی از سالمندان
بیشازپیش ضرورت میبخشــد .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 بهموازات
فعالیتها و تمهیدات زیرســاختی و گام برداشتن در راستای
آمادهسازی کالبدی شهر تهران بهعنوان شهر دوستدار سالمند
در ترویج و گسترش فرهنگ تکریم و تعظیم سالمندان و ایجاد
شبکههای حمایت اجتماعی از سالمندان کوشا باشد.
* مدیرکل اداره سالمت شهرداری تهران

خبر

طرح مطالعاتی بار و کاال
در تهران کلید خورد

فاطمه تنهایی
شهردار منطقه 8
در ســا لهای گذشــته شــهروندان
محلــه لشــکر در ایــام مختلــف ســال
خصوصا در فصول بارندگی با معضل
آبماندگی و بهدنبال آن با مشــکالت
زیستمحیطی و تجمع جانوران موذی
و ...مواجــه بودنــد .بــه همیــن منظــور
4عملیــات عمرانــی جمــعآوری انهــار،
کانیوگذاری و اتصال منازل مســکونی
باقیمانده به فاضالب شــهری و پخش
آسفالت در دستور کار قرار گرفت.

علی نصیری
رئیس سازمان مدیریت بحران تهران
ایمنســازی گــود بــرج میالد با ســرعت
بــاال در حــال انجــام اســت و همچنیــن
ایمنسازی چند گود رهاشده دیگر هم
با اولویت در دســتورکار قرار دارد .برخی
از گودها مسائل اداری و پیچیدگیهایی
دارند و ما در حال رفع آنها هستیم.

داوود قربانیان
مدیرعامل شرکت شهروند
زیرساختهای قانونی و نرمافزاری پروژه
«شهروند محله» آماده شده است .افراد
میتوانند 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
صورتتمامیعملیاتتجهیز،تأمینکاال
و برندینگ و  ...انجام میشود.

خروج منطقه   18از بنبست

پروژه بزرگراهی شهیدبروجردی در منطقه  18پایتخت در پایان آبانماه به بهرهبرداری میرسد
فاز نخســت عملیــات احداث
بزرگراه شهیدبروجردی تا پایان
گزارش
آبانماه 1401بــه بهرهبرداری
میرســد .این معبــر بزرگراهی کــه از بزرگراه
آزادگان شروع شــده و به میدان جانبازان ختم
میشود ،تاکنون بیشــتر از 80درصد پیشرفت
داشته اســت .به گزارش همشهری ،فاز نخست
عملیات احــداث بزرگراه بروجــردی یک معبر
بزرگراهی 3/8کیلومتری اســت .بهگفته معاون
فنی و عمرانی شهرداری تهران ،اتمام فاز نخست
این پروژه منوط به تملک و آزادســازی بهموقع
معارضات ملکی است .بهنظر میرسد مذاکرات
بــرای تملــک و آزادســازی اراضــی معارض
نتیجهبخش خواهد بود تا کمتــر از 2ماه دیگر
بخش نخست بزرگراه بروجردی به بهرهبرداری
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،
بهموقع برای پایان دادن به فاز نخست این پروژه
باشــد ».معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران
نقش بزرگراه شــهیدبروجردی در شبکه معابر
بزرگراهی جنوبغرب پایتخت را با توجه به هدف
حــذف تــردد خودروهــای ســنگین از معابر
حملونقلی 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؛ درحالیکه در مواقعی این
پروژه متوقف شده و در طول 10سال هنوز بخشی
از این پروژه هم به بهرهبرداری نرســیده است.
در این سالها چندینبار مدیریت شهری تغییر
کرده است؛ درحالیکه گام تعیینکنندهای برای
پیشبرد عملیات احداث بزرگراه بروجردی صورت
نگرفته اســت .معاون فنی و عمرانی شهرداری
تهران با انتقــاد از این موضــوع و اینکه تکمیل
طرحهای بر زمیــن مانده بزرگراهــی در دوره
پیشــین مدیریت شــهری ،بهعنوان طرحهای
ضروری و اولویتدار دنبال نشــده است ،گفت:
«صرف یک برنامــه زمانبندی 10ســاله برای
احداث یک مسیر بزرگراهی حدود 5کیلومتری،
زمینهســاز افت کیفیت زندگی شــهروندان در

محالت همجوار با برنامههای 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
بهعنوان یکی از اولویتهای معاونت فنی و عمرانی
شــهرداری قرار گرفت و حاال قرار است پیش از
پایان دوره ششم مدیریت شهری عملیات پروژه
شهید بروجردی بهطور کامل مورد بهرهبرداری
قرار بگیــرد .بهگفته عباس شــعبانی ،تحوالت
اجرایی در مسیر بزرگراه شهیدبروجردی به دقت
در حال پایش است و همکاری میان بخشهای
مختلف مدیریت شــهری بهمنظــور رفع موانع
اجرایی پروژه در باالترین سطح قرار دارد.
بزرگراه 5کیلومتری

بزرگراه شــهید بروجــردی به طــول تقریبی

بزرگترین معارض بزرگراه بروجردی
مکث

عملیات احداث بزرگراه شــهیدبروجردی در شــرایطی با موانعی چون معارضین مواجه است
که اواخر مردادماه بزرگترین معارض این پروژه برداشــته شــد .بهگفته محمد جواد خسروی
شهردار منطقه 18شهر تهران ،با اجرای آرای ماده 100معارضین ملکی طرح فرامنطقهای بزرگراه
شهیدبروجردی ،ملک گاراژ برنا براساس حکم قطعی کمیسیون ماده  ،100با 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 گرهای چند ساله برای احداث این بزرگراه
مهم بدل شده بود .ملک موصوف پیش از این بهصورت واحدهای تجاری در حال بهرهبرداری و مانع
از ادامه احداث بزرگراه شهید بروجردی بوده است.

ترافیک

۵کیلومتــر و از آزادگان تا بلوار بهار را شــامل
میشود و دارای 2قطعه اســت؛ بهطوری 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 .بهگفته شهردار
تهران ،ادامه بزرگراه یــادگار امام(ع) تبدیل به
سهراه میشود .بخش غربی مهمترین بخش این
بزرگراه است و امکانی را ایجاد میکند 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 مهمترین نتایج بهرهبرداری از این بزرگراه،
اتصال دسترســی بازار آهن به بزرگراه آزادگان
و آزادراه تهران-ســاوه و در نتیجــه حذف تردد
خودروهای سنگین از معابر حملونقلی منطقه
18خواهد بود .فاز نخســت این پروژه در اولویت
اجرا قرار گرفته و تــا پایان آبانماه امســال به
بهرهبرداری میرســد تا این منطقه از بنبست
خارج شود.

معضل بزرگ طرح ترافیک؛
تردد موتورسیکلتها
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران
تردد انبوه موتورســیکلتها را بهعنوان معضل بزرگ
محدوده طرح ترافیک دانســت .به گزارش همشهری،
سیدجعفر تشکریهاشمی گفت :گاهی فلسفه وجودی
شکلگیری شرکتها و سازمانها دچار استحاله میشود
و بعضا به روزمرگی دچار میشوند .او افزود :حتما این
شــرکت باید با اســتفاده از فناوریهای نو و ابرازهای
پیشرفته هوشمند جریان ترافیک شهر را مدیریت و برای
انضباطبخشیوایمنیترافیکبرنامهریزیکند.تشکری
هاشــمی با انتقاد از عدمبازنگری طرح جامع ترافیک
تهران اظهار داشت :نبود طرح جامع به مفهوم حرکت
در تاریکی است و شاید به نوعی فرصتسوزی 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 زیرساختها دارد بهطور حتم
ما را در برنامهریزیها کمک خواهد کرد .معتقدم نبود این
طرح و عدمبازنگری آن منجر به هزینه کرد در مجاری
نامناسب ،فرصتهای از دســت رفته و خسارات مادی
خواهد شد .وی از تردد انبوه موتورسیکلتها بهعنوان
معضل بزرگ محدوده طرح ترافیک نام برد و افزود :یکی از
مهمترینمسائلومشکالتگرفتارشدندرعادتهاست
که یکباره به یک بحران ،تبدیل میشوند که باید تمامی
دستگاههای مؤثر دست بهدست هم بدهند و با جدیت
و به فوریت نســبت به کاهش و کنترل این معضلها،
چارهاندیشی و اقدام کنند.

عهدماندگار 50ساله
شهرداری تهران جشــنی ویژه ۲۵۰سالمند با 50سال
زندگی مشترک و موفق به همراه فرزندان یا نوههایی که
گپ
در سال 1401یا 1400ازدواج کردهاند را برگزار کرد.
دائما آمارهایی از میانگین ســالهای زندگی مشــترک و میزان ازدواج و
تعداد فرزندان اعالم میشــود که اغلب شبیه اخطارهایی درباره استحکام
خانوادههاست ،اما در همین روزها 250ســالمند تهرانی 50سال زندگی
مشترک خود را جشن گرفتند .به گزارش همشــهری ،اداره کل سالمت
شهرداری تهران با مشارکت اعضای کانونهای سالمندان محلههای تهران
و همینطور دعوت از بازنشستگان شهرداری این مراسم را برگزار کرد ،اما این
جشن تنها مخصوص زوجهای قدیمی نبود و در آن نوههای آنها که امسال
یا سال گذشته ازدواج کرده بودند نیز حضور داشتند .زوجهای سالمند در
ابتدای ورود به مجموعه پذیرایی شیان ،به اتاق گریم و پس از آن به جایگاه
عکاسی هدایت میشدند تا خاطرهای به یادگار داشته باشند .مدیرکل سالمت
شهرداری تهران درباره برگزاری این مراســم گفت« :شهرداری بهعنوان
یکنهاد تنها مکلف به اجرای مسائل کالبدی شهر نیست و باید به حال دل
شهروندان نیز توجه داشته باشد؛ امری که معموال مورد غفلت واقع میشود.
نبایدسالمترابهتندرستیتقلیلدهیم،بلکهتأثیرمسائلفرهنگیبرروحیه
شهروندان نیز اهمیت زیادی دارد ».حمید صاحب با شرح این موضوع که این
مراسم برای تکریم سالمندانی که 50سال زندگی شیرین را گذراندهاند و
اکنون در فصل برداشت میوههای رنگارنگ هستند ،برگزار شد ،افزود« :این
مراسم فرصتی است که تجربه یک زندگی موفق را به زوجهای جوان خانواده
خودمنتقلکنند».صاحبعنوانکرد«:متأسفانهشاهدپدیدهزشتسالمند
طرد شده و تنها هستیم که قاعدتا در فرهنگ ما نباید شیوع داشته باشد .از
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معاون محیطزیست ،زیرساخت و نوآوری شهری مرکز مطالعات
و برنامهریزی شهر تهران گفت :فراخوان طرح مطالعاتی بار و کاال
انجام شده و تا یک ماه آینده به مرحله عقد قرارداد میرسد تا در
بازه سال ۱۴۰۲از نتایج مطالعات بهرهمند شویم.
علیرضا نوری در گفتوگو با پایگاه خبری شــهر ،با بیان اینکه
شهرداری براســاس ماده ۹قانون توســعه حملونقل عمومی
و مصرف سوخت کشــور مصوب ســال ۸۶وظیفه اصلی را در
حوزه مدیریت بار و کاال در شهر و حومه برعهده دارد ،گفت :در
سالهای 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
هزینههای گزاف و تناژ باالیی را رقم زده اســت ،تحت کنترل
شهرداری تهران قرار بگیرد.
معاون محیطزیست ،زیرساخت و نوآوری شهری مرکز مطالعات
تصریح کرد :در شــهرداری بهدنبال توســعه زیرساختهای
حملونقل بار و مسافر هستیم و از منابعی که از جیب شهروندان
هزینه میشود ،در راستای این توســعه سرمایهگذاری کنیم؛
اگر این سرمایه وارد بازار نشود ،شهرداری در سالهای آینده با
مجموعهای مواجه است که هزینه کرده و نتوانسته از فواید آن
استفاده کند .نوری با بیان اینکه در حوزه حملونقل بار و کاال با
چند طیف از موتور سواران ،اتوبوسهای بین شهری ،وانتبارها
و کامیونها که بهصورت بعضا مدیریت نشده بار حمل میکنند
مواجه هستیم ،گفت :مرکز مطالعات با همکاری وزارت کشور
و معاونت حملونقل 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 حملونقل ترافیک ،شورای اسالمی شهر تهران
و مدیریت کالنشهر تهران نیاز داریم که طرح را عملیاتی کنیم
تا شهرداری بتواند در حوزهای که سرمایهگذاری کرده و راهها
را توسعه داده بهرهبرداری 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 بیبهره است ،تأکید کرد :امیدواریم با مشارکت وزارت کشور
و تمامی ذینفعان مطالعه دقیقی را داشته باشیم .تحلیلها و
مطالعات و برداشــت دادهها ،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 میرسد تا در بازه سال ۱۴۰۲از نتایج
مطالعات بهرهمند شویم.
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آنجا که خواسته و ناخواسته در برابر تهاجم فرهنگی غرب قرار گرفتهایم ،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 مناسبسازی کنیم ،باید روان شهر را آماده کنیم؛ زیرا
سالمندانازمسائلفرهنگیواجتماعیبیشترآسیبمیبینند؛مخصوصاکه

مهمترین اقدامات حوزه سالمندی اداره کل سالمت
مکث

 1برگزاری جلسات ستاد شهر دوستدار سالمند در راستای همافزایی فعالیتهای سازمانهای شهرداری در راستای شهر دوستدار سالمند
 2برگزاری دوشنبههای سالمندی به تعداد 50برنامه و 1900مخاطب از میان سالمندان و خانوادههای آنها
 3اجرای رقابتهای نشاط سالمندی با 1200تیم در 376مسابقه با حضور 7000نفر در محلهها
 4ایجاد مرکز سالمت اجتماعی پیشکسوتان فرآهنگ و برنامهریزی برای ایجاد 2مرکز در سال 1401
 5اجرای باشگاه نشاط اجتماعی سالمندان با برپایی گذر خاطره ورزش و بازی و ارائه خدمات سالمتمحور
 6برگزاری تورهای سالمت گشت ویژه سالمندان در موزهها ،مراکز تفریحی و...
 7برگزاری جشن دستان توانا ویژه برنامه تقدیر از بانوان سالمند شاخص و دارای فرزند معلول
 8اجرای برنامه کرامت سالمندی با موضوع 736بازدید از سالمندان تنها و مادران شهید و مراکز نگهداری سالمندان
 9اجرای برنامه سالمتیار سالمندی با موضوع ارائه خدمات مشاوره پزشکی روانشناختی به 2398نفر از سالمندان و افراد دارای معلولیت
 10برگزاری لیگ حافظه سالمندی شهر تهران برای 1700نفر از سالمندان و اختتامیه آن با حضور 37نفر از 50سالمند برگزیده
 11توسعه کانونهای سالمندان با بیش از 14هزار عضو

اخیرا شاهد پدیده تعداد کم فرزندان هم هستیم ».صاحب تأکید کرد« :هیچ
ارکانی نمیتواند این موضوع را بهتنهایی برطرف کند و جامعه سالمندان
باید از طریق مطالبهگری آن را پیگیری کنند .وظیفه ما نیز توانمندسازی
شهروندان برای این کار است ».دبیرکل کانونهای سالمندی تهران نیز در
حاشیه این مراسم در گفتوگو با همشهری گفت« :نتیجه تست سالمتی
و توجه به سبک صحیح زندگی این خواهد شــد که زندگی زوجها تداوم
بیشتری پیدا میکند و همراه هم سالم پیر میشوند ».فرزانه بشردوست با
تاکید بر هویتبخشی به انجیاوها عنوان کرد« :رعایت اصول حفظ سالمتی
در نهایت از تنهاشدنهای زمان پیری جلوگیری میکند؛ مانند کسانی که
به دیابت مبتال هستند ،اما میتوانند سالها به زندگی ادامه دهند ».او تأکید
کرد« :وقتی ســالمندان روحیه خوب داشته باشند ،بیشتر به فعالیتهای
اجتماعی و ورزشــی میپردازند .در این راه قدمهایی برداشته شده است؛
مانند پاتوقهای 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 جستوجوی شغل هســتند و در عین حال ،سالمندان نیاز به
مراقب آموزشدیده دارند .اگر بتوانیم نسل جوان را برای مراقبت از سالمندان
در دورههای آموزشی آماده کنیم ،نتایج مؤثری خواهد داشت».

48
درصد

1100
لیتر

سخنگوی شهرداری تهران گفت :در
جریان ناآرامیهای اخیر۲۵ ،دستگاه
خودروی سبک و ســنگین متعلق به
ســازمان آتشنشــانی ،دچــار حریق
و تخریــب شــد کــه خســارت ناشــی
از تخریــب ایــن تجهیــزات ۶میلیــارد
تومان بــرآورد میشــود .عبدالمطهر
محمدخانــی افــزود :البتــه ایــن تنها
بخشــی از ۱۹میلیــارد و ۶۰۰میلیــون
تومــان خســارتی اســت کــه طــی
روزهــای ۲۸شــهریورماه تــا ۵مهرماه
به تجهیزات شــهر تهــران وارد شــده
است.
بهگفتــه ســیدمحمد مهــدی میرزایــی
قمــی ،مدیرعامــل شــرکت کنتــرل
کیفیــت هــوای تهــران ،در  ۶ماهــه
ابتدایی ســالجاری بیش از ۴۸درصد
روزها هوای تهران در شرایط نامطلوب
قرار داشــته اســت؛ درصورتیکــه این
نسبت در سال گذشته تنها ۱۷درصد
بود.
جانمایــی مخــازن 1100لیتری پســماند
در 12محور اصلی منطقه 9شهر تهران
انجام شد .سیدمحمدرحیم مرتضوی،
شــهردار منطقــه بــا بیــان ایــن مطلــب
گفت« :افتتاح خانههای محیطزیست
در غرب تهران محور دیگر برنامههایی
اســت کــه در راســتای بهبــود وضعیت
مدیریت پسماند صورت گرفت.
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سهشنبه  12مهر 1401
شماره 8605

ی است
خطر کمبود در فصل سرما جد 

چهره روز

اتالف گاز در طبقات باال

آیندهنگری برقی

وعدههای آرمانی

تابستان امسال بدون قطعی برق به
پایان رسید و حاال در فاصله 70روز
انرژی
مانده تا فصل سرما ،خطر کمبود گاز
در ایران جدی اســت و یکــی از گزینههای جدی،
احتمال افزایش قیمت بهــای گاز مصرفی بیش از
725هزار مشترک است .پیشنهاد اصالح قیمت گاز
پرمصرفها را وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی داده
و میگوید :درصورت قطع گاز صنایع در زمســتان،
اقتصاد ایران آسیب میبیند.
در تازهترین اظهارنظــر ،مجید چگینی ،مدیرعامل
شــرکت ملی گاز ایران گفته اســت گازرسانی به
واحدهای صنعتی عمده کشور ازجمله فوالد ،سیمان
و پتروشیمی در ۵ماه نخست امسال نسبت بهمدت
مشابه پارســال۱۳ ،درصد افزایش یافته است .اما
محمدرضا جوالیی ،مدیر دیسپچینگ شرکت ملی
گاز ایران از مصرف بیش از ۱۰۹میلیارد مترمکعب
گاز طبیعی در کشــور در نیمه نخست امسال خبر
داد و اعالم کرد :صادرات گاز ایران در این بازه زمانی
نسبت بهمدت مشابه پارسال ۲۲درصد 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 ماهها پیش برای زمستان امسال مطلوب پیش
رفته و امید است امســال هم مشکلی در تأمین گاز
بهویژه در بخش خانگی بهوجود نیاید.

بررسی نمای مســکنی مناطق 22گانه پایتخت در شهریورماه
نشان میدهد 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 1401نشــان میدهد که در این ماه
میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده در
پایتخت با 1.1درصد افزایش به 43میلیون و 217هزار 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 17.9درصد
تا منفی 10.3درصد در نوسان بوده است.
جهشهای منطقهای قیمت

پیشنهاد گازی وزارت کار

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

35
30

65.97
درصد

از مشترکان پرمصرفگاز
در مناطق يك 2 ،و 3
ساکن هستند.

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

9.088
درصد

 0.2منطقه21

 0.24منطقه9

 0.26منطقه17

 0.32منطقه10

 0.46منطقه16

 0.65منطقه11

0.95

منطقه15

منطقه14

منطقه19

منطقه20

منطقه11

منطقه13

منطقه7

منطقه18

1.01

1.04

1.25

1.31

1.46

1.64

2.04

2.57

منطقه5

منطقه12

3.55

3.99
منطقه22

3درصد کل مشترکان را شامل میشود

4.83

مصــرف ،گاز میســوزانند کــه کمتــر از

منطقه6

725هــزار مشــترک بیــش از الگــوی

6.29

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 بهعنوان
پرجمیعتترین شهر ایران میافزاید :بین شاخص
رفاه نسبی و میزان مصرف گاز رابطه مشخصی وجود

منطقه8

برآوردها میتوان 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 میگوید :در
ســالهای اخیر ،شــاهد قطعی گاز صنایع عمده و
نیروگاههای کشــور بهمنظور تأمیــن گاز خانگی
در فصل ســرد ســال هســتیم و بهدلیل استفاده
گســترده از گاز خانگــی برای گرمایــش منازل و
ســاختمانهای تجاری در فصل سرد که بهصورت
میانگین تا 50درصد از کل گاز مصرفی کشــور را
بهخود اختصاص میدهد ،هر سال با افزایش مصرف
قابلتوجه گاز خانگــی و تجاری مواجه هســتیم
بهطوری کــه برای جبــران این افزایــش زیاد در
مصرف ،ناچار به قطعی گاز صنایع عمده و نیروگاهی
میشویم که این اتفاق خسارات زیادی را به اقتصاد
کشور وارد میکند.

10
5

منطقه3

گازسوزی ایرانیان

بهگزارش همشهری ،ایران هماکنون رتبه سوم تولید
گاز طبیعی در جهان را در اختیار دارد و براســاس

15

10.18

725هزار

مشترک گاز در کل کشور ،گاز بسیار
زیادی مصرف میکنند.

و جابهجایی مشترکین پیادهســازی این مهم را با
پیچیدگی روبهرو 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 بررســیهای این
مطالعه نشان میدهد که مصارف باالتر عمدتاً برای
گروههای با درآمد باالتر است و بهنظر میرسد اعمال
سیاستهای بهسازی مصرف گاز ،همچون تنظیم
قیمت متفاوت برای مصارف خیلی باال ،میتواند تا
حدودی هدفگیری مناسبی داشته باشد.

25
20

منطقه2

با این حال گذشــت زمــان و اوجگیــری 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 :دادههای آماری از وضع مصرف گاز
طبیعی در بخش خانگی طی زمستان سال1399
نشان میدهد که مشــترکان پرمصرف در پلههای
 8تا  12در اقلیت قرار دارنــد که کمتر از 3درصد از
مشترکان گاز خانگی را شامل میشوند.
به گزارش همشهری ،دفتر مطالعات رفاه اجتماعی
تأکید میکند :عمــده مردم ،یعنــی 64درصد از
مشــترکان ،کم مصرف بــوده و در پلههای یک تا
3مصرف جای دارنــد و افزون بر اینکــه در تهران،
بهعنــوان پرجمعیتتریــن 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 قابلتوجهی
پرمصرفتر از سایر مناطق غیرمرفه است.
دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون ،کار و رفاه
با اشــاره به اینکه باال بودن مصرف در مناطق مرفه
علتهای متفاوتی میتواند داشته باشد ،میافزاید:
ازجمله اساسیترین دلیل مصرف باالی مشترکان
مرفه جامعه باید به متراژ باالی زیربنای گرمشونده،
اســتفاده از استخرگرم ،ســونا ،جکوزی ،شومینه،
توپز
بالکنهای گرم و همچنین استفاده از لوازم پخ 
نامتعارف و زینتی مثل شعلهها و مشعلها و امثال
آن اشاره کرد که این گزارش میافزاید :بررسیهای
شرکت بهینهسازی مصرف سوخت نشان میدهد
در ســرانه مصرف گاز به ازای هر مترمربع ســطح
گرمشــونده 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 گرفتهاند و حتی
با تعدیل عامل متراژ منازل نیز ،ســرانه مصرف در
مناطق مرفهتر 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 کممصرف و در
دهک پاییــن درآمدی اختصاص پیــدا میکرد اما
هماکنون ازآنجایی که قبوض گاز ارتباطی با کدهای
ملی مشترکین ندارد و مسائلی همچون اجارهنشینی

منطقه1

خبر :محمدهادی زاهدی وفا ،وزیر پیشنهادی
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برنامههای خود را
اعالم کرد .تدوین مدل جامع حقوق و دســتمزد با
شاخصهای اسالمی  -ایرانی ،ایجاد شوراهای حقوق
و دستمزد استانی و تعیین حقوق و دستمزد محلی
براساس مدل جامع ،بازنگری و هوشمندسازی طرح
طبقهبندی مشاغل ،توسعه تشکلهای کارگری و
کارفرمایی در سطوح ملی و محلی ،بهبود و اصالح
نظام رســیدگی بــه دعــاوی کار و تقویت نظارت
بر عملکرد مراجع حــل اختــاف کار و ...ازجمله
برنامههای او «فقط» در حوزه معاونت کار است.
نقد :از قدیم گفتهاند« :سنگ بزرگ نشانه نزدن
است»؛ این مهم در بررســی تاریخچه برنامههای
ارائه شــده وزرای پیشــنهادی وزارتخانه تعاون و
کار و رفاه اجتماعی نیز آشــکارا به چشــم میآید.
پیش از زاهدیوفا ،چهرههای شاخصی با شعارهای
حذف فســاد ،هوشمندســازی ،شایستهساالری،
کارآمدسازی ،اشــتغال آفرینی ،اصالح قانون کار،
اصالح نظام دســتمزد ،ارتقای بهرهوری نیروی کار
و وضعیت درآمدی کارگــران وارد صحن مجلس
شــدند و بعد از گرفتن رأی اعتماد آن چیزی را که
در برنامههایشــان 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 میگذرد و هنوز کارگران،
تکلیف حق مســکن مصوب خــود را نمیدانند و
سرپرست این وزارتخانه در چندین ماه حضور خود
نتوانسته این مشکل کوچک را حل کند ،سؤال این
است که چه میزان میتوان به محقق شدن فهرست
بلندباالی برنامههای آرمانی او امیدوار بود.

شکاف تورم مسکن تهران
از 28درصد گذشت

24

نقدخبر

همشهری گزارش میدهد

31.79

علی اکبر محرابیان ،وزیــر نیرو میگوید:
صرفهجویی ۱۰هزار مگاواتی در برنامههای
مدیریت مصــرف برای تابســتان ۱۴۰۲
در دستورکار قرار گرفته اســت .او اعالم
کرد :سیاســت حاکم بر صنعت برق در جهت رفع ناترازی برق
در 2بخش تقسیمبندی شــده که بخش اول اجرای طرحهای
توسعه صنعت برق است و ارتقا نیروگاههای موجود برای استفاده
حداکثری از ظرفیت تولید و طرحهای توسعهای در نیروگاههای
حرارتی و برقابی و تجدیدپذیر از سیاستهایی است که دنبال
میشــود .او تأکید کرد :در بخش دوم موضوع مدیریت مصرف
برای افزایش راندمان و افزایش بهــرهوری صنعت برق دنبال
میشــود و برای تحقق مدیریت مصرف میبایست از آخرین
فناوریها و افزارهای روزآمد بهره بگیریم.
واقعیتی که ســکاندار وزارت نیرو به آن اشاره میکند ،ناظر بر
یک حقیقت در مدیریت و عرضه مصرف انرژی اســت .بدیهی
اســت رفع ناترازی بین عرضه و تقاضا تنها با تکیه بر طرحهای
توسعه و افزایش ظرفیتهای جدید ممکن و پایدار نخواهد بود.
از سوی دیگر تالش بر مدیریت مصرف تنها براساس وعدهها و
شعارها و توصیهها هم چندان نمیتواند مطمئن باشد و افزون
بر تالش برای حفظ مشــارکت و همراهی مردم برای مدیریت
مصرف برق ،الزم است که راه برای استفاده از فناوریهای نوین
با هدف کنترل مصرف هموار شود .بیتردید آینده صنعت برق ،با
بازی بازیگران عرضه مدیریت مصرف رقم خواهد خورد و از این
جهت انتظار میرود وزارت نیرو و شخص وزیر از شرکتها و افراد
دارای ایده و برنامه برای کنترل مصرف برق در تمامی زنجیره از
تولید تا توزیع و مصرف بهمعنای واقعی کلمه حمایت کند .حتی
اگر این حمایتها مشروط به اصالح قوانین و مقررات باشد هم،
ضرورت ملی ایجاب میکند تا موانع قانونی برداشته شود تا راه
برای محقق شــدن برنامهها و ایدههای 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.

مسکن

رکود سراسری مسکن

0

دارد بهگونهای که هرچه میانگین قیمت مسکن در
یک منطقه باالتر باشــد ،آن منطقه از سطح رفاهی
باالتری برخوردار خواهد بود.
بهگفته وزارتخانه یادشده ،توزیع مشترکان پرمصرف
تهرانی که در پلههای پرمصــرف 8تا 12قرار دارند،
نشاندهنده آن است که 89درصد از آنها در مناطق
گران و مرفه شمالی تهران ساکن هستند ،حالآنکه
فقط 11درصد از آنها در نیمه جنوبی شهر سکونت
دارند.
افزون بر این سهم 3منطقه يك 2 ،و  3که گرانترین
مسکن را در خود جای داده و جزو مرفهترین مناطق
تهران محسوب میشــوند ،بهتنهایی 66درصد از
مشترکان پرمصرف را بهخود اختصاص داده است.
این گزارش میافزاید :از بین مشــترکان پرمصرف
که در پلههای  8تا  12قــرار دارند ،پرمصرفترین
مشترکین گاز خانگی در کشور آن دسته هستند که
در پله دوازدهم مصرف قــرار میگیرند و توزیع این
مشترکین بین مناطق 22گانه تهران نشان میدهد
80درصد از آنها در  3منطقه مرفه يك 2 ،و  3ساکن
هستند .حال آنکه مجموع مناطق نیمه شمالی تهران
به 93درصد میرسد و ســهم مناطق نیمه جنوبی
تهران فقط 7درصد از کل پرمصرفترین مشترکان
تهرانی را شامل میشود.

ایران ،چهاردهمین تولیدکننده گندم دنیا
آمارهای سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نشان میدهد تولید غالت
ایران در سال  ۲۰۲۲میالدی با رشد  13.5درصدی به  ۲۰٫۳میلیون تن رسیده و ایران در
دادهنما
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
2.4میلیون تنی تولید غالت ایران در سال  2022نسبت به سال قبل خبر داده است.

تولید غالت ایران

20.300.000

تن

تولید گندم ایران
 25درصد تغییر

13.000.000

تن

12.800.000

تن

 13.5درصد تغییر

ذخایر غالت ایران
 11درصد تغییر

گزارشی که  2روز 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 1.1درصدی مواجه شده
و طبق فرمول بانک مرکزی به 43میلیــون و 217هزار تومان
رسیده است.
بررسیها نشــان میدهد میانگین رشد 1.1درصدی میانگین
قیمت مســکن تهران در شــهریورماه حاصل رشد قیمت در
12منطقه و کاهش قیمت در 10منطقه دیگر پایتخت اســت.
طبق آمارها در شهریورماه قیمت مسکن در 12منطقه سبزپوش
تهران از 1.2تا 17.9درصد رشد کرده و در مقابل میانگین قیمت
در 10منطقه باقی مانده نزول 0.2درصــد تا 10.3درصدی را
تجربه کرده است.
طبق اطالعات بانک مرکزی منطقــه  22در این ماه رکورددار
بیشترین افزایش قیمت مســکن تهران بوده و میانگین قیمت
هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شــده در این منطقه از
38میلیون تومان در مردادماه به 44.9میلیون تومان در شهریور
افزایش یافته است.
در مقابل منطقه 19تهران رکورددار بیشــترین کاهش قیمت
بوده و میانگیــن قیمت مســکن آن از 23.9میلیون تومان در
مردادماه به 21.5میلیون تومان در شهریورماه کاهش پیدا کرده
است .ترکیب ناهمگون روند بازار مسکن تهران در شهریورماه
نشــاندهنده انتظارات بســیار متفاوت معاملهگران و فعاالن
این بازار است و همین مســئله پیشبینی آتیه بازار را سختتر
میکند.
باوجود تغییرات قابلمالحظه در تورم مسکن در مناطق 22گانه
تهران و رسیدن شکاف تورمی این مناطق به 28.2واحد درصد،
نکته قابلتوجه این است که رکود معامالتی در بازار مسکن اغلب
این مناطق یکنواخت بوده و بهجــز منطقه  ،21مابقی مناطق
کاهش سنگین تعداد معامالت را تجربه کردهاند .طبق گزارش
بانک مرکزی ،در شــهریورماه ،تعداد معامالت مسکن تهران
بهطور میانگین 22.9درصد افت کرده و به 6هزار و 33معامله
رسیده بود.
بررسی آمارهای معامالت به تفکیک مناطق 22گانه نیز حاکی
از این است که بهجز منطقه 21که با رشد 18.3درصدی تعداد
معامالت مواجه بوده و منطقه 18که کاهش تعداد معامالت آن از
2.6درصد فراتر نرفته ،مابقی مناطق با کاهش 12تا 35درصدی
تعداد معامالت مواجه شدهاند .براســاس آمارهاي رسمی ،در
شهریورماه بیشترین کاهش تعداد معامالت در منطقه 22تهران
تجربه شــده که 35.4درصد از معامالت آن کاسته شده است.
نکته جالب اینکه منطقه 22بهعنــوان رکورددار کاهش تعداد
معامالت ،در بحث افزایش قیمت نیــز رکورددار بوده و جهش
17.9درصدی قیمت ،خود را به باالتر از میانگین قیمت شــهر
رسانده است.
البته با توجه به ناهمگونی کاالی مسکن ،همزمانی این دو رکورد
میتواند ناشی از تغییر محسوس ترکیب معامالت در  2ماه مرداد
و شهریور و تغییر وزن واحدهای نوساز و کلنگی در معامالت این
دو ماه باشد؛ اما حتی این عوامل نیز نمیتواند اهمیت پیشتازی
منطقه 22بهعنوان یک منطقه بسازبفروشی و بلندمرتبهسازی
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 میدهد در حالی
تغییر میانگین قیمت مســکن 1.1درصد اعالم شده که فاصله
معناداری میان میزان رشــد قیمت در مناطق دارای رشد و با
میزان کاهش قیمت در مناطق نزولی وجود دارد .بهعبارتدیگر،
از ظاهر آمارها چنین برمیآید که رشد میانگین قیمت مسکن
باید بیش از 1.1درصد باشد اما بررسی معامالت مناطق دارای
کاهش قیمت حاکی از این اســت که در ســبد مناطق دارای
افت قیمت ،مناطق دارای خانههای بزرگ متراژ و گرانقیمت
بیشتری وجود دارد درحالیکه در مقابل ،در سبد مناطق دارای
افزایش قیمت ،بیشتر مناطق دارای خانههای کوچکتر و قیمت
مناسبتر قرار گرفتهاند.
به گزارش همشــهری ،جهش متوالی قیمت مسکن در 4سال
اخیر و رشــد حدود 10برابری میانگین قیمت مسکن از سال
1396تاکنون ،عم ً
ال به حذف تقاضای سرمایهگذاری 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
ارزانقیمت پایتخت را دارند .براساس آمارها ،میانگین قیمت
یک آپارتمان 75متري در تهران بــه 3میلیارد و 241میلیون
تومان ،در گرانترین منطقه 6میلیــارد و 534میلیون تومان
و در ارزانتریــن منطقه به یک میلیــارد و 512میلیون تومان
رسیده است؛ یعنی اختالف قیمت این آپارتمان در گرانترین و
ارزانترین منطقه شهر یعنی مناطق یک و 19به حدود 4میلیارد
و 921میلیون تومان میرسد.
بررسیها نشان میدهد در تهران قیمت یک آپارتمان 75متری
در 15منطقه کمتر از میانگین قیمت شــهر است و به همین
واســطه ،بخش عمده معامالت مســکن تهــران در محدوده
زیرقیمت میانگین انجام میشــود و به پایین ماندن میانگین
قیمت باوجود شکاف تورمی چشمگیر کمک میکند.
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کمبود آنتیبیوتیکها در آستانه
فصل سرد

پشه خطرناک پشت مرزهای ایران
کارشــناس مدیریت بیماریهای منتقله از «آئدس» اداره
بیماریهای قابل انتقال از ناقلین وزارت بهداشــت ،ضمن
تشریح بیماریهایی که توســط این ناقل منتقل میشوند،
گفت :براســاس گزارش ســازمان جهانی بهداشت مناطق
جنوبی ایران در کمربند انتشار بیماریهای 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 گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به
اینکه بیماری دانگ از طریق پشه «آئدس اجیپتی و آئدس
آلبوپیکتوس» منتقل میشود ،گفت :پشه آئدس میتواند
عالوه بر ایجاد بیماری دانگ ،سبب بروز بیماریهایی نظیر
زیکا و چیکن گونیا شود .گسترش بیماریها از طریق پشه
آئدس و سایر پشهها و ناقلین ،وابســته به شرایط محیطی
است .مبادالت کاال و مسافرتهای انسانها  2راه عمده انتقال
این بیماری بین کشورها است؛ چرا که پشه آئدس میتواند 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
اینرو واردات گیاه الکی بامبو از کشــورهای آسیای جنوب
شرقی بهعلت اینکه امکان جابهجایی تخم و مراحل نوزادی
پشه را دارد ،ممنوع اعالم شده است.
دکتر میراولیایی عامل دیگر انتقال پشــه ناقل بیماری را از
طریق الســتیکهای خودرو معرفی کرد و گفت :قســمت
عمده الستیکها در کشورهای آسیای جنوب شرقی تولید
و به سایر کشــورها صادر میشــود و این در حالی است که
پشه آئدس تمایل به تخمگذاری در این الستیکهای نو یا
الستیک مستعمل دارد .اگر الستیکی از کشور آلوده بیاید
و ما شــرایط خوبی برای نگهداری آنها در انبارهای مسقف
نداشته باشیم و الستیکها در تماس با آب باران قرار گیرد
چرخه زندگی پشــه ناقل بیماری برقرار خواهد شد .در این
سالها با متولیان واردات الستیکها و وزارتخانههای مرتبط
تعامل خوبی داشــتیم و آنها با درک حساسیت موضوع با ما
همکاری کردهاند تا ورود الســتیکها 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 حشرهشناسی و بیماری
در حال انجام است.

عبدهللا معتمدی
رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی
امروز گرایش اســتعدادهای برتــر جامعه به
ســمت علوم انســانی بیشــتر شــده است.
یکــی از چالشهــای مــا در ســال تحصیلــی
جدیــد ،نداشــتن خوابــگاه متاهلی اســت.
متأسفانه ما خوابگاه متاهلی نداریم و از این
بابت مشکالتی وجود دارد .همچنین مانند
سایر دانشگاهها مشکالت مالی وجود دارد
و امیدواریم زودتر برطرف شود/ .ایلنا
حسینعلی شهریاری
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس
واکســنهای ایرانی وضعیت بیمــاری کرونا
را در کشــور کاهــش داد و جلــوی مرگومیر
را گرفــت .چندیــن ماه اســت کــه مطالبات
واکسنســازان ایرانی را پیگیــری میکنیم و
آقای رئیسجمهور هم دستور رسیدگی به
آن و پرداخت مطالبات واکسنسازان ایرانی
را صادر کرده و امیدواریم درباره این موضوع
اتفاقات خوبی رخ بدهد/ .ایلنا

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 سرویسرسانی کند
ســرویس مــدارس همچنان در
بالتکلیفی مانده؛ نه خانوادهها از
گزارش
وضعیت تردد فرزندانشان راضیاند
و نه رانندگان از نرخهای اعالمشده با روند افزایشی
و کاهشی قیمتها .پیمانکاران مدارس میگویند
وضعیت کنونی بیشترین آسیب را به دانشآموزان
مدارس دولتــی وارد کرده؛ چرا کــه رانندگان با
نرخنامه جدید شــورای شــهر تمایلی به ادامه
همکاری ندارند و سرویس مدارس دولتی را واگذار
کردهانــد .خانوادهها هــم بهدلیــل اختالل در
ســامانههای حملونقل دانشآموزی نمیتوانند
سرویس رفت و برگشت فرزندانشان را ثبت کنند؛
هر چند که همین سرویسهای فعال هم چندان
مورد رضایت نیســتند و بهگفته آنها برنامهریزی
لونقل دانشآموزان وجود ندارد.
منظمی برای حم 
زمان تردد هم حدود 3تا 4برابر زمان اعالم شده در
سامانههاست؛ چراکه کمبود ســرویس بهدلیل
انصراف رانندگان باعث شده دانشآموزان ساکن
مناطق مختلف در یک سرویس گنجانده شوند .این
در حالی است که ابتدای مهر ثبتنام دانشآموزان
در سامانه  sns.tehranedu.irانجام شده ،اما حاال
از خانوادهها خواسته شده که مراحل ثبتنامی را
دوبــاره انجام دهنــد .در اینباره هــم خانوادهها
میگویند که برخی مدارس نرخهای کاهش یافته را
قبول ندارند و اعالم میکنند که باید براساس آنچه
پیمانکاران قیمت دادهاند ،هزینههای 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 اینباره جلس ه 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 ».بهگفته نوری ،نرخگذاری سرویس
مدارس از سوی شورای شهر انجام و به آموزش و
پرورش ابالغ میشود« :سرویس یکی از دغدغههای
ما شده و آن را گردن مدرسه میاندازند؛ درحالیکه
مدرسه باید کار تعلیم و تربیت را انجام دهد .انتظار
داریم پیمانکاران هم آنچه منصفانه است از مردم
بگیرند » .این در حالی است که بهگفته محمدرضا
ولیزاده ،رئیس اداره توســعه انجمنهای اولیا و
مربیان سراسر کشور به همشــهری «در آخرین
نرخنامه شــورای شــهر تهران ،هزینه سرویس
(مبدا و مقصد) تــا 15کیلومتر برای یکســال
تحصیلی بین4.5میلیون تا9میلیون تومان تعیین
شده و از 15کیلومتر به باال هم توافقی است ».اما
پیمانکاران میگویند با توجــه به درصدهایی که
نهادهای متولی از این قراردادها دارند و همچنین
ی لحاظ نشــده،
فاکتورهایی که در این نرخگذار 
مبالغ اعالم شده بهصرفه نیست .این در حالی است
که به گفته ولیزاده «براساس توافقات صورت گرفته
قرار است درصدهایی که مدارس و آموزش و پرورش
از سرویس مدارس دریافت میکردند ،حذف شود و
شهرداری هم احتماال دریافت این درصد را حذف
خواهد کرد .آنها به وزارت کشور درخواست دادهاند
تا سامانه سپند نهایی شود و در مناطقی که پیمانکار
خدمات ارائه نمیدهد ،خانوادههــا از طریق این
سامانه درخواست سرویس را ثبت کنند و سازمان
تاکســیرانی ،خودرو برای رفتوآمد دانشآموزان
درنظر بگیرد».
قیمتگذاریها عادالنه نیست

«مسئول سرویس ،پیمانکار است و مسئول اجرا هم
راننده ،اما نمیدانیم چرا ارگانها هر کدام خواهان
سهم از این فعالیت هستند .سالهاست که سرویس
مدارس بدون تمام این شاخوبرگها در حال انجام

فعالیت بوده و کسی هم نارضایتی نداشته ،اما حاال
تصمیمگیران این حوزه آنقدر زیاد شدهاند که راننده
و پیمانکار دیگر تمایلی به ادامــه کار ندارد ».این
صحبتهای یکی از پیمانکاران سرویس مدرسه
اســت .او در توضیح بیشــتر درباره مشکالت این
حوزه در سال تحصیلی 1401-1402به همشهری
میگوید« :هر ســال 10تا 15درصد افزایش نرخ
درنظر میگرفتیم ،اما امســال این مبلغ را شورای
شــهر اعالم کرد که مورد رضایت خانوادهها نبود
و پس از اصالح و کاهش ،ایــن رانندهها بودند که
دیگر تمایلی بهکار نداشــتند ».او تأکید میکند
قیمت ســرویس مدارس باید از سوی پیمانکاران
با درنظر گرفتن فاکتورهای مختلف تعیین شود:
«اعالم یک نرخ ثابت برای تمامی مناطق عادالنه
نیســت .هماکنون قیمتی که برای منطقه یک و
22اعالم شده یکسان اســت .فرعی تهرانپارس و
تهراننو هم یک قیمــت دارد .مناطق پرترافیک و
کمترافیک هم در همین وضعیت هستند .سالها
با درنظر گرفتن این شــرایط ،ما قیمتها را اعالم
میکردیم ،هم خانوادهها راضی بودند و هم راننده.
ما بهدنبال جذب مشتری بودیم و قطعا قیمتی که
اعالم میشود ،خارج از توان خانوادهها نبود ،اما حاال
همه ناراضی هستند ».این پیمانکار ادامه میدهد:
«اگر پیمانکار 10درصد و راننده هم 90درصد از این
قرارداد سهم ببرند ،باز هم میشود یک کاری کرد،
اما آموزشو پرورش ،تاکسیرانی و مدرسه هم سهم
دارند و سهم راننده کم میشــود؛ به همین دلیل
راضی بهکار کردن با این مبالغ نیست».
یکی دیگر از پیمانکاران هم در توضیح بیشــتر به
افزایش توافق مســتقیم خانواده با رانندهها اشاره
میکند و میگوید« :با ایــن وضعیت و با توجه به
اینکه خانوادهها شماره تلفن رانندگان را از سالها
قبل دارند ،اکنون بهصورت شخصی توافق میکنند
که میتواند مشکالتی را برایشان بهوجود بیاورد.
شهرداری هم با رانندهها تماس میگیرد و آنها را
جذب سیستم خودشان میکند .نزدیک به 2دهه
است که ما در این حوزه مشغول به فعالیت هستیم،
اما شــرایط بهگونهای پیش میرود که ما حذف
شویم ».او از تعیینتکلیف نشدن وضعیت قرارداد
با پیمانکاران با گذشــت 2هفته از سال تحصیلی
خبر میدهد و تأکید میکند« :قیمت ســرویس
مدارس را 7میلیون و 400هزار تومان برای مسیر
15کیلومتری اعالم کردهاند ،امــا رانندهها با این
قیمت ،کار نمیکنند .به ما هم گفتهاند که ثبتنام
کنیم ،اما هنوز نمیدانیم نرخهای تعیین شده برای
مسیرهای مختلف بهصرفه هست یا نه؟ میگویند
قیمتها را کاهش دادهاند و شامل بیمه و مالیات
هم نیست ،اما همین گردش مالی در حسابهای
ما بهدلیل پولی که خانواده واریز میکنند یا حقوقی
که ما به رانندگان پرداخت میکنیم ،قطعا مشمول
مالیات اســت ».البته بهگفته او ،این وضعیت در
گذشته هم بوده و مشــکالتی را برای آنها بهوجود
آورده است« :بهمن سال 98بهدلیل کرونا مدارس

از هفته گذشته مطابق نرخنامه شورای

شهر ،کاهش قیمت سرویس مدارس
در سامانه شــهر تهران بارگذاری شده
اســت .خانوادههــا از نرخهــای جدیــد
رضایت دارند ،اما واســطههایی وجود

دارند که عالقهمند هســتند هزینه این
خدمات را افزایش بدهند

تعطیل شد .در نهایت هم اعالم کردند که آموزشها
س مدارس را تعطیل
مجازی خواهد بود و ســروی 
کردیم .دولت آن زمان اعالم کرد حقوق اســفند
رانندگان پرداخت شــود و پول 3ماه باقیمانده تا
پایان ســال تحصیلی را به خانوادهها برگردانیم .با
توجه به اینکه این اعالم در اواخر سال بود ،پرداخت
حقوق اسفند به فروردین 99رسید .ما آن سال به
اداره مالیات اعــام کردیم که فعالیتمان متوقف
شده ،اما چون در فروردین گردش حساب داشتیم،
ما را به فرار مالیاتی متهم کردند ».او در پاسخ به این
لونقل
سؤال که پیش از راهاندازی سامانههای حم 
دانشآموزی ،نحوه قراردادها به چه صورت بوده،
گفت« :در تمام این ســالها مدرســه واسط بود.
خانوادهها با مدارس قرارداد میبســتند و ما هم از
مدارس پول میگرفتیم .ســهم مدرسه هم از این
قراردادها حدود 5تا 10درصد بود که ما پرداخت
میکردیم .اما حاال وضعیتی بهوجود آمده که همه
سردرگم شدهاند و خانوادهها بالتکلیف و رانندگان
بیکار ماندهاند».
پیمانکاران غیرمجاز هزین ه اضافه گرفتند

با وجود این ،براســاس اعالم محمدرضا ولیزاده،
رئیس اداره توســعه انجمنهای اولیــا و مربیان
سراسر کشور ،آموزش و پرورش طی روزهای اخیر
بیشــترین تالش برای رفع این مشکل و رضایت
خانوادهها و رانندگان را در دســتورکار قرار داده
اســت .او درباره وضعیت فعلی سرویس مدارس
به همشــهری میگوید« :از هفته گذشته مطابق
نرخنامه شــورای شــهر ،کاهش قیمت سرویس
مدارس در ســامانه شــهر تهران بارگذاری شده
اســت .خانوادهها از نرخهای جدید رضایت دارند،
اما واسطههایی وجود دارند که عالقهمند هستند
هزینه این خدمات را افزایــش بدهند؛ هر چند با
اصرار فرمانــداری و آموزش و پــرورش ،نرخنامه
جدید 1401در حــال اجراســت .خانوادهها هم
براساس قیمتهای اعالم شده متعهد به پرداخت
هزینههای سرویس مدارس فرزندانشان هستند».
او در پاســخ بــه این ســؤال که برخــی مدارس
نرخنامههای رسمی اعالم شــده را قبول ندارند و
خانوادهها را مجبور به پرداخت هزینههای بیشتر

سامانه حملونقل دانشآموزی هوشمند است

نکته

خانوادهها معتقدند که سیاستهای موجود بهگونهای است که آنها را مجبور به استفاده از سرویس
میکند و حتی برنامهریزی مناسبی هم در اینباره وجود ندارد؛ بهگونهای که کمبود سرویس باعث
شده که تردد دانشآموزان 3تا 4برابر زمان اعالم شده در سامانه انجام شود .محمدرضا ولیزاده،
رئیس اداره توســعه انجمنهای اولیا و مربیان سراسر کشــور در اینباره به همشهری میگوید:
«2سامانه سپند و شهر تهران کامال هوشمند هســتند و دانشآموزان هممسیر در یک سرویس
گنجانده میشوند .زمان اعالم شده برای یک دانشآموز است ،اما هر سرویس حداقل3تا4دانشآموز
را در مسیرهای مختلف جابهجا میکند .خود خانوادهها به این مسئله واقف هستند ».بهگفته این
مسئول هماکنون مشکالت سامانه برطرف شده است« :نرخنامه شورای شهر اصالح و بارگذاری شده
است .درباره کاهش هزینهها هم وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور تصمیم گرفتند برای حذف
درصدهای خود در آینده تصمیماتشان را ابالغ کنند .هماکنون مسیر تا 15کیلومتر برای یکسال با
محاسبه منطقه شهری ،منطقه طرح ترافیک و نوع خودرو بین 4.5میلیون تا 9میلیونتومان تعیین
شده و از 15کیلومتر به باال هم توافقی است که بین مدرسه ،خانواده و پیمانکار صورت میگیرد .در
اینباره اگر کمک دیگری هم برای رضایت خانوادهها و رانندگان وجود داشته باشد ،حتما درنظر
گرفته خواهد شد».

میکنند ،عنوان میکند« :هماکنون در ســامانه
 sns.tehranedu.irامکان ثبت اعتراض وجود
دارد که بهصورت آنالین از ســوی کارشناســان
بازرســی آموزش و پــرورش مشــاهده و پس از
بررســیهای الزم با مدرســه و پیمانکار متخلف
تماس گرفته میشــود .مدیر یا مدرســهای که
بهصورت شخصی اقدام به معرفی پیمانکار یا راننده
به خانوادهها کنند ،عمدتا در اینبــاره قراردادی
نمیبندند و همهچیز بهصورت شفاهی است .این
مسئله باعث میشود اگر سانحه یا اتفاقی رخ بدهد،
تبعات زیادی متوجه خانوادهها شود و آنها به حق
خودشان نخواهند رسید .البته اگر مدیری خانوادهها
را به سمت همکاری با این پیمانکاران ترغیبکند،
تخلف است و والدین میتوانند با ثبت شکایت در
ســامانه در کوتاهترین زمان به پاسخ خود برسند.
درصورتی هم که اثبات شود مدیر مدرسه چنین
تخلفی را انجام داده ،با او برخورد میشود ».بهگفته
این مسئول ،تاکنون تنها پیمانکارهایی قیمتهای
بیشتر از نرخنامه دریافت کردهاند که پروانه فعالیت
ندارند و غیرمجاز هستند« :پیمانکارانی که پروانه
فعالیت از شهرداری دارند خودشان را ملزم به رعایت
این نرخنامه میدانند .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

نرخها ابتدا بیش از 10میلیون اعالم شد و اکنون
به کمتر از 8میلیون تومان رســیده است .با این
شرایط رانندهها تمایلی به ادامه همکاری ندارند و
به همین دلیل ظرفیت سرویسها کاهش یافته و
خانوادهها را با مشکالتی مواجه کرده است .ولیزاده
درباره چرایی این تغییرات و بروز این مشــکالت
میگوید« :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 قیمتها واقعی شــده و کاهش پیدا
کردهاند .همچنین درخواست ما هم این بوده که
درصدهای دستگاههای 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 » .بهگفته 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
میکردند« :اما مدرســه بنگاه اقتصادی نیست و
حملونقل دانشآموزی را نبایــد برعهده بگیرد؛
هر چند که در این ســالها درگیر تکالیفی شده
که بابت آن حقالزحمــهای هم دریافت نمیکرد.
ما درخواست کردیم که همان درصد کمی هم که
در گذشته دریافت میشد ،حذف شود .تاکسیرانی
هم اعالم کرده از درصد خود چشمپوشی خواهد
کرد .تالش میکنیم 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 ».ولیزاده با بیان اینکه در شهر تهران حدود
150شــرکت پیمانکاری دارای پروانــه در حال
فعالیت هستند ،از اختصاص 30درصدی ناوگان
حملونقل سازمان تاکسیرانی به سرویس مدارس
هم خبر میدهد و تأکید میکند« :شهرداری قول
داده درصورت نیاز بهخودروهای بیشــتر ،از محل
خودروهای تاکسی اینترنتی یا دیگر تاکسیهای
در اختیار این نیاز را برطرف کند».

وحید سلیمی
رئیس سازمان جمعیت هالل احمر
تعــداد کل بهرهورانــی کــه طــی  6ماهــه
نخســت ســالجاری ،کمکهــای بالعوض
به آنهــا ارائه شــده ۲۶هزار و ۲۰۵نفر اســت.
در دیگر اقدامات صورت گرفته نیز وســایل
توانبخشی برای 2هزار و۳۸۰نفر تامین شد.
مجموع ریالی هزینههای انجام شده در این
کمکهای بالعــوض ،بالــغ بــر ۲۱۵میلیارد
ریال است/ .ایسنا

عکس :همشهری /منا عادل

دکتر سیدعلی فاطمی در گفتوگو 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 میشــود ،اما هنوز
کمبودهایی در بازار دارو وجود دارد .باید توجه کرد که در طرح
دارویاری باید پیشبینیهایی در زمینه قیمت گذاری دارو انجام
میشد که انجام نشد و بر همین اساس برخی از تولیدکنندگان
به قیمتگذاری که بعد از طرح دارویاری انجام شد ،انتقاد دارند؛
بهویژه تولیدکنندگان آنتیبیوتیک.
او توضیح داد :در طرح دارویاری از یک فرمول استفاده کردند و
نقش و تأثیر مواداولیهای که ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت میکردند،
بر قیمت کل دارو را سنجیدند و با نسبتی همه داروها افزایش
قیمت داشــتند؛ زیرا ارز ۴۲۰۰تومانی بــه ارز ۲۲هزار تومانی
تبدیل شــد (تبدیل ارز دولتی به ارز نیمایــی) و این اختالف
قیمت زیاد باالخــره جایی خودش را نشــان میدهد .حال در
حوزه آنتیبیوتیکها تفاوتی وجود دارد و آن این است که قیمت
مواداولیه که در سایر داروها ۳۰درصد است ،برای آنتیبیوتیکها
 ۶۰تا ۷۰درصد قیمت نهاییشــان ،قیمت مواداولیه اســت.
یعنی با تغییر ارز دولتی به ارز نیمایی ،اختالف عدد زیادی در
خرید مواداولیهشــان اتفاق میافتد .از طرفی اقالم بستهبندی
آنتیبیوتیکها مانند شیشــههایی که برای شــربت استفاده
میکنند ،افزایش قیمت بسیار زیادی پیدا کرده است .در نتیجه
افزایش قیمتی که ســازمان غذا و دارو بــرای آنتیبیوتیکها
داده ،مورد رضایتشان نبوده و باعث شده که تولیدکنندگان،
تولیدشان را کاهش دهند.
فاطمی ادامه داد :کاهش تولید درحالیکه مواداولیه در کارخانهها
وجود دارد ،رخ داده اســت .به هر حال عاقبت قیمت دستوری
همین اســت .اگر هماکنون به داروخانهها مراجعه کنید ،انواع
مکملها را میبینید ،انواع داروهای تقویتی و لوازم آرایش به وفور
وجود دارد ،اما دارویی مانند آنتیبیوتیک که جان مردم به آن
بستگی دارد ،بهدلیل قیمتها ،کاهش تولید و در نتیجه کمبود
داشته اســت .باید توجه کرد که با وجود اجرای طرح دارویاری
هنوز قیمت برخی داروها و مشخصا آنتیبیوتیکها واقعی نشده
اســت؛ بهویژه آنتیبیوتیکهایی که سوسپانسیون هستند و
بهصورت شربت عرضه میشوند .آنتیبیوتکیهایی که بهصورت
قرص و کپسول عرضه میشوند نسبتا وضعیتشان بهتر است،
اما آنتیبیوتیکهایی که بهصورت شربت هستند و برای کودکان
هم مصرف دارند ،بیشتر دچار کمبود شدهاند.
نایبرئیس انجمن داروســازان ایران تأکید کرد :هماکنون که
داریم به سمت فصل سرد و شیوع عفونتهای سینوسی ،ریوی
و ...میرویم،مصرف آنتیبیوتیکها باال میرود و اگر بخواهیم
با همین تولید کم ادامه دهیم ،قطعا در زمســتان دچار مشکل
میشویم .بنابراین باید برای قیمتگذاری آنتیبیوتیکها فکری
کنند تا کارخانهها تا قبل از رسیدن به فصل سرما و بیماریهای
عفونی تولید را باال ببرند.
فاطمی با بیان اینکه جلساتی هم تولیدکنندگان آنتیبیوتیک
با سازمان غذا و دارو داشتهاند ،گفت :باید توجه کرد کمبود در
برخی دیگر از داروها هم همیشــه وجود دارد .بهعنوان مثال با
وجود اینکه 4تا  5میلیون ســرم از خارج از کشور وارد شده ،اما
هنوز وضعیت عادی نشده و داروخانهها به سختی میتوانند سرم
را تامین کنند .برای توزیع ســرم عمدتا داروخانههای منتخب
و دولتی در اولویت اول قــرار دارند .بعد از آن بیمارســتانها،
درمانگاهها و داروخانههای نزدیک بــه مراکز جراحی محدود
در اولویتاند .داروخانههای سرپایی هنوز هم سرم را با سهمیه
دریافت میکنند.
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خبر

سربازان ،صاحب
«سابقه کار» میشوند
ســردار علی عبداللهی ،معاون هماهنگکننده 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 ۳۰۰هزار نفر از سربازان را تحت
دورههای مهارت آموزی قرار دادیم و به آنها گواهینامه
فنی و حرفهای دادیم که ایــن گواهینامه بینالمللی
است .تمام ســربازانی که مهارت داشتند نیز برخی
دروس تئوری را گذراندند و آزمونی دادند و مدرک خود
را دریافت کردند .بهگفته او ،از یک سال گذشته مقرر
شد برای سربازانی که در طول خدمت ،مهارتی را یاد
میگیرند «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  ۱۷تا ۲۴ماه 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
دو ن شأن سربازی به سربازان داده نشود .امروز۴۵درصد
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 یکبار مالی روی دوش
خانوادهاش میگذاشت و خانواده برای وی پول ارسال
میکرد،مانمونههاییداشتیمکهسرباز ۲۴ماهمرخصی
نمیرفت که هزینهای ایجاد نشود .با لطفی که دولت
ی ستاد کل ،از سال گذشته حقوق سربازان
کرد و پیگیر 
بهبود پیدا کرد و اگر سربازی قانع باشد میتواند قدری
از این پول را نیز پسانداز کند( .ایسنا)

عدد خبر

340

تومــان کمــک نقــدی و کاالیــی از
ابتدای برگزاری جشــن عاطفهها برای
دانشآموزان جامعه هدف جمعآوری
و بهصــورت بســتههای تحصیلــی در
اختیار آنان قرار گرفته است / .ایلنا

435

جدیــد مبتــا 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)

20

مجوز اســتخدامی برای جــذب نیرو در
حوزه سالمت صادر میشود .به گفته
جلیل میرمحمــدی ،عضو کمیســیون
بهداشت و درمان مجلس بحث کمبود
نیــروی انســانی نظــام ســامت کامــا ً
بحق اســت؛ مــا بارها مجوز اســتخدام
۵۰هزار نفر را مطالبه کردهایم / .ایلنا

48

احتمال بیشــتر ابتــا بــه زوال عقل در
افــرادی وجــود دارد که ســطوح باالیی
از اضطــراب را در زندگــی خــود تجربــه
کردهانــد .بــا ایــن حــال اضطــراب یک
مشــکل مزمــن مادامالعمر محســوب
میشود.
(نشریه )Alzheimer’s & Dementia

میلیارد

بیمار

هزار
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شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان

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

انتقام سارق اخراجی
از همدستانش

اتوبوسهای صادقیه به دهکده المپیک کم است

تعداد اتوبوسهای صادقیه به دهکده المپیک متناســب با نیاز
شهروندان نیست .حضور دانشــگاه عالمه طباطبایی در ابتدای
دهکده المپیک باعث میشود در ســاعات تشکیل کالسهای
دانشــگاه تعداد اتوبوسها بهخصوص 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 شناسنامهاند که این موضوع عالوه بر دردسرهایی که برایشان
ایجاد کرده آنها را از دریافت یارانه هم محروم میکند .بهتر است
هرچه زودتر برای این وضعیت اقدامی صورت بگیرد تا مردم نجیب
این منطقه از حداقل حقوقشان برخوردار شوند.
مولوی از چابهار

فاز 11پردیس به شبکه اتوبوسرانی شهری تهران متصل شود

فاز 11مســکن مهر پردیس دارای 567برج اســت که هر کدام
59واحد دارند و تاکنون حدود 40هزار نفر در آنها ساکن شدهاند
و درصورت تکمیــل ظرفیت برجها جمعیت بــه 120هزار نفر
خواهد رسید .اما برای جمعیت فعلی و چشمانداز جمعیتی وسیله
حملونقل 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 پیادهرویهای 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 بهدلیل مشــکالت مالی فعالیت آنها ادامه نیافت .تقاضا
میشود با شروع سال تحصیلی و نیاز بیشتر به آمد و شد برقراری
 2خط اتوبوسرانی شرکت واحد تهران از فاز 11به مقاصد میدان
نوبنیاد و فرهنگسرای اشراق پیگیری شود.
خوبرو از پردیس تهران

پیامک

ارسال پيام كوتاه خوانندگان

وقتی اعضای تیم سرقت
از طالفروشــیهای
دادسرا
پایتخــت بــه توافــق
رســیدند کــه زن جــوان را بهدلیــل
بیاستعدادی و عدممهارتش در سرقت
اخراج کنند فکــرش را نمیکردند که او
برای انتقام ،آنها را لو بدهد.
به گزارش همشــهری ،از شهریورسال
گذشــته پلیــس پایتخت با شــکایاتی
روبهرو شــد که از دستبرد ســارقان به
طالفروشیها حکایت داشت .شکایتها
نشــان میداد ٣زن که نقش خریدار را
بازی میکنند وارد طالفروشــیها شده
و با شــیوه کشروی ،طــا و جواهرات
گرانقیمت را ســرقت میکنند .یکی از
طالفروشها گفت :داخل مغازه بودم که
 ٣زن که ماسک بهصورت داشتند برای
خرید طال وارد شدند .آنها مدعی شدند
که با یکدیگر خواهر هستند و میخواهند
برای عروسشان طالی گرانقیمت بخرند.
درحالیکه چند ســینی از طالها را روی
پیشــخوان قرار داده بودم و آنها در حال
دیدنشان بودند ،چند مشتری دیگر نیز
وارد مغازه شدند و سرم شلوغ شد .بعد از
چند دقیقه آن 3زن با گفتن این جمله که
هیچکدام از طالها را پسند نکردهاند ،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 شکایتها از ســوی طالفروشان
روزبهروز در حال افزایش بود .سرقتهای
٣زن به یک شــکل بود و آنها در تمامی
ســرقتها ،صورت خــود را با ماســک
میپوشــاندند و نقش خریــدار را بازی
میکردند 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 بهعهده داشتند و مرد جوان
بیرون از طالفروشیها زاغ زنی میکرد.
یعنی اطراف طالفروشی پرسه میزده تا
چنانچه مورد مشکوکی دید همدستانش
را در جریان قرار بدهد .زنــان هم بعد از
دزدی به تنها مرد گروه ملحق میشدند
و از محل میگریختند.
سارق اخراجی

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

طراحی نقشه سرقتهای در زندان

متروی شهر مهستان مشکالت زیادی دارد

متروی شهر مهستان (هشتگرد سابق) که به نام سردار شهید
سلیمانی نامگذاری شده در سال 98و در زمان ریاستجمهوری
آقای روحانی افتتاح شد .متأسفانه این مترومشکالت عدیدهای
دارد .اول اینکه ایمنی کافی ندارد .در ثانی قطارهای این خط هم
بهطور منظم و دائمی رفتوآمد نمیکنند .مشکل بعدی مربوط
به روشن بودن تعداد زیادی المپ و چراغ بهطور شبانهروزی در
این ایستگاه است که مسئوالن مترو میگویند به جهت کارکرد
دوربینهاست .از مسئوالن درخواســت داریم تا مشکالت این
ایستگاه را هر چه زودتر برطرف کنند.
پیری از تهران

کوتاه از حادثه

گفتوگو

سردسته باند زنی جوان به نام سوسن است .او بارها به اتهام سرقت دستگیر
شده و نقشه سرقت از طالفروشیها را در زندان کشیده بود .او میگوید
کارشان خوب پیش میرفت اما تصمیم هیجانی او کار دستشان داد.

منظورت از تصمیم هیجانیات چیست؟

راستش مدتی بود که سرقتهایمان را متوقف کرده بودیم و من از تهران
خارج شدم تا آبها از آسیاب بیفتد و بعد از مدتی برگردم و دوباره سرقتها
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

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 ســابقهدار رفتند و پس
از بررســیها مشخص شــد که سارقان
سابقهدار 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 فرارکردهاند و سعی داشتند ردی
از خودشــان به جا نگذارند .با وجود این
اقدامات اطالعاتی در اینباره ادامه داشت
تا اینکه یک تماس با پلیس ،اسرار این باند
را فاش کرد .فرد تماس گیرنده زنی جوان
بود که میگفت از اعضای باند ســرقت از
طالفروشــیها بوده اما همدستانش او را
اخراج کردهاند .وی گفــت :من به تازگی
وارد باند شــده بودم و ماننــد 2زن دیگر
حرفهای نبودم .همیشه استرس داشتم
چون تا به حال در زندگی خالفی مرتکب
نشده بودم اما بهخاطر شرایط مالی و فقر
تصمیم گرفته بودم بــا دزدان همکاری
کنم .آنها همیشه مرا مسخره میکردند
بهخصوص سوســن که بهنظرم سرکرده
اصلی او بود .تا اینکه باالخــره مرا از تیم
اخراج کردند و چون مرا کنار گذاشــتند
تصمیم گرفتم مخفیگاهشان را لو بدهم.

مرگگروگانبا گلولهپلیسکالیفرنیا
تحقیقات پلیس کالیفرنیا در پرونده قتل دختر نوجوانی
که توسط پدرش گروگان گرفته شده بود ادامه دارد

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 راهیآدرس مورد نظر شــدند و
دریافتند که گفتههای فرد تماس گیرنده
حقیقت دارد .سوسن مجرم سابقه دار و
تحت تعقیب بود که در عملیاتیغافلگیرانه

زنی به نام سولماز آشنا شدم .او هم سلولیام بود .دوران محکومیت ما با هم
تمام میشد و وقتی در زندان بودم با سولماز نقشه سرقت از طالفروشیها
را کشیدیم .قرار شد بعد از آزادی با همدستی او و شوهرش نقشهمان را
عملی کنیم.

شگردی که درنظر داشتید چه بود؟

یا من سر طالفروش را گرم میکردم یا سولماز .سپس از حواسپرتی طالفروش
استفاده کرده و بیآنکه او متوجه شود طال را کش میرفتیم .همهچیز داشت
خوب پیش میرفت و ما ســعی میکردیم حرفهای 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 میگفتند که
فتانه دستش خالی است و 2فرزند خردسال دارد .من هم چارهای نداشتم جز
سکوت اما میدانستم در نهایت این زن کار دستمان میدهد.

در ویالی مجللی که با پول دزدی اجاره
کرده بود دستگیر شد .وی پس از انتقال به
اداره آگاهی تهران به سرقتهای سریالیبا
شیوه کش روی اقرار کرد و انگیزهاش 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،
بــهزودی متهمان دیگر گروه دســتگیر
خواهند شد.

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 میشدیم دچار اضطراب میشد و
بهشدت غیرحرفهای عمل میکرد .حتی در چند مورد طالفروش بهخاطر
رفتارهای عجیب و ترس او به ما مشکوک شد و ناچارشدیم فورا مغازه را
ترک کنیم .همه کارها را من یا سولماز انجام میدادیم و او همیشه از ترسش
نه حرفی میزد 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 نمیشدیم.

گرانفروشی در کمالشهر بدون نظارت ادامه دارد

گرانفروشــی اصناف مختلف در کمالشهر سر به فلک میکشد
و کمتر نظارتی برای کسبه این شهر پرجمعیت وجود دارد .در
چند سال اخیر بهدلیل موج مهاجرت از تهران و کرج به کمالشهر
جمعیت این شهر به سرعت از 200هزار نفر عبور کرده و بافت
جمعیتی آن دستخوش تغییر شده است .از سوی دیگر عدهای
از افراد که تــوان مالی باالیی دارند با خریــد باغات و ویالها در
ییالقهای اطراف این شهر کال توازن طبقاتی را بر هم زدهاند.
کسبه هم بهدنبال سود بیشتر و با این نگاه که خریداران اجناس
آنها ویالداران و مرفهان و ...هستند مدام قیمتهای خود را باال
میبرند .چطور میشود در شهری که میانگین درآمد کارگری
آن شاید به 5میلیون هم نرسد نان سنگک به اسم کنجدی 10
هزار تومان به فروش برسد یا مثال سیب کیلویی 38هزار تومان
باشد .آیا هیچ مسئولی گذرش به این شهر نمیافتد؟ آیا نباید
نظارتی باشد و برخورد جدی با متخلفان؟ چقدر به تعزیرات و
اتحادیههای اصناف زنگ بزنیم و بیاثر باشد بهدلیل اینکه روابطی
حاکم است که اجازه نمیدهد برخورد جدی با متخلفان شود؟!
مدیرزارع از کمالشهر کرج

پیام

تلگرام با مردم @bamardom_hamshahri

افرادی که اعتراضات را اغتشاش میکنند شناسایی شوند

الزم اســت با درایت افرادی که اعتراضات بیاسلحه و آرام
را به اغتشاش میکشند و پای سالح سرد و گرم را به وسط
میآورند و برای نیروهــای امنیتی و پلیس زحمت مضاعف
درست میکنند،به اموال خســارت میزنند و جانها را به
خطر میاندازند درحالیکه میتــوان اعتراض و انتقاد کرد
و خســارتی هم به بار نیاید .واقعا شناســایی ســرکردگان
اغتشاشات مهمترین موضوع است.
عاصمی از تهران

شرکصنعتیاشتهاردبهمحیطزیستومراقبتازآنتوجهکند

شهرک صنعتی اشتهارد بزرگترین شهرک صنعتی کشور
و یکی از قطبهای تولیدات ملی و صادرات است .متأسفانه
کارخانجات این شــهرک قوانین مراقبت از محیطزیســت
را نادیده میگیرند و پســماندهای خود را بدون اســتفاده
از فیلتردر آب رها میکنند .ایــن کار موجب آلودگی آب و
متعاقب آن آلودگی محیطزیست میشود .از طرفی فعالیت
دائمی این کارخانجــات حتی در روزهــای تعطیل نهتنها
آرامش را از مردم سلب کرده بلکه هوا را هم غیرقابل تنفس
کرده است .مسلم است که ادامه این وضعیت موجب آسیب
جدی به محیطزیست و بیماری مردم میشود.
ترابی از اشتهارد

تزریق دوز سوم و چهارم واکسن نادیده گرفته شده است

بهرغم اطالعرسانی مسئوالن و تبلیغات بسیار،هموطنان
زیادی هســتند که هنوز دوز ســوم و چهارم واکسن کرونا
را تزریق نکردهاند .بهزودی با ســرد شــدن هوا و شــیوع
بیماریهای ویروســی اهمیت تزریق دوز ســوم و چهارم
واکســن کرونا بیشــتر عیان میشــود و شــاید آن زمان
کمی دیر باشــد .در هر شــرایطی نباید تزریق واکسن را
فراموش کرد.
خلیلی از همدان

در روزهای اخیر ،گردوتکانی در شهرهای مختلف قربانیان زیادی گرفته است
«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 باغهای
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
53ساله در یکی از روستاهای طالقان باالی درختی
رفته و مشغول کار بود .او تجربه زیادی در این کار
داشت و فکرش را هم نمیکرد که دچار حادثه شود
اما ناگهان شاخهای 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 بهدلیل شدت جراحات وارده
پس از سقوط از ارتفاع در دم جان باخته است.
سقوطهای سریالی

باغداران و کارگران بــرای چیدن محصول مجبور
هستند با در دست داشتن چوبهای بلند از درخت
باال بروند و همین موضوع خطر سقوط را برای آنها
بیشتر میکند .فقط در فاصله 15شهریور تا 8مهرماه
امسال دســتکم 3نفر در استان همدان از درخت

گردو سقوط کرده و جانشــان را از دست دادهاند.
یکی از این قربانیان مرد 45سالهای بود که در روز
8مهرماه در همدان هنــگام گردوتکانی از درختی
بلند سقوط کرد و جان باخت .پیش از آن نیز مردی
65ساله در اســدآباد همدان از درخت گردو پایین
افتاده و جانش را از دســت داده بود .کمی قبل تر،
یعنی روز 15شــهریور 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
3عضو یک خانواده چند روز قبل در منطقه سرکان
همدان همه تالششــان 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 3نفرشان شد .در حادثهای دیگر که روز یکشنبه،
 ۱۰مهرماه در یکی از باغهای عباسآباد 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 سیمهای برق
نبود ،ناخواسته دســتش با آن برخورد کرد و دچار
برقگرفتگی شد و جان باخت.
آنطور کــه دکتر ارتین کمالی ،مدیرکل پزشــکی
قانونی استان همدان میگوید :در فصل گردوتکانی

امسال تاکنون  ۷نفر در حوادث مختلف جان خود
را از دست دادهاند.
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 300مورد
آن مربوط به سقوط از درخت بوده است.
چه افرادی سقوط میکنند؟

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

مصدومان ســقوط از درختان گردو در تویسرکان
امسال باالست ،میگوید :این حوادث تاکنون  ۴۳نفر
مصدوم داشته که از این تعداد ۷مورد آسیب به کمر
و  ۳۶مورد دچار آسیب اندامی بوده است.
او ادامه میدهــد :علتهای زیادی در ســقوط از
درختــان گــردو وجــود دارد؛ مانند ســن باال،
بیماریهای زمینه ای مانند بیماری دیابت ،قلبی
و اعتیاد که موجب مرگ و مصدوم شدن این افراد
میشود .متأسفانه بیشترین آمار سقوط در ابتدای
صبح بهعلت اینکه بدن آمادگــی الزم را ندارد و در
ســاعات غروب به خاطر اینکه گردوتکان خسته و
انرژی خود را ازدست داده اســت اتفاق میافتد .او
در ادامه میگوید :رعایت بسیاری از موارد میتواند
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.

جزئیات تهدید به بمبگذاری در پرواز ماهان

بخشش قاتل 5سال پس از قتل

شرکت هواپیمایی ماهان در واکنش به خبر تهدید به بمبگذاری هواپیمای ایرباس  A340این شرکت
در مسیر تهران به گوانجو اعالم کردکه این پرواز در زمان مقرر در سالمت کامل به زمین نشست.
بهگزارش همشهری ،صبح دوشنبه رســانههای هندی به نقل از مقامات هواپیمایی این کشور اعالم
کردند یک هواپیمای خطوط هواپیمایی ماهان وارد آسمان این کشور و بهعلت تهدید به بمبگذاری
خواستار فرود اضطراری در فرودگاه دهلینو شــده که با این درخواست مخالفت شده و هواپیما به
مسیر خود ادامه داده اســت .هواپیمایی ماهان در اطالعیهای نسبت به این خبر واکنش نشان داد و
اعالم کرد :در پی انتشار ادعایی مبنی بر تهدید به بمبگذاری در پرواز شرکت هواپیمایی ماهان بر
فراز هند و درخواست فرود اضطراری روابطعمومی شرکت هواپیمایی ماهان به اطالع رساند هواپیمای
مسافری ایرباس ۳۴۰این شرکت از مبدأ تهران به مقصد گوانجو در کشور چین در حرکت بوده است
و خلبان به محض اطالع از احتمال بمبگذاری 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 :بهنظر میرسد طرح چنین گزارشاتی در شرایط کنونی بینالمللی و داخلی
بهمنظور 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 5سال 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 سال 96در منطقه ناغان در استان چهارمحال و بختیاری
اتفاق افتاد و بهدنبال 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 میکردند.
کمی بعد از صدور این حکم قضات دیوان عالی کشور نیز بر آن مهر تأیید زدند و همهچیز برای مجازات
قاتل آغاز شــد .همزمان خانواده او و مقامات قضایی نیز تالشهایی 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 خانوادهای را داغدار کرده بود اما امیدوار بود تا شــاید اولیای دم او را ببخشند .رایزنیها با اولیای
دم ادامه پیدا کرد تا اینکه چند روز قبل درحالیکه 5ســال از این قتل میگذشت آنها اعالم کردند که
قاتل را بخشیدهاند.
حمیدرضا حیدری ،مدیرکل زندانهای استان چهارمحال و بختیاری در اینباره گفت :با همت خانواده
خیراندیش 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 خانوادههای آنان و عامل ارتقای ســطح امنیت
اجتماعی است .بهگفته وی این هفتمین مورد بخشش در چهارمحال و بختیاری در سال 1401است.

«وقتی پلیس کالیفرنیــا خودروی مــرد گروگانگیر را متوقف
کرد ،گروگان 15ساله 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
15ساله 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 43ساله 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 میداد که عامل جنایت شوهر مقتول به نام آنتونی گرازیانو
بوده است .مردی که از مدتی قبل و بهدنبال اختالفات خانوادگی
جدا از همســرش زندگی میکرد 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 15سالهاش داخل وانت گروگان بود .او پس
از شلیک به همسرش سوار وانت خود شد و درحالیکه دخترش
گریه میکرد و جیغ میکشید 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 میگذشت که
فردی در تماس با پلیس گفت که خودروی تحت تعقیب را در
یکی از بزرگراهها دیده است .با این تماس تیمهای 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 .تیمهای گشــتی پلیس به تعقیب خودروی
وانت پرداختند و لحظاتی بعد آنتونی در حالی که با یک دست
فرمان را گرفته بود ،با دست دیگرش اسلحهای را از پنجره ماشین
بیرون برد و شروع به تیراندازی به سمت خودروهای پلیس کرد.
شلیکهای 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 درحالیکه ســاح بهدست 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 میکردند ،هم آنتونی و هم دختر
15ساله سالح در دست دارند شــروع به تیراندازی بهسوی 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 شدهاند.
حاال و با گذشت چند روز از حادثه ،نتیجه تحقیقات اولیه درباره
این اتفاق نشان میدهد که دختر نوجوان مسلح نبوده و به اشتباه
هدف شلیک گلوله قرار گرفته است .شانون دیکوس ،کالنتر شهر
سنبرناردینو گفته است :شواهد نشان میدهد که دختر نوجوان
زمانی که از ماشــین پیاده شده و به ســمت مأموران میدوید
مسلح نبوده اســت .چرا که در صحنه حادثه فقط یک اسلحه
پیدا شــده و متعلق به قاتل گروگانگیر
بوده اســت .با بهدســت 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 ،بهزودی پای میز محاکمه
قرار بگیرد.

پایان  ٥ماه فرار قاتل پیک موتوری
درگیری میان چند نفر از پیک موتوری اینترنتی منجر به قتل
یکی از آنها و دستگیری قاتل بعد از  ٥ماه 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  ٥ماه مخفیگاه وی در اطراف تهران
شناسایی و او دستگیر شد .متهم اما به رغم همه شواهدی که
علیه او وجود دارد مدعی است که بیگناه است .او گفت :درگیری
ما دستهجمعی بود و میخواســتیم کار را تعطیل کنیم تا به
کارفرما فشــاربیاوریم و حقوقمان را افزایــش دهد اما مقتول
و  3نفر از دوستانش از کارفرما حمایت میکردند.
وی ادامه داد :شب حادثه همین مسئله باعث درگیری میان ما
شد .در جریان دعوا همه با چوب و چاقو به هم حمله میکردند
و من همزخمی شدم اما نفهمیدم چهکسی 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 نمیدانم چرا مرا قاتل معرفی کردهاند.
وی در ادامه درباره دلیلفرارش گفت:وقتی شنیدم مقتول در
بیمارستان فوت شده از ترس فرار کردم چون من هم در درگیری
حضور داشتم و ترسیدم فکر کنند منقاتل هستم!
متهم با قرار قانونی بازداشت شده و برای انجام تحقیقات بیشتر
در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفته است.
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چالش بزرگ انتخاب رئیسجمهور
در لبنان

نیکوس دندیاس
وزیرخارجه یونان
آتــن میخواهد بــا ترکیــه گفتوگویی
ســازنده بر مبنــای قوانیــن بینالمللی
داشــته باشــد .ایــن بــه ترکیه بســتگی
دارد کــه برقراری چنیــن گفتوگویی را
انتخاب کند یــا خیر؛ اما اســاس چنین
مذاکــرهای بایــد تنشزدایــی باشــد.
کســی مســئول تنشزدایــی اســت که
باعث تنش شــده اســت .ترکیــه بارها
حریــم هوایــی یونــان را نقــض کــرده
است( .رویترز)

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

لبنان فقط درگیر بحران اقتصادی نیســت ،صحنه سیاسی
این کشور هم این روزها بهشدت آشــفته است .از حدود 4
ماه پیش ،نجیب میقاتی ،بهعنوان نخستوزیر مأمور تشکیل
کابینه شده ،اما هنوز خبری از شکلگیری کابینه اش نیست.
اختالفهای عمیق میان گروههای سیاســی باعث شده تا
تالش میقاتی در تشکیل دولت بینتیجه باشد .در وضعیتی
که تکلیف کابینه و نخســتوزیر لبنان نامعلوم است ،دوره
ریاستجمهوری این کشور نیز رو به اتمام است .میشل عون،
رئیسجمهور 89ســاله تا 4هفته دیگر (31اکتبر) دورهاش
به پایان میرســد ،اما هنوز خبــری از تعیین رئیسجمهور
جدید نیست.
نبیه بری ،رئیس پارلمان لبنان  2هفته پیش خواستار آن شد
تا پارلمان تا پایان ماه سپتامبر برای انتخاب رئیسجمهوری
جدید تشــکیل جلســه بدهد ،اما اکنون که 4روز از پایان
ماه سپتامبر گذشته هنوز خبری از جلســه موردنظر برای
انتخاب رئیسجمهور جدید نیســت .براساس قانون لبنان،
رئیسجمهور این کشور مقامی است که بیشتر جنبه وحدت
بخش و نمادین دارد .نامزد موردنظر پست ریاستجمهوری
باید از میان مســیحیان مارونی باشــد .انتخاب او توســط
نمایندگان همه گروهها و اقوام لبنانــی صورت میگیرد اما
هنوز یک اجماع سیاسی بر ســر نامزدی خاص وجود ندارد.
برای اینکه نامزد ریاستجمهوری 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 بهدست نیاید،
لبنان بار دیگر با بن بست سیاسی روبهرو خواهد شد6 .سال
پیش نیز خود میشــل عون پس از 29ماه بالتکلیفی ،پست
ریاستجمهوری به کاخ بعبدا یا همان مقر ریاستجمهوری
راه یافت.

مهمترین دلیلی که به نگرانیها درباره عدمدستیابی به توافق
بر ســر نامزد موردنظر ریاســتجمهوری 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 بهدســت نیاورد و پراکندگی احزاب در
پارلمان ،توافق بر سر انتخاب رئیسجمهور جدید را دشوارتر
خواهد کرد.
بی ثباتی سیاسی ،فساد و بحران اقتصادی که از اواخر سال
 2019تشدید شــده ،بافت اجتماعی لبنان را نسبت به بدنه
قدرت حاکم بهشــدت بیاعتماد و ناراضی کــرده و در این
شرایط بازگرداندن اعتماد به جامعهای که با سیاستمدارانش
چندان همســو نیســت ،کاری به غایت دشــوار است .این
بیاعتمادی از سوی دیگر باعث میشــود تا نمایندگان هر
حزب و گروهی که در پارلمان حضــور دارند ،در تالش برای
حفظ خرده پایگاههای اجتماعی خود،ساز جدایی را از دیگر
همکاران پارلمانی خود بزنند و در این وضعیت آشــفته ،کار
انتخاب رئیسجمهور سختتر هم خواهد بود.
محتملترین گزینهها

پایان مرکلیسم در اروپا

تقابل اروپا و روسیه بر سر اوکراین ،میراث اقتصادی و نظامی مرکل که روزگاری نهچندان دور یکی از محبوبترین رهبران
سیاسی اروپا بود را نابود کرده است
آنگال مــرکل ،صدراعظم ســابق
آلمان زمانی که دفترش را در برلین
گزارش
ترک میکرد ،یکی از محبوبترین
سیاستمداران این کشور و حتی اروپا بود .او که با
دستههای گل و محبوبیت 68درصدی بدرقهشد
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 همهچیز 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
تصمیمهای سخت سیاسی که در دوران صدراتش
اتخاذ کرده مدتی از رسانهها فاصله خواهد گرفت .او
اما مجبور شد تا برای دفاع از کارنامهاش6 ،ماه پس
از کنارهگیری از قدرت در نشســت کنفدراسیون
اتحادیههای 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 ،رئیسجمهوری
اوکراین ،که معتقد است نپذیرفتن اوکراین در ناتو
یکی از دهها تصمیم اشتباهی است که باعث شد تا
والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری روسیه ،در تقابل
با اروپاییها دست باال را داشته باشد.
روزنامــه آلمانی لــوکال با اشــاره بــه افزایش
روزافــزون تردیدهــا نســبت به میــراث مرکل
نوشته :نظرســنجیها نشــان میدهند که امروز
بســیاری از آلمانیها از معکوس شــدن برخی از
تصمیمهای مناقشــهبرانگیز دولت قبل حمایت
میکنند .دولت اوالف شــولتس نیز بــا توجه به
جنگ اوکراین و شــرایط جدید گامهایی را برای
عملی کردن این تغییرات برداشته است؛ از جمله،
سرمایهگذاری قابل توجه در بخش نظامی ،اعمال
تحریم علیه روسیه به همراه دیگر اعضای اتحادیه
اروپا ،توقف واردات انرژی از روســیه و بازبینی در
سیاستهای تجاری با هدف جلوگیری از وابستگی
به قدرتهای اقتصادی چون چین.
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در چند هفته گذشــته نامهــای متعددی برای مســتأجر
بعدی کاخ بعبدا اعالم شده است .رقابت عمده برای انتخاب
رئیسجمهور میان  2حزب بزرگ مســیحی مارونی شامل
جنبش میهنی آزاد ( )FPMو نیروهای لبنانی ( )LFبه رهبری
سمیر جعجع است .جنبش میهنی آزاد توسط عون تاسیس
شد و این روزها توسط داماد او جبران باسیل رهبری میشود.
العربی جدید در ایــن ارتباط به نقل از برخــی روزنامههای
بیروت نوشته است که باســیل و جعجع نامزدهای احتمالی
ریاســتجمهوری بعدی خواهند بود .باسیل که سابقه وزیر
خارجه لبنان را هــم در کارنامه خود دارد ،اصلیترین متحد
حزباهلل از میان مسیحیان مارونی است و در مقابل جعجع
بهعنوان چهرهای ضدمقاومت شناخته میشود .سامی نادر،
تحلیلگر سیاســی و مدیر مؤسسه امور اســتراتژیک لوانت
( )LISAدرباره شــانس جعجع یا باســیل برای کسب مقام
رئیسجمهوری آینده لبنان به العربی جدید میگوید«:من
فکر نمیکنم جعجع یا باسیل شانس انتخاب داشته باشند،
زیرا مخالفت ســایر گروهها با آنها زیاد است .جعجع موضع
بیش از حد ضدایرانی دارد و باســیل هم تحت تحریمهای
آمریکاســت ».العربی جدید همچنین مینویسد« :سلیمان
آنتوان فرنجیه ،رئیس کنونی حزب مسیحی مارونی جنبش
مراده و نوه ســلیمان فرنجیه ،رئیسجمهور ســابق لبنان
بهعنوان شــخصیتی میانه رو ،شــاید گزینه کم چالشتری
برای ریاستجمهوری بعدی لبنان باشد ،اگرچه مخالفانش
او را وابسته به ائتالف 8مارس میدانند که با حزباهلل متحد
است ».همچنین عماد سالمی ،دانشیار گروه علوم سیاسی در
دانشــگاه آمریکایی لبنانی ( )LAUنیز شانس فرنجیه برای
انتخاب شدن به رئیسجمهوری را بیشتر میداند و میگوید:
«فرنجیه دارای نوعی اجماع بینالمللی است».
ســناریوهای احتمالی بــرای انتخابات ریاســتجمهوری
همچنین شامل ابقای عون بهعنوان ریاستجمهوری است،
اما در این مورد نیز اجماع خاصی وجود ندارد.
به نوشــته العربی الجدید ،هماکنون حــزباهلل همچنان در
انتخابات ریاستجمهوری دســت برتر را دارد و در ائتالف با
حزب امل اکثریت نسبی کرسیهای پارلمان را حفظ کرده
است و بهنظر میرســد نقش تعیینکنندهای برای انتخاب
رئیسجمهور آینده را خواهد داشت.
همچنین شخصیتهای دیگری مانند نعمت فرم ،سیاستمدار
و تاجر ،جهاد آزور ،مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی در
صندوق بینالمللی پول و ژنرال جوزف عون ،فرمانده ارتش
لبنان بهعنوان نامزدهای احتمالی دیگر برای ریاستجمهوری
معرفی شــدهاند؛ هرچند گفته شــده این افراد فاقد پایگاه
حمایتی کافی در پارلمان هستند.
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نورد استریم؛ ابتکاری که کابوس شد

آنگال مرکل در طول مسئولیتش با وجود صداهای
مخالف در اروپا و آمریکا بر نهایی شــدن و اجرای
طرح خط لوله نورد اســتریم 2تأکید داشــت .با
این حال اوالف شــولتس اواخر فوریه سالجاری
با پیشروی نیروهای روســیه در خاک اوکراین از
توقف فعالیت خط لوله نورد اســتریم 2خبر 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 اســتریم 2مرکل یکی
از بزرگترین اشــتباهات سیاســی او در دوران
صدراتش بوده است.
بهگفته منتقدان مرکل ،گذشــته از محروم شدن
کشورهای شــرق اروپا از درآمد ترانزیت صادرات
انرژی ،قرارداد مناقشــهبرانگیز نورد اســتریم2
که پس از الحــاق کریمه به روســیه میان برلین
و کرملین به امضا رســید ،در یکدهه گذشــته
وابستگی آلمان به انرژی روســیه را از 36درصد
از مجمــوع گاز وارداتی در ســال 2010میالدی
به 65درصد در سال 2020میالدی رساند .دانیال
شوارتزر ،مدیر اجرایی اروپا و اوراسیا در اندیشکده
بنیاد جامعه باز،به سیانبیسی میگوید« :امروز
بسیاری در اروپا بر این باورند که بزرگترین 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 کســبوکار پاریس ،نیز میگوید:
«هیچ سیاستمدار دیگری به اندازه مرکل موضع
طغیانگرایانه روســیه در قبال نظــم جهانی را
کماهمیت جلوه نداد .در این میان ،خط لوله نورد

استریم 2نماد مرکلیسم و رویکرد مماشاتجویانه
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 آلمانیها(حــدود 60درصد)
از کامل شــدن خط لوله نورد اســتریم 2حمایت
میکردند اما حاال بیــش از 75درصد از مردم این
کشور خواستار اســتقالل آلمان از انرژی روسیه
هستند.
تقویت ارتش و بودجه نظامی

تخصیــص بودجــه ویژه بــرای تســلیح ارتش،
دگرگونی اساســی در سیاســت آلمان بهشــمار
میرود .دولت آلمان 3ماه پیش ،پس از مذاکراتی
فرسایشی با احزاب محافظهکار پذیرفت که بودجه
100میلیارد یورویی را برای تجهیز مجدد ارتش
آلمان و بهروزســازی 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 سیاستهای مرکل بهشمار
میرود؛ بهویژه اینکه دولــت جدید برای تصویب
این قانون مجبور شــد تا با دور زدن قانون اساسی
بند مربوط به «مهار بدهیها» که سقف استقراض
دولت را محدود میکرد تغییر دهد.
دولت شولتس همچنین تأکید کرده که اختصاص
۲درصــد از تولید ناخالص داخلــی به هزینههای
دفاعی مطابق با خواستههای پیمان ناتو را اجرایی
خواهد کرد؛ سیاســتی که مــرکل گرچه بهطور
شفاهی آن را پذیرفته بود اما در دوران صدراتش از
اجرایی کردن آن خودداری کرد.

چرا مرکل نورد استریم 2را انتخاب کرد؟

مکث

نخستینبار گرهارد شرودر ،صدراعظم پیشین آلمان بود که قرارداد خط لوله نورد استریم 1که گاز
روسیه را به آلمان صادر میکرد ،امضا کرد .این خط لوله به طول هزار و 222کیلومتر از بستر دریای
بالتیک عبور میکند و گاز روسیه را به آلمانمیرساند .پس از آن ،دولت آنگال مرکل در میان شک
و تردید متحدان اروپایی آلمان و انتقادهای مکرر آمریکا ،قرارداد نورد استریم 2را با روسیه نهایی
کرد .نورد استریم 2در مجاورت نورد استریم 1کشیده شد .این خط لوله 11میلیارد دالری بهدلیل دور
زدن اوکراین و محروم شدن این کشور از حق ترانزیت همواره از سوی متحدان اروپایی و آمریکایی
آلمان مورد انتقاد قرار داشت .مجله پولیتیکو مینویسد :دلیل اینکه مرکل بر عملیاتی شدن نورد
استریم 2تأکید داشت سهولت و ارزانی صادرات گاز روسیه به آلمان از طریق این خط لوله بود .در
مقایسه با زیرساختهای نابسامان اوکراین ،محاسبات روی کاغذ نشان میدهد که نورد استریم با
هزینه و دردسر کمتر ،ظرفیت انتقال 160میلیارد مترمکعب گاز را دارد؛ درحالیکه فقط هزینه تعمیر
ت فرسوده اوکراین نزدیک به 6میلیارد یورو هزینه دارد.
نشتیهای فعلی زیرساخ 
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رویههای تجاری متفاوت

آلمان در زمینه سیاســت اقتصــادی و رویههای
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 ابرقدرتهای
اقتصادی در آسیا بکاهد .گفته شده رویههای جدید
تجاری -اقتصــادی میتواند ازجمله ضمانتهای
سرمایهگذاری و صادرات را برای کشورهای بزرگی
چون چین کاهش داده یا حتی لغو کند .همچنین
نهتنها نظارت بر ســرمایهگذاریهای خارجیها
در آلمان بیشتر خواهد شــد ،بلکه سرمایهگذاری
آلمانیها در کشورهای خارجی چون چین نیز به
دقت رصد خواهد شد .دولت شولتس همچنین قرار
است در ماههای آینده از رویههای تجاری ناعادالنه
چین به ســازمان تجارت جهانی و گروه 7شکایت
کند .این طرحها همگی نشاندهنده انحراف دولت
جدید آلمان از سیاستهای برلین در دوره مرکل
است؛ کسی که مرتبا به همراه هیأتهای تجاری
بزرگ برای توســعه همکاریهای اقتصادی راهی
پکن میشــد و همواره بر رونــق روابط اقتصادی
2طرف تأکید میکرد .روزنامه آلمانی محافظهکار
دیولت ،از منتقدان سرسخت مرکل ،در گزارشی
مینویسد« :فشــار مرکل برای حرکت در مسیر
دیپلماسی و تالش برای ملحق کردن دولتهایی
چون روســیه و چین به معاهدات و قراردادهای
بینالمللــی ،اکنون یک اشــتباه فاحــش بهنظر
میرسد».
به اعتقــاد یاکوب کرکگارد ،کارشــناس ارشــد
اندیشــکده مارشــال ،تغییرات اخیر در برلین رد
کردن قاطعانه هســته اصلی سیاستهای تجارت
خارجی مرکل اســت .در تجارت خارجی آلمان،
دیگر نمیتوان روسیه را یک بازیگر باثبات و قابل
اعتماد دانست .مجله انگلیسی تایم با تشبیه خط
لوله نورد اســتریم 2به نماد میراث مرکل ،نوشته:
نورد اســتریم 2اکنون از کار افتاده و به همراه آن
شهرت مرکل نیز نابود میشود .این مرکل بود که
در دوران زمامداریاش مرتبــا تأکید میکرد که
وابستگی گازی به روســیه ،آنطور که منتقدان به
تصویر میکشند بد نیست و این پروژه مسیر انتقال
انرژی پاک را به صنعــت آلمان در دهههای آینده
همواره میکند .اما جنگ اوکراین و تحوالت پس
از آن نشان داد که اینگونه نیست.

دیوید پترائوس
رئیس پیشین سازمان سیا
اگر والدیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه
تصمیم بگیرد که از ســاح هستهای در
اوکراین استفاده کند ،پاسخ ما از طریق
ســازمان پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو)
و با تکیــه بر تــاش جمعــی خواهــد بود
که منجر بــه از بیــن بردن قدرت ســنتی
روسیه در اوکراین و کریمه خواهد شد.
(ای بیسی)

خبر

انتخابات برزیل ،در دور دوم
رایگیری روز یکشــنبه ریاستجمهوری برزیل
نتوانست رئیسجمهور 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
بهعنوان نامزد اول و ژایر بولسونارو ،رئیسجمهور
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
سال ه ریاستجمهوری از سال 2003را در کارنامه
دارد و به ایجــاد برنامههای رفاهــی اجتماعی
معروف است .بولســونارو را هم به دلیل مواضع
بهشدت راســتگرایانهاش بهعنوان ترامپ برزیل
میشناسند که طی  4سال گذشته سخنرانیهای
چالشآفرینی درباره همهگیری کرونا و مسائل آب
و هوا داشته است.

کیوسک

روزنامه جروزالم پست [رژیمصهیونیستی]

عدمآمادگی ارتش در برابر فلسطینیها

روزنامه جروزالم پست در گزارش نخست خود نوشته است:
ارتش اسرائیل برای عملیات طوالنی مدت در کرانه باختری
ناتوان است .حمایت لجستیکی برای ســربازان و نیروهای
ذخیره به اندازه کافی وجود ندارد .ماتانیاهو انگلمن از مقامات
نظامی تلآویو نیز هشدار داده است که ارتش از نظر لجستیکی
برای ادامه جنگ [در کرانه باختری] آماده نیست.

يع:
حضرت امير المؤمنينعل 
خدا رحمت کند آن کس را که حقی را زنده کند و باطلی
را از میان بردارد ،ستمی را نابود کند و عدالت را بر پا دارد.
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سوباسا ،اسطوره فوتبال اسپانیا و جهان

بلندترین برج انسانی

یکی از عجیبترین رســوم در اسپانیا که همچون
گاوبازی در این کشور شــهرتی جهانی دارد،
ساخت برجهای بلندی است که تنها مصالح
آن ،مــردم هســتند .این ســنت در ایاالت
کاتالونیــا ،امســال هم با حضــور 11هزار
تماشــاگر در میدان گاوبازی شهر تراخونا
در شمال شرق اسپانیا برگزار شد و تیمهای
زیادی برای بردن جایزه اول آن با هم به رقابت
پرداختند .این سنت 2 ،قرن سابقه دارد و از شهر والس در ایالت
کاتالونیا شروع شده است .مسابقهای که هر دو سال یکبار در
این ایالت برگزار میشــود ،در فهرست میراث جهانی یونسکو
ثبت شده و گردشگران زیادی را هم به اسپانیا میکشد .امسال،
یک تیم که برجی به ارتفاع 13متر ســاخت و 40رقیب 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 میگیرند تا یک برج بسازند.

گرانترین کامپیوتر شخصی دنیا

در خرید کامپیوتر شــخصی ،همه به جدید بودن آن و
استفاده از مدرنترین فناوریها در آن فکر میکنند .با
این حال برخی هستند که کامال برعکس فکر میکنند
و دنبال کامپیوترهایی هســتند که ديگر حتی کار هم
نمیکنند .هدف آنها هم البته اســتفاده روزمره از این
دستگاهها نیست .نخستین کامپیوترهای شخصی دنیا،
قیمتی سرسامآور و ارزشــی تاریخی و البته مشتریان
خاص خود را دارند .یکی از نخســتین کامپیوترهایی
که شــرکت اپل در دهه  70میالدی تولید کرده ،و در
ساخت آن از چوب استفاده شده،اخیرا در یک حراجی
به مبلغ 400هزار دالر فروخته شده است .این کامپیوتر،
مدل منحصر به فردی از این سری از کامپیوترهای اولیه
شرکت اپل است چون سفارشیسازی شده است .چند
مدل دیگر از این کامپیوترهای اولیه شرکت اپل هم در
حراجیهای مختلف با قیمتهایی حدود 300هزار دالر
و بیشتر از آن فروخته شدهاند.

دعوا بر سر فانوس دریایی

بسیاری از مردم ،دوست دارند در جاهای متفاوتی زندگی
کنند و ملکهای عجیبی داشته باشند ،و چنان بر سر این
تمایل خود پافشاری میکنند که حتی ممکن است پول
هنگفتی هم برای این کار بپردازند .بهخصوص وقتی که
سر لج هم بیفتند .درست مثل حراج یک فانوس دریایی در
مریلند آمریکا که توسط دولت عرضه شد و چند خریدار،
برای تصاحب آن قیمتش را چندیــن برابر کردند .دولت
آمریکا ،این فانوس دریایی را به قیمت پایین 15هزار دالر
به حراج گذاشــته بود و فکرش را هم نمیکرد که قیمت
آن ،بهخاطر کل کل خریداران ،تا 192هزار دالر باال برود.
و تازه ایــن هزینه اولیه 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 بهعنوان بخشــی از سیستم
ناوبری گارد ساحلی بهکار گرفته شود .این برج زنگزده
بهگفته ساکنان محلی در آستانه فروپاشی است ،و سازه
آن چنان لرزان است که محلیها جرأت نمیکنند وارد آن
شــوند .این برج آب و برق ندارد .با این حال عشق داشتن
فانوس دریایی ،باعث شد تا این ساختمان با قیمت باالیی
فروخته شود.

فوتبال در اســپانیا بهشــدت منطقهای است تا
حدی که کودکان ،فقط ستارههایی را الگوی خود
میدانند که متعلق به ایالت و منطقه خودشان باشد.
مثال کاتالونیاییهــا طرفداران ســینهچاک آندرس
اینییستا و داوید ویا هستند و مادریدیها ،ایکر کاسیاس
و فرناندو تورس را روی سرشان میگذارند.
با این حال یک فوتبالیست هست
که همه در اســپانیا عاشقش
هســتند و او را الگــوی خود
میدانند؛ هرچند اسپانیایی
نیســت ،و اصال واقعی هم
نیست .این فوتبالیست
که الگوی چند نســل
از فوتبالیستهاست،
ســوبــــاسا پســر
1 1ســالهای اســت
که قهرمان چند نســل از
کودکان در سراســر دنیا و بهخصوص
اسپانیا بوده است.
سوباســا که در بخشهای مختلف دنیا
با نامهای مختلفی ازجمله سوپرکمپئون،
اولیــور بنجــی و کاپیتــان ماجــد شــناخته
میشــود،شــخصیتی کارتونی در سریالی است
که در ســال 1981توســط یوئیچی تاکاهاشی
انیماتور ژاپنی تولید شد .سوباســا در ایران با نام
فوتبالیستها پخش میشد و یکی از محبوبترین
سریالهای کودکان و حتی بزرگساالن بود.
این سریال ،زندگی پســری را به نام سوباسا
اوزارا روایــت میکند کــه میخواهد وقتی

بزرگ شــد ،یک فوتبالیســت حرفهای شــود .راه او ،به
ســائوپائولو در برزیل و بعدا بارســلونا در اسپانیا کشیده
میشــود و بیدلیل هم نیســت که این ســریال ،در هر
2کشور بهشدت محبوب است .این سریال با وجود اینکه
صحنههایش چنــدان منطقی نیســت و برخی حرکات
بازیکنانش ،قوانین فیزیک ازجملــه گرانش را به چالش
میکشند ،بهشدت محبوب اســت و 80میلیون کپی از
آن فروخته شده است .در همه این ســالها،سوباسا در
کشــورهای زیادی تبدیل به الگو شــده است .بهصورت
شــگفتانگیزی برخی از بزرگترین ستارههای فوتبال
اســپانیا و دنیا ،اعتراف کردهاند که به عشــق سوباسا و
ماجراهایش فوتبالیست شــدهاند .برخی از این ستارهها،
لوکاس پودولسکی مهاجم سابق تیم ملی آلمان و الساندرو
دلپیهرو ستاره سابق ایتالیا و الکســیس سانچز ستاره
شیلیایی سابق بارسلونا هستند .اما احتماال سوباسا در هیچ
کشوری به اندازه اسپانیا ،ستارهساز نبوده است؛ برخی از
بهترین ستارههای اسپانیا ،مثل فرناندو تورس و آندرس
اینییســتا و داوید یا ستارههای ســابق تیم ملی اسپانیا
اعتراف کردهاند که با دیدن سوباسا فوتبالیست شدهاند.
تورس یکبار در اینباره گفته اســت« :من عاشــق این
کارتون بودم و بهخاطر آن فوتبالیست شدم .من همیشه
میخواستم اولیور (نام کاراکتر سوباسا در اسپانیا) باشم».
یا و تورس ،در انتهای فوتبال خود به لیگ ژاپن آمدند و
همین حاال اینییستا هم کاپیتان تیم ویسل کوبه ژاپن
است .اما چرا سوباسا در اسپانیا این قدر محبوب شد؟ در
دهه 80تلویزیون دولتی اســپانیا فقط  2شبکه داشت و
کارتونها معموال صبح و یا بعدازمدرسه پخش میشدند.
اما مدیر یکی از شــبکهها ،ریســک بزرگی کرد و سریال
سوباسا را درست پیش از زمان خوردن شام پخش کرد .این

فرهنگ و زندگي

کار یک موفقیت بزرگ بود و الپائیس در سال 1990در
مقالهای نوشت که این سریال26.3 ،درصد مخاطب ملی
را پای تلویزیون مینشاند .فردای پخش سریال ،کودکان
در مدرســه فقط درباره اتفاقات قسمتی که دیشب دیده
بودند صحبت و بازیهای سوباســا و همتیمیهایش را
تحلیل میکردند.
بعضی از این بچه مدرسهایها در آن سالها ،به ستارههای
فوتبال در دهههای بعد تبدیل شــدند و بارها از عشق و
عالقهشان به کاپیتان سوباسا صحبت کردند.
یکی از آنها اینییستاست که حاال رابطهای عمیق با سریال
محبوب دوران کودکیاش دارد .او اخیرا 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 میکنم».
تیم فعلی او ،در ســالهای اخیر همیشه بازیکنان و کادر
فنی اسپانیایی داشته است و همه آنها از عاشقان سوباسا
بودهاند.
سوباسا البته ستارههای دیگری را درکشورهای دیگر هم
درگیر خود کرده است .یکی از آنها ،کیلیان امباپه ستاره
تیم ملی فرانســه و پاریسنژرمن اســت که قراردادی
تجاری با شــرکت تولیدکننده سوباســا دارند .او حتی
زندگینامه خود را به سبک کارتون سوباسا منتشر کرده
است .کارشناســان میگویند :یکی از دالیل محبوبیت
بینظیر سوباسا در دنیا ،این است که به طرز شگفتآوری
بارها و بارها پخش شده است و چند نسل از کودکان با آن
خاطره دارند .این سریال،همچنان محبوب است و احتماال
در آینده فوتبالیستهای بیشتری از تأثیرگذاری کاپیتان
سوباسو روی زندگی حرفهای خود صحبت خواهند کرد.

تقویم /سالروز

مرد صورت سنگی

ترافیک پاییزی
مهر مــاه که میشــود ،همهمــان عزا
میگیریم که چطور باید از کالف هزار
توی گرفــت و گیر خیابانهای شــهر
خالص شــویم .قصه تکراری ترافیک
مهر در کالنشهر تهران و باقی شهرهای
شلوغ کشــور هیچ وقت پایانی ندارد.
البته که تهــران ،با همــه بزرگراهها و
خیابانها و معابرش ،چه مهر ماه باشد
چه ماههــای دیگر ســال ،دارد تبدیل
به یک پارکینــگ بزرگ میشــود و
ترافیکش ،ساعتهای زیادی از وقتمان
را میگیــرد ،اما اوایــل پاییز همهچیز
انگار بدتر میشــود و خب دلیلش هم
بازگشایی مدارس و دانشگاههاست.
هر ســال چند روزی مانده به شــروع
مدارس ،مســئوالن تالش میکنند با
راهکارهایی مثل تغییر ســاعت طرح
ترافیک ،کمی از بار ترافیکی خیابانها
کم کنند ،اما معموال این راهکارها هم
افاقه نمیکند و مردم همچنان ساعاتی
طوالنــی را در ترافیــک میگذرانند.
رئیس مرکز اطالعرسانی پلیس راهور
تهران بــزرگ هم با گالیــه از ترافیک
صبحگاهی و حجم بــاالی ترددها در
معابر شهر تهران گفته :اگر حملونقل
عمومی توسعه و افزایش یابد ،مسلما
از حجم باالی ترافیک کاسته میشود
و شــهروندان میتواننــد درصــورت
دسترســی به حملونقل عمومی از آن

اســتفاده کنند .به این ترتیب شــاهد
ترافیــک ســنگین در ســطح معابر
نخواهیم بود.حق با جناب رئیس مرکز
اطالعرســانی پلیس راهور اســت ،به
شرطی که با افزایش و توسعه حملونقل
عمومی ،مردم هــم از آوردن خودروی
شخصی چشمپوشی کنند و اتوبوس و
مترو را ترجیح بدهند .خیلیها بهخاطر
ایستادن و منتظر اتوبوس ماندن و بعد
هم شــلوغی داخل اتوبوسهــا و مترو
ترجیح میدهند دور حملونقل عمومی
را خط بکشــند و بعضی هــم کاری به
ایــن ندارند که تعــداد اتوبوسها زیاد
اســت یا نه ،هــر جایی کــه بخواهند
بروند ،از خودروی شــخصی استفاده
میکنند و با اینکه از ترافیک مینالند،
اما حاضر نیســتند تردد بــا اتوبوس یا
مترو را حتی امتحــان کنند.با افزایش
تعداد اتوبوسهای شهری و واگنهای
مترو-که مدیریت شهری قولش را داده-
قطعا مشــکل گروه اول حل میشود و
برای ترغیب گروه دوم به اســتفاده از
حملونقل عمومی هم تنها میشود در
این زمینه فرهنگسازی کرد .با افزایش
خطوط اتوبوس و ایســتگاههای مترو،
توجیهشــان کرد که خودرویشان را از
پارکینگ در نیاورند  -مگــر در موارد
ضروری  -و برای کاهش ترافیک شهر
کمک کنند.

باریــک انــدام بــود و نحیــف .کاله
حصیریاش را معموال کج روی ســر
میگذاشــت و چهــره بیحالتاش
روی بدنی سوار شــده بود که نه ترس
از ارتفاع داشــت و نه ترس از سقوط.
باســتر کیتون-نابغه مطلق سینمای
صامت -بیشــتر از هر چیز فداکار بود.
برای خنده گرفتن از تماشاچی کارهایی
میکرد که از هیچ دلقک بیکلهای تا
به حال ندیدهایــد .حرکات مرگبارش
و صورت تختاش ایــن اطمینان را به
ما میدهد کــه قهرمانمان هیچچیز از
بالهایی که بر ســرش آمده نمیداند.
کیتون از آبشــارهای عریــض و بلند
آویزان میشــد ،روی ســقف قطارها
میدوید و پشت سرشــان روی ریل،
قبل از شــلیک گلوله ســرش را توی
توپ فــرو میکرد و خانهای ســنگی
را روی ســر خودش خــراب میکرد؛
کارهایــی که هیچکــس دیگر به یک
قدمی آنها نزدیک نشده است .باستر از
بچگی همینطور بود .پدر و مادرش در
سیرک کار میکردند و باستر کوچک
از 5سالگی ســتاره نمایششان بود و
آن بــدن خمیری و نشــکن ،از همان
سن و ســال اســتعداد عجیبش را در
اجرای آکروباتهای نفسگیر نشــان
داد .با تولد ســینما ،باستر هم وسوسه
شد تا بختش را آزمایش کند .بهخاطر
استعداد فوقالعادهاش ،تهیهکنندهها
به راحتی پول در اختیارش قرار دادند
و از اینجا بود که نابغهای به نام کیتون
در ســینمازاده شــد .نبوغ کیتون در
اجرای کارهای حیرتانگیز ،که در
سبک کارگردانی آوانگارد
کارهایش بود .در حقیقت
کیتون تنها کمدینی از
دوران صامت است که به
کارگردانی اهمیت میداد و با
آن تماشاگرش را میخنداند.
کیتون بسیار بیشتر از

«چاپلین»پر عشوه و «لوید» کلهشق به
مرزهای هنری سینما نزدیک شد و آنها
را گسترش داد.کیتون برعکس آن دو
نفر هیچگاه به تماشاگر متوسل نمیشد
تا دلش را بــه دســتآورد و هیچگاه
ارزشهــای کارگردانــی کارش را به
طنازیهای لحظهای نفروخت .هنگامی
که آن خانه در فیلم «یک هفته» نه با
قطاری که تماشاگر انتظار دارد ،بلکه
با قطاری دیگر کــه در زاویهای دیگر
بخار میکند ،درب و داغان میشــود،
ما باید فقط برای کیتــون کارگردان
کالههایمان را به هــوا بیندازیم و برای
او هورا بکشیم؛ نه برای بازیگر بیحالتی
که نگاه وقزدهاش را به دوربین دوخته
و در میان ویرانههای خانه نشسته است.
ورود صدا اما ،نابغه را له کرد .شوخیهای
بیمزه و کالمی ابتدای سینمای ناطق،
کیتون را به انزوا برد و تا سالهای سال
محوش کرد .دیگر کسی نمیشناختش
و به قول خودش راحت در خیابان قدم
میزد .کیتون داشت در تاریکی مطلق
پیر میشــد تا اینکه چاپلین از او برای
بازی در «الیــم الیت» ( )1951دعوت
کرد و او باز هم صامت و ســنگی ،باستر
کیتون شد ،دیده شــد ،تحسین شد و
به اوج بازگشــت .اما آکروباتیست پیر
دیگر نمیخواســت مرزهای سینما را
گســترش دهد« ،ترجیح میداد کنار
پنجرهاش پیپ بکشد و به عبور قطارها
نگاه کند».
همین شد که تا سال 1965هیچکس
دیگــر ندیــدش؛ ســالی کــه در آن
فیلمهایــش را در دانشــگاهها درس
میدادند؛ سالی که در آن بکت
بزرگ هم فیلم کوتاهی ساخت
به نام او؛ سالی که جشنواره ونیز
بــه خاطــرش بهپاخاســت
و 70ســالگیاش را جشــن
گرفــت و ســالی کــه مرد
صورت سنـگی ُمرد.

سهشنبه

باشگاه
نویسندگان

تئاتر ،در خیابانهای تایپه هم
جان میگیرد
مهتاب خسروشاهی
روزنامهنگار

تایوان ،پس از یک دهه ،بزرگترین
مرکز هنرهای نمایشــی خود بهنام
«مرکز هنرهای نمایشــی تایپه» را بازگشایی کرد .این مجموعه
فرهنگی -هنری در پایتخت تایوان بازگشایی شده و برای ساخت
آن ،بودجه ســاخت آن 6.7میلیــارد دالر جدید تایــوان برابر با
223میلیون دالر هزینه شده است .به این ترتیب انتظار میرود
مردم تایوان بتوانند دهها اثر هنری را در پاییز امسال روی صحنه
تئاتر و سینمای این مجموعه ببینند .شنیدهها حاکی از آن است
که این سالنها ،تحولی عظیم در نحوه اجرای تئاتر خواهد بود.
مرکز هنرهای نمایشــی تایپه یا  TPACکه طراحی آن بهعهده
شرکت معماری  OMAبوده است ،پس از 9سال در مساحتی به
وسعت 59هزار مترمربع افتتاح شده است .این مرکز ،دارای چند
بخش است که  3سالن آن به یک مکعب شیشهای مرکزی متصل
است .این  3بخش عبارتند از ،خانه نمایش گلوب کروی با ظرفیت
800صندلی ،ســالن تئاتر بزرگ با ظرفیت 1500صندلی و یک
سالن تئاتر چند منظوره با ظرفیت 800صندلی است .سالن سوم،
بیشتر برای اجرای تئاترهای تجربی است و آن را به اسم جعبه آبی
نامگذاری کردهاند .این جعبه آبی میتوانــد با تغییر کاربری ،به
سالنی با ظرفیت 2300صندلی برای اجراهای بزرگ تبدیل شود.
بهگفته 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  OMAو طراح مرکــز هنرهای نمایــش تایپه
میگوید«:نخستین باری که برای گفتوگو درباره اجرای چنین
طرحی به تایپه سفر کردم ،آن را شهری با ظرفیت تغییر و تجربه
یافتم» او ادامه میدهد«:طراحی و اجرای این پروژه ،پاسخی به
همین ویژگی این شــهر بود .برای اجرای این طرح ،ساختمان 3
سالن تئاتر قدیمی را کنار هم قرار دادیم تا ظرفیتهای جدیدی
بهدست آید».
شرکت  OMAدر ســال 2009میالدی برنده مســابقهای شد
که شــرکت تایوانی  Kris Yao Artechبرگزار کرده بود .زمان
نهایی ارائه کار ،ســال 2013میالدی درنظر گرفته شده بود .اما
ساخت وساز تا سال 2012آغاز نشد و ساختمان در ماه اوت سال
2014به پایان رسید .پس از آن نیاز بود تا طراحیهای نهایی به
اجرا درآیند .این پروژه با اجرای ارکســتر سمفونیک تایپه افتتاح
شد .قرار است فصلی شــامل 37اجرای تئاتر ،از دیگر برنامههای
افتتاح این پروژه باشد.
یکی دیگر از عناصر کلیدی ساختمان ،حلقه عمومی است؛ مسیری
که در اطراف ســالنهای تئاتر و پشــت صحنه واقع شده است.
عالوه براین 3 ،چادر ســیرک بهصورت دائمی برای اجرای تئاتر
 Beziersایجاد شده است .این چادرها در گذرگاه عمومی قرار
داده شده و افراد با در دست داشتن بلیت اجرا یا بدون آن میتوانند
از نمایشهای اجرا شده در این چادرها دیدن کنند .عالوه براین
یک میدان محوطهسازی شده زیرساختمان مجموعه قرار دارد.
کاربری این میدان ،فضای عمومی – شبیه به صحنه تئاتر -برای
اجرا یا تجمعهای عمومی برای برگزاری جشن یا نمایش است.
بهگفته سازندگان این ســاختمان هنری ،تالش شده تا فرهنگ
تئاتر ،اعم از تئاتر خیابانی و هر نوع نمایش هنری ،هویت یافته و
حتی در فضای عمومی این مجموعه فرهنگی با امکانات مناسب
به اجرا درآید .عالوه براینکــه عقیده دارند مجموع هنر و فرهنگ
میتواند انرژی و نشاط را به شــهر تایپه ،شهری که آماده و تشنه
تغییر است ،تزریق کند.

دغدغه

مسئول بودن بهعنوان نیست
ما نشسته بودیم و ســرمان بهکار
مریم ساحلی
خودمان بود که داد و هوار یکی بلند
شد و خط انداخت به سکوت اواخر تابستان کوچه .بعضیهامان
دویدیم سمت پنجره و سرک کشیدیم و بعضی هم راهی شدند
تا ببینند چه شده است .همگی اما زود فهمیدیم که گل همسایه
را دزدیدهاند .من او را همین اندازه میشناســم که با گلهای
باغچهاش حرف میزند و نازشــان را میکشــد .میدانم پای
دیوار خانهاش شیار آسفالت را عمیق کرده و گل کاشته است.
میدانم که مهربان است و دلش میخواهد همهجا سبز باشد.
آن روز اما یکی از راه رسیده و گلش را برده بود .زن حرف میزد
و مینالید که صبح آبش دادم؛ ظهر هم سر زدم ،همین جا بود.
حاال اما نیست .نگاهش به خاک بود و چشمشتر 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 نمیدانست زن هر روز وقتی آفتاب داغ
تابستان گل را نشــانه میگرفت ،میآمد و پارچهای را حائل
میکرد تا تن نازنین گلش از نیزههای آفتاب درامان باشــد.
نمیدانست زن وقتی خانه نبود دلش شــور گل را میزد و در
مسیر برگشت تندتند قدم برمیداشت تا گلوی گلش از تشنگی
نسوزد .گمان نمیکنم بانوی موسپید 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« :آدمها این حقیقت را فراموش کردهاند
اما تو نباید فراموش کنی .تو هرچه را اهلی کنی همیشه مسئول
آن خواهی بود .تو مسئول گلت هستی.»...
آن روز همه فکرم این بود که بانوی همسایه بیآن که ادعایی
داشته باشــد ،بیآن که تیتر و عنوان و دم و دستگاهی داشته
باشد ،مسئول است ،یک مســئول واقعی .او به گلهای حیاط
خانه و کوچه به یک چشم نگاه میکند .او دل نگران و مراقب
همه آنهاییاست که مسئولیتشان را پذیرفته است.

بگذارید
دانشگاه «شریف» بماند

مروری بر حواشی ایجادشده از سوی برخی
افراد در یکی از مهمترین دانشگاههای کشور
10

ترمز اخبار جعلی فضای
مجازی کشیده میشود؟

مرکز پژوهشها در گزارشی ،ابعاد مسئله
اخبار جعلی در فضای مجازی را بررسی کرد
11

تهران ،شهر خاکستری با
هویت دوستداشتنی

گزارش
عددبازی
خالصه

یادداشت

تعدادی از شهروندان ،تهران را از نگاه خود
روایت میکنند
12

زالی یا آلبینیسم

یک بیماری ژنتیکی

است که در آن عدم
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تولید رنگدانه مالنین
موجب سپیدی

پوست و موی فرد
میشود.

آلبینوها هیچ

تفاوتی از لحاظ
نوع تواناییها،

استعداد و هوش با

افراد دیگر ندارند

فقط تفاوتهای

ظاهریشان باعث

شده تا در جامعه

متفاوتتر به چشم
بیایند .آنها جز

مشکالت بینایی و

مشکل با نور شدید

تقریبا مشکل

جسمی دیگری

ندارند و آنچه آنها

را آزار میدهد عدم

آگاهی و برخوردهای
نامناسب در اجتماع

است.

روزگار «زالها» سپید نیست

بسیاری از خانوادههای ایرانی وقتی به کمک آزمایشهای پزشکی از زالبودن فرزند خود مطلع میشوند به آن به چشم یک بحران در زندگی نگاه میکنند
گزارش

فاطمهعسگرینیا
روزنامهنگار

روزگار زالها 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 مشکالت و
مســائل متعددی که پیــش رو دارند حتی
سیاه هم میشود.
البته این افراد بیشتر در جامعه بهعنوان زال
شناخته میشــوند .زالی یا آلبینیسم نوعی
بیماری ژنتیک از نوع آتوزومی مغلوب است
که مادرزادی بوده و بــدن فرد توانایی تولید
رنگدانه مالنین را ندارد .بهخاطر همین اغلب
این افراد پوستی ســفید دارند .گرچه تا به
حال 7نوع زالی در دنیا شــناخته شده است
در شایعترین نوع آن بیمار پوستی روشن به
همراه اندکی مالنین ،رنگ موی بین طالیی
تا قرمز تیره دارد و رنگ چشــم هایشان هم
اغلب روشن است.
حســام یکــی از ایــن افــراد اســت که
چندسالیاســت از اســتان سیســتان و
بلوچســتان به نیت کار و زندگی بهتر راهی
تهران شــده اســت .او در یکی از محلههای
قدیمی تهران مغازه دارد وارد مغازه کوچک
و در هم برهمش میشــویم .وقتی صدایش
میزنیم از پشت اجناس تلنبارشده روی هم
خود را به پشت دخل میرساند .قاب عینک
قهوهای رنــگ روی صورت ســفید از موی
سر و چشــم و ابرو ،در نگاه نخست ،تصویر
پیرمردی را کلیشــه میکند برای چشم و
ذهن که ســعی میکند از پشت قاب عینک
کائوچوییاش به مشــتری خوشامد بگوید.
ســرصحبت را که درباره موضوع زالها باز
میکنیم ســری تکان میدهد و میگوید:
حکایت ما هم حکایت زال شاهنامه است که
بیخبر از رنگ مو در دل کوه رها شد .گویا از
میراث زال و شاهزادگیاش باید فقط همین
طردشدن از سوی دیگران به ما میرسید».
45ساله اســت اما میگوید از کودکی تا به
امروز زالی برای من مانند آینه دقی شــده
اســت که اجازه نمیدهد مانند همه آدمها
راحت و آسوده زندگی کنیم .نگاهی غم انگیز
به مغازه کوچک و به هم ریختهاش میاندازد
و میگوید «:دوبار در آزمون استخدامی قبول
شدم اما بهخاطر همین موضوع در گزینش
رد شدم .و مجبور شــدم برای کار به تهران
بیایم ».از جمعیت زیاد زالها در سیســتان
و بلوچســتان برایمان میگوید «:آنها اغلب
گروهی زندگی میکننــد .مردم نگاه خوبی
به این افراد ندارنــد .آنها اغلب در محلههای
جنگی زهی و قلندر زهی زندگی میکنند».
با رنگ رخسار ما را میسنجند

ظاهرمان هیچ نقصی ندارد امــا انگار همین

آمار دقیقی از تعداد زالهــای ایرانی
وجود ندارد اما آنطور که سازمان ملی

آلبینیسم آمریکا در پایگاه خبری خود

نوشته ،از هر ۱۷هزار نفر در آمریکا،

یکنفر مبتــا به آلبینیســم اســت که
این عــدد بــرای کل دنیا بــه یکنفر به

ازای هر ۳هزار نفر میرســد .حداقل

۲۶هــزار ایرانی آلبینو وجــود دارد و با
فرض وضع مشــابه ایران و آمریکا در

این زمینه ،حداقل ۵هزار نفر در ایران

آلبینیســم دارنــد کــه هیــچ شــناختی

از آنهــا وجــود نــدارد و کمکــی بــرای
توانمندسازی آنها انجام نمیشود

رنگ و لعــاب چهرهمــان محــک خیلیها
برای ســنجیدن توانایی ماست .این حرفها
را نریمــان میزند؛ جوان 23ســالهای که از
خبرههای کامپیوتر و برنامهنویســی اســت
و برای اثبات خود و توانایی هایش حســابی
زحمت کشیده اســت .او میگوید «:درست
است ظاهرمان از هرگونه نقص جسمی تهی
است اما مردم خیلی راحت ما را به سپید مویی
محکوم کرده و خیلی از فرصتهای شغلی را
از ما میگیرند .من بارها و بارها این سختیها
را تجربه کردم اما هیچ وقت از پا ننشســتم و
همیشــه تالش کردم با نمایــش تواناییها و
استعدادهایم به جامعه ثابت کنم ما هم مانند
همه مردم عادی جامعه و چه بسا در مواقعی
بهتر میتوانیم فعالیتهای اجتماعی داشته
باشیم».
به اعتقاد نریمان غربت زالها در جامعه امروز
آنها را با چالشهای بسیار روبهرو کرده است.
او میگوید «:از یک طرف ما را بیمار و معلول
و ..مینامند از طرفی هیچ سازمان و دستگاه
حمایتگری حاضر نیســت ما را تحت پوشش
خود قرار دهد تا در سایه این حمایتها بتوانیم
برای زندگی خود برنامهریزی کنیم» .
زندگی پررنج دختران آلبینو

چالشهای زندگــی آلبینوهــا تنها مختص
مردان نیســت بلکه دختــران آلبینویی هم
دردسرهای خود را دارند.
کسانی که معتقدند هرچه محیط زندگی شان
کوچکتر باشد دردسرهایشان با مردم بزرگتر
است .انسیه جالل محمدی ،دانشجوی رشته
مدیریت بازرگانی است که از کرمانشاه برای
تحصیل به تهــران آمده اســت «:در منطقه
خودمــان که کوچکتــر بود واقعا شــرایط

زندگی برای من و امثال من بسیار سخت بود.
هیچ وقت فراموش نمیکنم روزهای مدرسه
و دیواری که بین مــن و دانشآموزان وجود
داشت متأســفانه هیچ فرهنگی هم در میان
اولیای مدرسه وجود نداشــت که درباره این
تفاوت ها با بچهها صحبــت کنند خیلیها از
نشســتن کنار من و یا حــرف زدن با من هم
میترســیدند .هر چه بزرگتر شدم شرایط
کمی بهتر شد اما جامعه هیچ وقت نتوانست
ما را با تواناییها و استعدادهایمان بپذیرد».
بهگفته او کســی با مشــکالت آلبینوها آشنا
نیســت؛ نه از بینایی ضعیفشان خبر دارند نه
از پوست شکنندهشان در برابر آفتاب و اینها
مســائلی اســت که برای بچههای آلبینو در
مدارس دردسرساز میشــود و هیچکس هم
آنها را درک نمیکند .چه بسا گاهی بهخاطر
خوب ندیدن تخته ،جاماندن از تکلیف معلم و
فعالیت کم زیر برق آفتاب در مدرسه از سوی
اولیای مدرسه تنبیه هم میشوند.
او از مشــکالت پیش روی دختــران زال در
روســتاها و مناطــق کمبرخــوردار برایمان
میگوید؛ از بخت سیاهی که کنار موی سپید
دامن این دختران را گرفته است« :در روستاها
و مناطق کم برخوردار دختران مبتال به آلبینو
هیچ شانسی برای ازدواج با جوانهای همسن
و سال خودشان ندارند .و در خوشبینانهترین
حالت یا زن پیرمــرد جماعت میشــوند یا
بهعنوان همسر دوم و ســوم راهی خانه بخت
میشــوند » .والدین نقش مهمی در پذیرش
اجتماعی دارند.
سجاد ضیایی پدر یک پسرو دختر آلبینویی
اســت؛ دوقلوهایی کــه تولدشــان همه را
شگفت زده کرد .او میگوید؛ من فقط تفاوت
فرزندانم را در رنگ مو و پوستشان با دیگران
دیدم و از همان ابتدا شروع به مطالعه درباره
این بچهها و ویژگی هایشــان کــردم .انگار
پنجرههايی از ناشــناختهها به رویم باز شده
بود .دوســت داشتم همســن و سالهایشان
را پیدا کنم اما تعدادشــان خیلی در کشور ما
محدود است.
او با اظهار تأسف از نوع نگاه جامعه به آلبینوها
میگوید «:متأسفانه این بچهها حتی در بین
خانوادههای خود هم غریب هســتند و کسی
شناختی نســبت به آنها ندارد .این در حالی
است که تجربه ثابت کرده بچههای آلبینویی
که مورد حمایت قرار گرفتهاند شــگفتیهای
بزرگی را در عرصههاي علمی خلق کردهاند.
غربت آلبینوها

سمیه رستمپور مردمشناس 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 نمیشناسند .بهخاطر همین آلبینوها
با مشکالت زیادی در حوزه زندگی اجتماعی
روبهرو هســتند و این مشــکالت از بدو تولد

رســتمی :تــا زمانی کــه جامعــه افراد
مبتال به آلبینیســم را معلول و قانون

آنهــا را ســالم میدانــد ایــن قشــر
نمیتوانند بــدون دغدغــه در جامعه

زندگی کنند  :چندســال پیــش قانون

جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن

در ایــران بــه تصویــب رســید .گرچــه
خیلی از آلبینیســمها امیدوار بودند

معجزهای در این قانون رخ دهد و حق

و حقوقــی قانونی بــرای آنهــا تعریف
شــود امــا در ایــن قانــون 16مــادهای

هیچ اشارهای به افراد مبتال به آلبینو
و حقوق آنها اشاره نشده است

شروع میشــود وتا ســن پیری ادامه دارد«:.
متأســفانه عده زیــادی از بچههــاي آلبینو
نخستین ضربه را از خانواده خود میخورند؛
وقتی به بهانه سپیدی موی سر و صورتشان از
حضور در جمعهای خانوادگی منع میشوند
و این باعث گوشــهگیری و فرار آنها از جامعه
میشــود ».بهگفته او وقتی کــودک از ابتدا
بهدلیل تفاوتی که بین خود و سایر همساالن
میبیند از جامعه دور میشود دیگر نمیتواند
اعتماد به نفس خود را برای حضور در جامعه
بزرگتر که مدرسه باشد حفظ کند .بنابراین
به محض ورود به مدرسه شــروع به کشیدن
دیوار دفاعی بین خودو همساالن کرده و از این
طریق بهدنبال تامین امنیت برای خود است.
موضوعی که باعث میشــود با کوچکترین
برخورد ،حرف و حرکتی ادامه تحصیل برای
این بچهها ناممکن شود.
نه معلولیم نه سالم!

به اعتقاد رســتمی تا زمانی کــه جامعه افراد
مبتال به آلبینیسم را معلول و قانون آنها را سالم
میداند این قشر نمیتوانند بدون دغدغه در
جامعه زندگی کنند «:چندسال پیش قانون
جامع حمایت از حقوق معلــوالن در ایران به
تصویب رســید گرچه خیلی از آلبینیسمها
امیدوار بودند معجزهای در این قانون رخ دهد
و حق و حقوقی قانونی برای آنها تعریف شود
اما در این قانون 16مادهای هیچ اشــارهای به
افراد مبتال به آلبینو و حقوق آنها اشاره نشده
است» .
امنیت روانی ندارند

حسین ملک محمدی روانشناس هم میگوید:
متأســفانه افراد مبتال به آلبینیســم بهدلیل

مشــکالتی که پیش رو دارنــد نمیتوانند از
امنیت روان کامل برخوردار باشــند ،بهخاطر
همیــن نگرانیهــا و دغدغهها یــا از جامعه
فاصلــه میگیرند یا با تالش زیــاد و خارج از
ظرفیت میخواهند خود را به همه ثابت کنند؛
موضوعی که بهشــدت ســامت روان آنها را
تحتتأثیر قرار میدهد.
آلبینیســمها 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 میدهد«:جامعــه آلبینوها امروز
نیازمند تشــکلهای مردم نهادی هستند که
بهصــورت داوطلبانه برای معرفی این قشــر
به مردم تالش ميكننــد؛ در واقع انجمنها
میتواند افراد آلبینو را از انــزوا خارج کنند.
ما جوانان زیادی داریم کــه بهخاطر ابتال به
آلبینو و شــرایط فرهنگی نامناســبی که در
جامعه حکمفرماست جرأت حضور در جامعه
را ندارند .ما نیاز به تشــکلهای مردم نهادی
داریم که با فرهنگســازی مناســب و کاهش
استرس و ترس این بچهها آنها را برای حضور
در جامعه آماده کننــد » .او تأکید میکند«:
والدین باید به فرزند آلبینوی خود یاد بدهند
که خــودش را همینطور که هســت ،بپذیرد
و دوست داشته باشــد و با تالش و کوشش،
معلومــات و توانمندیهای بالقــوه خود در
جامعه و بدون جلب ارفــاق و ترحم دیگران،
موفق عمل کند ».آمار دقیقی از تعداد زالهای
ایرانی وجود ندارد اما آنطور که سازمان ملی
آلبینیسم آمریکا در پایگاه خبری خود نوشته،
از هر ۱۷هزار نفــر در آمریکا ،یکنفر مبتال به
آلبینیســم اســت که این عدد برای کل دنیا
به یکنفر بهازای هر ۳هزار نفر میرســد .اگر
معیار عدد درنظر گرفتهشده برای دنیا لحاظ
شود ،حداقل ۲۶هزار ایرانی آلبینو وجود دارد
که در کمترین حالت و با فرض وضع مشــابه
ایران و آمریکا در این زمینه ،حداقل ۵هزار نفر
در ایران آلبینیسم دارند که هیچ شناختی از
آنها وجود ندارد و کمکی برای توانمندسازی
آنها انجام نمیشــود .تعــداد زالهای ایرانی
در اســتانهای مختلف هم متفاوت اســت و
اســتان محروم سیستانوبلوچســتان یکی
از مناطق کشــور با درصد افــراد زال فراوان
اســت .کاهش بینایــی افراد آلبینیســم به
مرور زمان و حتی نابینا شــدن آنها ضروری
میسازد که ســازمان بهزیســتی نسبت به
حمایتهای درمانی این افراد وارد میدان شود.
ملک محمدی ادامــه میدهد :تعــداد قابل
توجهی از افراد مبتال به آلبینیسم بیکار هستند
و توانایی درمانهای گرانقیمت چشم پزشکی
را ندارند که در ســایه حمایتهای بیمهای و
درمانی ســازمان بهزیستی
میتوانند به آرامشــی در این
زمینه دست یابند.

آلبینوها دچار

کمبینایی هستند اما

اگر اشيا را به چشم
خود نزدیک کنند

میتوانند ببینند و در

نتیجه ممکن است

افرادی سوالهایی

کرده یا توصیههای

اشتباه کنند که اغلب

آنها از این رفتارها

فراریاند و چه بسا
باعث اجتماعگریز

شدن آنها میشود.

مشکالت آلبینوها

را میشود 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

مهال داریان
روزنامهنگار

کیستهیداتید؛
بحران جدید
سگهای ولگرد
هیچ روز و هفتهای 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
موضوع حیوانات شــهری و بهویژه سگها در
ایران ،در سالهای اخیر به معضلی جدی تبدیل
شده است .این چالشیست که همه کشورهای
جهان را درگیــر خود کرده اســت .تعدادی از
این کشــورها با پژوهشهای میدانی و تجربی
توانستهاند به نتایجی دست پیدا کنند .البته این
دستاوردها نشان میدهند كه کشتار سگها به
هیچ عنوان راهحل مناسبي برای کاهش جمعیت
سگها نیست .به این دلیل که هنوز سگهای
دارای قابلیت تولیدمثل در منطقه وجود دارند
و با تولیدمثل سریع سبب میشوند که جمعیت
حذف شده با روش کشتار ،جایگزین شوند.
دکترمجید فصیحیهرندی ،سرپرســت مرکز
تحقیقــات بیمــاری هیداتید دربــاره معضل
سگهای ولگرد میگوید :اینکه میگویند سگ
همان سنگ است و بايد جمعشان کنیم و ببریم؛
مگر سگ نخاله ساختمانی است؟ ما نمیتوانیم و
نباید سگها را بهطور کامل از بین ببریم و تاکنون
تنها توانستهایم ویروس آبله را از بین ببریم که
البته به نابودی کامل آن هم شک داریم .اکنون
هنوز جمعیت ســگهای 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 سگها وجود دارد و
این موضوع باید با شفافیت کامل پیگیری شود و
همه نهادهای ذینفع پاسخگو باشند.
او با اشــاره به برنامههای بینتیجه عقیمسازی
در ایران میگوید :عقیمســازی و رهاســازی
در یک پروسه غلط انجام میشــود یعنی باید
ســگ را پس از واکسیناســیون و عقیمسازی
به همان جایــی که آن را گرفتیــم ،برگردانیم
که این کار در ایران انجام نمیشــود .متأسفانه
بعضیها کاری که آسان است را انجام میدهند و
برخيها هم بدشان نمیآید که بگویند ما کاری
انجام دادهایم و این تعداد سگ را عقیم کردیم.
کسی هم نمیپرســد چه تعداد از سگها سگ
نر و چه تعدادشــان ماده است .تمرکز باید روی
ی ســگهای ماده و بهویژه مادههای
عقیمساز 
جوان باشــد؛ البته عقیمساز 
ی سگهای نر هم
باعث کاهش خشونت و پرخاشگریشان میشود
ی سگهای ماده باشد.
ولی اولویت باید عقیمساز 
یک اراده سیاسی باید در کار باشد .تا این شیوه را
پیش نگیریم کاری از پیش نمیبریم.
او با اشاره به استقرار نظام مدیریت برای کنترل
جمعیت سگها میگوید :این یک کار حاکمیتی
است و باید همه دستبهدست هم بدهند و این
نظام را ایجاد کنند .این نظام ارکانی هم دارد که
2رکن اصلی آن قانونگذاری و تیمهای اجرایی
اســت؛ بحث بعدی حمایت سیاسی مسئوالن
و حاکمیت و در نهایت مشــارکت جامعه كه از
مهمترین بخشهای این نظاماست ،ميباشد .اگر
هرچه سریعتر این نظام شکل نگیرد عواقب عدم
بهداشت و ســامت گریبانگیر مردم میشود.
همین چند وقت پیش بود که سگگزیدگیاي
رخ داد و کودکانی قربانی شــدند اما تنها وقتی
بحرانی ایجاد میشود همه به تکاپو میافتند و
چندی بعد دوباره همهچیز بهدســت فراموشی
سپرده میشود .پس اگر مداخلهای صورت نگیرد
در درجه اول مشکالت سالمت گریبانگیر انسان
و حیوان میشود .اکنون بیماری کیست هیداتید
افزایش پیدا کرده است.
بیماری هــاری هم موضوع مهــم و خطرناکی
است و اگر مدیریت نشود ،بهزودی همه پشیمان
خواهیم شد .با توجه به تحقیق و پژوهشی که در
کرمان در مورد سگها انجام شده مشخص شده
است كه اگر بهمدت 5سال انسان برای کنترل
جمعیت سگها مداخله نکند جمعیت آنها2برابر
میشود .هماکنون در شهرداریها باالی  70تا
80درصد شــکایتهای مردم درباره سگهای
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 بیماریها ســر و
صدایی ندارند و خیلی هم جلب توجه رسانهها را
نمیکنند ،پس نیاز به توجه ویژه ندارند .بهطور
مثال کیست هیداتید یک بیماری مزمن است.
این بیماری بین سگ و گوسفند منتقل میشود
و ســپس در انسان هم یک کیســتی در کبد و
ریهاش ایجاد میکند .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 بیمارستانها کسی بهخاطر این کیست
مورد عمل جراحی قرار نگیرد .این بیماری رو به
گسترش است ،اما فقط چون سر و صدای بيماري
هاری زیاد اســت ،کســی متوجه این بیماری
نمیشود که اكنون ســامت مردم و جامعه را
نشانه گرفته است.

اصال وجود ندارد.

اما اگر فرد مبتال با

فرد ناقلی ازدواج کند
میزان ابتال 50- 50
میشود.

فیلم گزارش را
با اسكن این كد
ببینید.
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گزارش 2

نقلقولخبر
موسی غضنفرآبادی
رئیس کمیسیون قضایی مجلس
کشورهایی که بهدنبال وارد کردن ضربه
بهامنیت،اقتداروتوسعهایرانهستند،
ســاح و تجهیزات به گروههای آشوبگر
و تجزیــه طلــب میرســانند و فضــای
رســانه را نیــز برایشــان فراهــم میکنند
ی و ســاخت فیلمهای
تــا بــا شایعهســاز 
دروغ ،احساسات مردم را تحریک کنند.
/خانهملت

دانشگاه مأمور تولید فکر است
نه آشوب

سردار اسماعیل احمدیمقدم
فرمانده دانشگاه دفاع ملی
زمانــی اعتــراض صــورت میگیــرد کــه
جامعه با انباشت ناکارآمدیها و ضعف
مدیریتها مواجه شــود و وقتی چنین
موضوعی حادث شود ،دشمن روی آنها
متمرکز شده و با فشار بر ضعفها آنها
را تبدیل به حوادث و مسائل اجتماعی
میکند /.باشگاه خبرنگاران
اصغر سلیمی
نماینده مجلس
بــا توجــه بــه شــرایط امــروز و اینکــه
صف بیــن معترضــان و اغتشاشــگران
مشــخص نبــوده و عــد های در حــال
سوءاستفاده از مطالبات مردم هستند
ضــرورت ایجــاب میکنــد تــا مجلــس
یازدهــم بحث ســاماندهی تجمعات را
دنبــال کــرده و بســتر قانونی مناســبی
بــرای شــنیده شــدن صــدای اعتــراض
مردم فراهم کند /.ایسنا

مجلس

خانواده مهسا امینی را دعوت
کردیم اما نمیآیند
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 ،عالوه بر این فیلم  ۳۳دقیقهای 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 میتواند برای روشن شدن
این پرونده تأثیرات مثبتی داشته باشد .این در حالی است
که علی حدادی سخنگوی کميسیون 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 اعالم کردند که وکیل گرفتهاند.
ما تأکید داشتیم اگر خانواده امینی در جلسه حضور یابند
با موارد و مسائلی که مطرح میشود به روند رسیدگی به
پرونده کمک خواهد شد اما خانواده امینی حضور نیافتند.
کمیسیون در  2جلسهای که داشــته بررسیها را انجام
داد و اکنون مجلس منتظر اعالم نظر رســمی پزشــکی
قانونی است.

بگذارید دانشگاه «شریف» بماند
مروری بر حواشی ایجادشده از سوی برخی افراد در یکی از مهمترین دانشگاههای کشور

چندیــن شــب اســت برخی
گروههای ضدانقــاب با تهییج
گزارش
احساســات مــردم و بــا تکیه
بر پشــتیبانی 24ساعته رســانههای لندننشین و
حمایتشده سعودی دست به نشر اخباری از گسترش
اعتراضات مردم میزنند .این شبکهها با استفاده از این
فرصت و برای نشان دادن گسترش دامنه اعتراضات
این بار دانشــجویان را که در روزهای آغازین ســال
تحصیلی روانه دانشگاه شدهاند ،هدف میگیرند .بهانه
در ابتدا اعتراض به دستگیری چند دانشجوی دانشگاه
در اغتشاشات اخیر تهران است؛ بهانهای که با مداخله
مسئوالن دانشــگاه و پیگیری برای آزادی این افراد
عمال ناکام میماند ،اما فراخوانی منتسب به گروهی
بینام و نشان از سوی رسانههای ضدانقالب نشر داده
میشود که در آن از دانشجویان و مردم خواسته شده
در دانشگاهها و خیابانهای اطراف این مراکز دست به
اعتراض و آشوب بزنند .بسیاری از دانشجویان صبح
روز بعد از این فراخوان ،بیخبر از ماجرا راهی دانشگاه
شده تا نخستین صفحات سال تحصیلی جدید را ورق
بزنند .با ورود دانشجویان به دانشگاه آنان با دستههایی
چند نفره از برخی دانشجویان بعضا «غیر دانشجوی
دانشگاه شریف» روبهرو میشوند .این موضوع را دکتر
«رسول جلیلی» رئیس دانشگاه شریف تأیید میکند و
میگوید« :تعدادی دانشجوی غیرشریفی وارد دانشگاه
شدند .حراست مانع حضور برخی از این افراد در داخل
دانشگاه شد ،اما عدهای از آنان وارد دانشگاه شدند».
با ورود این افراد به داخل دانشگاه و درغیاب اکثریت
دانشجویان دانشگاه شریف ،شعارهایی که برخالف
تجمعات اینچنینی است سر داده میشود؛ شعارهایی
که رنگ و بویی مشمئزکننده و کامال خارج از عرف،
ادبیات سیاسی و حتی فرهنگ ایرانیان دارد .این گروه
از دانشجویان دانشگاه که کمکم وارد محل تحصیل
خود شــدهاند ،میخواهند به تجمع ساختارشکنانه
آنان بپیوندند .شدت شعارها و نوع اهانتهای بهکار
رفته چنان وقیحانه است که دختران حاضر در محل
و نیز برخی پسران دانشگاه شریف حاضر به همراهی
با این گروه برای تکرار شــعارها نمیشوند .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 برخالف ادعاها
درباره ورود مأموران به داخل دانشگاه« ،امیرعباس

جعفری» دبیر انجمن اسالمی دانشجویان مستقل
دانشگاه شــریف اینطور میگوید که «هیچ نیروی
امنیتیای وارد دانشگاه نشده است ».حضور مأموران
امنیتی در اطراف دانشگاه و ورودی آن ،سبب میشود
عدهای از لیدرهای جریان اغتشــاش قصد خروج از
دانشــگاه را داشته باشــند .این افراد با ترغیب دیگر
دانشــجویان به خروج از دانشــگاه میکوشند خود
را میان دانشــجویان دیگر پنهان کــرده تا از مهلکه
بگریزند .بهگفته دبیر انجمن اســامی دانشجویان
مستقل دانشگاه شریف ،نیروهای امنیتی میدانستند
چه کسانی را باید دستگیر کنند« :نیروهای امنیتی نه
به خوابگاهها 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 هتاکیها 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 شبکههای ضدانقالب و جوسازی رسانهای،
خود را به محل رسانده بودند ،اقدام کردند .بالفاصله بعد
از تالش مأموران برای برقرار کردن نظم و جلوگیری از
متواری شدن آشوبگران ،عدهای در فضای مجازی با
طرح ادعای واهی حمله به دانشگاه از سوی مأموران
امنیتی ،با هشتگسازیهای دروغین تالش کردند
از اتفاق رخ نداده یک جنایت بزرگ بسازند تا مانع از
خاموش شــدن اعتراضها شوند؛ طرحی که پیشتر

مکث

دولت

تأکیدبرنهادینهکردنحقاعتراض
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 چالشهایی مواجه هستیم ازجمله
آسیبهایی که در فرهنگ سیاسی ما وجود دارد و متأسفانه مداخالت
خشونت آمیزی که عناصر ضدانقالب دارند موجب میشود 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
رئیسجمهور در گفتوگوی ویژه خبری بر  3مولفه گفتوگو ،انتقاد
و اعتراض با هدف اصالح تأکید کردند .هدف اساسی در دولت هم به
همین موضوع است و در یک سال گذشته  3اقدام 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 تشــکلهای صنفی و تخصصی در گذشته دچار خألهای
قانونی بودند و بهرغم تصویب قانون احزاب این خألها وجود داشته،
این تشکلها عمدتا شامل کانونهای بازنشستگی میشوند و اگر
نتوانند فعالیت خود را انجــام دهند و تعیین تکلیفی صورت نگیرد
باعث میشود که حجم گسترده مطالبات اجتماعی در تجمعاتی که
در سطح شهرها برگزار میشود خود را نشان دهد .مرادی افزود :یکی
دیگر از اقداماتی که از 6ماه پیش صورت گرفت تدوین پیشنویس
آییننامه تجمعات بود که هماکنون این پیشنویس 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 آییننامه بر این است که نهادینه کردن
حق اعتراض توسط دستگاههای مسئول امنیتی و انتظامی به درستی
مورد حفاظت قرار گیرد / .ایسنا

مسئوالن رژیم صهیونیستی نیز به آن اذعان و تأکید
کرده بودند« :نمیگذارند آتش اعتراض در ایران تا زمان
رسیدن به هدفی که دارند خاموش شود ».اظهارات
امیرعباس جعفری ،دبیر انجمن اسالمی دانشجویان
مستقل دانشگاه شریف نه نشانی از «حمله خوفناک»
به دانشگاه شریف دارد و نه از «حمله لباس شخصیها
به داخل دانشــگاه» حکایت میکند .خط خبری که
از ســوی رســانههای ضدانقالب ترویج میشود 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 ضدانقالب ماهی مورد
نظر را از این آب گلآلود بگیرد .از سوی دیگر ،سانسور
کامل هتاکیهای غیراخالقی بهاصطالح دانشجویان
ی حضور نیروهای
در محوطه دانشگاه و برجستهساز 
امنیتی در اطرف دانشــگاه را میتوان بخشی دیگر از
جنبههای 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
بهعنوان متجاوز به دانشگاه نیز بخش دیگری از جنبه
روانی عملیات رسانهای ضدانقالب در این رویداد بود؛
اقدامی که تالش میکرد نیروهای مذهبی و انقالبی
را عامل اصلی خشــونت معرفی کند و آنان را مسبب
نقض حرمت دانشگاه و دانشجو به مردم نشان دهد؛
درحالیکه تصاویر موجود به روشنی نشان میدهند
ت درهای دانشگاه با تحمل انواع هتاکیها
مأموران پش 
و فحشهای رکیک نهایت خویشــتنداری را از خود
نشان داده و بهدنبال برخورد با آشوبگران بودهاند.

سابقه نفوذ به دانشگاه
شارژ شدن شعارهای هتاکانه و بیسابقه در دانشگاه شریف را نباید تنها محدود و منحصر به وقایع
این روزهای کشور دانست .بهنظر میرسد دامنه نفوذ به دانشگاههای کشور خصوصا دانشگاههای
مادر از مدتها قبل در دستور کار بوده است .این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که دانشگاه
صنعتیشریف بهعنوان یکی از دانشگاههای مهم کشور همواره مورد توجه افکار عمومی بوده است؛
از این رو ،هدف گرفتن این دانشــگاه برای درگیرکردن 2کلید واژه «نخبه» و«دانشجو» بهعنوان
محورهای حمله به نظام از برنامههای بلندمدت عناصر ضدانقالب و دشمن در بزنگاههای سیاسی
است .علی یونسی و امیرحسین مرادی که در سالهای قبل در برخی المپیادهای علمی مدال کسب
کرده بودند ،طعمههای خوبی برای شبکه نفوذ در دانشگا ه بودند .این دو به واسطه عضویت بستگان
خود در گروهکهای ضدانقالب به سرعت جذب این شبکه شده و در دانشگاه هستههای ضدانقالبی
تشکیل دادند؛ هستههایی که رد آنان را میتوان در ماجرای اخیر دانشگاه شریف و تشابه شعارهای
این گروه با ضدانقالب نیز جســتوجو کرد .گرچه این دو2 ،سال قبل با هوشیاری عوامل امنیتی
دستگیر شدند ،اما دنبالههای جریان نفوذ در دانشــگاه همچنان فعالند و در بزنگاههای سیاسی
با ایجاد بلوا میکوشند دانشگاه را به محلی برای تهییج افکار دانشجویان عمدتا بیگانه با مسائل
سیاسی رادیکال تبدیل کنند.

جایگاه دانشگاه ،دانشجو و استاد

فارغ از موضعگیریهای سیاسی دانشجویان که
باید آن را بخشی از «ذات دانشجو» به شمار آورد،
اما ادبیات رادیکال ،غیراخالقی و شرمآور در هیچ
مقطعی از فعالیتهای «جنبش دانشجویی» دیده
و شنیده نشده است؛ حتی در رادیکالترین دوران
فضای سیاسی کشور چنین رفتارهایی در محیط
دانشگاه سابقه نداشته اســت .این موضوع چنان
برای اعتبار و جایگاه دانشــگاه بهعنوان «محیط
انسانساز» گران تمامشده است که برخی استادان
دانشگاه شــریف نسبت به این شــعارها واکنش
نشــان داده و با وجود برخی انتقادها به عملکرد
مسئوالن آن را محکوم کردهاند .دکتر «محمدباقر
شمساللهی» 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« :هتاکیها و
فحاشیهای رکیک ناموسی در تجمع بعدازظهر
معترضان کنار درب جنوبی دانشــگاه لکه ننگی
بر ســاحت فرهنگ و اخالق 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« :رفتارهای پر از توحش و
سر دادن شعارهای رکیک که حتی کلمهای از آنها
را نمیتوان بازگو نمود ،تجمع گروهی از دانشجویان
دانشگاه شــریف در روز دهم مهرماه را تبدیل به
صحنهای شرمآور 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 میکنیم قاطعانه نسبت
به رهگیری ریشــههای این رفتارهای بیمنطق
در دانشگاه صنعتی شــریف اهتمام ورزید .بسیج
دانشجویی دانشگاه صنعتیشریف ضمن محکوم
کردن این رخداد تلخ ،خواســتار برخورد صریح و
بدون مماشات طبق آییننامهها و قوانین انضباطی
حاکم بر دانشگاه و نه براساس رویههای امنیتی و
مصلحتاندیشیهای چند روز اخیر با کسانی است
که فضای مطالبهگری در دانشــگاه را اینچنین
آلوده میکنند».

رئیس قوه قضاییه:

تهدید امنیت مردم را تحمل نمیکنیم

حجتاالسالم والمسلمین غالمحسین محسنیاژهای،
رئیس قوه قضاییه با تبریک و تسلیت شهادت تعدادی از
قضایی
نیروهای حافــظ امنیت مــردم در بخشهای مختلف
نظامی ،انتظامی ،امنیتی و نیروهای بسیجی طی اغتشاشات اخیر در مقابله
با عناصر تروریست ،تجزیهطلب ،آشوبگر و عوامل بیگانه گفت :این قول را
میدهیم که تمام سعی خود را بهکار خواهیم بست تا به پروندههای قاتالن،
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 اعمالشان برسانیم.
محسنیاژهای 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 اسالم 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 آشــوبافکنی و
اغتشاشآفرینی ،گفت :چنانچه یک
اعتراض به آشوب ،اغتشاش ،غارت
اموال عمومی و مردمی ،آتش زدن،
تخریب ،فحاشــی و کشتوکشتار
تبدیل شد ،بدیهی است که هیچ قوه
عاقلهای و هیچ نظامی در دنیا ،آن را تحمل
نمیکند .جمهوری اسالمی ایران نیز تهدید و

تحدید امنیت مردم و ایجاد خوف و هراس در آنها ،ترور کردن و همدستی
با اجانب را تحمل نمیکند 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
غلطهایی 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 نقابها بودند هم همراهی داشتند؛ علیایحال دشمن بداند
که این بار هم در برداشتی که از مردم و نظام ما داشته اشتباه کرده
و مردم ما همچنان پشتیبان نظام ،انقالب و دینشان هستند و
نهادها و دستگاههای مسئول ازجمله قوه قضاییه و بخشهای
امنیتی و انتظامی نیز با این جریانات اخیر برخوردی مناسب و
درخور خواهند داشت و بار دیگر دشمن رسوا میشود.
رئیس قوه قضاییه با اشــاره به رســواییهایی که دشمنان
جمهوری اسالمی ایران در مقوالت حقوق بشری دارند
و تضییع و جنایاتی که در حق انســانها در جوامع
غربی و از ســوی دول اســتکباری و استعماری
میشــود ،گفت :نگاهی به اتفاقاتــی که بعضاً
اخیرا ً در نقاط مختلف دنیا از ناحیه رژیمهای
استکباری و اذناب آنها رخ داده ،عمق ظلم و
ستم و تعدی این رژیمها به حقوق انسانها
و حقوق زنها را عیان و آشکار میسازد .در
همین همسایگی خودمان ،دانشآموزان
را قتلعــام کردند و مدعیــان دروغین
حقوق بشر ،دم فروبســتند! اما همین
مدعیان دروغین ،یک مسئله در ایران را
بهانه میکنند و میخواهند کشور ما را به هم

بریزند .محسنیاژهای با بیان اینکه از دشمن توقع و انتظاری جز دشمنی
و توطئهچینی برای تهدید امنیت مردم ما نمیرود ،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 صهیونیستها 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
صهیونیستها چگونه صحنه را هدایت میکنند و به تروریستها برای
تهدید امنیت مردم ایران آموزش و تجهیزات میدهند و آنها را به داخل
کشور میفرستند؛ لذا دیگر هیچ عذر و بهانهای باقی نمیماند و چنانچه
کسی بخواهد با فعل و قول و فعالیتهای 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 توطئههای دشمنان برای
ضربه زدن به کشور ،تأکید کرد :همه باید مواظب باشیم تا کوچکترین
خدشهای بر وحدت و یکپارچگی کشور و مردم وارد نشود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به ابالغ بخشنامه دادستان کل کشور درباره
نحوه رسیدگی به پروند ه متهمان اغتشاشــات اخیر ،گفت :پرونده افراد
دستگیرشده در اغتشاشات اخیر بهویژه 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 دادگاههای 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 پروندههای ناظر بر افراد جانباخته اغتشاشات
اخیر بهصورت موردی و همچنین شناســایی قاتالن ،ضاربان و مسببان
جانباختن آنها نیز تأکید کرد / .ایسنا

تعریف دانشگاه در مسیر رشــد علم و توسعه دانش مؤثر در همه
کشورها پی گرفته میشود .این امر با تأکید بر رشد دانشگاههای
نسل سوم و چهارم بیشتر نیز شده است .یعنی دانشگاههایی که
بستر کارآفرینی را در کنار تولید علم نظری در پیش میگیرند .با
این شاکله و با وجود اینکه در دنیای پرتالطم امروز دانشگاهها به
سمت رقابتی شدن علم و کارآفرینی پیش میروند ،محل تبادل
نظر و گفت و شنود در مسیر توسعه علمی نیز هستند .حال تصور
کنید که چرا زمانی که دانشگاهها 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 میشوند؟یعنی
چرا گاهی دانشجویان از مسیر اصلی که علمآموزی و کارآفرینی
علم محور اســت خارج میشــوند و همصدا با جریانات ناپایدار
میشوند؟برای پاسخ به این ســؤال باید برگههای تاریخ را ورق
زد و به سالهای 1332برگشت و شاید هم کمی عقبتر؛برخی
این فعل و انفعاالت دانشــجویی را جنبش دانشجویی نامگذاری
میکنند البته هر عمل جمعی دانشجویان را هم نمیتوان جنبش
دانشــجویی نامید؛ عمل جمعی دانشــجویان میتواند شــامل
فعالیتهای دانشجویی ،تحرکات دانشجویی و مبارزات دانشجویی
باشد که میتوانند جنبش نباشند.در واقع رویکردی گذراست که
هر از چندگاهی با جرقهای شعلهور میشــود؛ اتفاقی که عدهای
معتقدنددانشجویان و دانشگاهیان نباید تحتتأثیر آن باشند .چرا
که هدف دانشــگاه متعالیتر است.شاید به همین دلیل باشد که
رهبر معظم انقالب تشکیل کرسیهای نظریهپردازی ،کرسیهای
پاسخ به سؤاالت و شبهات و کرسیهای نقد و مناظره را روشهایی
علمی ،عملی و معقولی میدانند که باید برای رشــد اجتماعی،
سیاسی و علمی کشور در دانشگاهها و حوزهها تشکیل شوند .منظور
از کرسیهای آزاداندیشی ،ایجاد فضایی مناسب در محیطهای
علمی ازجمله دانشــگاهها برای طرح اندیشــهها و دیدگاههای
مختلف در زمینههای گوناگــون در فضایی کام ً
ال علمی و بر پایه
استدالل و منطق و فارغ از هرگونه تبلیغات منفی و بزرگنماییها،
سیاهنماییها ،جنجال و هیاهو و سیاستزدگی است که بستر الزم
را برای طرح اندیشهها و دیدگاههای مختلف فراهم کرده و قدرت
استدالل ،اندیشه ،تفکر و تحلیل را در اختیار افراد قرار میدهد که
این مسئله در بالندگی و پویایی فضای جامعه و مقابله با تبلیغات
و توطئههای دشمنان نقش بسیار مهمی دارد.در واقع کرسیهای
آزاداندیشی دانشجویان بهصورت آزاد ،نظاممند ،منطقی و عالمانه
به اظهارنظر ،تبادل آرا و گفتوگو در موضوعی خاص میپردازند که
در نهادینهسازی آزادی بیان و تضارب آرا با رعایت اخالق و منطق
گفتوگو ،تقویت روحیه حقیقتجویی ،آزادگی و قانونگرایی،
ســاماندهی مباحثات و گفتوگوها و ایجاد فضای مناسب برای
طرح و بیان اندیشههای نو مؤثر است.رهبر معظم انقالب در سال
1388فرمودهاند«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 کرسیهای آزاداندیشی که ما گفتیم ،در دانشگاهها باید تحقق
پیدا کند و باید تشکیل بشود .اگر چنانچه بحثهای مهم تخصصی
در زمینه سیاسی ،در زمینههای اجتماعی ،در زمینههای گوناگون
حتی فکری و مذهبی ،در محیطهای سالمی بین صاحبان توان
و قدرت بحث مطرح بشود ،مطمئناً ضایعاتی که از کشاندن این
بحثها بــه محیطهای عمومی و اجتماعی ممکن اســت پیش
بیاید ،دیگر پیش نخواهد آمد .وقتی که با عامه مردم ،افراد مواجه
میشوند ،همه نمیتوانند خودشان را حفظ کنند .مواجهه با عامه
مردم ،انسانها را دچار انحرافها و انحطاطها و لغزشهای زیادی
میکند که متأسفانه ما شــاهد بودیم .خیلی از افرادی که شما
میبینید در مواجهه با عامه مردم یک حرفی میزنند ،یک چیزی
میگویند ،در اعماق دلشا 
ن ای بسا خیلی اعتقادی هم ندارند .به
تعبیر بعضیها جوگیر میشــوند؛ این خیلی چیز بدی است .اگر
در محیطهای خاص ،محیطهای آزاداندیشــی و آزادفکری ،این
مسائل مطرح بشود  -مســائل تخصصی ،مسائل فکری ،مسائل
چالشبرانگیز  -مطمئناً ضایعات کمتر پیش خواهد آمد».
کرسیهای آزاداندیشی بدون خط قرمز

در ماجراهای اخیر و آشــوبها برخی دانشــجویان نیز حضور
داشتند .همان حضوری که البته غیرمؤثر تلقی میشود .چرا که
ناشی از قرارگیری در مســیر نادرست و خارج از رویه دانشگاهی
است .محسن محمدی خانقاهی ،عضو اســبق شورای مرکزی
جامعه اسالمی دانشــجویان معتقد اســت :نمیتوان جنبش
دانشجویی را نفی کرد و گفت دانشجویان نباید از شرایط جامعه
متاثر شوند یا کنشورزی فعال داشــته باشند.دانشجو در بطن
جامعه است و به قول شهید بهشتی موذن جامعه است .اما طبیعی
است که کرسیهای آزاداندیشــی میتواند کمک ارزندهای به
تاملورزی 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
خواهیهای عدهای ســودجو شــوند .وی به همشهری گفت:
متأسفانه کرســیهای آزاداندیشــی پس از فرمان رهبر معظم
انقالب در ســالهای اولیه تا حدی جدی بــود اما بعد بهصورت
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 کرسیها 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 اصال قابل انکار نیست اهمیت کرسیها گوشزد شود.
چرا که بسترساز کارآمدی و حتی تولید نظریه و علم نیز از بطن
این کرسیهاست .ضمن اینکه دانشجویان در این مسیر به تعالی
فکری میرسند و نگاه عمیقتری به مسائل دارند .در واقع اگر هم
کنشورزی کنند مؤثر است و اص ً
ال به آشوبافکنی ختم نمیشود.
به اعتقاد این فعال دانشــجویی هیچ فــردی نمیتواند جمعیت
دانشــجویان و تأثیر و تاثرهای آنها را انکار کند .دانشــجویان در
برهههای تاریخی و در جریانات مؤثر سیاســی حضور داشتهاند و
نمیتوان نقش آنها را انکار کرد .اما وقتی بستر و محملی برای نقد
روشنفکرانه و آزاد باشد کرســیهای آزاداندیشی میتوانند جایی
مناسب برای دانشجویانی باشد که اسیر و دستاویز آشوبهای 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 کرسیهای
آزاداندیشی؛ محلی که بتواند از بطن چالشهای جامعه راهحل به
مسئوالن بدهد نهاینکه جامعه را به چالش بکشد.
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کشف پروتئینی که
در متاستاز سرطان نقش دارد

یک پیامرسان دیگر فیلتر شد
برخی منابع خبری از فیلتر اپلیکیشن پیام رسان دیسکورد
خبر دادند که مخصوص گیمرهاست.
به گزارش همشهری آنالین ،اکنون استفاده از دیسکورد برای
بســیاری از کاربران ایرانی بدون  VPNامکانپذیر نیست.
نسخه وب دیسکورد با  IPایران در دسترس نیست و نسخه
موبایل نیز با اختالل همراه است.
دیسکورد یک پلتفرم ارتباطی اســت که بیشتر گیمرها از
آن استفاده میکنند و میتوان در آن با دیگران چت کرد یا
جلسات صوتی داشت.

دانشمندان انگلیسی طی تحقیقاتی در زمینه سرطان دریافتند
که سلولهای سرطانی فرایندی را که توسط سلولهای سالم
برای پخش شدن در بدن مورد استفاده قرار میگیرد ،اصطالحا
میربایند و آنچه تا امروز درباره متاستازهای سرطانی تصور
میشد را کامال تغییر میدهند .به گزارش نیوزمدیکال ،این تیم
مستقر در مؤسسه تحقیقات سرطان بریتانیا کمبریج ،متوجه
شدند مسدود کردن فعالیت پروتئین  NALCNدر سلولهای
موشهای مبتال به سرطان باعث ایجاد متاستاز میشود.
فرایند طبیعی مهاجرت سلولی

در ایــن تحقیق که اخیــرا در مجلــه Nature Genetics

منتشر شد ،همچنین کشف شده است که این فرایند فقط به
سرطان محدود نمیشود .در کمال تعجب ،وقتی NALCN
را از موشهای بدون سرطان خارج کردند ،این امر باعث شد
سلولهای سالم آنها بافت اصلی خود را ترک کرده و به سایر
اندامها بپیوندند .برای مثال ،مشاهده شد که سلولهای سالم
از لوزالمعده به کلیه مهاجرت کرده و به سلولهای سالم کلیه
تبدیل میشوند .این نشان میدهد که برخالف تصور گذشته،
متاستاز یک فرایند غیرطبیعی محدود به سرطان نیست ،بلکه
یک فرایند طبیعی است که توسط سلولهای سالم استفاده
میشود و سرطانها از آن جهت مهاجرت به سایر قسمتهای
بدن برای تولید متاستاز استفاده میکنند.
با وجود این ،پیشگیری از متاستاز بهعنوان یکی از دالیل اصلی
مرگومیر در بیماران سرطانی ،بســیار دشوار است ،چرا که
شناسایی محرکهای کلیدی این فرایند که میتواند توسط
داروها هدف قرار گیرند ،برای محققان سخت است .اکنون که
آنها نقش  NALCNرا در متاستاز شناسایی کردهاند ،بهدنبال
راههای 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
کردهایم که نهتنها نحوه گسترش سرطان در بدن را مستقل
از رشــد تومور ،بلکه ریزش و ترمیم سلولهای بافت طبیعی
را هم تنظیم میکند ،بســیار هیجان زده هستیم .ما در حال
ایجــاد تصویر واضحتــری از فرایندهایی هســتیم که نحوه
گسترش سلولهای سرطانی را کنترل میکنند .با این تحقیق
روشــنگرانه ،حاال میتوانیم درنظر بگیریم کــه آیا داروهای
موجود میتوانند 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 مییابد ،درمان آن ســختتر میشود چراکه ما در
حال بررسی مکانهای متعدد در بدن هستیم و با تومورهای
جدیدی کار میکنیم که ممکن اســت در برابر درمان مقاوم
باشند .اینکه ســرطان گسترش یافته اســت همیشه اخبار
ویران کنندهای برای بیماران و خانوادههای 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 کردهایم.
درمانهای سخت ضدمتاستاز

ایجاد درمانهای ضدمتاســتاتیک دشوار است چراکه یافتن
اهداف در تومورهای اولیه که باعث متاستاز میشوند دشوار
اســت .بهطور خاص ،داروهایی که قادر به بازگشــایی کانال
( NALCNمخفف کانال نشــت سدیم) هستند ممکن است
درمانهای ضدمتاستاتیک مؤثری باشند .پیشینه این رویکرد
با داروهایی اســت که کانال کلرید جهش یافتــه در فیبروز
کیستیک را باز میکنند .درصورت موفقیت ،چنین عواملی
ممکن است برای درمان  (GISFتومور استرومایی گوارشی
نوعی سرطان است که از دستگاه گوارش شروع میشود )نیز
مفید باشند.
دانشمندان این تحقیق گفتند :توجه به این نکته مهم است
که مشاهدات ما براساس حذف  NALCNاز بافتهای موش
است ،درحالیکه  NALCNدر ســرطانهای انسانی عمدتا
با جهشهای غیرمترادف تحتتأثیر قــرار میگیرد .اگرچه
مدلسازی ســیلیکونی ما بهشدت نشــان میدهد که این
جهشهای مرتبط با ســرطان ،کانال  NALCNرا میبندند،
اما نشــان دادن این موضوع از نظر عملکردی با مدلســازی
جهشهای غیرمترادف در داخل بــدن مهم خواهد بود .این
مطالعات همچنین باید شــامل آزمایــش روی افرادی که
پیوندهای بافت حیوانی دارند باشد تا تأیید شود که NALCN
مثل ســلولهای موش ،در بدن انسان نیز ســلول را بهطور
قاچاقی از بافتی به بافتی دیگر میبرد.
عملکرد مرموز کانال نشت سدیم

جهشهایی که با از دست دادن عملکرد در  NALCNهمراه
اســت ممکن اســت به توضیح ویژگیهای مرموز مختلف
سرطانهای انســان کمک کند .متاستازها میتوانند سالها
پس از برداشتن یک سرطان موضعی ،یا در غیاب تومور اولیه
ظاهر شوند .از دست دادن عملکرد  NALCNدر موشهای
آزمایشــگاهی باعث ریزش فراوان و مداوم ســلولهایی شد
که در اندامهای دورتر از محل سرطان بودند ،حتی در غیاب
تومور اولیه NALCN .غیرانتخابی اســت .کانالهای نشت
سدیم عمدتا در سیستم عصبی مرکزی درنظر گرفته میشود،
اما در سایر قســمتهای بدن نیز وجود دارد .این کانالها در
سراسر غشای ســلولها قرار میگیرند و میزان نمکی که به
داخل و خارج ســلول میرود را کنترل میکنند .با این حال،
هنوز مشخص نیست که چرا این کانالها بهطور مستقیم در
متاستاز سرطان نقش دارند.

ترمز اخبار جعلی فضای مجازی کشیده میشود؟
مرکز پژوهشها در گزارشی ،ابعاد مسئله اخبار جعلی در فضای مجازی را بررسی و سپس طرحی درباره این موضوع ارائه کرده است

مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اســامی ،به تازگی طی گزارشی
گزارش
با عنوان «بررســی ابعاد مســئله
اطالعات ،اخبار و محتوای خــاف واقع در فضای
مجازی و ارائــه پیشنویس قانونــی» تالش کرده
موضوع اخبار جعلــی ( )fake newsرا بهصورت
کارشناســی بررســی کند .در انتهای این گزارش،
همچنین پیشنویس طرحــی مرتبط در 4فصل و
16ماده ارائه شده است .موضوع اخبار جعلی ،اگرچه
سابقهای به اندازه عمر بشر دارد اما با رواج اینترنت،
شــبکههای اجتماعی و پلتفرمها ،این موضوع ابعاد
جدیدی پیدا کرده است .بهطوری که همه دولتها
سعی میکنند با روشهای مختلف مانع از گسترش
اخبار جعلی شوند .در این میان ،بسیاری از پلتفرمها
و شرکتهای بزرگ فعال در حوزه فناوری اطالعات
هم بیکار ننشســتهاند .بارها دیدهایم که بعضی از
پلتفرمها مانند فیسبوک یا توییتر از برچسبهایی
برای نشاندار کردن اطالعات غلط استفاده کردهاند.
شــاید اوج این فعالیــت بازدارنــده را در انتخابات
ریاســتجمهوری آمریکا شــاهد باشــیم .توییتر
بارها توییتهای دونالد ترامــپ ،رئیسجمهوری
پیشــین آمریکا را با برچسب «دســتکاری شده»
یا «جعلی» برای کاربران متمایــز کرد .حاال مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی هم با استفاده از
نظر کارشناسان حوزه ارتباطات و دیگر کارشناسان،
در گزارش خود طرحی را به مجلس پیشنهاد کرده
که میتواند وظایف و مسئولیتهای نهاد تنظیم گر،
سکوی نشر ،درگاه نشر و کاربران فضای مجازی را
روشن کند.
ضرورت ورود مجلس

در گزارش «بررسی ابعاد مســئله اطالعات ،اخبار
و محتوای خالف واقــع در فضای مجــازی و ارائه
پیشنویــس قانونــی» پــس از آن که بــه ابتکار
شــورایعالی فضای مجازی که مصوبات آن البته
در حکم قانون است اشــاره میکند ،ضرورت ورود
مجلس از باب تقنین را یادآوری میکند.
مقدمه این گزارش به این نکته میپردازد که با وجود
قوانین فعلی ،چالشهای جدی برای پیشــگیری و
مقابله با محتوای خالف واقع وجــود دارد ،ازجمله
اینکه رســیدگی به مطالب خالف واقــع منوط به
شکایت شاکی خصوصی است.
این گــزارش از بــاب ضــرورت ورود مجلس برای
قانونگذاری در موضوع فیکنیوزها تأکید میکند
که ضمانت اجراها از کفایت الزم برخوردار نیستند

و بهدلیــل بیتوجهی به ابعاد پیامهای توده شــده
و ابزارهای ارتباطی جدیــد و هنجارهای ارتباطی
زیستبوم ارتباطی ،بازدارندگی نخواهند داشت.
گــزارش مرکــز پژوهشهای مجلــس همچنین
عنوان میکنــد کــه در قوانین فعلی نســبت به
روشهای پیشــگیرانه قبل از تولید و نشر اطالعات
( )Proactiveو بعد از آن ( )Reactiveخأل 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 زیستبوم
فضای مجــازی در رابطه با محتــوای خالف واقع
وجود ندارد.
محورهای گزارش

پیشنویــس طرحی کــه مرکــز پژوهشها تهیه
کرده ،مبتنی بر چند محور کلیدی اســت .رویکرد
جامع نسبت به انواع محتوای خالف واقع ،تفکیک
مسئولیتهای نهاد تنظیمگر ،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 دستگاههای
اجرایی به مثابه تنظیم گران بخشی ،تفکیک شئون
قانونگــذاری و تنظیم گــری و همچنین تکمیل
کنندگی قوانین پیشــین در حوزه محتوای خالف
واقع بهعنوان محورهای طرح «پیشگیری و مقابله

با اطالعات ،اخبار و محتوای خالف 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 نشــردهنده محتــوا ،تأکید
و اطالعــات خــاف واقع را در 2دســته انتشــار
عامدانــه (  )disinformationو غیرعامدانــه
( )misinformationتفکیک کرده است.
این گزارش تأکید میکند که «اگرچه تفکیک بین
انواع اطالعات خالف واقع برای تعیین مســئولیت
منتشرکننده و سیاســتگذاری در راستای کاهش
انتشــار این اطالعات ضروری اســت اما باید توجه
داشــت که احراز نیت اشــخاص در هنگام انتشار
اطالعات در فضای مجازی ،به سادگی ممکن نیست و
به همین دلیل باید در انعکاس این تفکیک در قانون
محتاطانه عمل کرد».
تفکیک مسئولیتهای نهاد تنظیمگر ،پلتفرم و
کاربران فضای مجازی

این بخــش از گزارش یــادآوری میکند که برای
تشخیص و تجویز مســئولیت مهمترین بازیگران
مؤثر در مسئله نشــر اطالعات خالف 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.

خالصه فصول طرح پیشنهادی

مکث

فصل اول این پیشنویس با عنوان کلیات واژگان و اصطالحات بهکار رفته در طرح را با اتکا بر مصوبات
شورایعالی فضای مجازی تعریف کرده اســت .فصل دوم با عنوان وظایف دستگاههای اجرایی،
به کارگیری فناوریهای بهروز بهمنظور اقدامات پیشــگیرانه و ثبت درخواستها و استعالم از
دستگاههای مسئول پاسخگویی را پیشبینی کرده است .همچنین فصل سوم به مسئولیت سکوها
و درگاههای نشر و فصل آخر هم به تخلفات و جرائم بازیگران این زیستبوم اختصاص دارد.
فصل سوم که شــاید کلیدیترین فصل این پیش نویس است ،به مسئولیت سکوها(پلتفرم ها) و
درگاههای نشر پرداخته است .درگاه نشر در این طرح «موجودیت فضای مجازی اعم از کانال ،صفحه،
وبسایت ،برنامک و بات یا ربات که در دسترس عموم بوده و در آن اطالعات ،اخبار و محتوای خبری
منتشر یا بازنشر میشود و بیش از 5هزار مخاطب دارد» تعریف شده است.
همچنین درگاه نشر یکسویه ،درگاهی است که فقط صاحبان آن امکان انتشار محتوا را داشته
باشند .به همینخاطر ،این فصل درگاههای نشــر یک سویه و چند سویه را تفکیک کرده ،چرا که
مطالعه و بررسیهای پیرامون نشــر اخبار خالف واقع در فضای مجازی نشان میدهد که انتشار
گسترده محتوای خالف واقع ،عمدت ًا از مسیر درگاههای یک سویه اتفاق میافتد .یعنی درگاههایی
که ماهیت «خبرگزاری و رســانهای» دارند و صاحبان این درگاهها نسبت به انتشار محتوا در آن
مسئولیت خواهند داشت .صفحات شخصی کاربرانی که دنبالکنندگان زیادی دارند یا کانالهایی
که نشر محتوا در آنها توسط یک یا چند نفر مدیریت میشــود هم ،از انواع درگاههای یک سویه
هستند .از اینرو تعریف درگاههای یک سویه و مسئولیت ویژه صاحبان درگاههای نشر یک سویه
بهعنوان موجودیتهایی مهم و اثرگذار در مسئله محتوای خالف واقع به احکام این قانون اضافه شد.

آگاهی بخشی به موازات جرم انگاری در موارد
ضروری

گزارش حاضر در این تشریح بخشــی از این محور
را یادآوری میکند که «نشــر اطالعات و محتوای
خالف واقع بهصورت بالقوه میتواند حاکمیت ملی،
ارزشهای انقالب اســامی ،امنیــت ملی ،آگاهی
اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به اطالعات را به
خطر انداخته و نتایج زیانباری را برای جامعه بههمراه
داشته باشد».
خودتنظیمگری در امتداد تنظیمگری حاکمیتی

در این بخش از گزارش به یک فرایند  3مرحلهای اشاره
شده است .نویسندگان این گزارش معتقدند که این
فرایند به کمک نوینترین شیوههای آزمون شده در
پلتفرمهای جهانی به افزایش آگاهی کاربران و امنیت
شبکههای اجتماعی برای استفاده آنها منجر میشود.
این فرایند شامل جمعســپاری (تشخیص محتوای
خــاف واقع به کاربــران) ،نشــانگذاری (محتوای
مشکوک برای اطالعرسانی به تمام کاربران) و کاهش
سرعت انتشار محتوای مشکوک است.
تفکیک شئون قانونگذاری و تنظیمگری

گزارش مرکز پژوهشها در این بخش ،پس از ارائه
توضیحاتی ،نتیجه گرفته که در مسئله مقابله با نشر
اخبار خالف واقع ،ایجاد هماهنگی و همکاری بین
نهادهای تنظیمگر از اهمیت ویژهای برخوردار است
و کمیســیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی
از آن جهت کههماهنگی تنظیمگــران را بر عهده
دارد و نماینــدگان دســتگاههای اجرایی مرتبط
ازجمله وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،وزارت
فرهنگ و ارشــاد اسالمی و ســازمان صداوسیما از
اعضای آن محسوب میشــوند ،میتواند بهعنوان
نهاد هماهنگکننده دســتگاههای مرتبط و مرجع
تقســیم وظایف و نظارت بر عملکرد دستگاههای
مذکور عمل کند.
تکمیلکننده قوانین پیشین در حوزه محتوای
خالف واقع

نویســندگان این گزارش میگویند« :در طرح ارائه
شــده ،تالش بر این بوده تا حد امکان نارساییهای
قوانین پیشین جبران شود ».آنها با ارائه یک جدول
که حاوی برخی از قوانین مرتبط با این موضوع است،
عنوان کردهاند که بناست طرح پیشنهادی تکملهای
بر این قوانین باشــد و در راســتای رفع نقایص آنها
عمل کند.

دیسکورد در سال  ۹۸نیز برای مدت کوتاهی فیلتر شد .اکنون
نیز بهنظر میرسد در پی موج فیلترینگ شبکههای 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 فایلهای 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 روابطعمومی و اطالعرسانی
وزارت ارتباطات نیز اعالم کرده که هیچ دستوری جهت رفع
فیلتر واتساپ صادر نشده است.

فضا

وضعیت نامشخص آرتمیس ۱
ناسا هنوز تاریخ جدیدی برای پرتاب آرتمیس ۱
به کره ماه را مشخص نکرده است 3 .پرتاب اخیر
این راکت لغو شد و هماکنون نگرانیهای زیادی
نسبت به اینکه آرتمیس  ۱بهدلیل بروز مشکالت
جدی هیچگاه پرتاب نشود ،وجود دارد.
به گــزارش روزنامه ســان ،ریچارد اســپید که
مدتهاست برنامه پرتاب راکتها به فضا را دنبال
میکند ،در گفتوگویی بــر این نکته تأکید کرد
که محدودیتها و اضطرار زمانی برای پرتاب این
راکت سیستم فضایی وجود دارد .درصورتی که
آژانس فضایی آمریکا پرتاب آرتمیس را به تعویق
بیندازد این مسئله میتواند به فاجعه منجر شود.
اسپید میگوید« :سیســتم پرتاب فضایی ناسا
( )SLSاز اجزای باقــی مانده از برنامه شــاتل
فضایی ازجمله موتورها و بخشهای تقویتکننده
اســتفاده کرده بود کــه این مســئله باید باعث
صرفهجویی در زمان و پردازش ســاده میشد.
اما هیچیک از این اتفاقات رخ نداده و برنامههای
آرتمیس یک سال تأخیر دارد و پرتاب این راکت
گرفتار مسائلی نظیر نشتی در زمان پرتاب شده
است».
این تحلیلگر 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 بهاحتمال زیاد مــاه نوامبر انجام نخواهد
شد».

عدد خبر
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میلیارد

نوبل پزشکی برای کشف راز ژنوم نئاندرتالها

یک محقق و ژنشناس سوئدی برای تعیین توالی ژنوم نئاندرتال ،موفق شد نوبل پزشکی را از آن خود کند
اولین جایزه نوبل سال 2022در رشته پزشکی روز
دوشنبه به سوانت پبو ،دانشمند سوئدی اهدا شد.
پزشکی
او دههها برای اســتخراج  DNAاز استخوانهای
40هزار ســاله تالش کرد که ایــن تالشها با رونمایــی از ژنوم
نئاندرتال در سال 2010به اوج خود رسید.
بهگزارش نیویورک تایمز ،انتشــار آن ژنوم راه را برای بررســی
سؤاالت دیرینهشناسان از زمانی که فســیلهای نئاندرتال برای
نخســتینبار در یک معدن آلمانی در سال 1856كشف شده ،باز
کرد.سواالتي مانند اينكه ،ارتباط انســانهای اولیه با انسانهای
مدرن چگونه بود و چه چیزی آنها را از هم متفاوت میکرد؟
کمیته نوبل روز دوشــنبه اعالم کرد که وســواس دائمی دکتر
پبو در نحوه بازیابی و تجزیــه و تحلیل مواد ژنتیک باســتانی
که با مشــکالت فنی آزاردهندهای روبهرو بود ،پاســخ بسیاری
از ســؤاالت را روشــن کردDNA .های باســتانی دچار آسیب
شــیمیایی زیادی بود و در نمونههای باســتانی به ميزان بسيار
پاییني وجود داشته اســت .اما دکتر پبو از آخرین فناوری برای
تعیین توالی  DNAاستفاده کرد .او اتاقهای تمیز را طراحی کرد
که در واقع آزمایشگاههایی با باالترین استاندارد پاکیزگی بودند
و از نمونهها در برابر آلودگی محافظت میشــد .هنگامی که او و
تیمش میلیونها قطعه  DNAرا در فســیلها کشف کردند ،از
تکنیکهای آماری پیچیده برای شناسایی آالیندههای ژنتیک
مدرن استفاده کردند.

کشف تفاوت بین نئاندرتالها و انسان معاصر

دکتر نیلز گوران الرســن ،رئیس کمیته نوبل بــرای فیزیولوژی
و پزشــکی و استاد بیوشــیمی پزشکی در مؤسســه کارولینسکا
در اســتکهلم گفت :بهطور قطع بازیابی  DNAاز اســتخوانهای
40هزار ساله غیرممکن بود .دکتر الرسن گفت که استانداردهای
ســختگیرانه دکتر پبو و ترفندهای بیوانفورماتیک و شیمیایی او
چنین کشفی را ممکن کرد .بهگفته او این  DNAبه محققان اجازه
میدهد که تغییرات بین انسانهای خردمند معاصر و انسانهای
باستانی را مقایسه کنند .این قیاس در طول سالهای آینده ،بینش
عظیمی در مورد فیزیولوژی انســان به ما خواهد داد ».این تحقیق

کمک کرد تا مشخص شود که انسانهای مدرن و نئاندرتالها جد
مشترکی دارند که حدود 600هزارسال پیش زندگی میکردهاند.
دکتر پبو و تیمــش همچنین شــواهد ژنتیکــیای را یافتند که
نشان میدهد در طول دورههای همزیســتی ،انسانهای مدرن و
نئاندرتالها با هم فرزندانی داشتند.
نئاندرتالها از زمان ناپدید شدن در 30هزار سال پیش در بسیاری
از مناطق اروپا زندگی میکردند .اجداد انسانهای امروزی قبل از
مهاجرت به اروپا و آسیا در آفریقا تکامل یافتهاند ،جایی که با اشکال
باستانیتر انسان ترکیب شده و تغییرات ژنتیک را انتخاب کردهاند
که شانس بقای آنها را در محیطهای جدید تقویت کرد.
نئاندرتالها شــامل ژنهایی 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 یافتههای دکتر پبو ،اساسیترین
سؤال پر ابهام که در هالهای از رمز و راز باقی مانده ،این است که چه
چیزی انسانهای مدرن را منحصربهفرد میکند .تحقیقات او انواع
ژنتیک را که در بین انسانهای زنده رایج است اما در نئاندرتالها
وجود ندارد ،شناســایی کرد .نوعــی طرح اولیه بــرای مجموعه
جهشهایی ارائه داد که انســانهای مــدرن را متمایز میکند و
زمینهساز خروج چشمگیر آنها از فرهنگ و رفتار نئاندرتال است .اما
پیوند این جهشها با ویژگیهای انسان مدرن ازجمله ظرفیت هنر
فیگوراتیو ،فرهنگهای پیچیده ،همکاریهای اجتماعی بزرگ و
نوآوری پیشرفته ،همچنان کشف ناشده باقی مانده است.

۲۰۰۰

بوکار
کس 
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کیوبیت

در ســیزدهمین دورهنمایشــگاه ایران
نانو ،هــزار میلیارد تومان قــرارداد بین
شــرکتهای دانــش بنیــان حــوزه نانو
صنعت منعقد میشود .این قراردادها
در حوزههــای انــرژی ،رنــگ و رزیــن،
پلیمــر ،آب ،آلودگــی هــوا ،عایقهــای
صنعتــی و الســتیکهای صنعتــی
هستند.
پهپــادی کــه توســط  ،Wingیکــی از
شــرکتهای 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 آتشسوزی
و همچنین قطع برق بیــش از 2هزار
خانــه و کســبوکار بــرای مــدت
کوتاهی شد.
دانشــمندان در زمینــه توســعه
کامپیوترهای کوانتومی رکورد جدیدی
زدهاند .آنها این بار توانستهاند بهطور
کامل کنتــرل یک پردازنــده کوانتومی
ســیلیکونی بــا 6کیوبیــت را در دســت
بگیرند و میگویند این رکورد دستاورد
مهمــی در زمینــه پیشــبرد اهــداف
ایــن فنــاوری اســت .کیوبیتهــا یــا
بیتهــای کوانتومــی معــادل بیــت در
کامپیوترهای عــادی هســتند و هرچه
بتوانیم تعداد بیشتری از آنها را کنترل
کنیم ،استفاده از این فناوری ممکنتر
میشود.
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مسعود درستی
مدیرعامل شرکت متروی تهران
طــــراحی مینیمــــال در ایستــگاههـــــای
متــرو عــاوه بــر زیبایــی ،ســبب کاهش
هزینههــای اجــرا و بهرهبــرداری آتــی از
ســازهها میشــود .آنچــه در معمــاری
ایســتگاههای جدید مترو اهمیت دارد،
توجه به شاخصه ایرانی – اسالمی است.
حتــی نــوع نورپــردازی ســالنها و معابــر
داخلی ایستگاهها نیز متفاوت از گذشته
بوده و ایــن امر ضمن تلطیــف فضاهای
زیرزمینی ،چشــمانداز بصــری آن را هم
زیباتر میسازد.

عدد خبر

50

معاون خدمات شهری و محیطزیست
شــهرداری منطقــه  ۱۱از پیشــرفت
فیزیکی ۵۰درصدی عملیــات احداث
ورودی مسیر بوســتان رازی خبر داد و
احمد مهرابی گفت که ورودی بوستان
رازی کــه بهدلیل اجــرای طرح توســعه
پروژه متــرو در اختیار مترو قــرار گرفته
بــود ،احــداث و کفپــوش آن مجــددا
ساماندهی میشود.

9320

مهــدی اســترایی ،معــاون خدمــات
شــهری و محیطزیســت شــهرداری
منطقه ۱۵از پاکسازی 9هزارو320متر
نهرهــای روبــاز و روبســته منتهــی بــه
مــدارس و مراکــز آموزشــی خبــر داد و
گفت« :ایــن کار با حضــور ۶۰۰نیروی
خدمات شــهری انجام شــد .همچنین
9هــزارو 200مترمربــع از جدارههــای
مدارس هم پاکسازی شدند».

درصد

متر

رفع معضالت پسماند با طرحهای
شرکتهای دانشبنیان

رئیس کمیته میراثفرهنگی و گردشگری شورای شهر و تعدادی از شهروندان ،تهران را از نگاه خود روایت میکنند

14مهــر ،1286تهــران بهعنوان
پایتخــت ایــران انتخاب شــد و
گزارش
نمایندگان مجلس شورای اسالمی
این روز را در تقویم رسمی کشور روز تهران نامگذاری
کردند .شــهری که بهدلیل وجود مســائلی چون
ترافیک ،آلودگی هوا و ...شاید دوستداشتنی نباشد؛
اما اکثر مردم باور دارند با وجود جاذبههایی چون برج
آزادی ،دریاچه مصنوعی چیتگر ،پارک جمشیدیه،
کاخهای زیبا ،محلههای قدیمــی پامنار و ...تهران
دوستنداشتنی درعینحال بسیار دوستداشتنی
است.
به گزارش همشــهری ،پایتختنشــینان شاید از
ترافیک و شــلوغی و حتی آلودگی تهران کالفه و
خسته شده باشــند ،اما به این شهر و مشکالت آن
عادت کردهاند .بهگونهای 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 دوستداشــتنی»« ،شــهر بلند بیقواره که
بهشدت دلتنگش میشوم»« ،شهر خاکستری اما
دوستداشتنی» و ...استفاده میکنند .تعابیری که
همنشان از کالفگی دارد و هم نشان از عشق.
نگاهی متفاوت در روز تهران

روز تهران را میتوان بهانهای قرارداد تا به این شهر
عمیقتر و دقیقتر نگاه کرد و به تماشــای تاریخ و
هویت آن نشســت یا حتی از هیاهو و جنبوجوش
شــهر عبور کرد و محو شــبهای آرام و زیبای آن
شــد .گرچه طی ســالهای اخیــر پایتخت دچار
دگرگونیهایی شده اســت ،اما روز تهران ،میتواند
احیاکننده هویتی که میراث گذشتگان است ،باشد.
ث
بهگفته ســیداحمد علوی ،رئیــس کمیته میرا 
فرهنگی و گردشگری پارلمان شــهری ،قطعا روز
تهران و تمرکز بر نقاط قوت شهر و ایجاد فرصتها
و رفع نواقص ،ســبب حفاظت و حراست از هویت
این شهر میشود .هویتی كه تورق تاریخ فرهنگی،
سیاسی و اجتماعی ،آن یادآور نام مشاهیری چون
ایرج افشــار(بنیانگذار کتابداری نویــن در ایران)،
فریــدون مشیری(شــاعر) ،پروفســور محمــود
حسابی(فیزیکدان) و ...است .بزرگانی که روزگارانی
در این شهر زیســت داشــتهاند و اکنون بخشی از
تاریخ آن محسوب میشوند و سکونتگاههایشان به
جاذبههای تاریخی و موزه تبدیل شده است .آنطور

خیابان ولیعصر ،هویت شهر تهران  -عکس :همشهری /حامد خورشیدی

علیرضا نادعلی
سخنگوی شورای شهر تهران
معتقدیم که تهران در عرصه گردشگری
طبیعــی ،تاریخــی و انقــاب اســامی
ظـــــرفیتهای مختلفــــــی دارد و اگــــــر
برنامهها در راستای معرفی ظرفیتهای
گردشــگری در یک ســازمان جمعبندی
شــود ،پیشــبرد مقاصــد ،نظــارت بــر آن
و نتیجهگیــری امــور بهتــر از قبــل دنبــال
خواهد شــد .بنابراین تشــکیل ســازمان
گردشگری ضرورت دارد.

تهران؛ شهر خاکستری با هویت دوستداشتنی

پسماند

که علوی عنوان کرده است« :وجود آثاری از مشاهیر
و بزرگان در تهران سبب میشــود تا شهروندان با
گذشته تهران بهتر و بیشتر آشنا شوند و در روز تهران
با برگزاری تورهای موزهگردی سعی میکنیم پیوند
نسل امروز و میراث گذشتگان برقرار شود».
تهران فرصتی برای گردشگران

آنتالیا ،استانبول ،رم ،پاریس ،لندن ،توکیو ،دبی و...
شهرهای توریستی دنیا محسوب میشوند .شهرهایی
که شــاید به لحاظ تاریخی ،قدمت چندانی ندارند،
اما از اندک داشــتهها ،بهرهوری درستی کردهاند.
تهران با قدمت چندهزارساله آنطور که بایدوشاید
در تبدیلشــدن به شهر توریســتی و گردشگری
موفق نبوده اســت .رئیس کمیته میراثفرهنگی

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 گامها براي رفع آن برداشته خواهد شد».
تهران تاریخــی غنی و طبیعــت منحصربهفردی
دارد و میتوان از آنها بــرای نهادینهکردن فرهنگ
گردشگری استفاده کرد و این امر از طریق سازمان
گردشگری محقق میشود .بهگفته این عضو شورای
شهر تهران در چند ســال اخیر با برنامهریزیهای
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 ظرفیتها در این

تهرانی که ساکنانش دوست دارند!

مکث

احمد شریفی  ،شهروند :شهری بدون زباله و پاک .تهران زیباست اما رها شدن زبالهها در گوشهوکنار
معابر چهره آن را زشت میکند و این اصال برای مردم خوشایند نیست.
الناز حقدوست  ،شهروند :تهران طبیعت و کوههای زیبایی دارد؛ اما آلودگی هوا بهقدری است که
زیباییهای آن دیده نمیشود .دلم برای تماشای کوههای بلند تهران تنگ شده است.
مریم یوسفی ،شهروند :دیگر آواز پرندهها در تهران به گوش نمیرسد .این شهر با نغمه پرندگان
زیباست و امیدوارم باز همصدایشان در شهر بپیچد.
مهدی امینی ،کارشناس عمران :درگذشته این شهر به روابط همسایگان معروف بود .دلم برای تهرانی
با همسایههای قدیمی و خانههای حیاطدار دلتنگ است.
علی فروتن ،بازیگر :دلم تهرانی سرســبز میخواهد .خیابانهایی پر از درختان تنومند که زیر
سایهشان برای تماشای این شهر پر از تاریخ بنشینم.

حوزه وجود دارد .برندســازی در حوزه گردشگری
هم مورد توجه مدیریت شهری اســت و آنطور که
علوی عنوان کرده« :از روز تهران بهعنوان یک فرصت
میتوان برای معرفی برند تهران استفاده کرد و این
برند را با شعار «تهران کالنشهر الگوی جهان اسالم»
به ســمت جهانیشــدن و میزبانی از گردشگران و
توریستهای خارجی ســوق داد و با ایجاد مشاغل
متناسب با گردشــگری به توســعه پایدار شهری
کمک کرد».
تهران ،شهر دوستدار همه

تهران میتواند شهری دوستداشتنی برای همه باشد
بهشرط 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 طرحهایی چون
شهر دوستدار سالمند و کودک و ...را در دستور کار
دارد و بهگفته 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 پایتختنشــینان،
تبدیلشدن تهران به شهري دوستداشتنی است
و آنطور که او عنوان کرده« :مدیریت شهری به این
مطالبه توجه ویژهای دارد و در صدد اســت با رفع
کاستیها  ،تهران را برای شهروندان دوستداشتنی
و زیباتر کند».

سومین جلسه مدیران ارشد شهری با نمایندگان شرکتهای
دانشبنیان ،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 بهدنبال رفع معضالت
پسماند تهران است و قصد دارد این کار را با طرحهای کارآمد
شرکتهای دانش بنيان انجام دهد .روز گذشته جلسهای در
همین راستا تشکیل شد و ایمان صادقزاده ،سرپرست مرکز
تهران هوشمند گفت« :طبق بررسیهایی که انجام دادیم ،به
این نتیجه رســیدیم كه ســطح توانمندیها با نیازهای شهر
تهران مساوی نیستند و قرار است همفکریهایی صورت گیرد
تا نیازهای ما با توانمندی شــرکتهای دانشبنیان 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  ۵۳هزار تن پسماند
تولید میشود و سهم تهران 6هزار تن است ،گفت5« :هزار تن
از پسماندهای تولیدی به مجموعه آرادکوه منتقل و هزار تن
هم بهصورت مجاز و غیرمجاز در شــهر جمعآوری میشوند.
اگر بخواهیم مدیریت صحیح و اصولی در شــهر تهران داشته
باشیم حدود  ۳۲درصد از پســماندهای تولیدی شهر تهران
پسماند خشک ۶۴ ،درصد پســماندتر و حدود  ۴تا  ۵درصد
ریجکتیها است».
او به اسناد باالدستی در حوزه مدیریت پسماند اشاره و عنوان
کرد« :بهرغم اینکه سند تحول یا همان طرح جامع پسماند در
شهر تهران مدیریت پسماند را با یکچشمانداز ۲۰ساله 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  ۱۰درصدی شهروندان در مدیریت پسماند

شادی مالکی ،معاون امور مناطق ســازمان مدیریت پسماند
شــهر تهران هم در این جلسه با بیان اینکه اســتفاده از توان
شرکتهای دانشبنیان مدنظر شــهردار تهران است تأکید
کرد« :در حوزه مدیریت پســماند شهر تهران با یک مشارکت
کمتر از  ۱۰درصدی شهروندان روبهرو 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.
هماکنون فرایند جمعآوری پسماند در سطح شهر ،استفاده از
تعداد زیادی خودروی جمعآوری پســماند برای انتقال آن به
آرادکوه است».
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آخرین منجی

نگاه

منتظر واقعی امامزمان(عج) باشیم

روشنا

آنچه حجت خدا برای بندگان
خواسته است

برای ظهور حضرت ولیعصر (عج) باید دعا کرد و یاور او شد .باید بهسویش دست دراز کرد و یار او شد
ای موالی من ...بر من سخت
الهام مصدقیراد
اســت که مردم را میبینم،
گزارش روزنامهنگار
ولی تو دیده نمیشوی و از تو
نمیشنوم 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 شدهای 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
همپیمان 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 مس ّرتبخش بشنوم ،بر
من سخت است که برای تو گریه کنم ،ولی مردم تو را واگذارند،
بر من سخت است که بر تو بگذرد و نه بر دیگران آنچه گذشت،
آیا کمک کنندهای هست که فریاد و گریه را در کنارش طوالنی
کنم؟ (ترجمه فرازی از دعای ندبه)
ظهور ،تصویر مشترک و کاملی از زندگی

هشــتم ربیــعاالول،آغــاز امامــت حضــرت
ولیعصر(عج) اســت ،آغاز امامت چــراغ و نور
هدایت،آغاز امامــت آخرین منجی که ظهورش
در تمامی کتب ادیان آســمانی نوید داده شــده
و قرنهاست که چشمان بیشــماری در انتظار
آمدنش هســتند .ظهور و حضوری که نیازمند
خواست و دعای ماست تا جهان را و احوال پریشان
آدمهایش را به سمت احسنالحال ،دگرگون کند.
دعا نزد خداوند برای ظهور مؤثر اســت ،تأثیری
مانند دیگر امور که خودش آن را راه چارهای برای
رفع نیازها و خواستههایمان قرار داده و در قرآن
نیز بر انجام آن امر کرده اســت .دعایی که بخش
مهمی از زندگیمان را تشکیل داده و حتی هر روز
و هر ساعت در کالم و گفتارمان هم گنجانده شده
است .دعایی که بهگفته امیرالمومنین علی(ع) اگر
استجابتش در کار نبود دعایی هم وجود نداشت.
دعا برای فرج و ظهور هم بخشی از دعاهای متقیان
را تشکیل میدهد« .پدیده ظهور،تصویر کامل و
زیبایی از زندگی اســت که تمام انسانها آرزوی
رسیدن به آن را داشــته و بهدلیل ذات و خلقت

مشترک همه بندگان ،این تصویر و خواست برای
محقق شدنش ،در میان همه انسانها نیز مشترک
اســت.تصویر زیبایی از زندگی که در دورههای
گوناگون محقق نشده و حاال منتظر ظهور آخرین
وارث اســت ».این را فاطمه منتظری ،محقق و
دینپژوه میگوید و این ســؤال مهــم را مطرح
میکند 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 بیتوجهی به دعا
برای ظهور نمیشود .منتظری ،محقق حوزه دین،
به همشهری میگوید «: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
بهدنبال بهرهمندی خودمان هســتیم ،دعا برای
ظهور یــک منفعتطلبی صرف بــرای خودمان
اســت ».منفعتی که بعد از تحقق ظهور رخ داده
و همان تصویر کامل از زندگــی و حیات زیبا را

طرح  :همشهری /بهرام غروی

اولین شــرط انتظار ،معرفت است تا انســان مهمان خود را
نشناســد و از خصوصیات خوب او مطلع نباشــد ،منتظر او
نخواهد شد .کسانی که امامزمان(عج) را نمیشناسند اگر چه
به ظاهر مسلمان باشند چنانچه در این حال بمیرند در حال
جاهلیت از دنیا رفتهاند .چنانکه 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 امامزمان (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 میتواند
انســان را تا حدی با مقام و عظمت امام زمان(عج) آشنا
ســازد .کتبی چون «امامت و مهدویت ،لطفاهلل صافی
گلپایگانی»« ،جستوجو و گفتوگو پیرامون امام مهدی
نوشته شــهید ســیدمحمدباقر صدر»« ،قیام و انقالب
مهدی اثر شــهید مطهری»« ،ظهور نور ،نوشــته علی
سعادتپرور» و ....محبت به اهلبیت 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 شعلهور
نشــده باشــد نمیتواند به وظایف منتظران واقعی عمل
نماید .محبت به امامزمان(عج) وظیفهای 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 بهگونهای سامان میدهند
که سنخیت کاملی با امامزمان (عج) داشته باشند .ایجاد
سنخیت با امام زمان(عج) از طریق تقویت ایمان و تقوا و
فضایل اخالقی و درجات معنوی حاصل میشود.
تنها در این صورت اســت کــه میتوان ادعــای محبت به
امام زمان(عج) را داشــت.منتظر واقعی هــر لحظه انتظار
محبوب را میکشد و از خدا میخواهد 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 نمیشــود از طریق خواندن دعای ندبه ،زیارت
آلیاسین ،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 میکند.

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 میافزاید«:نگاه
ائمه به شیعیان متفاوت است ،برای ظهور حضرت
ولیعصر(عج) ما تنها نباید بهسویش دست دراز
کنیم،بلکه باید مددکار او باشیم نه فقط مددجو؛
باید یار او باشــیم نه بار خاطر او .مددکار در ذات
رفتاریاش 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 میشویم .در بخشــی از زیارتنامه
امام رضا(ع) نیز خداوند کســانی را که بار دوش
دیگران شــدهاند مورد لعن قرار داده است.شاید
یکی از تعویقهای جدی در ظهور ،آماده نبودن
ما بهعنوان یاوران امام اســت ».خداوند از والیت
بهعنوان نعمت خود به بندگانــش یاد میکند؛
نعمتی که در هر زمان که در اختیار آنها قرار داده
یا آن را پذیرفته و بهرهمند شدهاند و یا نشدهاند.
والیتی کــه همگی نوری واحدنــد و امروز ما در
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مقابل آخرین مصلح باید آماده باشــیم تا هدف
خداوند در زمین محقق شود.
آنچه برای امام مهیا میکنیم

هر ســاله در نیمه شــعبان یــا در آغــاز امامت
ولیعصر(عج) برای ظهورش جشن میگیریم و
دســت به دعا میشــویم اما هدیه به اماممان را
فراموش میکنیم.
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 نمیکردیــم .منتظری،
محقق حوزه دین میگوید«: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.

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 استوارســاز
و دلهایمــان را از دانش و بینش پر کن و شــکمهایمان 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 گوشهایمان
را از شــنیدن بیهوده و غیبت ببند و بر دانشمندانمان زهد و
خیرخواهی و بر دانشآموزان 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 خوشرفتاری عطا کن و حاجيان و زيارت
كنندگان را در زاد و هزينه بركت ده و آنچه را بر ايشان از حج
و عمره واجب كردي توفيق تمام كردن عنايت كن  ،به فضل و
رحمتت اي مهربان ترين مهربانان.
ترجمه دعای امام زمان(عج)

راهنما

خورشید سامرا
امام حسن عسکری(ع) در عرصه میراث تاریخی بسیار
مظلوماند .اما بازخوانی ســوانح سیاسی ،اجتماعی و
مذهبی زمان ایشان و تحلیل آن حوادث ،نقش محوری
آن حضرت در آن رویدادها را نشان میدهد.
کتاب «خورشید سامرا» در دو بخش کلی «جلوههایی
از شــخصیت امام حسن عســکری علیهالسالم» 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 میخورند:
تردیدکننــدگان 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.
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سهشنبه  12مهر 1401
شماره 8605

نقلقولخبر
صادق ضیاییان
رئیس مرکز ملی پیشبینی
و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا
امــروز و فــردا جــوی آرام و پایــدار در کل
کشــور اســتقرار مییابــد 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 میشود.
از ســویی طــی 5روز آینــده در نوار شــرقی
کشور باد شدید و خیزش گردوخاک ادامه
خواهد داشت/ .همشهری
علی بالی
معاون دفتر زیستگاههای محیطزیست
مهمترین بحث در حفاظت از زیســتگاههای
کشور اجرای سند ملی آمایش سرزمین است.
کشــور ایران با توجه بــه تنوعی کــه در اقلیم و
وضعیــت توپوگرافــی خــود دارد ،دارای تنــوع
زیستیغنیاست.بسیاریاززیستگاههایما
تحتتأثیر فعالیتهای انسانی دچار اختالل
در عملکــرد اکوسیســتمی شــدهاند و برخــی
از پروژههــای زیرســاختی بهازهمگســیختگی
زیستگاهها منجر شده است.

عدد خبر

۴۵۰
نمونه

۶
شکارچی

پوســت و الشــه گونههــای جانــوری
موجــود کــه در ۱۵ســال گذشــته در
کارگاه تاکســیدرمی سازمان حفاظت
محیطزیســت جمــعآوری شــده بود،
ساماندهی و پس از کارشناسی دقیق
۱۰۰نمونــه تاکســیدرمی آمادهســازی
شد .بهگزارش همشهری ،محمدعلی
حیــدری ،مســئول ایــن کارگاه گفــت:
این نمونهها شامل پستانداران بزرگ
و کوچک و گونههای خاص نظیر فک
خزری و تمساح است.
در دامغان دستگیر شدند .به گزارش
مهــر ،علــی آذرپــور ،رئیــس اداره
حفاظت محیطزیســت گفــت :از این
متخلفان 6الشــه شــکار کشــف شده
اســت .شــکارچیان در ماههــای اخیــر
4رأس 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.

نافرجامی مذاکرات برای خاموش کردن آتش هورالعظیم
4ماه است که تاالب بینالمللی هورالعظیم در بخش عراقی خود در آتش میسوزد و دود آتشسوزیها به چشم شهروندان خوزستانی میرود

گزارش

زهرا رفیعی
روزنامهنگار

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 بهدلیل آلودگی ناشی از دود آتشســوزی در بخش عراقی
هورالعظیم خبر داد و گفت :درصورت تداوم این شرایط ،مدارس هویزه در
نوبت ظهر نیز تعطیل خواهند شد .این آتشسوزی با خشک شدن قسمت
عراقی هورالعظیم که به آن «هورالحویزه» میگویند ،از ابتدای تابستان زبانه
کشیده و تاکنون خاموش نشده است .مسئوالن استانی بارها درخواست اعزام
بالگردهای آبپاش به بخش عراقی هورالعظیم را به وزارت امور خارجه دادهاند،
ولی هنوز هیچ نامهنگاریای به نتیجه نرسیده است؛ ظاهرا برای عراقیها
دودی که به چشم ایرانیها میرود ،اهمیتی ندارد.
سیدباقر موسوی ،از فعاالن محیطزیست خوزستان در گفتوگو با همشهری
میگوید که شرایط در عراق مثل یکماه پیش است که با همشهری مصاحبه
کردم .آتشسوزی 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 .دایکهای مرزی اتصال
قسمتهای شرقی و غربی تاالب را مسدود کرده است .بخش غربی که در
عراق قرار دارد و عمیقترین نقطه تاالب در آنجاست و نیزارهای بلندی دارد،
کامال خشک شده و بخش جنوبی آن بهدلیل ورود فاضالبهای صنعتی و
شهری کارکرد تاالبی خود را از دســت داده است .این فعال محیطزیست
امیدوار اســت که باران پاییزی زودتر از راه برسد و آتش را در همه مناطق
خاموش کند.
او در مورد دالیل آتشســوزی در هورالحویزه (بخش عراقی هورالعظیم)
میگوید :دالیل مختلفی وجود دارد .این نیزارها با یک ته سیگار بهراحتی
آتش میگیرند .برخی شکارچیان برای اینکه میدان دید بهتری برای شکار
پرندگان مهاجر در پاییز و زمستان داشته باشند ،در تابستان نیزارها را آتش
میزنند .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 میدهند.
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شهر

از جمله اهواز ،دشت آزادگان ،هویزه،
حمیدیه،رُفَیعوبستاندرگیردودناشیاز
آتشسوزیهورالعظیمهستند.

۹۰

در بخش ایرانی رطوبت خاک مانع از شدت گرفتن آتشسوزیها شده ،ولی
به هیچ عنوان بهمعنای تامین حقابه تاالب نیست .سیدباقر موسوی میگوید:
اصلیترین مسیر تامین حقابه رود کرخه است که آب در آن راکد مانده و این
بدان معناســت که هیچ آب اضافهای از سدهای باالدست برای هورالعظیم
رهاسازی نشده و هر چه هســت تا 80درصد از پساب کشاورزی و صنعتی
است که پشــت دایکهای مرزی بهصورت مصنوعی بستر خاک را خیس
کرده است؛ بنابراین تا زمانی که باران نبارد ،آتشی خاموش نخواهد شد.
به اعتقاد او ،مهمتر از آتشسوزی در تاالب هورالعظیم ،نرسیدن حقابه تاالب
است؛ چرا که نیزارها به مرور زمان درصورت تداوم خشکیدگی بستر تاالب از
بین میروند .سیدباقر موسوی میگوید :حقابه تاالب هورالعظیم از سدهای
حوضه آبریز کرخه و سدهای کرخه و سیمره و ...تامین نمیشود.
سال قبل بخشی از دامهای مردم منطقه (گاومیشها) بهدلیل خشک شدن
بستر تاالب تلف شدند و حاال ساکنان و حیاتوحش منطقه چشمشان به
آسمان است .با خشک شدن بخش عراقی تاالب ،جمعیت خوبی از شنگ
(سمور آبی مکسول یا شنگ میان رودان) به بخش ایرانی تاالب آمد ه است.
این گونه زندگیاش بهشدت به آب وابسته است .از دیگر نگرانیهای فعاالن
محیطزیست «الکپشت فراتی » ،گونه در معرض انقراض است که زیستگاه
اصلیاش هورالعظیم است.

درصد

مساحت بخش عراقی
تاالب هورالعظیم کامال
خشک شده است.

۳۵۰

هکتار

ازعرصهبخشایرانی
و بیش از۲۲هزار هکتار از بخش عراقی
تاالبسوختهاست.

مذاکرات بینتیجه

با وجود گذشت حداقل 4ماه ،رایزنیهای بینالمللی هنوز به نتیجه نرسیده
است .در ســال 97عملیات اطفای حریق با یک هواپیمای آبپاش ایرانی با
ظرفت 40هزار لیتر و 2بالگرد انجام شد.
احمد الهیجانزاده ،مســئول پیگیری و اجرای سیاستهای ابالغی رهبر
معظم انقالب در حوزه محیطزیســت که در آن ســال مدیرکل حفاظت
محیطزیست استان خوزســتان بود به همشــهری میگوید :در آن زمان
اخذ مجوز وزارت امورخارجــه ایران از دولت عراق مــدت زیادی به طول
انجامید و اگر اشــتباه نکنم حدود 2ماه طول کشــید تــا هماهنگیهای
موردنیاز انجام شــود .وزارت امور خارجه ،مرزبانی و نیروهای انتظامی باید
هماهنگ میشدند .حدود 2هفته نیز مسائل داخلی به طول انجامید؛ مسائلی
مثل امکان حضور بالگرد در منطقه ،امکانات موردنیاز در منطقه ،تامینکننده
سوخت بالگردها و محل برداشت آب موردنیاز ،محل فرود پرندهها ،اقامت
خلبانهــا و . ...بعدها هم یک هواپیمــای اطفای حریق «ایلوشــین» به
ناوگان داخلی در کشــور اضافه شد2 .سال خشکســالی پیاپی ،دود ناشی
از آتشسوزی نیزارها را نیز به مشکل ریزگردها در این منطقه اضافه کرد.
متأسفانه در مسئله آتشسوزی نیز مسائل زیستمحیطی ایران برای دولت
عراق اولویت ندارد.
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هکتار

از وسعت این تاالب
در ایران با شدید آب
مواجهاست.

۱.۶

میلیارد

تا  ۱.۹میلیارد مترمکعب
حقابه تاالب هورالعظیم
در بخش ایرانی است.

خبر روز

ظرفیت سیستان و بلوچستان
در تولید گیاهان دارویی
موقعیت آب و هوایی و اقلیم مناسب ،استان سیستان و بلوچستان را
به رویشگاه گیاهان دارویی کمیاب تبدیل کرده است .انتظار میرود
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 اینباره گفت :وســعت و تنوع آب و هوایی اســتان سیستان و
بلوچستان موجب بروز تنوع در پوشش گیاهی و غنای منابع طبیعی
تجدیدشونده شده است .ارتفاعات قله تفتان در خاش ،ارتفاعات کوه
بیرک در سراوان و ارتفاعات بزمان در شهرستان ایرانشهر مهمترین
کانونهای رویش گیاهان دارویی در سیستان و بلوچستان هستند.
بهگفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری سیستان و بلوچستان،
وجود گیاهــان متنــوع دارویی و زینتی این اســتان زمینهســاز
ســرمایهگذاری بخش خصوصی اســت؛ بهطوریکه شرکتهای
دانشبنیــان با اقدامات تخصصــی خود میتواننــد در این زمینه
نقشآفرین باشــند .همچنین وجود حدود یکهــزار 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 گونههای غیرچوبی مولد ،توسعه
و احداث کارگاه کوچک روغنکشی از گز روغن ،امکان بهرهبرداری
از 80تن بنه و کســور از جنگلهای استان و بهرهبرداری از 500تن
بادام تلخ از جنگلها ازجمله ظرفیتهای استان است که میتواند
زمینه سرمایهگذاری 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 مهمترین
گیاهان دارویی سیســتان و بلوچســتان محســوب میشوند که
سرمایهگذاری بیشتر و ایجاد صنایع تبدیلی گیاهان دارویی در استان
عالوه بر توجیه فراوان اقتصادی میتواند 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،
آلوئهورا ،سورنجان یا گل حسرت ،ریشه شــیرینبیان ،زیره سیاه،
چای ترش ،مریم گلی ،بادام کوهی و پونه با فراوانی زیاد در منطقه
رونقبخش بازار ،اشتغال و سرمایهگذاری 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 گونههای غیرچوبی
مولد ،توسعه و احداث کارگاه کوچک روغنکشی از گز روغن ،امکان
بهرهبرداری از 80تن بنه و کسور از جنگلهای استان و بهرهبرداری
از 500تن بادام تلخ از جنگلها ازجمله ظرفیتهای استان است که
میتواند زمینه سرمایهگذاری بخش خصوصی را فراهم کند.

سهشنبه  12مهر 1401
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میز خبر

عدد خبر

یزد

ساخت واحدهای مسکونی
برای سیلزدگان یزد
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پرداخت بیش از ۸۸درصد
مطالبات چایکاران

گیالن-
مازندران

بیش از ۸۸درصــد مطالبات چایکاران گیــان و مازندران
تاکنون پرداخت شده است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،رئیس سازمان چای
کشــور با اعالم این خبر گفت :از اردیبهشت امسال تاکنون
۹۴هزار و ۲۷۰تن برگ ســبز چای بــه ارزش ۷۸۸میلیارد
تومان از چایکاران شمال کشور خریداری شده است.
بهگفته حبیب جهانساز۵۶ ،هزار و ۷۶۲تن معادل ۶۰درصد
چای خریداری شده امسال درجه یک و ۳۷هزار و ۵۰۸تن
معادل ۴۰درصد بقیه درجه ۲بوده اســت .رئیس ســازمان
چای کشــور افزود :تاکنون ۶۹۶میلیارد تومان معادل بیش
از ۸۸درصد مطالبات چایکاران گیالن و مازندران پرداخت
شده است .جهانساز تصریح کرد :از این مقدار برگ سبز چای
تا امروز ۲۱هزار و ۲۱۱تن چای خشک استحصال شده است.
حدود ۶۰هزار خانوار چایکار در ۲۵هزار هکتار باغ چای شمال
کشور به تولید و پرورش این محصول اشتغال دارند.

جابهجایی روزانه
16هزار مسافر در پایانههای تبریز

آذربای
جانشرقی

روزانه بیش از ۱۶هزار مســافر با حدود ۵۰۰سرویس سفر
روزانــه از طریق پایانههای مســافربری این شــهر جابهجا
میشــوند .به گزارش ایرنا ،مدیرعامل ســازمان پایانههای
شهرداری تبریز با اعالم این خبر گفت :روزانه ۱۳۰دستگاه
اتوبوس در پایانههای شــهر تبریز برای انتقال مسافران بین
شهرهای مختلف سرویس ارائه میدهند.
احمد زارعی با بیان اینکه بیش از ۴۳۰دستگاه اتوبوس در
پایانههای مسافربری تبریز مشــغول جابهجایی مسافران
بین شهری هستند ،اظهار داشــت :برای ارائه خدمات بهتر
به مسافران اقدامات الزم جهت ایجاد امکانات رفاهی انجام
میشود.
مدیرعامل سازمان پایانههای شهرداری تبریز گفت :در نیمه
نخست ســالجاری با تالش همکاران۱۰۰ ،درصد بودجه
سازمان پایانههای مســافربری شــهرداری تحقق یافته و
۱۴۰میلیارد ریال جذب شده است.
زارعی ادامه داد :برنامهریزی بــرای احداث مجتمع تجاری
مشــتمل بر کارواش و انبار مکانیزه برای ناوگان و مهمانسرا
برای مســافران در ۴۰هزار متر زمین واقع در پایانه مرکزی
انجام شــده که با جذب ســرمایهگذار و مشــارکت بخش
خصوصی اجرا میشود.

اتمام شبکه فاضالب زیدشت
طالقان تا پایان سال

البرز

اجرای شــبکه فاضالب روستای زیدشــت طالقان به طول
۱۰کیلومتر تا پایان سالجاری به اتمام میرسد.
به گزارش مهر ،معاون بهرهبرداری و توسعه فاضالب شرکت
آبفای البرز با اعالم این خبر گفت :روستای زیدشت بهدلیل
قرار گرفتن در حاشیه سد طالقان ،در اولویت اجرای شبکه
فاضالب و نیازمند جمــعآوری ،تصفیه و دفع بهداشــتی
فاضالب است .ابوالقاسم رمضانی افزود :طول شبکه فاضالب
این روستا ۱۰کیلومتر اســت که تاکنون ۸۵۰۰متر آن اجرا
شده و پیشبینی میشود تا پایان امســال ،بهطور کامل به
پایان برســد .رمضانی با اشــاره به کلنگزنی ساخت پکیج
تصفیه فاضالب زیدشت توسط استاندار البرز در هفته دولت
امسال افزود :عملیات خاکبرداری این پکیج تصفیهخانه از
ابتدای مهرماه آغاز شده و با بهرهبرداری نهایی از آن تا پایان
سال جمعیتی در حدود ۲۵۰۰نفر از خدمات دفع بهداشتی
فاضــاب بهرهمند خواهند شــد .وی تعداد انشــعابهای
فاضالب این روســتا را ۷۵۰فقره عنوان کــرد و گفت :برای
پکیج تصفیه فاضالب روســتای زیدشت ۳۲میلیارد تومان
اعتبار صرف خواهد شد.

خانوار
آذربای

جا نغربی

۵۵۰

میلیارد
که

گیلویهوب

تجربه زندگی روستایی برای مسافران شمال

عکس :همشهری

کلنگ ساخت ۲۰واحد مسکونی برای خسارتدیدگان 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 خانوادههای آسیبدیده
از ســیل ،اقدامات و فعالیتهای الزم توســط دستگاههای
خدماترسان و مجموعههای مختلف انجام شد.
وی با اشاره به آواربرداری واحدهای تخریبشده و قرارگیری
تعدادی از واحدها در آستانه ساخت مجدد ،اظهار داشت :به
همت شهردار یزد پروانه ســاخت این منازل در کوتاهترین
زمان ممکن صادر و زمینه آغاز عملیــات اجرایی ۲۰منزل
مسکونی خسارتدیده از سیل فراهم شد.
استاندار یزد در ادامه نوید آغاز عملیات اجرایی ساخت سایر
خانههای آسیبدیده از ســیل ،در آیندهای نزدیک را داد و
تصریح کرد :به همت خیرین نیکاندیش و با بهرهمندی از
امکانات دولتی و سایر ظرفیتهای موجود در استان ،منازل
سیلزدهای 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 ۵۰میلیون تومان وام بالعوض و
۱۵۰میلیون تومان وام قرضالحسنه و ۲۰۰میلیون وام عادی
به سایر صاحبان خانههای خسارتدیده از سیل ،خاطرنشان
کرد :وامها دارای تنفس 3ساله و با دوره بازپرداخت ۱۵ساله
است .وی در بخش دیگری از سخنانش به تحویل تحهیزات
و لوازم منزل به خســارتدیدگان از سیل اشــاره و تأکید
کرد :به مــرور زمان تــاش میکنیم ابعاد مختلف ســیل
جمع و خسارتها پرداخت شــود .استاندار یزد خاطرنشان
کرد :تا آخرین لحظه در کنار مــردم خواهیم بود و مجدانه
پیگیریهای الزم برای حل مشکالت را انجام میدهیم.
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ختیاری

آذربایجانغربی بهدلیل اشــتغال بیش
از ۱۵هــزار خانــوار روســتایی و شــهری
بهصــورت مســتقیم در امــر کشــت و
فــروش کــدو و آفتابگــردان آجیلــی،
رکورددار تولید این محصوالت در کشور
اســت .بهگــزارش ایرنــا ،اکبــر کرامتــی،
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی
آذربایجانغربــی گفــت :امســال حدود
۴۵هــزار تــن تخــم آفتابگــردان آجیلی و
روغنــی از ۲۳هــزار و ۵۰۰هکتــار اراضــی
زیرکشت برداشت میشود.
پایــان مهرمــاه ۵۵۰میلیارد تومــان برای
تســریع در رونــد اجــرای مصوبات ســفر
رئیسجمهوری به کهگیلویه و بویراحمد
اختصاص مییابد .تا پایان سال همین
مقــدار یــا بیشــتر نيــز اختصــاص داده
میشود .به گزارش تسنیم ،سیدصولت
مرتضوی ،معاون اجرایی رئیسجمهوری
گفــت :طبــق بررســیهای انجا مشــده
تعــداد قابــلتوجهــی از مصوبات ســفر
رئیسجمهوری به کهگیلویه و بویراحمد
انجام شدهاست.
سرپرســت ســازمان جهــاد کشــاورزی
چهارمحــال و بختیــاری گفــت :امســال
۷هزار و ۵۰۰تن گردو از باغات این اســتان
برداشــت و روانه بازار مصرف میشود .به
گــزارش مهر ،حســین برزگر گفــت :از این
سطح ۵هزار و ۶۰۰هکتار بارور و یکهزار و
۸۰۰هکتار غیربارور است .استان بیش از
۴۴هزار و ۵۰۰هکتار باغ مثمر دارد.

روستای «شانهتراش» بهعنوان نخستین روستای گردشگری ارگانیک کشور در مازندران معرفی شدهاست

روســتای شــانهتراش در غرب
مازنــدران ،این روزهــا نه فقط
گزارش
بهدلیل طبیعت بکر و چشمانداز
منحصر به فردش بر ســر زبانها افتــاده ،بلکه
نخســتین روســتایی اســت کــه فعالیتهای
گردشگری ارگانیک در آن شکل گرفته و دنبال
میشــود .اهالی روستا 4ســال پیش با حمایت
وزارت کار ،تعــاون و رفــاه اجتماعــی ،انجمن
روســتایی تشکیل دادند تا روســتای 500ساله
شانهتراش را با تجربه سبک زندگی روستایی به
گردشگران معرفی کنند .مشارکت اهالی روستا و
پای کار آمدن ادارههای اســتان ،باعث پیشرفت
طرحهای گردشــگری ارگانیک شد؛ تا جایی که
بهگفته اســتاندار مازندران ،روستای شانهتراش
میتواند الگوی روستاهای دیگر در حوزه تقویت
اقتصاد بومی ،احیای فرهنگ و سنتهای 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 طرحهای
گردشگری ارگانیک را آغاز کرده ،سری زدهایم.
حفظ خانههای روستایی

نام روستای شــانهتراش محله دهستان دوهزار
تنکابن با نام روستای گردشگری ارگانیک پیوند
خوردهاست.
صادق برزگر ،مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایعدســتی مازنــدران در توضیــح مفهوم
گردشــگری ارگانیک به همشــهری میگوید:
روستای گردشگری ارگانیک جایی است که سبک
زندگی روستایی در آن رواج دارد .محیطزیست،
معماری ،فرهنگ ،هنر و زیستبوم روستا به شکل
بومی و دستنخورده اســت و گردشگر میتواند
سبک زندگی روستایی را تمام و کمال تجربه کند.
روستای شانهتراش 25خانه روستایی و 200نفر
جمعیت دارد .در نخستین روزهای مطرح شدن
گردشــگری ارگانیک و تشــکیل تعاونی توسعه

روستایی شانهتراش ،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 شانهتراش به همشهری
میگوید :یکی از دالیل استقبال اهالی این است
که با حفظ زمینهای کشاورزی و خانههای خود،
همچنان میتوانند میزبان گردشــگران باشند و
درآمد داشته باشند.
او به مهاجرت معکوس به روستا هم اشاره میکند
و ادامه میدهد :با وجود اینکه هنوز همه طرحها
اجرایی نشده ،شاهد بودیم چند خانوار به روستا
بازگشــتند و خانههای 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 ،خانههای قدیمی روستای
شانهتراش با همان معماری بومی بازسازی شده و
خانههای جدید هم نمای سنتی روستایی بهخود
گرفتهاند.
پالک چوبی خانهها به نام ســاکنان است :خانه
دایــی رمضان ،خانه عمو قاســم ،خانه مشــتی
محمدحسین و . ...توضیح مختصری هم نوشته
شده که در این خانه میتوانید 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 صنایعدســتی مازندران میگوید:
ســرمایهگذاری در این حوزه ،روســتاییان را به
درآمد پایدار میرساند و از ســویی دیگر میراث
ملموس و ناملموس سرزمینمان حفظ میشود.
گرفتن مجوز برای بومگردی اصلیترین موضوع
این روزهای شانهتراش است .هماکنون 11خانه
میزبان گردشــگران و 9خانه بومگردی دیگر در
مسیر طی شدن مراحل اداری است.
چادرشب بافی و چوبتراشی

اهالــی در جریان تبدیل شــدن شــانهتراش به
روســتای گردشــگری ارگانیک ســراغ احیای
صنایعدســتی فراموششــده روســتا رفتند و
چادرشببافی دوباره رونق گرفتهاست.
مدیرعامل تعاونی توسعه روســتایی شانهتراش
میگوید :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 شدهاند .جوانترها
هــم در حال یادگیری هســتند .چوبتراشــی
هم بهعنوان صنایعدســتی قدیمی روستا جان
تازهای گرفته است .کرکبودی درباره وجه تسمیه
روســتا میگوید :در گذشــتههای دور ،ساکنان
روستا برای دســتگاه پاچال ،شــانههای چوبی
درســت میکردند و برای همین به این روســتا
شــانهتراش میگویند .رنگآمیزی نیمکتهای
مسیر گردشگری ،ساخت 30النه پرنده و نصب
چراغهای روشــنایی همگون با بافت روســتا از

توسعه پایدار و اشتغالزایی در روستا

مکث

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 ،طبیعتگردی 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.

نخستین مرکز نگهداری از زوجهای سالمند در اراک
بیــش از ۹میلیــون نفــر از جمعیــت ایــران
را سالمندان تشکیل میدهند .که حدود ۱۰درصد
جامعه
جمعیت کشور میشوند ،اما این درصد در استان
مرکزی باالتر و حدود 11درصد است .استان مرکزی یکمیلیون و
۴۲۹هزارو  ۴۵۴نفر جمعیت دارد که بیــش از 150هزار نفر از این
جمعیت را سالمندان تشکیل میدهند .بهگفته مدیر گروه سالمت
خانواده و جمعیت مرکز بهداشت استان مرکزی۴ ،درصد از جمعیت
سالمند جزو گروههای پرخطر هستند و باید تحتنظر باشند .شهال
نظری تأکید میکند این گروه ،افرادی هستند که 2بیماری همزمان
یا بیماری صعبالعالج دارند یا بهعلت بیماری ناتوان شده و در منزل
ماندهاند و به همین دلیل جزو گروههای پرخطر محسوب میشوند.

شانهتراش ،بهعنوان پایلوت روستای گردشگری
ارگانیک با شــعار «زندگی سالم ،سفر ارگانیک»
و نماد پرتقال بهعنوان کشاورزی غرب مازندران
میزبان گردشگرانی اســت که قصد دارند طعم
زندگی روستایی در کنار ساکنان روستا را بچشند.
با تکمیل طرحها و مســیرهای گردشــگری در
شانهتراش ،مســافران تجربیات نابی را از سفر به
روستا کســب میکنند؛ ضمن اینکه روستاییان
هم با اقتصاد پایدار و حفظ کشاورزی ،دامپروری و
صنایعدستی به درآمدزایی میرسند.

پالکگذاری دامهای سبک
و سنگین در زنجان
مدیرکل دامپزشــکی اســتان زنجان گفت :دام
سبک و سنگین در استان زنجان باید هویتدار
شوند و یکی از شــرایط الزم در ضوابط نگهداری
و خرید و فروش دام ،پالکگذاری دامهای سبک
و سنگین است.
بهگزارش مهر ،محمدباقر حاجکاظمی گفت :هدف
از طرح پالکگذاری دامهای ســبک و سنگین
داشــتن بانک اطالعاتی دقیق برای آمارگیری
بهمنظور برنامهریزی 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-قرنطینهای
برای تردد دامهــای زنده اعم از گاو و گوســاله،
گاومیش ،گوسفند و بره ،بز و بزغاله و اسب فقط به
شرط داشتن پالک انجام میشود ،گفت :براساس
ضوابط و مقررات موجود دامهــای فاقد پالک،
حتی در محل نگهداری آنها نیز قاچاق محسوب
خواهد شد.
حاجکاظمــی تأکید کرد :همــه بهرهبرداران در
استان زنجان موظف هستند با مراجعه به اتحادیه
دامداران و شرکتهای مورد تأیید معاونت بهبود
امور تولیدات دامی ســازمان جهاد کشــاورزی
نسبت به ثبت واحدهای مربوطه و پالکگذاری
دامهای خود اقدام کنند.

ا
صفهان

عکس خبر

سوئیتهای شبانهروزی استفاده کنند ،میگوید :بهزیستی به همه
مراکز نگهداری از سالمندان یا افراد معلول براساس مجوز یارانهای
پرداخت میکند ،اما بخشــی از هزینهها هم از ســوی خانوادهها و
بخش بیشتر آن از سوی خیران تامین میشود .زیدوند همچنین از
راهاندازی مرکز سالمندان سخا در شهرستان خمین با هدف ارائه
خدمات روزانه در حوزه فیزیوتراپی ،کار درمانی ،آب درمانی ،مشاوره
و مددکاری خبر میدهد و میگوید :مرکز سالمندان سخا نخستین
مرکز آبدرمانی در استان مرکزی محسوب میشود.
ترویج نگهداری سالمندان در خانه

جایگاه سوم استان مرکزی در سالمندی

به گزارش همشــهری ،با توجه به ضرورت رســیدگی به این قشر،
نخستین مرکز ویژه زوجهای سالمند کشور روز دوشنبه (11مهر) با
حضور مسئوالن استانی و خیران استان مرکزی در مرکز نگهداری
سالمندان روستای ابراهیمآباد اراک افتتاح شد .این مرکز با 2میلیارد
تومان اعتبار و با ظرفیت ۳۰نفر به وسعت ۴۰۰مترمربع با حمایت
خیران ساخته شده است
سرپرست بهزیستی مرکزی با بیان اینکه این استان بعد از گیالن و
مازندران جایگاه سوم را در میان استانهای سالمند کشور دارد به
همشهری میگوید :در استان مرکزی نیز بهترتیب تفرش ،آشتیان و
فراهان جمعیت سالمند بیشتری دارند.
بهگفته محمد زیدوند ،در کل اســتان مرکزی 156هزار ســالمند
زندگی میکنند که از این میان 18هزار نفر تحت پوشش بهزیستی
هستند و بخشی هم زیرنظر کمیته امداد امامخمینی(ره) قرار دارند.

دیگر اقدامات انجام شدهاســت 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 .بهگفته
مدیرعامل تعاونی توســعه روستایی شانهتراش،
تاکنون 50درصد به میزان گردشــگران روستا
افزوده شدهاســت .معــاون گردشــگری اداره
میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی
مازندران به همشــهری میگوید :اواســط دهه
80بود که در روستای مجاور شــانهتراش ،موزه
مردمشناسی راهاندازی 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 شانهتراش نیز کمک
میکند .مهران حسنی به روستاهای دیگری در
مازندران که قابلیت الگوبرداری از شــانهتراش را
دارند ،اشاره میکند و میگوید :لفور در سوادکوه،
هزارجریب در نــکا و چهاردانگــه و دودانگه در
ساری نیز اصالت روستایی خود را حفظ کردهاند
و میتوانند روستای گردشگری ارگانیک شوند.
برای تشویق روستاییان به حفظ خانههای خود
به آنان تسهیالتی برای دریافت مجوز بومگردی
داده میشود.

خبر

زنجان

فاز سوم و اقامت زوجها

مرکز راهاندازی شــده برای زوجهای سالمند گرچه نخستین مرکز
نگهداری از زوجهای سالمند در کشور محســوب میشود ،اما فاز
ســوم از پروژه روســتای ابراهیمآباد اراک اســت .فاز یک و  2این
مرکز ویژه مردان و زنان ســالمند با ظرفیت اسمی  150نفر پیش
از این افتتاح شــده بود که در حال حاضــر  33زن و  65مرد 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 میکنند ،میتوانند از اقامت دائم در این

سرپرست بهزیستی مرکزی در بخش دیگری از صحبتهای خود
تأکید میکند افزایش و توسعه مراکز نگهداری از سالمندان از دستور
کار بهزیستی خارج شــده؛ زیرا افزایش این مراکز میتواند 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 .بهگفته 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 نگهداریشان سخت است و هم خود سالمند و هم
خانواده راضی هستند در این مراکز باشند.
استان مرکزی هفته گذشته نیز شــاهد راهاندازی 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 بهرهبرداری رســیده بود و فاز دوم این مؤسســه نیز
با محوریــت مرکز نگهداری از ســالمندان و ارائــه خدمات به آنها
بهرهبرداری شده است.

هجوم آفت به باغات انار
شهرستان شهرضا در جنوب استان اصفهان با داشتن
باغهای انار ،یکی از قطبهای تولید این محصول در کشور
است .در این منطقه با وجود 1800هکتار باغ ،ساالنه  ۱۷تا
۱۸هزارتن انار تولید میشد ،اما امسال هجوم کرم گلوگاه
انار به باغات ،باعث نگرانی باغداران شدهاست.
عکس :ایرنا /زهرا باغبان
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تاالر شیشهای

میادین

قیمت جدید خرما در میادین

روند شاخص كل بورس تهران در روز گذشته

ارقام به هزار واحد

قیمت بعضی از ارقام خرما در میادین باال رفت .نرخنامه جدید
سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران نشان میدهد،طی
یکماه گذشته بیشتر انواع خرما بین  2تا 6هزار تومان در هر کیلو
رشد قیمت داشتهاند .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 کیلویی58هزار
تومان قیمتگذاری شده است.

1.323
1.322
1.321
1.320

1.319
1.318

کیلوگرم /تومان

آلویی

بیزو

پیارم

خاصویی

41.000
41.000
41.000
41.000

35.000
35.000
35.000
35.000

70.000
85.000
99.000
99.000

34.000
36.000
43.000
49.000

قیمت اسفند 1400

قیمت شهریور 1401

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.
ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

قیمت اردیبهشت 1401

فروشحقوقی

قیمت مهر 1401

ارقام به میلیارد تومان

226

خرید حقوقی

572

فروشحقیقی

1530

خرید حقیقی

23.000
28.000
37.000
41.000

دشتستان

30.000
33.000
35.000
37.000
زاهدی

38.000
41.000
49.000
55.000
کبکاب

در نیمه نخست سال اتفاق افتاد

31.000
35.000
45.000
48.000

رشد 11.5درصدی تولید خودرو

زرد طالیی

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.
تراز صعود و نزول در بازار سهام
صعود
نزول
بدون تغییر

بهگفته معاون وزیر صنعت قرعهکشی خودرو در نیمه دوم سال در سامانه یکپارچه انجام نخواهد شد
سوپرمارکت

پنیر؛ 5ماه بدون نوسان
قیمت انواع پنیرهای صبحانه بعد از تغییراتی که در
اردیبهشت ماه داشــتند ،در ماههای گذشته بدون
نوسان بوده است .قیمت هر کیلو پنیر سفید ساده
بسته به برند بین  100تا 120هزار تومان و قیمت
پنیرهای سنتی 200هزار تومان در هر کیلو است.
هدفمندســازی یارانهها نرخ انواع کاالهای لبنی را
افزایش داد و بازار را رقابتی کرد.
قیمتها به تومان
پگاه

سفیددانمارکی520-گرمی

60.000

رامک

سفیدپرچرب400-گرمی

38.000

صباح

الکتیکی400-گرمی

56.000

پگاه گلپایگان سفیدکمچرب400-گرمی

40.000

کاله

سفیدالکتیویا400-گرمی

44.000

میهن

سفیدنیمچرب520-گرمی

60.000

هراز

فتادوشه300-گرمی

37.000

روزانه

سفیدنیمچرب500-گرمی

61.000

بازار ها
حداکثر قیمت جوجه یکروزه  ۱۵هزارتومان
محمدرضا صدیقپور ،دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه
گفت :برآوردها حاکی از آن است که در مهر جوجهریزی با رشد
 ۱۰میلیون قطعهای به  ۱۱۰میلیون قطعه برسد .قیمت کنونی
هر قطعه جوجه یکروزه  ۷تا  ۱۵هزارتومان اســت .بهطوریکه
 ۷۰تا  ۸۰درصد با نرخ  ۸هزارتومان و  ۲۰درصد  ۱۵هزارتومان
عرضه میشود .بهگفته او ،مرغهایی که هماکنون به بازار عرضه
میشوند ،با جوجه  ۴تا  ۵هزارتومانی جوجهریزی شده است.
کالهبرداری در تعمیر لوازم خانگی
اکبر پازوکی ،رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی گفت:
اکنون هیچ برندی با عنوان سامسونگ یا الجی در بازار نداریم
مگر گوشــی تلفن همراه در غیراین صورت کاال تقلبی و بدون
گارانتی است .یکی از مشــکالت ما مرکز اطالعات تلفنی ۱۱۸
و فضای مجازی اســت که  ۹۰درصد تعمیرات شمارهها 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  ۶۰هزار تومان تخلف است
ســازمان تعاون روســتایی اعالم کرد که فروش مرغ باالتر از
۶۰هزار تومان تخلف است .این سازمان به افزایش غیررسمی
قیمت مرغ در هفتههای اخیر اشاره کرده که هر کیلوگرم از این
محصول حدود 5تا 10هزار تومان گرانتر از نرخ مصوب بهدست
مصرفکنندگان میرسد.
پسته فندقی  ۵۰هزار تومان ارزان شد
مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکتهای تعاونی تولیدکنندگان
پسته ایران ،از کاهش  ۵۰هزارتومانی قیمت عمده پسته فندقی
نسبت به  ۴ماه قبل خبر داد .محمود صادقی گفت :بهرغم آسیب
20درصدی سرما و سیل به باغات پسته استان کرمان ،امسال
حدود  ۱۲۰هزار تن محصول پسته از باغات برداشت میشود که
نسبت به تولید  ۱۳۵هزار تنی سال گذشته تفاوت چندانی ندارد.

آمارها نشان میدهد میزان تولید
خودروهای ســواری در نیمه دوم
خودرو
ســال 11.4درصد افزایش یافته و
جمعا 477هزار دستگاه خودروي سواری تولید شده
ی در نیمه نخست
است یعنی شرکتهای خودروساز 
امســال ماهانه 79هزارو 500دســتگاه خودروي
سواری تولید کردهاند .با این حال روز گذشته معاون
وزیر صنعت وعــده داد در نیمه دوم ســال ماهانه
100هزار خودرو فروخته خواهد شد و قرعهکشی بر
مبنای ثبت نام در ســامانه یکپارچه فروش خودرو
حذف خواهد شــد .او همچنین مدعی شــد تعداد
خودروهای ســواری عرضه شــده به بازار در نیمه
نخســت ســالجاری رشــد 283درصدی داشته
درحالیکه اطالعات منتشــر شــده از شرکتهای
خودروسازی در سامانه کدال نشــان میدهد این
میزان رقمی معادل 25.7درصد بوده است.
بــه گــزارش همشــهری ،آمارها نشــان میدهد
میزان تولید خودروهای ســواری تولید شــده در
نیمه نخست امسال در شــرکتهای ایران خودرو،
سایپا و پارس خودرو 48هزارو 710دستگاه یعنی
11.4درصد بیشــتر از پارسال بوده اســت .با این
میزان افزایش ســطح تولید خودروهای سواری به
476هزارو 969دستگاه رسیده است .این شرکتها
در نیمه نخست سال ماهانه بهطور متوسط 79هزار
500دســتگاه خودروي ســواری تولید کردهاند و
چنانچه همین روند تا پایان ســال ادامه یابد جمع
کل تولید شــرکتهای خودروســازی در خوش

نام شرکت
ایران خودرو
سایپا
پارس خودرو
جمع

تولید(دستگاه)
۲۵۶۶۹۰
۱۵۸۰۱۸
۶۲۲۶۱
۴۷۶، ۹۶۹

6ماه 1401

بینانهترین 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 آمارهای موجود نشان میدهد 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 قرعهکشــی برای همه خودروسازان
به غیراز یک خودروساز حذف شــود .با این حال او
آمارهایی را در مورد میزان رشد تولید خودرو ارائه
کرد که با آمارهایی که خودروســازان در ســامانه
کدال منتشر کردهاند ،تطابق ندارد .بهگفته او تعداد

خودروهای ســواری عرضه شــده به بازار در نیمه
نخست سالجاری 283درصد رشــد داشته است
درحالیکه اطالعات منتشــر شــده از شرکتهای
ی نشان میدهد این میزان رقمی معادل
خودروساز 
25.7درصد است.
فروش ماهانه  ۱۰۰هزار خودرو

معاون وزیر صنعت دیروز اعالم کرد برنامه افزایش
تولید خودرو در نیمه دوم ســال دنبال خواهد شد
و ماهانه بهطــور منظم 100هزار دســتگاه خودرو
در معرض فروش گذاشــته خواهد شــد .منوچهر
منطقی تأکید کرد :با توجه به اینکه در  ۶ماه نخست
سالجاری  ۴۰۲هزار خودروی ســواری کامل در
2خودروساز بزرگ به بازار عرضه شده که در مقایسه
با مدت مشابه ســال گذشته ،رشــد بیش از ۲۸۳

جزئیات واردات خودرو به کشور اعالم شد

در شــرایطی که برخی خبرها حاکی از آن است كه واردات خودرو قرار اســت از آذرماه آغاز شود
روزگذشته سخنگوی وزارت صنعت جزئیات تازهتری از این طرح ارائه کرد .بهگفته قالیباف ،هماکنون
درخواست واردات خودرو به وزارت صمت ارسال شده ،اما بخش عمده درخواستها ناقص بودهاند که
ممکن است فرایند بررسی صالحیت واردات خودرو توسط افراد به طول بینجامد .او با بیان اینکه در حال
بررسی درخواستهای ارسال شده به وزارت صنعت برای واردات هستیم توضیح داد :دولت خودرو وارد
نمیکند .ما شرایطی را برای واردات خودرو تعیین کردهایم که یکی از آنها داشتن استانداردهای الزم
است .اینکه خودروهای وارداتی تولیدِ کدام کشور هستند بستگی به واردکنندگان و تعامالت آنها با
سایر کشورها دارد .قالیباف با بیان اینکه نمیتوان تاریخ مشخصی برای واردات خودرو درنظر گرفت،
افزود :فرایندهای واردات خودرو منحصر به وزارت صنعت نیست و دستگاههای دیگر نیز در این بخش
نقش ایفا میکنند؛ بهعنوان مثال وزارت صنعت نمیتواند 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 بهزودی آییننامه اجرایی آن را اطالعرسانی خواهیم کرد.

مکث

فروش(دستگاه)
۸۹۷ ،۲۷۹
۲۸۲ ،۱۸۸
۵۰۶ ،۶۷
۶۸۵ ،۵۳۵

مقایسه تولید و فروش خودروهای سواری در نیمه نخست سال نسبت بهمدت مشابه پارسال
تغییرات تولید
6ماه 1400
مقدار(درصد)
مقدار(دستگاه)
فروش(دستگاه)
تولید(دستگاه)
24.6
۵۰، ۷۵۶
۱۹۱، ۶۷۶
۲۰۵۹۳۴
-3.8
-۶، ۲۹۰
۱۷۱، ۲۶۵
۱۶۴۳۰۸
7.3
۴، ۲۴۴
۶۳، ۳۶۶
۵۸۰۱۷
11.4
۴۸، ۷۱۰
۴۲۶، ۳۰۷
۴۲۸، ۲۵۹

درصدی را نشان میدهد ،در عمل غیراز محصوالت
یک خودروساز ،همه خودروها از فرایند قرعهکشی در
سامانه یکپارچه فروش خودرو خارج شدهاند.
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 شرکتهای خودروســاز با توجه به متعادل
بودن عرضه و تقاضا ،توسط خود شرکتها یا از طریق
بورس کاال انجام میشود.
بهگفتــه منطقــی فــروش محصوالت شــرکت
ایرانخودرو نیز در نیمه دوم سال در سامانه فروش
خود این شرکت انجام خواهد شد .سخنگوی وزارت
صنعت نیــز در اینباره توضیح داد :ســامانه جامع
فروش منحصر به ایران خودرو شده است و هماکنون
سایپا خودرویی برای عرضه در قرعهکشی ندارد .در
نیمه دوم ســال همان اتفاقی که برای خودروهای
سایپا رخ داد برای خودروهای ایرانخودرو نیز تکرار
خواهد شد و مطابق با قولی که داده شد تا پایان سال
فرایند قرعهکشــی بهصورت کامــل حذف خواهد
شد .امید قالیباف تأکید کرد :قرعهکشی منحصر به
تولیدات ایران خودرو میشود و بهتدریج خودروهای
ایرانخودرو نیز از قرعهکشی خارج میشوند و در گام
نخست تارا از فرایند قرعهکشی حذف شد .او اضافه
کرد :ترافیک تقاضا در 3خودروي پژو  207 ،206و
پژو پارس است و باید تا پایان سال افزایش تولید را در
این  3خودرو متمرکز کنیم.
تغییرات فروش
مقدار(درصد)
مقدار(دستگاه)
46.0
۸۸، ۲۲۱
9.9
۱۷، ۰۱۷
6.5
۴، ۱۴۰
25.7
۱۰۹، ۳۷۸

عبور بازار میوه ازگرانی

توزیع میوههای فصل سرد ،میانگین قیمت را در بازار میوه
از 60هزار تومان به 45هزار تومان کاهش داده است
در دومین هفتــه از پاییز ،میوههای فصل ســرما در
مغازههای میوه فروشی متنوعتر شدهاند و پوست سبز
بازار
نارنگیها هم کمکم نارنجی شده اما هنوز 70درصد بازار
در اختیار میوههای تابستانی است .سیب و انار و نارنگیهای پوست سبز
نزدیک به یک ماه است که به بازار آمدهاند و به تازگی پرتقال و کیوی و
خرمالو هم به آنها اضافه شده ولی نکته جالب در بازار میوه قیمت پایینتر
نوبرانههای پاییزی در مقایسه با میوههای تابستانه است.
از گالبی شــاه میوه با قیمت باالی 100هزار تومانیاش که صرفنظر
کنیم ،میانگین قیمت دیگر میوههای درختی در مغازههای سطح شهر
تهران تابستان امسال هرگز از 60هزار تومان پایینتر نیامد و این نرخهای
نجومی باعث شد بیشــتر خانوادهها بهجای انواع میوههای درختی به
ســمت میوههای جالیزی مثل هندوانه و طالبی و گرمک بروند که با
احتســاب قیمت هر کیلو ،انتخابهای بهصرفهتری بودند .این قیمت
باال هنوز هم وجود دارد و با اینکه فصل برداشــت بیشتر این میوهها به
آخر رسیده قیمت از حوالی 60هزار تومان پایین نیامده است .در یکی از
مغازههای میوهفروشیغرب تهران ،هر کیلو آلو شابلون 56.800تومان،
شلیل و شبرنگ 60هزار تومان ،هلو هسته جدا 45هزار تومان ،انگور قرمز
بیدانه ارومیه 85هزار تومان ،انگور بیدانه زرد 68هزار تومان ،شــلیل
شــمس 68هزار تومان ،هلو انجیری 53هزار تومان و گالبی 115هزار
تومان به فروش میرسد.
این در حالی اســت که جز خرمالــوی 60هزار تومانــی ،قیمت دیگر
میوههای 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
میوهها حدود 45هزار تومان است درحالیکه هنوز هیچکدام به مرحله
عرضه انبوه نرسیدهاند.

گرانی دیگر کاالها میوه را گران کرد

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران با اشاره به اینکه بخش
زیادی از میوههای تابستانه از شهرهای اطراف پایتخت تامین میشود،
هزینه پایینتر حملونقل بار از این شهرها به تهران را عاملی برای توزیع
ارزانتر دانست و به همشهری گفت :معموال به این شکل است که پایان
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در مبادالت دیروز بازار سرمایه ،قیمت سهام
179شرکت رشد و 415شرکت کاهش یافت .قیمت
سهام 23شرکت هم تغییر نکرد.
ارزش بازار سهام
ارقام به هزارمیلیاردتومان
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ارزش کل ســهام شــرکتهای 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 ،هماکنون معادل 178میلیارد و 420میلیون دالر است.
ارزش معامالت بازار سرمایه
معامالت خرد

کل معامالت
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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 معامــات عمــده اختصــاص یافــت.
ایــن ارقــام نشــان میدهــد ارزش کل معامــات خــرد
در دادوســتدهای دیــروز 375میلیــارد تومــان معــادل
17.6درصد افت کرده است.

چهرهها

قیمت میوههای زمستانه رقابتی است

فروشندهها دلیل این اختالف قیمت را ماندگاری باال و قابلیت میوههای
زمستانی برای نگهداری طوالنی مدت میدانند که باعث میشود ضایعات
آنها به حداقل برسد ،درحالیکه میوههای تابستانی با توجه به ظرافت
و حساسیت بافت آنها چنین شرایطی را ندارند و توزیع و نگهداری آنها
پرهزینهتر است .یکی از فروشندگان در این زمینه به همشهری گفت:
بارهایی که ضایعات میدهند قیمت باالتری دارند و به همین دلیل در
میان میوههای پاییزی خرمالو 2برابر نارنگی قیمت دارد .دلیل دیگری
که برای نرخ مناسبتر میوههای نیمه دوم سال عنوان میشود این است
که بهطور کلی حجم بار زمستانی بیشتر از تابستانی است.
یکی از فعاالن بازار میوه با بیان این موضوع در گفتوگو با همشــهری
افزود :با اینکه مرکبات در شمال و جنوب کشور تولید میشود اما محصول
شمال ،کل نیاز کشور را جواب میدهد و فراوانی بار ،قیمتها را رقابتیتر
میکند .بهگفته 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 اقصینقاط
کشور و در حجمهای کمتر تامین شود و گذشته از این امکان نگهداری
طوالنیمدت در انبار و ســردخانه وجود ندارد .این عامل البته از سوی
برخی دیگر از کارشناســان ،بهعنوان مولفهای در جهت کاهش قیمت
شناخته میشود.
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فصل و میوههای آخر بار باید ارزانتر باشند و قیمت مناسبتری داشته
باشند درحالیکه امسال شــرایط برعکس شده و نوبرانههای ما قیمت
مناسبتری دارند .اســداهلل کارگر افزود :با توجه به اینکه امسال مورد
مهمی از آفت ،سرمازدگی یا آسیب در باغهاي میوه تابستانه نداشتیم این
انتظار وجود داشت که در طول تابستان و با عرضه انبوه قیمتها کاهش
داشته باشد که این اتفاق در حد انتظار ما نیفتاد.
وی با اشاره به اینکه قیمت بیشتر انواع میوههای درختی تابستان هنوز از
توان خرید بخشی از مردم باالتر است ،افزود :رشد قیمت دیگر کاالها بر
قیمت میوههای تابستانه تأثیر گذاشت و درحالیکه بهترین سال تولید
را پشت سر گذاشتیم و میوهها بیشتر از حاشیه تهران تامین شد اما به
لحاظ افزایش نرخ در دیگر کاالها ،قیمت میوه را باال نگه داشت .کارگر
ادامه داد :میوههای ورودی فصل ما امسال خوشبختانه قیمت مناسبی
دارند و با گذشــتن از زمان نوبرانه و با توزیع انبوه قیمتها قطعا از این
مقدار هم پایینتر میآید .رئیس اتحادیه فروشــندگان میوه و سبزی
تهران درباره تامین بازار میوههای زمستانی گفت :درحال حاضر همه
میوههای زمستانه شامل سیب ،نارنگی ،لیمو شیرین ،پرتقال ،کیوی،
انار و خرمالو در میدان اصلی و مغازههای شــهر تهران عرضه شده و ما
تنها منتظر انبوه شدن توزیع این میوهها هستیم .کارگر افزود :با توجه
به کیفیت نهچندان باالی میوههای ابتدای فصل ،یک ماه ابتدای پاییز
را هم کماکان میوههای تابستانه مورد استقبال مردم است اما در ادامه با
توزیع انبوه زمستانهها بازار و قیمتها متعادلتر میشود.

احسان خاندوزی
وزیر اقتصاد
در ابتــدای ســال وضعیــت تولیــد منفی
 ۵.۸بــود که در شــهریور ماه ســالجاری
به مثبت ۶.۷ .رسید .همچنین کاهش
قطعی برق و اقدامات حمایتی دولت از
تولید موجب شــد تا رشــد اقتصــادی در
بهــار ســال  ۱۴۰۱بــه ۴.۳درصــد برســد.
همچنین تورم تولیدکننده وضع بهتری
دارد بهطوری کــه این عــدد از ۷۳درصد
تورم تولیدکننده در بهار سال گذشته به
۴۹درصد در بهار امسال کاهش یافت.
امیر هامونی
مدیر بازار متشکل معامالت ارز
پیـــــش از ایـــــن نــــرخ ارز فقــــــط روی
ویترینهــای صرافیهــا موجــود بــود و
مــردم باید بــا مراجعــه حضــوری صرافی
مدنظــر خــود را انتخــاب میکردنــد امــا
باتوجه به بخشنامه اخیر بانک مرکزی،
از دیروز عالوه بر نمایش نرخ صرافیها
شاهد آن هستیم که نرخ خرید و فروش
روی ســامانه بازار متشکل معامالت ارز
ایران نمایــش داده میشــود .همچنین
طــی ۲۰روز تعییــن شــده بــرای دریافــت
ارز اربعیــن ،یکمیلیــون و ۱۷۰هــزار نفر
نسبت به دریافت ارز اقدام کردند.

حاال با کیروش
شانسصعودداریم

10سال پیش آرزوی
امروزم را داشتم

دوئل ایرانی
پیشچشمکیروش

حشمت مهاجرانی اعتقاد دارد تیم
کیروش میتواند از گروهش باال بیاید

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

امشب طارمی و سردار برای پست
شماره 9تیم ملی با هم رقابت میکنند
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برخالف تصور بیشتر آدمها ،اگر در یک خانواده
فوتبالی به دنیا آمده باشــی ،کار سادهای برای
فوتبالیستشــدن نداری؛ چراکه باید در سایه
انتظار ســنگین ،مقایســههای همیشگی و
سختگیریهای قابلتوجهی رشد کنی .برای
ارلینگ هالند اما ،همــه دیوارها فروریختنی
بهنظر میرسند .او بیشــتر از استعداد ،با یک
«انگیزه» بزرگ متولد شد؛ با یک نقش ه که انگار
همیشه توی جیبهایش بودند .او میخواست
حــق پــدرش را از فوتبال بگیــرد؛ پدری که
نتوانسته بود به همه خواستههای فوتبالیاش
برسد؛ پدری که در لباس سیتی در برخورد با
یک منچستری ،آسیب دید و خیلی زود ناچار
شد فوتبال را کنار بگذارد .ارلینگ ،بیصبرانه در
انتظار نخستین برخورد با منچستریونایتد بود.
وقتی که در اتریش فوتبال بازی میکرد ،یونایتد
و مربی هموطن او سولسشر برای خریدش قدم
جلو گذاشتند اما پاسخ هالند ،یک «نه» بزرگ
ِ
سمت قرمزرنگ شهر منچستر بود .او
و قاطع به
به دورتموند رفت ،با شرایط بازی در لیگهای
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 هالن ِد 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 همهچیز را از بین برد.
او مثل آوار ،روی سر یونایتدیها خراب شد و در
پایان مسابقه ،یک جمله کنایهآمیز برای تیم
رقیب کنار گذاشت« :منچستر ،آبی است!»
کاری کــه هالنــد در دربی منچســتر انجام
داد ،بازی بــا اعداد و ارقام بود؛ مهارنشــدنی و
اعجابآور .او تبدیل به نخستین بازیکن تاریخ
لیگ برتر شد که در نخستین تجربه حضور در
دربی منچستر هتتریک میکند .از سال1970
و بعد از فرانسیس لی ،هیچکدام از ستارههای
ســیتی موفق نشــده بودند در لیگ برتر 3بار
دروازه منچستر را باز کنند و هالند بهسادگی
آب خــوردن چنین کاری انجام داد .ســیاهه
رکوردهای استثنایی او در این بازی ،همینجا
تمام نمیشــود .هالند در این نبرد نخستین
فوتبالیست تاریخ لیگ برتر لقب گرفت که در
3دیدار خانگی پیاپــی برای تیمش هتتریک
میکند .این روزها اگر بلیت ورزشگاه اتحاد را
داشته باشید ،شانس تماشای هتتریک ستاره
نروژی حتی بیشتر از احتمال تماشای باران در
شهر منچستر است! او همچنین در این نبرد به
دومین گلزن جوان تاریخ دربیهای منچستر
تبدیل شــد و پشت ســر کلچی ایهاناچو قرار
گرفت3 .هتتریک در 8مسابقه 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 هتتریک کند و سریعترین
زمان رســیدن یک مهاجم به 3هتتریک در
تاریخ لیگ برتر را رقم بزند .حاال دیگر هیچکس
درباره نام آقای گل این فصل لیگ برتر تردیدی
ندارد .حــاال دیگر هیچکــس او را رقیب هری
کین و داروین نونیز نمیداند .هالند در کالس
دیگری فوتبال بازی میکند .قبل از انتقال این
ستاره به لیگ برتر ،خیلیها درخشش او را به
بوندسلیگا ربط میدادند و باور داشــتند که
این ســتاره در انگلیس ،هرگز به اندازه دوران
حضورش در آلمان گل نمیزند .رســیدن به
14گل در 8بازی لیگ برتری اما چیز دیگری
میگوید .هالند ابهت فوتبال انگلیس را به بازی
گرفته است .بازیکنی که در زمین فوتبال ،انگار
پشت میز صبحانه نشســته و مشغول بلعیدن
همهچیز شده است!
دنیای فوتبال در عصر افول مســی و رونالدو،
ستارهای نداشت که اینچنین چشمها را خیره
کند .شاید تصور میشــد کیلیان امباپه همان
ستارهای اســت که در این عصر بیشتر از همه
میدرخشد اما شــاید این ارلینگ هالند باشد
که به عدد و رقمهای حیرتآور دوران مسی و
رونالدو حمله میکند .او میتواند پادشاه جدید
فوتبال اروپا لقب بگیرد؛ یک فوتبالیست کامل
که هم قدمهای بلندی دارد ،هم ســریع است،
هم شوتهای خوبی میزند ،هم ضربههای سر
درخشــانی دارد و هم روبهروی 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
میآمد ،چندبار فاتح جام جهانی میشد اما فعال
ماموریت بزرگ زندگیاش ،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
جاهطلبش ،میخواهد در همه لیگهای معتبر
دنیا بازی کند و هــر چند فصل یکبار تیمش را
تغییر بدهد .او فعال در بوندسلیگا یک ستاره بوده
و در لیگ برتر هم احتماال جامهای زیادی را درو
خواهد کرد .همهچیز برای هالند ،مثل یک فیلم
نقش اول
سینمایی پیش میرود؛ فیلمی با یک ِ
ضدضربه .هنوز قرار اســت سکانسهای جذاب
زیادی به این فیلم اضافه شود.
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نكته بازی

چهره روز

تقریبا همین کار را هم کرد

مددی در كار نبود!

پنالتی اعالمشده به سود پرسپولیس
در بازی با تراکتور بسیار عجیب بود
و با هیچ منطقی جور درنمیآمد.
اصــا مشــخص نشــد موعود
بنیادیفــر چه چیــزی را پنالتی
گرفت .تراکتوریها بهشدت 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 میکنم
برای شخصیت پرســپولیس هم خوب نبود این پنالتی گل
شود .اگر جای ترابی بودم توپ را بیرون میزدم .بهعنوان 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 فوقالعاده بد به وسط دروازه زد.

خزان سرخ

افت ستاره هلندی؟

یورگن لوکادیا پیش از فرا رسیدن
تعطیالت لیگ برتــر ،بهترین و
آمادهترین ستاره لیگ برتر بود،
اما بهنظر میرســد 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 یکبار 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 میکند.
کلیدواژه؛ فحش پرتغالی

بهنظر میرسد ســطح منازعات در
فوتبال ایــران روزبــهروز نازلتر
میشود و حاال کار به جایی رسیده
که کلیــدواژه بحثها به «فحش
پرتغالی» کشیده است .بعد از جار
و جنجالی که ریکاردو ســاپینتو پس
از دریافت کارت قرمز در دیدار با گلگهر ســیرجان به پا کرد،
نیمکت تیم حریف مدعی شد سرمربی استقالل اقدام به فحاشی
کرده است .از این طرف اما استقاللیها در دفاع از سرمربیشان از
گلگهریها پرسیدند« :شما از کجا فحش پرتغالی بلد هستید؟»
حاال هم هاشم بیکزاده ،دســتیار امیر قلعهنویی در این مورد
گفته« :زمانی که فوتبال بازی میکردم  3الی 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.

فوتبال ایران
به رنگ تحول!
موتور تیم قربان بردیاف ،باالخره روشن شده و آنها
خودشان را به آرامی به صدر جدول نزدیک میکنند
قبل از مسابقه حســاس با پرســپولیس در آزادی ،همه آمار و ارقام
کامال علیه تراکتور بودند .این تیم در هر 6بازی گذشــتهاش مقابل
پرسپولیس بازنده شــده بود و از آخرین پیروزیاش در مقابل این
حریف ،سالهای زیادی میگذشــت .تراکتور در مقابل تیمی قرار
گرفت که صدرنشین بدون شکســت لیگ برتر محسوب میشد و
در 2فصل گذشته ،هرگز طعم شکست در یکدیدار لیگ برتری در
استادیوم آزادی را نچشــیده بود .شانس موفقیت تراکتور در چنین
مسابقهای اصال زیاد بهنظر نمیرسید اما آنها توانستند زمین مسابقه
را با برد ترک کنند و به طلســم طوالنی شکســتخوردن در برابر
پرسپولیس پایان بدهند .تیم تبریزی حاال بیشتر از همیشه به چنین
نتیجهای نیاز داشت؛ نتیجهای که شاید حکایت از شروع یکعصر
تازه در این تیم داشته باشد .البته که نمایش تراکتور در آزادی ،کامل
و بینقص نبود .آنها حتی به حریــف پنالتی هم دادند و این احتمال
وجود داشــت که برتریشان را از دســت بدهند اما از خط دروازه و
محمدرضا اخباری تا نوک حمله بــا محمد عباسزاده ،تراکتوریها
به خوبی به وظایفشــان عمل کردند تا مهمترین بردشان را در این
فصل جشن بگیرند.
تیم مشــکیپوش عصر یکشــنبه در آزادی ،همان تیــم متزلزل
هفتههای ابتدایی لیــگ برتر بود .تیمی کــه در 4هفته اول ،حتی
یکبرد هم بهدست نیاورد اما در 3مســابقه بعدی ،برنده شد و هیچ
گلی هم دریافت نکرد .سیر تحولی تیم بردیاف ،خیلی زود طی شده
و آنها هفته به هفته ،نمایش بهتری در زمین داشتهاند .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 آسیبپذیر چند فصل
گذشــته نخواهد بود .تراکتور با تغییرات بسیار زیادی روبهرو شد تا
راه اصولی پیشرفت را پیدا کند .حاال بردیاف و شاگردها بیشتر از هر
چیز دیگری ،به زمان نیاز دارند تا بتوانند به تکامل دلخواهشان 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 موفقیتهای فوقالعادهای قرار خواهد گرفت .آنها با پشت سر
گذاشتن این سالهای 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.

یک روز بعــد از تاخیــر فاجعهبار 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
میکند ،حتی توانایی آمادهکردن نورافکن برای شروع
مسابقه را هم نداشت و از آنجایی که خیلی زود هوا به
سمت تاریکی میرفت ،داور تصمیم گرفت مسابقه
را تا روشنشــدن کامل نورافکنها شروع نکند .این
اتفاق در کشوری که همسایهاش بهزودی جام جهانی
را برگزار خواهد کرد ،تاســفبار به نظر میرســید.
ساعاتی بعد اما حکم برکناری احمد مددی از مدیریت
مجموعه ورزشی آزادی روی خروجی خبرگزاریها
قرار گرفت .مهمتر از این برکناری اما این سوال بزرگ
است که اساسا مدیری مثل مددی ،با چه کارنامهای 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 مدیریتاش حتی
نمیتوانســت یک زمین تمرین برای استقالل مهیا
کند ،حــاال مدیر مهمتریــن و بزرگترین مجموعه
ورزشی کشور شده بود؟ مددی در استقالل نه فقط
با اعضــای کادر فنی ،بلکه با گروهــی از بازیکنها 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 پایینتر 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 نگرانکننده بودند .حاال هم این
احتمال وجود دارد که مددی بعد از ترک این جایگاه،
یک پســت مدیریتی دیگر در فوتبال ایران به دست
بیاورد؛ چراکه ظاهرا فوتبال ایــران برای مدیرانی از
این دست ،هیچ بنبستی 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 ،تصمیمهای
اشتباه زیادی گرفته بود .خبر برکناری این مدیران
را باید بــه فال نیک گرفت اما اتفــاق بهتر زمانی رخ
میدهد که آنها اصال به چنین جایگاههایی در فوتبال
ایران نرسند!

پرسپولیس در نخستین نمایش پاییزیاش ،نشانی از تیم قبل از تعطیالت نداشت
در آخرین روز هفته هفتم ،پرسپولیس با یک گل برابر تراکتور
شکست خورد تا طلسم 8سال شکستناپذیری سرخها مقابل
این تیم از بین برود .تنها گل این مسابقه را محمد عباسزاده،
مهاجم پیشین پرســپولیس وارد دروازه قرمزها کرد و البته هر
2تیم هم یکبار تیر دروازه همدیگر را به لــرزه درآوردند .این
نخستین شکست پرسپولیس در لیگ بیستودوم بود که بهنظر
میرسد تمرکز پایین سرخها ،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  4برد پیاپی و نمایشهایی که یکی از یکی بهتر
میشد ،نوید رســیدن به بلوغ فنی و تاکتیکی را میدادند ،اما
نخســتین بازی پاییزی آنها هرگز چنین رنگ و بویی نداشت.
یحیی گلمحمدی 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 میکردند اما روز ،روز هیچکدام از عناصر هجومی
سرخپوشان نبود .لوکادیا که حتی در بدترین شرایط ممکن هم
بازیکن استانداردی بهنظر میرســد ،یک توپ را به تیر دروازه
حریف زد ،اما مهدی ترابی بهترین بخت پرسپولیس برای کسب
حداقل یک امتیاز را با از دستدادن 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 میخورد ،فقدان تمرکز
کافی نزد پرسپولیسیها بود .یحیی گلمحمدی در نشستهای
خبری قبل و بعد از مســابقه به صراحت اعالم کــرد در مورد
«فوتبال» حرفی ندارد و این موضوع در نوع بازی پرسپولیسیها
و نیز اظهارات برخی از آنها در پایان مســابقه مشخص بود .در

نتیجه پرسپولیس یکی از ســردرگمترین نمایشهای سالیان
اخیرش را ارائه داد ،طوری که به قول گلمحمدی شاید تراکتور
میتوانســت چند گل دیگر هم به این تیم بزند .توجه داشــته
باشید سرخپوشان در حالی برابر تراکتور شکست خوردند که
تیم حریف بهدلیل نقص فنی هواپیما ،تازه صبح روز بازی موفق
به حضور در تهران شده بود.
پنالتیزن تیم عوض میشود

در بازی با نفت مسجدســلیمان پنالتی بهدســت آمده برای
پرسپولیس را یورگن لوکادیا زد که گل شد و کامبک سرخپوشان
رقم خورد .حتی آن روز هم مهدی ترابی پنالتیزن 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 پنالتیزن اول قرمزها در ادامه فصل شود.
به هر حال ،لوکادیا نشان داده حرفهایتر است و شرایط روحی
و روانی بهتری دارد.

شانس صعود داریم

حشمت مهاجرانی که خودش در  1978آرژانتین سرمربی تیم ملی بوده ،اعتقاد دارد تیم کیروش
میتواند از گروهش باال بیاید
امیرحسین اعظمی| تیم ملی فوتبال ایران در راستای آمادهسازیاش
برای حضور در جامجهانی 2022قطر2 ،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 نگاهها به آینده این تیم در جامجهانی
تغییر کند .حشمت مهاجرانی ،سرمربی تیم ایران در جامجهانی1978
آرژانتین ،یکی از نفراتی است که به آینده به تیم ملی با مربی پرتغالیاش
خوشبین است.
کیروش تغییر کرد

مهاجرانی صحبتهایش را با اشــاره به بازگشت کیروش به تیم ملی
شروع میکند و میگوید« :زمانیکه رفتار کیروش 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 کیروش به مهدی تاج احتیاج دارد و هم تاج به کیروش.
مسئله مهم این است که سرمربی تیم ملی در فاصله کمی که تا شروع
جامجهانی باقیمانده ،باید روی مســائل فنی تمرکــز کند تا ایران در
بهترین شرایط ممکن راهی جامجهانی شود .به اعتقاد من تغییر کادر
فنی و آمدن کیروش یک اتفاق منطقی بود چراکه او برخالف فوتبال ما
ضعف برنامهریزی و تشکیالتی ندارد».
آزاد گذاشتن بازیکنان

او در ادامه ســراغ بازی با اروگوئه میرود و میگوید« :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

تواناییهایش را از دست میدهد ولی کیروش در بازی با اروگوئه و در
زمانهای خاصی از بازی ،شــاگردانش را آزاد گذاشت و این نشانههای
خوبی به ما داد .بازیکنان ما بینالمللی هســتند و حــاال این توانایی را
دارند که در بازیهای سخت هم خودشــان را نشان دهند .البته در این
بازی و همچنین بازی با ســنگال ضعفهایی در خط دفاعی دیده شد
ولی کیروش این توانایی را دارد ضعفها را تا شروع جام به کمترین حد
ممکن برساند».
شانس صعود داریم

مهاجرانی درخصوص شــرایط تیمهای گروه ایران و شانس صعود هم

پایان اعالم نشده

مهدی مهدویکیا و تیم ملی امید؛ رؤیایی که به پاریس نرسید
درســت از روزی که مهدی تاج به فدراســیون فوتبال بازگشت و
تغییرات فوری در راس کادر فنی تیم ملی بزرگســاالن اجرا شد،
انتظار میرفت دامنه این تغییرات به تیم ملی امید هم کشیده شود.
تقریبا همه میدانستند که احتمال ادامه حضور مهدوی مهدویکیا
در این منصب چندان باال نیســت .او نتایج خوبی بهدست نیاورده
بود ،اگرچه این موضوع با توجه به جوانســازی تیــم ملی امید و
هدفگذاری مهدویکیا برای آماده کردن تیم در انتخابی المپیک
2024پاریس قابل توجیه بهنظر میرســید .با ایــن همه اما ،خود
مهدویکیا هم از شرایط کارش در تیم امید راضی نبود .باشگاهها با
این مربی همکاری نمیکردند و او به دفعات گفته بود« :با این شرایط
تیم ملی امید حتی به فرودگاه هم نمیرسد ،چه برسد به پاریس».
حتی حضور تیم ملی امید کشورمان در بازیهای کشورهای اسالمی
هم بهدلیل همین عدمهمکاری باشگاهها 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 نمیتواند
به پرســشهای آنان جواب بدهد .به این ترتیب روشن شد که کیا
دیگر مایل به ادامه همکاری نیست و بعید بهنظر میرسد 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 نهتنها
شأن خود اسکو در آن رعایت نشده بود بلکه عمال حضور مهدویکیا
در تیم امید را نیز نادیده میگرفت و توهین به او به شمار میآمد .در
هر صورت بهنظر میرسد این رابطه ،در همین نقطه به پایان رسیده
و تیم ملی امید با سرمربی دیگری راهی مسابقات انتخابی المپیک
پاریس خواهد شد.

سوژه روز
واجب؛ خیلی واجب

نظرات مثبتی دارد« :به هر حال خیلی از فوتبالدوستان ایرانی توقع
دارند که ایران به مرحله حذفی جامجهانی راه پیدا کند ولی این کار
ساده نیســت .بازی اول ما با انگلیس بســیار مهم و تأثیرگذار است.
بازیکنان خودشان را باور کردهاند که میتوانند مقابل تیمهای بزرگ
خودی نشان دهند .تیم ملی انگلیس و ولز فوتبالی با تکیه بر سرعت و
قدرت انجام میدهند 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 ملتهای اروپا بخوریم،
انگلیس تیم خوبی است که خوب فوتبال بازی میکند و باالنس خوبی
در دفاع و حمله دارد .در مورد آمریکا هم باید بگویم که تیم فعلی آنها
از تیم ملی  1998قویتر است ولی نمایش ما برابر اروگوئه باعث شد تا
بازیکنان خودشان را باور کنند .مسئله مهم این است که در جامجهانی
کمترین ضعف را در کارهای دفاعی داشته باشیم تا بتوانیم نتایج خوبی
بگیریم».

باز هم جای خالی کمک داور
ویدئویی به چشم آمد
 2پنالتی در دقایق پایانی  2مســابقه بین گلگهر-
استقالل و پرسپولیس -تراکتور ،بار دیگر جای خالی
فناوری کمکداور ویدئویی را نشــان داد .حاال دیگر
صحبت کردن در مورد اصل این ماجرا تبدیل به کلیشه
شده ،اما این مصداقها هســتند که تازگی دارند .در
سیرجان پنالتی اعالمشده 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 وخیمتر بود ،چرا که پنالتی اعالم شده
به سود پرسپولیس با هیچ متر و معیاری درست بهنظر
نمیرسید.تراکتوریهاهمبهطورمفصلبهاینموضوع
اعتراض کردند و البته موعود بنیادیفر خوشاقبال 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 میگفت سطح اشتباهات در
فوتبال ایران بسیار بیشتر از استاندارد است .حاال باید
دید آقای مهدی تاج که گفته بود بــه ورود  VARبه
فوتبال ایران خوشبین است ،باالخره این سیستم را
وارد میکند یا نه.

یک یا 2مهاجم؟

2بازی تدارکاتی تیم ملی برابر اروگوئه و سنگال تردیدهایی را در چیدمان
خط حمله ایجاد کرده و برخی معتقدند که کیروش در ترکیب ثابت از
بین سردار آزمون و مهدی طارمی فقط از یک نفر استفاده خواهد کرد.
مهاجرانی در این خصوص میگوید« :اگر در حمله و دفاع باالنس داشته
باشــیم ،به حضور همزمان این دو بازیکن در خط حملــه نیاز داریم و
پیشبینی من این است که از هر دو بازیکن بهصورت ثابت استفاده خواهد
شد .آنها قدرت استفاده از موقعیت و دانش درگیری دارند و میتوانند در
هر لحظه درون محوطه جریمه حریفان خطرناک باشند».

لیگ برتر ایران(جام خلیج فارس)
رتبه

تیم

بازیها

برد

مساوی

باخت

گل +/-

تفاضل گل امتیاز

1

پرسپولیس

7

4

2

1

8-3

5

14

2

استقالل

7

4

2

1

9-5

4

14

3

سپاهان

7

3

3

1

9-6

3

12

4

ل گهر
گ 

7

3

3

1

9-7

2

12

5

تراکتور

7

3

2

2

6
7

فوالد

6

2

4

-

8-6
4-2

2
2

11
10

نساجی

7

2

3

2

11-8

3

9

8

ذوبآهن

7

1

6

-

4-3

1

9

9
10

مس رفسنجان

7

1

6

-

4-3

1

9

آلومینیوم اراک

7

2

2

3

2-4

-2

8

12

پیکان

7

2

2

3

3-6

نفت مسجد سلیمان

7

2

2

3

8-12

-3
-4

8
8

13
14

مس کرمان

7

1

3

3

15

هوادار

7

1

2

4

7-8
5-9

-1

6

-4

5

صنعت نفت

16

7

1

2

4

3-7

-4

5

ملوان

6

-

2

4

4-9

-5

2

11

کارلوس کیروش اینبار 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 ،کدامیک الیق حضور در ترکیب اصلی تیم ملی ایران در جام جهانی
هستند .کیروش در 2دیدار دوستانه مقابل اروگوئه و سنگال این دو مهاجم را کنار هم بازی نداد و اتفاقا هر دو
گل ایران هم توسط این دو و درحالیکه بهعنوان بازیکن ذخیره به زمین رفته بودند ،به ثمر رسید.
لورکوزن در بوندسلیگا 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
10امتیاز 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؛ 2باخت مقابل حریفان اسپانیایی و بلژیکی .حاال این دو دیدار رفت و برگشت
بین 2مهاجم ایرانی میتواند ضامن صعود یکی از 2تیم یا سقوط دیگری باشد.
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سایه اخراج

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

هر دو دیدار قبلی بین 2تیم را نماینده آلمان
برده؛ زمانی که کای هاورتس رفت و برگشت
برای این تیم گل زد و لوئیس دیاس زننده یکی
از گلهای پورتو بود .حاال آنها نیستند و نگاهها به 2مهاجم ایرانی است.

د
و
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ا
ی
ر
ا
ن
ی
پیش

طارمی در 8بازی این فصل بــرای پورتو روی 8گل تأثیر
مستقیم داشته؛ میانگین یکتأثیر روی گل در هر بازی؛5گل
و 3پاسگل .او یکبازی در لیــگ قهرمانان انجام داده مقابل
اتلتیکو که بهدلیل تمارض از زمین اخراج شده و بازی با بروخه را نیز از دست داده .عملکرد
طارمی در 2فصل اخیر با پورتو در اروپا 3گل در 12بازی بود که 2گل از این 3گل به چلسی و
یوونتوس زده شد و گلش به چلسی تا نامزدی جایزه پوشکاش زیباترین گل سال هم باال رفت.

چ
ش
م
ک

ی
ر
و
ش

امشب طارمی و
سردار برای پست
سردار در بازیهای این فصل با پیراهن لورکوزن نه پاسگل داده و نه گلی
زده و تنها یکبار با حرکت بدنش باعث شده ،همتیمیاش در موقعیت گلزنی
شماره 9تیم ملی
قرار بگیرد .او در نیمفصل دوم سال گذشــته هم وقتی از زنیت به آلمان رفت ،در
با هم رقابت
9بازی حضور داشت و یکگل و یکپاسگل به نام خودش ثبت کرد .سردار با 6گل بهترین گلزن ایرانی تاریخ لیگ
قهرمانان اروپاست؛ باالتر از طارمی و دایی 3گله و مهدویکیای 2گله و علی کریمی که یکگل زده.
میکنند
با توجه به اینکه سردار در بایر پشتسر مهاجم اصلی یعنی پاتریک شیک به بازی گرفته میشود،
شاید کیروش 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.

لواندوفسکی
در 9ب
پیرا ازی این فصل با
هن
ب
ار
سلونا موفق به
ل
و
ثبت 12گ 2
پاسگل شده؛
14تأثیر
مستقیم روی
گ 
لهای تیم.

مهمترین بازی شب اول از هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا بین اینترمیالن و بارسلونا برگزار
میشود ،درحالیکه 2تیم شرایطی کامال متفاوت دارند .اینتر 5بازی از 10بازی در
همه رقابتهای این فصل را واگذار کرده و در سریآ 4باخت و 4برد داشته؛ یعنی
50درصد احتمال دارد در هر بازی اینتر ببازد یا ببرد؛ مساویای در کار نیست.
بارسلونا فعال روی ابرها سیر میکند و بهطور مشترک و با تفاضل گل بهتر
نسبت به رئالمادرید ،در صدر اللیگا قرار گرفته است .بارسا بهترین خط
حمله اللیگا را در اختیار دارد (19گل) ،بهترین خط دفاع (یکگل)
را داشته ،بیشترین کلینشــیت ( )6را ثبت کرده ،بهترین گلزن
(لواندوفسکی 9گل) را در ترکیب داشــته و بهترین پاسورها
(فاتی و بالده 3پاس) را به میدان فرســتاده اما اینتر یکی از
3خط دفاعی بد ســریآ را دارد و بهاندازه هالند در لیگ
گل زده (14گل).
در روزهای اخیر روند برکناری سرمربیان در لیگهای
بزرگ اروپایی سرعت یافته و همین دیروز 2مربی در
ســریآ 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 3گل زده بود .الژ تنها 16ماه پس
از نونو اسپریتو در این شغل دوام آورد و در 15بازی
آخرش فقط یکبرد 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 2امتیاز (مقابل یووه و التزیو) در این
فصل با حکم اخراج روبهرو شد.
شــاید پس از 2بازی رفت و برگشــت با بارسلونا و
همچنین دیدار هفتــه آینده ســریآ 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
میرود ،جام مــیآورد و باعث افزایش درآمدها میشــود.
آخرین باری که اینتر تا پایان هفته هشــتم ۱۲امتیاز یا
کمتر کسب کرده بود ،به فصل  ۲۰۱۶-17و تیم تحت
هدایت فرانک دیبوئر برمیگردد که این سرمربی
هلندی در آن فصل خیلی زود شغلش را از دست
داده بود .توخل و پوچتینو گزینههای چینیها برای
این پست هستند.
فرنکی دییونگ ،آرائوخو و ژول کنده برای بارسا نمیتوانند به
میدان بروند و در اردوی اینتر هم لوکاکو بهطور قطع بازی را از دســت
میدهد و الئوتارو مارتینس هم بعید است به این بازی برسد .در غیاب
این دو کوریا و ژکو در خط حمله اینتر بازی میکنند.

برای بازی امشب طارمی طبق معمول باید از ابتدا
در ترکیب قرار بگیرد و سردار منتظر فرصتی باشد
تا بهعنوان بازیکن جانشین به زمین برود .شاید
وقتی او به زمین رفت ،طارمی تعویض شده باشــد؛ اتفاقی که در 2دیدار
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 استوریل3 ،پاسگل
ثبت کرد و بهترین بازیکن زمین شد اما در برد4بر یک این هفته مقابل براگا
تنها یکپاسگل داد و نتوانست به رکورد عالیاش در این فصل ادامه دهد.
براگا فصل پیش اجازه نداده بود پورتو بدون شکست قهرمان لیگ شود.
شاگردان کونسیسائو تا اینجای فصل با 19امتیاز پشت بنفیکا و همرده
با براگا در جایگاه سوم هستند و 3امتیاز با صدر فاصله دارند.
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 833روزبعد

بارسلونا پس از 28م

اه به صدر جدول اللیگا برگشت

سرانجام پس از 2سال 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
رئالمادرید .درواقع صدر جدول اللیگا پس از تقریبا
28ماه یا بهعبارت دقیقتر پس از 833روز دوباره به
رنگ آبی اناری درآمد .بارســلونا آخرین بار در هفته
بیست و نهم فصل  2019-20در صدر جدول این رقابتها
قرار گرفته بود .این در آستانه بازی امشب بارسا با اینتر
و در فاصله کمتر از 2هفته مانده به الکالسیکوی رفت
اللیگا برای روحیه بارساییها بسیار خوب است.
بنزما برای سومینبار پیاپی مقابل سرخیو ارهرا پنالتی
از دست داد .او فصل پیش در بازی با اوساسونا و همین
دروازهبان 2پنالتی در یک مسابقه خراب کرده بود.
از 7پنالتی اخیر رئال در اللیگا5 ،پنالتی خراب شده؛
بنزما و ادن آزار مقابل سلتاویگو و کریم مقابل اوساسونا
(3بار).
با ناکامی بنزما در گلزنــی و غیبت 3هفتهای او
هماکنون لواندوفســکی 9گله گزینه اصلی آقای
گلی اللیگا بهحســاب میآید و تنها امید رئالیها

غروب رونالدو
طلوع ارلینگ

کریستیانو در 2فصل اخیر گیر 2مربی بدقلق افتاده
و بهنظر میرسد در حال تمام شدن است
سولسشائر ،رالف رانگنیک ،اریک تنهاخ و حتی سانتوس،
سرمربی پرتغال افرادی بودند که رونالدو را در این یکسال
به این روز درآوردند .کریستیانو رونالدو باز هم در این فصل
موفق به گلزنی نشد .البته او در دربی منچستر نمیتوانست
از روی نیمکت دروازه منســیتی را باز کند! اریک تنهاخ
پس از پایان مســابقه در توجیه بازی ندادن به این ستاره
پرتغالی گفت نمیخواسته در آن شرایط احترام رونالدو از
بین برود .شرایط یعنی وقتی منیونایتد  5بر یک از حریف
عقب بود و درنهایت  6بر  3شکست 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 یکبار از ابتدا در ترکیب قرار گرفته.
در پرگلترین دربی تاریخ شــهر منچســتر و در روز
ناامیدی رونالدو و فرگوســن که از روی سکوها این بازی
را تماشا میکردند ،ارلینگ هالند به رکوردهای دیوانهوار
و عجیب خود ادامه داد .او 3گل و 2پاسگل 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
هتتریک شد.

هالند به نخستین بازیکن تاریخ منچسترسیتی تبدیل
شد که موفق به هتتریک مقابل منچستریونایتد در یک
بازی لیگ برتری میشود .فیل فودن نیز با هتتریک در
همین دیدار ،به دومین بازیکن تاریخ همشهریها از این
حیث تبدیل شد.
هالند در تنها  8بــازی ،به رکورد تعداد هتتریکهای
کریســتیانو رونالدو در لیگ برتر انگلیس رســید .این در
حالی است که ســتاره پرتغالی در 232بازی در لیگ برتر
انگلیس  3هتتریک داشــته اما بچهغول نروژی در تنها
8بازی به این رکورد رسیده است.
ارلینگ هالند دومین گلزن جوان تاریخ سیتیزنها در
دربی منچستر اســت .او در حالی در نخستین دربی خود
موفق به گلزنی شد که تنها 22ســال و 73روز سن دارد.
رکورد جوانترین 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 3بازی خانگی متوالی در این لیگ
موفق به هتتریک میشــود؛ مقابل کریســتالپاالس،
ناتینگهامفارست و منچستریونایتد.

حاال هالند به اندازه اینتــر در این فصل گل زده؛ یعنی
14گل در لیگ که بهتنهایی 5گل بیشتر از تعداد گلهای
یوونتوس الگری در این فصل سریآ است.
جالب اینکه مهاجم نروژی در این بازی تنها  35لمس
توپ داشــت یعنی از هر  7لمس توپش ،منسیتی 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 جوانترین بازیکنی تبدیل شد که زیرنظر
پپ گواردیوال به 50گل میرسد و رکورد لیونل مسی را از
این حیث میشــکند .گل دوم او پنجاهمین گلش برای
گواردیوال بود .فودن 22سال و 127روز سن دارد؛ جوانتر
از مســی که وقتی 50گل برای این مربی زد با 22سال و
162روز سن.
کوین دیبروینه و ســرگئی میلینکوویچ ساویچ تنها
هافبکها در  5لیــگ بزرگ اروپایی هســتند که به آمار
حداقل 20گل و 20پاسگل در 3فصل اخیر رســیدهاند.
ســرگئی ســاویچ از فصل  2020-21تاکنون 21گل و
25پاسگل برای التزیو به ثبت رسانده است.

03
03
اوساســونا
پــس از 1 2شکســت
متوالی در برنابئــو در 2حضور
اخیرش در این استادیوم کار را به
تساوی کشــاند .اوساسونا از فصل
 2020-21تاکنون 3تساوی
مقابل رئال داشته.

از
سال 2020رئال در
3بازی پیاپی مقابل اوساسونا
به تساوی رسیده که بیشترین
روند تســاوی مقابــل یکتیم
اســت؛ پس از تســاویها
مقابــل ویارئال.

این است که وینیسیوس به روند گلزنیهایش ادامه دهد.
وینیســیوس جونیور در این فصل با 6گل بهترین گلزن
فصل رئالمادرید بوده که5گل در اللیگا زده و یکی در لیگ
قهرمانان .او که تنها بازیکن فیکس رئال در همه بازیهای
این فصل بوده ،در فصل گذشته 22گل در همه رقابتها
برای این تیم به ثمر رساند و حاال در 8بازی 6گل زده .وینی
برای زدن 6گل اولش در رئالمادرید به 51بازی نیاز داشت.
این بدترین رکورد رئالمادرید در 23سال اخیر از
لحاظ حفظ دروازه خودی بود؛ 7بازی بدون کلین شیت.
آنها در هر بازی یکگل خوردهاند و این برای قهرمانی
این فصل اصــا آمار خوبی نیســت .در تاریخ اللیگا
فقط 5تیم پس از گل خوردن در 7بازی آغازین فصل
توانستند به قهرمانی برسند؛ بیلبائو در فصل،1929-30
سهویا در فصل  ،1945-46اتلتیکو در فصل ،1949-50
رئال مادرید در فصل 1978-79و بارســلونا در
فصل 1992-93و 3دهه از قهرمانی آخرین
تیم با این آمار میگذرد.
رئال برای اولینبار از فصل  1999-00در
همه 7بازی اولش در اللیگا گل خورد.
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10سال پیش آرزوی
امروزم را داشتم

منهای فوتبال
بزرگان هم کشتی میگیرند؟
طبق بندی که تیمهای لیگ برتری در قراردادها
قراردادهاند،اسمیها هم مجبورند کشتی بگیرند
لیگ برتر کشتی آزاد از 22مهر و لیگ کشتی فرنگی بهدلیل برگزاری
مسابقات امیدهای جهان از 14آبانآغاز میشود .در هر دو رشته 8تیم
حضور دارند که در 2گروه 4تیمی قرار گرفتهاند .از هر گروه 2تیم صعود
خواهند کرد و بهصورت ضربدری مسابقه میدهند تا تیمهای راهیافته
به فینال و ردهبندی مشخص شوند.

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

نازنین مالیی که برای اولینبار به فینال  Bمسابقات جهانی رسیده
کماکان از نداشتن امکانات گله دارد

مثلث قدرت در آزاد

در المپیک در سنگینوزن مسابقه دادید و در
جهانی در سبک وزن .المپیک سختتر بود یا جهانی ،آن
هم در وزن متفاوت؟

یازدهمی در بازیهای المپیک و هشــتمی در مسابقات قهرمانی
جهان2 ،نتیجه مهمی اســت که نازنین مالیی به فاصله یکسال
بهدســت آورده اســت و این روند نوید روزهای بهتری را برای او
و قایقرانی ایــران میدهد .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 اولینبار فینال
 Bمسابقات جهانی را تجربه کرد .مالیی و هم تیمیهایش مشکل
مهمی دارند؛ پیست استاندارد .مالیی میگوید تا 1700متر نفر
اول بود اما بعد از آن بهخاطر تمرین نداشتن در پیست استاندارد
نمیدانست باید چه کار کند.

با کاهش تعداد تیمهای شرکتکننده در لیگ باید گفت در رشته آزاد
3تیم و در رشــته فرنگی 2تیم متمول حضور دارند که کشتیگیران
درجهیک با آنها قرارداد میبندند .در آزاد تیمهای پتروپاالیش بلیش
تاکستان ،انبوهســازان هوتن و صنایع مازندران تیمهایی هستند که
توانستهاند عنوانداران جهان و المپیک را به خدمت بگیرند و از همین
حاال خودشــان را بهعنوان مدعی مطرح کنند .تیم بلیش تاکستان و
انبوهسازان در یکگروه قرار دارند که از حاال صعودشان قطعی به نظر
میرسد و فقط برای اینکه کدام تیم بهعنوان 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 کشتیگیرانی
که جذب کرده ،صعودش قطعی به نظر میرســد .ستارگان ساری از
تیمهای باسابقه لیگ هم در گروه «ب» قرار دارد که هر سال با حداقل
هزینه بهترین نتیجه را کسب میکند .پیشبینی میشود این تیمهم
یکی از 2تیم صعودکننده به مرحله نیمهنهایی باشد.

من سبکوزن هســتم و زمانی که در المپیک در سنگینوزن
مسابقه دادم ،کلی سروصدا کرد .آنجا رقابت با رقبای سنگینوزن
سخت بود ولی در جهانی که در وزن خودم مسابقه دادم راحت
بودم .اما جهانی سختتر از المپیک است .در المپیک نفرات از
قارههای مختلف انتخاب میشوند و بعضی از کشورها که نفرات
بهتری دارند ،نمیتوانند در مســابقات حضور داشته باشند اما
جهانی محدودیت ندارد و همه کشورها هستند .مثال در همین
با زیهای توکیو تکنفره ،ژاپن در مسابقات گزینشی طال گرفت
و من نقره اما چون ژاپن میخواست با تیم 2نفرهاش در المپیک
شرکت کند ،تک نفرهاش را نیاورد.

در ورزش بهخصوص در ورزش زنان ایران کم پیش
میآید یک نتیجه خوب تکرار شود .بعد از بازیهای المپیک
چه اتفاقی افتاد که توانستید در جهانی هم نتیجه بگیرید؟

پس رســیدن از یازدهمی المپیک به هشتمی
جهان در رقابت سختتر خیلی باید باارزشتر باشد.

مهمترین کاری که میشد انجام داد ،این بود که با مربیام طوری
برنامهریزی کنیم که روند رو به رشــد داشته باشــم .اینکه یک
ورزشکار بتواند سطح آمادگیاش را حفظ کند و دوباره به موفقیت
برسد ،خیلی سختتر از این اســت که برای اولینبار نتیجهای را
بگیرد .قبل از اینکه به مسابقات قهرمانی جهان بروم ،برنامه ما این
بود که به فینال  Bمسابقات برسم ولی هدفگذاری اصلیام این
بود که رنکینگ المپیکیام را در مســابقات جهانی ارتقاء بدهم و
این اتفاق افتاد .حضور ما در مسابقات و نتیجهای که گرفتیم حتی
خارجیها را سورپرایز کرد.

طالییهای بلگراد

کامران قاسمپور و رحمان عموزاد 2طالیی مسابقات جهانی صربستان
بودند که هر دو هفته گذشــته با 2تیم مازندرانی به توافق رســیدند.
قاســمپور دارنده 2مدال طــای جهــان در وزن 92کیلوگرم با تیم
انبوهســازان به توافق رســید و عموزاد کــه در وزن 65کیلوگرم 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 انبوهســازان کمیل قاسمی اســت؛ تیمی که هدایت آن را ایمان
محمدیان قبول کرده است .امیرحسین زارع و یونس امامی 2مدالآور
مسابقات جهانی صربستان هم با تیم پتروپاالیش بلیش تاکستان به
توافق رسیدهاند و در این میان روز گذشته زارع قراردادش را با این تیم
ثبت کرد .علی سوادکوهی و محمدجواد ابراهیمی که هردو عنواندار
آسیا هستند هم قراردادهایشان با تیم صنایع مازندران را ثبت کردند.

دقیقــا همینطــور اســت .بابــت ایــن اتفــاق خیلــی
خوشحالم.
کردهاند؟

مســئوالن ورزش هم اهمیت کار شما را درک

تازه به ایران آمدهام .پیامهای تبریک رســید ولی آنطور که باید
تبریک میگفتند ،نگفتند.

نظر مسئوالن وزارت ورزش و فدراســیون این بود که اگر امکان
گرفتن مدال و نتیجه خوب هست ،تیم اعزام شود .بهخاطر اینکه
هزینههای اعزام باال بود ،ترجیح میدادند کســی در مســابقات
شــرکت نکند اما بعد از اینکه در بازیهــای المپیک توکیو ثابت
کردیم که میتوانیم 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،
خارجیها سورپرایز شدند .چه واکنشی داشتند؟

گزارشگران مسابقات در مدتی که مسابقه میدادیم ،دائم اسم
ایران را تکرار میکردند .میگفتند کــه قایقرانان ایران هم به
سطح جهانی رسیدهاند و رقیب نفرات اول این رشته هستند و از
دورههای بعد باید روی این رقیب هم حساب کرد .آنها میگفتند
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 بازیهای المپیک توکیو استارت خورده و ادامه
دارد .میگفتند که از این پیشرفت شگفتزده 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 میداد .او 6ســال پیش در رده جوانان در
مسابقات جهانی شرکت کرده بود و بعد از آن هیچ مسابقهای 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 .یکبار هم در مسابقه
زیر23سال شــرکت کرده بودیم .این مســابقه خیلی متفاوت از
مسابقات قبلی بود .آن سالها آرزو میکردم به این جایی که امروز
هستم ،برسم که رسیدم.

اگر پیست داشتیم
مشکل این رشــته نداشتن پیست
استاندارداست و همچنان این مشکل پابرجاست.

بله پیست اســتاندارد نداریم .با مســئوالن کمیته
ملی المپیک و رئیس فدراســیون صحبت کردهایم
تا حداقل بتوانیم در اردوهای برونمرزی در پیست
مسافت بلند تمرین کنیم .در مسابقات جهانی ما تا
مسافت 1500متر با نفرات اول و دوم رقابت نزدیکی
داشــتیم .خود من تا 1700متر نفــر اول بودم اما
بهدلیل اینکه پیســت 2کیلومتر نداریم ،بعد از این
مسافت نمیدانیم چطور باید عمل کنیم .فیالبداهه
تصمیم میگیریم و عمل میکنیم .کشورهای دیگر
بیشــتر از  100بار در این پیست تمرین میکنند و
مسابقه میدهند ولی ما مسابقه به مسابقه در پیست
استاندارد پارو میزنیم.
ســاخت این پیســت در ایران
امکانپذیر نیست؟

13سال است که میگوییم پیســت میخواهیم و
هر بار مســئوالن در حد «انجام میشود»« ،پیست
م
یسازیم» قول میدهند ولی اتفاقی نمیافتد.
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 میتوانستیم انجام بدهیم که
االن نمیتوانیم.

یزدانی کشتی نمیگیرد!

حسن یزدانی ،دارنده مدال نقره جهان در مسابقات جهانی صربستان
تا به امروز با تیمی به توافق نرســیده اســت .یزدانی سال گذشته با
تیم فوالدینذوب آمل قرارداد بســت ولی تنها در تمرینات این تیم
حاضر شد و در هیچ مســابقهای روی تشــک نرفت .همین موضوع
شــائبه این موضوع را بهوجود آورد که یزدانی در قراردادش آمده که
کشتی نمیگیرد و همین مسئله حواشی مختلفی را پیرامون او و تیم
متمولش بهوجود آورد .تیم فوالدینذوب و یزدانی سال گذشته هیچ
توضیحی درباره کشتی نگرفتن یزدانی ندادند! امسال تیمهایی که با
کشــتیگیران عنواندار قرارداد ثبت میکنند ،در بندی جداگانه به
تعداد کشتیهایی که آنها باید بگیرند هم اشاره داشتهاند و از همینرو
تمام کشتیگیران باید کمکحال تیمهایشان باشند.
داستان فرنگی

فوالد مبارکه سپاهان و سیناصنعت ایذه2 ،تیم مدعی لیگ برتر کشتی
فرنگی هستند که در 2گروه مختلف قرار دارند .هدایت تیم اصفهانی را
دستیاران سابق محمد بنا ،رسول جزینی و بهروز حضرتیپور 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 نبستهو بهنظر این تأخیر
با توجه به دیر آغازشدن لیگ کشتی فرنگی قابل توجیه است.
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ساده

 -1سیاره ســرد و آبی رنگ
منظومه شمسی -بغل -سفید
 -2خمیدگی کاغذ -کمک-
دریاساالر
 -3رودخانــه ارس -قلیل-
پراکنده
 -4خاتمالشــعرا -نخستین
رقم از ســمت راست عدد-
جیوه
 -5از انواع تقســیم سلولی-
اهل رشــت -دیــوار بلند و
محکم
 -6واحد اندازهگیری طول-
بیماری کم خونی -تقاضای
محترمانه
 -7از طرحهای شناخته شده
فــرش دســتباف ایرانی -از
گندم بروید -شکاک
 -8هر نوبت نمایش فیلم در
سینما -دارای حرکت کسره
 -9نام چند تن از پادشاهان
فرانســه بود -اشــاره -اسید
نیتریک
 -10مناسب -برادر رستم در
شاهنامه -سیمی با ولتاژ صفر
 -11روش -حالتی مخصوص
زن آبستن -متنفر
 -12خدای هنــدو -اطراف
شهر -کنام
 -13چشــم دوربیــن

عکاسی -شاعران -از ظروف
آزمایشگاهی
 -14نوعــی غــذای محلی
گیالنی -اختراع گراهام بل-
دست عرب
 -15شــیعه بودن -سنگی
قیمتی -شرکتی که سرمایه
آن متعلق به چند نفر است

عمودی:

 -1زاده چهارپایــان-
هراسانگیز -حیران
 -2هر عاملی که بر چگونگی
انجام کاری تأثیر میگذارد-
ستاره -غذای بیمار
 -3لقب این شــاعر ،طوطی
بوده است
 -4معاینــه پزشــکی -از
ماشــینآالت کشــاورزی-
استوار و محکم
 -5رمــق آخــر -الزم و
ضروری -لطف و مهربانی
 -6مشــاور -ندا دهنده -در
خود فرورفتن
 -7اکنون -بدخلق و عصبی-
گله چارپایان
 -8دنیا و آخرت -شرعی
 -9پاســخ غیرارادی موجود
زنده به محــرک -بینی -از
دین برگشته
 -10محکم کردن -ســلول

جنسی ماده -مهلت دادن
 -11آقــای فرانســوی -گرفتن-
صدای پنچری
 -12ضربــهای بر صــورت -پدر-
شعله آتش
 -13از آثار آندره ژید ،نویســنده
فرانسوی
 -14حرف انتخاب -نخست زاده-
نام قدیم بیتالمقدس
 -15زیبا و جذاب -برچسب -سبک
ادبی صائب تبریزی
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روزگاری که زنان اروپایی
چادری بودند

چریک پیر چه درسی
به صدام داد؟

تعطیلی
سینماها

هم نهان
و هم نشسته پیش رو

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

نظری تاریخی به پوشش بانوان اروپایی ،تا
کونیمقرن قبل
ی 

بررسی نظر موالنا
عج
درباره امامزمان

22

23

24

یادداشت

عکس :همشهری /محمد عباسنژاد

روزهای خزانزده کتاب

کســبوکارهای فرهنگــی
عمومــا اقتصادهــای لرزانی
کتاب
دارند و مستعدند از هر اتفاقی
متأثر شوند .وقایع 2هفته گذشته تقریبا تأثیر
بالواسطهای روی سالنهای ســینما و تئاتر،
کنسرتها و کتابفروشیها داشته و باعث لغو و
تعویق برنامههای آنها یا افت فروششان شده
است .از میان این کســبوکارهای فرهنگی،
کتابفروشیها مشکالتشــان دوچندان است.
معموال هر سال پس از برگزاری نمایشگاه کتاب
تهران ،کار کتابفروشــیها تا اواسط شهریور و
آماده شدن دانشــجویان و دانشآموزان برای
آغاز سال تحصیلی جدید کمرونق میشود.
کتابفروشــیها امیدوارند با شــروع ماه مهر
کارشان رونق بگیرد و روزهای بهتری را تجربه
کنند .در 2سال گذشته که مدارس و دانشگاهها
بهدلیل شیوع کرونا بسته بودند ،کتابفروشیها
مهرماه سوت و کوری داشتند؛ البته قرنطینه
خانگی و پرهیز از حضور در مکانهای عمومی
باعث شده بود که درصد بسیار ناچیزی از مردم
رو بهسوی مطالعه بیاورند و بخشی از وقتشان
را صــرف کتاب خوانــدن کنند ،امــا افزایش
هزینههــای مختلف زندگی به قشــر محدود
کتابخوان اجازه نمیداد که با فراغبال و بدون
نگرانی از قیمت پشت جلد کتابها خرید کنند.
امسال هم وقایعی که در روزهای گذشته رخ داد
باعث شده تا کتابفروشیها ،بهرغم بازگشایی
مدارس و دانشــگاهها ،وضعیت چندان بهتری

نسبت به 2سال گذشــته نداشته باشند؛ البته
جز این ،گران شدن ملزومات انتشار کتاب در
هفته اخیر به کاهش قدرت خرید کتابخوانان
ضربه دیگری وارد آورده است.

گرانی 2تا 5درصدی طی هفته اخیر

در 3،2سال گذشته عادت کردهایم چاپ جدید
هر کتابی با افزایش قیمت منتشــر شود .گاه
برای خریداران کتاب این سؤال پیش میآید
که چرا کتابها در هر چاپ گرانتر میشوند؟
جواب این ســؤال را باید در باال رفتن قیمت
کاغذ و سایر ملزومات انتشار کتاب جستوجو
کرد .مطابق گــزارش خبرگزاری کتاب ایران،
بــازار مواداولیه حوزه چاپ و نشــر طی هفته
اخیر 2تا 5درصد افزایش قیمت داشته است.
طبق رصد بازار ،هر ورق زینک نیز با 5درصد
افزایش نسبت به هفته گذشته با بهای 68هزار
و 500تومان خرید و فروش میشود .هرکیلو
مرکب گالســه خارجی در هفته جاری حدود
210تا 220هزار تومان قیمتگذاری شــده
که نشــاندهنده 3تا 5درصد افزایش است؛
هر کیلو مرکب گالســه ایرانی رنگی نیز بدون
تغییر قیمت در 2هفته اخیر ،حدود 143هزار
تومان و هر کیلو مرکب گالســه مشــکی به
قیمت 111هزار تومان ،هر کیلو مرکب تحریر
رنگی ایرانی 124هزار تومان و هر کیلو مرکب
تحریر مشکی ایرانی نیز 97هزار تومان است.
هر کیلو چسب صحافی ،چســب سرد ایرانی

نیز بدون افزایش یا کاهــش 80هزار تومان و
چسب گرم کیلویی 170تا 180هزار تومان و
الکل ایزوپروپیل کیلویی 58تا 60هزار تومان
عرضه میشود.
نگاهی به قیمت کاغذ نیز نشاندهنده 2درصد
افزایش بهای این کاالست؛ بهطوری که دوشنبه
(11مهرماه) هر بند کاغــذ چینی 70گرمی
70در 100بهقیمــت یکمیلیون و 300هزار
تومان و هر بند کاغــذ چینی 70گرمی 60در
90بهقیمت 770هزار تومــان در بازار عرضه
شده است که نسبت به هفته گذشته دوشنبه
(4مهر) رشــد قیمت دارد .همچنین هر بند
کاغذ چاپ و تحریر چینی در گراماژ 80گرمی
70در 100آن به قیمت یکمیلیون و 330هزار
تومان و هربند کاغذ چینــی 80گرمی 60در
90به قیمت یکمیلیون و 30هزار تومان خرید
و فروش میشود .بر این اساس ،قیمت هرکیلو
کاغذ گالسه 90گرمی 70در 100نیز 36هزار
تومان ،هر کیلو کاغذ گالسه 128گرمی 70در
100به قیمت 33هزار تومــان ،هر کیلو کاغذ
گالسه 250گرمی 70در 100به قیمت41هزار
تومان ،هر کیلو کاغذ گالسه 300گرمی 70در
100بــه قیمت 49هــزار تومان و هــر کیلو
کاغذ گالسه 200گرمی 70در 100بهقیمت
41هزار تومان است .همه این قیمتها میتواند
توضیحدهنده علت افزایش قیمت پشت جلد
کتابها و کم شــدن امکان دسترســی قشر
کتابخوان به کتاب باشد.

افت فروش کتابفروشــیهای فیزیکی و
آنالین

در 2سال گذشــته ،کتابفروشیهای فیزیکی
از فضای مجــازی بهعنوان راهــکاری مؤثر
برای حل مشــکل کاهش تعداد مشــتریان
حضور یشــان اســتفاده میکردنــد .از
ســوی دیگر ،رونق فروش آنالیــن کتاب در
دوره کرونا باعث افزایش تعداد ســایتهای
فروش آنالیــن کتاب شــد و هماکنون میان
کتابفروشــان فیزیکی و آنالین رقابتی جدی
وجود دارد .گران شدن کتاب باعث شده حتی
کســانی که معموال به رفتن به کتابفروشــی
و چرخیــدن در میــان قفســههای کتاب و
ورق زدن کتابهــای مختلــف عالقه دارند،
میان این عالقهشــان و قیمت عموما پایینتر
کتابهای آنالین ،دومــی را انتخاب کنند و
قید حضــور در کتابفروشــیهای فیزیکی را
بزنند و خرید آنالین را تجربــه کنند .بعضی
از کتابفروشیهای آنالین هم خوب بر قواعد
بازی مسلط شدهاند و با فروشهای تخفیفدار،
ارسالهای رایگان و بســتهبندیهای شیک
حسابی جای خود را در بازار کتاب باز کردهاند،
اما مشــکلی که در2هفته گذشته پیش آمده
این است که مشــکالت اینترنت باعث شده
روند ثبت ســفارشها ـ بهرغم شروع مهرماه
ـ کاهش داشته باشد .حتی برخی فروشندگان
آنالین کتاب سعی کردهاند با ارائه تخفیفهای
جذاب و زیاد مشتریانشان را به ثبت سفارش

ریلگذاری آینده سینما
شورایعالی سینما تشکیل شد

نخستین جلسه شورایعالی سینما دیروز به ریاست محمد مخبر ،معاون
او ل رئیسجمهور برگزار شد.
سینما
به گزارش همشهری ،در این جلسه که با حضور وزرای فرهنگ و ارشاد
اســامی و آموزش و پرورش ،دبیر شــورایعالی انقالب فرهنگی ،روسای سازمان صدا و
سیما و تبلیغات اســامی و همچنین ســایر اعضای حقوقی و حقیقی این شورا از اهالی
سینما برگزار شــد ،مخبر ،هنر و بهویژه ســینما را از  عوامل مهم اثرگذار بر ابعاد مختلف
زندگی انسان دانست و تأکید کرد :صنعت سینما نقش بسزایی در توسعه کشور حتی در
زمینههای زیربنایی و اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی دارد .وی سیاستگذاری و
ریلگذاری برای چشمانداز سینمای کشور را یکی از اهداف تشکیل شورایعالی سینما در
دولت سیزدهم برشمرد و گفت :در کنار توجه به امکانات زیرساختی باید برنامهریزی برای
تولید محتوا متناسب با ارزشهای ملی ،دینی و انقالبی در دستورکار شورایعالی سینما
قرار گیرد .معاون اول رئیسجمهور با اشــاره به منویات مقــام معظم رهبری درخصوص
تمدنسازی و افزایش تبادالت فرهنگی و هنری افزود :ســینما یکی از مهمترین ابزارها
برای ترویج و تبیین آموزههای دینی و ارزشهــای انقالبی در بین جوانان ایران ،منطقه و
حتی جهان است و باید با افزایش و تقویت تولیدات مشترک سینمایی با کشورهای منطقه
یک حس مشترک و نیاز بین فرهنگ جمهوری اسالمی با هنرمندان و فعاالن فرهنگی و
هنری کشورهای همسایه ،اسالمی و حوزه مقاومت شکل گیرد .مخبر گفت :در سالهای
گذشته در مورد ساخت پروژههای مختلف فیلمسازی با کشورهای حوزه تمدنی غفلت شده
و با وجود تربیت متخصصان فیلمسازی از سایر کشورها در ایران هنوز نتوانستهایم به یک
زبان و محصوالت مشترک فیلمسازی و اکران آنها در این کشورها برسیم که شورایعالی
سینما میتواند با پیگیری مصوبات این شورا یک اقدام مهم و چشمگیر در این راستا انجام

دهد .وی همچنین به سیاست خارجی دولت سیزدهم در راستای ارتقای همهجانبه روابط
با کشورهای همسایه اشاره و تأکید کرد :با تالشهای دولت سیزدهم و تعامل گسترده در
یک سال گذشته یک ظرفیت فوقالعاده برای تعامل با دولت و ملتهای همسایه جمهوری
اسالمی ایران بهوجود آمده است که در این راستا دیپلماســی فرهنگی و هنری با کمک
سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر میتواند زمینهساز افزایش مبادالت و مراودات بین مردم و
دولت ایران با منطقه شود .معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد :باید یک برنامه عملیاتی
و مشخص برای ماموریتهای دستگاههای مسئول در حوزه دیپلماسی فرهنگی و هنری
و همچنین تولید فیلمهای مختلف تهیه و تدوین شود .مخبر با قدردانی از تالشهای وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی برای تشکیل شورایعالی سینما در دولت سیزدهم گفت :مصوبات
شورایعالی سینما باید به نقطهای برسد که با تغییرات حاکمیتی در دولت ،صدا و سیما و

ترغیب کنند ،اما در وضعیــت فعلی گویا این
ترفند چندان جوابگو نیست.
کتابفروشیهای فیزیکی هم وضعیت چندان
مســاعدتری ندارند .فرشــاد جوادی ،یکی از
پرسنل کتابفروشی ترنجستان بهشت واقع در
خیابان شریعتی تهران ،به همشهری میگوید:
«در روزهای گذشته پس از آمارگیریای که
انجام دادیم ،متوجه شــدیم حدود 20درصد
کاهش فروش داشــتهایم .این در حالی است
که معموال مهرماه ،شــب عید ما کتابفروشان
است و انتظار داریم که از اواخر شهریور فروش
ما بیشتر شود .البته فروش بخش لوازمتحریر
فروشگاه خوب اســت ،اما فروش بخش کتاب
کند شده است ».جوادی قیمت باالی کتابها
را هم در افــت فروش کتابفروشــان بیتأثیر
نمیداند و میگوید« :کتابی که ظرف 2هفته
به چاپ جدید رسیده ،قیمتش 10تا 15درصد
افزایش داشته اســت .درست است که قیمت
مواداولیه چاپ کتاب مــدام باال میرود ،اما به
هر حال کتابی که به چاپ بعدی میرسد ،دیگر
هزینههایی مثل فیلــم و زینک ،حق تالیف یا
ترجمه ،دستمزد ویراســتار و ...را ندارد و باید
در چاپهــای بعدی کمی ارزانتر شــود ،اما
افزایش قیمت مواداولیه چنیــن اجازهای به
ناشران نمیدهد ».جوادی معتقد است در این
وضعیت کسی تمرکز برای کتاب خواندن ندارد
و طبیعی اســت که بازار کتاب در این اوضاع
وضع خوبی نداشته باشد.

سایر ارکان فرهنگی خدشهای به تصمیمات این شورا وارد نشود تا بتواند یک هدفگذاری
و ریلگذاری برای ارتقای سینمای ایران در سطح منطقه و جهان داشته باشد .همچنین
در این جلسه محمدمهدی اســماعیلی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به تاریخچه
شکلگیری شورایعالی سینما و توقف کار این شــورا در سالهای گذشته بهدلیل برخی
ایرادات قانونی و آییننامههای تشکیل این شــورا ،گفت :در دولت سیزدهم و با پیشنهاد
سازمان سینمایی و پیگیریهای رئیسجمهور مقرر شد شورایعالی سینما با رفع ابهامات
قانونی شکل گیرد .در ادامه این جلسه مصوبات شورایعالی سینما ازجمله ساخت مسکن
برای فعاالن حوزه هنر و سینما با کمک و همکاری وزارت راه و شهرسازی ،سازمان سینمایی
کشور و بانکهای عامل ،تدوین نظامنامه حقوق معنوی مخاطبان ناظر به ارزشهای دینی،
ملی و انقالبی ،تولید مشترک فیلم با کشورهای حوزه تمدنی و جبهه مقاومت و طرح کمک
به تجهیز و روزآمدسازی شعب و نمایندگی دفتر انجمن سینمای جوان در سراسر کشور
توسط اعضا بحث ،بررسی و تصمیمگیری شد .همچنین در این جلسه اعضای شورایعالی
سینما درخواستها ،مطالبات و راهکارهای خود را برای توسعه و پیشرفت سینمای کشور و
همچنین حضور مؤثر در جشنوارههای بینالمللی و نشان دادن چهره اصیل فرهنگ ایرانی
و اسالمی شامل توجه به سینمای موقعیت و راهبردی برای نشاندادن ارزشهای انقالب
اسالمی و دینی به جهانیان ،رعایت حقوق معنوی مخاطبان ،توجه به تولیدات سینمایی
حوزه مقاومت ،افزایش فعالیت رایزنان فرهنگی سفارتخانههای ایران در کشورهای خارجی
برای پخش فیلمهای ایرانی در سایر کشورها ،افزایش تعداد سینماها در اقصینقاط کشور
در ازای سرانه جمعیتی هر استان ،فراهم آوردن امکانات و سرمایه الزم برای سینماگران
جوان بهویژه در نقاط محروم مطرح کردند .ازجمله نظرات و دیدگاههای اعضا میتوان به
همافزایی دستگاههای ذیربط در حوزه سینما ،اجتنابناپذیر بودن صنعت سینما در جهان،
ایجاد ساختار و نظا م معین برای اهالی سینما ،برداشته شدن موانع دستوپا گیر برای رونق
کسبوکار سینما و اهالی فرهنگ و هنر ،همافزایی ،تعامل و همکاری دولت ،فعاالن سینما
و صدا و سیما ،ارتقای زیرســاختها و امکانات کافی برای رقابت با سینمای جهان ،توجه
به تولید و محتوا در کنار توسعه زیرساختهای سینمایی ،ثبات سیاست و قانونگذاری در
حوزه سینما اشاره کرد.
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گزارش همشهری از وضعیت کتابفروشیها و بازار کتاب

شهاب مهدوی

ســینماهای کشور در روز
چهارشــنبه 13مهرماه از
صبح تا ساعت  ۱۷تعطیل
خواهند بــود .محمدرضا
صابری ،سخنگوی انجمن
سینماداران به مهر درباره
وضعیت فعالیت سینماهای
کشــور همزمان با سالروز
شــهادت امام حســن
عسگری(ع) توضیح داد:
تمامی سینماهای کشور از
صبح روز چهارشنبه ۱۳مهر
تا ساعت  ۱۷تعطیل 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 ناآرامیهــای اخیر هم
توضیــح داد :فعالیــت
سالنهای سینمایی طبیعت ًا
بستگی مستقیم به رفتار
مخاطــب دارد و من نوعی
بهعنوان یک سینمادار ،در
ســاعتهایی که مخاطب
نداشته باشم ،قطع ًا سالن را
تعطیل میکنم .متأسفانه
در روزهای اخیر هم ریزش
مخاطبان در ســالنهای
سینمایی بسیار چشمگیر
بوده است .صابری با تأکید
بر اینکه فعالیت سینماها
ادامه دارد گفت :مردم در
این شرایط کمتر به سینما
میآیند و اگر ســینمایی
مخاطب نداشته باشد ،مدیر
سینما میتواند تصمیم به
تعطیلی بگیرد .طبق قانون
سازمان سینمایی هر سینما
در طول روز باید  ۵سانس
داشته باشد که معموالً از ۱۱
تا  ۲۱را در برمیگیرد .شاید
ســالنی مخاطب بیشتر
داشته باشد و تا  ۲بامداد هم
سانس بگذارد .از آن طرف
وقتی مخاطبی نباشد همان
سانس ساعت  ۲۱هم تعطیل
میشود.

هنرمندان
پیشتاز

وزیرفرهنــگ و ارشــاد
اســامی در چهاردهمین
همایــش هنرمنــدان
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
رئیسجمهــور بــه نقش
تأثیرگذار مســئولین و
هنرمندان در آگاهیبخشی
به جامعه اشاره کرد و گفت:
مسئولین و اهالی فرهنگ و
هنر از نقش تعیینکنندهای
در آگاهیبخشی و تزریق
امید و نشــاط در جامعه
برخوردار هســتند که با
اقدامات خــود میتوانند
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 میدانند 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 میکنند ،گفت:
منافع ملی ایران عزیز در
گــرو انســجام و وحدت
است و نباید اجازه دهیم،
کوچکترین خدشهای به
انســجام ملی وارد شود از
ســوی دیگر هنرمندان
همواره آموزگاران مردم در
وطندوستی و شکلگیری
اتحــاد ملــی بودهاند و
انشــاءاهلل این مسیر را در
کنار هم طی خواهیم کرد.
عضو شورا یعالی انقالب
فرهنگی در بخش دیگری
از ســخنان خود با اشاره
به اینکه امنیت کشــور
بهراحتی بهدســت نیامده
است ،خاطرنشــان کرد:
بهرغم سپری کردن برخی
آشــوبها باید با قاطعیت
گفت ،ایران عزیز ما نقطه
آرامــش و ثبــات منطقه
بهشــمار میرود بهطوری
که قدر تهای بزرگ دنیا
چارهای جز تسلیم در مقابل
عظمت ایران ندارند.

چرا تعداد کتابهای سینمایی زیاد اما
شمارگانش اندک است
تعداد زیاد ،شمارگان کم .این داستان
 1کتابهای سینمایی این سالهاست.
اگر در دهه ۶۰تعداد انگشتشــماری کتاب
ســینمایی در چا پهــای متعدد منتشــر
العکس شده است.
میشدند ،حاال داستان کام 
تعداد قابلتوجهی کتاب ســینمایی منتشر
میشــود؛ کتابهایی که عالقهمندان جدی
سینما در دهه ۶۰آرزوی خواندنشان را داشتند
ولــی آن موقع چیزی نبود جــز مجله فیلم و
«درک فیلم» و «شناخت سینما» و «نشانهها
و معنا در سینما» و یکی دو کتاب دیگر .حاال
اما فهرست کتابهای سینمایی منتشر شده
در ۶ماه از ســال برابر همــه آن کتابهایی
اســت که در طــول یــک دهــه به بــازار
نشر میآمد.
در عصر دسترسی و گستردگی منابع
 2بــه ســر میبریم .بــرای دانســتن
مشــخصات یک فیلم نه نیازی بــه فرهنگ
فیلمهای ســینمایی بهروز دانشور است و نه
دایرهالمعارف ســینمایی بیژن خرسند .دیگر
کسی برای کسب اطالعات بیشتر از فیلمی که
تلویزیون در عصر جمعه پخش کرده ،به مجله
فیلم ،نامه نمینویســد .با یک جستوجوی
ساده در اینترنت ،میشود پاسخ سؤالهایی را
گرفت که در گذشــته به ســختی و مرارت و
صبوری بهدســت میآمد .در عصــر دانلود و
زیرنویس فارســی ،دیگر کســی برای یافتن
فیلمنامــه «ماجــرا»ی آنتونیونی ،ســراغ
بساطیهای خیابان انقالب نمیرود؛ و شاید
درستتر باشد که بگوییم کمتر میرود .تازه
نسخه پیدیاف هر کتاب سینمایی قدیمی و
نایابی هم در دسترس اســت .هر فیلمی که
بخواهید ،هر کتابی که عالقهمند به خواندنش
باشید و خالصه هر محصول مرتبط به سینما،
بسیار آسانتر از گذشته ،در دسترستان است.
همه اینها خوب است و راهگشا و کار راهانداز.
اگــر در گذشــته کل بضاعــت ادبیــات
سینماییمان درباره مثال جان کاساوتیس در
چند مقاله و گفتوگو چاپ شده در نشریات
عموما کمیاب قدیمی خالصه میشــد ،حاال
فقط در یک سال ۴کتاب پر و پیمان درباره این
کارگردان درمیآید.
به داخل کتابها و شناسنامهشان که
 3نــگاه میکنیــم ،اگــر بــا تیــراژ
۱۰۰۰نسخهای مواجه بشویم ،باید ذوق کنیم،
چون اغلب کتا بهای سینمایی با شمارگان
کمتر از  ۵۰۰نسخه منتشــر میشوند .برنده
ماجرا کتابهایی چون «هنر سینما»ی دیوید
بوردول هستند که کتاب درسی شدهاند .زمان
گذشته و در این فاصله از عشق به مشق شب
رسیدهایم .به اینکه برای خواندهشدن بسیار،
باید پای نمره و کالس وســط باشد وگرنه در
وضعیت عــادی ،مگر آدم بیکار اســت کتاب
سینمایی بخواند .دوســتی میگفت با فردی
مواجه شده که مدعی تدریس سینما و تحلیل
یاش هیچ
فیلم بود و با افتخار میگفت در زندگ 
کتاب سینمایی را ورق نزده است .استاد همه
دانش ســینماییاش را از طریق اینستاگرام
بهدست آورده بود و در همان فضا هم مشغول
به اشتراک گذاشتن آن چیزی بود که از سینما
آموخته بود .تحلیل فیلم بــدون اینکه اصال
رابین وود و دیوید تامپسون را حتی بشناسی.
به همین سادگی .خیلی هم عالی.
از همینجاهاســت که باید علت تیراژ
 4پاییــن کتا بهــای ســینمایی را
جستوجو کنیم .البته که تیراژ کتاب در ایران
کال پایین است .و به شهادت آمارهای موجود
میتوان گفت در دهههای پیشرو خیلی بیشتر
از کتاب میخواندنــد .االن و در حوزه ادبیات
سینمایی ،کتابهای بســیاری ،به شکلی که
میشود نمادین خواندش ،و برای جمعی بسیار
محدود ،منتشر میشود .حتما بخشی از ماجرا
به گرانبودن کتاب ارتباط دارد .قطعا خریداری
کتاب ســینمایی جزو اولویتهای اصلی حتی
عالقهمندان سینما هم نیست .غم نان پدر هر
عشقی را درمیآورد؛ عشق به سینما که جای
خود را دارد .اما باز هم این تمام داستان نیست.
همه آنچه در بندهای قبلی این یادداشت آمد،
تأثیر خود را گذاشــتهاند و نتیجه شده همین
وضعیتی که میبینیم .همین انتشــار نمادین
کتاب ســینمایی کــه البتــه باید قــدردان
گستردگیاش باشــیم که اگر این بازار کساد
است ،در عوض متنوع هست.
همین تنوع و گستردگی کتابهای سینمایی
را باید غنیمــت بدانیم .بهنظر میرســد ما با
جمع محــدود اما ثابتقدمی مواجه هســتیم
که هنوز مخاطب کتابهای ســینمایی است
و این بازار متکثر اما کساد هم بر همین اساس
همچنان پابرجاســت .اینکه هنوز دویســت،
ســیصد نفری هســتند که حاضرند دست به
جیب شــوند و جای ســاندویچ ،کتابی درباره
فیلم نوآر بخرند .همینها که هنوز ماندهاند و
میان این همه داستان و ماجرا هنوز به تئوری
مولف فکر میکنند ،باعث شــدهاند ناشران در
عصر ســهولت چاپ ،این کتابهای سینمایی
را همچنان منتشــر کنند .و خالصه اینکه این
داستان همچنان ادامه دارد.
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اولین کتاب از زندگی شیرصحرا

سیدامیرحسین قاضیزاده هاشمی
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
پایه حرکت ایثارگری مردمی بوده و باید
مردمــی بماند و مــا وظیفه داریــم وجهه
ایثارگــری را بهدرســتی به جامعه نشــان
دهیم .ایثارگران افراد حساس و باهوش
عرق ملی بوده کــه در زمان مورد نیاز
و با ِ
در میــدان حضــور داشــتهاند .ایثارگران
ظرفیتهای زیادی برای جامعه محسوب
میشــوند و تواناییهــای 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

چریک پیر چه درسی به صدام داد؟

تصويرسازي :بهرام غروي

بهمن امیریمقدم
استاندار کرمانشاه
شــهدا و ایثارگران الگویی مانــدگار برای
جوانان مــا هســتند و باید ایــن الگوها را
هرچه بهتــر و بیشــتر از طریق رســانهها
بــه نســل جــوان معرفــی کنیم .بخشــی
از جانبــازان گرانقــدر حــدود  ۴۰ســال
اســت کــه تنهــا ســقف را نــگاه میکنند
امــا همچنان بــر عهد خــود هســتند و با
یک ایمــان قــوی پشــت نظــام و اســام
ایستادهاند .دالورمردان نظامی ما مقر
نیروهای خارجی که در این اغتشاشات
علیه کشور اقدام و خیانت کردهاند را با
موشک ویران کردهاند و این نشان اقتدار
ایران اســامی در برابر کسانی است که
امنیت کشور را به خطر بیندازند .ایرنا

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

خبر

شناساییپیکرشهید
پس از 39سال
پیکر سردار شــهید اســماعیل لجم اورک از طریق
آزمایش  DNAشناسایی شــد و پس از  ۳۹سال به
آغوش خانواده بازگشت .شــهید لجم اورک ،متولد
 ،۱۳۳۷از استان خوزستان عازم جبهه شد و در تاریخ
 ۳اسفند  ۱۳۶۲در عملیات خیبر در جزیره مجنون
به شهادت رسید .پیکر پاک این شهید که در منطقه
برجای مانده بود با تالش گروههای تفحص و از طریق
آزمایش  DNAشناسایی 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 بازیهای
کودکونوجوان است توسط انتشارات راه یار منتشر
شــد .داســتانبازیهای این کتــاب ،ماجراهایی
واقعی است که به انقالب اســامی ،روابط داخلی و
خارجــیاش ،فرصتها و تهدیدها و سرنوشــت آن
تها از ماجرای کاپیتوالسیون
مربوط است .این موقعی 
شــروع میشــود و تا زمان حال ادامه پیدا میکند.
کاپیتوالســیون ،قیامهــای پیدرپــی مــردم در
شــهرهای مختلف ،اعتصاب کارگران صنعت نفت،
سرگرمیها و غفلتها ،فرار شــاه از ایران ،حکومت
اسالمی ،توفان شن طبس ،تغییر محاسبات ذهنی،
باشگاه تحریمیها ،نفوذ داخلی ،پیشرفت و مسئله
عدالتخواهی از موضوعات این کتاب است.

معرفیمستند

قصههای ناگفته افراد معمولی
برنامــه ترکیبــی «جانوتَــن» بــه کارگردانــی علی
فراهانیصدر ،تهیهکنندگی مهدی مستوفی در 8قسمت
ســاخته و از شــبکههای مختلف ســیما پخش شد .این
مستند با موضوع دفاعمقدس اســت که در آن ،آدمهای
معمولی قصههای خود از دفاعمقدس را روایت میکنند.
«جان َوتن» در گفتوگو بــا افراد معمولــی که در همه
مشاغل و سنین در ســالهای جنگ ایران و عراق حضور
داشــتند ،به قصههای ناگفته و برآمده از دل مردم درباره
جنگ میپردازدُ .فرم این برنامه ترکیبی در رفت و برگشت
میان داخل و خارج از اســتودیو شکل میگیرد .بخشی از
این برنامه توســط راوی اصلی و در داخل استودیو روایت
میشود و همزمان بخشهای دیگر قصه در قالب مستند
بازسازی شده برای مخاطب به تصویر کشیده میشود.
«جانوتَن» که محصول مشــترک مرکز مستند سوره و
مرکز هنری رسانهای نهضت است ،توسط دیبا فیلم تولید
و در 8قسمت 25دقیقهای به مناسبت هفته دفاعمقدس
از تلویزیون پخش شده اســت .علی رستمآبادی ،سردبیر
«جانوتَن» ویژگی منحصر بهفرد این اثر نســبت به سایر
آثار را قصهگو بودن آن میداند و میگوید« :همه ما دوست
داریم قصه بشــنویم پس بر این اساس ما برای این برنامه
ترکیبی قصههایــی از جنگ را انتخــاب کردیم که برای
مخاطب آینهای باشــد تا از دل آن بتواند بــه دهه  ۶۰و
روزهای جنگ بــرود و حال و هوای ســوژههای مختلف
کوچه و بازار را در آن آیینه ببیند».
مهدی مســتوفی ،تهیهکننده جانوتَن هــم درباره این
مســتند میگوید«:تاکنون برنامههایی تلویزیونی زیادی
به قصه فرماندهان جنگ ،شــهدای شــاخص و جانبازان
پرداختهاند اما ما به این نتیجه رســیدهایم که بهســوی
افــرادی برویم که چهره نیســتند و قصههــای جذاب و
قابلپرداخت دارند».

گزارش

مهناز عباسیان
روزنامهنگار

«ما زنده به آنیم کــه آرام نگیریم /موجیم که
آسودگی ما عدمماســت» 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
میانداخت .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 عراقیها گرفت تا جایی
که صدام برای سرش جایزه تعیین کرده بود.
او که خود در کسوت نیروهای ویژه متخصص
جنگهای چریکی بــود ،در چندین عملیات
نفوذی ،ضربات سنگینی به دشمن وارد کرد.
فرمانده لشــکر  ۲۳نیروی ویژه هوابرد بعد از
سالها 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 یحیی
متولد شد .از همان نوجوانی پرجنب و جوش بود و
درسخوان .البته برای شرکت در امتحان کنکور در
رشته ریاضی دیر رسید و پذیرفته نشد .ناچار سال
 ۱۳۳۶رشته افســری را انتخاب کرد .خیلی هم با
این رشته ناآشنا نبود؛ پسرعموی مادرش سرهنگ
«محمد زندهنام» خلبان بود .حتی سرهنگ ضمانت
کرد تا او را در دانشگاه افسری ثبتنام کنند چون
درس خواندن در این دانشگاه شرط ضمانت داشت.
شــبهای جمعه ،از دانشــگاه میکوبید امیریه،
خیابان قلمســتان ،منزل ســرهنگ و بعد از شام
از دانشگاه و تمرینهای ســخت دوره «رنجری»
میگفــت .عکسهایش را در حال پــرش از روی
ســرنیزهها در حال چتربازی و کوهنوردی نشان
میداد .آن قدر زبده شد بود که کسی در تمرینات
به پای او نمیرسید3 .سال بعد با درجه ستواندومی
فارغالتحصیل شد و یک سال بعد دوره مقدماتی را
تمام کرد.
ازدواج با دختر سرهنگ

البته ضمانت عمو ،فقط سرنوشت کار و تحصیل او
را تغییر نداد .در رفتوآمد به خانه سرهنگ زندهنام

که فردی متعهد و مومن بود ،حسن با دختر او یعنی
«گیتی زندهنام» آشنا شــده و از او خواستگاری
کرد .ســرهنگ احترام زیادی برای حســن قائل
بود .هر چند هیچ وقت به زبان نمــیآورد اما او و
اعتقادات مذهبیاش را دوست داشت .همین شد
که با دختر سرهنگ نامزد کرد و بعد وقتی به درجه
ستواندومی رسید زندگی مشترکشان را در اهواز
شروع کردند .چون ارتشی بود و به او ماموریت داده
بودند .مدتی آنجا بودند و بعد در ســال 1350به
استان فارس منتقل شده و حدود  ۱۰سال در شیراز
بودند .همسر شــهید از آن روزها میگوید«:چون
از نظــر فیزیکی و قدرت بدنی خیلی با اســتعداد
بود ،احساس کرد که بهتر است وارد ارتش بشود.
بعد از پایان تحصیل در دانشــکده افســری ،در
دورههای عالی نظامی و ســپس دوره فرماندهی
ستاد و دورههای 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 پایگاه شــیراز
منصوب شد ،همه افسران و افراد ارتشی که در آن
موقع میخواستند دوره تکاوری ببینند ،میآمدند
شیراز پیش شهید آبشناســان دوره میدیدند .با
انگیزه باال و فوقالعاده کار میکــرد .انگیزهاش را
خیلی خوب و بهموقع اجرا میکرد .به همین دلیل
افسر خوبی و ارتشی بسیار خوبی شد».
افسر مومن و متعهد

اعتقادات مذهبی حســن آبشناســان حتی در
دانشکده افســری رژیم پهلوی هم زبانزد بود و از
معدود افسرانی بود که نماز میخواند .این روحیه
اعتقادی را از خانواده و پدرش بــه ارث برده بود.
همسر شهید دراین باره میگوید«:عاشق ائمه بود.
مثل پدرم همیشه به تعهدات دینی خود پایبند بود
حتی در آن شرایط که در ارتش کمتر به تعهدات
دینی افراد توجه میشد».
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 جدیت
ورزش را دنبال میکرد و وقتی در خدمت درجات
پایینتری داشت همیشــه در سمت افسر ورزش
یگان انجام وظیفه میکرد .وقتی نخســتین دوره
رنجری در کشور برگزار شد مشتاقانه شرکت کرد.
ورزیدگی و آمادگی باالی روحی و جسمی او موجب
شده بود آبشناســان ،در ورزشهای دوومیدانی،
والیبال ،بسکتبال ،پینگپنگ ،شنا ،سوارکاری و

فرمانده محبوب مردم

مکث

حسن آبشناسان ازجمله نیروهای زبده ارتش بود که
شنیدن نامش لرزه بر اندام دشمن میانداخت و در این
سو ،قوت قلبی برای رزمندگان بود .مردم دشتعباس
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 میبردند .او دوستی تنگاتنگی با شهید محمد
بروجردی داشت و بهرغم ســن و تجربه زیادی که
داشت ،ارتباط نزدیکی با پاسدارها و رزمندگان جوان
برقرار میکرد و محبوب همگان بود .پس از مدتی که
جنگ حالت کالسیک و رسمی پیدا کرد و نیروهای
ایران در مقابل دشمن متجاوز صفآرایی کردند ،در
سال1362به فرماندهی قرارگاه حمزه سیدالشهدا،
منصوب شد و توانست با تلفیق نیروهای ارتش و سپاه
پیروزیهای ارزشمندیبرای ارتش ایرانبهدست آورد.
تیمسارآبشناسان،اندوختههایعلمیونظامیعمیق
خود را طی دورههای متعدد نظامی نظیر دوره دانشگاه
افسری (مقدماتی و عالی رستهای) ،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 گفتهاند توان جسمی
فوقالعادهای داشت .هر روز در جبهه ورزش میکرد.
تنها فرماندهای بود که چادرش جلوتر از همه نیروها و
نزدیکتر به عراقیها 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.

جودو صاحب مهارتهای باالیی باشد .در مسابقه
نظامی -ورزشی ،بین تکاوران کوهستان ارتشهای
منتخب جهان در اســکاتلند با گروهش شرکت
کرد و رتبه اول را گرفت و قدرت خود و ایران را به
رخ کشورهای صاحبنام کشــاند .بعدها بهخاطر
نظم و پاکیزگیاش از طرف داور مسابقات برایش
تقدیرنامه فرستادند .ظاهرا حسن هنگام مسابقه
کوهنوردی آشغالهای سر راهش را نیز برمیداشته
ی میریخته است .میجر اسکاتلندی
و در کولهپشت 
همراهشــان به او میگوید«:تو یک افسر ارشدی.
چرا این کار را میکنی؟» حســن جواب میدهد:
«من مرد کوهم .حیف اســت ایــن طبیعت زیبا
کثیف باشد ».در سال 1356دورههای عالی ستاد
فرماندهی را با موفقیت پشت سر گذاشت.
تصميم به استعفا از ارتش

تا چند ماه قبل از پیروزی انقالب ،حسن آبشناسان
همراه همسرش در شــیراز زندگی کرده و شرایط
سختی داشتند .چون خانواده آنها مذهبی بوده و
در تظاهراتهای ضدرژیم شاه شرکت میکردند
و همیشــه نگران بودنــد که نکند حســن ،این
افسرارتشی مجبور شــود مقابل مردم بایستد .به
همینخاطر با وجود عالقــهاش به ارتش تصمیم
گرفت استعفا کند و استعفانامه را هم نوشت اما این
درست مصادف شد با بستری شدنش برای عمل
جراحی دستش .همسر شهید خودش از آن روزها
میگوید« :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 یکی از افسرها دوید توی اتاق
و گفت« :ارتش تسلیم شــد .بختیار هم فرار کرد
هیچکس نمیداند کجاســت ،رادیو اعالم کرد که
انقالب پیروز شده ».حســن به قدری هیجانزده
شده بود که نمیتوانست مثل همیشه احساسات
خود را پنهان کند».
از بیمارســتان که مرخص شــد نگرانی خانواده
بیشتر شد .همسرش میترسید حسن را به جرم
ارتشی بودن دستگیر کنند .اما حسن همیشه به
این همه استرس و نگرانی همسرش میخندید و
میگفت«:من کاری نکردهام که بترسم ».همسر
شهید از آن روزها میگوید«:نگران بودم و میگفتم
تا ثابت شــود که تو ضدانقالب نیستی و کسی را
نکشتهای ،معلوم نیست چقدر طول بکشد .تا اینکه
یک روز افراد مسلح در خانه ما را زدند .چند نفرشان
اجازه گرفتند و وارد خانه شدند .خانه سرهنگها در

ماجرای نامه آبشناسان به صدام

مکث

ماجرای نامهای که حسن آبشناسان برای صدام نوشت،
از ماجراهای مشــهور دفاعمقدس است .برای صدام
نوشــته بود« :اگر جناب صدام حسین ژنرال است و
فنون نظامی را خوب میدانــد و نظریهپرداز جنگی
اســت ،پس بهراحتی میتواند در دشتعباس با من
و دوســتان جنگاورم مالقات کند و با هر شیوهای که
میپسندد ،بجنگد؛ نه اینکه با بمبافکنهای اهدایی
شوروی محلههای مسکونی و بیدفاع را بمباران کند
و مردم را به خاک و خون بکشد ».در جواب این نامه،
صدام ژنرال قادر عبدالحمید را بــا گروه ویژهاش به
دشتعباس فرستاد تا او به فرمانده نامدار ایرانی نحوه
انجام یک جنگ تخصصی را نشان بدهد .این فرمانده
ایرانی سالها قبل در اسکاتلند ،عبدالحمید و گروهش
را در مسابقه کوهنوردی ارتشهای منتخب جهان،
دیده و شکست داده بود .آنجا گروه او اول و عراقیها
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 .بهگفته همرزمانش در یکی
از عملیاتها ،یکی از اسیران عراقی تیر خورده بود
و نمیتوانست راه برود .سرهنگ تک و تنها آن اسیر
را حدود8کیلومتر تا مقر کول کرد .فقط بهخاطر اینکه
زنده بماند .آن عراقی بعد از تمام شدن جنگ همیشه از
آبشناسانیادمیکرد.حتیوقتیاسراآزادشدند،رفت
بهشتزهرا(س) سر مزار آبشناسان.

آن روزها مثل کاخ بود .ولی خانه حسن آبشناسان
خیلی ساده بود .تمثال حضرت علی(ع) روی دیوار
اتاق آویخته شده بود .حسن خیلی خونسرد جواب
سؤالهایشان را داد و بعد لباس کارش را پوشید و
با آنها رفت و به من گفت :نگران نباش این آقایان
وظیفهشــان را انجام میدهند .چنــد روز بعد به
خانه برگشــت و در جواب کنجــکاوی من گفت:
ســؤال و جوابهایی مثل گزینش کــرده بودند.
پرسیدند نظرت درباره رژیم پهلوی چیست؟ درباره
کمونیستها چه فکر میکنی؟ خب من جوابشان
را خیلی خوب دادم و آزاد شدم».
از اسکاتلند تا دشتعباس

بعد از حمله ناجوانمردانه عراق به ایران ،آبشناسان
که آموزش دیده تکاوری در اســکاتلند بود ،عازم
جبههها و دشتعباس شــد .زندهنام از آن روزها
میگوید«:روزهای اول جنگ خیلی از ارتشیهای
قدیمــی از ارتش رفتند .خیلیها هم پاکســازی
شدند .به جای آنها افســران جوان گذاشته بودند.
خیلی از همقطارهای حسن که نمیتوانستند زیر
دست فرماندهان جدید کار کنند ،استعفا کردند.
حتی یک عده از ارتشیها که تیمسار بودند و بعد از
انقالب از ارتش بیرون آمدند و برای خودشان مغازه
باز کردند به او گفتند« :حسن مگه دیوانه شدهای
که میخواهی زن و بچه و همه را ول کنی و به جبهه
بروی؟ چطور تحمل میکنی زیردست کسی باشی
که به اندازه تو تجربه ندارد؟» ولی حســن به آنها
جواب دندانشکنی داد و گفت« :من مثل یک دکتر
جراح میمانم .مگر میشود در اتاق عمل وسط عمل
جراحی مریضم را ول کنم بروم؟ پس این لباس را
برای چه پوشیدهام؟ برای چه این همه دورههای
نظامی را دیدهام؟ ما این همــه آموزش دیدهایم.
تمرین کردهایم؟» تا آخر هم سر این حرفش ماند.
با هر کس که میدید واقعاً میخواهد خدمت کند،
کار میکرد ،فرق نمیکرد سپاهی باشد یا بسیجی
یا پیشمرگهای کرد یا هر کس دیگری .در مورد
مسئله جنگ میگفت« :چون سرنوشت اسالم در
کار است ما باید برویم دفاع کنیم .از آن پس روزی
نبود که در جبهه نباشد ،به استثنای یکی دو ماهی
که در سال 1362از قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع)
بهعلت بیماری آمد بیرون ».وقتی به او پیشــنهاد
فرماندهی لشکر 23نوهد را دادند گفته بود «باید
بروم و از موالیم اجازه بگیرم ».چون شــیفته امام
رضا(ع) بود و برای انجام هر کاری به ایشان توسل
میکرد».

در جبهه ادکلن میزد و نماز میخواند

مکث

ســرتیپ احمد دادبین مدتی با شهید آبشناسان
همرزم بوده و از خاطرات مشترکشان میگوید:
«من آن موقع ســروان بودم و او سرهنگ .برای
رسیدنبهآمادگیفیزیکیهرروزتمرینمیکردیم.
باورش برای هر چریک زبدهای سخت است .حداکثر
پیــادهروی یک نظامی چریک در کوهســتان از
6ـ5ساعت تجاوز نمیکند ،اما آبشناسان حدود
8ساعتپیادهرویمیکردوبعدکههمهگروه،خسته
بهمقربرمیگشتندوهمانطورباپوتینمیخوابیدند،
او وضو میگرفت ،اصالح میکرد و ادکلن بهخودش
میزد و نماز میخواند .شهید آبشناسان فرمانده
لشکری است که در خط مقدم نبرد به شهادت رسید
و این نشانگر جسارت و روحیات تکاوری وی بود.
اصرارفراوانی برایفرستادن افسرانودرجهدارانبه
خطمقدمداشتومخالفحضورآنهادرپشتجبهه
بود و میگفت :تا زمانی که افسر مسئول شخص ًا در
میدان نبرد نباشد ،چگونه میتوانیم 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 میرساند .این روایت را با
چندین برگ بزرگ کاغذ نوشته و بر دیوار اتاق کارش
رویمیزکاروقفسهکتابخانهنصبکردهبود».شهید
آبشناسان در سال ،1364در منطقه سرسول با تیر
مستقیم دشمن به شهادت رسید .خبر شهادتش
از رادیو عراق با شادی و مارش پیروزی پخش شد.

«روشنتر از آبی» عنوان کتابی اســت که داستان زندگی،
رزم و شهادت سرهنگ حسن آبشناسان را روایت میکند.
این کتاب به کوشش فرزام شیرزادی گردآوری و تالیف شد
و در سال 1381توسط انتشارات نشر شاهد به چاپ رسید.
«روشــنتر از آبی» در 11فصل و در160صفحه منتشر و
برگزیده جشنواره دوساالنه کتاب دفاعمقدس شد .ناگفته
نماند تا قبل از چاپ این اثر ،کتابی از زندگینامه این شهید
نوشته نشده بود و «روشــنتر از آبی» نخســتین رمان از
زندگی سرلشکر آبشناسان بود.
در قسمتی از کتاب میخوانیم:
حسن آبشناسان درنگی کرد و
پرسید« :کسی سؤالی ندارد؟»
از میان گروه ده دوازده نفری
که جلوی او ایســتاده بودند،
هیچکس حرفی نزد .آبشناسان
لبخندی زد و ســر تکان داد و
رفــت به ســمت چــادرش؛
چادرش جلوتر از همه چادرها
بود .چادر تک نفــرهای که با
فاصله چهارصــد پانصد متر
ی رو کرد به نیکدل
جلوتر از بقیه چادرها علم شده بود .خرم 
که چمباتمه زده بود کنار یکی از چادرها« :نیکدل ،دیشب
فرمانده آبشناســان بیدار بود .خودم با این دو تا چشم دیدم،
من به حرفهایی که این اســتوارها و افسرها میزنند اعتقاد
ندارم .یک چیزی تو دلم میگوید که او هم عین خودمان است،
رفتارش یک طوری است که انگار نه انگار فرمانده است .فقط
حیف که درجهاش را نمیدانم .خیلی کنجکاو شــدهام بدانم
درجهاش چیست!
خرمی و نیــکدل راه افتادند ســمت چادر آبشناســان .به
نزدیکیهای چادر که رسیدند حسن آبشناسان از چادر آمد
بیرون و سالم کرد.
نیکدل یکه خورده گفت« :سالم از ماست قربان»
خرمی پی حرف نیکدل را گرفت«:آمدهایم خدمتتان ،اگر
امکان داشته باشد ،چند دقیقهای وقتتان را بگیریم».
حسن آبشناسان گفت«:من در خدمتتان هستم بفرمایید تو».
نیکدل پرسید«:خیلی ببخشید اجازه میدهید بپرسم درجه
شما چی است؟»
آبشناسان گفت« :چه فرقی دارد؟ فرض کنید سرهنگ هستم،
من هم یکی عین شما ،درجه مهم نیست ،ما آمدهایم اینجا که
جلوی تجاوز عراقیها را بگیریم ،حتی قصد گرفتن یک وجب
از خاک آنها را هم نداریم».

يـاد

پیکر شهید کالهدوز
چگونه شناسایی شد؟
دیده بود که کشمیری کیفش را کنار رجایی گذاشت و شنیده
بود که گفت برگهها جامانده و رفت برگهها را بیاورد .بمب توی
کیف کشمیری بود؛ درست بین رجایی و باهنر .از اینکه خودش
جان سالم به در برده بود؛ ناراحت بود .ناراحت بود که البد لیاقت
همراهی با رجایی و باهنر را نداشته.
در جریان بمبگذاری در دفتر نخستوزیری در هشت شهریور
 ۱۳۶۰که منجر به شهادت شــهیدان رجایی و باهنر و برخی
دیگر از مسئولین شده بود ،یوســف کالهدوز که در آن زمان
قائممقام سپاه پاســداران بود ریشش سوخته بود .همینطور
مژهها و کمی ابروهایش .سرش درد میکرد .به متکاهای توی
پذیرایی تکیه داده بود و حسابی دمغ بود .در آخرین لحظه با
رجایی رودررو بود و حاال انگار جامانده بود .بمب که منفجرشده
بود ،یوسف از روی صندلی بهطرف در اتاق جلسه پرتابشده بود
و بیرون افتاده بود .دیده بود که کشمیری کیفش را کنار رجایی
گذاشت و شنیده بود که گفت برگهها جامانده و رفت برگهها
را بیاورد .بمب توی کیف کشمیری بود؛ درست بین رجایی و
باهنر .از اینکه خودش جان سالم بهدر برده بود؛ ناراحت بود.
ناراحت بود که البد لیاقت همراهی با رجایی و باهنر را نداشته.
توی خودش بود و حرف نمیزد .فکر میکرد شاید زهرا راضی
به رفتن او نبوده و برای زنده ماندنش دعا کرده است .صدایش
کرد .کنارش نشست و برایش حرف زد .آنقدر گفت و گفت که
چشمهای زهرا تر شدند...
یوسف موضوع را عوض کرد و حرف دندانپزشکی را پیش کشید.
نوبتهای قبلیاش را لغو کرده بــود و دکتر خودش به خانه
زنگزده بود که این مشــتری ما کجاست؟ پانسمان دندانش
داشت میریخت و زهرا قول داده بود که این هفته هر جور شده،
یوسف را راهی دندانپزشکی کند.
یوسف گفت« :تو از وضعیت دندانهای من خبر داری؟»
 «چطور باید خبر داشته باشم؟» «میدانی چند تا پرکرده دارم یا میدانــی این باال ،یکی ازآسیابها را کشیدهام؟»
یوســف دهانش را باز کــرد و دندانهایش را نشــان داد.
گفت« :پرکردهها را بشمار .چند تا پرکرده دارم؟»
زهرا ســرش را جلو آورد و نگاه کرد و شمرد .دو تا آسیا آن باال
و یکی هم سمت چپ که خالی بود و پانسمان شده بود .یکی
از دندانهای نیش باالیی هم یک خال سفید داشت که دکتر
گفته بود؛ چیز مهمی نیست .گفت«:دیدم ،خوب!»
یوسف میخواست ماجرای شناسایی تشخیص هویت رجایی
و باهنر را تعریف کند که منصرف شد .گذاشت یک روز دیگر و
یک موقعیت دیگر .جسد سوخته رجایی را همسرش از روی
دندانهایش شناسایی کرده بود و یوســف فکر کرده بود؛ بد
نیست ،زهرا همشــکل و ترتیب دندانهای او را با دقت دیده
باشد .یک ماه بعد که یوسف در سانحه هواپیمایی سی۱۳۰ -
شهید شد؛ یکی از چیزهایی که شناسایی جسدش را کامل کرد؛
نگاه زهرا به فرم دندانهای او بود .زهر ا تأیید کرد که این جسم
ســوخته -در برگه گواهی فوت نوشته بود؛ سوختگی در حد
زغال -یوسف است .بعدا ًهر بار که زهرا چشمش به متن گواهی
فوت میافتاد ،به کلمه زغال که میرسید ،حالش بد میشد.
منبع:

کالهدوز ،حامد ،مژههای ســوخته (روایتی از زندگی شهید یوسف

کالهدوز) ،تهران ،سپاه پاسداران انقالب اســامی :مرکز اسناد و
تحقیقات دفاعمقدس ،چاپ دوم  ،۱۳۹۴صفحات .۱۴۱ ،۱۴۰
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تاریخ ایران

زکیه عاقلی؛ تاریخ پژوه

عهد قاجار

سفرنامه نویسان دوره ناصری ،از پوشش بانوان میگویند

حسرت دیدن زن بیحجاب ایرانی!

روزگاری که زنان اروپایی چادری بودند

عــاوه بــر توصیــف سفرنامهنویســان فرنگــی
از حجاب زنان ایرانــی در دوره قاجــار ،عمده

ســیاحان ،جواســیس و سیاســیون اروپایــی

کــه در دوره قاجار به ایران ســفر کرده و کتاب

گزارش

انوشه میرمرعشی

روزنامهنگار

داشتن پوشش عفیفانه و حجاب در میان بانوان ،در
طول تاریخ حیات فرزندان حضرت آدم(ع) روی
کرهزمین ،از مسائل غیرقابلانکاری است که عموم
مورخان تاریخ تمدن ،در کتابهایشان به آن اشاره
کردهاند .تقید به داشتن حجاب و پوشاندن مو و
بدن از نگاه نامحرم ،نهتنها در میان ادیان توحیدی
که حتی در آیینهای مشــرکانه هم ،مرسوم و
نونیم گذشته
معمول بوده است اما در طول یکقر 
و با حاکمیت اندیشــه لیبرالیسم بر کشورهای
اروپایی و آمریکایشــمالی ،روند دینزدایی از
جامعه غربی سرعت گرفت و کمکم عموم زنان
غربی ،فرهنگ عفیفانه خود را در پوشش لباس و
حجاب از دست داده و سنتهای بیش از هزارساله
خود را در زمینه پوشش و حجاب به کناری نهادند!
اما این سنتها در زمینه پوشش چه بود؟ حجاب
بانوان غربی شامل چه بخشهایی بود؟ و اینکه
کدام کشورهای مغربزمین را شامل میشد؟ را
در مقال پی آمده موردبررسی قرار دادهایم.

رفتار ،پوشــش و حجاب بانوان ایرانی اشــاره
کردهاند .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 گفتهاند

او در سفرنامهاش با عنوان «بهسوی اصفهان» ،بارها و بارها
بهوجود زنان محجبه در معابر اشــاره میکنــد .او در تمام
مطالبی که درباره زنان ایرانی نوشته ،با تأسف بیان کرده که
نمیتوانسته یک زن ایرانی را بدون حجاب ببیند! چنانچه هم
او در یادداشتهای زمان اقامتش در شهر شیراز ،نوشته که
روزی مستخدم فرانسویاش به او خبر میدهد که تعدادی
لباس زنانه بر بندرختی روی پشتبام همسایه آویزان است.
او از مستخدمش میخواهد که حواســش باشد تا اگر زنی
هنگام غروب خواست آن رختها را از روی بندرخت جمع
کند ،به او خبر دهد .مستخدم کشیک میکشیده تا اینکه دم
غروب بانویی برای جمع کردن رختها ،به پشتبام میآید.
شاید جالب باشد بقیهاش را از زبان خود پیر لوتی بشنوید:
«مستخدم من با شتاب و حالتی مخصوص وارد اتاق شد و
گفت :خانمی روی پشتبام اســت .من با عجله بهدنبال او
میروم .در آنجا زنی را مشاهده میکنم که از پشت سر بسیار
جذاب و فریبنده بهنظر میرسد .اندام خود را به وسیله لباس
چیت و موهایش را با پارچهای ابریشمی مستور داشته است.
سرانجام سر خود را برمیگرداند .گویی با چشمان حیلهگر
خود به ما میگوید :همســایهها! بیجهــت بهخود زحمت
ندهید! من پیرزنی هفتاد ســالهام که دندانهایم ریخته...
واقعا ما چقدر سادهلوح بوده که تصور کردهایم زنی زیبا روی
پشتبام بیاید و خود را در معرض دیده شدن قرار دهد!». ...
و اینچنین حسرت دیدن یک بانوی بیحجاب ایرانی ،نهتنها
بر دل پیرلوتی که بر دل تمام مردان فرنگی سفرنامهنویس
دوره قاجار میماند.

س» اســت .لبس در المفردات
لباس از ریشــه «ل َ َب َ
قرآن چنین تعریف شــده است :انســان میپوشد و
او را دربرمیگیــرد .خداوند در قــرآن کریم به این
«دربرگیرنده انســان» یعنی لبــاس ،توجه ویژهای
دارد؛ چنانکه در آیه 27ســوره اعراف به همه مردم
کم الشَّ
یطان کما
ُ
هشدار میدهد« :یا بَنی آ َد َم ال ی ْف ِت َن َّن ُ
ِباس ُهما ل ِی ِری ُهما
یکم م َِن ال ْ َج َّنه ی ْن ِز ُع َع ْن ُهما ل َ
أَخْ َر َج أَب َ َو ْ
یث ال ت ََر ْون َ ُه ْم إِن َّا
َس ْوآت ِ ِهما إِن َّ ُه
یراکم ُه َو َو َقبی ُل ُه م ِْن َح ُ
ْ
َج َعلْ َنا الشَّ
ون؛ای فرزندان
ذین ال ی ْؤ ِم ُن َ
یاطین أَ ْول ِیا َء لِلَّ َ
َ
آدم! شیطان شما را نفریبد ،آنگونه که پدر و مادر شما
را از بهشت بیرون کرد و لباسشان را از تنشان بیرون
ساخت ،تا عورتشان را به آنها نشان دهد! چه اینکه او
و همکارانش شما را میبینند ،از جایی که شما آنها را
نمیبینید( ،ا ّما بدانید) ما شیاطین را اولیای کسانی قرار
دادیم که ایمان نمیآورند ».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 میفرماید« :یا
ِکم َو ِریشاً
یکم ل َِباساً ی َو ِری َس ْو َء ت ْ
بنی َءا َد َم َق ْد أَن َزل ْ َنا َعلَ ْ
یــر َذ ل ِک م ِْن َءآیتاهلل ل َ َعلَّ ُه ْم
َو ل َِب ُ
اس ال َّت ْق َوی َذل ِک خَ ٌ
َّ
ون؛ای فرزندان آدم! لباسی برای شما فرستادیم
کر َ
یذ ُ
که اندام شما را میپوشــاند و مایه زینت شماست،
اما لباس پرهیزکاری بهتر است! اینها (همه) از آیات
خداست ،تا متذکر (نعمتهای او) شوند ».البته باید
در نظر داشــت که انزال «لباس» از سوی خداوند ،از
طریق وحی بر پیامبر خود حضرتآدم(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 کرمابریشم و بافتن آن هم
در روایات ،به حضرت آدم نسبت داده شده است(.)1
جالب اســت که در روایات داریم که نوه حضرتآدم
یعنی حضرت ادریس(ع) [پدربــزرگ حضرت نوح
نبی] ،از طریق وحی خیاطی را آموخته و به خیاطی
و دوخت لباس برای مردم میپرداخت( .)2امروزه در
مسجد «ســهله» ،مقام خیاطخانه 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 بتپرستی روی آوردند .تمدن «روم باستان» که
8قرن قبل از میالد حضرت عیسیمسیح(ع) شکل
گرفت ،به همین دلیل در بخش اعتقادی دچار شرک

شد .مردمان این تمدن الههپرست (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 میپوشیدند ،مجازات میشدند.
زنان روی لباسشان ،ردای بلندی تا مچ پا میپوشیدند
که «استوال» نام داشت و وقتی از خانه خارج میشدند،
با چادری بلند تمام بدن را تا روی پاها میپوشاندند،
بهطوریکه چیزی از برآمدگیهای بدن آنها مشخص
نمیشــد 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
میآید و خادم گفت آقای من است ،پس برقع خود را
گرفته خود را پوشانید( ».تورات ،سفر پیدایش ،بخش
 ،24آیات 64و  )65و یا آنجا که تورات از قول پیامبر
بنیاسرائیل ،بوعز خطاب به روت ـ عروس نعومی از
زنان بنیاسرائیل ـ بیان میدارد« :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  ،3آیه  )15اما بعد از گسترش مسیحیت
در قارهاروپا ،رعایت حجاب در میان بانوان اروپایی ،با
سختگیری بیشتر رعایت میشد؛ زیرا آیین مسیحیت
نهتنها احکام شــریعت یهود در مورد حجاب زنان را
تغییر نداد که رعایت آن را به شکل قویتر موردتأکید
قرار داد .پس رعایت حجاب در میان بانوان مسیحی
شده اروپایی ،با جدیت حفظ میشد .بهویژه اینکه از
دیدگاه مسیحیت ،تجرد مقدس شمرده میشد و به
همین علت برای از بین بردن زمینه تحریک و تهییج،
زنان به رعایت پوشش کامل و دوری از آرایش و تزئین
بهصورت شدیدتری فراخوانده میشدند(.)3

دامنهای گشــاد و بلند گلــدوزی شــده ،همراه
با پیشبند و بلوزهای آســتینبلند میپوشــیدند.
همچنین بیرون از منزل موهای خود را جمع کرده
و با پارچهای شبیه روسریهای امروزی میپوشاندند
اما بانوان ایتالیایی در مکانهــای عمومی ،عالوه بر
آن روسری ،از چادری سیاه به نام «فالدتا» استفاده
میکردند که کل بدنشــان را از نگاه مــردان غریبه
میپوشاند .این چادر سیاه در واقع از یک دامن بسیار
بلند تشکیل میشد و در قسمت باالی آن ،پارچهای
بزرگ تعبیه شده بود که روی سرانداخته میشد و سر
و باالتنه بانوان را میپوشاند .جنس نوع اشرافی آن ،از
ابریشم بود و حجاب اعیانی بانوان ثروتمند ایتالیایی
محسوب میشد .همچنین مشــابه فالدتا ،در کشور
مالت توسط بانوان استفاده میشده است .مالت یکی
از کشورهای اروپایی است که بهصورت مجمعالجزایر
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 رنگهایی چون آبی تیره و سفید نیز
توسط بانوان مالتی استفاده میشده است.

روسریهای زنان انگلیسی و اسکاتلندی

کاپوچیکاپلو؛ چادر زنان پرتغالی

چادر زنان جزیــره فایــال در مجمعالجزایر آزور در
کشور پرتغال« ،کاپوچیکاپلو» نام داشت .این چادر
عموما به رنگ سیاه یا آبیتیره براق بوده و از مادران
و مادربزرگهای اشــرافزاده به دخترانشان ارث
میرسیده 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 میشده است.

فرهنگ و سنتهای زنان اروپایی در رعایت حجاب

خداوند مردم ســرزمینهای گوناگون را از اقوام
و با زبانهای مختلف آفریده است .این قومهای
گونهگون ،البته دارای پارهفرهنگهای متفاوت
و متمایز از هم نیز هستند .این تمایز ،قاعدتا در
نوع پوشش و فرهنگ البسهای آنها هم مشاهده
میشــود .بر همین اســاس حجاب زنان اقوام و
مردمان کشــورهای مختلف اروپایی هم ،با هم
تفاوت دارد که به پارهای از آنها اشاره میکنیم:
هویکه؛ چادر زنان آلمانی

بانوان کشــور آلمان از زمان گرایش به مســیحیت،
عالوه بر پوشــیدن پیراهنهای بلند که تا روی مچ
پایشان را میپوشاند ،بیرون از منزل ،از روسری و چادر
استفاده میکردند .در عمده مناطق ،روسری ،پارچهای
سفیدرنگ بود که موها را میپوشاند و چادر پارچهای
رنگی بود که روی روسری انداخته میشد و تا حدود
ران را پوشش میداد اما جالب است که بخشی از زنان
آلمانی بیرون از منــزل و در انظار عمومی ،از چادری
سیاهرنگ به نام «هویکه» استفاده میکردند .هویکه
از حدود 700سال پیش در این کشور رایج شد.این
نوع پوشش ،عمدتا در نیمهشمالی آلمان در شهری
مانند «کلن» رایج بوده است .همچنین نوعی دیگر از
از چادر به نام «تیپهویکه» ،که به کمک کالهی روی
سر ثابت میماند ،در منطقه «براوناشوایگ» آلمان
پوشیده میشد .اندازه این چادر آنقدر بلند بود که روی
زمین کشیدهمیشد!

زمینه تحریک و تهییج ،زنــان به رعایت

زنــان در ایتالیا تا قرن ۱۹میالدی ،تقریبا همیشــه

بهصورتی شدیدتر فراخوانده میشدند

فالدتا؛ حجاب زنان ایتالیایی

مانتیال؛ حجاب زنان اسپانیایی

«مانتیال» یک روسری ابریشمی سنتی بود که توسط
بانوان اسپانیایی بیرون از منزل استفاده میشده است.
زنان اســپانیایی ابتدا موهای خــود را در کالههایی
پارچهای پنهان میکرده ،سپس با استفاده از مانتیال
سر و شانهها و باالتنه خود را کامل پوشش میدادهاند.
همچنین بعد از اشغال سرزمین سرخپوستان توسط
اســپانیاييها در منطقه آمریکای التین ،استفاده از
مانتیال در بین زنان مسیحی آمریکای التین رایج شد،
تا جاییکه تا چنددهه پیش همچنان زنان کاتولیک
در کشورهای اسپانیولیزبان از این حجاب استفاده
میکردهاند.

تصویری حکاکی شده از یک زن اسپانیایی ،با چادر موسوم به «سایا»

خاطــرات نوشــتهاند ،کــم یــا زیــاد به مســئله

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.
ریشههای مباحث این کتاب
در  2پرسش 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
بهکار برد تا استقالل خود را حفظ کند و تسلط بیگانگان را
بهمدتی بیش از صد واند سال به حالت تعلیق درآورد .پاسخ
تا حدودی در توانایی ایران در حفــظ موازنه میان مناجی
نهفته است .از نخستین دهههای ســده نوزدهم ،حکومت
ایران بازی با یکی از این دو قدرت را برضددیگری در پیش
گرفته بود؛ معذالــک چنین رهیافتــی در یک خأل قدرت
نمیتوانست کارساز باشــد .ایران همچنین توانسته بود در
برابر اشغال بیگانه پایداری کند ،زیرا روش چانهزنی را برای
دور نگهداشتن قدرتهای خارجی بهکار میگرفت.
در این کتاب این نکته مورد بحث قرار میگیرد 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 میکردند و با دولت و با یکدیگر به چانهزنی
میپرداختند.
نشر ماهی این کتاب 304صفحهای را به بهای 78هزار تومان
منتشر کرده است.

نظری تاریخی به پوشش بانوان اروپایی ،تا یکونیمقرن قبل

لباسی که خدا برای بشر فرستاد

نمایی از پوشش یکی از زنان ایرانی ،در دوره قاجار

جمعی از زنان ایتالیایی با چادري موسوم به «فالدتا»

عالوه بر توصیف سفرنامهنویسان 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 نوشتهاند ،کم یا زیاد به مسئله رفتار ،پوشش
و حجاب بانوان ایرانی اشــاره کردهاند .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 گفتهاند .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 مینویسد« :زنان آنان دارای هر وضع اجتماعی
که باشند ،همهشان بدون اســتثنا خود را در چادرهایی به
رنگ سرمهای تند میپوشانند .شلوارهای گشاد از جلودار
ســبز ،بنفش ،خاکســتری یا قرمز رنگ که مانند جوراب،
پاها را نیز میپوشــانند و دمپاییهای پاشــنهدار ،پوشاک
یکنواخت همه زنان ایرانی است ». ...اما در مقابل «هنریش
بروگش» باستانشــناس 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 مینگرد و از اینکه نمیتواند آنها را مشاهده کند ،به
زنان ایرانی تهمت میزند؛«اینها زندگی زناشــویی سالمی
مانند زنان آلمانی ندارند! ». ...او به گاه توصیف بانوان ایرانی
مینویســد« :در مورد چهره زنان ایرانــی ،مطالب زیادی
نمیتوانم بنویسم .چون در پشــت حجاب غیرقابل نفوذ و
اسرارآمیزی پنهان شدهاند .فقط از روی تصاویری که نقاشان
ایرانی کشیدهاند ،میتوان حدس زد که سیمای آنان بسان
ماه شب چهارده گرد است و گونههایشان همچون کودکان
سرخ است و زیر ابروان پرپشــت و کمانیشان ،یک جفت
چشم درشت سیاه میدرخشــد ». ...البته جهانگردانی هم
بودهاند که کنجکاوانه ،در کتاب خاطــرات خود از حجاب
و پوشــش زنان ایرانی نوشــتهاند .مثال لویی ماری ژولین
ویاند معروف به «پیــر لوتی» که نویســنده رمان و مأمور
وزارت برونمرزی کشور فرانسه بود ،در سال .1901م یعنی
همزمان با دوره پادشاهی مظفرالدینشاه قاجار ،از راه سفر
هند به ایران وارد شد.
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بعد از گسترش مسیحیت در قارهاروپا،
رعایت حجــاب در میان بانــوان اروپایی

بــا ســختگیری بیشــتر رعایــت میشــد؛
زیــرا آییــن مســیحیت نهتنهــا احــکام
شــریعت یهــود در مــورد حجــاب زنــان
را تغییــر نــداد که رعایــت آن را به شــکل

قویتــر موردتأکید قــرار داد .هــم از این

روی رعایــت حجــاب در میــان بانــوان

مسیحیشــده اروپایی ،با جدیت حفظ
میشــد .چــه اینکــه بــرای از بیــن بــردن

پوشش کامل و دوری از آرایش و تزئین،

در قرون اولیه میالدی ،مردان و زنان انگلیسی از همان
لباسهایی اســتفاده میکردند که طرح اصلیشان،
کامال مشابه لباسهای یونانی و رومی با 3الیه لباس
زیر ،لباس رو و شنل بود .در این دوران زنان موی خود
را زیر روسریهایی که بعضا جنسشان از کتان بود،
پنهان میکردند .این روسری ضمن پوشاندن سر ،به
دور گردن پیچیده میشد و زنان طبقه اشراف که تاج
بر سر میگذاشــتند نیز تاج را روی این پوشش سر
قرار میدادند .همچنین در قرن هجدهم شالهایی
به شکل ردا ،برای زنان مورداستفاده قرار میگرفت
که نوع تابستانی آن کوتاه و زمســتانی آن بلند بود.
برخی از آنها ســوراخی برای بیرون آوردن دست و
بعضی ،سرپوشی از پارچهای نرم داشت .در نوع بلند
زمستانی آن ،قسمت جلوییاش با دکمه بسته میشد.
نوع تابستانیاش نیز ،روی سر انداخته و به حالت آزاد
در جلوی گردن بسته میشــد و یا دوسر آن از روی
سینه ،به شکل ضربدر به پشت سر برده شده و به هم
بسته میشد .در ضمن زنان اسکاتلندی از پارچههای
چهارخانه معروف خود ،تارتان یا پیچازی اســتفاده
میکردند .این روسری 3متری که از پشم درست شده
بود ،با یک ســنجاق نقره  -یا برنج  -روی سینه ثابت
میشد .این روســریهای بزرگ تا اواسط قرن ،۱۹
پوشش رایج زنان این منطقه بودهاست .جالب است
که بانوان اسکاتلندی زیر این روسری« ،آراسید» یا
لباسی بلند با کمربند میپوشیدند که کل بدنشان را
از نگاه نامحرم پنهان میکرد (.)4
کالم آخر

موارد باال نمونههایی 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
کونیمقرن پیش مصداق داشــته اســت اما اینکه
ی 
چطور میشود با شروع رنســانس و حاکمیت تفکر
لیبرال سرمایهداری در کشورهای مختلف اروپایی،
باورهای دینی مردم سست میشــود ،رعایت حیا و
نونیم کمرنگ شده و در نهایت
عفاف در طول یکقر 
با شروع جنگجهانی اول ،رعایت حجاب در بسیاری
از کشورهای اروپایی از ســوی بانوان ترک میشود،
خود موضوع مهمی است که باید در مقالهای جداگانه
موردبررسی قرارگیرد.
منابع:
 .1اصفهانی ،عمادالدین حسین (عمادزاده) ،قصصاالنبیاء
از آدم تا خاتم ،جلد اول ،بیجا ،کتابفروشــی اسالم ،چاپ
توپنجم 1360ش ،صص 119و 120
بیس 
 .2ابناثیر ،عزالدین ،الکامل ،سیدحسن روحانی ،جلد اول،
تهران ،اساطیر ،چاپ اول ،1370،ص 35
 .3محمدی آشــنایی ،علی« ،حجاب در ادیــان الهی»،
انتشارات اشراق(قم) ،چاپ اول 1373ش صفحات 107تا
112و  -120و  -موســوی ،زهره ،مقاله «اشتراک حجاب در
ادیان ابراهیمی» ،فصلنامه مطالعات راهبردی زنان ،شماره
 ،36تابستان 1386ش
 .4ویل کاکس ،روت ترنر« ،تاریخ لباس»5000-هزار سال
پوشــاک زنان و مردان جهان ،-ترجمه شیرین بزرگمهر،
نشــر توس ،چاپ 1397ش ،صفحات 80 ،59 ،41تا ،87
91تا104و 242

خاطرهنگاری تاریخی

ماه عسل ایرانی
کتاب «ماه عســل ایرانی»
خاطرات کنسول آلمان در
تبریز ( )1914-15نوشته
«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.
گزارشهای روزانه ویلهلم
لیتن ،دیپلمات آلمانی ،گاهی چنان بیشائبه و خودمانی
میشــود که گویی او را در حضور داری .لیتن در ســال
 ۱۹۱۳در تهران با دوشیزهای آلمانی ازدواج کرد .اما وقتی
میخواست 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 میگذراند و در چنبره دولتهای
بیگانه که آتش جنگ جهانــی اول را برافروخته بودند،
فریاد بیطرفی سرمیداد .پیداست که مولف کتاب مسائل
ایران را بهگونهای دیده است که یک سیاستمدار خارجی
میتواند ببینــد .چون او کتاب را برای انتشــار در برلین
نوشــته بود .از آثار تألیفی پرویز رجبی در زمینه تاریخ و
ایرانشناسی میتوان به مجموعههای تاریخی زیر اشاره
کرد :هزارههای گمشده ،سدههای گمشده ،جشنهای
ایرانی ،تاریخ خط میخی فارسی باستان و کریمخانزند و
زمان او .نشر ماهی کتاب ماه عسل ایرانی را در302صفحه به
بهای78هزار تومان منتشر کرده است.

ادبیات

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 ،مجموعهای است از
داستا نهای کوتاه به قلم یکی
از نویســندگان محبوب کشور
ترکیه به نام یکتــا کوپان .این
مجموعه از داستا نهای کوتاه
جذاب و خواندنی تشــکیل شــده که طرز تهیه تنهایی در
آشپزخانه عشق یکی از آنهاســت .باقی داستانها عبارتند
از :آب و یخ ،ســوارکار نقاب دار ،جفت شش ،نقطه خروج،
خانه بازی ،چشــمانداز پل ،روزهای عادی فصل و جادوگر
درخت سیب.
محوریت داســتانهای کتاب درباره عشــق بــه خانواده،
روابط عاشقانه ،دوستانه و جدایی اســت و فضای ملودرام
آن طنینی دلنشــین در ذهــن خواننده ایجــاد میکند.
قلم یکتا کوپان بسیار ســلیس اســت و به دور از هرگونه
تکلفی ،با ایجاد یک فضای گرم و دوســتانه ،روح خواننده
را با شخصیتهای داســتان گره میزند .این نحوه نگارش
ساده و روان ،نوشتههای یکتا کوپان را با استقبال قابل توجه
مخاطبان مواجه کرده اما سوای عامه پسند بودن ،آثار او از
چنان محتوا و نگارش پختهای برخوردارند که تاکنون برنده
چند جایزه ادبی نیز شدهاند .هر کدام از قصههای این کتاب،
بهنحوی از مواجهه انسان با تنهایی و روش او برای سازگاری
یا مقاومت در برابر آن سخن میگویند .نشر ماهی این کتاب
160صفحهای را به بهای 45هزار تومان منتشر کرده است.
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مستند

رویداد

تویی که نمیشناختمت

برگزاری همایش
بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی

مستند «پدرم ایران ،مادرم ایران» تولید مرکز گسترش سینمای
مستند ،تجربی و پویانمایی درباره شهدای نوجوان و جوانی است
که کودکیشان در مراکز بهزیستی سپری شــده است .فیلم با
کنجکاوی فیلمساز درباره این شهدا و سرنوشتشان شروع میشود
و در کنار روایت او شامل مصاحبههای مختلف با افرادی است که
بهنحوی با این شهدا آشنا هستند« .پدرم ایران ،مادرم ایران» (رضا
عاطفی) مرثیهای درباره قهرمانانی است که در تاریخ دفاعمقدس
آنطور که شایسته است ،به آنها توجه نشده است .فیلمساز پای
صحبت مربیان بهزیستی ،خانواده و همرزمان شهدا مینشیند و از
دل این حرفها ،اطالعاتی درباره این نوجوانان و جوانان به بیننده
ارائه میشود .اطالعاتی که بسیاری از آنها را پیش از این نشنیدهایم.
«پدرم ایران ،مادرم ایران» در دســته آثاری قرار میگیرد که به
مسائل اطراف جنگ میپردازند ،فیلمساز با وجود اطالعات و منابع
پراکندهای که درباره موضوع فیلمش وجود دارد از جســتوجو
خسته نشده و با سر زدن به اطراف ایران سعی کرده رد پای شهدای
بهزیستی را پیدا کند .فیلم با اشارهای به غربت این بچهها آغاز و با
نمایی مشابه تمام میشود .در این سفر کوتاه ،تماشاگر با قهرمانانی
آشنا شده که وطن ،خانه همیشگی آنان است.

مستند

این آغاز ،پایان ندارد
«پــروژه ازدواج» بــه
کارگردانــی حســام
اسالمی و عطیه عطارزاده
یکــی از پربینند هترین
مستندهای اکران شده
در پلتفرمهاشور در  3ماه
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 میشود که
همســرش را بهدلیل بیماری روانی از دست داده،
این خط با خط اصلی فیلم یعنــی ازدواج بیماران
در هم ترکیب میشود تا تماشاگر تصویری واقعی
از عشق ،وجه زنانه و وجه مردانه آن بهدست 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 ،عاشقانهای
تلخ و تأثیرگذار است که از بایدها و نبایدهای یک
اجتماع صحبت میکند و باعث میشود نگاه بیننده
به بیماران روانی ،محدودیتها ،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» دشــواریهای عشــق و متفاوت
زیستن را به یادمان میآورد.

مستند

تاریخ از زاویهای 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 میکند :آیا بابا طاهر
وجود دارد یا این شخصیت زاییده اشتباههای تاریخی است؟
مستند «طاهر» با ساختاری منسجم و یکدست تا انتها این
بازی را با تماشاگر ادامه میدهد و این فرصت را به او میدهد
تا در دل تاریخ همراه فیلمساز سفر کرده و برداشت خود را از
اغراقها ،روایتهای جعلی و حاشیههای زندگی طاهر داشته
باشد .مستند «طاهر» ،بهدلیل اســتفاده درست از تصاویر
آرشــیوی ،گفتار متن پالوده ،اطالعات و پژوهش غنی که
دارد از همان ابتدا تماشاگر را با خود همراه میکند و برخالف
اغلب مستندهای پرتره تاریخی که ماللآور و کسالت بارند،
با طراوت و شوخطبعانه است .حتی مباحث کارشناسی که در
فیلم تبدیل میشود ،چینشی دارند که به فضای بازیگوشانه
و طنازانه فیلم لطمه وارد نمیشود« .طاهر» نشان میدهد
که انتخاب درست موضوع و نگاه هوشمندانه به روایتهای
آشنا میتواند به خلق آثاری ویژه و به یادماندنی تبدیل شود.

هم نهان و هم نشسته پیش رو
بررسی نظر موالنا درباره امامزمان

عج

براساس تقویم8 ،مهر روز بزرگداشت جاللالدین محمد بلخی ( ۶ربیعاالول  ۵ – ۶۰۴جمادیالثانی
علی تاجدینی
 ۶۷۲هجری قمری) معروف به مولوی بود13 .مهر نیز آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج) است .مطلب
جستار
نویسنده و پژوهشگر
پیشرو که به بررسی نظر موالنا درباره امامزمان(عج) اختصاص دارد ،بنا بر اهمیت این 2مناسبت برای
انتشار انتخاب شده است .علی تاجدینی ،نویسنده و پژوهشگر معرفت دینی ،در این مطلب کوشیده تا از چشم مولوی به تبیین جایگاه امامعصر (عج)
بپردازد .این مطلب بخشی از کتاب در دست انتشــار «مولوی و اهلبیت(ع)» است که برای انتشار به همشــهری سپرده شده است .چنین مطالب
پژوهشگرانهای که میان ادبیات و معرفت دینی پل میزند ،به نیازهای مهمی در سپهر پژوهش پاسخ میدهد .امید است که چنین پژوهشهایی بیش از
پیش پا بگیرد و بهدست محققان و پژوهشگران انجام شود.

درباره دیــدگاه موالنا در موضوع امــام زمان(عج)
کتاب و مقاالت مستقلی یافت نمیشود .دیدگاههای
سطحی از جانب برخی افراد در اینباره مطرح شده
که چنــدان قابل اعتنا نیســت .از جملــه برخی با
شیفتگی به موالنا خواســتهاند بگویند که او شیعه
12امامی بوده و استنادشان به غزلی است که مطلع
آن «ای شاه شاهان جهاناهلل 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 غزلهای شورانگیز موالنا تناســبی ندارد .ثانیا
موالنا در سراسر غزلیات تخلصش «خاموش» است
درحالیکه 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 بهدلیل دیگری تمســک کردهاند .این
گروه با تمسک به اعتقاد مولوی به «والیت نوعیه»
معتقدند که مولوی شــمس تبریــزی را امام زمان
میدانسته 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 استای راهجو
هم نهان و هم نشسته پیشرو
و به کتاب «جامع الشــتات» میرزای قمی استناد
کردهاند که نوشته است« :مولوی در این شعر است
که اعتراف میکند شمس تبریزی همان امام هادی
و مهدی اســت که هم نهان و غایب ،هم نشســته
روبهروی 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 روبهروی شما .مگر ما
شــیعیان اعتقاد نداریم که امام زمان(عج) در میان
ماست و حتی ممکن است روبهروی ما نشسته باشد
اما ما او را نمیشناسیم و در حقیقت ما از او غایبیم.
ثانیا میرزای قمی فقیه عالیقدری بوده اما نه فلسفه
میدانسته 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 ائمهمعصومین
در 3ســطح زعامت ،تشــریع و تکوین است و همه
عرفا قائل به حقیقت تشیع هســتند و بهترین آثار
را در حوزه والیت پدیــد آوردهاند .از اینرو تعابیری
چون عرفان شیعی و عرفان سنی به قول سیدجالل
آشتیانی از اساس باطل اســت .خواص از شیعیان
معتقدند که نهتنها حکومت حق علی و اوالد علی به
نص پیامبر بوده است بلکه از آن مهمتر مقام تفسیر
دین و شریعت و مقام دســتگیری معنوی که از آن
به والیت تکوینــی تعبیر میکننــد از آن پیامبر و
امامان معصوم است .و عارفان در میان طوایف فکری
مسلمانان بیش از همه در این باب داد سخن دادهاند.
مرحوم مطهری در کتاب «امامــت و رهبری» در
اینباره کالمی دارند که قابل توجه است:
حجت
«شیعه معتقداست كه هیچ زمانی خالی از ّ
نیستَ :و ل َ ْو َل ال ْ ُح َّجه لَســاخَ ِت ْال ْر ُ
ض ب ِا ْهل ِها؛ یعنی

هیچ وقت نبوده و نخواهد بود که زمین از یک انسان
کامل خالی باشد و برای آن انســان کامل مقامات
و درجات زیادی قائلاند و مــا در اغلب زیارتها که
میخوانیم ،به چنین والیت و امامتی اقرار و اعتراف
میکنیم؛ یعنی معتقدیم که امام دارای چنین روح
کلی است .ما در زیارت میگوییم :اشْ َه ُد ان َّک تَشْ َه ُد
َمقامی َو ت َْســ َم ُع کالمی َو ت َُر ُّد َسالمی .من گواهی
میدهم که تو اآلن وجود مرا در اینجا حس و ادراک
میکنی ،من اعتراف میکنم که تو سخنی را که من
السال ُم َعلَیک یا َعل ِی ب ْ َن موسیال ِّرضا
اآلن میگویم َّ
میشــنوی ،من اعتراف میکنم و شهادت میدهم
السال ُم َعلَیک تو
که سالمی را که من به تو میکنمَّ :
به من جواب میدهــی .اینها را هیچکس برای هیچ
مقامی قائل نیست .اهل تســنن (غیر از وهابیها)
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
میگوییم .این مطلب ،وجه مشــترک میان تشیع
کربَن در مصاحبهای که با عالمه
و تصوف اســتْ .
طباطبایی داشت ،ازجمله سؤاالتی که کرد این بود
که این مسئله را آیا شــیعه از متصوفه گرفتهاند یا
متصوفه از شیعه؟ عالمه طباطبایی گفتند متصوفه
از شیعه گرفتهاند ،برای اینکه این مسئله از زمانی
در میان شیعه مطرح است که هنوز تصوف صورتی
بهخود 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 کردهاند .عرفا و متصوفه روی این مطلب خیلی
تکیه دارند .مولوی میگوید« :پــس به هر َد ْوری
ولیی قائم است» در هر دورهای 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» میکنند -خالی نیست و برای آن
ولی کامل که انسانیت را بهطور کامل دارد مقاماتی
قائل هستند که از اذهان ما خیلی دور است .ازجمله
مقامات او تســلطش بر ضمایر یعنی دلهاســت،
بدین معنی که او یک روح کلی است محیط بر همه
روحها .باز مولوی در داستان ابراهیم ادهم -که البته
افسانه است -در این مورد اشارهای دارد .میگوید
ابراهیم ادهم به کنار دریا رفت و سوزنی را به دریا
انداخت و بعد سوزن را خواست .ماهیها سر از دریا
درآوردند درحالیکه به دهان هر کدامشان سوزنی
بود ،تا آنجا که میگوید:
دل نگه داریدای بیحاصــان در حضور حضرت
صاحبدالن
و تا آنجا که میگوید آن شــیخ (یعنــی آن پیر) از
اندیشه آن طرف واقف شد:
شیخ واقف گشت از اندیشــهاش شیخ چون شیر
است و دلها بیشهاش (مجموعه آثار استاد شهید
مطهری ،ج  ،4ص)720 :
مرحوم همايی نیز در شرح این ابیات (مولوینامه؛
مولــوی چــه میگویــد؟ ،ج  ،2ص )842 :بیان
روشنگری دارند .وی مینویسد:
«در هر زمان از میان برگزیــدگان الهی فردی که
اصلح از همه صالحان آن عصر باشد برای رستگاری
بشر مبعوث میشود».
مولوی به تقریر دیگر میگوید:
در هــر دوری از ادوار و هر عصــری از اعصار ناچار
ولیعصرو 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 الیقتر و
شایستهتر برای گذاردن رسالت و نیابت الهی باشد،
از میان برگزیدگان مقرب درگاه خدا برای هدایت و
رستگاری و اصالح امور روحانی بشر مبعوث میشود
که دعوت جاهالن و دستگیری گمراهان و تکمیل
ناقصان و فعلیتدادن قوای استعدادی نهفته بشر،
بر عهده رسالت اوست و همین فرد اصلح ،مصداق
خلیفهاهلل 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
میدهیم 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 هیچگاه روی از آن قبله برنگردانند.
همايی 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 عقیدهاند
که «امام حی» و «ولیعصر» 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 زماناند.
شیخ عزیز نســفی عارف نامدار قرن هفتم هجری
میگوید:
«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».

مســئله «انســان کامل» و بــه تعبیر

دیگــر حجــت زمــان از اعتقــادات

صوفیه است که آن را از معارف شیعه
اخــذ کردهانــد .عرفــا و متصوفه روی

این مطلب خیلی تکیه دارند

انقطاع رسالت تشــریع و دوام دولت امامت و
والیت

همايی درباره شأن دوم امام ،یعنی تفسیر و تبیین
دین مینویسد:
اعتقاد کلی مســلمانان این اســت که دوره نبوت
تشریعی بهوجود حضرت خاتماالنبیا علیهالصاله
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
بهخصوص 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 ولیعصر خالی نباشد و به قول مولوی
«تا قیامت آزمایش دائم است»(.همان ص)896
مهدویت نوعی و مهدی موعود

همايی در جــواب امثال میرزای قمــی که تصور
کردهاند ابیات مولوی ناظر به والیت نوعیه اســت
وبهویژه 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 ســاله طیبه
پیغمبر اکرم و آل علی علیهمالســام 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 رنگها و نیرنگها ،به صفــا و یکرنگی بدل
شده باشد.
«برای مزید فایدت میافزاییم 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 میروند
که آن را یگانه اصل اساســی و رکن عمده دین و
مذهب میدانند و بر معرفت خدا و رسول نیز مقدم
میدارند؛ به این معنی که میگویند همان امام حی
قائم ناطق است که ما را به خدا و پیغمبر رهبری و
راهنمایی میکند و ما باید خدا و رسول را همانطور
که او تعلیم میدهد و معرفی میکند بشناسیم نه
از پیش خود و با عقل کوتاه و اندیشههای 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 جامعترین مؤلفاتش جلد
هفتم «بحاراالنوار» عالمه مال محمدباقر مجلسی
است (متوفی 1110ه .ق) مشحون از نکات دقیق
مذهبی و لطايف عرفانی مربوط به این مسائل است.
اگر از اختالف الفاظ و اصطالحات صرفنظر کنیم و
افکار و عقاید ملل و طوایف را بیپیرایه لفظ و عبارت
بسنجیم بهنظر 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 کردهایم.
(همان ص )952
همايی در بیــان اینکه حجت حــق در هر زمان
موجود اســت و «به هر دوری ولیی قائم اســت»
مینویسد:
مهدی هادی وی استای 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 میرسد(.همان ج2
ص)851

همایش ملی منطق بازســازی انقالبی ساختار فرهنگی کشور
توســط پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی شنبه( ۲۳
مهرماه جاری) در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیمای
جمهوری اسالمی ایران برگزار میشود .نظر به ضرورت «اصالح
و ارتقای ساختار نهادهای فرهنگی کشور» و پیرو تأکیدات رهبر
معظم انقالب اســامی درخصوص بازســازی انقالبی ساختار
فرهنگی ،پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه
همایش ملی با عنوان «منطق بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی
کشور» را با همکاری دســتگاههای فرهنگی مرتبط ،همچون
سازمان صداوسیما ،شورایعالی انقالب فرهنگی ،وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،سازمان تبلیغات اســامی ،سازمان فرهنگی
هنری شهرداری تهران و شورای فرهنگ عمومی در روز شنبه
مورخ  ۲۳مهرماه جاری در دو بخش صبح و عصر ( ۸تا  )۱۸در
مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیما برگزار میکند.
افتتاحیه این همایش در نوبت صبح با حضور و سخنرانی آیتاهلل
علیاکبر رشاد(رئیس و مؤسس پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی) ،مسعود اســماعیلی(وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی)،
حجتاالسالم سیدسعیدرضا عاملی(دبیر شورایعالی انقالب
فرهنگی) ،حجتاالسالم محمد قمی (رئیس سازمان تبلیغات
اسالمی) و پیمان جبلی (رئیس صدا و سیمای جمهوری اسالمی
ایران) از ساعت  ۸صبح لغایت  ۱۲ظهر ادامه خواهد داشت.
 4محور اصلی همایش «منطق بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی
کشور» عبارتند از:
الف) هویت ساختار انقالبی فرهنگ ب) نقَادی 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
بهسر با ترجمه ناصر مؤمنی توسط نشر
لگا منتشر شد .اصل این کتاب در سال
2021از سوی انتشارات راتلج منتشر
شده اســت .این کتاب نهتنها فلسفه
شادی ،بلکه جنبههای علمی ،اقتصادی
و سیاسی شــادی را پوشش میدهد و
موضوعات عملی مربوط به این مسئله را که چگونه میتوان
شادتر بود با رویکردهایی نو از نظر میگذراند .کتاب حاضر
برای کالس درس و محققانی که میخواهند 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 میخوانیــم« :برای بیشــتر ما مفهوم
«شادی» یک امر اسرارآمیز است .گاهی اوقات در تخیالت
و تأمالتمان بسیار به شادی میاندیشیم :آیا این شغل باعث
خوشحالی من میشــود؟ آیا انتخاب این شخص بهعنوان
شــریک زندگی من را خوشــحال میکند؟ آیا خوردن آن
کیک شکالتی باعث خوشحالی من میشود؟ همچنین در
آن لحظههایی که غرق اندیشه هســتیم ،وقتی میپرسیم
«آیا خوشحالم» ،به شادی میاندیشیم… واقعیت این است
که فهم اینکه آیا شغلی جدید باعث خوشحالی من میشود
یا نه دشوار است .برای بســیاری از ما شادی همچون خط
و مرز نهایــی عمل میکند :در پایــان روز فقط میخواهیم
که خوشحال باشیم .ما شــادی را برای خودمان و خانواده و
دوســتانمان میخواهیم .اگرچه میدانیم که شادی ممکن
است به تنهایی حائز اهمیت نباشد ،به سختی میتوانیم کسی
را بیابیم که واقعاً معتقد باشد شادی امری بیاهمیت است.
در ضمن اگر به چنان کسی برخوردیم بهشدت گیج شده و
تقریباً نگران او میشویم :چهکســی معتقد است که شادی
چیز خوبی نیست؟»
کتاب «فلسفه شادی» از سری مجموعه معنای زندگی نوشته
لورین بهسر 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 بهتازگی 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  ۱۱۲صفحه و
با قیمت  ۴۵هزار تومان منتشر و به بازار
نشر کشــور عرضه کرده است .مدرسه
زندگی یک مؤسسه آموزشی با تمرکز بر زندگی بهتر و عاقالنهتر
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 میبارد
و همه این خبرها دستبهدست هم دادهاند تا موفقیت را آسانتر
از چیزی که واقعاً هســت جلوه دهند و بنابراین ،بیآنکه خبر
داشته باشیم ،اعتمادبهنفسی را که میتوانیم در مقابله با موانع
در خودمان ایجاد کنیم ویران میکنند .آدمهای جدی معموالً
از اهمیــت اعتمادبهنفس غافلاند :وقــت خیلی زیادی صرف
میکنیم تا مهارتهای فنی بیاموزیم و وقتی بسیار اندک صرف
میکنیم تا تنها قابلیتی را که کمک میکند از آن مهارتها در
نفس
زندگی استفاده کنیم بهکار ببندیم .راه رسیدن به اعتمادبه ِ
بیشتر این نیست که بهخودمان اطمینان بدهی م شأن و منزلتی
داریم ،بلکه این است که با مسخره بودن محتوم ذاتمان سازگار
شویم .راه رســیدن به اعتمادبهنفس بیشتر با اجرای این آیین
آغاز میشود که هر روز صبح بهطور جدی ،قبل از اینکه روزمان
را آغاز کنیم و از خانه بیرون برویــم ،بهخودمان بگوییم آدمی
بیشعور ،کودن ،احمق و خنگایم .آنوقت یکی دو تا حماقت
بیشتر دیگر زیاد مهم نیست».

