
 دروغ ها و شایعات رسانه های معاند  در
شبکه های اجتماعی، آتش ساز  اغتشاشات اخیر بود

شهر دوستدار 
کودک در دستور کار 

شهرداری ها

 دستور توسعه 
 موزه ملی ایران
از میدان مشق

 اقدامات الزم برای رسیدن به 
شاخص شهر دوستدار کودک از 
سوی شهرداری های 12شهر در 

حال انجام است

رئیسی  هنگام قدم زدن در میدان 
مشق دستور واگذاری ساختمان  

تاریخی وزارت خارجه و کاخ 
شهربانی به موزه ملی را صادر کرد

مســتندی کوتــاه درباره 
تندیس مصری داریوش 
اول در موزه ملی را با اســکن 

این کیو آرکد  ببینید.

پیشنهاد معاون اول رئیس جمهور  
در نشست مجمع اقتصادی خزر
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صفحه14 صفحه های 2،  6 ، 10 و 21

برای تحلیل اغتشاشات اخیر اگر در کف خیابان متوقف 
شویم دچار یک خطای تودرتو و فاحش شدیم. ماجرای 
اغتشاشات اخیر با همه نمونه های گذشته متفاوت است و مهم ترین تفاوت آن سهم 
و نقش پلتفرم هاست. شبکه های اجتماعی تنها آتش بیار و معرکه گیر نبودند، بلکه 
آتش ساز بودند. شبکه های اجتماعی تنها محلی برای قرار و مدار اغتشاش نبوده و 
نیست. شبکه های اجتماعی تنها محلی برای پوشش گسترده اغتشاشات نیست. تنها 
برای اطالع رسانی شبکه برانداز نیست. برای خبر راست و دروغ نیست؛ از این نگاه های 

سنتی و بسیط خارج شویم.
شــبکه های اجتماعی، همه اغتشاشــات است نه جزء وابســته و ضمیمه. گذشت 

روزگاری که رسانه صرفا جهت اطالع رسانی بود.
در این دوره از اغتشاشات و برخالف همه نمونه های مشابه گذشته، رسانه تنها پس 
از رویداد نبوده و نیست؛ پیش از رخداد اســت و نقش طراحی دارد. نقش کلیدی و 
نهایی رسانه، ساخت تصویر در ذهن است و برای ساخت تصویر، فراتر از هشتگ سازی  

نیازمند رویداد سازی  است و لذا رویداد را ساختند تا تصویر را بسازند.
هر کس در شــبکه های اجتماعی می چرخید احســاس می کرد شــهر در کنترل 
تروریست های وطنی اســت و حال آنکه در واقع خبری نبود جز گروه های کوچک 
پراکنده و محلی که دانسته و ندانسته آمده بودند تا حلقه های تصویر ذهنی را تکمیل 

و نهایی کنند.
متأسفانه هنوز یک نگاه ساده اندیشــانه درباره عصر پلتفرم وجود دارد که سیستم 
حکمرانی در کشور ما را دچار برآوردهای کج و معوج کرده است. استقالل حاکمیتی 
و قدرت حکمرانی در حال صدمه دیدن جدی است؛ حداقل با این اغتشاشات آگاه 

شویم.
خیال می کنند پلتفرم یک ابزار اطالع رســانی صرف اســت؛ خیال می کنند ابزار 
سرگرمی است؛ خیال می کنند جزئی و گوشه ای از زندگی است. خیال می کنند مردم 

تنها اوقات فراغت را با پلتفرم می گذرانند.
آقایان مسئول؛ پلتفرم، همه زندگی است. خود زندگی است. مجاز نیست؛ واقعیت 

است. متوجه باشیم درباره چه چیز حرف می زنیم.
اراده انسان ها از ذهن آغاز می شود و پلتفرم در نقطه شروع اراده انسان ها قرار گرفته 
اســت. ذهن را دســتکاری می کند. رفتارها را رها کنید و ببینید چه چیز رفتار را 
می سازد. جنگ در ذهن است نه در کف خیابان. کف خیابان نشانه است و آیت که 

بدانید در ذهن ها چه خبر است.
پلتفرم ها تنها در ایام اغتشاش فعال نبودند. اساسا پروژه اغتشاشات اخیر برای این 
روزها و چند روز پیش تر نیست. پروژه مستمر اهریمن است. یک سناریوی همیشگی 
که پایان نیز ندارد. به هوش نباشیم، زین پس چنین صحنه های کف خیابان را باید 

بیشتر بشماریم.
اما سناریویی که اهریمن بر پلتفرم سوار کرده است، چیست؟ این جنگ ذهنی باید 

چه تصویری بسازد؟ 
یکم. تعمیم شتابزده و استقرای ناقص از مشکالت کشور. یعنی چی؟ یعنی به صورت 
مداوم و روزانه نقاط ضعف و ریز و درشــت را به کل حاکمیت تعمیم دهد. چنانچه 
مخاطب در بلندمدت احساس کند با حاکمانی مواجه  است که با او دشمنی دارند. 
این پروژه حس انتقاد او از وضع موجود را تبدیل به نفرت و خشم می کند. مشکالتی 
که با هر فراز و نشیبی در حال اصالح است و هرچه باشــد ناشی از خیانت و عناد و 

مکر حاکمان نیست؛ چه آنکه حاکم کسی نیست جز مردم.
اما این گام فریبنده یک حلقه تکمیلی کم دارد. مخاطب باید 

در واقع نیز احساس کند این حس درونی آدم ها در حال تبدیل به یک کنش بیرونی 
است؛ آنهم یک کنش همگانی.

 لطفًا  بس کنید؛
وقت عملیات که می شد نقشه به دست به دل خط مقدم می زد. ماجرا کف خیابان نیست...

عادت نداشت در سنگر یا پشت خاکریز عملیات را ساماندهی 
کند. خــودش جلو می رفــت و به رزمنده ها می گفت پشــت 
ســرش بیایند. بی آن که توجهی به توپ و خمپاره ای داشــته 
باشــد که چون قطره باران به زمین می افتند. سردار »حسین 
همدانی« فرمانده ای بود بی همتا، جسور و شجاع، مهربان 
 و رئوف و هر صفت نیکی که بشــود برای یک انســان 

کامل مثال زد...

شهید حسین همدانی به روایت همسر و پسران
حبیب حرم
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3

 حرف و حدیث ها در مورد کشتی نگرفتن حسن یزدانی در لیگ، 
از آنجایی شروع شد که یک رسانه ادعا کرد به دلیل اعتراضات 

پدر این کشتی گیر پس از بازگشت از مسابقات جهانی، 
فدراسیون به تمام تیم ها دستور داده قراردادی با او 

امضا نشود! البته این شایعه خیلی زود رنگ باخت 
و مشــخص شــد یزدانی از مدت ها قبل در حال 
گفت وگو بر سر رقم قرارداد و تعداد کشتی هایی 

بوده که قرار است در لیگ بگیرد! 

بررسی اختالف فهم های انسانی، تفکر آزادانه و مقوله امربه معروف
آزادی تفکر

پیش بینی  می شود یزدانی دیداری جذاب با قاسمپور داشته باشد
اعاده حیثیت؟

23

20

افراد آسیب دیده فارغ از هر مسئله ای جزو خانواده ما محسوب 
می شــوند؛ کلیدواژه ای که در دوره مدیریت جدید 
شهری در رأس اقدامات ســازمان رفاه، خدمات و 
مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران قرار 
گرفت و همین امر سبب شد تا برای ارائه خدمت 
به آسیب دیدگان شهر قرارگاه اجتماعی تشکیل، 
ظرفیت گرمخانه ها تقویت و یاورشهرها ایجاد شود 

و تعداد آنها افزایش یابد...

ظرفیت گرمخانه ها و تعداد یاورشهرها افزایش می یابد
ایام سرد آسیب دیدگان، گرم می شود

نگاهی اجمالی به دین اسالم و احکام و ضوابط آن و همچنین مواجهه 
موردی با برخی آیات قرآن گاه این موضوع را به ذهن انسان متبادر 
می کند که اسالم دینی است حاوی تناقض های متعدد؛ چراکه از 
یک سو این دین گزاره هایی چون »امربه معروف و نهی از منکر« را 

داراست و از سوی دیگر سخن از »تفکر آزادانه« دارد. برای حل این 
موضوع سراغ اندیشه های مرحوم عالمه طباطبایی در تفسیر 

المیزان رفتیم .آنچه در ادامه آمده بخش هایی از نظریات 
وی در توضیح و تبیین آزادی تفکر است...

ویژه های  امروز
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تشکیل منطقه آزاد 
خزرنشینان

خالصه و صحنه های جذاب بازی 
پرسپولیس با سپاهان  را با 

اسکن این کیو آرکد ببینید.

 برگزاری نخستین 
لیگ دوچرخه سواری 

ویژه کودکان 3 تا 5سال

درس بزرگ اغتشاشات1401 برای  مردم

آخرین آمار ظرفیت یاورشهرهای پایتخت

یادداشت
محسن مهدیان؛  مدیرعامل

دیدگاه
سردار رحیمی؛  رئیس پلیس پایتخت

قانونمــداری و عمــل بر مــدار مقــررات، یکی از 
مولفه هــای ســاخت جامعــه ای توســعه یافته و 
رو به رشد اســت و هیچ حاکمیتی بدون درنظرگرفتن این جزء مهم اجتماعی، 
نمی تواند انتظــار جامعه ای رو به نمو و پیشــرفت را داشــته باشــد. جامعه 
قانونمدار، شــهروندانی قانونمند و متعهد به رعایت قانون را پرورش می دهد. 
درواقع مهم ترین رکن قانون گرایــی در جامعه، التزام شــهروندان به قوانین 
اســت؛ البته این قانونمــداری شــهروندان از پذیرش و عمل بر مــدار قانون 
ازسوی مسئوالن نشأت گرفته و نهادینه می شــود و چنانچه مردم با شرایطی 
مواجه شوند که مشاهده کنند مســئوالن، خود را در احترام و عمل به قانون 
 تافته جدابافته می بینند، به طــور حتم جامعه هیچ گاه رنــگ قانونمداری را 

نخواهد دید.
پلیس نیز به عنوان یکــی از مهم ترین نهادهای کشــور، در مواجهه با قوانین 
2جنبــه دارد؛ از طرفی جنبه حقوقــی و اینکه خود مجری قانــون و نگهبان 
پاسداشت قوانین در جامعه است و از طرف دیگر به عنوان شهروند باید پایبند 
به قوانین و مقررات باشد. خوشبختانه پلیس در سال های اخیر توانسته نقش 
حقوقی خود را در حد بســیار قابل قبولی ایفا کند، اما باید توجه داشته باشیم 
که ســوق دادن شــهروندان به قانون گرایی در مراحل ابتدایی، امری فرهنگی 
و اجتماعی اســت که می طلبد هر فرد پیش از ورود بــه جامعه این فرهنگ را 
آموزش ببیند؛ چراکه به هرحال، گرچه پلیس در سال های اخیر از فعالیت های 
ایجابی و فرهنگ ســازانه نیز غافل نبوده، اما الزم است توجه داشته باشیم که 
پلیس نیرویی قهری و سلبی است و ماموریت هایی که برای این دستگاه حافظ 
امنیت عمومی وجود دارد، همگــی جنبه بازدارنده و ســلبی دارند و درواقع 
 عمل پلیس در حوزه قانونمند کــردن جامعه از رهگذر فعالیت های ســلبی

 می گذرد.
خوشبختانه با ورود پلیس به عرصه هوشمندسازی و بهره گیری از علوم جدید در 
راستای افزایش هرچه بیشتر امنیت و احساس آن در جامعه، شاهد تغییراتی در 
نحوه عمل پلیس در برخورد با هجارشکنان نیز هستیم؛ ردگیری دقیق مجرمان، 
ایجاد بانک های اطالعاتی با هدف شناسایی هرچه زودتر بزهکاران، رویارویی با 
تبهکاران در فضای مجازی و در نطفه خفه کردن فعالیت های بزهکارانه برخی 
افراد که موجب برقراری هرچه بیشتر امنیت فیزیکی و روانی می شود و در نهایت 
تلنگری برای پایبند بودن به قانون از سوی شهروندان است، باعث شده تا پلیس 

بیش از پیش در مسیر استقرار »امنیت پایدار« قدم بردارد.
پلیس هوشمند با تکیه بر ظرفیت های درون سازمانی و نیروی انسانی متخصص 
و همچنین استفاده از ظرفیت های برون ســازمانی و برقراری ارتباط عمیق با 
دیگر نهادها، به دنبال افزایش سرمایه های اجتماعی خود و مشارکت عمومی در 
راستای حفظ آرامش و امنیت پایدار در جامعه است؛ تاجایی که اقشار مختلف 
مردم، دیگر دستگاه ها و ارگان های اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی، خود، 
برای ایجاد ارتباط و سهیم شدن در افزایش آرامش، امنیت و انضباط اجتماعی 

هرچه بیشتر در جامعه پیشقدم شوند.
باید تأکید کنیم »امنیت پایدار« ماحاصل هوشمندسازی پلیس و قانونمندی 
جامعه و تک تک شــهروندان اســت؛ چراکــه جامعه قانونمند، خــود، اجازه 
عرض اندام به هنجارشــکنان و قانون گریزان را نمی دهــد و در مقابل پلیس 
نیز می تواند با اســتفاده از تجهیزات نویــن و به عنوان نیــروی حافظ نظم و 
امنیــت عمومی، فیزیکــی و روانی جامعه، تمــام تمرکز خود را بــر مقابله با 
 تبهکاران و مجرمانی که بر هنجارگریزی و قانون شکنی خود اصرار می ورزند، 

بگذارد.

»جامعه قانونمند« مانع 
عرض اندام هنجارشکنان است

ادامه در 
صفحه2

داده نما

چند مدرسه عشایری  در کشور داریم؟

»فرصت هــای برابــر آموزشــی و پرورشــی بــرای دانش آمــوزان عشــایری و 
برنامه های مناسب یادگیری با توجه به ضوابط و مقررات اساسنامه مدارس 
عشــایری باید در همه نقاط کشــور مدنظر قرار گیرد.« این اساســنامه در 
ســال1393 در نهصــد و هشــتمین جلســه شــورای عالی آمــوزش و پرورش 
در 1۸ماده به تصویب رسیده اســت. اینجا نگاهی انداخته ایم به وضعیت 

مدارس عشایری کشور در سال تحصیلی جدید.

225000
دانش آموز 

عشایر در مدارس 
عشایری سراسر کشور 

امسال مشغول به 
تحصیل هستند.

عشایری سیار
مدرسه ای که 
دانش آموزان 

آن در طول سال 
تحصیلی به همراه 
ایل کوچ می کنند.

7300
مدرسه عشایری

در استان های مختلف 
کشور داریم که پذیرای 
دانش آموزان عشایر 

هستند.

عشایری نیمه سیار
مدرسه ای که والدین دانش آموزان 

آن به همراه ایل کوچ کرده و 
دانش آموزان به صورت های 

مختلف در محل باقی می مانند و 
بعد کوچ می کنند.

 ۵0درصد 
 دانش آموزان 

یک مدرسه را باید 
عشایر تشکیل دهند 
تا آن مدرسه عشایری 

محسوب شود.

 عشایری ثابت 
 مدرسه ای که در 
محل های اسکان 

عشایری فاقد 
کد روستایی، 

تشکیل می شود.

3نوع مدرسه عشایری

گرافیک: مهدی سالمی

۵000دانش آموز 
عشایری بازمانده از تحصیل در 

استان ها داریم که امسال نیمی از 
آنها جذب شده اند.

10۵مدرسه 
عشایری فقط امسال در استان 
سیستان و بلوچستان افتتاح و 

میزبان دانش آموزان شد.

 2۵1000خانوار عشایری 
در مناطق مختلف زندگی و هر 
سال از یک نقطه به نقطه دیگر 

کوچ می کنند.

11۵0000نفر
 جمعیت عشایری کشور ما را 

در استان های مختلف تشکیل 
می دهند.

اغتشاش در رسانه
آرامش درخیابان

مروری بر بیانات رهبر معظم  انقالب اسالمی درباره رهاشدگی  فضای مجازی

مدیریت نکردن فضای مجازی افتخار نیست
بیانیه رسمی پزشکی قانونی درباره علت فوت مهسا امینی صادر شد

دروغ بزرگ ضدانقالب  برای یک آشوب

بررسی قضایی نشان می دهد جان باختن 2 دختر نوجوان ارتباطی با آشوب خیابانی ندارد

واقعیت مرگ نیکا و سارینا

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از نقش رسانه  های معاند در ناآرامی ها  می گوید

دروغ های رنگارنگ و شایعات پرتکرار

گفته های جدید 
فرمانــده نیروی 
انتظامی از پروژه 
کشته ســازی 
ضدانقــالب را 
بــا اســکن این 
کیو آرکد  ببینید.

این شنبه؛عمل به تعهد 
ساماندهی معتادان

نبرد با سرطان از پشت نیمکت 

شهرداری امروز 3مرکز یاور شهر جدید را برای درمان 
و آموزش معتادان متجاهر افتتاح می کند

اولین مدرسه بیمارستانی کشور در بندرعباس به همت حامیان 
کودکان بیمار سرطانی راه اندازی شده است

خوی تنها نماند
 جمعیت های هالل احمر بالفاصله بعد از وقوع زلزله

 در مناطق زلزله زده  حاضر شدند

1126مصدوم 
در زلزله خوی ثبت شد.

86زلزله زده
در مراکز درمانی بستری شدند.

112واحد
روستایی تخریب کامل شد.

469خانه
باالی ۸0درصد خسارت دید.
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 شماره  8606

برخی تالش ها در پارلمان اروپا در 

روزهــای اخیر برای به بن بســت برجام
کشــاندن مذاکــرات برجامی، با 
سوءاســتفاده از حــوادث اخیر در 
ایران، با شکست مواجه شد و مشاور سیاسی سوسیال 
دمکرات ها در پارلمان اروپا در توییتی از حمایت قاطع 
این پارلمان برای از ســرگیری مذاکرات وین جهت 

احیای توافق هسته ای با جمهوری  اسالمی خبر داد.
به گزارش همشــهری، الدار مامدوف در توییتی، با 
اعالم این خبر تأکید کرد که »تالش ها برای استفاده 
از اعتراضات ایران برای تعلیق مذاکرات برجامی در 
پارلمان اروپا به صورت چشمگیری ناکام ماند.« وی 
به این نکته هم اشاره کرد که متمم تعلیق مذاکرات 
برجامی با ۴۶۹رأی مخالف و ۸۸رأی موافق شکست 

خورده  است.
مشاور سیاسی سوسیال دمکرات ها در پارلمان اروپا 
درحالی از »حمایت بزرگ« از مســئول سیاســت 
 خارجی اتحادیه اروپا برای به  دست آمدن توافق در 
گفت وگوهای برجامی خبر می دهد که پارلمان اروپا 
در روزهای اخیر، در دخالتی آشــکار در امور داخلی 

ایران، تالش ویژه ای را برای بهره برداری سیاسی از 
حوادث اخیر در ایران به کار گرفته  است؛ موضوعی که 

با واکنش قاطع تهران همراه بود.

پاسخ قاطع به مداخله جویی اروپا در امور ایران
پارلمان اروپا روز پنجشنبه در قطعنامه ای خواستار 
تحقیقات پیرامون مرگ مهسا امینی و اعمال تحریم 
علیه جمهوری  اسالمی شــده بود؛ قطعنامه ای که 
ســخنگوی وزارت امــور خارجه کشــورمان آن را 
»مداخله جویانــه« و »متضمــن پیش داوری های 
یکجانبه و بی پایه در قبال جمهوری اسالمی« ارزیابی 

کرد.
ناصر کنعانــی قطعنامه پارلمان اروپا را »از اســاس 
مردود« و »فاقــد ارزش« دانســت و تأکید کرد که 
»این قطعنامه با وجود ادعاهای مطرح شده در آن، 
درحالی مقابله ضــروری با اقدام های خشــونت بار 
سازماندهی شــده و تعرض به اموال  عمومی و جان 
و مال مردم را تحت عناوین ســاختگی ناعادالنه به 
باد انتقاد می گیرد کــه طراحان و تحریک کنندگان 
اغتشاشات، عمدتا از منشأ اروپا به اقدام های خصمانه 

 خود علیــه جمهوری اســالمی دســت می زنند.«

تأکید اروپا به ادامه مذاکرات برجامی
طرف آمریکایی در روزهای اخیر با موج ســواری بر 
حوادث اخیر ایران، بار دیگــر ثابت کرد نه تنها اراده  
الزم را برای بازگشــت به برجام ندارد، بلکه تالش 
می کند با دخالــت در امور داخلی ایــران و اعمال 
تحریم های جدید، جمهوری  اسالمی را تحت  فشار 

قرار دهد.
براســاس چنین رویکردی هــم بود کــه وزارت 
خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه از اعمال تحریم هایی 
علیه احمد وحیدی، وزیر کشــور و عیسی زارع پور، 
وزیر ارتباطــات و برخی دیگــر از مقام های نظامی 
جمهوری  اســالمی خبــر داد؛ تحریم هایی که در 

گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده  است.
دراین میان اگرچه سوءاستفاده سیاسی طرف های 
غربی از حوادث اخیــر در ایران، بیش  از گذشــته 
چشم انداز دستیابی به توافق در مذاکرات برجامی 
را در هاله ای از ابهام قرار داده  اســت، اما میخائیل 
اولیانــوف، نماینده روســیه در مذاکــرات وین در 

گفت وگو با شــبکه »الجزیره« اعالم کــرد انتظار 
می رود مذاکرات هسته ای از اواســط نوامبر آینده 

)اواسط آبان ماه( از سرگرفته شود.

رایزنی های رو به  پیشرفت
از سوی دیگر مسئول سیاست  خارجی اتحادیه اروپا 
در گفت وگوی تلفنی اخیر خود با وزیر امور خارجه 
کشــورمان تأکید کرد که اتحادیه اروپا نمی خواهد 
روابطش با جمهوری  اســالمی ایران دچار مشکل 
شــود. این گفته های جوزپ بورل درحالی است که 
وی در روزهای گذشته در اظهاراتی مداخله جویانه 
اعالم کرده بود این نهاد اروپایی قصد دارد در واکنش 
به اتفاق های اخیر در ایران، اعمال تحریم های بیشتر 

علیه ایران را بررسی کند.
حســین امیرعبداللهیان درباره گفت وگوی تلفنی 
خود با بورل با اشــاره بــه اینکه اخیــرا در زمینه 
همکاری های ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی 
اخیــرا توافق هــای خوبــی به عمل آمده  اســت، 
ضمن تشکر از تالش ســازنده بورل و مورا، درباره 
گفت وگوهای مربوط به لغــو تحریم ها اظهارکرد: 
در نیویورک به صورت فعال، رفت و برگشــت پیام 
غیرمستقیم بین ایران و آمریکا انجام شد و درمجموع 
در نیویورک و وین گفت وگوهای رو به پیشــرفتی 
داشته ایم. وی درباره تحوالت اخیر در ایران نیز گفت: 
ما براساس قوانین داخلی خود، موضوع درگذشت 
خانم مهسا امینی را با جدیت دنبال می کنیم تا ابعاد 
موضوع روشن شود. دستگاه قضایی با قاطعیت این 
موضوع را در دستورکار دارد. امیرعبداللهیان به این 
موضوع هم اشاره کرد که جمهوری  اسالمی مطالبات 
مســالمت آمیز را حق مردم می داند و همواره به آن 
توجه می کند؛ »اما صف آنها از اغتشاشــگرانی که 
آمبوالنس ها را به آتش می کشــند، بانک و اماکن 
عمومی را تخریب می کنند و با ســالح سرد و گرم 
به مردم و پلیــس حمله می کنند یا بــه اقدام های 
تروریســتی مبادرت می ورزند، کامال جداست و لذا 
با آشوبگران و تروریست ها مطابق با قانون برخورد 

قاطع خواهیم کرد.«
مسئول سیاســت  خارجی اتحادیه اروپا نیز در این 
گفت وگو با ابراز خرسندی از پیشرفت های صورت 
گرفته در مذاکرات لغو تحریم هــا، بر اهمیت ادامه 
تالش ها برای رســیدن به توافق تأکید کرد. بورل با 
بیان اینکه اتحادیه اروپا بــرای هرگونه همکاری با 
هدف نیل به توافق آماده است، توافق های به دست 
آمده اخیر میان ایران و آژانس را امیدوارکننده و گام 

مهمی در مسیر توافق وین ارزیابی کرد.
وی با اشــاره به اینکه »می پذیرم آشوب و تروریسم 
موضوعی است که با اعتراض های مسالمت آمیز که 
باید پاسخ مناســبی به آن داده شود، تفاوت دارد«، 
تأکید کرد که قصد نداریم روابــط اتحادیه اروپا با 

جمهوری  اسالمی دچار مشکل شود.

شکست به محاق بردن مذاکرات
 یک مشاور پارلمان اروپا: تالش ها برای استفاده از اعتراضات ایران برای تعلیق مذاکرات 

برجامی در پارلمان اروپا به صورت چشمگیری ناکام ماند

دولت

نامه حمایتی فرماندهان 
نظامی به رهبر انقالب

فرماندهان و مسئوالن نیروهای مسلح جمهوری 
اســالمی ایران در نامه ای خطاب به رهبر معظم 
انقالب با اشــاره به حوادث اخیر کشــور اعالم 
کردند: »نیروهای مسلح هرگونه اقدام و توطئه 
دشــمنان را در داخل و خارج رصــد کرده و به 
فتنه گران در زمان مناســب پاسخی درس آموز 

خواهند داد.«
براســاس گــزارش ایســنا، این نامــه از طرف  
فرماندهان و مسئوالن نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران؛ ستادکل نیروهای مسلح، قرارگاه 
مرکــزی حضــرت خاتم االنبیــاء)ص(، ارتش 
جمهوری اسالمی ایران، سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی 
ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 

منتشر شده است.

دفاعی

مجلس

 لطفًا  بس کنید؛
ماجرا کف خیابان نیست...

اگر این کنش بیرونی و همگانی را باور کند  ادامه از 
پروژه مســخ تکمیل می شــود و او نیز به صفحه اول

خیابان خواهد آمد و بی آنکه بداند چه شده و به چه باید اعتراض 
کند و مطالبه اش چیست، می شود کلوخ انداز و آتش بیار و خدای 

نکرده آدم کش.
پس حلقه دوم، رویداد سازی  است تا پروژه طراحی شده در ذهن 
کامل شود. کافیســت جمعی در یک گوشه جمع شوند و شعار 
دهند. چند سطل آشغال به آتش کشیده شود. چندتایی شعار 

نوشته شود و...
و در نهایت برای اینکه این رویدادهــای محلی، واکنش ملی و 
جهانی بگیرد سراغ زن و خشونت رفتند چون قدرت کانونمندی 

و توجه سازی  دارد.
دقت دارید ان شاءاهلل؛ 

یعنی رویداد نمی ســازند که براندازی کنند، خیابان را به آتش 
می کشند تا ذهن ها را تسخیر کنند. براندازی نهایی نتیجه فلج 

ذهنی و مسخ شناختی است و خودبه خود رقم می خورد.
آقایان مسئول؛ 

جنگ در ذهن اســت. هر کس ذهن را در اختیــار بگیرد اراده 
آدم ها را مختل می کند. اصال مهم نیست آدم ها حتی چه اعتقاد 
و گرایشی دارند. شناخت شان از واقع تغییر کند، اراده شان تغییر 
می کند. کم نبودند این روزها خواصی که در میانه حق و باطل 
و در وسط میدان متحیر ماندند و اگر با سیلی واقعیت هوشیار 

نشدند، زیر دست و پا له شدند.
آقایان حکومت؛ 

جنگ کف خیابان نیســت. معطل نمانید. گذشت 7۸ و ۸۸ و 
حتی ۹۸. نقطه شروع را در پلتفرم ها و قدرت شبکه بیابید. راه 
اصالح بسیار است به شرط اینکه این ادراک کلیدی شکل بگیرد 
که یله سازی  فضای مجازی که راه را برای جوالن اهریمن هموار 
می سازد و مارپیچ سکوت ســاختاری پلتفرم ها که راه را برای 
کنشگری جبهه حق می بندد، جامعه را مسخ می کند و معنای 
قدرت را تغییر می دهد و استقالل کشور را می گیرد و حاکمیت را 
مسلوب االراده می سازد. به هوش شویم شما را به حضرت عباس.

وزارت کار باز هم بی وزیر ماند
نزدیک به ۴ماه پس از اســتعفای حجــت اهلل عبدالملکی از 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این وزارتخانه با رأی منفی 
هفته قبل نمایندگان مجلس به گزینه پیشنهادی دولت باز 
هم بدون وزیر ماند. نمایندگان مجلس سه شنبه هفته گذشته 
صالحیت محمدهادی زاهدی وفا، وزیر پیشنهادی تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی را بررسی کردند که در نهایت شمارش آرای 
نمایندگان به او حاشیه ساز شد و نزدیک به ۴۲دقیقه طول 
کشید. در نهایت محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در این 
نشست نتیجه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی را قرائت کرد که 
براساس آن نمایندگان مجلس با ۱۳۶رأی موافق، ۱۲۵رأی 
مخالف و ۹رأی ممتنــع از مجمــوع ۲7۲ آرای مأخوذه، با 
تصدی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط زاهدی وفا 
مخالفت کردند. این در حالی بود که پیش از اعالم رسمی آرا، 
خبرگزاری تسنیم اعالم کرد که زاهدی وفا با ۱۵۴رأی وزیر 
کار شد اما به دلیل ابهام در رأی گیری در ۲ تا ۳ رأی مأخوذه، 
تعدادی از نمایندگان طبق آیین نامه درخواست بازشماری 
آرا را مطرح کردند. علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس 
نیز به فارس گفت: زاهدی وفا در بازشــماری آرا، با یک رأی 
اختالف رأی اعتماد مجلس را به دســت نیاورد. بنابراین در 
بازشماری آرا زاهدی وفا ۱۳۶رأی موافق و ۱۲۵رأی مخالف 
کسب کرد که بنا به اعالم رئیس مجلس گزینه پیشنهادی 
دولت نتوانســت رأی اعتماد مجلس را کسب کند. قالیباف 
همچنین از رســانه هایی که پیش از اعالم رسمی آرا مدعی 
موافقت مجلس با زاهدی وفا شدند نیز انتقاد کرد و گفت که 

این کار اقدام درستی نیست.

 انتقاد رئیسی از حرمت شکنی
 در دانشگاه شریف

رئیس جمهور در نشستی با حضور وزیر علوم تحقیقات و فناوری 
و جمعی از مسئوالن دانشگاه شریف به بررسی ابعاد حوادث هفته 
گذشته در دانشگاه شریف پرداخت. در این نشست که پنجشنبه 
در دفتر رئیس جمهور برگزار شد، مسئوالن دانشگاه شریف، به 

ارائه گزارشی از حوادث پیش آمده در این دانشگاه پرداختند.
رئیس جمهور با اشــاره به حرمت دانشــگاه و محیــط علم و 
آرمانخواهــی، تصریح کرد: هیچ شــخصی مجاز به شکســتن 
حرمت این فضای مقدس نیست و همه از مسئوالن تا استادان 
و دانشــجویان مکلفند برای حفظ تقدس و حرمت این محیط 

تالش کنند.
براســاس گزارش پایــگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، 
سیدابراهیم رئیسی با اشاره به اینکه دانشگاه شریف، جزو نمادها 
و پیشران های علم و پیشرفت کشور است، گفت: نباید اجازه داد 
قداست علمی و اخالقی و اعتبار و خوشنامی جامعه نخبگی این 
دانشگاه با برخی رفتارهای تحمیلی از بیرون دانشگاه مخدوش 
شود. مطمئن هستیم شریفی ها اجازه نمی دهند که بدخواهان و 
منافقین، شرافت این دانشگاه را مخدوش کنند و قطعا شریف با 

شرافت باقی خواهد ماند.

تسریع در توافق با ارائه »تعهدهای پایدار«
مذاکره کننده ارشد ایران در گفت وگوهای برجامی درباره آخرین تحوالت مذاکرات برای رفع 
تحریم ها گفت: ایران آمادگی طرف های مقابل برای دادن »تعهدهای پایدار« را عامل حصول 
سریع توافق و »پایبندی به تعهدات« را ضامن حفظ و استمرار آن می داند. به گزارش ایرنا، علی 
باقری کنی در جریان سفر به چند کشــور اروپایی، در دیدار با معاون سیاست امنیتی و انرژی 
وزارت امور خارجه مجارستان، همچنین با اشاره به سفر سال گذشته وزیر امور خارجه و تجارت 
مجارستان به ایران و برگزاری دومین دور کمیسیون مشترک اقتصادی ۲ کشور در تهران تصریح 
کرد: اراده سیاسی مقام های ۲ کشور برای تحکیم روابط دوجانبه پشتوانه محکمی برای فعاالن 
اقتصادی در گسترش همکاری های تجاری و اقتصای میان ایران و مجارستان است. وی با اشاره 
به جریان داشتن جنگ در اروپا، بر سیاست ثابت جمهوری  اسالمی در مخالفت با جنگ تأکید 
کرد و ادامه  داد: ایران به عنوان کشوری که متحمل خسارات و صدمات ۸سال جنگ تحمیلی و 
۴دهه تحریم شده، به همان اندازه که جنگ را به  دلیل »کشتار بدون تبعیض انسان ها« مردود 

می داند، تحریم را نیز به  دلیل »مجازات بدون تبعیض انسان ها« محکوم می کند.



3 شنبه 16 مهر 1401
 شماره  8606

شــنبه افتخار و امید دیگری از 
راه رســید.همزمان با هفتمین 
شــنبه امید و افتخــار، پروژه 
احــداث مرکز تربیتــی، آموزشــی و درمانی 
جاجرود )یاورشــهر۹( طی مراسمی با حضور 
علیرضا زاکانی، شــهردار تهران به بهره برداری 

رسید. 
به گزارش همشــهری، این بــار نوبت افتتاح 
3مرکز جدید یاورشهر شــده است؛ مراکزی 
که معتادان متجاهر خاص منع پذیرش )زنان، 
زخم باز، کبر و صغر سنی، معلوالن و بیماران 
اعصاب و روان( تهران در آنجا پذیرش می شوند 
تا ضمن نگهداری از آنها، با کمک مددجویان 
متخصص، کار آموزش و درمان شان نیز انجام 
شود. با این حساب، تعداد مراکز یاورشهری که 
تاکنون به همت شــهرداری تهران راه اندازی 

شده، به ۹واحد می رسد.
 به این ترتیب، شهرداری در میان 14نهادی که 
وظیفه تامین ظرفیت های الزم برای نگهداری 
و درمان معتادان متجاهر را دارند، طی یک سال 
اخیر پیشرو شــده و کمک بزرگی را در جهت 
ایجاد ظرفیت 50درصــدی چنین وظیفه ای 

انجام داده است.

مرکز جاجرود؛ حاصل یک فعالیت 2ماهه
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران درباره 

مرکــز تربیتی، آموزشــی و درمانی جاجرود 
گفت: »پروژه احداث مرکز تربیتی، آموزشی 
و درمانی جاجرود که توسط سازمان عمرانی 
مناطق شــهرداری تهــران به مرحلــه اجرا 
رســیده، حاصل یک فعالیت فشرده جهادی 
بوده و در مدت زمان ۲ماه به سرانجام رسیده 

است.«
 عباس شــعبانی با بیان اینکــه مرکز تربیتی، 
آموزشــی و درمانی جاجرود از ظرفیت اسکان 
4هزار نفر برخوردار اســت، امکانات این مرکز 
را شامل 3سوله خوابگاهی، سالن اجتماعات، 
سالن غذاخوری، نمازخانه، فضای سبز، زمین 
بازی چندمنظوره و موتورخانه دانست و یادآور 
شــد: »عملیات اجرایی مرکز فوق در راستای 
مصوبات قرارگاه اجتماعی شهر تهران و با درنظر 
گرفتن مالحظات اجرایــی و تخصصی انجام 
شده و امید می رود بهره برداری از آن زمینه ساز 
کنترل نســبی برخی از معضالت و آسیب های 

اجتماعی شهر تهران باشد.«
به گفتــه او احداث مرکز تربیتی، آموزشــی و 
درمانی جاجرود در محدوده منطقه4، حسب 
ماموریت محوله از سوی قرارگاه اجتماعی شهر 
تهران مبنی بر ایجاد زیرساخت های نگهداری 
و مهارت آموزی معتادان متجاهر در دســتور 
کار ســازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران 

قرار گرفت.

از ابتــدای شــروع بــه کار مدیریــت جدید 
شــهرداری تهران، رســیدگی بــه معضالت 
اجتماعی در دســتور کار این نهاد قرار گرفت 
و با تشــکیل قــرارگاه اجتماعی به ریاســت 
علیرضا زاکانی شهردار تهران، دیگر نهاد های 
مسئول دعوت به همکاری و هماهنگ  کردن 

برنامه های اجرایی خود شدند. 

نیاز به 9 هزار ظرفیت نگهداری از معتادان
 شهرداری تهران تاکنون یاورشهرهای یک تا 
6 را افتتاح کرده و امروز 16مهر 1401، 3مرکز 
دیگر را به بهره برداری می رســاند. مدیرعامل 
سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی 
شهرداری تهران در این رابطه می گوید: »طبق 
اعالم ستاد مبارزه با مواد مخدر، تهران به ۹هزار 
ظرفیت نگهداری معتادان نیاز دارد. شهرداری 
تهران تامین بیش از 50درصــد این کمبود را 
برعهده گرفت. حاال شهرداری تهران با افتتاح 
3مرکز به تمام تعهدات خود در این حوزه عمل 

خواهد کرد.«
 به گفتــه احمد احمدی صــدر، کار بزرگی که 
مدیریت شــهری در این زمینه انجــام داده، 
ســاماندهی معتادان منع پذیرشی است که تا 
قبل از این کسی آنها را قبول نمی کرد. او اعالم 
کرد: »اکنون بیش از ۷0درصد مراکز شهرداری 

به این افراد اختصاص دارد.«

این شنبه؛ عمل به تعهد ساماندهی معتادان
شهرداری، امروز 3مرکز یاورشهر را برای پذیرش، درمان و آموزش معتادان متجاهر به بهره برداری می رساند تا تهران ۹یاورشهر 

با مجموع ظرفیت 5000نفر داشته باشد

بلندترین بنای ایران پیشنهاد میزبانی از نشست فدراسیون برج های بلند جهان را مطرح کرد

برج میالد میزبان مدیران برج های بلند دنیا
 بعد از کاهش شــدت بیمــاری کرونــا، مکان های 

دیپلماسی 
شهری

گردشگری دوباره به رفت وآمد بازدید کنندگان امیدوار 
شده اند تا زندگی و شادابی را به شهرها بازگردانند. برج 
میالد که در ایام کرونا برنامه های خود را تعطیل کرده بود هم یکی از 
فضا های گردشگری پایتخت اســت که مانند دیگر برج های مشهور 
جهان به استقبال گردشگران رفته است. به گزارش همشهری، امروز 
چهاردهمین ســالگرد افتتاح این نماد مدرن شهر تهران است؛ با این 
خبر که شهرداری تهران پیشــنهاد کرد کنفرانس بعدی فدراسیون 

برج های بلند جهان در برج میالد برگزار شود.
آخرین کنفرانس فدراسیون برج های بلند دنیا، امسال و پس از متوقف 
شــدن محدودیت های کرونایی به میزبانی برج خلیفه برگزار شد که 
برای نخستین بار نمایندگان برج میالد در این کنفرانس شرکت کردند 
و به معرفی این مجموعه گردشگری در این کنفرانس در سطح جهانی 
پرداختند. کریســتینا آئه، مدیر اجرایی فدراسیون برج های بلند دنیا 
در این کنفرانس گفت که اعضای فدراسیون تا کنون از تنوع امکانات 
موجود در برج میالد و مســاحت بزرگ محوطه آن اطالع نداشتند و 

اکنون مایل به بازدید از این سازه گردشگری هستند.
فدراسیون برج های بلند دنیا یک انجمن بین المللی است که مقر آن 
در شهر ملبورن اســترالیا قرار دارد. هدف از تشکیل این فدراسیون، 
تبادل تجربه بــرای مدیریت این مجموعه ها و شناســایی و تبلیغات 
گردشگری برای آنهاست. برج هایی می توانند عضو آن شوند که برای 
بازدید عمومی باز باشند و جاذبه گردشگری به شمار بیایند؛ به همین 
دلیل برخی برج های مخابراتی و تجهیزات شبیه آنها در فهرست این 
فدراسیون قرار نمی گیرند. ۲5برج اصلی عضو این گروه در سال نزدیک 
۲0میلیون بازدید کننده دارند.  به جز اروپای شرقی، چین و آمریکای 
شمالی که تعداد زیادی از برج های عضو فدراسیون در آنها قرار گرفته 

است، کشور هایی مانند ازبکستان و مکزیک هم در آن حضور دارند.
 تنها برجی که از کشور ایران در این فدراســیون عضویت دارد، برج 
میالد تهران اســت. مدیرعامل برج میالد با اعــالم آمادگی میزبانی 
کنفرانس فدراسیون برج های بلند دنیا در سال ۲0۲3 به اتمام و افتتاح 
پروژه های جدید در این مجموعه ازجمله شهربازی، اسکواش، بولینگ، 
ســرزمین افســانه ها و بانجی جامپینــگ در دوران محدودیت های 
کرونایی اشــاره کرد و گفت:» این دوران فرصتــی بود که پروژه های 
ناتمام این مجموعه 68هکتاری، تکمیل شــود که خوشــبختانه این 

پروژه ها به سرانجام رسید.«
عباس حیدری با بیان اینکه برج میالد، صاحب بزرگ ترین رستوران 
گردان دنیا در ارتفاع ۲۷6متری اســت، ادامه داد:» در مجموعه برج 

میالد مجموعه رســتوران های مختلف، کافی شاپ، فضای مخصوص 
بازی کودکان، ایستگاه های دوچرخه ســواری و... نیز وجود دارد که 
می توان گفت خانواده ها و گردشگران می توانند به صورت دسته جمعی 
از این مجموعه بازدید و یک روز خاطره انگیز را در این مجموعه ثبت 

کنند.«
حیدری همچنین به برنامه های اجرا شــده با رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی در دوران کرونا اشــاره کرد و گفــت:» در دوران کرونا با 

توجه به شــرایط بد روحی شــهروندان، اتاق فکر این مجموعه ایده 
طراحی تعدادی از کنسرت های آنالین را داد که در آغاز سال ۹۹ این 
کنسرت ها برای مردم به صورت رایگان در برج میالد اجرا شد که بسیار 
مورد استقبال قرار گرفت و حتی بسیاری از کشورهای جهان به تبعیت 

از این طرح، کنسرت های آنالین برای شهروندانشان اجرا کردند.«
مدیرعامل برج میالد همچنین به اجرای برنامه های ملی و بین المللی 
اشــاره کرد و افزود:» برج میالد ازجمله برج های مخابراتی دنیاست 
که به طرح جهانی ساعت زمین پیوست و هر سال همزمان با این روز 
چراغ های برج میالد برای ترویج فرهنگ صرفه جویی انرژی خاموش 
می شود. همچنین به مناســبت های مختلف جهانی و ملی، این برج 
نورپردازی می شــود که در ســطح ملی و جهانی بازتاب گسترده ای 

دارد.«
برج میالد در ژانویه ۲018به جمع فدراسیون جهانی برج های بزرگ و 
بلند دنیا پیوست، اما کنفرانس ساالنه این فدراسیون به دلیل اپیدمی 
کرونا، تا امسال برگزار نشده بود. نام برج میالد در سایت این فدراسیون 

به صورت )Tehran Milad Tower (TMT ثبت شده است.
با کاهش محدودیت های کرونایی برج میالد دوباره تبدیل به یکی از 
مراکز مراجعه شهروندان شده و در 3روز ابتدای فروردین امسال بیش 
از 60هزار نفر از بخش های مختلف گردشــگری این مجموعه بازدید 
کرده اند؛ تا جایی که ساعات تعیین شــده برای بازدید از برج افزایش 
پیدا کرده تا جوابگوی مراجعان باشــد. از ســوی دیگر گود خطرساز 
حفر شده در کنار سالن گردهمایی های این مجموعه که برای نزدیک 
یک دهه رها شده بود در حال مقاوم ســازی  مجدد است تا ایمنی آن 

افزایش پیدا کند.

ایام سرد آسیب دیدگان، گرم می شود
به گفته مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و 

مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، ظرفیت 
گرمخانه ها و تعداد یاورشهرها افزایش می یابد

افراد آسیب دیده فارغ از هر مسئله ای جزو خانواده ما محسوب 
می شوند؛ کلیدواژه ای که در دوره مدیریت جدید شهری در 
رأس اقدامات سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی 
شهرداری تهران قرار گرفت و همین امر سبب شد تا برای ارائه 
خدمت به آســیب دیدگان شــهر قرارگاه اجتماعی تشکیل، 
ظرفیت گرمخانه ها تقویت و یاورشــهرها ایجاد شود و تعداد 
آنها افزایش یابد. این روزها با شروع فصل پاییز کم کم به ایام 
سرد ســال نزدیک می شــویم و به گفته احمد احمدی صدر، 
مدیرعامل ســازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی 
نه تنها گرمخانه ها تعطیل نشده اند، بلکه برنامه ای برای انتقال 
آنها به خارج از محدوده شهری نداریم و ظرفیت آنها افزایش 

یافته است.
به گزارش همشهری، براساس قانون سازمان بهزیستی وظیفه 
دارد افراد بی خانمان، آســیب دیده، بی سرپرست، بی سرپناه 
و... را در مکان های امن پذیرش کنــد و به آنها خدمات دهد. 
با استناد به این قانون، مشخص می شود که مدیریت شهری 
هیچ نقش و وظیفه ای در حوزه حمایت و کمک رسانی به افراد 
آســیب دیده ندارد، اما تورق عملکرد شهرداری تهران نشان 
می دهد که این نهاد همواره در ایــن موضوع نقش حمایتی 
داشته و تالش کرده با ایجاد گرمخانه ها به مسئولیت اجتماعی 

و انسانی خود عمل کند.

پذیرش 2500آسیب دیده در 20گرمخانه
زمســتان ســال83 در پی فوت تعــدادی از بی خانمان ها، 
شــهرداری تهران اقدام به احداث چادر و ســرپناه موقت در 
بوســتان المهدی )منطقه۹( و محله هرنــدی )منطقه1۲( 
کرد، اما از همان سال ســاخت گرمخانه )ســرپناه دائمی( 
را در دســتور کار قرار داد و ۲ســال بعد گرمخانــه خاوران 
)منطقه15( با ظرفیت 400نفر و بهمن )منطقه16( با ظرفیت 
150نفر ساخته شدند. امروز در تهران ۲0گرمخانه یا مددسرا 
)3گرمخانه ویژه بانوان( وجود دارد کــه به گفته مدیرعامل 
سازمان رفاه، خدمات و مشــارکت های اجتماعی شهرداری 
تهران، هر شب امکان  پذیرش ۲500بی خانمان و کارتن خواب 
وجود دارد. آنطور که احمد احمدی صدر عنوان کرده: »نه تنها 
گرمخانه ای تعطیل نشــده، بلکه ظرفیت این مراکز تقویت 
شــده و افزایش یافته؛ به گونه ای که در تابستان و فصول گرم 
60 تا ۷0درصد و در فصول سرد هم ۲0تا 30درصد ظرفیت 
گرمخانه ها خالی اســت. برای موارد خاص که امکان دارد در 
زمان پیک زمستان با تقاضای زیادی مواجه شویم، ظرفیت و 
محل هایی پیش بینی شده و قطعا امسال در فصول سرد سال 
مشــکلی برای پذیرش بی خانمان ها در مددسراها نخواهیم 
داشت.« او در ادامه گفت که گرمخانه خاوران با ظرفیت 50نفر 
به یاورشــهر با ظرفیت 600نفر تبدیل شــده و با این اقدام، 
شــهرداری تهران تالش کرده از ظرفیــت موجود بهره وری 

درستی انجام دهد.

عدم پذیرش معتادان متجاهر در مددسراها
مددسرا ویژه بی خانمان ها، در راه ماندگان و کارتن خواب هاست 
که الزاما معتاد هم نیستند. در گذشــته به دلیل نبود مراکز 
پذیــرش معتــادان متجاهر، این افــراد هم در مددســراها 
پذیرش می شــدند و همین موضوع سبب گالیه مندی سایر 
آســیب دیدگان )بی خانمان ها و در راه ماندگان( شــده بود. 
به گفته احمدی صدر با راه اندازی یاورشهرها و پذیرش معتادان 
متجاهر در این مراکز، آنها سهمی از مددسراها ندارند. آنطور 
که او عنوان کرده: »شهرداری تهران با راه اندازی یاورشهرها، 
ظرفیت پذیرش 5هزار معتاد متجاهــر را در پایتخت ایجاد 
کرده است و بنابراین مسئوالن مددسراها اجازه پذیرش این 
افراد )معتادان متجاهر( را ندارند و درصورت مراجعه، آنها را به 

یاورشهرها منتقل می کنند یا ارجاع می دهند.« 
 اخیرا موضوع انتقال گرمخانه ها به بیرون و حریم شهر مطرح 
شده، اما مدیرعامل ســازمان رفاه، خدمات و مشارکت های 
اجتماعی شــهرداری تهران، آن را رد کــرد و گفت: »حضور 
معتادان متجاهــر در مددســراها نه تنها ســبب نارضایتی 
شهروندان، بلکه موجب گالیه بی خانمان ها و کارتن خواب ها 
هم شده بود و آنها هم تمایل نداشتند با این افراد در یک مرکز 
اســکان داده شــوند؛ بنابراین با بهره برداری از یاورشهرها و 
پذیرش معتادان متجاهر، دیگر شاهد حضور آنها در مددسراها 
نخواهیم بود« مددسرا ویژه افراد آســیب دیده نیست، بلکه 
بی خانمان ها و درراه ماندگان هم از این مراکز استفاده می کنند.  
احمدی صدر، با بیان ایــن مطلب تأکید کرد: »بــا این کار، 
بی خانمان ها، درراه ماندگان و کارتن خواب ها به دلیل دوری 
مســافت قطعا به مددســراها نمی روند و به  اجبار شب را در 
گوشه ای از خیابان صبح می کنند و در ایام سرد سال چه بسا 
شاهد فوتشان باشیم؛ بنابراین شــهرداری تهران با رویکرد 
جدید و جداســازی معتادان متجاهــر و بی خانمان ها هیچ 

برنامه ای برای انتقال مددسراها به حریم شهر ندارد.«

لطف هللا فروزنده
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری 

تهران
امیــدوارم بــا بهره منــدی از ظرفیــت 
عمرانی پروژه ها بتوانیم گام های مثبتی 
بیش از پیش در این خصوص برداریم. 
اســتفاده از ظرفیت هــا و مدیریــت 
درست منابع مالی شهر، مسیر توسعه 
را شتاب می بخشد. استفاده از ظرفیت 
بانک شهر و ســایر بانک ها، شناسایی 
منابع درآمدی، بهینه ســازی هزینه ها 
و جلوگیــری از اســراف و... به عنــوان 
مهم تریــن برنامه هــا و اولویت هــا در 
دســتور کار معاونــت مالــی و اقتصــاد 

شهری شهرداری تهران قرار دارد.

 مهدی عباسی
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی 

شورای شهر تهران
شهرداری تهران در گزارشــی که به شورا 
ارائه داد، کمیته هایی در مناطق تشکیل 
داده که با حضور دادســتانی تمامی این 
ســاختمان های ناایمــن تعییــن تکلیــف 
شــوند. در ایــن جلســات از مالکیــن 
ســاختمان های ناایمن دعوت می شــود 
که دستور های الزم را اجرا کنند. برخی از 
این مالکان در حال همکاری هستند زیرا 
با آنها اتمام حجت شــده و اگر کارشان را 
درست انجام ندهند، مانع حضور مردم 
در این ساختمان ها می شویم. متأسفانه 
به دلیــل محدودیت هــا و معذوریت هــا، 
روند ایمن سازی  این ١٢٩ساختمان کند 

است.

 مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوسرانی 
تهــران گفــت: در ارتبــاط بــا تســهیل 
در رفت وآمــد شــهروندان، عــاوه بــر 
۵۵۰دســتگاه اتوبوســی کــه وعــده 
داده بودیــم، می تــوان گفــت بیش از 
۱۰۰دســتگاه اتوبــوس و مینی بــوس 
نو که از محــل قرارداد های شــهرداری 
تهران اســت، در حال تحویل هستند 

که به خطوط اضافه می شوند.

۱۰۰
اتوبوس

قرارداد ۹۰۰دســتگاه اتوبــوس با یک 
شرکت و قرارداد تامین ۳۰۰دستگاه 
اتوبــوس بــا شــرکت دیگری از ســوی 
دولت برای اتوبوس های تهران بسته 
شــده اســت.  بــا ایــن اوصــاف تعداد 
اتوبوس های تهــران که به زیــر 2هزار 
دستگاه  رســیده بود، به میزان قابل 
توجهی افزایش می یابــد و به مرور به 

باالی ۳هزار دستگاه می رسد.

9۰۰
دستگاه

بــه  کــه  تعهــدی  براســاس  دولــت 
اســت  قــرار  داده،  شــهرداری ها 
امســال، 2هــزار و ۹۰۰اتوبــوس بــرای 
کل شهرداری های کشور تامین کند و 
سهم تهران هزار و 2۰۰اتوبوس است.

۱2۰۰
سهم

 احمــد صادقی، عضو شــورای شــهر 
تهران گفت: »شهرداری تاش های 
خوبــی انجــام داده و ۵۵۰دســتگاه 
اتوبوس را اورهال)تعمیرات اساسی) 
نــاوگان بازگردانــده  بــه  کــرده و 

است.« 

55۰
دستگاه

 برنامه های ویژه شهرداری
به مناسبت هفته تهران

14مهــر روز تهران نــام گرفته و تــا ۲0مهرماه 
نیز هفته گرامیداشــت تهران اســت. به گزارش 
همشــهری، در این یک هفته برنامه های ویژه ای 
برگزار می شــود که درخصوص آن، ســخنگوی 
شهرداری تهران گفت: »امسال همکارانم تدارک 
ویژه ای را برای رویداد »هفته تهران« پیش بینی 
کرده اند؛ از تخفیف های ویژه در فروشــگاه های  
شهروند گرفته تا برگزاری تورهای تهران گردی 
و تقدیر از شهروندان شاخص و برنامه های متنوع 
در مناطق.« عبدالمطهر محمدخانی در توضیح 
جزئیات بیشــتر برنامه ها اعالم کــرد: »به پاس 
گرامیداشت هفته تهران با عنوان »تهراِن جان«، 
تیم های ســنجش سالمت برای شــهروندان در 
مناطق ۲۲گانه مســتقر می شــوند و به صورت 
رایگان به شهروندان خدمات سالمت محور ارائه 
خواهد شــد. در میز خدمت ســالمت، خدماتی 
چون غربالگری )تست فشــار خون و قند خون(، 
مشاوره تغذیه، مشاوره روانشناسی، بینایی سنجی 
رایگان برای کودکان و ویزیت پزشــک عمومی 
)مخصوص مناطق کم برخوردار( ارائه می شود.« 
او افزود: »سازمان ورزش شهرداری تهران نیز در 
مراکزی که تحت اختیــار دارد، امکانات خود را 
با تخفیف های ویژه درنظر گرفته است. سازمان 
پسماند هم بنا دارد تا کیسه های پارچه ای رایگانی 
را در بین شــهروندان تهران به منظور مدیریت 

پسماند و حفظ محیط زیست توزیع کند.« 

نقل قول خبر

عدد خبر

روزخبر
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غربالگری با شناسایی چهره
احمد احمدی صدر، مدیرعامل ســازمان رفاه، 
خدمات و مشــارکت های اجتماعی شهرداری 

تهران: 
مددســراها )گرمخانه ها( ظرفیتی هستند برای 
خدمت رسانی به بی خانمان ها، درراه ماندگان و 
کارتن خواب ها، اما در برخی از موارد مشــاهده 
می شود متکدیان یا افرادی که شغل های کاذب 
دارند در طول روز مشغول فعالیت هستند و شب ها 
هم به این مراکز مراجعه و از امکانات اســتفاده 
می کنند؛ فرایندی که گاهــی اوقات ماه ها ادامه 
می یابد؛ بنابراین برای جلوگیری از سوءاستفاده 
چنین افــرادی، غربالگری از طریق سیســتم 
تشخیص چهره را در دستور کار داریم و 
با این کار، اطالعات مددجویان ثبت 
و ضبط و با شناسایی آنها )معتادان، 
بی خانمان ها، درراه ماندگان 
خدمت رســانی  و...( 
می شود.  مطلوب تر 
این سیستم تا 2ماه 
آینده در مددسراها و 
مراکز ماده16 )پذیرش 
معتادان با حکم قضایی( 

اجرایی خواهد شد.

مکث

یاورشهرها در خدمت منع پذیرش ها 

تعداد یاورشهرهای به بهره برداری رسیده: 

9یاورشهر
ظرفیت مجموع یاورشهرها:

 5۰۰۰نفر
هزینه نگهداری ماهانه یک معتاد متجاهر 

زخم باز:

 2۰ تا3۰میلیون تومان
هزینه نگهداری معتاد متجاهر زخم باز: 

۱۰برابر هزینه نگهداری معتاد 
متجاهر عادی

3یاورشهر جدید برای چه کسانی است؟

 یاورشهر ۷ :
 ویژه معلوالن در منطقه ۱۹

 یاور شهر ۸ :
ویژه زنان اعصاب و روان و بیماران خاص در 

شرق تهران

 یاور شهر 9 : 
به عنوان بزرگ ترین مجتمع تربیتی، آموزشی و 

درمانی معتادان متجاهر در منطقه 4

 ارتفاع:
 435متر

 مدت زمان
  ساخت:
 ۱۱سال

تعداد پنجره ها: 
۱۸۷2عدد

 تعداد
 آسانسور ها: 

۸دستگاه

ظرفیت انتقال 
آسانسور ها: 

۷5۰نفر در ساعت

 سرعت 
 آسانسور ها:
 ۷متر بر ثانیه

 حداکثر نوسان
 آنتن  از محور 

 مرکزی:
 2متر

وزن کلی برج: 
۱5۰هزار تن

مشخصات برج میاد در پایگاه فدراسیون جهانی برج ها

گزارش

WFGTفدراسیون برج های بلند جهان

   بلندترین سازه: برج خلیفه با ارتفــاع 8۲8متر در امارات متحده 
عربی

   قدیمی ترین سازه: برج ایفل پاریس که در سال 188۹ساخته شد
   بزرگ تریــن عضو: کشــور چیــن بــا 10بــرج  کوینگ دائو، 
کانتــون،  هنــان،  شــانگهای اورینتال،  اســکای هنگ کنگ، 

رادیو و تلویزیون پکن، سیچوان، پینگوان شنزن، ماکائو و تیانجین
   خاص ترین برج: ساختمان مخروطی شهر »وکوار« در کرواسی که 
فقط 50متر ارتفاع دارد و درواقع یک مخزن آب قدیمی و تاریخی است.

   مشهورترین ساختمان: برج امپایراستیت در نیویورک که پیش 
از جنگ جهانی دوم ساخته شــد و برای نزدیک به 40سال بلندترین 

ساختمان دنیا و نشانه قدرت صنعت ساختمان سازی  بود.



شنبه 16 مهر 41401
 شماره  8606

ایران به کشورهای ساحلی دریای 

گزارش
خزر به طور رسمی پیشنهاد داد تا 
یک منطقه آزاد مشترک بین اعضا 
تشــکیل و دســتور العمل ویژه ای برای توســعه 
همکاری های پولــی، بانکی و مالی تدوین شــود و 
کمیته های تخصصی جهت افزایش ســطح روابط 

اقتصادی و تجاری بین اعضا تشکیل شود.
این پیشنهاد رسمی ایران را محمد مخبر، معاون اول 
رئیس جمهوری ایران در نشست مجمع اقتصادی 
خزر مطرح و تأکید کرد: ایران به رغم همه فشارها و 
تحریم های گسترده موفق شده در سرمایه گذاری در 
بخش گاز، نفت، برق و ایجاد شهرهای پتروشیمی در 
ساحل  دریا، انتقال آب از دریا و ایجاد شبکه راه آهن 
پرسرعت، کاهش تورم و مثبت شدن تراز تجاری پس 
از سال ها گام های بلندی بردارد و با سرمایه گذاری در 
بخش ترانزیت با ایجاد ۲۰۰کیلومتر راه آهن می تواند 
کشورهای حاشیه دریای خزر را از یک طرف به اروپا 
و از طرف دیگر به مدیترانه متصل کند. او افزود: اگر 
بتوانیم رشت را به آستارا و خرمشــهر را به بصره با 
۲۰۰کیلومتر راه آهن متصل کنیم، می توانیم به اروپا 

و مدیترانه وصل شویم.
به گفته نماینده ایران با ایجاد یک سازوکار مناسب 
برای اســتفاده از ظرفیت کشــورهای حاشیه خزر 
می توان به ایجاد منطقه ای امــن و مؤثر در اقتصاد 

بین المللی کمک کرد.

مذاکرات فشرده مخبر در روسیه
معاون اول رئیس جمهور که برای شرکت در دومین 
مجمع اقتصادی خزر به روســیه رفته بود، توسعه 
مناسبات با کشورهای همســایه را از راهبردهای 
دولت اعالم کرد و گفت وگوهای جدی با مقام های 
اقتصادی و سیاسی روسیه و برخی کشورهای دیگر 
خزرنشین داشته است. نخستین مجمع اقتصادی 
کشــورهای دریای خزر مرداد سال1398 با حضور 
5کشور ایران، روسیه، ترکمنســتان، قزاقستان و 
آذربایجان در منطقه گردشگری آوازه ترکمنستان 
برگزار شده و برگزاری نشســت دوم پس از حدود 
3ســال می تواند یک گام به جلو برای عملی کردن 

توافق های قبلی باشد.

خنثی سازی تحریم ها
معاون اول رئیس جمهوری در جریان این ســفر با 
شرکت در نشست هم اندیشــی با فعاالن اقتصادی 

روســیه تأکید کرد تحریم های ایران و روسیه نباید 
به بهانه و مانعی برای توقف و کند شدن برنامه های 
همکاری ۲کشور تبدیل شــود و ایجاد مناطق آزاد 

یکی از راه های خنثی سازی  تحریم ها ست.
 او در عیــن حــال بزرگ تریــن مانــع پیش روی 
صادرکننــدگان و واردکننــدگان را موانع بانکی، 
بیمه ای و تبادالت پولی دانســت و بــر لزوم تالش 
جدی ۲کشور برای اســتفاده از پول ملی برای رفع 
این محدودیت ها تأکید کرد. او بر تبادل هیأت ها و 
رفت وآمد شرکت های ۲کشور تأکید و ضمن دعوت 
از فعاالن اقتصادی برای سفر به ایران، اعالم کرد: با 
رفت وآمد شــرکت ها و اتحادیه های ایران و روسیه 
شناخت دقیقی از ظرفیت های ۲کشور ایجاد می شود 
و بستر گسترش تعامالت و مراودات تجاری بیش از 

پیش مهیا خواهد شد. جواد اوجی، وزیر نفت ایران 
هم که در این نشســت حاضر بود با اشاره به تفاهم 
4۰میلیارد دالری ایران و روسیه، از آمادگی دولت 
ایران برای سرمایه گذاری فعاالن اقتصادی روسیه 
در بخش  نفت و گاز، مشــارکت در میادین، سوآپ 
فرآورده های نفتی و صادرات محصوالت پتروشیمی 

خبر داد.

تجارت بدون دالر
معاون اول رئیس جمهوری همچنین بر گســترش 
صادرات و واردات و همچنیــن تهاتر میان تهران و 
مســکو تأکید کرد و گفت: ایران و روسیه ۲کشور 
دوست و همسایه هســتند و می توانند در مبادالت 
تجاری به جای اســتفاده از ارز بیگانــه، از پول ملی 

خود استفاده کنند که در این صورت با افزایش تقاضا 
نسبت به پول ملی، ارزش آن ارتقا  پیدا خواهد کرد. او 
ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن زمینه همکاری ها 
بین استان های ایران و روسیه، شاهد تحول جدی در 

حجم مبادالت تجاری میان مناطق ۲کشور باشیم.

مذاکرات ایران و آذربایجان
طبق ایــن گــزارش معــاون اول رئیس جمهوری 
همچنیــن در گفت وگو با نخســت وزیر آذربایجان 
همکاری های حوزه حمل و نقل را از محورهای اصلی 
روابط با این کشور اعالم و تأکید کرد: تهران مصمم 
به تقویت همکاری هــای خود با باکو اســت، زیرا 
هم اکنون سطح مبادالت تجاری ایران و آذربایجان 
متناسب با ظرفیت های موجود در ۲کشور نیست. 
نخســت وزیر آذربایجان هم در دیدار با مخبر اعالم 
کرد: مرز ایران و آذربایجان بــه مرز برادری تبدیل 
شده و رئیس جمهوری آذربایجان حمایت تهران از 

مرزهای این کشور را ارزشمند توصیف کرده است.

تجارت 3میلیارد دالری با قزاق ها
معاون اول رئیس جمهوری همچنیــن در دیدار با 
نخست وزیر قزاقســتان با بیان اینکه ظرفیت های 
همکاری ایران و قزاقســتان بســیار فراتر از سطح 
مناسبات فعلی است، گفت: با ظرفیت های موجود 
۲کشــور، ســطح مبادالت تجاری تهران و آستانه 

می تواند به سرعت به 3میلیارد دالر برسد. 

تشکیل منطقه آزاد خزرنشینان
معاون اول رئیس جمهوری ایران در نشست مجمع اقتصادی خزر پیشنهاد کرد

شوک اوپک پالس به بایدن
کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک پالس سرانجام تصمیم 
گرفتند برای جلوگیری از ریزش بیشــتر قیمت و تثبیت بازار، 
روزانه ۲میلیون بشکه از تولید خود کم کنند و این تصمیم یک 
شــوک به جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا همزمان با انتخابات 
کنگره خواهد بود. به گزارش همشهری، در شرایطی که اقتصاد 
دنیا با تورم مواجه است، زورآزمایی نفتی و تصمیم اوپک پالس 
می تواند قیمت جهانی هر بشــکه نفت را تا 1۰۰دالر افزایش 
دهد. روز پنجشنبه ۲3کشور عضو اوپک پالس با کاهش روزانه 
۲میلیون بشکه ای تولید از ماه نوامبر تا دسامبر سال۲۰۲3 به 
اجماع رســیدند.این تصمیم درپی چشم انداز مبهم از وضعیت 
اقتصادی جهان گرفته شده وبانک مورگان استنلی پیش بینی 
کرد قیمت های نفت سریع تر از برآورد قبلی، دوباره به 1۰۰دالر 
در هر بشــکه صعود خواهند کرد چرا که کمبود عرضه در بازار 
نفت از ۲۰۰هزار بشکه در روز برآورد قبلی، به 9۰۰هزار بشکه در 

روز افزایش پیدا می کند.

واکنش سریع آمریکا
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا با ابراز ناامیدی از تصمیم اوپک 
پالس اعالم کرد همه گزینه های ممکــن را برای جلوگیری از 
افزایش قیمت ها، بررسی خواهند کرد. کارشناسان می گویند: با 
این تصمیم احتماال، قیمت های بنزین را درست پیش از برگزاری 
انتخابات میان دوره ای آمریکا در نوامبر باالتر می برد.بایدن که 
امیدوار بود در پی سفر اخیرش به عربستان، بتواند مقامات این 
کشور را از همراهی با دیگر اعضای اوپک پالس منصرف کند، در 
واکنش به سؤالی که آیا از تصمیم خود برای رفتن به عربستان 
سعودی افسوس می خورد، گفت: این ســفر فقط درباره نفت 
نبود. مقامات کاخ سفید هم خبر داده ا ند که به احتمال زیاد این 
کشور برای خنثی کردن اثر تصمیم اوپک پالس، اقدام به مصرف 
بخشی از ذخایر استراتژیک خواهد کرد. جیک سالیوان، مشاور 
امنیت ملی کاخ سفید و برایان دیس، مدیر شورای اقتصاد ملی 
در بیانیه ای اعالم کردند: آمریکا در نوامبر، 1۰میلیون بشکه نفت 
از ذخایر نفت استراتژیک آزاد می کند و رئیس جمهور همچنان 
دستور برداشت از ذخایر نفت اســتراتژیک را برای حمایت از 
مصرف کنندگان آمریکایی و تقویت امنیت انرژی، صادر می کند.

روسیه تولید را کم می کند
معاون نخست وزیر روسیه هم اعالم کرد این کشورممکن است 
تولید نفت را به منظور جبران تأثیر منفی مربوط به معرفی سقف 
قیمت برای صادرات این کشــور از ســوی غرب، کاهش دهد. 
چهارشنبه هفته پیش بود که سفیران اتحادیه اروپا برای وضع 
بسته جدید تحریم ها علیه روسیه به توافق رسیدند که شامل 
سقف قیمت برای نفت است. الکساندر نواک، معاون نخست وزیر 
روســیه می گوید: اســتفاده از چنین ابزاری علیه صنعت نفت 
روسیه، نقض همه مکانیزم های بازار است و برای صنعت نفت 

جهانی می تواند بسیار منفی باشد.

کاالبرگ در آزمایشگاه
هادی ســبحانیان، معاون اقتصادی وزیر 
اقتصاد با اشــاره به اجرای آزمایشی طرح 
کاالبرگ الکترونیک گفت: چنانچه اجرای 
آزمایشی طرح نتیجه مثبتی داشته باشد، 
دولت در سطح گســترده کاالبرگ الکترونیک را اجرا می کند. 
به گفته او وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی تمهیدات الزم را 
در این مورد اندیشیده اســت و آمادگی الزم برای این موضوع 
وجود دارد اما به دلیل حساسیت موضوع مقرر شد ابتدا به صورت 
آزمایشی برای برخی گروه های خاص اجرا شود. تجربه نشان داده 
طرح های اقتصادی اجرا شده به صورت آزمایشی که حساسیت 
باالیی داشــته باشــد، معموال در همان وضعیت آزمایشگاهی 
متوقف می شــود چنان که پیش از حــذف ارز 4۲۰۰تومانی 
کاالهای اساسی به احیای نظام کاالبرگ الکترونیک، قرار بود که 
نظام سهمیه بندی بنزین هم در ۲جزیره قشم و کیش به صورت 
آزمایشی اجرا و سپس در کل کشــور جاری شود. تعجیل در 
اجرای یک طرح مهم اقتصادی و ضعف در اجرای کامل آن نشان 
می دهد نظام سیاستگذاری اقتصادی از یک رویکرد بلندمدت 
و مبتنی بر آینده نگری رنج می برد و از هم اکنون می توان اذعان 

کرد که طرح کاالبرگ الکترونیک هم اجرا نخواهد شد.

افزایش ناگزیر حقوق
خبر: براســاس بند ۲ ماده واحــده الیحه افزایش 
حقوق کارمندان، پرداختی بازنشستگان و مشترکان 
صندوق های لشــکری و کشــوری )به اســتثنای 
مشــموالن قانون کار( حداقل 9۰۰هــزار تومان 

افزایش خواهد یافت.
نقد: با اجراي الیحه متناسب سازی حقوق کارکنان 
دولت و بازنشستگان کشــوری و لشگری، دریافتي 
حقوق بگیران دولتی نسبتا افزایش مي یابد. در این 
الیحه برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت نیز مقرر شده تا کمک هزینه اوالد 1۰۰درصد 
و حق عائله مندی 5۰درصــد افزایش پیدا کند. این 
اقدام دولت به افزایش مساوات در پرداختی ها کمک 
خواهد کرد که کاماًل متضاد با افزایش 1۰درصدی 
حقوق سال 14۰1 اســت و می تواند نشانه پس زده 
شــدن منطق طرفداران سناریوی ســرکوب مزد 
و حقوق در ســازمان برنامه وبودجه از ســوی بدنه 

کارشناسی و اجرایی دولت باشد.

چهره روز

نقد  خبر

انرژی

پیشنهاد رسمی ایران به همسایگان خزر
محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری با ایراد سخن در مجمع اقتصادی خزر، پیشنهادهای رسمی 

دولت را با اعضا در میان گذاشت که عبارت است از:
1  تشکیل منطقه آزاد مشترک بین کشورهای حاشیه خزر

2  ایجاد کریدور سبز ترانزیتی و گمرکی
3  تدوین دستور العمل ویژه بین اعضا جهت توسعه همکاری های پولی، بانکی و مالی

4  رفع موانع و توسعه همکاری های ترانزیتی از طریق دریا، راه آهن و جاده 
5  یکسان سازی و هماهنگی تعرفه های حمل ونقل ریلی، جاده ای و دریایی
6  تشکیل کمیته همکاری حمل ونقل، ترانزیت، تعرفه و تجارت و گمرکی 

7  تشکیل کمیته همکاری نفت و گاز و فرآورده های نفتی 
8  تشکیل کمیته  توسعه همکاری در زمینه های برق، آب و تجهیزات

9  استقرار فوری دبیرخانه کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر 

مکث
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نام نویسنده؛ روزنامهنگاریادداشت

فصل خیزش عطسه و سرفه
حمیدسوری،اپیدمیولوژیستمیگوید:

احتمالطغیانمتعددآنفلوآنزاوبیماریهایتنفسی
درپاییزوزمستانوجوددارد

یکاپیدمیولوژیستدربارهاحتمالهمزمانیشیوعکروناوآنفلوآنزا
درپاییزوزمســتان،گفت:باتوجهبهکاهشرعایتپروتکلهای
بهداشتی،بایداینآمادگیوجودداشتهباشــدکهاحتماالمادر
پاییزخیزشیرادربیماریهایتنفســیمانندآنفلوآنزاوکووید

خواهیمداشت.
دکترحمیدسوری،دربارهاحتمالهمزمانیشیوعکروناباآنفلوآنزا
درپاییزوزمستانبهایسناگفت:بهطورکلیطبیعیاستکهوقتی
سطحرعایتپروتکلهایبهداشتیبهویژهفاصلهگذاریاجتماعی
واستفادهازماسککاهشمییابد،قطعاسایربیماریهایتنفسی
شایعوبهخصوصآنفلوآنزایفصلیکههرسالهدرزمستانباآن
مواجهبودیم،افزایشمییابد.ایناتفاقدرســایرمناطقدنیاهم
دیدهشدهاست؛بنابراینماهمانتظارداریمکهبیماریهایتنفسی
فصلیبهویژهبیماریهاییکهحالتآندمیکدارند،افزایشیابند؛
چنانکهطی2تا3سالگذشتهبهدلیلرعایتپروتکلهایناشیاز

کرونا،شیوعاینبیماریهاکاهشیافتهاست.

احتمال خیزش بیماری های تنفسی در پاییز 
اکنونباتوجهبهکاهشرعایتپروتکلهایبهداشتی،بایدآمادگی
وجودداشتهباشدواحتماالمادرپاییزخیزشیرادربیماریهای
تنفسیمانندآنفلوآنزاوکوویدخواهیمداشت.قطعابایدتمهیدات
الزمرابهویژهبرایگروههایپرخطراتخاذکنیم؛البتهخوشبختانه
هماکنونمیزانکشندگیوشدتبیماریزاییویروسکروناپایین
است؛بنابراینشایدخیلینگرانمرگومیروبسترینباشیم،امابه
هرحالشیوعکرونادرجامعهباالست.هماکنونهمشیوعکرونا
درجامعهفراواناست،اماازآنجاییکهبیمارانمراجعهنمیکنند
کهبیماریشانثبتشودودرخانهدرمانعالمتیانجاممیدهند،
تصوربرایناستکهاپیدمینیست؛درحالیکهویروسهمچنان

درجامعهچرخشدارد.

سرنوشت مان را به دست کرونا سپرده ایم
گاهیاوقاتازآنجاییکهواریانتهارادرکشوربررسینمیکنیم،
نمیدانیمبیمــاریکهبیمــاربهآنمبتالشــدهکروناســتیا
بیماریهایمشابهیمانندآنفلوآنزا؛زیرامیزانتستمانبهشدت
کاهشیافتهونمیدانیمکهاکنونآنچهدرسطحجامعهمیگذرد،
چههســت؛تاجاییکهحتینمیدانیمسطحایمنیمردمچقدر
اســت.هماکنونعمالهمهسرنوشــتمانرابهدســتویروس
سپردهایم.حالآیاویروسشرایطموجودراادامهخواهددادیااینکه
مجدداخداییناکردهشاهدواریانتیاسابواریانتیخواهیمبودکه

باشدتباالتریجامعهراآلودهمیکند؟
آنچهمیتواندشرایطرابرایمانروشنترکند،تحقیقاتبومیاست
کهبایدآنهاراانجامدهیمتابتوانیمتحلیلدرستیازوضعیتموجود
درکشورماندربارهاینبیماریهاداشتهباشیموبعدببینیمعوامل
بیماریزاوویروسهاییکهبیشترجامعهماراتهدیدمیکنند،چه

هستندوتمهیداتالزمرابرایمقابلهباآنهااتخاذکنیم.

موج هشتم کرونا؛ آری یا خیر؟
اگرجهشویروســیرخدهد،احتماالیکپیــکجدیدباارتفاع
وشیبتندیخواهیمداشت.هماکنوننوســاناتجزئیکرونارا
میبینیم،اماازآنجاییکهاطالعاتمربوطبهابتالرانداریموفقط
بهاستنادمرگوبســتریقضاوتمیکنیم،قضاوتماندرست
نیستوگمراهمیشــویم.رنگبندیشهرهاهمکهازابتدااشتباه
بودهوهمچناناصراربرادامهآنوجوددارد.بهنظرمیآیدتحرکو

حساسیتکافیکهبایددرشرایطحاضرباشد،وجودندارد.

شرایط تزریق واکسن آنفلوآنزا و یادآور کرونا
بایدگروههایپرخطرشناســاییوواکسنبهآنهاتزریقشود.
مابایدبررسیایرویمواردابتالیشدیدومرگاومیکروندر
چندماهاخیرداشتهباشیمتاســطحایمنیافرادرابسنجیمو
ببینیمچنددرصدافرادنیازبهواکسیناسیوندارند.چشمبسته
واکسنزدن،منجربههدررفتمنابعشدهوممکناستروی
سیستمایمنیافرادهمتأثیرسوءداشتهباشد.دربارهواکسن
آنفلوآنزاهمتوصیهبراینبودهکــهگروههایپرخطردراواخر
تابستانواوایلپاییزواکسنآنفلوآنزاتزریقکنند؛مانندافراد
سالمندومبتالیانبهبیماریهایزمینهایو...کهامسالهماین
توصیهباقیاست.اکنونباتوجهبهکاهشرعایتپروتکلهای
بهداشتیشانسابتالبهآنفلوآنزاهمباالمیرودواگرتمهیدات
الزمرااتخاذنکنیم،بهاحتمالزیادشاهدطغیانهایمتعددو

پراکندهآنفلوآنزادرسراسرکشورخواهیمبود.

سالمت

  یوسف نوری
 وزیر آموزش و پرورش

کنکور را عاملی برای انحراف نظام آموزشی 
از مســیر اصلی اش می دانیم. مسیر اصلی 
ایــن اســت کــه دانش آمــوز بتوانــد در برابــر 
فرصت های یادگیری خودش را نشان دهد. 
باید تغییراتی در رونــد برگزاری کنکور ایجاد 
شــود. تمرکــز روی کنکور،خــوب نیســت و 
باید در این زمینه چاره اندیشی کرد. در دنیا 
اینگونه اســت که خود دانشــگاه ها مدارک 

فرد را می گیرند و ارزیابی می کنند.  /ایسنا

  بهرام عین اللهی
وزیر بهداشت

بیــش از ۱۱۰۰مصــدوم زلزلــه خــوی خدمات 
درمانی را در 3بیمارســتان شهرستان خوی 
دریافــت کرده انــد. از ایــن تعــداد، بیــش از 
۱۰۰نفــر نیــاز بــه عمــل جراحــی داشــته اند 
کــه عمل هــا انجــام شــده و پــس از بهبودی 
ترخیــص می شــوند. در حادثه زلزلــه خوی، 
اورژانــس بــا ۱۵دســتگاه آمبوالنــس و یــک 
دســتگاه اتوبوس آمبوالنس بــه مصدومان 
خدمــات ارائــه داده و درصــورت نیــاز، از 
استان های همجوار هم اتوبوس درخواست 

می شد. /ایسنا

نقلقول

اوایلشهریورماهامسالبودکهسردارحسینرحیمی،
رئیسپلیسپایتختازایجادبخشیویژهبرایمبارزه
بامالخریدرپلیسآگاهیپایتختخبرداد.حاالدر
تازهتریناظهارنظر،ســرهنگعلیولیپورگودرزی،
رئیسپلیسآگاهیتهرانبزرگدرگفتوگوباایسنا،
گفتهکهاینادارهدرهفتهفراجارسماآغازبهکارخواهد
کرد.اوبااشارهبهشروعبهکارادارهمبارزهبامالخری،
گفت:مبارزهبامالخرانبهطورروزانهتوســطپلیس
انجاممیشودواخیرانیزتقویتشدهاست.شروعبهکار
رسمیادارهمبارزهبامالخراننیزدرهفتهفراجاخواهد

بودواینادارهفعالیتخودراآغازخواهدکرد.
مبارزهبامالخــریازوظایفاصلیپلیساســتوما
تالشمیکنیمتاازحیفومیلشــدناموالمسروقه
مردمجلوگیریکنیم.همچنینپلیستالشمیکند
تابتواندازطریقهمینمالخرانسرنخکشفکردهو
بهسارقاناصلیبرسدودرکمترینزمانممکنآنها

رادستگیرکند.

خبر

اداره مبارزه با مالخری دایر می شود

تومان بابت نگهداری هر ســالمند معمولی 
در مراکــز نگهــداری بهزیســتی هزینــه 
می شود. یوسف رضایی، معاون توانبخشی 
سازمان بهزیستی استان تهران گفت: برای 
سالمندان مجهول الهویه و بی سرپرست هم 
۲میلیــون و۸۰۰ هــزار تومان یارانــه پرداخت 

می شود. /باشگاه خبرنگاران جوان

2
میلیون

خانــه بهداشــت در ســطح روســتاهای 
کشــور خدمت رســانی می کنند. مصطفی 
رضایی، رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت 
بهداشــت گفــت: در هــر خانــه بهداشــت 
بــه  ازای هــر ۱۵۰۰تــا۴۰۰۰ نفــر، بســته بــه 
پراکندگی جمعیت، پزشک خانواده داریم 

که خدمات ارائه می کند./ایسنا

۱۸
هزار

افزایش احتمالــی بار جهانی ســرطان کبد 
تا سال۲۰۴۰ پیش بینی شده است. نتایج 
یک تجزیه و تحلیل جدید نشان می دهد: 
ســرطان اولیه کبــد در ســال۲۰۲۰ در میان 
3عامل اصلی مرگ ومیر ناشــی از سرطان 
در ۴۶کشور جهان قرار داشته و این روند رو 

به افزایش است. /نیوز مدیکال

۵۵
درصد

عددخبر

ماحصلجلسه۸شــهریورامسال
نمایندگاندادســتانیکلکشور،گزارش

سازمانتعزیزاتحکومتیوسازمان
نظامپزشــکیوهمچنیننامهابالغشــده)درتاریخ
14شــهریور(ازســویسرپرســتمرکزنظارتو
اعتباربخشیاموردرماندروزارتبهداشت،الزامنصب
دوربینظرفمــدت3ماهدراتاقهــایعملتحت
پوششدانشگاههایعلومپزشکیسراسرکشوربود،اما
درکمتــرازیکماهازصدورایننامــه،اینطوربهنظر
میرسدکهمرکزنظارتواعتباربخشیاموردرماناز
مواضعخودعقبنشینیکردهودرنامهایدیگرضوابط
نصبدوربینرابهفضایعمومیبیمارستانهاازجمله
راهروهاومبادیورودیاتاقهــایعملتقلیلداده
است؛موضوعیکهازهمانابتداهمچالشبرانگیزبود
ومخالفانوموافقانیداشت.آنزماندالیلمختلفی
براساسشکایتهایمطرحشدهازسویبیماران،برای
نصبایندوربینهااعالمشد.علیساالریان،معاون
فنیونظارتسازماننظامپزشکیدربارهجلسهایکه
منجربهضرورتنصبدوربیندراتاقهایعملبود،
گفتهبود:»باوجودیکهمیدانیــمنصبدوربینها
مضراتیدارد،ترجیحدادیمفوایدآنرادرنظربگیریم
وچنینموضوعیراتصویبوابالغکنیمتاافرادفاقد
صالحیتدستبهجراحینزنند.«ایندرحالیاست
کهبیمارانشکایتهاییهمازروندجراحیهادارند؛
ازجملهاینکهبرخیاعمالجراحیازســویپزشکان
اصلیانجامنمیشودورزیدنتهاودستیارانپزشکان
اینعملهارابرعهدهدارندیاافرادمتفرقهدراتاقعمل
حضوردارندوحتیآزارهایکالمیوغیراخالقیحین
بیهوشیبیمارانهمازسویاعضاوکادردرمانحاضر
دراتاقجراحیصورتمیگیرد.امامنتقدانهمنصب
دوربینراتجاوزبهحریمبیمارمیدانســتندواینکه
نمیتواندتأثیرچشمگیریدرازبینبردنتخلفاتیا
افزایشکیفیتخدماتاتاقعملداشتهباشد؛هرچند
بهگفتهسعیدکریمی،معاوندرمانوزارتبهداشتبه
همشهری»تغییریدرسیاستهاینصبدوربیندر
اتاقهایعملصورتنگرفتهوازهمانابتداهمقرار
نبوددوربینهاباالیســربیماروتختهایجراحی
نصبشــوند.«اوتأکیــدمیکند:»نامــهجدیدهم
بهمعنایانصــرافازنصبدوربینهانیســت،بلکه
ابهاماتنقاطیراکهبایددوربینهانصبشوندبرطرف
کردهاســت.ازهمانابتدانگرانیازحضورافرادغیر
ذیصالحدراتاقهایعملبودکهبانصبدوربیندر

ایننقاطقابلکنترلاست.«
ایندرحالیاستکهعلیســاالریان،معاونفنیو
نظارتســازماننظامپزشــکیپیشازاینازنصب
دوربینهادراتاقهایجراحــیخبردادهوگفتهبود:
»ایندستگاههاطوریتنظیممیشوندکهفقطچهره
افرادیکهدراتاقعملحضــوردارندیارفتوآمدها
دراتاقعملراثبتوضبطکننــدوازبیماروبدناو
تصویریثبتنخواهدشد.«بهگفتهاینمسئول،نصب
دوربیندراتاقعملدربرخیکشورهامرسوماستو
تصویربرداریدراتاقعمــلبهگونهایخواهدبودکه
بدنبیمارمشاهدهنشود.اوحاالنامهجدیدرابهنوعی
عقبنشینیوزارتبهداشــتازتصمیمقبلیعنوان
کردهوگفته:»شــایدنگرانیهابابتافشایاطالعات
اتاقعمل،باعثاتخاذچنینتصمیمیشدهاست.«

محرمانگی بهانه خوبی برای نصب نشــدن 
دوربین ها نیست 

اتاقعملیکیازپرخطرترینبخشهایبیمارستان
ازنظــربــروزخطاهــایتهدیدکننــدهایمنــیو
ســالمتبیماراناســت.اینخطاهامیتواندعواقب
جبرانناپذیریبرایتیمجراحیوبیمارانداشتهباشد.
ازمهمترینوپرخطرترینخطاهایرایجدراتاقعمل
میتوانبهاشتباهعملکردنبیمار،اشتباهعملکردن
عضو،سقوطبیمار،باقیماندنجسمخارجیدرمحل
عملونبودپزشــکمتخصصیاحتیانجامنشــدن
جراحیازســویخودپزشکاشــارهکرد.انجامکل
اعمالجراحیازســویرزیدنتهاودستیارپزشک

وهمچنینحضورافرادغیــرذیصالحدراتاقعمل،
استفادهازتجهیزاتنامناسب،متناسبنبودنتعداد
کادردرمانیدراتاقعملوحتیناآشناییکارکنانبه
استفادهمناسبازتجهیزاتو...همازجملهمشکالت
مطرحشدهدربارهاعمالجراحیواتاقهایعملاست.
مطالعهایکهسال97باعنوانانواعخطاهایپزشکی
وعللآندراتاقعملمنتشــرشد،نشــانمیداد،
مهمترینخطاهایاتاقعمل،انسانیومهارتیبوده
تاخطاهایفنی.اینمطالعهنشــاندادکهنداشتن
اطالعاتکافی،ســهلانگاری،بیتوجهی،مشــکل
مدیریتتجهیزات،بیتجربگیوتازهکاربودن،اجبار
بهانجامچندیــنکارهمزمانوخســتگیوفقدان
متخصصانمراقبتهایبهداشتی،بیشترینعلتبروز
خطادراتاقهایعملبودهاست؛هرچندکهتمامی
خطاهایرایجدراتاقعملبامدیریتوبرنامهریزی
صحیحدرابعادمختلفقابلپیشــگیریهســتندو
مطابقماده49۵قانونمجازاتهمهرگاهپزشکدر
معالجاتیکهانجاممیدهد،موجبتلفشدنیاصدمه
بدنیشود،ضامندیهخواهدشد،باوجوداین،برخی
مشــکالتدراتاقهایعملبهقوتخودباقیاست
وبرایناساسدرجلســهایکهاوایلشهریوردرباره
ضرورتهاینصبدوربیــندراتاقهایعملبرگزار
شد،نمایندهسازماننظامپزشکیهمحضورداشتو

دراینبارهدالیلیرامطرحکرد.
علیســاالریان،معــاونفنــیونظارتســازمان
نظامپزشکیکشــورآنزمانگفتهبود:»گزارشهاو
شکایاتیازحضورافرادیغیرذیصالحباعناوینیمثل
دستیارپزشــکبهویژههنگاماعمالجراحیزیبایی
افزایشپیداکردهاســت.بهطورکلیاینافرادنباید
دراتاقعملحضورداشتهباشند؛چهبرسدبهاینکه
درکاروپروسهعملدخالتهمداشتهباشند.براین
اساسباوجوداینکهمیدانیمنصبدوربینهامضراتی
دارد،ترجیحدادیمفوایدآنرادرنظربگیریموچنین
موضوعیراتصویبوابالغکنیمتاافرادفاقدصالحیت

دستبهجراحینزنند.«
البتهبهگفتهســاالریانقراربودباهدفحفظحریم
بیمــار،دوربینهاطوریتنظیمشــوندکهفقطتیم
جراحیوچهرهافرادیکهدراتاقعملحضوردارند
یارفتوآمدهادراتاقعمــلراثبتوضبطکنندواز
بیماروبدناوتصویریثبتنشود.اماحاالبهگفتهاین
مسئول،وزارتبهداشتتصمیمخودراتغییردادهو
دیگرازنصبدوربیندراتاقهایعملخبرینیست.
اودربارهدالیلاینتغییرتصمیمبهمهرگفته:»حق
بیماراستکهازهویتافرادیکهدراتاقعملحضور

دارند،آگاهباشد.ایناقدامبرایهمکارانمانیزمهم
اســتکهازورودافرادغیرپزشکبهاتاقهایعملاز
طریقدوربینهاینظارتیجلوگیریشود،امانمیدانم
چرادوستانوزارتبهداشتاینتصمیمراگرفتهاند
واگربهبهانهمحرمانگیهویتبیماربودهباشد،بهانه

خوبینیست.«
اودربارهاینکهآیاوزارتبهداشــتقبلازنامهاخیر
موافقنصبدوربیــندراتاقهایعملبودهاســت
یاخیرهمگفت:»درجلســهایکهبادادســتانیو
وزارتبهداشــتداشــتیم،گزارشهاییازدخالت
افرادغیرموجهدراتاقهایعملمطرحودربارهنصب
دوربیندراتاقهایعملتصمیمگیریشد.قراربود
ایندوربینهابهگونهاینصبشــوندکهبدنبیمار
درتصاویردیدهنشودوقواعدمحرمانگیحفظشود.
شایددوستانوزارتبهداشتنتوانستهاندازنظرفنی،
دوربینهــاراطورینصبکنندکــههویتبیماردر
تصاویردوربینقرارنگیردیانگرانیهاییازبابتافشای

اطالعاتاتاقعملوجودداشتهاست.«

قرار نبود باالی سر بیماران دوربین نصب شود 
البتهسعیدکریمی،معاونبهداشتوزارتبهداشت،
نامهجدیدمرکزنظارتواعتباربخشــیاموردرمان
راتغییرسیاســتاینوزارتخانهدربارهموضوعنصب
دوربینهادراتاقهــایعملنمیدانــدودراینباره
بههمشــهریتوضیحمیدهــد:»درنامــهاولکه
14شهریورابالغشد،ابهاماتیدربارهنصبدوربینها
درقســمتهایمختلفاتاقعملوجودداشــتکه
درنامهاخیراینابهاماتبرطرفشــدهاســت.ازاول
همقصدیبراینصبدوربیــندرداخلاتاقجراحی
نداشتیم؛چراکهممکناســتبیمارپوششمناسب

نداشتهباشد.اتاقعملبهعنوانیکمکانخصوصی
برایبیمارمطرحاستونصبایندوربینهاقراربود
درنقاطیانجامشودکهبهحریمبیمارتجاوزنشود.«
کریمیبابیاناینکهچالشهایمطرحشدهپسازنامه
اولمعاونتدرمانمبنیبرنصبدوربیندراتاقهای
عملدرستنیســت،تأکیدمیکند:»هدفاصلیاز
نصبدوربینهانظارتوممانعتازورودافرادمتفرقه
بهاتاقجراحیاســتکهدرمبادیورودیوخروجی
قابلکنترلخواهدبود.«اودرپاسخبهاینسؤالکهچه
ضرورتیبرنصبدوربینهایجدیددرمراکزدرمانی
وجودداردوآیاترددافرادمتفرقهنمیتواندازســوی
مسئوالننظارتیوفنیمدیریتشود،توضیحمیدهد:
»نصبدوربینچنــدانهزینهبرنیســتوحتیدر
خانههایمسکونیهماقدامبهنصبدوربینمیکنند.
دستورالعملنصبدوربینهممربوطبهسال9۵است
کههمینحــاالدربخشهایمختلفبیمارســتان
دوربینوجوددارد.دراینبارهماتأکیدمجددکردیم.«
پیشازاینیکیازدالیلنصــبدوربیندراتاقهای
عملگزارشوشکایتهایمطرحشدهمبنیبرانجام
نشدناعمالجراحیازسویپزشکاصلی،انجامعمل
جراحیازسویرزیدنتهاوحتیدخالتافرادیتحت
عنواندســتیارپزشــکبودکهمعاونفنیونظارت
سازماننظامپزشکیکشورهمدرجلسه۸شهریوربه
آناشارهکردهبود.معاوندرمانوزارتبهداشتدرباره
اینکهچنینشــکایتهاییبانصبنشدندوربیندر
داخلاتاقهایعملچگونهمدیریتخواهدشــدهم
عنوانمیکند:»ممنوعیتیبرایوروددستیارپزشک
یارزیدنتبهاتاقعملوجودندارد.رزیدنتهابهصورت
قانونیزیرنظراستادانپزشکدرحالآموزشهستند.
درعملهایجراحیهممهرپزشکورزیدنتخورده
میشود؛چونهردونفردرعمل)یکیبرایانجامعمل
ودیگریبرایآموزش(شرکتداشتهاند.تأکیدبرنصب
دوربینهادرمبادیورودیاتاقهایعملبیشتربرای
پیگیریونظارتبرواردنشدنافرادمتفرقهبهاتاقهای
عملبودهاســت.«اوادامهمیدهد:»دراینبارهبعضا
دیدهمیشودکهافرادوتکنیســینهایمتفرقهبانام
شرکتهاوبهبهانهنصببرخیتجهیزاتوارداتاقعمل
میشوندودخالتهاییدراعمالجراحیدارند؛آنهم
بدوننظروهماهنگیرئیساتاقعملیابیمارستان.
نصبدوربینهادرمبادیورودیوخروجیاتاقهای
عملباهدفافزایشایمنیبیمارانصورتمیگیرد
ودرنقاطیکهبیمــاربهدالیلانجــامعملجراحی
پوششینداشتهباشــد،هیچدوربینینیستونصب

همنخواهدشد.«

چرا اتاق های  عمل دوربین دار نشدند؟ 
درحالیکهبهنظرمیرسیدوزارتبهداشتقصدداردظرف3ماهاتاقهایعملرامجهزبهدوربینکند،اماحاالبنابرگفتهمعاوندرمان،این

دوربینهاتنهادرمبادیورودیوخروجینصبمیشوندوازورودافرادمتفرقهبهاتاقعملجلوگیریمیکنند

افراد و تکنیســین های متفرقــه با نام 
شــرکت ها و بــه بهانــه نصــب برخــی 
تجهیــزات وارد اتــاق عمل می شــوند 
و دخالت هایــی در اعمــال جراحــی 
دارنــد؛ نصــب دوربین هــا در مبــادی 
ورودی و خروجــی اتاق هــای عمــل بــا 
هدف افزایش ایمنی بیماران صورت 

می گیرد
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واقعیت مرگ نیکا و سارینا

راهنمایی و رانندگی موتورسواران متخلف را جریمه کنند
از اداره راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تقاضا داریم به 
جای جریمه کردن بی مورد در تهران و شهرهای دیگر، به فکر 
برخورد با موتورســواران متخلفی باشند که با بوق زدن های 
پی درپی در خیابان های تهران، ویراژ دادن، پیچیدن ناگهانی 
جلوی خودروها، ســرعت غیرمجاز، نداشتن کاله ایمنی و 
نداشتن پالک،  دودزا بودن و... اعصاب، روح و جسم شهروندان 
را به هم می ریزند. این موتورسوارهای متخلف باید جریمه های 
سنگین شــوند و موتور آنها مدتی توقیف بماند تا مجبور به 

اجرای مقررات و قوانین شوند.
شوندی از تهران 

آبونمان تلفن ثابت و عوارض نوسازی بر چه مبنایی افزایش 
یافت

امسال شاهد چند برابر شدن رقم آبونمان تلفن ثابت و عوارض 
نوسازی و خدمات عمومی هســتیم. واقعا این ارقام بر چه 
مبنایی تعیین می شــوند؛ درحالی که حقوق کارمندان تنها 

اندکی افزایش پیدا کرده است؟
حیدری از تهران

قدردانی 
مردم عراق برای پذیرایــی از زائران امام حســین)ع( 

سنگ تمام گذاشتند
اربعین امسال به کربالی معلی مشرف شدم و افتخار حضور 
در کنار مرقد مطهر ساالر شــهیدان را داشتم. انصافا مردم 
کشور عراق برای پذیرایی سنگ تمام گذاشتند؛ حتی افرادی 
که بضاعت چندانی هم نداشتند با جان و دل به زائران خدمت 
کردند و منــازل کوچک خود را در اختیار مــا قرار دادند. از 
همین جا از همه ایــن عزیزان تشــکر و قدردانی می کنم. 

اجرشان با ساالر شهدا.
سلیمانی از تهران

هزینه اینترنت در زمان قطعی آن نباید محاسبه شود
اپراتورها هزینه بســته های مدت دار را به رغم قطعی مداوم 
اینترنت کامل حساب می کنند؛ درحالی که این عادالنه نیست 
و باید به بسته ها زمان اضافه کنند یا در خرید بعدی تخفیف 
بدهند یا اینکه مدت آنهــا را تمدید کنند. اعالم کرده اند که 
این کار را انجام می دهند، اما من به دلیل اتمام مهلت بسته ام 
مجبور به خرید بســته جدید شدم. چه کســی و چه زمانی 

خسارت امثال مرا می دهد؟
عاطفی از زنجان

دلیل واقعی افزایش قیمت مجدد مرغ چیست؟
از ساکنان منطقه17 تهران هستم که مدت هاست خرید مرغ 
برایم سخت شده اســت. از هفته گذشته تا حاال قیمت مرغ 
چندین بار افزایش داشته و امسال توانم را برای خرید بسیار 
کاهش داده است. چرا نظارتی بر قیمت گذاری نیست و اصال 
دلیل این افزایش قیمت چیست؟ با گران شدن قیمت گوشت 
قرمز، اکثر افراد تنها توان خرید مرغ را داشتند که آن هم با 

این وضعیت، دیگر قابل تهیه و خرید نیست.
محرابی از تهران 

بنیادهای اقتصادی کسبه نابود شده است
با ادامه روند تورم و گرانی و اقتصادی کــه کم و بیش ابعاد 
آن را می بینیم،  کسبه روزبه روز ضعیف تر شده و بنیادهای 
اقتصادی آنها نابود شده است. کاسبی که اصطالحا از جیب 
خرج می کند و نمی تواند ســرمایه در گردشی داشته باشد 
چون کاسبی ندارد، چگونه باید ادامه دهد. برخی مشاغل در 
شرایط کنونی اولویت دهم به بعد مردم هم نیستند، تکلیف 
شغل این کاسبان چیست؟ درصورت ورشکستگی کامل که 
بسیار هم محتمل است، فشار اقتصادی و روانی بیشتر شده و 
وضع از هم اکنون نیز بدتر خواهد شد. لطفا راهی برای کنترل 
تورم و اقتصاد بیابید و در این مســیر نه تنهــا از ایران که از 

نخبگان خوش فکر دیگر کشورها نیز بهره بگیرید.
پرتوی از تهران 

سرعتگیرهای خیابان ها غیراستاندارد است
معلوم نیســت ارتفاع ســرعتگیر های خیابان هــا بر چه 
مبنا و اساسی محاسبه می شود و ســؤال این است که آیا 
کارشناســان بر نصب این ســرعتگیر ها نظارتی دارند یا 
نه؟ در خیابان آبان منطقه کریمخان ارتفاع ســرعتگیرها 
به حدی اســت که قطعا به  خودروها آســیب می رساند و 
اگر راننده ای نخســتین بار در خیابان وارد شود، احتمال 
اینکه به دلیل سرعتگیر دچار حادثه ای شود، بسیار است. 
از مسئوالن درخواســت دارم که با توجه به گرانی قطعات 
یدکی خودروها و دستمزد تعمیرات، این مشکل را هرچه 

زودتر رفع کنند.
حسینی از تهران

سود سپرده های بانکی به فراخور تورم افزایش یابد
وضعیت گرانی و تورم اقتصادی بر هیچ کس پوشیده نیست 
و وضعیت اقتصادی اغلب مردم هم که مشخص است، اما با 
این همه وضعیت سود بانکی هنوز به روال قبل از اوج گیری 
تورم یا در برخی موارد کمتر از آن زمان است! پولی که مردم 
به صورت سپرده و جهت امنیت خاطرشان در بانک امانت 
می گذارند، می تواند چرخ های تولید و اقتصاد مملکت را به 
حرکت درآورد یا به صورت وام قرض الحسنه در اختیار افراد 
کم درآمد قرار گیرد، اما نرخ پایین ســود بانکی، افراد را از 
این کار پشیمان می کند؛ ضمن اینکه بسیاری از افراد کار 
اقتصادی و تولیدی بلد نیستند که خودشان کسب وکاری 
راه بیندازند؛ پس عمال راهی جز ســپرده گذاری در بانک 
ندارند که آن هم این روزها کم بهره و ناچیز شده است. از 
مسئوالن درخواست دارم تا در این باره تجدیدنظر و سودها 

را به فراخور وضعیت تورم محاسبه کنند.
توکلی شهمیرزادی از قائمشهر

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

علت فوت مهسا امینی مشخص شد
3هفته پس از جان باختن مهســا امینــی دختر جوانی که 
به دلیل پوشش نامناســب توســط پلیس امنیت اخالقی 
بازداشت شده بود سازمان پزشکی قانونی در بیانیه ای علت 
فوت وی را شرح داد و با استناد به مدارک پزشکی بیمارستانی 
اعالم کرد که فوت او ناشــی از اصابت ضربه به سر و اعضا و 

عناصر حیاتی بدن نبوده است.
به گزارش همشهری، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در 
بیانیه سازمان پزشکی قانونی درخصوص علت فوت مرحومه 
مهســا امینی آمده است: شــرح مختصری از گزارش علت 
فوت مرحومه مهسا امینی ارائه شــده به مرجع قضایی که 
براساس پرونده بیمارستانی عمل جراحی کرانیوفارنژیومای 
مغز در بیمارســتان میالد در ســال13۸۶، پرونده درمانی 
بیمارستان کســری در زمان منتهی به فوت، شرح معاینه 
ظاهری جسد و کالبدگشایی، نتایج آزمایش های سم شناسی 
و آسیب شناسی، تحقیقات قضایی و کمیته های کارشناسی 
متعدد تخصصی و فوق تخصصی تنظیم یافته است به شرح 

ذیل اعالم می شود:
متوفیه پس از عمل جراحی تومور کرانیوفارنژیومای مغزی 
در سن ۸سالگی دچار اختالل در محور مهم هیپوتاالموس - 
هیپوفیز و غدد تحت فرمان آن )از جمله آدرنال و تیروئید( 
شده است. به علت این بیماری زمینه ای، متوفیه تحت درمان 
با داروهای هیدروکورتیزون، لووتیروکسین و دسموپرسین 

بوده است.
ایشان در تاریخ1401/۶/22 از ساعت1۹:۵۶ به طور ناگهانی 
دچار افت هوشیاری شده و متعاقب آن بر زمین می افتد که با 
توجه به بیماری زمینه ای، متوفیه توانایی الزم جهت جبران 
و تطابق با وضعیت ایجاد شده را نداشته، لذا در شرایط مذکور 
دچار اختالل ریتم قلب و کاهش فشــار خون و متعاقب آن 
کاهش سطح هوشــیاری شــده که به دلیل انجام عملیات 
احیای قلبی - تنفســی غیرمؤثر در دقایق حســاس اولیه، 
دچار هیپوکسی شدید و در نتیجه آسیب مغزی شده است، 
به رغم برگشت عملکرد قلبی متعاقب عملیات احیای پرسنل 
اورژانس، حمایت تنفسی انجام شده کارساز نبوده و با وجود 
انتقال ایشان به بیمارستان و زحمات کادر درمانی بیمارستان 
کسری، بیمار به علت نارسایی چندارگانی )M.O.F( ناشی 

از هیپوکسی مغزی در تاریخ1401/۶/2۵ فوت می نماید.
الزم به ذکر است با اســتناد به مدارک پزشکی بیمارستانی، 
بررسی سی تی اسکن مغز و ریه، نتایج معاینه ظاهری جسد و 
کالبدگشایی و آزمایشات آسیب شناسی، فوت نامبرده ناشی 
از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است.«

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه بررسی های قضایی نشان می دهد جان باختن 2 دختر نوجوان ارتباطی با درگیری های خیابانی ندارد

تحقیقــات قضایــی در پرونــده 

پیگیری
جان باختن 2دختر نوجوان به نام های 
نیکا شاکرمی و سارینا اسماعیل زاده 
در تهــران و کرج حاکی از آن اســت کــه مرگ آنها 

ارتباطی با درگیری های خیابانی اخیر ندارد.
به گزارش همشهری به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، 
از چند روز قبل جان باختن 2دختر نوجوان به نام های 
نیکا شــاکرمی در تهران و سارینا اســماعیل زاده در 
کرج خبر ساز شد و شــایعات زیادی را در شبکه های 
مجازی به دنبال داشت. از همان زمان تحقیقات برای 
روشن شدن واقعیت با تشکیل پرونده قضایی آغاز شد 
تا اینکه در روزهای اخیر مقامات قضایی به یافته هایی 
متفاوت با آنچه در شبکه های اجتماعی منتشر شده 

بود، دست یافتند.

ناگفته های مرگ نیکا
پس از اعالم خبر کشف پیکر بی جان دختر 17ساله ای 
در حیاط خلوت یک خانــه در خیابان لبافی چهارراه 
امیراکرم در منطقه انقالب در 30شــهریور به مرکز 
فوریت های پلیسی 110، بازپرس ویژه قتل دادسرای 
ناحیه 27)امور جرائم جنایــی(، تیمی از کارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهی و تیم تشخیص هویت پلیس 
آگاهی به همراه متخصصان پزشکی قانونی راهی محل 
حادثه شــدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند. تیم 
جنایی پس از حضور در محل حادثه با جســد دختر 
17ساله  مجهول الهویه  مواجه شدند  که بر اثر سقوط 
از پشت بام خانه  مجاور به حیاط خلوت خانه موردنظر 

فوت شده بود.
تحقیقات ابتدایی نشــان داد کوله پشــتی و گوشی 
موبایل متوفی، روی سکوی پشت بام خانه چهارطبقه 
مجاور قرار دارد که در ادامه با اقدامات دایره تشخیص 
هویت پلیس آگاهی و با توجه به اعالم فقدانی خانواده 
متوفی به پلیس آگاهی، مشــخص شد که نام دختر 
فوت شده نیکا شــاکرمی است. در ادامه مشخص شد 
۸نفر به عنوان کارگر داخل این ساختمان که کاربری 
تجاری )تولیدی پوشاک( و مســکونی دارد، حضور 
داشــتند و در پارکینگ در حال استراحت بودند که 
این ۸مرد در تحقیقات ابتدایی عنوان کردند از طریق 
همسایه ها و حضور مأموران پلیس از این حادثه مطلع 

شدند و دختر جوان را مشاهده نکرده اند.
اما نیکا چطور جانش را از دست داد؟ محمد شهریاری، 
سرپرست دادسرای جنایی تهران درباره این پرونده 
تلخ می گوید: ساعت 7:30 روز چهارشنبه 30 شهریور 
ماه، ساکنان ساختمانی در چهار راه امیراکرم متوجه 
جسد خانم جوانی در حیاط منزل خود می شوند که 
بالفاصله موضوع را به کالنتری منطقه اطالع می دهند. 

اکیپ های تخصصی صحنه به محــل اعزام و متوجه 
می شوند این خانم از ســاختمان مجاور به حیاط این 

منزل پرتاب شده است.
شهریاری با اشــاره به اینکه کوله پشتی این خانم در 
پشت بام ساختمان مجاور کشــف شد، گفت: جسد 
بالفاصله به عنوان شــخص مجهول الهویه به پزشکی 
قانونی منتقل شــد. پزشــکی قانونی با دستور مقام 
قضایی کار کالبدشکافی و اخذ نمونه های سم شناسی 

و آسیب شناسی را انجام داد.
شــهریاری ادامه داد: در آزمایش های کالبد شکافی و 
معاینه جسد، آثار شکســتگی های متعدد در ناحیه 
لگن، سر، اندام های فوقانی و تحتانی، دست ها و پاها 
و در رفتگی لگن مشاهده شد که نشان می دهد فرد از 
بلندی پرت شده است. طبق استعالم های گرفته شده 
هم مشخص شد فرد به پایین پرتاب شده است. در این 
معاینات آثار گلوله و ســاچمه در بدن جسد مشاهده 
نشد و همسایگانی که جسد در آن ساختمان کشف 
شده اعالم کردند که ساعت 3 بامداد متوجه صدایی 

شده اند اما متوجه سقوط این خانم نشده اند.
سرپرست دادسرای جنایی استان تهران با بیان اینکه 
سرانجام هویت جسد با نام نیکا شــاکرمی 17ساله 
تعیین شد، گفت: ساختمانی که کوله پشتی این خانم 
در آن کشف شد، مراحل ساخت پایانی را طی می کرد و 
2کارگاه تولید پوشاک در آن فعال است و کارگرانی در 
ساختمان مشغول کار و نگهبانی بودند. با بررسی فیلم 
دوربین های محل مشخص شد در بامداد روز حادثه 
خانم نیکا شاکرمی با کوله پشتی همراه وارد ساختمان 
می شود و زنگی زده نمی شود زیرا ساختمان نیمه کاره 
بوده و درب با هل دادن باز شــده اســت. بررســی ها 
نشان داده است منزل خاله خانم شاکرمی در کوچه 
مجاور این ســاختمان و 2پالک باالتر از محل کشف 

جسد است. هنوز انگیزه ورود این خانم به ساختمان 
نیمه کاره مشخص نشده است.

شهریاری در ادامه گفت: نیکا شاکرمی روز 2۹ شهریور 
ماه )روز قبل از حادثه( به منزل مراجعه نکرده و مادرش 
تماس های زیادی با وی گرفته و درخواست کرده که 
به منزل خودشان یا منزل خاله اش مراجعه کند اما با 
وجود تماس های زیاد او به منزل مراجعه نکرده بود. 
مادر مرحوم شــاکرمی با یکی از دوستان دخترش به 
نام آیدا تماس می گیرد و از او درخواست می کند که با 
دخترش تماس بگیرد و بخواهد به منزل مراجعه کند 

اما نیکا شاکرمی قبول نمی کند که به منزل بازگردد.
سرپرست دادسرای جنایی تهران ادامه داد: پدر مرحوم 
نیکا شاکرمی فوت شــده و مادر مرحوم شاکرمی روز 
پنجشنبه 7 مهرماه به اداره آگاهی مراجعه و مفقودی 
دخترشان را اعالم کرده است. با مراجعه خانواده همان 
روز جسد شناسایی و روز شــنبه ۹ مهر ماه جسد به 
خانواده تحویل داده می شود. بررسی ها نشان می دهد 
این حادثه با اغتشاشات اخیر ارتباطی ندارد و هیچ گونه 
آثار گلوله در بدن مرحوم کشف نشــده و آثار نشان 
می دهد فوت ناشــی از پرت شدگی بوده است. ضمن 
اینکه خانم نیکا شاکرمی مدرسه نمی رفت و در یک 

کافی شاپ مشغول به کار بود.
به گفته شهریاری، از تمام کارگران ساختمان تحقیق 
و بازجویی انجام شده اســت و حتی افرادی بازداشت 
شــده اند و تحقیقات در این باره ادامــه دارد و نتیجه 

بررسی ها در اسرع وقت اعالم می شود.

سارینا چطور جان باخت
یکی دیگر از پرونده های حاشیه ســاز روزهای اخیر 
درباره جان باختن دختری به نام سارینا اسماعیل زاده 
در کرج است. حســین فاضلی هریکندی، رئیس کل 

دادگستری استان البرز درباره جزئیات فوت این دختر 
می گوید: در نخستین دقایق روز دوم مهرماه در حدود 
20 دقیقه بامداد، طی تماس تلفنی کالنتری 14 رسالت 
کرج، گزارش یک مورد ســقوط از ارتفــاع به قاضی 
کشیک دادســرای ناحیه یک کرج ارائه شد. پس از 
دریافت این گزارش بازپرس کشیک دادسرای مذکور 
شخصا در محل حادثه حاضر شــده و با بررسی های 
اولیه مشخص شد جســد متعلق به دختر نوجوانی 
حدودا 1۶ساله اســت که در محل ورودی پارکینگ 
پشتی ساختمان همسایه منزل مادر بزرگ متوفی در 

عظیمیه کرج قرار داشت.
رئیس کل دادگستری اســتان البرز با اشاره به اینکه 
بالفاصله تحقیقات اولیه در این خصوص از سوی خود 
بازپرس از مأمور کالنتری، مادر و مادربزرگ متوفی آغاز 
شد، ادامه می دهد: در بررسی های اولیه مشخص شد 
متوفی که به همراه مادر خود در همان شب در منزل 
مادربزرگ خود بودند، از راه پله منزل مادر بزرگ، خود 
را به پشت بام طبقه پنجم رسانده و از آنجا پس از ورود 
به پشت بام همسایه به پایین پریده و طبق بررسی های 
اولیه خودکشی کرده است. تحقیقات بازپرسی از مادر 
او مشــخص کرد که متوفی سابقه خودکشی ناموفق 
با مصرف قرص داشــته و پلیس نیز با تماس تلفنی 
همسایه از موضوع ســقوط از ارتفاع مطلع و به محل 
مراجعه کرده و با حضور اورژانس در محل مشــخص 

شده که وی متأسفانه فوت شده است.
فاضلی هریکندی در ادامه به گزارش پزشکی قانونی 
در این خصوص اشــاره می کند و می گوید:  طبق این 
گزارش علت فوت، شــوک ناشــی از ضربه به دنبال 
صدمات و شکستگی های متعدد و خونریزی به واسطه 
سقوط از ارتفاع بوده است. ضمن اینکه منطقه وقوع 
این حادثه جزو مناطق بدون اغتشــاش در کرج بوده 
و ادعاهای مطرح شــده درخصوص فرد فوت شده در 
برخی از رسانه های معاند کذب است. خانواده متوفی 
شامل مادر، برادر و دایی وی نیز با حضور در شعبه 13 
بازپرسی دادسرای ناحیه یک کرج از انتشار این اخبار 
کذب ابراز ناراحتی کرده و خواســتار صدور تکذیبیه 

شده اند.
از سوی دیگر مادر سارینا نیز در گفت وگوی کوتاهی 
با مرکز رسانه قوه قضاییه ارتباط جان باختن دخترش 
با درگیری های اخیــر را رد و تأیید کرد که ســارینا 
خودکشی کرده اســت. او گفت: اصال دخترم در این 
فازها نبود. او دختری درس خوان و تیزهوش بود و اصال 
کاری با این کارها نداشت. وی درباره سابقه خودکشی 
دخترش نیز گفت: او قبال ســابقه خودکشی داشت و 
یک بار متوجه نشــد و 10قرص خورد. آن هم بر سر 

یک چیز الکی.

وداع با شهید مدافع امنیت
بســیجی مدافع امنیت، 
پوریا احمدی که چندی 
پیــش در اغتشاشــات 
تهران مجروح شده بود به 
شهادت رسید و پیکر او در 
گلزار شهدای بهشت زهرا 

به خاک سپرده شد.
به گــزارش همشــهری، 
یکی دیگر از بســیجیان 
مدافــع امنیــت کشــور 
در اغتشاشــات اخیــر به 

شهادت رسید. بسیجی پوریا احمدی که در روز 30شهریور 
ماه امسال در جریان اغتشاشات در منطقه پیروزی تهران بر 
اثر اصابت ضربات متعدد چاقوی آشوبگران مجروح شده بود، 
بعد از گذشت چند روز، روز 12مهر به خاطر شدت جراحات 

در بیمارستان به شهادت رسید.
شــهید احمدی یکی از بســیجیان تهرانی بــود که برای 
آرام کردن ناهنجاری های شــهر ناشــی از قانون شــکنی 
اغتشاشــگران در منطقه پیروزی حضور پیدا کرده بود که 
مورد حمالت وحشــیانه اوباش در درگیری قرار گرفت و بر 
اثر صابت ۹ضربه چاقو به  شدت مجروح شد. اما درمان های 
پزشــکی مؤثر واقع نشــده و او بعد از حدود 2 هفته عصر 

روز12مهرماه 1401در بیمارستان به شهادت رسید.
بسیجی شهید پوریا احمدی متولد 13۵7بود. شغل او آزاد و 
پدر 2 دختر 1۶و ۹ساله بود. بعد از شهید حسین تقی پور که 
در منطقه تهرانپارس مجروح شده و به شهادت رسید، شهید 
احمدی دومین شهید بسیجی مدافع امنیت در تهران طی 

اغتشاشات اخیر است.
همچنین مراسم تشــییع پیکر مطهر شهید پوریا احمدی، 
روز جمعــه 1۵مهرماه )دیروز( در میدان امام حســین)ع( 
برگزار شد و تا میدان شهدا ادامه یافت و پیکر این شهید در 

گلزار شهدای بهشت زهرا)س( به خاک سپرده شد.

دستگیری عامل شهادت
مأمور یگان تکاوری

فرمانده انتظامی استان کرمان از دســتگیری قاتل شهید 
استوار یکم اسماعیل جاللی صدر از مأموران یگان تکاوری 

11۵ بخش زهکلوت شهرستان رودبار خبر داد.
به گزارش همشهری، ســردار عبدالرضا ناظری با اشاره به 
درگیری مأمــوران یگان تکاوری 11۵ بخــش زهکلوت و 
منجر به شهادت اســتواریکم جاللی صدر در 24 مردادماه 
امسال در شهرســتان رودبارجنوب گفت: مأموران پلیس 
آگاهی شهرستان رودبار از همان لحظه اولیه پیگیری های 
ویژه برای دستگیری فرد شــرور را در دستور کار خود قرار 
دادند. مأموران با اقدامــات تخصصی محل اختفای قاتل را 
در شهرستان های دلگان سیستان و بلوچستان و نیز رودان 

استان هرمزگان شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به دستگیری قاتل 
در نخســتین روز هفته فراجا 1401 گفت: قاتل برای گریز 
از قانون به حربه های مختلفی دســت زده بود. اما مأموران 
طی چند مرحله اعزام به استان های سیستان و بلوچستان و 
هرمزگان و در نهایت طی نیابت قضایی و با همکاری پلیس 
آگاهی استان هرمزگان در یک عملیات منسجم، قاتل شهید 

در منطقه »سکنا«ی استان هرمزگان دستگیر شد.

 زنی که با همدستی مردی آشنا، جان شوهرش را گرفته و به قصاص محکوم شده 

رویداد
بود، با بخشش فرزندانش از مجازات مرگ رهایی یافت.

به گزارش همشهری، ششم اسفند سال ۹7گزارش یک قتل در یکی از استان های 
اطراف تهران به پلیس اعالم شــد. گروهی از مأموران تحقیقات خــود را در این باره آغاز کردند. 
بررسی ها حکایت از این داشت که یک مورد درگیری در پشت بام یک ساختمان مسکونی رخ داده 
و مردی جوان با ضربات چاقو به قتل رسیده است. وقتی تیم جنایی در محل حادثه حاضر شد، 
همسر مقتول که به شدت گریه می کرد مدعی شد که مردی غریبه وارد ساختمان شده و در جریان 
درگیری جان شوهرش را گرفته است. اما مأموران روی لباس های زن جوان لکه های خون کشف 
کردند که نشان می داد او احتماال با مقتول درگیر شده است و حقیقت را کتمان می کند. وی که 
نخستین مظنون پرونده بود، دستگیر شد تا اینکه در بازجویی ها اسرار قتل شوهرش را فاش کرد. 
وی گفت: با شوهرم اختالف داشــتیم تا اینکه مدتی قبل که درخواست یک خودروی اینترنتی 
کرده بودم، با جوان راننده که سهیل نام دارد آشنا شدم.  در بین راه سر صحبت باز شد و از مسائل 
و مشکالت زندگی گفتیم. وی گفت: آشنایی ما ادامه یافت و از آن روز به بعد هر بار که قصد داشتم 
جایی بروم با سهیل تماس می گرفتم و او دنبالم می آمد و در مسیر با هم حرف می زدیم. مدتی که 
گذشت شوهرم به رفتارهایم مشکوک شد. یک روز که با سهیل تماس گرفتم تا همراه او به خانه 
یکی از بستگانم بروم، شوهرم متوجه و راز من برمال شد. او از من خواست تا با سهیل تماس بگیرم و 
به بهانه ای او را به خانه بکشانم. به من می گفت می خواهد با سهیل صحبت کند و بی خبر از نقشه ای 
که شوهرم در سر داشت، جوان راننده را به بهانه بردن وسیله سنگین به خانه کشاندم. متهم در 
ادامه گفت: وقتی او پا در خانه گذاشت ناگهان شوهرم با چاقو به سمتش حمله کرد. آنها با هم درگیر 
شدند، سهیل شوهرم را هل داد و از خانه خارج شده و به سمت پشت بام رفت. شوهرم نیز به دنبال او 
رفت و در پشت بام دوباره با هم درگیر شدند. من هم از ترسم یک چاقو از خانه برداشتم و به سمت 
پشت بام رفتم. در آنجا شوهرم را دیدم که با سهیل گالویز شده و من هم برای اینکه به درگیری 
خاتمه بدهم وارد دعوای آنها شدم اما نمی دانم چه شد که چاقو به شوهرم برخورد کرد درحالی که 
می خواستم با چاقو سهیل را تهدید کنم تا او دست از سر شوهرم بردارد. زن جوان مدعی شد: در 
درگیری به اشتباه، چاقو به شوهرم خورد و او که زخمی شده بود دست از درگیری برداشت و در 
آن زمان سهیل، با چاقو چند ضربه دیگر به شوهرم زد و فرار کرد. با اعتراف این زن، سهیل دستگیر 
شد و او نیز به قتل اعتراف کرد. متهمان پس از مدتی در دادگاه کیفری پای میزمحاکمه رفتند. از 
آنجا که بررسی ها نشان می داد هر دوی آنها در جنایت نقش مستقیم داشتند، با شکایت اولیای 
دم، هردو به قصاص محکوم شــدند. حکم قصاص آنها به تأیید قضات دیوان عالی کشور رسید و 
شمارش معکوس برای اجرای حکم زن و مرد جوان آغاز شد. در شرایطی که همه  چیز برای اجرای 
حکم مهیا بود، تالش برای جلب رضایت از اولیای دم که فرزندان مقتول بودند شروع شد تا اینکه 
آنها حاضر شدند به شرط دریافت دیه، از قصاص قاتالن پدرشان یعنی مادرشان و مرد آشنا گذشت 
کنند. به این ترتیب زن جوان با بخشش فرزندانش و مرد اعدامی از مرگ رهایی یافتند که بخشی 
از دیه توسط خانواده قاتالن و بخش دیگری با کمک و تالش گروه چتر نجات و خیرین پرداخت 

شد تا به زودی شرایط آزادی زن و مرد زندانی فراهم شود.

 در 2 روز آخر هفته، ۵حادثه در پایتخت 

دادسرا
رخ داد که باعث تشکیل ۵پرونده جنایی 
در دادســرای جنایی تهران شــد و حاال 

تحقیقات برای رازگشایی از این پرونده ها آغاز شده است.
به گزارش همشهری، چهارشنبه سیزدهم مهرماه  گزارش 
جنایتی به بازپرس جنایی تهران اعالم شد. این حادثه در 
یکی از خیابان های پایتخت رقم خورده بود و بررسی نشان 
می داد که در جریان یک درگیری مرگبار، پسر نوجوانی به 
قتل رسیده است. ماجرا از این قرار بود که 2 نوجوان 17و 
1۵ســاله آن روز در حال کری خوانی برای هم بودند که 
بحثشان جدی شد و با یکدیگر درگیر شدند. در جریان این 
دعوا، نوجوان 1۵ساله با چاقو ضربه ای به نوجوان 17ساله زد 
و جان او را گرفت. به دنبال این حادثه متهم به قتل دستگیر 
شد و در بازجویی ها گفت: هنوز شوکه ام و باورم نمی شود 
که دست به جنایت زده ام. من هرگز قصد آدمکشی نداشتم 
و همه  چیز از یک شوخی ساده و کل کل های عجیب شروع 
شد. وی درحالی که اشــک می ریخت ادامه داد: آن روز به 
همراه مقتول که از بچه های محله مان بود، در خیابان بودیم 
و بر سر مســائل عجیب با هم شوخی و کل کل می کردیم. 
اصال نفهمیدیم که چطور بحثمان از شوخی به جدی تبدیل 
شد و مقتول که به شدت عصبانی شده بود به من حرف های 
نامربوط زد. من هم که چاقو همراهم بــود آن را از جیبم 
بیرون آوردم و ضربه ای به ســمت مقتول رها کردم و اصال 
فکرش را نمی کردم همین یک ضربه پرتاب کردن به قیمت 
جان وی تمام می شود. وی گفت: پس از اینکه او زخمی شد 
وحشت کردم و وقتی به بیمارستان منتقل شد دعا می کردم 
اتفاقی برایش رخ ندهد اما متأسفانه جانش را از دست داد 

و من بازداشت شدم.
پس از اعتراف این متهم، پرونده به دلیل آنکه متهم هنوز 
به سن قانونی نرســیده و زیر 1۸سال سن دارد برای ادامه 

رسیدگی به دادسرای اطفال فرستاده شد.
دومین پرونده ای که در روز چهارشــنبه سیزدهم مهرماه 
در دادسرای جنایی تهران تشــکیل شد، مربوط به کشف 
استخوان هایی در امامزاده داوود بود. ماجرا از این قرار بود 
که عصر چهارشنبه فردی برای گردش و تفریح به امامزاده 
داوود رفته بود که ناگهان چشمش به استخوان هایی خورد 
که پای کوه افتاده بود. وی فورا بــا پلیس تماس گرفت و 
طولی نکشید که مأموران راهی آنجا شدند و موضوع را به 
قاضی جنایی تهران اعالم کردند. به دستور بازپرس جنایی 
استخوان های کشف شده به پزشکی قانونی فرستاده شد تا 
با انجام آزمایش تخصصی مشخص شود که متعلق به انسان 
هستند یا حیوان. درصورتی که استخوان ها متعلق به انسان 
باشند، تحقیقات پلیس برای شناســایی هویت قربانی و 

کشف اسرار این حادثه آغاز خواهد شد.
همچنان که تیم جنایی ســرگرم تحقیق برای رازگشایی 
از پرونده های تشــکیل شــده بودند، آخرین گزارش روز 
چهارشنبه ســاعت 23:30به قاضی جنایی تهران اعالم 

شــد. این حادثه درگیری مرگبار یک مرد دکه دار با یک 
بالل فروش در یکــی از مناطق تهران بود. ماجــرا از این 
قرار بود که مرد دکه دار بر ســر مشتری با مرد بالل فروش 
درگیر شده بود. مرد دکه دار می گفت مرد بالل فروش باید 
بساطش را جمع کند چون او مشتری هایش را می پراند اما 
مرد بالل فروش حاضر نمی شد بساطش را جمع کند و هردو 
بر سر جذب مشتری رقابت می کردند تا اینکه شب حادثه 
وقتی درگیری میان آنها باال گرفت مقتول که دکه دار بود با 
شیشه نوشابه به سمت قاتل رفت که عامل جنایت با چاقو 
ضرباتی به وی زد که همین موجب قتل وی شد. به دنبال این 
حادثه مرگبار متهم به قتل فراری شد که نام وی در لیست 

متهمان تحت تعقیب قرار گرفته است.
 چهارمین حادثه مرگبار بامداد پنجشــنبه 14مهر ماه به 
قاضی محمد وهابی بازپرس جنایی تهران اعالم شد. ماجرا 
از این قرار بود که یک خودروی پژو در اتوبان صیاد شیرازی 
واژگون شده و دختری 20ســاله جانش را از دست داده و 
پسری جوان به شدت مصدوم شده بود که برای درمان به 
بیمارســتان انتقال یافت. مأموران در بازرسی از خودروی 
آنها یک شیشه مشروبات الکلی کشف کردند که در ادامه 
تحقیقات مشخص شد آنها از مهمانی بازگشته بودند که 

پرونده این حادثه مرگبار به دادسرای ارشاد فرستاده شد.
 اما آخرین حادثه که بامداد پنجشــنبه به بازپرس محمد 
وهابی اعالم شــد درگیری 2 مرد جــوان در خیابان بود. 
بررسی ها حکایت از این داشــت که آنها بر سر اختالفات 
جزئی با هم درگیر شــدند و هردو نفر در جریان این دعوا 
با ضربات چاقو زخمی شده بودند که به بیمارستان انتقال 
یافتند اما یکی از آنها جان باخت و دستور دستگیری متهم 
به قتل که تحت درمان اســت صادر شده است تا به زودی 

تحقیقات تکمیلی از وی صورت بگیرد.

5حادثه جنایی در تعطیالت آخر هفته 
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روزنامه وال استریت ژورنال ]آمريكا[

روز خونین تایلند 
روزنامه آمریکایی وال اســتریت ژورنال تصویر نخست 
خود را به فاجعه حمله مرگبار یک افســر سابق پلیس به 
مهدکودکی در تایلند اختصاص داده است. در این گزارش 
آمده: پانیا خامبراب پس از این حمله که با استفاده از سالح 
گرم و سرد انجام شد و کشتن 35نفر ازجمله 24کودک و 
همسر خود، دست به خودکشــی زده است. به گفته پلیس 
تایلند، مهاجم که پیش تــر به دلیل اعتیاد به موادمخدر از 

نیروی پلیس اخراج شده بود تحت تعقیب بوده است.

فلسطین، دهه هشتم اشغال خود را سپری می کند. 
اگرچه اشــغال فلســطین از مدت ها قبل از اعالم 
تاسیس رژیم صهیونیستی در سال 1948آغاز شده 
بود، اما به طور رســمی در 8 دهه گذشته نسل های 
جمعیتی مختلفی از فلسطینی ها آمده و رفته اند و 
همه آنها با یک تجربه مشترک به نام اشغال روبه رو 
بوده اند. در این 8 دهه، نوع رویکرد و مقابله نسل های 
مختلف فلســطینی با اشــغالگری صهیونیست ها 
به شــیوه های مختلف و گوناگونی بوده اســت. در 
واقع فلســطینی ها طیفی از راه های گوناگون برای 
پایان اشغال سرزمین شان را از مذاکرات سیاسی تا 

حمالت استشهادی تجربه کرده اند.

تشکیالت ضعیف
مذاکرات اســلو 1و 2 در دهه1990 میان یاســر 
عرفات به عنوان رئیس وقت تشکیالت خودگردان 
فلســطین و مقامات تل آویو، زمانی دنبال شد که 
بخش قابل توجهی از فلسطینی هایی که از دربه دری 
و اشغال به ســتوه آمده بودند، در پی راه حلی برای 
بازگشــت به خاک وطن برآمدند و از همین رو در 
آن زمــان اینگونه مذاکــرات از ســوی گروهی از 
فلسطینی ها پذیرفته شد. براســاس آن مذاکرات 
قرار بود کرانه باختری به 3 منطقه B، A و C تقسیم 
شــود. منطقهA، تحت کنترل کامل تشــکیالت 
خودگردان، منطقه Bتحت کنترل مشترک تل آویو 
و تشکیالت خودگردان و منطقه C نیز تحت کنترل 
کامل رژیم صهیونیســتی قرار گیرد. قــرار بود در 
منطقه C که حدود 60درصــد از کرانه باختری را 
تشکیل می دهد، عقب نشــینی تدریجی نظامیان 
صهیونیست آغاز شود، اما نه تنها این عقب نشینی 
صورت نگرفت، بلکــه طی 3 دهه گذشــته ده ها 
شــهرک صهیونیست نشــین در مناطق اشــغالی 
احداث شد. در واقع طی 30ســال گذشته پس از 
مذاکرات صلح اسلو، تشکیالت خودگردان فلسطین 
نه تنها نتوانسته حداقل خواســته فلسطینی ها را 
برآورده سازد، بلکه در موارد متعددی از مواضع خود 

عقب نشینی نیز کرده است.
یک مقام ارشــد تشــکیالت خودگردان که نامش 
اعالم نشده، درباره ضعف این تشکیالت به روزنامه 
العربی الجدید می گویــد: اگرچه در دوران عرفات، 
تشکیالت، اقداماتی را برای پیگیری خواسته های 
فلسطینی ها در برابر تل آویو انجام می داد، اما اکنون 
همین حداقــل پیگیری ها هم انجام نمی شــود. او 
می گوید که از زمان مرگ عرفات در ســال 2004، 
روش ها تغییر کــرده و اســتراتژی محمود عباس 

مبتنی بر مذاکره سیاسی بدون استفاده از مقاومت 
نظامی است. به گفته این مقام تشکیالت خودگردان 
که نامش ذکر نشــده، این سازمان در یک بن بست 
دیپلماتیــک به ابزار ســرکوب اســرائیلی ها علیه 

فلسطینیان تبدیل شده است.
می توان گفت که تشــکیالت خودگردان به عنوان 
نهادی رســمی که قرار بود حقوق مردم فلسطین 
را برای آزادســازی و رهایی از اشــغال دنبال کند، 
کارایی خود را از دست داده و در نگاه فلسطینی ها، 
تشــکیالت خودگردان حافظ منافع تل آویو است. 
این نگاه را در نقل قولی که از یک شهروند فلسطینی 
در العربی الجدید منتشر شــده، می توان دید. این 
شهروند فلسطینی درباره تشــکیالت خودگردان 
می گوید: »آنها هیچ کاری برای ما انجام نمی دهند؛ 
نقش اصلی آنها حفاظت از شهرک نشینان و اجرای 

دستورات اسرائیل است.«

نسل جدید ضد سازش
ضعف روزافزون تشــکیالت خودگردان و ناامیدی 
فلســطینی ها از یافتن راه حلی برای پایان اشغال 
باعث شده تا نسل جدیدی در فلسطین شکل بگیرد 
که اهدافش را بیش از آنکه از میز سیاســت دنبال 
کند، از میدان سنگ و سالح دنبال می کند. پویایی 
و افزایش عملیات های مسلحانه علیه صهیونیست ها 
طی چند سال گذشــته و به ویژه در چند ماه اخیر 
بزرگ ترین نشانه آن است که نسل جوان در کرانه 
باختری هر روز بیشتر از گذشــته به فکر آن است 
که برای دفاع از خود به ســمت عملیات مسلحانه 

حرکت کند.
افزایش عملیات مسلحانه در کرانه باختری را حتی 
در گزارش منابع عبری زبان تل آویــو نیز می توان 
دید و بســیاری از آنها گفته اند که ســال 2022، 
کرانه باختری، میدان جنگ فلســطینی ها و ارتش 
اسرائیل بوده اســت. به نوشــته نیوعرب، مقامات 
اسرائیلی اذعان دارند که در ســال 2022 تاکنون 
130تیراندازی در کرانه باختری رخ داده است که 

نسبت به مجموع ســال 2021 که 98مورد بوده، 
شیب تند افزایشی را نشان می دهد. در این گزارش 
همچنین گفته شده که طی 6 ماه گذشته حداقل 
312 عملیات مســلحانه در کرانه باختری خنثی 

شده است.
البته در این سال آمار رسمی شهدای فلسطینی هم 
کم نبوده و مرکز اطالع رسانی فلسطین در گزارشی 
نوشــت که حداقل 90فلســطینی از جمله زنان و 
کودکان در جریان حمالت نظامیان صهیونیستی 
به شهادت رسیده اند و ســال 2022 مرگبارترین 
سال برای کرانه باختری از سال 2015 تاکنون بوده 
است. همچنین براســاس آمار سازمان ملل متحد، 
در همین 6 ماه گذشته، نزدیک به 7000فلسطینی 

مجروح شده اند.
نکته قابل توجــه در عمده عملیات انجام شــده از 
سوی فلسطینی ها در 6 ماه گذشته آن است که این 
عملیات ها به طور عمده از سوی جوانان فلسطینی 
انجام شده که به هیچ گروه مسلح فلسطینی مانند 
جهاد اسالمی، حماس و یا شاخه نظامی فتح وابسته 
نبوده اند و به نوعی این عملیات ها به صورت انفرادی 
و غیرســازماندهی شده انجام شــده است. در این 
میان اگرچــه عملیات های انفرادی فلســطینی ها 
علیه اشغالگری مورد حمایت گروه ها و سازمان های 
مقاومت فلسطینی بوده اســت، اما انجام انفرادی 
عملیات های مقاومتی حکایــت از تغییر معادالت 
در میدان فلســطین دارد و احتمــاال بعد از این در 
کنار اقدامات سازماندهی شده گروه های مقاومت 
فلسطینی با نســلی روبه رو هســتیم که ناامید از 
رویکرد سیاسی تشــکیالت خودگردان، خود برای 
آزادی فلســطین دســت به کار شــده اند. العربی 
الجدید در گزارش خود نوشته اســت: اکنون ما با 
نسل جدیدی در فلســطین مواجه هستیم که به 
ایدئولوژی جناح های سیاسی فلسطین یا تشکیالت 
خودگردان اعتقادی ندارد. محمد، یکی از مبارزان 
فلسطینی ســاکن جنین، به این روزنامه می گوید 
که ســرویس های اطالعاتی تشکیالت خودگردان 

تا کنون چندین بار به او پیشنهاد داده اند که در ازای 
تضمینی مبنی بر تامین امنیت او، اســلحه خود را 
تحویل دهد، ولی او همه این پیشنهادات را رد کرده 
است. او تأکید می کند: من، هم در مقابل تشکیالت 

و هم در برابر تل آویو مقاومت خواهم کرد.
هانی المصری، تحلیلگر مســتقر در رام اهلل در این 
ارتباط می گوید: ما نسل جدیدی داریم که مشخصه 
آنها اقدامات خودجوش و فردی اســت. همچنین 
عصمت منصور، تحلیلگر فلســطینی نیــز با این 
موضوع موافق است و می گوید که ضعف تشکیالت 
خودگردان به ظهور نسل جدیدی کمک کرده که به 

تنهایی آماده مقاومت در برابر اسرائیل است.

مبارزانی که تل آویو را خسته کرده اند
طی چند ماه گذشــته که عملیات هــای انفرادی 
فلســطینی ها در کرانه باختری تشــدید شــده، 
صهیونیست ها نیز محدودیت بیشتری را برای نسل 
جوان فلســطینی اعمال می کنند. عمده عملیات 
انجام شــده در فلســطین طی چند ماه گذشته از 
سوی افرادی انجام شــده که به جز یک مورد، زیر 
35سال سن داشته اند. بر این اساس، مقامات نظامی 
تل آویو محدودیت ســنی جدیدی بــرای ورود به 
مســجداالقصی اعمال کرده اند. در نمازجمعه های 
مسجداالقصی پیش از این افراد زیر 12سال و باالی 
40 سال می توانستند شرکت کنند، اما در چند ماه 
گذشته شرکت در نمازجمعه مسجداالقصی به افراد 

باالی 45سال محدود شده است.
»اشــرف العجرمی«، تحلیلگر سیاسی مستقر در 
رام اهلل می گوید: عملیات گســترده، دســتگیری، 
کشــتار، تخریب خانه ها، شهرک ســازی  مداوم و 
حمالت مکرر شهرک نشــینان به فلســطینی ها 
و اموال آنها هیچ ســطح امنیتی را برای اســرائیل 
به دست نیاورده و فقط واکنش فلسطینی را بیشتر 
کرده است. برخی از ناظران فلسطینی معتقدند که 
شــرایط کنونی در کرانه باختری اشــغالی، مشابه 
شرایط قبل از انتفاضه اول در سال 1987 و انتفاضه 

دوم در سال 2000 است.
تشــدید تنش های امنیتی در کرانه باختری حتی 
از ســوی مقامات صهیونیســتی نیز مورد اذعان 
قرار گرفتــه و روزنامه یدیعــوت آحارونوت به نقل 
از رونن بار، رئیس ســازمان امنیت داخلی اسرائیل 
موسوم به شــاباک نوشته اســت: »کرانه باختری 
در حال جوشــش اســت و از زمان حمله ارتش به 
غزه و کرانه باختری )فروردیــن 1400( هنوز آرام 

نشده است.«

ظهور نسل جدید مبارزان فلسطینی
طی سال های اخیر، نسلی از جوانان در فلسطین پا گرفته اند که مستقل از گرو ه ها و سازمان های فلسطینی، دست به عملیات 

علیه رژیم صهیونیستی می زنند

سیلی نفتی اوپک به صورت بایدن
تصمیم اوپک برای کاهش تولید نفت نشان دهنده 

شکست آشکار قمار سیاست خارجی دولت بایدن در 
قبال ریاض است

سیاست های ســازش کارانه دولت آمریکا در برابر عربستان 
سعودی در چند ماه گذشته برای ترغیب ریاض به افزایش 
تولید نفت نتیجه  نداد و سازمان اوپک اواخر هفته گذشته از 
کاهش تولید 2 میلیون بشکه نفت در روز خبر داد؛ تصمیمی 
که با توجه به تالش های بی وقفه رئیس جمهور آمریکا برای 
متقاعدکردن شریک قدیمی اش به افزایش تولید، باعث شد 
بسیاری آن را توهین آشکار و مستقیم دولت سعودی به جو 

بایدن تلقی کنند.
واشنگتن پست نوشته: یک مقام کاخ سفید تصمیم اوپک را 
برای دولت آمریکا فاجعه خوانده و دیگری این تصمیم را اقدام 
عامدانه برای دخالت در انتخابات آمریکا و افزایش شــانس 
جمهوریخواهان برای پیــروزی در انتخابات میان دوره ای و 

حتی ریاست جمهوری 2 سال دیگر می داند.
کاهش تولید نفت اوپک در شرایطی است که جو بایدن در 
آســتانه انتخابات میان دوره ای قرار دارد و به دلیل افزایش 
تورم با محبوبیت پایینی در بیــن رأی دهندگان آمریکایی 
روبه روســت. او در ســفر 3ماه پیش خود به عربستان که با 
انتقادهای گسترده ای نیز همراه شد، از ریاض خواسته بود تا 

با افزایش تولید نفت به کاهش قیمت آن کمک کند.
رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به اقدام دولت ســعودی 
گفت: »تصمیم کاهش تولید نفت ناامیدکننده بود و نشان 
می دهد که در روابط واشــنگتنـ  ریاض مشــکالت جدی 
وجود دارد.« خبرگزاری آسوشیتدپرس در این باره نوشته: 
»جو بایدن به شکست یکی از بزرگ ترین و تحقیرآمیزترین 
قمارهای سیاســت خارجی خود اعتراف کــرد. او پذیرفت 
که سیاست احوالپرسی به شــیوه زدن مشت به یکدیگر در 
قبال ولیعهد سعودی، کارســاز نبوده است. نتیجه این قمار 
بزرگ، سیلی ای بود که محمد بن سلمان در آستانه انتخابات 
سرنوشت ساز آمریکا به صورت دولت بایدن نواخت، چرا که 
با کاهش تولید نفت و افزایش قیمت آن در بازارها، بار دیگر 
قیمت سوخت در آمریکا باال خواهد رفت و این مسئله خشم 
رأی دهندگان آمریکایی را درپی خواهد داشت؛ شرایطی که 
چشم انداز پیروزی احتمالی بایدن و دمکرات ها در انتخابات 

پیش رو را بیش از پیش تیره و تار خواهد کرد.«

در این میان، نمایندگان خشمگین حزب دمکرات در کنگره 
خواستار اقدامات شفاف دولت آمریکا علیه عربستان هستند؛ 
ازجمله توقف فروش تســلیحات و پایان حمایت نظامی از 
ریاض. گفته شــده، تام مالینوفســکی، نماینــده دمکرات 
ایالت نیوجرســی، به همراه 2 نماینده دیگر طرحی را برای 
خروج نیروهای آمریکایی و تجهیزات مربوط به موشک های 
پاتریوت متعلق به آمریکا از خاک عربســتان به کنگره ارائه 
خواهند کرد. وبگاه خبری اکسیوس نیز در گزارشی با عنوان 
»استراتژی جدید بایدن در قبال سعودی ها« نوشته: بایدن 
ابتدا تالش کرد تا با عسل، سعودی ها را راضی کند که نفت 
بیشتری تولید کنند؛ حاال باید ســرکه را امتحان  کند. او در 
آستانه انتخابات مجبور است برای آرام کردن دمکرات های 
خشمگین گام های عملی در رابطه با ریاض بردارد؛ به عنوان 
مثال، می توانــد با تعیین ضرب االجل بــرای تغییر تصمیم 
ریاض، درصورتی که عربستان بر کاهش تولید نفت پافشاری 
کرد از طرح دمکرات ها برای توقف فروش تسلیحات حمایت 

کند.
بلومبرگ می نویسد: 3 ماه پیش، زمانی که بایدن غرور خود 
را زیر پا گذاشت و به عربســتان رفت تا با محمد بن سلمان 
دیدار کند، به افزایش تولید نفت این کشور بسیار خوش بین 
بود، اما شرایط کامال برعکس آنچه تصور می کرد پیش رفت. 
برای مقام های آمریکایی که یک هفته گذشــته به سختی 
تالش کرده بودند تا بــا البی های گســترده ریاض و دیگر 
تولیدکنندگان نفت، سازمان اوپک را متقاعد کنند که تولید 
نفت را افزایش دهند، بیانیه پایانی اوپک یک معنای روشن 
دارد: تشدید جنگ انرژی میان روسیه و غرب و در این میان، 
عربستان ســعودی با رد درخواســت دولت بایدن، تصمیم 
گرفته تا به روسیه کمک کند. تصمیم اوپک ضربه ای جدی به 
موقعیت بایدن است؛ کسی که در طول مبارزه های انتخابات 
ریاســت جمهوری وعده داده بــود تا عربســتان را به دلیل 
سابقه اش در نقض حقوق بشر و نقش بن سلمان در قتل جمال 
خاشقچی، روزنامه نگار سعودی، تنبیه کند، اما افزایش قیمت 
سوخت در آمریکا او را مجبور کرد که با عقب نشینی از این 
وعده ها و با هدف تامین منابع نفتی در سال جاری به دنبال 

اصالح روابط با ریاض باشد.
نیویورک تایمز نیز تصمیم اوپک برای کاهش تولید نفت را به 
خنجری تشبیه کرده که عربستان از پشت به دولت آمریکا 
زده است. در این گزارش آمده: در آستانه انتخابات، پرسشی 
که پیش روی دولت بایدن قرار دارد این اســت که با خیانت 
عربستان چه باید کرد؟ تصمیم اوپک برای دولت بایدن از این 
جهت مهم است که قیمت سوخت حتی پیش از تصمیم اوپک 
هم در حال باال رفتن بود، اما نگرانی اصلی مقام های آمریکایی 
از این است که بحران واقعی انرژی در ماه دسامبر آغاز شود؛ 
زمانی که سقف تعیین شده دولت آمریکا برای فروش نفت 
از سوی روسیه اجرایی شود و اتحادیه اروپا ممنوعیت خرید 

نفت خام روسیه را آغاز کند.
دین بیکر، سیاستمدار نزدیک به کاخ  سفید و مشاور اقتصادی 
مرکز تحقیقات اقتصادی و سیاســت نیز به واشنگتن پست 
گفته اســت: »تصمیم ســعودی ها برای کاهش تولید نفت 
تنها چند هفته مانده به انتخابات میان دوره ای، مانند پرتاب 
کردن آب دهان به صورت بایدن اســت. هر کسی که 3 ماه 
پیش فکر می کرد ایده سفر بایدن به عربستان سعودی برای 
درخواست نفت ایده خوبی بوده است، حاال باید برای این کار 

توضیح بدهد.« 

سرگئی الوروف
 وزیر خارجه روسیه

اظهارات زلينسکی درباره ضرورت حمله 
پيشگيرانه ناتو علیه روسیه همان دليلی 
بود كه باعث شــد مــا عملیاتــی ویژه در 
اوکرایــن آغــاز كنيــم. با ايــن اظهــارات، 
زليسنكی شواهد بیشتری از تهدیدات 
رژیم کی يف به جهان نشان داد. اساسا 
دليــل عملیــات نظامــی مــا هــم همين 

تهديدات بود. )رويترز(

جو بایدن
 رئیس جمهور آمریکا

بــا آدمــی طرفیــم کــه خیلــی خــوب 
)پوتيــن(  او  وقتــی  می شناســمش. 
درباره احتمال اســتفاده از ســاح های 
یــا ســاح های  تاکتیکــی  هســته ای 
بیولوژیک و شیمیایی صحبت می کند، 
به هيچ عنوان شــوخی نمی کنــد. ما از 
زمــان کنــدی و بحــران موشــکی کوبا تا 
به امــروز، هيچــگاه مانند ايــن روزها با 
خطر يك آرماگدون )جنگ آخرالزمانی( 

روبه رو نبوده ایم.)نيوزويك(

دیدار رهبران ترکیه، ارمنستان 
و آذربایجان در پراگ

رجب طیــب اردوغان، رئیس جمهــوری ترکیه، 
که برای شــرکت در نشســت جامعه سیاســی 
اروپا به پراگ ســفر کــرده بود با الهــام علی اف، 
رئیس جمهوری آذربایجان، و نیکول پاشــینیان، 
نخست وزیر ارمنستان دیدار کرده است. به گزارش 
رویترز، امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، نیز 
در این دیدار حضور داشته است. جزئیات بیشتری 
درباره محورهای این نشســت غیررسمی که در 
اوج تنش های ارمنستان و آذربایجان برگزار شده، 
منتشر نشده است. این نخستین دیدار مستقیم بین 
مقامات ایروان و باکو پس از درگیری  های مرگبار 
مرزی 2 کشور است. در این درگیري ها در سمت 
ارمنستان، حداقل 105سرباز و در سمت جمهوری 

آذربایجان، حداقل 50 سرباز کشته شدند.

نقل قول  جهان نما

 خبر

کیوسک

افزایش6برابریعملیاتفلسطینیها
سرویس  امنیت داخلی رژیم صهیونیستی موسوم به شاباک از افزایش 30درصدی عملیات های 
مسلحانه فلسطینیان در کرانه باختری در مقایســه با سال گذشته و افزایش 600درصدی نسبت 
به 2 سال پیش خبر می دهد. رونن بار، رئیس شاباک در این ارتباط می گوید: »افزایش عملیات های 
فلسطینیان در 3سال گذشته دلیلی بر وجود مقادیر زیاد ســالح در کرانه باختری و ناکارآمدی 
و ناتوانی سرویس های امنیتی تشــکیالت خودگردان در این منطقه است.« همچنین براساس 
جدیدترین اطالعات منتشر شده توسط شاباک، فلســطینیان در 2 ماه اخیر، 172حمله در کرانه 
باختری انجام داده اند که شــامل 23مورد تیراندازی و 135مورد پرتاب کوکتل مولوتف یا وسایل 

دست ساز بوده است.
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گرینویچ
نوستالژی در موزه سینما

استاد بزرگ متقلب
 

تقلــب در ورزش، متأســفانه امری شــایع اســت و بارها 
ورزشــکاران در ورزش هایی مثل فوتبال، دوچرخه سواری 
و وزنه برداری و حتی تنيس رســوا شــده اند. امــا یکی از 
ورزش  هایی که این روزها جنجال به آن رســيده، شطرنج 
است؛ ورزشــی که هواداران اصال فکرش را هم نمی کنند 
که تقلب در آن رایج باشــد. اما این تصور کامال غلط است؛ 
تقلب عجيب و گسترده یک استاد بزرگ شطرنج در آمریکا، 
جنجالی عظيم به پا کرده و جامعه ورزشــی این کشــور را 
شوکه کرده است. ســایت تخصصی »چس )شطرنج(« در 
آمریکا در گزارشــی تحقيقی، متوجه شده است که هانس 
نيمن، استاد بزرگ آمریکایی، نه فقط در یکی دو مسابقه، 
که در نزدیک به 100مسابقه تقلب کرده است. این فاجعه 
مورد توجه رســانه های اصلی قرار گرفته و وال اســتریت 
ژورنال نتایج تحقيق سایت شــطرنج را منتشر کرده است. 
نيمن 19ساله بعد از آنکه مگنوس کارلسن، قهرمان جهان 
31ساله را در بازی آنالین شکست داد، به تقلب متهم شد. 
با این حال، او این اتهام را رد کرده اســت. او متهم است که 
در بيش از 100بازی، با حرکت بدن خود، ســيگنال هایی 
به دســتياران خود داده و آنها هم به او کمک رســانده اند. 
مسابقات معموال تحت نظارت دقيق برگزار می شود و این 
شطرنج باز برای ارسال سيگنال، از زبان بدن خود و همينطور 
برخی ابزارهای دیجيتال اســتفاده کرده است. نيمن گفته 
است که فقط در جوانی در 2بازی تقلب کرده و این اتهام ها 
را رد کرده است. برخی دیگر از استاد بزرگ های شطرنج دنيا 
هم این رفتار او را به شــدت تقبيح کرده اند. سایت شطرنج 
گفته است که این بازیکن استعداد زیادی دارد اما روش او 

برای پيروزی، استفاده از تقلب بوده است.

 باشگاه
نویسندگان

شنبه

   کودکان ایرلندی
 از دکتر نمی ترسند

اگر در کودکــی از آمپــول و دکتر 
هم نترســيده باشــيد؛ بازهم اسم 
بيمارســتان و دکتر و دارو، برای هر کودکی ميزانی از دلهره را 
به همراه دارد. ایرلندی ها احتماال از ایــن موضوع به خوبی آگاه 
بوده اند! چراکه در حال ســاخت بزرگ ترین مرکــز مراقبتی-
بهداشتی-بيمارســتانی ایرلند ویژه کودکان هستند. این پروژه 
که تاکنون 71درصد آن به اتمام رسيده اســت، هنوز نامگذاری 
نشــده و قرار اســت پس از تکميل به 25درصد از جمعيت این 
کشــور خدمات ارائه کند. براســاس پيش بينی انجام شده، این 
مرکز به اصلی ترین قطــب آموزش و تحقيقــات ویژه کودکان 

تبدیل خواهد شد.
ایــن پــروژه، یکــی از 
اولویت هــای دولت ایرلند 
بوده و با نام NCH شناخته 
می شــود. NCH کــه در 
شــهر دوبلين قــرار دارد، 
با ادغــام 3بيمارســتان 
کــودکان در پردیــس 

12هکتاری سنت جيمز در حال ســاخت است. این مرکز دارای 
22اتاق عمل )درحد ســالن(، 6150اتاق بســتري اســت که  
امکان اقامت والدین در کنار کــودکان در 380 اتاق، وجود دارد. 
طراحــان این پروژه، هزینه نخســت این طــرح را 600ميليون 
یورو در ســال2017 ميالدی برآورد کرده و انتظار داشتند طی 
4سال به نتيجه برسد. اما در ســال2018 ميالدی هزینه آن به 
یک ميلياردو43ميليــون یورو افزایش یافت تــا اینکه در آوریل 
2022ميالدی )اردیبهشت1401(، وزیر بهداشت ایرلند، هزینه 

نهایی آن را یک ميليادو73ميليون یورو اعالم کرد.
برای مقایسه، ميزان بتن ریزی این مجموعه در ابتدای سال2022 
ميالدی، 150هزار مترمکعب طی 3سال گذشته اعالم شده است 
که این مقدار بتن برای پرکردن 60استخر شنای المپيک است! 
عالوه براین، از 2300تن فوالد استفاده شــده که معادل ميزان 
فوالد موردنياز برای ســاخت 12جت بوئينگ747 بوده و ميزان 
لعاب مورد استفاده نيز 10هزارو800مترمربع، معادل با پوشش 
2زمين فوتبال برآورد شــده است! این ســایت درمانی - علمی 
دارای امتياز طراحی عالی BREEAM اســت و به همين دليل 
این مرکز در زمره معدود بيمارســتان های جهان قرار گرفته که 
دارای این درجه ویژه - درجه پایداری - اســت. هم اکنون، تنها 
چالش باقيمانده، انتخاب » نام« برای این بيمارستان است. پيش 
از این قرار بود به نام »مرکز سالمت کودکان فينيکس« نامگذاری 
شود. اما پس از ارسال نامه تهدیدآميز رئيس بيمارستان فينيکس 

در آریزونا برای وزیر بهداشت ایرلند، این نامگذاری تغيير کرد.

تقويم / سالروزعدد خبر

 در آرزوی پریدن

نوشتن از کسی که هم شاعر است، هم نقاش 
و هم عارف مسلک و نوشته های احساسی اش 
هم میلیون ها طرفدار دارد، کار راحتی نیست. 
انگار چیز ديگری نمانده که بگويی و هرچه را 
که بخواهی دوباره بگويی جلوی نثر سهراب، 
چیزی کم دارد و اصال مگر چقدر می شــود 
گفت که سهراب ســپهری کاشانی است و 
سال1307 متولد شده؟ چقدر می شود گفت 
که پدر سهراب هنردوســت بوده و کارمند 
اداره پســت؟ اصال چرا بايد همه بدانند که 
اسم دبستان ســهراب در کاشان چه بوده 
و چه اهمیتی دارد که ســهراب سال1319 
ابتدايــی اش را تمــام کرد و ســال1322 
دبیرستانش را؟ اما می شود گفت و بايد گفت 
که سهراب وقتی در روســتا مأمور مبارزه با 
ملخ ها بوده، حتی يک ملخ هم نکشته و فکر 
می کرده که »اگر محصــول را می خوردند، 
پیدا بود که گرســنه اند.« اين مهم است که 
تمام روياهای ســهراب راه به بیابان دارد؛ 
مهم اســت که وقتی به ونگوك برمی خورد، 
آدمی ديگر می شود و »طعم يک استحاله را 
تا انتهای خــواب« در دهانش حس می کند. 
مهم است که سهراب عاشــق پرواز است و 
به پرنده ها حسودی می کند؛ »ديروز چیزی 
را نقاشی کردم به نام آواز هنری پرنده. اين 
روزها تم پرنده، ارگانیســم مرا در اختیار 
دارد. مفصل های من آمادگی پرواز را اندازه 
می گیرند. پرنده؛ تنها وجودی که مرا حسود 
می کند. از بچگی حســرت پرواز داشته ام، 
يک جور حسرت شیمیايی که مثل دياستاز 
واکنش های مرا تند می کنــد. پرنده آزادی 
objective است؛ آمیزه ای است از موسیقی 
و پر. من پرنده ها را خیلی شنیده  ام؛ پرنده ها 
را خوب ديده ام. آرزوی پريدن ولم نکرد. هر 
وقت روی بلندی می ايســتادم، نبض من در 
سمت پرندگی می زد. چیزی می شدم میان 
زمین و پرواز. بعدها تماشای take off يک 
هواپیما مرا تا ســطح يک اشتیاق کودکانه 

باال می برد.«

حافظ

اگر نه باده غِم دل ز ياِد ما بَِبَرد
نهیِب حادثه بنیاِد ما ز جا بَِبَرد

نيمه مهر هر سال، روزها در تقویم به نام کودکان 
نامگذاری می  شــود. روز کــودک و هفته کودک 
فرصت خوبی برای رسيدگی به حقوق کودکان و 
جلوگيری از خشــونت در برابر آنان و تالش برای 
رفاه کودکان اســت. تاریخچه روز جهانی کودک، 
به طور رسمی به سال های پس از جنگ جهانی دوم 
بازمی گردد؛ با شعله ور شدن آتش جنگ جهانی دوم، 
ميليون ها کودک در سرتاسر جهان گرفتار رنج های 
بی پایان شدند. هزاران کودک در اردوگاه های مرگ 
جان سپردند، صدها هزار کودک در بمباران های 
شهرها و مراکز غيرنظامی دفن شدند و صدها هزار 
کودک معلول، بی سرپرست و بی خانمان از آتش 
ویرانگر جنگ بر جای ماندند. سازمان ملل متحد 
برای رفاه کودکان، در ســال1952 درصدد برآمد 
تا روزی را به عنوان روز جهانی کودک برگزار کند. 
براساس مصوبه  جهانی ســازمان ملل، کشورهای 
مختلف یک روز را به نام کــودک انتخاب کرده و 
همه ساله آن روز را با هدف توجه جامعه به مسائل 

کودک جشن می گيرند.

  
در کشــور ما هم 16مهر به نام کودکان اســت و 
امســال هفته ملی کودک با شــعار »حال خوش 
کودکی، رنگ خوش زندگــی« همزمان با 16مهر 
)روز جهانی کودک( آغاز می شود و تا جمعه 22مهر 
ادامه می یابد و قرار اســت برنامه های گسترده ای 
در تمامی مراکز کانون پــرورش فکری کودکان و 
نوجوانان و از سوی دیگر سازمان ها و فعاالن حوزه 
کودک در بخش های دولتی و غيردولتی طی این 

هفته برپا شود.
  

یکی از برنامه های جذاب هفتــه کودک، نمایش 
10فيلم خاطره انگيز از سينمای کودک و نوجوان 
در موزه سينما ست. این فيلم ها توسط فيلمخانه 
ملی ایران، مرکز گســترش ســينمای مستند، 
تجربی و پویانمایی، کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان و گروه هنر پویا، اســتودیو هورخش، 
منوچهر شاهســواری، اشــکان و آرمان رهگذر، 
زحل رضــوی و مهدی صفارپــور در اختيار موزه 

سينما قرار داده شده اســت و هر روز از ساعت16 
در سالن فردوس موزه سينما نمایش داده خواهد 
شد. انيميشن »فيلشاه« ساخته هادی محمدیان 
امروز 16مهر، »خاله قورباغه« ســاخته افشــين 
هاشمی فردا 17مهر، انيميشن »آخرین داستان« 
ســاخته اشــکان رهگذر 18مهر، فيلم »مدرسه 
پيرمردها« ساخته سيدعلی ســجادی حسينی 
19مهر، انيميشــن »امين و اکوان« ساخته زحل 
رضوی 20مهــر، »یکی بود یکی نبود« ســاخته 
ایرج طهماســب 21مهر، فيلم »دزد عروسک ها« 
ساخته محمدرضا هنرمند 22مهر، »گلنار« ساخته 
کامبوزیــا پرتوی 23مهر، »دونده« ســاخته امير 
نادری 24مهر و فيلم »خاله سوسکه« ساخته نادره 
ترکمانی 25مهر به نمایــش در می آیند. هرچند 
که دیدن این فيلم ها و انيميشن ها برای کودکان 
هم لذتبخش اســت، اما قطعا برای مــا بزرگترها 
نوستالژیک خواهد بود و لذتی دوبرابر دارد. پس این 
هفته را از دست ندهيد و به همراه بچه ها به دیدن 

فيلم های قدیمی و خاطره انگيز بروید.

بــرای خيلی هــا دوســت پيدا کــردن و 
دوست شدن با دیگران، یکی از کارهای نشدنی 
و غيرممکن است و ممکن اســت انسان ها 
سال ها زندگی کنند، بدون اینکه حتی یک 
دوست پيدا کنند. اما دوســت پيدا کردن و 
دوست شدن با دیگران، چندان هم پيچيده 
نيست. در واقع، شــما برای اینکه بتوانيد با 
کسی دوست شــوید، کافی اســت ساعات 
مشخصی را با او مصاحبت و همنشينی داشته 

باشيد. آنطور که دانشمندان 
کشف کرده اند، این ساعات 
مشــخص باید 34ساعت 

باشد.
در  دانـشــمـنـــدان 
یــک تحقيــق جدیــد، 
جــدول زمانــی و کيفی 
دوســت یابی را مشخص 
کرده اند؛ براســاس این 
تحقيق، فرمول طالیی 
برای پيداکردن دوســت 

جدید اینطور اســت: شما 

باید به صورت ميانگين 11بار با کســی که 
هم صحبت و همنشــين شماســت و با هم 
رابطه ای صميمانه دارید، وقت بگذارید، بيرون 
بروید و کنار هم باشــيد، و هر کــدام از این 
تعامل های صميمانه، باید به صورت ميانگين 
3ساعت و 4دقيقه طول بکشد. نکته مهم این 
اســت که این 11بار تعامل، باید در باز ه ای 
حدودا 5مــاه و نيمه انجام شــود. به عبارت 
دیگر، ما به 2هزارو40دقيقه زمان نياز داریم 

تا دوست جدید پيدا کنيم.
 این تحقيق بيــن 2هزار داوطلــب برگزار 
شده و داده های آن توســط یکی از استادان 
سرشناس دانشگاه آکســفورد انگليس که 
در زمينه دوستی تحقيقات مفصلی داشته 
تأیيد شده اســت. در این تحقيق، مشخص 
شده که هر کسی،  5دوستی 
نزدیکی که می تواند راحت 
جلوی آنهــا درد دل کند 
و همه  چيز را به زبان 
بياورد، دارد. افرادی 
که درنظرسنجی 
شرکت کرده اند، 
توصيــف  در 
دوســت نزدیک 
و خــوب گفته اند 
که افرادی را دوســت 
نزدیک خــود می دانند 

که می توانند در ســختی ها و مصایب، بدون 
تردید و نگرانی به آنهــا مراجعه کنند و آنها 
را در این دوران ســخت در کنار خود داشته 
باشند. همچنين دو سوم افراد حاضر در این 
نظرســنجی گفته اند به صــورت فعاالنه ای 
به دنبال دوست جدید هستند و برای اینکه 
احساس رضایت از زندگی داشته باشند، به 

تعداد نسبتا زیادی دوست نياز دارند.
رابين دانبار که روی این تحقيق نظارت کرده، 
چندین تئوری در زمينه دوستی دارد. او در 
این زمينه، عددی به نام عدد دانبار را مطرح 
کرده که ثابتــی برای تعيين دوســت های 
نزدیک و دور انسان اســت. براساس تئوری 
او،  انسان ها تنها می توانند با افراد محدودی 
رابطه اجتماعی پایدار داشــته باشــند. این 
روانشــناس تکاملی در ایــن نظریه معروف 
اینطور مطرح کرده که هر انسانی، می تواند 
حدود 150هم صحبت داشــته باشد. از این 
ميان 5نفر دوست صميمی هستند، 15نفر 
دوستان نزدیک   و 50نفر دوستان اجتماعی 
هستند. آن 150نفر افرادی اند که هم صحبت 

و به اصطالح، آشنا به شمار می روند.
این یافته های جدید در حالی به دست آمده 
که در یک تحقيق در سال2019 در آمریکا 
مشخص شده بود به صورت ميانگين، زمان 
پيدا کردن یک دوست برای مردم این کشور، 

حدود 5سال است.

زندگی پدیا

34ساعت تا دوستی

مهتاب خسروشاهی
روزنامه نگار

اگر موفق می شــد مــرگ را به 
موضوعــی تمثيلی بدل ســازد، 
چه بسا همين می توانست راهی برای خالصی از آن باشد... مرگ، 
همان زمين بود و اشکال گوناگون و در حال رشد زندگی که از 
دل آن روئيده و سر برافراشته بودند در پی آن بودند تا خودشان را 
از حيطه اقتدارش رها کنند. برای همين توجه شان را به فضاهای 
آزاد معطوف کردند. به خاطر عالقه ای که مرگ به زندگی داشت، 
آزادشان گذاشت تا دست به هر کاری می خواهند بزنند و تنها به 
زیرنظر گرفتن مخلوقاتش اکتفا کرد و وقتی احساس کرد کامال 
به ثمر رسيده اند، همگی شان را همچون چند لقمه چرب و نرم 
در کام خود فرو برد. بعد با خوشحالی و رضایت خاطر یک  گربه 
لوس و ازخودراضی، به پشت دراز کشيد تا خوراکی را که موجب 

باروری مجدد زهدانش می شد، به آرامی هضم کند.

یکی از زندانيــان: رضای حق، آقا محســن 
دربندی از دستور پرهيز فرمودند. یه مجلس 
تو بند، خودشون برقرار کردن، یعنی گلریزون کردن. حاال یه مرد داره 
آزاد می شه. پس سفره کرم می گردونيم. ســالمتی خودتون صلوات 

محمدی یاد کنيد.
آقا محسن دربندی: صلوات برای سالمتی اميرعلی... ما کاری به حکم 
نداریم. حکم رو کاغذ مال محکمه است. اصليت حکم مال خداست؛ که 
ما و منش ریخته و گلریزون می کنيم واسه کسی که داره آزاد می شه 
از این چاردیواری... که همه دنيا چاردیواریه... کرم مرتضی علی یه مرد 
که واسه شرف و ناموسش دوازده سالو کشيده، وجدانش باالتر از این 
پوالست که کاغذه. سالمتی ســه تن: ناموس و رفيق و وطن. سالمتی 
سه کس:  زندونی و سرباز و بی کس. سالمتی باغبونی که زمستونشو از 
بهار بيشتر دوست داره. سالمتی آزادی. سالمتی زندونيای بی مالقاتی.

روالن توپور مسعود کیمیایی

مستأجر
بوک  مارک دیالوگ

اعتراض

نمد مالی، هنری در مسیر فراموشی- چهارمحال و بختیاری    عکس: مهرداد صفر پور دهکردی اول آخر

دانشمندان کشف کرده اند که همنشينی 
معمولی، در طول ساعات کمی می تواند به 

یک دوستی پایدار تبدیل شود
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هفته ملی
 کودک در ایران

روز شانزدهم مهرماه برابر با 8 اکتبر همه ساله 
در ایــران به عنوان روزی برای گرامیداشــت 
کــودکان و روز جهانی کودک جشــن گرفته 
می شــود. از آنجــا کــه کــودکان به عنوان 
آســیب پذیرترین گروه در هر جامعه هستند، 
بنابراین گذشــت آســان از نیازهای این قشر 
می تواند لطمات و خســارت های بسیاری بر 

پیکره اجتماعی وارد کند. 
اهمیت به کــودکان و نیازهای آنهــا در دنیا 
به حدی مورد تأکید اســت که همه کشورها 
روزی را برای بزرگداشت این مناسبت درنظر 
گرفته انــد، اما در تقویــم هیــچ روز واحد و 
مشــترکی به عنوان روز جهانی کودک وجود 
ندارد که همه کشــورها به صــورت هماهنگ 
آن روز را جشــن بگیرنــد؛ به  عنــوان مثال 
ســازمان ملل متحد 20نوامبر برابر با 29آبان 
را روز جهانی کودک می دانــد؛ روزی که ابتدا 
در ســال1959 اعالمیه حقوق کودک و بعد 
در سال1989 کنوانسیون حقوق کودک را در 
مجمع عمومی خود تصویب کرد. درست است 
معموال مناسبت های جهانی که سازمان ملل 
تصویب کرده مورد توافق همه کشورهاست، 
اما حدودا 50کشور روز اول ژوئن یا 11خرداد را 
به عنوان روز جهانی کودک برای خود انتخاب 

کرده اند. 
روزی که در ســال1949 در نشست اتحادیه 
بین المللی دمکراتیک زنان در پاریس به عنوان 
روز بین المللــی کودک اعالم شــد، اما تاریخ 
این روز در تمام کشورها یکسان نیست؛ مثال 
نیوزیلند در نخســتین یکشــنبه ماه مارچ، 
تایوان و هنگ کنگ چهــارم آوریل، دومینیکا 
آخرین جمعه ماه دسامبر، سودان 23دسامبر 
و بنگالدش 17مارچ را به عنــوان روز جهانی 

کودک به رسمیت می شناسند. 
کشــور ترکیه اما حکایت دیگری دارد چرا که 
یکی از نخســتین قدم ها در نامگذاری روزی 
برای کودک را در دوران آتاتورک برداشــت و 
همه ساله در ترکیه روز 23 آوریل به عنوان روز 

کودک گرامی داشته می شود. 
همانطور که در کشــورهای مختلف این روز 
در تاریخ و روزهای مختلف برگزار می شود در 
ایران یک هفته تمام برای رســیدگی و توجه 
به این موضوع مهم اختصاص یافته اســت و 
فعاالن حمایت کننده از حقوق کودکان تالش 
می کنند تا در این هفته بیش از پیش در مسیر 
معرفی حقوق کودکان و لزوم توجه به این قشر 

تالش کنند. 
تاریخچه روز جهانی کودک در ایران را که ورق 
می زنیم حکایت از آن دارد که چند دهه قبل 
در ایران جلسه ای با حضور نمایندگان وزارت 
آموزش و پرورش، ســازمان بهزیستی، کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان و برخی دیگر 
از نهادها تشکیل می شود که در نهایت منجر 
به انتخاب روز نهم اکتبر به عنوان روز جهانی 
کودک در ایران می شود که در ادامه، این تاریخ 
به هشــتم اکتبر و 16مهر تغییر می یابد  بعد 
تصمیم این گروه به اطالع دفتر یونیســف در 
ایران می رسد و در همان سال توسط این نهاد 
این روز به عنــوان روز جهانی کودک در ایران 
به رسمیت شــناخته می شود. چندی بعد هم 
شورای فرهنگی ایران این تاریخ را به رسمیت 

می شناسد و در تاریخ هم ثبت می شود. 
در مرحله بعدی مصوبه شورای فرهنگ عمومی 
در 30 تیرماه76 به تصویب شورای  عالی انقالب 
فرهنگی هم می رسد. البته روزهای جهانی و 
ملی دیگری هم داریم که با این روز اشــتباه 
گرفته می شود؛ مثل روز جهانی کودک و کتاب 

یا روز جهانی کودک و تلویزیون. 
هفته ملی کودک در ســال1401 هم با شعار 
»حال خوش کودکی، رنــگ خوش زندگی« 
همزمان با شنبه 16مهر )روز جهانی کودک( 
آغاز می شــود و تا روز جمعــه 22مهر ادامه 
می یابد. قرار اســت برنامه های گسترده ای در 
تمامی مراکز کانون پــرورش فکری کودکان 
و نوجوانان و از ســوی دیگر سازمان ها، نهادها 
و فعاالن حوزه کودک در بخش های دولتی و 
غیردولتی طی این هفته برپا شود. سازمان های 
فعال و مشارکت کننده در  هفته ملی کودک، 
برنامه های خود را متناســب با این روزشمار 
طراحی خواهند کرد و برخی از این سازمان ها 
و تشکل های دولتی و غیردولتی نیز بر همین 
اســاس ویژه برنامه هایی را تدارک می بینند. 
در جلســه شورای سیاســتگذاری هفته ملی 
کودک با حضور مدیر عامل کانون و نمایندگان 
دســتگاه ها، اســامی روزها و روزشــمار این 
هفته به صورت رســمی اعالم شد. 16مهرماه 
به عنوان کودک، صلح، بازی و نشاط، 17مهرماه 
به عنوان کودک، حقــوق اجتماعی، آموزش، 
 امنیت و سالمت، 18مهرماه به عنوان کودک، 
رسانه، فناوری های نوین، 19مهرماه به عنوان 
کودک، هویت ملی، نام آوران و قهرمانان ملی، 
20مهرماه به عنوان کودک، کتــاب، ادبیات، 
خالقیت هنری، 21مهرمــاه به عنوان کودک، 
محیط زیســت، میراث فرهنگی و گردشگری 
و 22مهرماه به عنوان کودک، خانواده، اخالق 
و مهرورزی نامگذاری شــده است. برنامه های 
هفته ملی کودک در تهران با برپایی یک آیین 
ویژه و نمایشگاهی از فعالیت های کانون و دیگر 
ســازمان ها و برنامه های جذاب و متنوع برای 
کودکان صبح روز 16مهر در مرکز آفرینش های 
فرهنگی هنری کانون واقع در خیابان حجاب 
تهران آغاز می شــود. این مرکــز همه روزه تا 
22مهــر1401 از ســاعت 9 تــا 18 پذیرای 

عالقه مندان و مخاطبان کودک است. 

نگاه

نبرد با سرطان از پشت نیمکت 

امســال هم مانند مهرماه 6 سال گذشته زنگ 
آغاز ســال تحصیلی در مدرسه »نوید زندگی« 
بیمارستان کودکان بندرعباس به صدا درآمد 
تا کودکان مبتال به سرطان هم بتوانند در کنار 
روند درمان بیماری ســرطان به امید بهبودی 
و ســالمتی مثل همه هم ســن و سال هایشان 

تحصیل در یک مقطع جدید را آغاز کنند.
مدرســه ای در دل بیمارســتان کــودکان 
بندرعباس، که به عنوان نخســتین مدرســه 
بیمارستانی ویژه کودکان سرطانی هم مشهور 
است. قصه تاسیس این مدرسه و دانش آموزان 
امیدوارش بــه بهبــودی و ســالمت دوباره، 
برمی گردد به سال95. سالی که خیرین استان 
هرمزگان و همه آنهایی که دلشــان پیش این 
بچه ها بود دور هم جمع شــدند و آستین باال 
زدند تا دیگــر هیچ کودک محصلــی به بهانه 
درمان بیماری و بستری در بیمارستان از درس 
و مشق عقب نماند. آن سال مدرسه کار خود را با 
80دانش آموز شروع کرد و حاال تعداد محصالن 

این مدرسه خیلی بیشتر شده است.
صدیقه کیوانی، مدیر اجرایی مؤسســه خیریه 
ساحل خلیج فارس که کار حمایت از کودکان 
ســرطانی را دنبال می کند درباره تاسیس این 
مدرســه و فعالیت هایش می گویــد: »یکی از 
موضوعاتی که همواره باعث ناامیدی و ناراحتی 
بچه هــای بســتری در بیمارســتان کودکان 
بندرعباس می شد مسئله عقب افتادن کودکان 
از هم کالسی هایشان به خاطر دوره های درمانی 
طوالنی در بیمارســتان بــود. به خاطر همین 
تصمیم گرفتیم تا مدرسه ای برای این کودکان 
راه اندازی کنیم. همراه با تیم مؤسســه طرح را 
نوشتیم، خوشــبختانه رئیس بیمارستان هم 
موافقت کرد و ما این طرح را به آموزش وپرورش 
ارائه کردیم. تابستان95 کارهای مجوز را شروع 
کردیم و برای اول مهر، مدرسه برای ورود بچه ها 

آماده شد.«

مدرسه ای برای کودکان بیمار
او با بیان اینکه هم ســازوکار مدرسه کودکان 
بیمار مبتال به سرطان شــبیه به مدارس دیگر 
است، هم کتاب های درسی با سایر دانش آموزان 
یکی بوده و زمــان امتحان و نــوع امتحان هم 
شبیه به دیگر بچه هاســت یادآور شد: »تفاوت 
مدرسه ما با دیگر مدارس در قانون حضوروغیاب 
دانش آموزان است. در واقع شرایط و تدریس در 
این مدرسه بستگی به شــرایط کودکان بیمار 
دارد و ســاعت حضور معلم و تدریس براساس 

شرایط جسمانی کودک تنظیم می شود.«
نکتــه قابــل توجه در ایــن مدرســه فعالیت 
خیرخواهانه و داوطلبانــه همه معلمان حاضر 
در این مدرسه است. همه معلمان ما به صورت 
خیریه کار می کنند یعنی وقت آزادشــان را به 

تدریس درس ها در مدرســه بیمارستانی ما به 
بچه ها اختصاص می دهند.«

مدرســه نوید زندگی در بیمارستان کودکان 
هرمزگان ماننــد همه مــدارس دولتی دارای 
کادر آموزشی و مدیر مدرسه است. مدیر نیروی 
رســمی آموزش وپرورش اســت و با حضور در 
مدرســه نســبت به برنامه ریزی معلمان اقدام 

می کند.«
به گفتــه مدیراجرایــی مؤسســه ســاحل 
خلیج فــارس، بچه هایــی که در بیمارســتان 
هســتند، اغلب به صورت انفــرادی در کالس 
درس حاضر می شوند. ممکن است که 2ماه در 
بخش بستری باشــند. بعد از ترخیص به خانه 
می روند ولی چون ایمنی بدنشــان پایین است 
و نمی توانند در مدارس دیگر باشــند، از طریق 
فضای مجازی با آموزگارشان در ارتباط هستند 
و معلم درس را برای او می فرســتد سپس در 

تاریخی، می آیند و کارنامه شان را می گیرند.
صدیقی می گوید: »کودکان ما  اگر در بیمارستان 
بستری باشــند، ممکن اســت در روزهایی در 
بخش ایزوله باشند؛ بنابراین در آن روزها درس 
نمی خوانند، مثال در طــول هفته یک روز بچه 
حالش بهتر است و پزشک می گوید که می تواند 
بیرون برود و آموزش را داشته باشد. اما با همه 
این تفاسیر بچه ها با کارنامه های خیلی خوبی 
قبول می شوند. ما بچه ای داریم که بعد از اتمام 
درمان در مدارس عادی درس می خواند. چون 
دیگر نیازی نیســت که در مدرســه ما درس 

بخواند.«

پیشتازان آموزش غیرحضوری
مؤسسه خیریه ســاحل خلیج فارس البته قبل 
از راه اندازی مدرسه نوید زندگی و ایجاد زمینه 
آموزش حضوری آنها در بیمارستان، پیشرو در 
آموزش مجازی بود. به خاطر همین وقتی کرونا 
همه مدارس و آموزش های حضوری را تعطیل 
و کار آمــوزش را به فضاهای مجازی کشــاند 
این مدرســه و دانش آموزانش یک قدم از همه 
دانش آموزان دیگر جلو بودند. در واقع مدرسه 
نوید زندگی نخستین مدرسه ای بود که با توسل 
مسئوالنش به این شیوه آموزشی و بهره گیری 

از امکانــات الزم باعث جبــران عقب افتادگی 
تحصیلی دانش آموزان و فراهم شــدن امکان 

ادامه تحصیل آنها حین درمان شدند.«

مبارزه با سرطان در باشگاه کتابخوانی
کودکان بیمار و نیازمندی که در بیمارســتان 
کودکان بندرعباس در بخش سرطان بستری 
هســتند جزو کتابخوان ترین کــودکان بیمار 
هم هستند. آن هم به واســطه کتابخانه ای که 
در این بخش به همت خیرین راه اندازی شــده 
و کودکان در باشــگاه کتابخوانی بیمارســتان 

حسابی فعالیت دارند.
درواقــع وقتی بنای ایــن کتابخانه و باشــگاه 
کتابخوانی گذاشــته شــد که خاله صدیقه و 
دوســتانش به راه اندازی مدرسه برای کودکان 
بیمــار در بیمارســتان راضی نشــدند چراکه 
آنها دوست داشــتند با باال بردن سطح آگاهی 
بچه ها نوع نگاه آنها را بــه زندگی تغییر دهند، 
برای همین عزم شــان را جزم کردند تا باشگاه 
کتابخوانی را راه اندازی کنند. کیوانی می گوید: 
»یک کانکس در کنار بیمارستان رها شده بود. 
تصمیم گرفتیــم از فضای ایــن کانکس برای 
راه اندازی کتابخانه بیمارستان استفاده کنیم. 
همه به یاری ما آمدند؛ از کانون پرورش فکری 
کــودکان و نوجوانان تا خیرینی کــه با اهدای 
کتاب به پربار شدن کتابخانه مان کمک کردند. 
با راه اندازی این کتابخانه با عنوان »کافه کتاب 
ساحل« بچه های بستری در بیمارستان بخش 
زیادی از وقت شان را با کتاب خواندن و شرکت 

در مسابقه های کتابخوانی سپری می کنند.«

امید دل کودکان بیمار
مؤسسه خیریه ســاحل بندرعباس حاال یکی 
از امیدهای کودکان بیمار و خانواده هایشــان 
در مناطق کم برخوردار جنوب کشــور اســت. 
بانی شکل گیری این مؤسســه و فعالیت های 
خیرخواهانه اش هم دکتر مولوی پزشک خون 
و سرطانی اســت که وقتی به بندرعباس آمد و 
در جریان مشــکالت و محدودیت های منطقه 
در این بخش قرار گرفت متوجه شــد خانواده 
کودکان بیمار به دلیل مشــکالت اقتصادی و 

نداشــتن هزینه درمان و رفت وآمــد به مراکز 
درمانی از شروع درمان بعد از تشخیص بیماری 
بچه ها خودداری می کنند. بنابراین عزمشان را 
جزم کردند برای تاسیس مؤسسه خیریه ساحل، 
آن هم با کمک جمعی از بانــوان محلی که در 
راس آنها صدیقه کیوانی از پرسنل سابق بیمه 

خدمات درمانی استان هرمزگان قرار داشت.
آن روزها تعــداد کودکان نیازمنــد و مبتال به 
ســرطان در بندرعباس 35بیمار بــود. برای 
تأمین هزینه های درمان ایــن بچه ها الزم بود 
تا خیرین آســتین ها را باال بزنند. به پیشنهاد 
یکی از پزشــکان فوق تخصص خون و سرطان، 
گروهی از خیرین و داوطلبــان برای کمک به 
این بچه ها دور هم جمع شدند و فعالیت هایی 
را آغاز کردند. اما برای اینکه بتوانند هزینه های 
درمان کودکان نیازمند را تأمین کنند، نیاز به 

کمک های مستمر بود.

به کمک های خرد مردم امید بستیم
صدیقــه می گویــد: »روی کمک های کالن و 
خیرین بزرگ حســابی بــاز نکردیــم چون 
ایمان داشــتم اطراف ما افراد نیکوکار زیادی 
حضور دارند که می تواننــد با کمک های خرد 
و همیشگی خود یاریگر ما باشند. به دوستانم 
پیشنهاد دادم از هنر دست خودشان استفاده 
کنند و بــا پخت غذاهــای ســنتی و محلی 
بندرعباس و فــروش آن در بازارچه خیریه به 
درآمدزایی برسند. استقبال از برپایی نخستین 
بازارچه خیریه غذاهای خانگی خیریه ساحل 
آنقدر زیاد بود که این بســاط خیریه به دعوت 
بانوان محلی خیلی ســریع به قشــم، بستک، 
بندرلنگه و... رســید: »قبل از اینکه پای گروه 
ما به شهرستان های کوچک استان هرمزگان 
برسد خیلی از مردان مخالف مشارک اجتماعی 
زنان بودند و حضــور آنهــا را در بازارچه های 
خیریه نمی پسندیدند اما وقتی ما با نیروهای 
خودمان نسبت به راه اندازی این بازارها اقدام 
کردیم کم کــم این فرهنگســازی  در مناطق 
شکل گرفت و ما شاهد حضور خوب و مشارکت 
مثمرثمــر زنــان در فعالیت هــای اجتماعی 

داوطلبانه بودیم.«

توسعه بخش درمان سرطان 
هرچه به عمر مؤسسه خیریه ساحل بندرعباس 
افزوده می شد گام های بزرگ تری در جهت رفع 
موانع موجود بر سر راه درمان کودکان سرطانی 
برداشــته مي شــد. به طوری که فعالیت های 
این گروه به جایی رســید که خیرین تصمیم 
به ســاخت بخش آنکولوژی و هماتولوژی در 
بیمارســتان تخصصی کــودکان بندرعباس 
گرفتند: »نبود این بخش ها در بندرعباس باعث 
می شــد تا خانواده ها همراه با کودکان بیمار و 
بدحال شان مسافت بین بندرعباس تا تهران، 
کرمان یا یزد را با هزارویک مشکل طی کنند. 
اما با کمک خیرین خوشــبختانه این نیاز در 
استان هرمزگان و شهر بندرعباس تأمین شد.« 
وقتی خیرین موفق می شوند موافقت دانشگاه 
علوم پزشکی را در ســاخت بخش آنکولوژی و 
هماتولوژی بگیرند، همه بانوان در آشپزخانه ها 
مشغول به کار  شدند و با برگزاری بازارچه های 
خیریه متعدد در گوشه و کنار بندرعباس تمام 
هزینه های ساخت این بخش را تأمین کردند. 
صدیقه کیواني ادامه می دهد: » بعد از تکمیل 
این بخش در سال94 آنقدر شور و شوق داشتیم 
که کار نظافت و آماده سازی بخش را به همراه 
همه بانوان خیر با هم انجام دادیم تا این بخش 

به خانه ای برای همه ما تبدیل شود.«

450کودک بیمار نیازمند زیر پوشش یک 
مؤسسه خیریه

مؤسسه خیریه ساحل خلیج فارس حاال 450نفر 
از کودکان مبتال به سرطان جنوب کشور را زیر 
پوشــش دارد و تالش می کند بــه هر طریقی 
که شــده موجبات درمان کودکان سرطانی را 

فراهم کند.
 صدیقه کیواني دلش از کرونا و محدودیت های 
تحصیلــی اش بــرای بچه ها خون اســت اما 
می گوید: »در ایــن دوران به روش های زیادی 
برای کســب درآمد و کمک به کودکان بیمار 
نیازمنــد اقدام کردیــم از راه انــدازی پویش 
رستگاری درخت ها گرفته تا عرضه محصوالت 

در فضاهای مجازی.«
به گفته او، در پویش رســتگاری درخت ها هم 
اعضای مؤسســه خیریه و هم مــردم با جمع 
کردن کاغذهــای باطله و فــروش آنها به نفع 
کودکان سرطانی کمک خوبی به کودکان بیمار 
نیازمند کردند: »خوشبختانه این پویش مورد 
استقبال مردم قرار گرفت و ما توانستیم بخش 
قابل توجهی از هزینه های خود را از این طریق 

تامین کنیم.«
او ادامه می دهد عالوه بر این در شــرایطی که 
امکان برپایی بازارچه های محلی را نداشــتیم 
با دعوت از بانــوان نیکوکار از آنها خواســتیم 
غذاها و محصوالت خــود را در فضای مجازی 
عرضه کرده و از این طریق بــه یاری ما بیایند 

که خوشــبختانه ایــن طرح 
هــم بــا اســتقبال خــوب 
بانوان نیکوکار انجام شــد.«

آرزوی ما.....
خاله صدیقه و دوســتانش در مؤسسه خیریه ســاحل خلیج فارس از 
ســال95 تا امروز قدم های بزرگی برای توســعه بخش درمان بیماران 
سرطانی به پشــتوانه خیرین دنبال کردند اما این روزها تنها آرزویشان 
تکمیل ساختمان جدید بیمارستان کودکان هرمزگان است: »ساختمان 
بیمارستان کودکان بندرعباس تنها بیمارستان کودکان این شهر است 
که قبل از انقالب مرکز بیماری های پوســتی بوده و در تمام این سال ها 
بخش های مختلف زیادی به این مرکز افزوده شده است افزایش بخش 
درمان کودکان ســرطانی درخواســت ما از رئیس بیمارستان بود که 
خوشبختانه مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد در طرح نوسازی بیمارستان 
کودکان بندرعباس فضایی را برای بیماران سرطانی درنظر بگیرند که تمام 
هزینه های ساخت و تکمیل این بخش را مؤسسه ساحل بندرعباس متقبل 
شد. سال96 کلنگ این ساختمان به زمین زده شد و ما موفق شدیم در 
مدت زمان اعالم شده سهم 8میلیاردی خود را با کمک خیرین پرداخت 
کنیم اما متأسفانه این پروژه هنوز کامل نشده و باعث شده تا بخشی از روند 

درمانی کودکان ما در کانکسی کوچک دنبال شود که فضای محدود این 
بخش باعث شده تا بیماران با مشکالت بسیاری روبه رو شوند.«

کیوانی از کار خستگی ناپذیر برای کودکان بیمار نیازمند می گوید: »خیلی 
اوقات همکاران داوطلب من بعد از فوت بچه ها ناامید می شوند و از ادامه 
راه باز می مانند، اما هر وقت می خواهند از کار کنار بکشند، این فرشته های 
معصوم آنها را پشــیمان می کنند. نمونه اش همین چند وقت پیش بود، 
به علت فوت یکی از بچه ها همکارم استعفا داد و قصد ترک ما را داشت. 
در همین حین محمد عدنان که از دو ماهگی تا امروز که 8 ساله و تحت 
درمان است، وارد اتاق شد. ما او را فندق صدا می کنیم. پسر تپل و زیبایی 
که حتی هنگام شیمی درمانی هم لبخند زیبایش فراموشش نمی شود. 
فندق با شیرین زبانی هایش کاری کرد که همکارم از خداحافظی پشیمان 
شد و گفت همین که می بینم بودن مان باعث شده تا این بچه با وجود درد 

همچنان بخندند تا روزی که جان در بدن دارم می مانم.«
خاله صدیقه می گوید ما اینجا یک خانواده ایم، هرگاه بچه ها می خندند، ما 
هم حال مان خوب است، هر وقت کسی غمی دارد، همه غمگین هستیم، 

اما برای شاد شدن دل آن یک نفر کوتاه نمی آییم.

نکته

فاطمه عسگری نیاگزارش
روزنامه نگار

اولین مدرسه بیمارستانی کشور در بندرعباس به همت حامیان کودکان بیمار سرطانی راه اندازی شده است

خالصه گزارش

وزارت بهداشت هیچ 
وقت آمار رسمی و 
دقیقی از کودکان 

مبتال به سرطان 
ارائه نکرده اما 

براساس مطالعات 
صورت گرفته ساالنه 

بین 2500 تا 3000 
کودک سرطانی زیر 

15سال در ایران 
وجود دارد.

مطالعه مهم 
پژوهشگران ایرانی 
که براساس آخرین 

داده های ملی 
ثبت سرطان مبتنی 

برکل جمعیت 
کشور )با پوشش 

صد درصدی( 
صورت گرفته، 

افزایش ۴3درصدی 
موارد جدید ابتال 

به سرطان در سال 
2025 /1۴0۴ در 

مقایسه با دهه پیش 
از آن را پیش بینی 

کرده است.

شایع ترین سرطان 
در میان کودکان 

سرطان خون و بعد 
از آن سرطان مغز 
)سلسله اعصاب 

مرکزی( است. 
ژنتیک بودن سرطان 
به این معنی نیست 

که ابتال به سرطان در 
کودکان ارثی باشد 
و باید بدانیم درصد 
ارثی بودن سرطان 

در کودکان بسیار کم 
است.

دلیل سرطان های 
کودکان موروثی 
نبوده و بیشترین 

علت آن تغییراتی 
است که در ژن ها در 

زمان های مختلف 
قبل و بعد از تشکیل 

نطفه اتفاق می افتد. 
هدف از درمان 

سرطان در کودکان، 
معالجه قطعی و طول 

عمر طبیعی است.

دکتر حسن 
 ابوالقاسمی، 

فوق تخصص خون و 
سرطان کودکان: 

دروغ های رنگارنگ و 
شایعات پرتکرار

جوالن بدافزارها در 
گوشی های ایرانی

رسیدن به سکوی قهرمانی با 
دوچرخه های بی رکاب

کوثری: هجمه های اخیر به حافظان امنیت ناشی از 
عملکرد موفق آنها  در برخورد با آشوبگران است

افزایش ارسال نرم افزارهای جعلی برای کاربران 
باعث فریب و هک گوشی های آنها شده است

به مناسبت روز جهانی کودک نخستین لیگ 
دوچرخه سواری ویژه کودکان 3 تا 5سال برگزار شد
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برخی شبکه های معاند لندن نشین 

گزارش
مرتبط به دربار انگلیس و سعودی ها 
با خبرسازی تالش می  کنند از نیروی 
انتظامی و امنیتی کشور چهره  ای »خشن« و »ناقض 
حقوق بشر« بسازند؛ چهره ای که مظلومیت نیروهای 
امنیتــی را در ماجــرای اخیــر عیان کرده اســت؛ 
مظلومیتی که فرمانده معظم کل قوا نیز اخیرا به آن 
اشاره کرده اند. به این بهانه با اسماعیل کوثری، عضو 

کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت وگو کرده ا یم.

خواص از پشت پرده آشوب ها بی خبرند 
کوثری در پاسخ به این سؤال همشهری که چرا برخی 
افراد که حتی ســابقه انقالبی نیــز در کارنامه خود 
دارند در روزهای اخیر به نیروهای انتظامی و امنیتی 
حمله کرده و قصد تضعیف آنها را دارند، این موضوع 
را ناشــی از ناآگاهی این افراد از پشت پرده ماجرای 
آشــوب های اخیر می داند و می گویــد: »نیروهای 
انتظامی و امنیتی در حال دفاع از کشــور، انقالب و 
اسالم هســتند، اما این نیروها از 2جبهه مورد حمله 
قرار گرفته اند. در یک سو شاهدیم برخی چهره هایی 

که در گذشته سوابق انقالبی داشته اند به این نیروها 
هجمه وارد می کننــد؛ به دلیل اینکه ایــن افراد در 
جریان مسائل پشــت پرده آشوب های اخیر نیستند 
گمان می کنند اظهارات بیگانگان درســت اســت و 
این نیروهای امنیتی و انتظامی هســتند که تخلف 
کرده اند.« این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با 
تأکید بر اینکه مأموران امنیتی و انتظامی مسئولیت و 
تکلیف دارند تا امنیت کشور تضمین شود، ادامه داد: 
»اگر مسئوالن امنیتی به وظیفه ای که برعهده دارند 
به درستی عمل نکنند باید مقابل فرماندهان خود و 
مردمی که از سوی آشــوبگران مورد تعرض و تعدی 
قرار می گیرند، پاسخگو باشــند؛ بنابراین مسئوالن 
انتظامی و امنیتی اکنون در حال انجام وظیفه ذاتی 
خود هستند و برخی تالش ها برای تضعیف مأموران 
عمل  کننده ناشــی از عملکرد موفق ایــن نیروها در 
برخورد با آشوبگران اســت.« جانشین سابق قرارگاه 
ثاراهلل با بیان اینکه حافظان نظم و امنیت کشــور در 
آشوب های اخیر با نهایت »خویشتنداری« با آشوبگران 
عمدتا فریب خورده برخورد کرده اند، خاطرنشــان 
کرد: »بارها شاهد بوده ایم در کشورهایی که مدعی 

دمکراسی هستند و اکنون عملکرد مأموران امنیتی 
در کنترل آشــوب ها در تهران را محکوم می کنند، 
پلیس با معترضان و کسانی که خواهان حقوق خود 
هستند، چگونه برخورد کرده و بدون نگرانی از پیگرد 
قانونی چه جنایت هایی را علیه مردم مرتکب می شود. 
این موضوع خود یکی از نشانه های مظلومیت فراجا و 
بسیج در ماجراهای اخیر و آشوب هاست.« او حرفش را 
اینطور ادامه می دهد: »پلیس کشورهای مدعی حقوق 
بشر با انواع سالح ها با افراد معترض برخورد می کند، 

اما شاهدیم مأموران فراجا اجازه استفاده از 
اســلحه جنگی را در مواجهه با آشوبگران 
ندارند و به همین دلیل، شهدایی را تقدیم 

امنیت کشور کرده اند.«

صف اعتراض و ســؤال از 
اغتشاش ها جدا شود

با گذشت چند روز از برخی 
اعتراض هــا و فروکــش 
کــردن جو احساســی و 
جایگزیــن شــدن روند 

دروغ های رنگارنگ و شایعات پرتکرار
کوثری: هجمه های اخیر به حافظان امنیت ناشی از عملکرد موفق این نیروها در برخورد با آشوبگران است

رسیدگی به پرونده  آشوبگران با 
مشاوره تخصصی

دادستان کل کشور گفت: »مسئوالن نیروی انتظامی زحمات و 
گام های مؤثری را تحت زعامت فرماندهی کل قوا دارند و در ایجاد 
امنیت چه در مرزها و چه در شهرها جانفشانی می کنند و هزینه 

می دهند.«
حجت االسالم محمدجعفر منتظری در بیست ودومین همایش 
دادستان های مراکز اســتان ها با بیان این مطلب افزود: »دفاع از 
حقوق عامه، گسترش عدل و احقاق حقوق و مقابله با ظلم و ظالم 
ازجمله وظایف و تکالیف دستگاه قضاست.« وی ادامه داد: »همه 
مســئوالن در نظام اســالمی اگر به وظایف و تکالیف خود عمل 
کنند همه ارزشمند هستند، اما این مسئولیت ها فرق می کند با 
مسئولیت فردی که در جایگاه قضا و عدالت نشسته است؛ لذا با این 
اختیاراتی که قانون به دستگاه قضایی داده است ما باید فرصت را 
غنیمت بشماریم و خالصانه برای رضای خدا و برای ادای وظیفه  
به ارائه خدمات بپردازیم و قدردان این نعمت باشیم.« منتظری 
با اشاره به حوادث اخیر در کشــور ادامه داد: »در همین حوادث 
تعدادی از این عزیزان به دست اراذل و اوباش و خائنان به ملت و 
مملکت به شهادت رسیدند و عده ای از آنها در این جریانات مصدوم 
و مجروح شدند و وظیفه همه ما این است که از زحمات این عزیزان 
قدردانی کنیم.« دادستان کل کشور تأکید کرد: »حقیقتا باید به 
کسانی که در تامین امنیت جامعه تالش می کنند، کمک شود؛ 
هرچند اقتضا می کند پلیسی که امنیت جامعه را عهده دار است، 
مورد توجه بیشتری قرار گیرد؛ چه به لحاظ امکانات و پشتیبانی 
لجستیک و چه پشــتیبانی معنوی، اخالقی، تربیتی و آموزش 
مذهبی.« وی با بیان اینکه همه ما نیازمند این آموزش ها هستیم، 
گفت:» قطعا کســانی که وظایف و مسئولیت های زیادی به آنها 
واگذار شده است حتما در همه این عرصه ها باید مورد پشتیبانی 
بیشتری قرار گیرند.« وی با بیان اینکه  از کاستی های دادستانی ها 
مطلع هســتیم، گفت: »با وجود این مشکالت،دادستان های  در 
کشــور تالش های زیادی را انجام می دهند و مــا از این زحمات 
تشکر می کنیم.« دادستان کل کشــور در ادامه ضمن تأکید بر 
اهمیت دریافت نظرات کارشناسی در پرونده های قضایی به ویژه 
در پرونده های حوادث اخیر خاطرنشــان کرد: »زمانی که مبانی 
کارشناسی بر پایه مبانی علمی باشــد قاضی خودش را ملزم به 
تبعیت از آن می داند.« منتظری با اشاره به ابالغ بخشنامه اخیر 
دادستانی کل در زمینه ارجاع امور قضایی به کارشناسان تخصصی 
در زمینه حوادث اخیر گفت: »طبق بخشنامه مذکور تأکید کردیم 
که مسائل به کارشناســان اطالعاتی و امنیتی ارجاع داده شود و 
زمانی که آنها اظهارنظر کردند براســاس نظریه آنها موضوعات 
مدنظر قرار گیرد. البته گاهی قاضی دالیلی دارد مبنی بر اینکه 
این کارشناسی و اظهارنظر تخصصی ایراد دارد و آنجا آن موضوع 
را نمی پذیرد، اما اگر چنانچه قاضی تشخیص داد این اظهارنظر 
کارشناسی مبتنی بر مسائل علمی اســت، آن را می پذیرد و این 

موضوع هیچ مغایرتی با استقالل قاضی ندارد.« / فارس 

علی جدی
نماینده مجلس 

دشــمن و کســانی که بــا ایران مســئله 
دارنــد و منافع شــان را در به هم ریختن 
ایــران می داننــد به صــورت مقطعــی 
حرکاتــی انجــام می دهنــد، امــا مــردم 
همواره صفشان را از آنها جدا کرده اند 
و اجــازه نخواهنــد داد بــرای ایرانــی که 
۴۰ســال بــرای آن زحمــت کشــیده اند 

اتفاقی بیفتد./ ایسنا 

احمد علیرضابیگی
عضو کمیسیون امور داخلی کشور

اجتماعات مردمی این امکان را فراهم 
می کنــد تــا اگــر زمامــداران روش و یــا 
شیوه غلطی دارند به واسطه اعتراض 
مردم شیوه  خود را اصالح کنند. زمانی 
این بســتر  مهیــا می شــود کــه بتوانیم 
گردن بر اصالت احزاب بگذاریم. باید 
ایــن امــکان را فراهــم کنیــم تــا احــزاب 
در چارچوب هــای مشــخصی نماینــده 

مطالبات جامعه باشند / ایسنا 

قضایینقل قول خبر عقالنی در فرایند اعتراض و رســیدگی به موضوع 
درگذشت مهسا امینی به نظر می رسد زمان جدا شدن 
صف اعتراض و سؤال از اغتشاش و آشوب فرارسیده 
باشد؛ موضوعی که کوثری نیز بر آن تأکید می کند و 
می گوید: »اساس تصمیم نظام بر این است که مردم و 
حتی آنهایی که حرف و اعتراض دارند بیایند و حرف و 
اعتراض خود را در چاچوب هایی که در قانون برای آن 
تعریف و تبیین شده است بزنند و مطالبه گری خود 
را انجام دهند. در هیچ جای دنیا آشوبگری و ناامنی 
از سوی مأموران امنیتی تحمل نمی شود و با افرادی 
که دســت به چنین حرکت هایی می زنند به شدت 
برخورد می شــود.« نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی اضافه می کند: »بسیاری از افرادی 
که اعتراض هایی دارند در سنین پایین بوده اند که بر 
اثر موج احساسات یا فریب رسانه ای در روزهای اخیر 
دست به اقدامات خالف قانون زده اند. با مماشاتی که 
با این افراد شده و نیز دعوت از خانوده های آنان برای 
صحبت با فرزندانشان و کنترل بیشتر بر عملکرد آنان، 
بســیاری از این جوانان صف خود را از اغتشاشگران 
ســازمان یافته و لیدرهایی که با بیگانگان در ارتباط 
بوده اند، جــدا کرده اند. با این اتفــاق، به حلقه های 
محرک و تولید کننده آشــوب نزدیک شده ایم و با 

جدیت با این افراد برخورد خواهد شد.«

با دروغ پراکنی به نتیجه نمی رسند
رصد رسانه های معاند و فضای مجازی نشان می دهد، 
بسیاری از داده های ارائه شده در این رسانه ها و فضا، 
پایه ای مبتنی بــر دروغ و شــایعه دارد؛ دروغ هایی 
رنگارنگ و شــایعاتی پرتکرار که تولیدکنندگانشان 
آنها را برای اثرگذاری بر افکارعمومی جهت رسیدن 
به مقاصدی خاص عرضــه کرده انــد؛ حربه ای که 
به گفته کوثری 43ســال اســت در حال اجراست و 
دیگر نخ نما شده: »43سال است که با دروغ پراکنی ها، 
شایعه سازی ها و بزرگ کردن دروغ هایی که می سازند 
می خواهند به اهداف خود برســند، امــا به نتیجه 
نمی رسند.« نماینده مردم تهران با بیان اینکه عده ای 
کینه و عداوت همیشــگی با انقــالب و نظام دارند، 
اما مردم بابصیرت ایران کینه ورزان را شــناخته و با 
آنان همراهی نمی کنند، می افزاید: »رهبر انقالب 
همواره با بصیرت خود مــردم را از توطئه های 
دشــمن آگاه کرده و با این رویه بســیاری از 
جوانانــی را که قدرت تحلیــل ندارند و فریب 
خورده اند جــذب انقالب می کنند. 
این نیز از مظلومیت هایی اســت 
که نظام اسالمی در ماجرای اخیر 
تحمل کرده است. بدون شک 
واقعیت ها با فرونشست غبار 
از این ماجــرا برای مردم 

روشن خواهد شد.«

فرمان آشوب  
از خارج کشور آمده بود 

امام جمعــه موقت تهران گفــت: »به صراحــت می گویم 
فرمان این آشــوب ها و فتنه به دست رئیس جمهور آمریکا و 
صهیونیست ها و بعضی از کشورهای وابسته مثل عربستان 

سعودی بوده است.«
کاظم صدیقی افزود:»در حوادث اخیر مسائل فرعی و بهانه ها 
و مسائل اصلی وجود دارد. مسئله اصلی این است که دنیای 
سلطه جنگ آشتی ناپذیر با حق و دین خدا دارند. از روزی که 
در این سرزمین پرچم دین در دست یک انسان تربیت شده 
در دامن اهل بیت)ع( و نفوذ ناپذیــر باال رفت و با اقتدار آن را 
حفظ کرده است، دنیای سلطه، توطئه و خیانت و جنایت از 

بین بردن آن را سرلوحه کار خود قرار داده است.«
وی با اشــاره به برخی حوادث در دانشــگاه ها گفت:»اینها 
دانشگاه ها را هدف گرفتند. خواستند از دانشگاه شریف انتقام 
بگیرند؛ چراکه دانشگاه شریف یک هیأت فاطمه زهرا)س( 
دارد که گاهی 60 هزار مستمع دارد. اینها خواستند در آنجا 
زهری بریزند و به زودی معلوم می شــود که این تالش شان 

بی فایده بوده است.« / ایسنا 

خبر
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به تازگی یــک نرم افــزار جعلی با 
سوءاستفاده از نام نرم افزار شناخته 
شــده Tor، تعدادی از کاربران را به 
دام انداخته است. اگرچه این موضوع اتفاق جدیدی 
محسوب نمی شود، اما علت عمده آن را باید به دانش 
محدود کاربــران درباره فضای مجــازی و فناوری 
اطالعات مربوط دانســت. درواقع کاربران با هدف 
دور زدن محدودیت ها، نرم افزارهای مورد نیاز خود 
را از منابعی تهیه می کنند که مورد اعتماد نیستند. 
همچنین با مطرح شــدن صحبت هایی درباره ارائه 
اینترنت ماهواره ای در کشــور، سودجویان بار دیگر 
دست به کار شدند. آنها تالش می کنند با سوءاستفاده 
از نیاز کاربــران به اینترنت، نرم افــزاری را به عنوان 
ارائه دهنده اینترنت اســتارلینک به کاربران معرفی 
کنند. همچنین یکی از وب سایت هایی که در زمینه 
فیلترشکن ها فعالیت می کند، عنوان کرده که در ماه 
گذشته درخواست برای دانلود وی پی ان ها در ایران 
ســه هزار درصد افزایش داشته اســت. این موضوع 
زمانی معنی پیدا می کند کــه در کنار گزارش اخیر 
شرکت روســی قرار می گیرد. شــرکت در آخرین 
گزارش خود که در تابســتان منتشر شد اعالم کرد 
که از هر ســه گوشــی در ایران، یک گوشی به انواع 

بدافزارها آلوده است.

جمع آوری داده ها
به گزارش همشهری، پژوهشــگران شرکت امنیت 
ســایبری کسپرســکی به تازگی بدافزاری را پیدا 
کرده اند که در نسخه  اصالح شــده  مرورگر Tor جا 
خوش کرده اســت. یکی از کارهایی کــه بدافزارها 
می توانند انجام دهند، جمع آوری داده های شخصی 
و حساس کاربران است. بسیاری از کاربران نرم افزار 
Tor را دیده اند یا حداقل یک بار نام آن را شنیده اند. 
همین موضوع باعث شــده که یک نسخه جعلی از 
این مرورگر در فضای اینترنت دست به دست شود. 
این نسخه جعلی که در ظاهر تفاوتی با نسخه اصلی 
ندارد می تواند کاربران را در فضای آنالین شناسایی و 
داده های شخصی آنها مانند آی دی آنها در شبکه های 

اجتماعی را جمع آوری کند.
پژوهشــگران اخیرا یک پروژه مخرب در حال اجرا 
را کشــف کرده اند که از طریق یک کانال یوتیوب با 
بیش از 170هزار مشترک توزیع شده است. مجرمان 
ســایبری با قرار دادن یک لینک در نســخه آلوده 
مرورگر Tor، این بدافزار را برای جمع آوری داده های 

شــخصی کاربران و به دســت آوردن کنترل کامل 
کامپیوتر قربانی منتشر می کنند.

هشدار برای ایرانی ها
اگرچه این شرکت اعالم کرده که بیشترین قربانیان 
این بدافزار از کشور چین هستند، اما از آلوده شدن 
دستگاه های کاربران ایرانی نمی توان غافل شد. پس 
از نصب فایل نســخه جعلی، مرورگر تور به سادگی 
روی کامپیوتر نصب و اجرا می شــود. اما مشکل از 
جایی شروع می شود که کاربر بدون آنکه مطلع باشد، 
این نسخه جعلی اطالعات حساس او مانند تاریخچه 
وب گردی و همه داده های وارد شده کاربر را ذخیره 
می کند. این در حالی است که نسخه اصلی مرورگر 
Tor به صــورت پیش فرض این اطالعــات را حذف 
می کند. آنچه پژوهشگران کسپرسکی به عنوان یک 
موضوع نگران کننده تر عنوان می کنند، دانلود یک 
بدافزار دیگر از طریق این نســخه آلوده اســت. آنها 
می گویند که بدافزار دوم صرفا روی کامپیوترهایی 
نصب می شود که آدرس آی پی آنها مربوط به چین 
است. بدافزار دوم پس از نصب شدن روی کامپیوتر 
فرد قربانی، به اطالعاتی مانند شــماره  شناســایی 

اختصاصی کامپیوتر به همراه نام سیستم، نام کاربری 
فعلی و آدرس مک دسترسی پیدا می کند.

استارلینک به ایران نیامده است
درحالی کــه طی هفته هــای اخیــر بحث هایی در 
مورد ارائه اینترنت ماهواره ای در ایران مطرح شــده 
اســت، سوءاســتفاده کنندگان فعالیت خود را آغاز 
کرده اند. پس از توییت ایالن ماسک، مالک شرکت 
استارلینک درباره امکان ارائه اینترنت ماهواره ای در 
ایران، کاربران شاهد تبلیغات مختلفی در بعضی از 

شبکه های اجتماعی در این مورد بودند.
طی روزهای اخیــر اپلیکیشــن هایی تحت عنوان 
نرم افــزار اســتارلینک و اینترنــت ماهــواره ای 
درشبکه های اجتماعی دست به دست می شود که در 
واقع هدف آنها سرقت اطالعات گوشی کاربران است.

پلیس فتا در واکنش به این تبلیغــات، آنها را کذب 
دانســت و اعالم کرد کــه کاربران بــرای دریافت 
اپلیکیشن فقط از اپ اســتورها و سایت های رسمی 
استفاده و به اپلیکیشن های ارائه شده در شبکه های 

اجتماعی اعتماد نکنند.
همچنین این نهاد اعالم کرد که مجرمان ســایبری 

از این فضا سوءاستفاده می کنند و با ارائه لینک های 
جعلی و تبلیغات کاذب اطالعات گوشی کاربران را 

سرقت می کنند.

زامبی نشوید
نصب بعضی از اپلیکیشــن ها، کاربران را ناخواسته 
تبدیل به عامالن یک مهاجم سایبری می کند. از آنجا 
که کاربران برای دسترسی به بعضی از سایت ها تالش 
می کنند از ابزارهایی بــرای دور زدن محدودیت ها 
استفاده کنند، ممکن است در این میان بدون آنکه 
 botnet مطلع باشــند اصطالحا تبدیل به زامبی یا
شــوند. یکی از کارشناسان شــبکه در گفت وگو با 
همشهری با اشاره به حمالت سایبری اخیر، از آنها با 
عنوان حمله DDoS نام می برد و می گوید: »علت این 
موضوع نصب بسیاری از اپلیکیشن های ناامن از سوی 
کاربران است که در ظاهر به مردم سرویس می دهند، 
اما می توانند در نقش یک مهاجم به یک وب سایت 
 DDoS عمل کنند.« او همچنین در توضیح حمالت
توضیح می دهد که این نوع حمــالت به این معنی 
است که مهاجم به جای حمله از یک نقطه، از چند 

هزار نقطه به سامانه های هدف حمله می کند.

جوالن بدافزارها در گوشی های ایرانی
افزایش ارسال نرم افزارهای جعلی برای کاربران ایرانی باعث فریب و هک آسان گوشی های آنها شده است

بسته شدن پرونده برندگان 
نوبل۲۰۲۲

با معرفی برندگان جایزه نوبل در تمامی رشته ها، عمال هیجان 
این جایزه به پایان رســید و اکنون همه  چیز تنها در انتظار 
مراسم رسمی اهدای جوایز است که چند وقت دیگر به رسم 

هر سال برگزار می شود.
امسال هم برندگان نوبل های پزشکی، فیزیک و شیمی مورد 
توجه خاص رسانه ها بودند. این جایزه که به وسیله آکادمی 
سلطنتی علوم سوئد در استکهلم اعالم شد، با پاداش معادل 
10میلیون کرون سوئد)۹00هزاردالر( همراه است و به طور 

مساوی میان برندگان هر رشته تقسیم خواهد شد.

نوبل پزشکی برای یک دیرینه شناس
اولین جایزه نوبل سال2022 در رشته پزشکی روز دوشنبه 
به ســوانت پبو، دانشمند سوئدی اهدا شــد. او دهه ها برای 
استخراج DNA از استخوان های 40هزار ساله تالش کرده 
که این تالش ها با رونمایی از ژنوم نئاندرتال در سال2010 به 
اوج خود رسید. جایزه نوبل پزشکی و فیزیولوژی سال2022 
به دلیل »توالی یابی ژنوم انســان نئاندرتال و پایه ریزی علم 
دیرینه شناسی« از سوی هیأت داوران بخش پزشکی به این 
دانشمند ۶7ساله پالئوژنومی )دیرینه شناسی ژنوم و تکامل 

انسان سانان( سوئدی تعلق گرفت.
در رشته شیمی، 3دانشمند برای ابداع راهی برای »جفت و 
جور شــدن« مولکول ها با هم مانند قطعات لگو حتی درون 

جانداران زنده جایزه نوبل2022 را دریافت کردند.

معرفی نخستین برنده دوبل نوبل شیمی

به گزارش همشــهری، جایزه نوبل شــیمی امسال به دلیل 
فعالیت در رابطه با ساختار عملکردی شیمی )کلیک شیمی( 
و شــیمی بیواورتوگونال به این افراد اهدا می شود. کارولین 
برتوزی از دانشــگاه اســتنفورد، مورتن ملدال از دانشگاه 
کپنهاگ و کارل بری شارپلس از مؤسسه پژوهشی اسکریپس 
در کالیفرنیا به خاطــر یافتن و بهره بــردن از واکنش های 
شیمیایی ساده و زیبا و کارآمدی که برای خلق مولکول های 
پیچیده برای صنعت داروســازی، نقشــه برداری DNA و 

ساختن موارد طراحی شده برنده جایزه نوبل شیمی شدند.
بری شارپلس ۸1ساله نخستین نفری است که تاکنون 2بار 
برنده جایزه نوبل شیمی شده است. این شیمی دان مشهور 
آمریکایی 21سال پیش برای مطالعاتش درباره واکنش های 
اکسیداسیون فعال شده توسط کاتالیزورهای کایرال، نوبل 

شیمی را از آن خود کرده بود.

برنده نوبلی که از ایرانی ها تقدیر کرده بود 
امسال آکادمی جایزه نوبل همچنین الن اسپکت )فرانسوی(، 
جان.اف.کلوزر )آمریکایی( و آنتون زایلینگر )اتریشــی( را 
به عنوان برندگان جایزه نوبل فیزیک ســال2022 میالدی 

اعالم کرد.
در بیانیه هیأت داوران آمده اســت که: ایــن جایزه »برای 
آزمایش ها بــا فوتون هــای درهــم تنیده، اثبــات نقض 
نابرابری های بل و پیشگامی در علم اطالعات کوانتومی« به 

این 3دانشمند اعطا می شود.
سفارت اتریش در تهران ضمن تبریک موفقیت به پروفسور 
زایلینگر، اعالم کرد: » طی ســفر ســال13۹4، پروفســور 
زایلینگر از دانشگاه شریف بازدید به عمل آورد. او  از استعداد 

دانشمندان ایرانی بسیار تحت تأثیر قرار گرفته بود.«

ایان ماســک، مدیرعامل تســا که از 
خرید توییتر منصرف شــده بــود، حاال 
تغییر موضع داده و نامــه ای محرمانه 
بــه دادگاه ســلطنتی تســلیم کــرده و 
خواستار ادامه معامله با شرایط اولیه 
قــرارداد و قیمــت 44میلیــارد دالری 
شــده اســت. پس از رســانه ای شــدن 
ایــن خبــر، ارزش ســهام توییتــر حدود 
12.7درصــد افزایــش یافــت و در 
ســاعاتی تا 22درصد افزایــش نیز اوج 

گرفت.

 ۴۴ 
میلیارد دالر

گوگل به تازگی از گوشــی های هوشمند 
جدید سری پیکسل7 رونمایی کرد، اما 
در این مراسم هیچ اشاره ای به نخستین 
گوشــی تاشــو نشــد. به نظــر می رســد 
این شــرکت قصــد نــدارد در ســال جاری 
میادی، نخستین گوشی تاشوی خود را 
به بازار بفرســتد و به گفته یکی از منابع 
آگاه بــازار، ایــن احتمــال وجــود دارد کــه 
گوگل پیکسل تاشوی خود را در 3ماهه 

اول 2023 رونمایی کند.

2023

اینترنت

عدد خبر

دانش

روبــات انســان نمای »آیدا«، 
هفته آینــده در مجلس اعیان 

بریتانیا سخنرانی خواهد کرد.
به گــزارش دیلی میل، آیــدا دوربین هایی در 
چشمان خود دارد و قادر است با استفاده از یک 
مدل زبان هوش مصنوعی که به صورت ویژه ای 
طراحی شده است، مکالمه کند و به پرسش ها 

پاسخ دهد.
آیدا روز سه شــنبه خطاب به اعضای کمیته 
ارتباطات و دیجیتــال مجلس اعیان، در مورد 
اینکه آیا خالقیت مورد حمله هوش مصنوعی 
و فناوری قرار گرفته اســت، صحبت خواهد 
کرد. همچنین، این روبات به عنوان بخشی از 

تحقیقات جاری در مورد آینده صنایع خالق 
مانند هنر، طراحی، مد و موسیقی، شواهدی 

را ارائه خواهد داد.
به گفته سرپرستان پروژه، آیدا دیدگاه جدیدی 
را در مورد نقش فنــاوری در خلق هنر آینده، 
تفاوت هنر هــوش مصنوعی با هنر انســان و 
محدودیت هــای فناوری در خلــق هنر ارائه 

می دهد.
پژوهش های اخیر »دانشگاه نیویورک« نشان 
می دهند یک سوم دانشــمندانی که در زمینه 
هوش مصنوعی کار می کنند، از فاجعه ای که 
ممکن است توسط روبات های هوش مصنوعی 

ایجاد شود، می ترسند. 

سخنرانی روبات انسان نما در مجلس انگلیس

هشدار مدیرعامل تلگرام درباره 
امنیت واتساپ 

پاول دورف، بنیانگذار تلگرام که رقابت دیرینه ای با واتساپ 
دارد در پســت جدید کانال خود نســبت به امنیت واتساپ 
هشــدار داده و گفته  اســت هکرها از طریق این پیام رسان 
می توانند به تمام اطالعات گوشی کاربران دسترسی داشته 
باشند.به گزارش همشهری، دورف در پست خود توضیح داده 
است که این امر از طریق یک مشکل امنیتی که اخیرا توسط 
تیم امنیتی واتســاپ برطرف شــده، امکان پذیر بوده است. 
رئیس تلگرام توضیح می دهد که با وجود این آســیب پذیری 
هکرها برای کنترل کامل گوشــی کاربــران، فقط باید یک 
ویدئوي مخرب به آنها ارسال کرده یا تماس تصویری برقرار 
می کردند. مدیرعامل تلگرام ادعا کرده است که این مشکالت 
امنیتی بزرگ حتــی پس از به روزرســانی و دریافت آخرین 
نسخه اپلیکیشن واتساپ نیز برطرف نخواهد شد. چندی پیش 
پرونده هک گوشی خبرنگاران و فعاالن مدنی توسط بدافزاری 
ساخته شده توسط یک شرکت صهیونیستی جنجالی شد. این 
بدافزار از نقص امنیتی در واتساپ برای دسترسی به اطالعات 

کامل گوشی کاربران استفاده می کرد. 

روباتیک

فناوری
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امروز روز جهانی کودک اســت که 

گزارش
امسال شعار »حال خوش کودکی، 
رنگ خــوش زندگی« بــرای آن 
انتخاب شــده، اما در پایتخت به مناسبت این روز 
اتفاق ورزشی جالب و جدیدی رقم خورد و نخستین 
لیگ دوچرخه سواری تعادلی ویژه کودکان 3 تا 5سال 
با شعار »دوچرخه، زندگی، ســامت کودکان« در 
بوســتان آموزش ترافیک منطقه16 برگزار شــد. 
30شرکت کننده از 6منطقه )3،2، 4، 8، 12و 15( در 
این رقابت شرکت کردند و در نهایت منطقه3 روی 
سکوی قهرمانی تیمی ایستاد. همچنین رزا طاووسی 
از منطقه3، حسنا مدنی از منطقه15 و رادمان شمس 
از منطقه3، به ترتیب مقام های اول تا ســوم را از آن 

خود کردند.
به گزارش همشهری، چندمتری مانده تا از خیابان 
21بعثت وارد بوستان آموزش ترافیک شدیم؛ صدای 
خنده و فریاد کودکان به گوش می رسید؛ خردساالنی 
که همراه پدر، مادر، پدربزرگ و مادربزرگ شان آمده 
بودند تا در مســابقه ای هیجان انگیز شرکت کنند. 
بزرگ ترها هم برای شروع یک رقابت متفاوت با رنگ و 
بوی کودکانه لحظه شماری می کردند. پس از اندکی 
تمرین، شرکت کنندگان پشــت خط شروع مسیر 
80متری به صف شدند. آخرین نکات توسط والدین 
و مربیان گفته و با عامت داور، مسابقه شروع شد و 
همان لحظه صدای تشویق والدین باال گرفت. یکی 
داد می زد: »بردیا، بردیا« دیگری فریاد می کشــید: 
»یارا برو تو اول می شی« و... . همه والدین در اینکه 
اســتفاده از دوچرخه های تعادلی به تعادل بیشتر 
کودکان کمک می کند و برگزاری چنین مسابقاتی 
ســبب افزایش انگیزه در آنها می شود، متفق القول 
بودند. خودروهای اورژانس و آتش نشانی هم در تمام 
مراحل مسابقات حضور داشــتند تا استانداردهای 

لیگ، کاما رعایت شود.

ترویج دوچرخه سواری با مشارکت کودکان
آموزش دوچرخه سواری به خردساالن با استفاده از 
دوچرخه های تعادلی )دوچرخه های بدون رکاب( 
شیوه ای مرسوم در شــهرهای بزرگ دنیا ازجمله 
آمستردام، کپنهاگ و... اســت؛ شیوه ای که از سال 
گذشــته مورد توجه مدیریت شــهری تهران قرار 
گرفت که به گفته یعقوب آزاده دل، معاون توســعه 
حمل ونقل پــاک و آموزش ســازمان حمل ونقل و 
ترافیک شهرداری تهران، استفاده از این شیوه نه تنها 

منجر به ترویج دوچرخه سواری )مد حمل ونقل پاک( 
می شود، بلکه ارتقای رفتارهای صحیح ترافیکی در 
میان نسل آینده و کاهش آلودگی هوا و ترافیک را 
به دنبال دارد. آنطور که او عنــوان کرده: »کودکان 
شهروندان آینده هستند و قطعا آموزش آنها به نوعی 
سرمایه گذاری اســت که در بلندمدت شاهد نتایج 
آنها )نهادینه شــدن رفتارهای صحیــح ترافیک( 

خواهیم بود.«
 برای دست یافتن به موفقیت در طرح ها و برنامه ها 
باید تجارب موفق را مدنظر قــرارداد. این یک اصل 
است که آزاده دل در راستای تأیید آن گفت: »در شهر 
آمستردام کودکان کنار خانواده مسیر خانه تا مدرسه 
را با دوچرخه های تعادلی طی می کنند و در حیاط 

مدرسه هم با استفاده از این دوچرخه ها برنامه های 
سرگرمی اجرا می شود. این یک تجربه موفق است که 
می توان برای تحقق آن در کانشهری چون تهران، 
لحاظ کرد. عاوه  بر آن چنین اقداماتی نیازمند تاش 
و ممارست است؛ گرچه با چنین آرمانی فاصله زیادی 
داریم، اما غیرممکن نیست و با برنامه ریزی بلندمدت 

حتما دست یافتنی است.« 
در هفتمین جشنواره ملی اســباب بازی، دوچرخه 
تعادلی موردتوجه مدیریت شــهری قــرار گرفت 
و در راســتای حمایت از تولید ملی 30دســتگاه از 
آنها خریــداری و به بوســتان های آموزش ترافیک 
مناطق اختصاص داده شد. آنگونه که معاون توسعه 
حمل ونقل پــاک و آموزش ســازمان حمل ونقل و 

ترافیک شــهرداری تهران، گفته: »با ایــن اقدام، 
برنامه ریزی ها برای آموزش خردســاالن در دستور 
کار قرار گرفت و در درازمدت شــاهد نتایج مطلوب 

این اقدام خواهیم بود.«

سهیم شدن شهروندان در کاهش آلودگی هوا
یکی از راهکارهای کاهش ترافیــک و آلودگی هوا، 
استفاده از مدهای حمل ونقل عمومی و حمل ونقل 
پاک )دوچرخه( اســت که در این میــان عاوه بر 
فراهم کردن زیرســاخت ها توســط ســازمان ها و 
نهادهای متولی، شــهروندان هم با استفاده از این 
مدها می توانند سهمی در کاهش معضات ترافیکی 
و آلودگی هوا داشته باشند. به گفته زهره مسکنی، 
مدیر اداره آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک سازمان 
حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران، برخورداری از 
هوا و محیط زیست پاک، حق همه شهروندان است 
که مردم با استفاده از دوچرخه و ناوگان حمل ونقل 
عمومی می توانند در تحقق این حق ســهیم شوند. 
دوچرخه سواری ازجمله مدهای حمل ونقلی است 
که همواره مورد اســتقبال خانواده ها بوده و آنطور 
که مســکنی گفته: »می توان از ایــن ظرفیت در 
راستای ترویج فرهنگ دوچرخه سواری و سوق دادن 
شــهروندان به رعایت رفتارهــای صحیح ترافیکی 
اســتفاده کرد؛ چراکه با این کار شاهد کاهش آمار 

تلفات جانی و مالی در تصادفات خواهیم بود.« 

رسیدنبهسکویقهرمانیبادوچرخههایبیرکاب
به مناسبت روز جهانی کودک نخستین لیگ دوچرخه سواری تعادلی ویژه کودکان 3 تا 5سال برگزار شد

ایجاد دنیایی بهتر برای کودکان
کودکی مهم ترین دوره زندگی و کودکان 
مهم ترین ســرمایه های هــر جامعه ای 
هستند. سنین کودکی شــیرین ترین 
ســنین و مهم تریــن دوران رشــد و 

است. تکامل 
 دورانی که شــخصیت، انگاره ها و جهان بینی تا حد زیادی 
شکل می گیرد و بر آتیه فرد تأثیر غیرقابل انکاری دارد. در عصر 
حاضر کودکی به عنوان یک دوره  منحصربه فرد و مســتقل، 
بیش از هر زمان دیگری واجد اهمیت و نیازمند توجه است. 
در عصری که تعداد کودکان در خانواده  کمتر شده و در برابر 
هجمه  بی امــان محتواهای گوناگون قــرار دارند و از طرفی 
خانواده ها بیش ازپیش درخصوص فرزندان خود حساس و 
نگران هستند، وظیفه سیاستگذاران و دست اندرکاران بسیار 

سنگین است. 
در چنین شرایطی ارزیابی بنده بر کم کاری ما درگذشته در 
قبال کودکان و نوجوانانمان اســت. ما نیازمند یک جهاد در 
این حوزه هستیم. باید بتوانیم برای سنین مختلف کودکی 
و به فراخور دنیای امروز محتوا و فعالیت طراحی کنیم، شهر 
و عرصه های عمومی را برای مشارکت فعال آنها آماده سازیم 
و آنها را نســبت به فرهنگ و ارزش هــای واالی اجتماعی 
و فرهنگی خود مرتبــط و متعهد گردانیم. الزم اســت در 
برنامه ریزی هایمان برخی ماحظــات را مدنظر قرار دهیم. 
چرا که واقعیت این است که فرزندان ما امروزه هیجان طلب تر 
و کنجکاوتر هستند و از همین رو نمی توان با ابزارهای تکراری 
و همیشگی با آنها ارتباط برقرار کرد و به نیازهای این نسل 
جدید به شکل غیرخاقانه پاسخ داد. از طرفی امروزه موضوع 
جمعیت و فرزندآوری و ارزش های متناظر با آن نیز مسئله 
کان کشــور اســت که باید هم برای خانواده ها و هم برای 

کودکان برنامه داشته باشیم.
در این میان ما نیازمند توجه ویژه بــه دوران بارداری و اوان 
کودکی هستیم. مشخصاً در مدیریت شهری می بایست به 
فکر توانمندســازی مادران در دوران بارداری باشیم و آنها 
را با مراقبت های اوان کودکی آشــنا کنیــم و آگاهی آنها را 
ارتقا دهیم. باید فضایی غنی از تجربه ایجاد کنیم که رشــد 
همه جانبه  شناختی، حســی و حرکتی در کودکان توأمان 
شکل گیرد و اختاالت و آسیب پذیری های احتمالی سریع تر 
شناسایی شده و خدمات بهنگام در دسترس قرار گیرد. نقش 
دستگاه ها و سازمان های مختلف ضروری است و یک فرایند 

هم افزا و زنجیره ای باید طراحی و اجرا شود.
روز جهانی کودک، فرصت مناسبی اســت که توجه مان را 
به آتیه سازان کشور معطوف کنیم و ضرورت دارد مدیریت 
شهری در کنار آموزش وپرورش و سایر دستگاه ها تمام همت 

خود را برای ایجاد دنیایی بهتر برای کودکان به کار گیرد.
*رئیس کمیته اجتماعی شورای اسامی شهر تهران

نرگسمعدنیپور
عضوشورایاسالمیشهرتهران

بایــدبرنامههــاواحــکامبرنامــهچهــارم
توسعهشهریبراساسواقعیتوبودجه
واقعیتنظیمشــود؛چراکــهبرنامههای
5ســالهشــهرداریدرادوارگذشــتهنیــز
ایــدهآلمحــوربودنــدوبههمیــنجهت
بهطــورکامــلمحقــقنشــدهاســت.در
برنامهچهارمبایدبهمیزانتحققدرآمد
وبودجــهشــهرداریتوجــهوبرنامههابر

ایناساستدوینشود.

جعفرشربیانی
عضوشورایشهرتهران

معضالتینظیرحلمعضلصدورمجوز
ساختوســازبــرایامــالکشــهروندان
محلهنفرآّباددرمجاورتحرمعبدالعظیم
حسنیوتکمیلزیرگذرورودیآرامستان
بهشتزهرا)س(انجاممیشودودرنظر
داریمتاباهمینتوانمعضالتمشابهی
رادرمحلــهشــهیدبروجــردیوشــهرک
خاورشــهرواقــعدرمنطقــه۱5تهــران

ساماندهیوبرطرفکنیم.

نقل قول خبر

عدد خبر

یادداشت

شــهرداریمنطقــه۲۲درمــدتزمــان
کوتاهیبوســتانیبهنــامســتایشرابه
درخواســتشــهرونداندرمحلهآبشار
مــوردبهرهبــرداریقــرارداد.وحیدرضــا
بوســتان افتتــاح دربــاره محمــدی
۶۳۸مترمربعــیبــاگونههــایگوناگــون
گفت:»باوجوداینکهبیشــترینسرانه
فضایســبزدراینمنطقهغربیتهران
قــراردارد،مدیریــتشــهریمنطقــهدر
نظرداردموضوعتوســعهفضایمحلی

رادردستورکارقراردهد.«

638
مترمربع

رئیسســازمانبســیجشــهرداریتهران
ازآغازبــهکاراپلیکیشــن»ماهنــو«خبر
داد.هــادیســهامیگفــت:»درقالــب
ایناپلیکیشن،۳باشگاهدربسترفضای
مجازیراهاندازیمیشودکهازآنجمله
میتوانبهباشگاهپدرودختری،باشگاه
فرزندیویژهپسرانوباشگاهمخصوص
همسرانپرسنلشــهرداریتهراناشاره
کرد.همچنینویژهبرنامههایآموزشی،
تربیتــی،فرهنگــیو...مختلفــیرابــرای
فرزندانطراحیکردهوتدارکدیدهایم.«

3
باشگاه

برگزاری رقابت های ملی
کورش قاســمیان، دبیر برگزارکننده لیگ و دبیر هیأت دوچرخه شمال غرب تهران: استفاده از 
دوچرخه مختص یک گروه سنی نیست و در تمام کشورهای دنیا هم محدودیت برای استفاده از 
این وسیله حمل ونقل پاک وجود ندارد، اما در برخی از کشورها مانند ژاپن و کره جنوبی به موضوع 
دوچرخه توجه ویژه تری شده است و لیگ رسمی مسابقات دوچرخه سواری تعادلی ویژه کودکان 
برگزار می شود؛ چراکه باور دارند رقابت در یادگیری و نهادینه شدن فرهنگ استفاده از دوچرخه 
تأثیر دارد. در حوزه دوچرخه ســواری تعادلی اقدامات خوبی با حمایت و مشارکت شهرداری در 
پایتخت آغاز شده است و برای ترغیب شهروندان و ترویج استفاده از این دوچرخه ها فدراسیون 
هیأت دوچرخه سواری شمال غرب هم پیشقدم شــده تا کارهای آموزشی و رقابت ها در سطح 
استاندارد انجام شــود. به هرحال آرزو داریم استفاده از این وســیله )دوچرخه تعادلی( چنان 
موردتوجه و استقبال مخاطبان و خانواده ها و همچنین مسئوالن ورزشی و مدیران شهری قرار 

گیرد که هر روز شاهد برگزاری رقابت های ملی در کشور باشیم.
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ترفندهای چیدمان قاب  عکس 
روی دیوار 

در چیدمان و انتخاب قاب هایی کــه می خواهید به دیوار نصب 
کنید، به حسی که عکس ها و تصاویرش به شما می دهند دقت 
کنید، این قاب ها قرار اســت هر روز جلوی چشم تان باشد پس 
بهتر است مثال اگر عکس های خانوادگی تان را انتخاب می کنید 
خاطره خوشــی را برای تان تداعی کند.از سوی دیگر چگونگی 
چیدمان قاب ها نیز اهمیت دارد. این روزها در دکوراسیون این 
اصل خیلی رعایت می شود. بهتر است قاب هایی به رنگ روشن را 
در اتاق خواب و قاب های تیره تر را در سالن پذیرایی آویزان کنید. 
اینکه قاب را در چه ارتفاعی هم آویــزان کنیم اهمیت دارد. در 
گذشته معموال قاب ها بسیار باالتر از سطح زمین روی دیوار آویزان 
می شدند اما در طراحی دکوراسیون امروزی معتقدند باید قاب در 
نقطه ای روی دیوار قرار گیرد که برای دیدن آن نه سرمان خیلی 
باال برود نه خیلی پایین آورده شود. همچنین اندازه قاب عکس 
 هم اهمیت دارد. بهتر اســت با توجه به اندازه عکس خود، قابی 
هم اندازه و مناسب را انتخاب کنید.اگر می خواهید تعداد زیادی 
قاب به دیوار وصل کنید هم باید اول با بزرگ ترین قاب شــروع 
کنید. سپس قاب های کوچک تر را در اطراف آن چیدمان کنید. 
در کل بهتر اســت قبل از چیدن قاب هایی که تعدادشان زیاد 
است، طرح آنها را روی کاغذ بکشــید. زیرا شلوغ شدن دیوار با 
تعداد زیادی قاب اگر طبق اصول باشد بر زیبایی تأثیر می گذرد. 
چیدمان قاب در  اندازه های متفاوت روی دیوار با تلفیق قاب های 
مســتطیل، مربع به صورت عمودی و افقی در کنار هم چشــم 
هر بیننده ای را خیره می کنــد.در کل در چیدمان قاب عکس یا 
آنها را به صورت شبکه ای نصب می کنند یا به صورت پلکانی که 
ساده ترین روش برای چیدمان است و البته طرفدار هم دارد. در 
روش پلکانی قاب ها از باال به پایین یــا از پایین به باال روی دیوار 
نصب می شوند. این روش پلکانی مناسب دیوارهای جانبی پله 
ساختمان است.کنار هم گذاشــتن قاب ها به شکل موازی هم 
ایده خوبی اســت. زمانی که چند قاب هم انــدازه دارید، با قرار 
دادن آنها به موازات هم و ایجاد یک مربع یا مســتطیل بزرگ از 
آنها در کنار یکدیگر، به نظم و نمای زیبایی می رسید. بهتر است 
در این نوع چیدمان تعداد قاب های تــان را زوج انتخاب کنید و 
آنها را با اندکی فاصله در کنار یکدیگر بگذارید.انتخاب رنگ قاب 
عکس نیز اهمیت دارد. اگر رنگ دیوار ســفید باشد بهتر است 
از قاب عکس هایی که حاشــیه آنها به رنگ تیره یا مشکی است 
استفاده شود و تصاویر داخل قاب ها به رنگ روشن باشند تا حاشیه 
تیره آنها بیشتر دیده شود. یکی از بهترین نقاطی که می توان از 
قاب استفاده کرد دیوار پشت مبل های بزرگ تر و کاناپه هاست که 
چیدمان هال یا نشیمن را بسیار مدرن و شیک می کند.در نهایت 
این را بدانید که نصب قاب روی دیوار قانون خاصی ندارد؛ اما نکات 
و روش هایی که به آنها اشاره شد به شما ایده هایی برای طراحی 
بهتر چیدمان قاب ها می دهد. با وجود این شما می توانید حتی 
قاب ها را به صورت نامنظم هم بچینید زیرا اصل اولیه، لذت بردن 

و سلیقه شخصی خودتان در این زمینه است.

گیاهان خانگی سمی را بشناسید
تعدادی از گیاهان خانگی که نگهداری آنها در سراسر جهان رایج 
است، سبب ایجاد مســمومیت و حتی مرگ کودکان می شوند. 
چندین گیاه خانگی معمول مانند نرگــس، آلوئه ورا یا پیچک 
انگلیســی)پاپیتال( حاوی مواد شیمیایی ســمی هستند که 
می توانند باعث سنگ کلیه، تورم گلو و استفراغ در بزرگساالن 
شوند و اگر توسط کودکان بلعیده شــوند، منجر به آسیب های 
جبران ناپذیر می شود. یکی از خطرناک ترین گیاهان آپارتمانی، 
گل زنبق ظریف است که شکوفه ای منحنی دارد و در رنگ های 
مختلف یافت می شــود. این گیاه حاوی کریستال های اگزاالت 
کلسیم است که توسط بدن انسان قابل تجزیه نیست و می تواند 
منجر به نارســایی کلیوی یا کبدی، به ویژه در کودکان شــود. 
سانســوریا یکی از معروف ترین گیاهان آپارتمانی بین ایرانیان 
است. در کنار تمام نقاط مثبتی که سانسوریا دارد اما متأسفانه باید 
خاطرنشان کرد که این گیاه سمی است و از این نظر مراقبت های 
بیشتری را می طلبد. گل لیلیوم یا همان سوسن، یکی از زیباترین 
و پرکاربرد ترین گل ها در تهیه انواع دسته گل، تاج گل و سبد های 
گل مناسبتی است. این گل دارای برگ هایی به شکل زنگوله یا 
فنجان است و گلبرگ های آن به شکل وارونه بوده  یا به شکل قیف 

هستند. اما جالب است بدانید که سوسن یک گل سمی است.

ماهی باالی درخت
کتاب »ماهی باالی درخت« داســتان الی است. اَلی 
یک راز دارد... و آن این است که قادر به خواندن نیست. 
به نظر او حروف، شبیه سوسک های سیاهی هستند که 
روی دیوار رژه می روند. او می گوید: اگر وقت داشتم، 
می توانســتم بعضی از کلمات را بخوانــم، اما وقتی 
دستپاچه هستم، مغزم مثل یک عالمه خاک اره می شود 
که روی زمین پخش و پال شده است! داستان به زندگی 
نوجوانی می پردازد که منزوی، غمگین و ناامید است. 
حضور یک معلم دلسوز زندگی او را دگرگون می کند و 
اینگونه آینده ای روشن برای او رقم زده می شود. »لیندا 
ماللی هانت« نویسنده کتاب تجربه شخصی خود را 
که یک خوانش پریش بوده، به رشته تحریر درآورده 
است. این کتاب را پریناز نیری به فارسی برگردانده و 
انتشارات افق منتشر کرده است. »ماهی باالی درخت« 
پرفروش ترین رمان نوجوانان نیویورک تایمز، بهترین 
کتاب سال آمازون و برنده جایزه اشنایدر بوده است. 
خواندن این کتاب عالوه بر کودکان 7تا 12سال، به 

آموزگاران و والدین نیز پیشنهاد می شود.

باغ گل

راهنما

چیدمان

تمایل ذهن برای حفظ وضع موجود 
ذهن ما به صورت تکاملی تمایل دارد وضعیت موجود 
را حفظ کند. ضمن اینکه این کار هزینه ای هم برای 
ما نــدارد. اما حفظ وضع موجــود، بهینه ترین کاری 
است که ذهن می تواند انجام دهد؛ از آن نظر که نباید 
انرژی برای آن صرف کند.شاید این کار از نظر مصرف 
نکردن انرژی، مطلوب باشد ولی موضوع این است که 
حفظ وضع موجود، همیشه به صالح ما نیست. اگر ما 
به همان چیزی که نخستین خواسته ذهن مان است 
تن دهیــم و زحمتی برای تغییر آنها نکشــیم؛ فقط 
می توانیم منافع کوتاه مدت خود را حفظ کنیم،  این 
در حالی اســت که به گفته مانی رفیعی،  روانشناس و 
روان درمان گر، درصورتــی که منافع بلندمدت برای 
ذهن، در مراحل جدیدتری از تکامل شــکل گرفته و 
مکانیسم پیشرفته تری دارد در نتیجه انرژی بیشتری 
الزم دارد چون تغییر نیاز به آگاهی بیشتری نیز دارد. 
این روانکاو در گفت وگو با همشــهری می گوید: »در 
واقع فرایندهایی که باید با هوشیاری و آگاهی بیشتری 
همراه باشند، سخت تر هســتند. بنابراین با مقاومت 
بیشتری هم روبه رو خواهند شد. وقتی ما بعد از مدت ها 
بخواهیم روند خاصی را که در زندگی در پیش گرفته ایم 
تغییر دهیم درست مانند آن است که خلبان بخواهد 
هواپیما را از سیســتم خودکار خارج کند و خودش 
کنترل آن را برعهده بگیرد.« ترجیح ذهن ما نیز معموال 

بر آن نیست که برای خارج شــدن از حالت خودکار 
همیشــگی، انرژی بیشــتری صرف کند و در واقع با 
صرف زمان زیاد و اندیشه بیشتر، تغییراتی در زندگی 

به وجود آورد.

فرار از مسئولیت
وقتی قرار به تغییر روشــی در زندگی باشد که قبال 
آشنایی با آن نداشته ایم، عالوه بر باال بردن سطح آگاهی 
و توانایی هایمان، خودمان نیز باید سکان و فرمان هدایت 
زندگی را در دست بگیریم.به این ترتیب، وقتی سکان 
در دستان ما باشد، حتما مسئولیتی هم برای ما ایجاد 
خواهد شد. در واقع هر تغییری نیازمند انتخاب است. 
ضمن آنکه مسئولیتی هم به دنبال خود خواهد داشت. 
رفیعی می افزاید:» مسئولیت، اضطراب ایجاد می کند، 
 ما هم که از اضطراب فراری هســتیم و می خواهیم از 
اضطراب هایی که تغییر با خود به دنبال دارد، دوری 
کنیم. بنابراین می توان گفــت این هم یکی دیگر از 
دالیل ما برای مقاومت در برابر تغییر به شمار می رود.« 

نقطه شروع تغییر 
برای شروع تغییر می توانیم اولویت هایی را درنظر بگیریم 
و تغییر را از گام های کوچک آغاز کنیم یعنی تغییرات 
را از عادت هایی شروع کنیم که خیلی قدیمی نباشند. 
چون عادت های جدید را راحت تر می توان تغییر داد.

ضمن آنکه عادت هایی که خیلی نهادینه نیســتند 
راحت تر هم کنار گذاشته می شوند. وقتی 2۰ سال به 
عادت خاصی خو گرفته باشیم ترک آن سخت تر خواهد 
شد.رفیعی روانشناس درخصوص ایجاد تغییر تأکید 
می کند عادتی که قصد تغییر آن را داریم نباید با مسائل 
فیزیولوژیک ما خیلی در ارتباط باشد. مانند خوابیدن، 
غذا خوردن یا مسائل جنسی و...چون تغییر هر چیزی 
که ریشه های فیزیولوژیک داشته باشد، مانند ترک اعتیاد 
که با جسم و فیزیولوژی ما نیز در ارتباط است سخت تر 
خواهد بود. او می افزاید:»معموال عادت های رفتاری را که 
کمتر با جسم در ارتباط هستند راحت تر می توان تغییر 
داد. همچنین برای شروع باید عادتی را انتخاب کنیم که 
واقعا نیاز به تغییر آن را احساس کنیم و برای آن انگیزه 
الزم را داشته باشیم.نیاز به این تغییر هم بستگی دارد 
به اینکه تا چه حد خود ما و دیگران را اذیت می کند؛ 
به گونه ای که با بررسی دقیق متوجه آسیب های آن 
می شویم و خانواده و دوستان نیز ضرورت تغییر آن 

را به ما گوشزد می کنند.« 

هدف گذاری های کوچک و قابل اندازه گیری
چیزی که برای شــروع تغییر انتخاب می کنیم نباید 
خیلی بزرگ باشد یا اینکه باید بتوانیم آن را کوچک 
کنیم. مثال اگر می خواهیم دســت از تنبلی برداریم؛ 
نباید آن را اینگونه در ذهنمان تعریف کنیم که از این 

برای بسیاری از ما پیش آمده که بارها و بارها تصمیم به انجام کاری گرفته ایم؛ مثال اینکه رژیم غذایی خاصی را 

یکتا فراهانیگزارش
روزنامه نگار

شروع کنیم، ورزش کنیم، زبان جدیدی یاد بگیریم، پول مان را پس انداز کنیم، رابطه مخربی را ترک کنیم یا کار 
جدیدی را آغاز کنیم. اما سال هاست اقدام خاصی در مورد هیچ یک از آنها انجام نداده ایم و تقریبا همچنان در 
نقطه آغاز قرار داریم. چه چیز مانع از دستیابی ما به اهداف بزرگ و کوچکی است که در ذهن می پرورانیم و چرا تغییر تا این حد سخت به نظر می رسد.

سکان زندگی را محکم بگیر 
ایجاد تغییر در عادت های زندگی سخت است اما باصبر، روش درست و 

زمان راحت تر طی خواهد شد

به بعد فرد فعالی شویم چراکه اینگونه تعریفات مبهم 
و بسیار کلی اســت.درواقع ما باید فعال بودن را برای 
خود تعریف و همچنین مشخص کنیم که منظور از 
آن دقیقا چیست و به چه صورت باید انجام شود. مثال 
برای خودمان مشخص کنیم که برای فعال بودن قرار 
است هر روز نیم ساعت پیاده روی کنیم. همچنین توجه 
داشته باشیم چیزی که برای تغییر درنظر می گیریم 
باید قابل اندازه گیری و ســنجش باشد. کاهش وزن 
نیز یک موضوع کلی اســت که باید چگونگی و اندازه 
آن را در ذهنمان مشخص کنیم. مثال درنظر بگیریم 
قرار اســت در رژیم روزانه خود 1۰ کالری کمتر غذا 
مصرف کنیم. وقتی برنامه ریزی برای کاهش وزن به 
این ترتیب ساده می شود ذهن نیز مقاومت کمتری در 

برابر آن خواهد داشت.

شروع تغییر
تغییرات الزاما کنار گذاشــتن عادت های نامناسب 
نیســت بلکه می توان عادت های مناســب را نیز در 
برنامه های روتین خود گنجاند. یکی از تغییراتی که 
می توان راحــت وارد زندگی کرد عــادت به مطالعه 
است. یعنی هر روز زمانی را به این کار اختصاص دهیم. 
همچنین سعی کنیم در طول شبانه روز، زمانی را به 
بررسی درونیات و مالحظه و تامل رفتار خود اختصاص 
دهیم. البته هر فرد می تواند با توجه به روحیاتش روش 
مورد نظر خود را در این خصوص پیدا کند.رفیعی تأکید 
می کند:»فراموش نکنیم هر تغییری سخت است و قرار 
نیست به ویژه در ابتدای مسیر خیلی آسان باشد. ضمن 
آنکه تغییر باید از روش درست انجام شود و در مجموع 
نیاز به صبر و تحمل و همچنین اختصاص زمان زیادی 

دارد تا در ما نهادینه شود.« 
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دستور توسعه موزه ملی  از میدان مشق
رئیس جمهوری هنگام بازدید از میدان مشق دستور واگذاری سریع ساختمان  تاریخی وزارت خارجه و کاخ شهربانی به موزه ملی ایران را صادر کرد

مازوت سوزی به اعتماد سوزی 
منجر می شود

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
بر استفاده این سازمان از همه ظرفیت های قانونی برای اجرای 

قانون هوای پاک تأکید کرد.
به گزارش همشهری از سازمان حفاظت محیط زیست، علی 
ســاجقه در دیدار با بازرس قضایی و کارشناسان دفتر امور 
ویژه سازمان بازرسی کل کشــور گفت: اکنون ۹کانشهر با 
مشکل آلودگی هوا مواجه هستند. بسیاری از بیماری ها نیز در 

اثر همین معضل به وجود می آید. 
وی با اشاره به چالش تامین اعتبارات در زمینه اجرای قانون 
هوای پاک، افزود: متأســفانه مردم ما در حال ســازگاری با 
مشکل آلودگی هوا هستند و این موضوع پیامدهای زیانباری 
دارد. معاون رئیس جمهوری با تأکید بر ضرورت همکاری قوای 
سه گانه در زمینه کاهش آلودگی هوا در کشور، تصریح کرد: 
اکنون صندوق ملی محیط زیســت در خدمت محیط زیست 
کشور قرار گرفته است و جدای از اعطای تسهیات به طرح های 
کاهش آلودگی هوا، در مسائل آموزشــی محیط زیست هم 
ورود پیدا کرده اســت. معاون رئیس جمهوری با اشــاره به 
پیش بینی ۱۷۴تکلیف برای دســتگاه های اجرایی در قانون 
هوای پاک، گفت: بعضی از شــهرها به سمت وضعیت جوی 
خطرناک در حال حرکت هستند و دستگاه های اجرایی باید 
با عمل به تکالیف خود مانع از این اتفاق شوند. ساجقه یکی 
از دستاوردهای دولت ســیزدهم را عدم قطعی برق با وجود 
تغییرات اقلیمی و کاهش بارش ها برشمرد و گفت: با وزارت 
نفت پیمان بسته ایم که امســال خیلی از مازوت سوزی ها را 
حذف کند زیرا مازوت ســوزی باعث اعتمادسوزی در جامعه 
می شود. وی همچنین از برگزاری جلساتی با ۶ وزارتخانه برای 
کاهش آلودگی هوا در فصول سرد سال خبر داد. در این جلسه 
همچنین بازرس قضایی دفتر امور ویژه سازمان بازرسی کل 
کشور با بیان اینکه دستگاه های حاکمیتی باید محیط زیست را 
فراتر از دستگاه های دیگر بدانند، گفت: سازمان محیط زیست 
باید دارای تجهیزات پهپادی و نظارت بر حوزه مسئولیت خود 
باشد. بابازاده، نقش ســازمان بازرسی کل کشور را شناسایی 
گلوگاه های فســاد و هدفگذاری عنوان کرد و افزود: سازمان 
بازرسی جنبه اصاحی و پیشگیرانه از بروز تخلفات دارد. وی 
ادامه داد: تاکنون جلسات متعددی با دستگاه های مسئول در 
قانون هوای پاک برگزار و تکالیف آنها و انتظارات خود را تشریح 
کردیم و امیدواریم شاهد اقدامات مؤثر و چشمگیری در این 
زمینه باشیم. بازرس قضایی دفتر امور ویژه سازمان بازرسی کل 
کشور با بیان اینکه گزارش جامع و کاملی در این زمینه تهیه 
و به ریاست عالی سازمان بازرسی کل کشور ارائه شده، تأکید 
کرد: اگرچه ما با مدیرانی که ترک فعــل کرده اند و در انجام 
وظایف خود اهمال می کنند، تعــارف نداریم و با آنها برخورد 

می کنیم اما هدف ما در وهله اول اصاح امور است.

خبر روز نقل قول خبر

سیدرضا مرتضوی
استاندار اصفهان

احقــاق حقــوق عامــه و تــرک  فعل هــا در 
موضوع احیــای زاینــده رود، به طور جدی 
پیگیری می شــود. درخواســت جلســه ای 
با حضــور ریاســت قــوه قضاییــه کرده ایم 
تا در این جلســه تشــکیل یک شعبه ویژه 
بــرای پیگیــری تــرک فعل هــای متفاوتــی 
که در ســطح ملــی و اســتان های مختلف 
اتفــاق می افتد مورد بررســی قــرار بگیرد. 
همچنین ضروری است در حوزه مباحث 

نظارتی مجلس ورود کند.

سیدمحمدمهدی میرزایی قمی
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا 

وارونگــی دمــا بیشــتر در ماه هــای ســرد 
ســال اثــرات منفــی خــود را بــر  آلودگــی 
هوا نشــان می دهــد. در ماه هایی مانند 
آذر و دی که هوا ســردتر اســت بــا توجه 
به کاهش ارتفاع الیه مرزی، بستر برای 
افزایش حجم و غلظــت آالینده ها مهیا 
می شــود و با وجــود پدیــده وارونگی دما 
و فقدان جریان جوی و تجمع آالینده ها 

این مشکل تشدید می شود.

شــدن تغییرات اقلیمی و خشکسالی 
گــزارش  بــه  دارد.  انســانی  علــت 
خبرگزاری فرانسه دانشــمندان اعالم 
کــرد کــه تغییــرات آب وهوایــی ناشــی 
از عامــل انســانی، وقوع خشکســالی 
تابستان امســال در نیمکره شمالی را 
حداقــل ۲۰برابــر بیشــتر کــرده و اروپا، 
چین و آمریکای شمالی را بین ماه های 

گرم سال فرا گرفته است.

20
برابر 

متوســط دبــی رودخانه هــای اصلــی 
لرســتان کاهــش یافتــه اســت. بــه 
گزارش ایسنا، متوسط بارش لرستان 
از مهــر۱۴۰۰ تــا پایــان شــهریور۱۴۰۱ 
برابــر 36۴.7 میلی متــر بــوده اســت. 
این میزان بارش نســبت به ســال آبی 
گذشــته 3۴9.۴میلی متــر بــوده و۴ 
درصــد افزایش و نســبت به متوســط 
دوره آماری 57۴.۱میلی متر 36درصد 

کاهش را نشان می دهد.

84
درصد

عدد خبر

رئیس جمهوری با هدف نظارت بر فرایند ســتادی 
دستگاه های اجرایی کشور به موزه ملی ایران رفت و گزارش

گزارش عزت اهلل ضرغامی، وزیــر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی درخصوص حوزه های سه گانه فعالیت او را 
شنید. اما اتفاق مهم تر از این گزارش قدم زدن سیدابراهیم رئیسی در 
محوطه میدان مشق تهران بود که بیش از نیم ساعت به طول انجامید. 
به گزارش همشــهری، سیدابراهیم رئیســی پس از برگزاری جلسه 
نظارت ســتادی در موزه ملی ایران درحضور عزت اهلل ضرغامی، وزیر 
میراث فرهنگی و جبرئیل نوکنده، رئیس موزه ملی ایران به مخزن این 
موزه رفت و از اشیای موجود در آن بازدید کرد. اما باز هم مهم  تر از این 
بازدید همان پیاده روی نیم ساعته ســیدابراهیم رئیسی در محوطه 

میدان مشق بود که به یک تصمیم مهم انجامید.

پایان یک دهه انتظار
  برنامه پیــاده  روی در میدان مشــق تهران در فهرســت برنامه های 
رئیس جمهوری در بازدید از موزه ملی ایران نبود اما جبرئیل نوکنده، 
رئیس موزه ملی ایران از رئیس جمهوری خواسته است چند دقیقه از 
کنار موزه ملی ایران وارد میدان مشق شود تا رئیس جمهوری بتواند 
با ارزش هــای تاریخی این میدان نیز آشــنا شــود.    رئیس جمهوری 
درخواســت قدم زدن کوتاه در محوطــه میدان مشــق را به بیش از 
نیم ســاعت افزایش داده و همانجا تصمیم به اجرای مصوبه واگذاری 
2ساختمان تاریخی در اختیار وزارت خارجه و ساختمان شهربانی به 
موزه ملی ایران را با هدف تغییر کاربری به موزه و اجرای طرح بر زمین 
مانده ساماندهی میدان مشق که از دولت دهم مصوبه هیأت وزیران 
داشت و طی 3دولت گذشته بی نتیجه بر زمین مانده بود، گرفت. میدان 
مشــق تهران یک محوطه تاریخی مربوط به دوره قاجار است که در 
محدوده خیابان های امام خمینی)ره( و ســی تیر  است. این محوطه 
تاریخی ۱2مهرماه سال۱3۷۷ با شــماره2۱3۰ در فهرست آثار ملی 
کشور ثبت شده است. میدان مشق مدت کوتاهی نیز در دوره پهلوی 
اول به باغ ملی تغییر نام یافت. میدان مشق ابتدا منطقه ای نظامی بود 
که برای تمرین رزمی قشون قاجار در دوران فتحعلی شاه ساخته شد 
و پس از آنکه طرح برپایی نخســتین باغ همگانی )پارک شهر( تهران 
در زمین های درون میدان مشــق برنامه ریزی و پیاده سازی شد، نام 

»میدان مشق« به »باغ ملی« در دوران پهلوی اول تغییر یافت. 
رئیســی نیز در بازدید از این میدان تاریخی و پیاده روی میدان مشق، 
خطاب به وزیر میراث فرهنگی گفته اســت که بافاصله باید مصوبه 
ســاماندهی میدان مشــق و توســعه موزه ملی ایران در این میدان 
تاریخی اجرایی شود و ساختمان دیگری برای استقرار وزارت خارجه 
درنظر گرفته شود تا ساختمان در اختیار وزارت امور خارجه به همراه 
ساختمان شهربانی به موزه ملی ایران برای توسعه این موزه تحویل شود.

ظرفیت ورود ۱۵میلیون گردشگر خارجی
رئیس جمهوری اما پیش از بازدید از میدان مشق تهران و صدور دستور 

واگذاری سریع بناهای تاریخی این میدان به موزه ملی ایران، در جمع 
وزیر میراث فرهنگی و مدیران وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی، تعیین حریم آثار فرهنگی و تاریخی را مهم و حساس 
خواند و گفت: »باید مراقــب بود که تعیین ایــن حریم، اختال در 

کسب وکار و معاش مردم ایجاد نکند.«
رئیس جمهوری با تأیید برنامه وزارت میراث فرهنگی برای توســعه 
موزه ها به یک هزار موزه اعــام کرد: این اقدام باعث می شــود آثار 
کشف شده تاریخی و فرهنگی که نمادهای تاریخ و تمدن غنی و کهن 
ملت ایران هستند، به جای ماندن در انبارها، در معرض دید مردم و 

به ویژه نسل جوان باشند.
سیدابراهیم رئیسی به موضوع گردشگری نیز اشاره کرد و با اعام این 
موضوع که رونق صنعت گردشگری، اقتصاد گردشگری را فعال و در 
کنار گردش مالی قابل توجه و ظرفیت های فراوان برای ایجاد اشتغال، 
بار فرهنگی عظیم نیز دارد، گفت: ظرفیت فراوان برای رسیدن عدد 
گردشگران خارجی به ۱۵میلیون نفر در ســال وجود دارد.   رئیسی 
گفت: گردشگری خانواده محور، لغو روادید گردشگری با کشورهای 
هدف، تسهیل و حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش 
گردشگری با اعطای تسهیات و امکانات ازجمله اقدامات الزم برای 

توسعه و رونق گردشگری است.
عزت اهلل ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

نیز عصر همان روزی که رئیس جمهوری به بازدید از موزه ملی ایران 
و قدم زدن در میدان مشــق پرداخت، در جمع خبرنــگاران گفت: 
رئیس جمهوری موافقت کرد تا ۱۰هزار نفر از فعاالن صنایع دســتی 
بیمه شوند. معاونت صنایع دستی نیز مســئول پیگیری آن شد تا با 

برنامه ریزی دقیق، کسانی که در اولویت قرار دارند بیمه شوند.
وی گفت: یکی از خواســته های ما از رئیس جمهوری درباره توسعه 
موزه ملی ایران بود. در این موزه ارزشمند آثار و قطعات میلیونی داریم 
که جایی برای نمایش آنها نیست. رئیس جمهوری از مخزن این موزه 
بازدید کرد و دید که چه اشیایی از نگاه مردم پنهان هستند. بنابراین 
طرح توســعه موزه ملی داده شــد. اما از آنجا که به نتیجه رسیدن 
پروژه های عظیم زمان زیادی می برد، از رئیس جمهوری خواســتیم 
2 بنای مهم در میدان مشــق به موزه ملی تعلق بگیرد. ســاختمان 
شهربانی که حدود ۱۰۰هزار مترمربع است برای این موضوع اختصاص 
داده خواهد شد. همچنین قرار است وزارت خارجه نیز به مکان دیگری 
منتقل شود. این موضوع تصویب شــد و اگر این اتفاق بیفتد، تا حد 

زیادی مسئله موزه ملی حل می شود. 
رئیس جمهوری هم قول داد برای وزارت خارجه ســاختمان دیگری 
فراهم شود. ساختمان کتابخانه ملی نیز در جای دیگری احداث شده، 
ولی هنوز ســاختمان قبلی به موزه ملی متصل نشده است و تاش 

می کنیم این موضوع نیز انجام شود.
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روز جهانی کــودک )16مهر( و 
هفته ملی کودک )16تا 22مهر( گزارش

از امروز با شــعار کلــی »حال 
خوش کودکی، رنگ خوش زندگی« در تهران و 
سراسر کشــور آغاز شده اســت که شعار 2روز 
ابتدایی آن یعنی  »کودک، صلح، بازی و نشاط« و 
»کودک، حقوق اجتماعی، آمــوزش،  امنیت و 
ســامت« ارتباط مســتقیمی با محل زندگی 
کودکان دارد. این شعارها را شاید بتوان تفسیری 
از شــهر دوستدار کودک دانســت که یونیسف 

مطرح کرده. 
به همین مناســبت در این گزارش به بررســی 
وضعیت شهرهای دوســتدار کودک در ایران و 
تاش های صورت گرفته برای رســیدن شهرها 
به لقب دوستدار کودک پرداخته ایم. به گزارش 
همشهری، از میان 9کانشهر، ۳1مرکز استان، 
1۴۰۰ شهر و ۳۸هزار روســتا و دهیاری کشور 
تا کنون فقط 12شــهر در فهرســت شهرهای 
پایلوت دوستدار کودک قرار گرفته اند، اما آنطور 
که مهدی جمالی نژاد، معاون عمران و توســعه 
شهری و روستایی وزیر کشــور عنوان می کند 
دستورالعمل شــهرهای دوســتدار کودک در 
سازمان شــهرداری ها و دهیاری ها تهیه و سال 

97به همه شهرها اباغ شده است.

12شهر پایلوت 
طبق تعریف یونیسف، شهر دوستدارکودک یعنی 
»شهر یا اجتماع محلی که در آن نظرها، نیازها، 
اولویت ها و حقوق کودک، بخشی جدایی ناپذیر 
از سیاســت ها، برنامه ها و تصمیم های عمومی 
باشــد.« تا »همه کودکان و جوانــان بتوانند از 
کودکی و جوانی خود لذت ببرند و از طریق احقاق 
برابر حقوق خود در شهر و اجتماع محلی شان، 
توانایی های بالقوه خــود را به طور کامل به فعل 

درآورند.«
کمیته ملی هماهنگی شــهر دوستدار کودک 
خرداد 1۳99 در وزارت کشــور تشکیل جلسه 
داد و در چارچــوب همکاری هــای مشــترک 
این وزارتخانه با یونیســف برای اجــرای ابتکار 
جهانی شــهرهای دوســتدار کودک در ایران، 
12شــهر را به عنــوان شــهرهای منتخــب 
و پایلــوت شــهر دوســتدار کــودک انتخاب 
کــرد؛ اِوز، بندرعبــاس، تبریز، تهران، رشــت، 
 ســمنان، شــیراز، کرمــان، گرگان، مشــهد، 
همدان و یزد. رئیس ســازمان شــهرداری ها و 
دهیاری های کشور پیمان نامه حقوق کودک با 
بیان حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی کودکان را یکی از مقبول ترین سندهای 
حقوق بشــر می داند و به همشــهری می گوید: 
با توجه به الحــاق ایران از ســال 1۳72به این 
پیمان نامــه و همچنین دســتورالعمل اباغی 
وزارت کشور و شورای عالی شهرسازی و معماری 
ایران، شهرداری ها و دهیاری ها موظف هستند 
حقوق مندرج در پیمان  نامه را در برنامه ریزی ها 

رعایت کنند.
مهــدی جمالی نــژاد با بیــان اینکه عــاوه بر 
12شهرکه از سوی یونیســف کاندید هستند، 
اصفهان هم اکنون تنها شــهر پایلوت یونیسف 
در ایران اســت، می افزاید: تحقق شهر دوستدار 
کودک، مســتلزم تمهیدات و الزاماتی است که 
زمان بر، هزینه  بر و نیازمند تعامات بین دستگاهی 
و عزم و اراده تمامی دســتگاه های ذیربط است. 
به عنوان مثــال قبل از انعقاد تفاهمنامه شــهر 
دوســتدار کودک با وزارت کشور، شاخص هایی 
چون اتاق مادر و کودک در مراکز عمومی، ایجاد 
فضای بازی کودک و نوجوان، ایجاد تقاطع  های 
ایمن، احداث پــارک ترافیک کــودک و...باید 
محقق شده باشد که این موارد هم اکنون از سوی 

شهرداری های پایلوت در حال انجام است.

ابالغ دستور العمل به شهرداری ها 
آنطــور که رئیــس ســازمان شــهرداری ها و 
دهیاری های کشــور توضیح می دهد عاوه بر 
اصفهان به عنوان پایلوت شهر دوستدار کودک 
و نامزدی 12شهر برای دریافت این عنوان، همه 
شهرهای کشــور موظف به اجرای شاخص های 
چنین شــهری هســتند. جمالی نــژاد توضیح 
می دهد: یکی از پیش نیازهای ضروری و اساسی 
برای گام برداشتن در توسعه شهرهای دوستدار 
کودک، تهیــه اطلس کــودکان و نوجوانان در 
شهرهای کشور است که در آن، وضعیت کودکان 
و نوجوانان در قالب نقشه، نمودار و آمار مستند 
از منظر تمامی ویژگی های کمی و کیفی زندگی 
آنان از مقیاس محله تا شــهر بررسی و تحلیل 
شود. براساس شــیوه  نامه تهیه نخستین اطلس 
تخصصی کــودک و نوجوان، از شــهرداری ها 
خواسته شده است تا در این زمینه اهتمام داشته 

باشند. 
به گفتــه او، بــرای نخســتین بار و در ســال 
1۳97دستورالعمل شهرهای دوستدار کودک 
در سازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشور 
تهیه و اباغ شده که براســاس آن یک شورای 
فرابخشی به نام »شورای اجرایی شهر دوستدار 
کودک« به عنوان نهاد سیاستگذار شکل می  گیرد 
و یکی از کارکردهای اصلی آن یکپارچه ســازی 
برنامه ها و اقدامات دستگاه های عمومی و دولتی 

شهر در این زمینه است.
جمالی نژاد البته تأکید می کند اجرای برنامه ها، 
ایجاد همگرایی بین دستگاه ها، یکپارچه سازی 
فعالیت ها و همچنین الزام نهادهای محلی برای 
اجرای سیاست ها و برنامه های توسعه شهرهای 
دوستدار کودک مستلزم تهیه سندی فرابخشی 

و با قدرت قانونی باالتر است.
این سند به گفته این مقام مسئول طی همکاری 
ســازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشور 
و معاونت شهرســازی و معمــاری وزارت راه و 
شهرسازی، با عنوان »سند الزامات و ضوابط عام 
شهر دوســتدار کودک« تهیه و در شورای عالی 
شهرسازی و معماری کشور تصویب و طی یک 
سال گذشته به همه دستگاه های دولتی و عمومی 
که از قوانین این شورا تبعیت می کنند اباغ شده 
است. رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های 

کشوراین ســند فرابخشی و فراســازمانی را از 
چند جنبه، مهم و حائز اهمیــت می داند: لزوم 
انطباق طرح های توســعه شــهری با نیازهای 
کودکان و نوجوانان، ارائه ســازوکارهای توسعه 
محله هاي دوســتدار کودک، الزامی شدن تهیه 
طرح ارزیابی تأثیر پروژه های عمرانی بر کیفیت 
زندگی کودکان و نوجوانان، الزامی شدن تشکیل 
شورای مشورتی کودکان و نوجوانان و تشکیل 
کلینیک های حقوق کودک به عنوان نخستین 

مراکز حمایت حقوقی از کودکان در شهرها.

اعتبار ماده 58و 42
دستورالعمل شهر دوستدار کودک شامل 6ماده با 
عناوین، تعاریف و مفاهیم، دامنه کاربرد و شمول 
اجرای دســتورالعمل، چشــم انداز، ماموریت و 
اهداف، شــورای اجرایی و ساختارســازمانی، 
اصول و ضوابــط برنامه ریزی و طراحی شــهر 
دوســتدار کودک، نظارت و پایش و 2پیوست با 
عناوین، اصول طراحــی فضاهای بازی کودکان 
و فرایند کلــی مکان یابی فضاهای دوســتدار 
کــودک براســاس مقیاس هــای عملکــردی 
است. هرچند با گذشــت ۴ســال از اباغ این 
دســتورالعمل فقط 12شــهر اجرای اقدامات 
در این باره را آغاز کرده اند، اما رئیس ســازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور تأکید می کند 
تحقق و پیشــبرد این دســتورالعمل مستلزم 
حمایت، پشتیبانی و ارائه مشــوق  های الزم به 

شهرداری هاست.
با توجه به همین ضــرورت، جمالی نژاد توضیح 
می دهد یکی از وظایف و رســالت های سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشــور، حمایت و 
هدایت شهرداری ها در زمینه های مختلف است. 
او تأکید می کند: هم اکنون به شهرداری ها اجازه 
داده شــده از محل اعتبار داخلی و در چارچوب 
بخشــنامه بودجه اباغی از ســوی ســازمان 
شــهرداری ها و دهیاری های کشور، در راستای 
شــاخص های مدنظر هزینه کننــد. همچنین 
درصــورت تقاضا و درخواســت شــهرداری ها 
به صورت متمرکز نیز از محــل اعتبار ماده 5۸و 
ماده ۴2، اعتباراتی برای تحقق شاخص های شهر 
دوستدار کودک تخصیص یافته است. به گفته این 
مقام مسئول، تا کنون طرح شهرداری اوز درباره 
مســیر دوچرخه کودکان و نوجوانان توانسته از 

این اعتبارات استفاده کند.

 چالش های شهر دوستدار کودک
با وجود اباغ دســتور العمل و سند و همچنین 
حمایت مادی و معنوی که به گفته رئیس سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور، از شهرداری ها 
صورت می گیرد، اما تحقق این هدف چالش هایی 

را هم دارد. 
 جمالی نــژاد یکــی از مهم تریــن چالش های
پیــش روی شــهرداری ها بــرای دریافــت 
نشــان دوســتدار کودک را فقدان یــا کمبود 

زیرساخت های الزم در این زمینه می داند.
 او تصریح می کند: تحقق شهر دوستدار کودک 
فقط در حیطه اختیار و  مسئولیت های شهرداری 
نیست، بلکه ســازمان ها، نهادها و دستگاه های 
مختلف و متعددی از قبیل ســازمان بهزیستی، 
آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانــان، میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری نیز باید در این زمینــه ورود کنند 
درحالی که اتفاقا یکــی از چالش های این حوزه 
را می توان ضعــف در تعامل بین دســتگاهی و 

هم  افزایی دانست. 
او تأکید می کنــد رویکرد متولیان امر نســبت 
به کــودک و نوجــوان بایــد تغییر کنــد، آنها 
باید قبــل از هــر چیز کــودک و نوجــوان را 
به عنــوان شــهروند بپذیرند و ســهم و حقوق 
آنهــا را متناســب با ســهم 2۴درصــدی در 
 جمعیــت شــهر رعایــت کننــد و در نظــام
برنامه  ریزی و بودجه  ریزی مدنظر داشته باشند.

اصفهان در مرحله دوم
ایده شهر دوســتدار کودک که از سوی وزارت 
کشور و یونیسف پیگیری می شود، دارای ۳مرحله 
اســت؛ در مرحله اول یک شهر به عنوان پایلوت 
انتخاب می شــود، در مرحله دوم آن شهر نشان 
شهر دوستدار کودک و کاندیداتوری این عنوان 
را کسب می کند و در مرحله سوم به شبکه جهانی 
شهرهای دوستدار کودک می پیوندد.  اصفهان 
تنها شــهری است که در ســال1۳97به عنوان 
نخستین  پایلوت شهر دوستدارکودک انتخاب و 
در بهمن سال1۳99نشان شهر دوستدار کودک 

را دریافت کرد.
 همزمان با این اعطای نشــان هر شهر با وزارت 
کشور و یونیسف یک تفاهمنامه سه جانبه امضا 
می کند و به واســطه آن به اجرای یک ســری 
برنامه ظرف مدت 2ســال متعهد می شود. اگر 
توانست در این مدت برنامه هایش را عملی کند 
در نهایت به شبکه شــهرهای دوستدار کودک 

اضافه  خواهد شد.

   
براســاس آمار رسمی کشور در ســال 1۳95، 
2۴درصــد از کل جمعیت کشــور را جمعیت 
زیر 1۸ســال یعنی قشــر کــودک و نوجوان 
تشکیل می دهد. این جمعیت یعنی 19میلیون 
 نفر جامعه هدف شــهرهای دوســتدار کودک

محسوب می َشوند.  

تحققشهردوستدارکودکدردستورکارشهرداریها
 اقدامات الزم برای رسیدن به شاخص شهرهای دوستدار کودک از سوی شهرداری های 12شهر پایلوت کشور در حال انجام است

آمار باالی مصدومان زلزله خوی  
امدادرسانی  ادامه دارد 

زلزله خوی 1126مصدوم و تخریب کامل 112واحد 
روستایی را در پی داشت 

زلزلــه 5.۴ریشــتری که ســاعت۳:51 روز چهارشــنبه، 
1۳مهرماه، حوالی خوی در استان آذربایجان غربی را لرزاند، 
بدون تلفات جانی بود، اما بیش از هزار مصدوم داشــت. این 
زلزله که در عمق 1۰کیلومتری زمین اتفاق افتاد با خسارت 
به 12روستا از بخش مرکزی شهرستان خوی باعث تخریب 

کامل 112واحد روستایی شد. 
جمعیت های هال احمر در شهرستان های خوی، سلماس، 
چایپاره، تسوج، تبریز، مرند، شبســتر و جلفا نیز بافاصله 
بعد از وقوع زلزله در مناطق حاضر شــدند و در قالب ۴5تیم 

همچنان مشغول امدادرسانی هستند.

خانه های غیرمقاوم فروریختند
کانون این زمین لرزه در 7کیلومتری خوی )بخش دیزج دیز(، 
29کیلومتری ایواوغلی و ۳7کیلومتری تسوج بود و حدود 
5۰مورد پس لرزه بیش از 2.5ریشــتری داشت. از بین این 
۳شهرستان، بیشترین آسیب در تخریب واحدهای مسکونی 

به خوی وارد شد.
مدیرکل بحران آذربایجان غربی به همشــهری می گوید: از 
وقوع زلزله تا صبــح روز جمعه، ۴5تیــم هال احمر  همراه 
12۰نفر شامل گروه های واکنش سریع، جست وجو و نجات 

و... در منطقه مشغول فعالیت هستند.
آخرین گزارش تا ساعت 6صبح روز جمعه، تعداد مصدومان 
زلزله را 1126نفر نشان می دهد که ۸6نفر در مراکز درمانی 

بستری شده اند.
12دستگاه آمبوالنس، یک دســتگاه اتوبوس آمبوالنس با 

26نفر تکنیسین هم به امدادرسانی مشغول  هستند.
عباس جعفری، درباره خســارت واردشــده بــه واحدهای 
مســکونی می گوید: ۴69واحد مســکونی باالی ۸۰درصد 
خسارت و 992واحد مسکونی بین 2۰ تا 5۰درصد خسارت 
دیده اند. ۳۰تیم ارزیاب بنیاد مســکن اســتان نیز در حال 

بررسی خسارات این زمین لرزه هستند.
به گفته استاندار آذربایجان غربی، محل وقوع این زمین لرزه 
روی گسل فعال خوی – سیه چشــمه بوده که در سال های 

گذشته نیز باعث وقوع زلزله شده  است.
محمدصادق معتمدیان می گوید: شــهروندان و روستاییان 
باید با استفاده از تسهیاتی که از سوی دولت ارائه می شود، 
نسبت به مقاوم سازی  و بازسازی منازل مسکونی خود اقدام 
کنند؛ زیرا در جریان زلزله اخیر خوی، واحدهایی که اصول 
مهندسی را رعایت نکرده و مقاوم ســازی  الزم را نداشتند، 

آسیب دیدند.

برپایی 2010دستگاه چادر مسافرتی برای زلزله زدگان
سرپرســت جمعیت هال احمــر آذربایجان غربــی نیز به 
همشهری می گوید: از ساعات اولیه زلزله تا صبح روز جمعه، 
2۰1۰دستگاه چادر برای زلزله زدگان نصب و برپا شده است. 
۳1۰۰تخته پتو و 2۰1۰متر موکت هم در اختیار زلزله زدگان 

قرار گرفته است.
شــهرام میرزایی ادامه می دهد: به تمامی افرادی که از این 
زلزله متاثر شده اند، بسته های غذایی 72ساعته داده می شود 
 که تا کنــون 69۴1بســته غذایی بین زلزلــه زدگان توزیع

شده است.
منطقه زلزله زده به ۳بخش شــمال، مرکز و جنوب تقسیم 
شده و جمعیت هال احمر آذربایجان شرقی هم 7تیم و 2هزار 
دستگاه چادر مسافرتی به منطقه اعزام کرده اند. ناگفته نماند 
که تمامی شریان های حیاتی شامل آب، برق، گاز و مخابرات 

در منطقه دایر است.
عاوه بر این، 21خودروی امدادی و یک تیم  1۴نفره »سحر« 
هال احمر )ساماندهی حمایت های روانی در حوادث و بایا( 
در منطقه حضور دارند و اعضای مــددکار داوطلب و دیگر 
تیم های سحر از ســوی ســازمان های داوطلبان و جوانان 

هال  احمر نیز برای اعزام به منطقه آماده هستند.
وزیر کشــور در بازدیــد روز جمعــه از مناطــق زلزله زده 
آذربایجان غربی، آواربرداری را با ســرعت ارزیابی و بر شروع 

ساخت وسازها با همکاری بنیاد مسکن تأکید کرد.

    
سال9۸ نیز آذربایجان غربی با زلزله 5.7ریشتری در حوالی 
قطور و نزدیکی شــهر خوی مواجه شد. زلزله خیز بودن این 
منطقه برنامه ریزی طوالنی مدت درباره ســاخت واحدهای 

مسکونی مقاوم را می طلبد.
یکی از عناصر اصلی در برآورد خطر زلزله، شــناخت تاریخ 
لرزه خیزی منطقه است. زمین لرزه  سال های گذشته نشان 
می دهد گسل های شمال غرب ایران که ناحیه خوی و ارومیه 
را تحت تأثیر قرار می دهند، شامل 1۳گسل هستند که یکی 
از آنها گسل خوی-سیه چشمه است. گسل های دیگر عبارتند 
از: گسل تبریز، میشو، صوفیان، ســلماس، نخجوان، ماکو، 
دوستان، شبستر، اشنویه، جنوب نقده، برکشو و گسل اصلی 
جوان زاگرس. بررسی و مطالعه لرزه خیزی آذربایجان غربی 
با توجه به شــهرهای ارومیه و خوی که از ســوی دانشگاه 
ارومیه انجام شده، نشان می دهد مناطق شمال و شمال غربی 
دریاچه ارومیه، سال ها پیش بسیار فعال بوده است. مهم ترین 
چشمه های لرزه زای خطی این گســتره در زمین لرزه های 
تاریخی خود نشــان داده اند سامانه گسلی شــمال تبریز، 
تسوج، شمال میشو، ســلماس و سیه چشمه خوی است که 
همگی توان لرزه هایی باالیی دارند. بررســی زمین لرزه های 
تاریخی گستره ارومیه و خوی نشانگر فعالیت باالی لرزه ای 

منطقه است. 

مقاوم سازی 10 هزار واحد 
روستایی در لرستان 

مدیرکل بنیاد مسکن لرســتان گفت: 1۰هزار واحد 
روستایی در اســتان مقاوم سازی شــدند. به گزارش 
ایســنا، پویا تابعی گفت: در لرســتان 29۸5روستای 
دارای ســکنه با جمعیــت 616هــزارو77۰ نفر و در 
قالب 17۳هزار خانوار وجود دارد. وی افزود: براساس 
سرشماری نفوس و مسکن سال95، مسکن روستایی 
اســتان 15۳هزار واحد بود که 111هــزار واحد آنها 
معادل 72درصد مقاوم سازی شده اند. مدیرکل بنیاد 
مسکن لرستان گفت: با همکاری مجموعه وزارت کشور 
و نهادهای حمایتی، جزو استان های نخست در مورد 
مقاوم سازی واحدهای روستایی هستیم. تابعی افزود: 
با وقوع سیل سال1۳9۸ در لرســتان، ۳1۳۴واحد با 
همکاری کمیته امداد امام خمینی)ره( استان احداث  
و 2916واحد تعمیر  و درمجموع 6۰5۰واحد ساخته و 
 بازسازی شدند. وی گفت: در طرح بهسازی از گذشته
 ۴ هــزار واحــد مددجویــان کمیته امداد اســتان 
مقاوم ســازی و در مجموع 1۰هزار واحد در لرســتان 
مقاوم سازی انجام شده اســت. مدیرکل بنیاد مسکن 
لرستان افزود: قرار است تفاهمنامه مشترکی با بنیاد 
علوی، کمیته امداد امام خمیني)ره( و بنیاد مســکن 
لرستان بسته شود و براساس آن ۸5۰واحد روستایی 
در ۳شهرستان پلدختر، کوهدشت و الیگودرز به عنوان 
پایلوت، احداث  شــوند. تابعی گفــت: قبا نیز احداث 
۳۰۰واحد روســتایی را بــا تفاهمنامه ای با بســیج 
سازندگی در دستور کار داشتیم و امروز این تعداد واحد 

روستایی به هزار مورد در استان رسیده است.

 خبر

گزارش 2
ایجانغربی

عدد خبرآذرب

نایب رئیــس مجلــس شــورای اســامی 
گفت: از محل پیوســت۲۳ قانون بودجه، 
۱۰۰میلیارد تومان اعتبار محرومیت زدایی 
بــه چهارمحــال و بختیــاری اختصــاص 
می یابــد تــا بــرای رفــع محرومیــت در 
اســتان توزیــع شــود. بــه گــزارش باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان، علی نیکــزاد همچنین 
گفت: جلســه ای با قــرارگاه خاتم االنبیاء، 
قــرارگاه امام حســن)ع( و بانک های عامل 
بــرای توســعه زیرســاخت های چهارمحــال 
اســتان  راه آهــن  ازجملــه  بختیــاری   و 

برگزار می شود.

۱۰۰
میلیارد 

لوبختیاری
چهارمحا

مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی هرمــزگان بــا 
تشــریح کارنامه 6ماهه بنــدر خلیج فارس 
گفت: از ابتدای سال۱۴۰۱ تا پایان شهریور 
امســال، ۲میلیــون و6۵۹ هــزار و ۳۰۸ تــن 
انــواع کاالی نفتــی و غیرنفتــی در حیطــه 
نظارتی بندر خلیج فارس تخلیه و بارگیری 
شد. به گزارش ایسنا، حسین عباس نژاد 
گفت: واردات نفتــی در این بنــدر کاهش 

۱۰۰درصدی داشته است.

۱۰۰
درصد 

هرمزگان

لرستان

طرح آبرسانی به ۹۱۳روستای خوزستان 
بــا اعتبار بیــش از ۱۷هــزار میلیــارد ریال 
به صــورت ویدئوکنفرانــس و بــا حضــور 
رئیس جمهــوری، بهره بــرداری شــد. بــه 
گــزارش ایرنــا، مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضاب گفــت: ۱۳6هزار خانــوار از این 
طرح بهره مند شدند. به گفته محمدرضا 
کرمی نــژاد، بیشــترین روســتاها در 

شهرستان دشت آزادگان قرار دارند.

9۱3
روستا

خوزستان

نرضویعکس خبر
خراسا

پشت بام های طایی َخروْ 

َخرو شهری سرسبز و ییاقی است که در ۱۸کیلومتری 
نیشابور قرار دارد و وجود ۴۰۰هکتار باغ آلو، این شهر را به 

یکی از برترین قطب های کشاورزی و بزرگ ترین تولیدکننده 
و صادرکننده آلو در کشور تبدیل کرده است. یکی از 

جاذبه های چشم نواز در فصل برداشت آلو، سبدهای بزرگ و 
زیادی است که برای تهیه خشکبار با ترتیب خاصی کنار هم 
روی پشت بام خانه ها قرار گرفته و چشم انداز روستا را طایی 
میكند. کیفیت باالی این محصول در خرو موجب شده به 

 این روستا لقب پایتخت آلو بخارای ایران 
داده شود. منبع: ایرنا

تحقــقشــهردوســتدارکودکفقــطاز
مسئولیتهایشهردارینیست،بلکه
ســازمانهایدیگریمانندبهزیستی،
آموزشوپرورش،کانونپرورشفکری
کودکانونوجوانــان،میراثفرهنگی،
صنایعدســتیوگردشــگرینیزبایددر

اینزمینهورودکنند

گام ابتدایی سایر شهرها
عالوه بر اصفهان، از سایر شــهرهایی که در مرحله اول مراحل سه گانه پیوستن به شبکه شهرهای 

دوستدار کودک قرار دارند هم اخباری از تکمیل زیرساخت ها به گوش می رسد.
معصومه حسینی پور، رئیس اداره شهر دوســتدار کودک بندرعباس از تشکیل شورای مشورتی 
شهرداری این کالنشهر برای شهر دوستدار کودک خبر می دهد و می گوید: بسترسازی و تهیه اطلس 
شهری کودکان و نوجوانان و همچنین برنامه عملیاتی 5ساله توسعه شهر دوستدار کودک به مشاور 

واگذار شده است.
سید کاظم زعفرانچیلر، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر تبریز هم از معرفی 
فرهنگسرای الغدیر به شکل پایلوت به عنوان نخستین فرهنگسرای تخصصی کودک خبر می دهد و 
تأکید می کند: فعالیت در اداره شهر دوستدار کودک زیرنظر معاونت شهرسازی شهرداری تبریز به 
3حوزه ایمنی و امنیت، اوقات فراغت و آموزش تقسیم بندی شده است که در هر بخش فعالیت های 

مجزایی را در دستور کار قرار داده ایم و راه اندازی فرهنگسرا یکی از اقدامات در حوزه آموزش است.
در کرج نیز به عنوان یکی از 12شهر نامزد، 2طرح »شهر دوستدار کودک کرج« و »باغستان کودک« 
به زودی وارد فاز اجرایی می شود که عباس سعیدی کیا، معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج 
در این باره می گوید: طرح شهر دوســتدار کودک منجر به تهیه 180 پروژه در 4بعد و 41 پروژه در بعد 
اجتماعی و حقوقی، 3۶ پروژه در بعد دسترسی و ارتباطات و 22 بعد پروژه در بعد سالمت و بهداشت و 

81 پروژه در بعد کاربری و فعالیت تدوین شده است.
رضا ویسی، معاون معماری و شهرســازی شهرداری رشــت هم تأکید می کند که مناسب سازی و 
بسترسازی کالبدی- فضایی شهر و تامین زیرســاخت، امکانات و تسهیالت مورد نیاز برای ارتقای 

سالمت جسمی، ذهنی و روحی کودکان و نوجوانان در دستور کار شهرداری رشت قرارگرفته است.
اِوز، تهران، سمنان، شیراز، کرمان، گرگان، مشهد، همدان و یزد هم اقداماتی در این زمینه داشته اند و 
از شهرهای دیگر خارج از این فهرست هم خبرهای خوبی به گوش می رسد. در یکی از این موارد، عباس 
خسروانی، سخنگوی شورای شهر اراک از تدوین پیش نویس طرح شهر دوستدار کودک در اراک خبر 
می دهد که مشتمل بر10 ماده در ۶ حوزه فضاهای عمومی، حمل ونقل و ترافیک، فرهنگی-اجتماعی، 
بهداشتی، شهرسازی و معماری، مشارکت های اجتماعی و مردمی، وظایف و رسالت هایی را تعریف 

کرده است. 
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 نقش بانک های تخصصی
 و توسعه ای در برنامه هفتم 

  هدف از تأسیس بانک های تخصصی 
و توسعه ای رســیدگی به شکست های 
بازار در تخصیــص منابع مالی و اهداف 
توســعه اقتصادی، توســط دولت ها و 
اولویت بخشی در انجام مسئولیت های اجتماعی در توسعه 
زیرساخت ها و صنایع زیربنایی کشــور و حمایت مالی از 
پروژه های بلندمدت و پرریسک در توسعه اقتصادی است که 

کمتر مورد توجه سایر نهادهای تامین مالی قرار می گیرد.
از منظری دیگر شاید تفاوت عمده این بانک ها با بانک های 
تجاری عمدتا ناشی از نوع اعتبارات و تسهیالت اعطایی در 
هماهنگی و هدفمند کردن فعالیت هــای تامین مالی این 
بخش با اهداف ملی، تخصیص منابع بلندمدت با شــرایط 
آسان و نرخ سود کمتر متناسب با مناطق جغرافیایی مختلف 
برای مشــتریان دارای اهلیت و صالحیت، ممانعت از بروز 
بحران های ناشی از فعالیت بخش خصوصی و ایجاد توازن 
در تامین مالی صنایع مــادر و زیربنایی در جایی که بخش 
خصوصی تمایل و رغبتی و یا عمال توان مالی یا امکانی برای 

حضور ندارد، خالصه می شود.
با وجود این به رغم همه تالش ها و اقداماتی که این نهاد های 
مالی متقبل شده اند، بررسی ها حاکی است نهادهای مذکور 
به دلیل شرایط حاکم بر بازارهای مالی و در فضای رقابتی با 
بانک های تجاری دچار چالش های عدیده و جدی شده اند 
و کمتر توانسته اند ماموریت و رسالت توسعه ای خود را ایفا 
کنند. حال سؤال اصلی این است که »در این شرایط چگونه 
می توان بهره وری بانک های تخصصی و توسعه ای را ارتقا داد 

و این موضوع مستلزم چه تدابیر و الزامات نهادی است؟«
همانگونه که اشــاره شــد بانک های تخصصی و توسعه ای 
به دلیل تکمیــل حلقه زنجیــره تامیــن و ارزش، نقش و 
اهمیت زیادی در رشد و توســعه اقتصادی کشور و تحقق 
اقتصاد مقاومتی دارند که براســاس مطالعات انجام شده 
عمدتا 4 فعالیت در مدل کســب وکار آنان شامل خدمات 
وام، سرمایه گذاری ها، خدمات مشــاوره و سایر خدمات و 
فعالیت های مالی و غیرمالی تعریف می شود و منابع مورد 
نیاز آنها از دولت و از طریق برنامه های توسعه ای در اختیار 
قرار می گیرد و بخشــی نیز از طریق جذب ســپرده است 
و عمدتا هدف این بانک ها هم حرکت در راســتای همان 
برنامه های توســعه ای خواهد بود ولی متأســفانه به دلیل 
تحریم های ظالمانه و کمبود منابع مالی، اســتمهال های 
متعدد به دلیل شرایط اقتصادی و افزیش نرخ ارز و بالطبع 
ناتوانی و گاه تمایل نداشــتن مشــتریان بــه بازپرداخت 
تســهیالت ارزی و ریالی به دلیل حمایت های نهادی، این 
بانک ها نیز برای حفظ مشــتریان و تامین منابع مورد نیاز 
و همچنین جبران ناترازی موجود می بایســت در شرایط 
رقابتی عالوه بر فعالیــت در بازار های پولی و مالی به دنبال 
جذب مشتریان جدید باشند که این موضوعات موجب آن 

می شود تا از رسالت اصلی خود باز مانند.
از دیگر مشکالت بانک های تخصصی و توسعه ای این است 
که از ســویی با تکالیف متعددی مواجه اند و از سوی دیگر 
همانند بانک هــای تجاری باید از قوانیــن و مقررات بانک 
مرکزی در نرخ سود سپرده گذاری، نرخ سود اعطایی، نوع 
تسهیالت، اخذ تضامین، نرخ سپرده قانونی، استفاده از وجوه 
اداره شده دولتی پیروی کنند و عمال تمایز و حمایت های 
خاصی از بانک های تخصصــی در مقابل بانک های تجاری 
وجود ندارد که موجــب ایجاد رقابــت ناعادالنه به خاطر 

ساختار و وظایف این نوع بانک ها می شود.
بر همین اساس، باید به این سؤال پاسخ داد که آیا مؤسسات 
تأمین مالی تخصصی و توسعه ای دولتی باید از همان قواعد 
ناظر بر سایر بانک های تجاری و خصوصی تبعیت کنند یا 

می بایست قوانین جداگانه ای بر آنها وضع شود؟
در مبانی نظری الگوهای موفق بانکداری توسعه ای در دنیا 
ابعاد شش گانه موفقیت این بانک ها را شامل محیط مساعد 
کشــور، احکام و تکالیف قانونی مشخص، تنظیم مقررات و 
نظارت، حاکمیت و مدیریت، پایداری مالی و ارزیابی عملکرد 
می دانند و حال بایــد گفت که آیا این ابعاد شــش گانه در 
بانکداری تخصصی و توسعه ای کشور کارکرد خود را دارند؟  
همچنین آیا اعمال محـدودیت ها بر نوع فعالیت و افزایش 
ســرمایه بانک های تخصصی به منظور بهبود روند نسبت 
کفایت ســرمایه می تواند به ایفای مسئولیت توسعه ای این 

نوع از بانک ها در این شرایط ویژه کشور منجر شود؟
به عنوان نمونه در موضوع افزایش ســرمایه بانک و کفایت 
سرمایه اگر سرمایه بانک توســعه ای به کل تولید ناخالص 
داخلی را مالک قرار دهیم مالحظه می شود که دامنه این 
شاخص در دنیا بین 0.4 تا 0.9 در نوسان بوده و این شاخص 
برای بانک صنعت و معدن ایران 0.2درصد است. بنابراین 
به صورت تقریبی می باید ســرمایه این بانک با ثابت بودن 
تولید ناخالــص داخلی به 1.6میلیارد دالر برســد. این در 
حالی است که سرمایه بانک صنعت و معدن 60هزار میلیارد 

ریال معادل 214میلیون دالر است.
بر این اساس ضروری است نهاد های سیاستگذار باز تعریف 
دقیقی از تکالیــف، وظایف، نوع فعالیت هــا، حمایت ها و 
چگونگی نظارت ها در حصول موفقیت و ارتقاي بهره وری 
این نوع بانک ها در برنامه هفتم توسعه اقتصادی ارائه کنند 
که در این خصوص پیشــنهادهایی متناســب با اهداف و 

ماموریت های این بانک ها به شرح زیر ارائه می شود:
  بازنگری در قوانین حاکم، از منظر عملیات بانکداری و 

نوع نظارت نهاد ناظر 
  افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه 

  بازنگری در حاکمیت شرکتی آنها به خصوص در بحث 
اختیارات هیأت مدیره 

  بازنگری در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان 
  تخصیص و پرداخت بودجه های مشــخص و پایدار در 

برنامه هفتم توسعه کشور 
   امکان سرمایه گذاری مستقیم در طرح های نیمه تمام 
تا مرحله راه اندازی و ســپس واگذاری آنها به بخش های 

خصوصی دارای اهلیت مالی و صالحیت حرفه ای

درحالی که گزارش بانک مرکزی از 

مسکن
تحوالت بازار مســکن تهــران در 
شهریورماه، از کاهش شیب تورمی 
این بازار حکایت دارد، مرکز آمــار ایران در گزارش 
جدید خود این موضوع را نفی کرده و از تداوم شتاب 

رشد قیمت در بازار مسکن تهران خبر داده است.
به گزارش همشــهری، بانک مرکزی که از ابتدای 
دهه90، منظم ترین تقویم انتشار آمار مربوط به بازار 
مسکن تهران را داشته، در گزارش اخیر خود میزان 
تغییر میانگین قیمت مسکن تهران را در شهریورماه 
1.1درصد اعــالم کرده بود. مرکز آمــار ایران که از 
ابتدای تابستان امسال دست به کار انتشار آمار ماهانه 
بازار مسکن تهران شــده اما  تورم مسکن تهران در 
شــهریورماه را 3برابر باالتر از مقدار بانک مرکزی 
محاسبه کرده و از رشد 3.3درصدی میانگین قیمت 

مسکن تهران در این ماه خبر داده است.

افزایش شیب گرانی مسکن
بازار مسکن بنا به سنت قدیمی نقل وانتقال در فصل 
تابستان، در این فصل با تب تورمی محسوسی مواجه 
است؛ اما شهریور و مهر از این شتاب تورمی کاسته 
می شود و به تدریج بازار مسکن نیز مانند سایر بازارها 
از روند کلــی اقتصاد پیروی می کنــد. این وضع به 
نسبت در گزارش بانک مرکزی مشــهود است اما 
در گزارش مرکــز آمار نبض تورم بازار مســکن در 
آخرین ماه از فصل تابســتان نیز تند می زند. طبق 
اعالم مرکز آمار ایران، در شهریور 1401 تورم ماهانه 
قیمت آپارتمان های مسکونی شهر تهران 3.3درصد 
بوده که مقدار آن نســبت به ماه قبــل 1.۵ درصد 
بیشتر است. بررسی داده های مرکز آمار ایران نشان 
می دهد در شهریورماه، شاخص قیمت آپارتمان های 

مسکونی شــهر تهران به عدد 1۵9.7واحد رسیده 
که نسبت به ابتدای سال 139۵حدود 9۵6درصد 
افزایش نشان می دهد. شاخص اعالم شده از سوي 
بانک مرکزی برای شهریور امسال نسبت به ابتدای 
سال139۵ بالغ  بر 980درصد افزایش نشان می دهد. 
از این منظر نمی توان بانک مرکزی را نسبت به مرکز 

آمار ایران به الپوشانی تورم مسکن متهم کرد.

هزینه خرید مسکن چقدر گران شده؟
طبق گزارش مرکز آمار ایران در شــهریور امســال 
میانگین وزنی قیمت مسکن شهر تهران به 46میلیون 
و 111هزار تومان رســیده که نســبت به شهریور 
پارســال )تورم نقطه به نقطه( 4۵.7درصد افزایش 
نشــان می دهد. این عدد 1.7واحــد درصد بیش از 
تورم نقطه به نقطه مســکن تهران در مردادماه است 
و بر صعودی بودن روند تورم ایــن بازار داللت دارد. 
به گزارش همشــهری، میانگین قیمت هر مترمربع 
زیربنای مسکونی شــهر تهران در شهریور پارسال 
معادل 31میلیون و 648هزار تومان بوده و شهروندان 
تهرانی بــرای خرید یک واحــد آپارتمان 7۵متری 
متناسب با الگوی مصرف با قیمت میانگین پایتخت 
باید 2میلیون و 374میلیون تومان هزینه می کردند. 
در شهریور امسال قیمت همین آپارتمان 7۵متری 
با قیمت میانگین تهران به 3میلیارد و 4۵8میلیون 
تومان رســیده و عماًل این خانوار تهرانی باید برای 
خرید چنین آپارتمانی یــک میلیارد و 8۵0میلیون 
تومان پول بیشتری بپردازد. در این میان برآوردهای 
همشهری نشان می دهد میانگین درآمد یک خانوار 
تهرانی در سال 1401احتماالً نزدیک به 170میلیون 
تومان خواهد بود و فقط هزینه تحمیل شده به تأمین 
مســکن این خانوار معادل 6.4برابر کل درآمد این 

خانوار در سال جاری است. این واقعه، عماًل طول دوره 
انتظار خانوارها برای تأمین مســکن ملی مورد نیاز 
خود را افزایش می دهد و به دلیل نبود ابزار حمایتی 
مناســب برای کمک به تأمین مالی خرید مســکن 
)نظیر وام های کالن و بلندمدت یا لیزینگ مسکن( 
راه خانه دار شــدن را  بــر روی متقاضیان مصرفی 

مسدود می کند.

دالیل آشفتگی بازار مسکن
آمارها در سطح کالن از آشفتگی تورمی بازار مسکن 
حکایت دارند. فارغ از اینکه این تورم همسو با تورمی 
کشور است یا نه، توجه به این نکته ضروری است که 
مسکن به عنوان نیاز اساسی مردم و یک کاالی صد 
درصد تولید داخل، نمی تواند و نباید همسو با تورم 
عمومی و حتی باالتر از آن رشد کند؛ اما ازآنجایی که 
بخش قابل توجهی از هزینه مسکن به زمین مربوط 
می شود و زمین در طول دهه های گذشته در قالب 
یک کاالی سرمایه ای قابل واگذاری به شدت درگیر 
سفته بازی و سوداگری شــده، عماًل قیمت مسکن 
از این محل نیــز با تورم مواجه بوده اســت. در این 
وضعیت، تخریب ساختمان های نه چندان قدیمی 
و احداث سازه های مســکونی با تراکم باالتر در آنها 
به شدت سودآور اســت و از این طریق نه تنها بخش 
قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی برای کســب 
سود سازنده ها نابود می شــود، بلکه زمینه ای برای 
گران سازی پیوسته مسکن نیز به وجود می آورد. از 
سوی دیگر، بخش دوم هزینه تولید مسکن مستقیماً 
به بهای نهاده های ســاختمانی مربوط می شود که 
رشــد قیمت آنها در اثر تنش های اقتصادی ناگزیر 
است؛ اما نکته اینجاست که تغییر قیمت نهاده های 
ساختمانی با همان نسبتی که روی احداث ساختمان 

نوساز اثرگذار اســت، برای قیمت گذاری واحدهای 
دارای عمر باالتر نیز مدنظر قرار می گیرد؛ به گونه ای 
که در جریان تغییر هزینه های ساخت، عماًل قیمت 
واحدهای مسکونی موجود با معیار ارزش جایگزینی 
سنجیده می شود. روی دیگر این سکه، باالتر رفتن 
قیمت واحدهای نوســاز در مقایســه با واحدهای 
مسکونی موجود اســت که یک دور تسلسل گرانی 
در بازار مســکن ایجاد می کند و نتیجه آن در بازار 
فعلی کاماًل مشهود است. از زاویه دیگر، بازار مسکن 
تا اینجای کار مبهم ترین و شاید مافیایی ترین بازار 
اقتصاد ایران بوده که سیاستگذار کمترین اطالعات 
را در مورد آن داشــته و کمترین ابزار شفاف ساز و 
مالیاتی برای آن تمهید شده است. در این وضعیت، 
سوداگری مسکن که به نوعی موتور تولید تورم های 
مقطعی و شدید در این بازار است با دور باال فعالیت 
می کند و هیچ امکانی نیز برای مهار آن وجود ندارد. 
فعال ســازی کامل ســامانه ملی امالک و اسکان، 
اعمال درست و کارشناســی مالیات بر عایدی برای 
سرمایه گذاری و ســوداگری در بازار مسکن و البته 
معافیت کامل مسکن مصرفی از این مالیات، اجرای 
درست و نه شــعاری نهضت ملی مسکن و با هدف 
تأمین مسکن زیست پذیر برای مردم در کالنشهرها، 
خروج اجبــاری بانک ها از حوزه تولیــد و مالکیت 
مسکن و البته اصالح سازوکار صنف مشاوران امالک 
و تغییر ماهیت آنها از دالل ملی بــه کارگزار ملی، 
اقداماتی اســت که می توانــد در میان مدت نتایج 
خوبی برای ساماندهی بازار مسکن داشته باشد؛ اما 
پیش از همه، دولت، مجلس و قوه قضاییه باید برای 
شفاف ســازی حوزه امالک به اجماع کامل برسند 
و تمام قد برای شــفافیت اطالعاتی این حوزه وارد 

عمل شوند. 

مرکز آمار ایران:

گرانی مسکن تهران ادامه دارد
مرکز آمار ایران، شیب تورم بازار مسکن تهران در شهریور را 3برابر تورم اعالم شده از سوی بانک مرکزی برآورد کرد

تاسیس قرارگاه دیپلماسی غذایی 
نایب رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی: دولت بر ایجاد زیرساخت های سیاسی توسعه تجارت کشاورزی تمرکز کند

توســعه تجارت محصوالت کشــاورزی با توجه به 

کشاورزی
ظرفیت های ایران در حوزه تولید محصوالت باغی و 
زراعی گوناگــون و قابلیــت بــاالی ارزآوری این 
محصوالت دغدغه فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان این محصوالت 
بوده است به ویژه اینکه حجم تولید بسیاری از محصوالت فراتر از 
تقاضای داخلی است و در برخی محصوالت مثل پسته و زعفران و 
برخی محصوالت باغی ایران از مزیت صادراتی برخوردار است. وزیر 
جهادکشاورزی اخیرا و در حاشیه سفر معاون اول رئیس جمهور و 
هیأت همراه به روسیه برای شرکت در مجمع اقتصادی خزر، با اشاره 
به اینکه پس از 16ســال قرارگاه دیپلماســی غذایــی در وزارت 
جهادکشاورزی ایجاد شــده، از افزایش حجم تجارت محصوالت 
کشــاورزی ایران با ایجاد این قرارگاه خبــر داد و گفت: در دولت 
سیزدهم توانستیم بازار ســیب را برای پاکستان باز کنیم که برای 
امنیت باغداران 22استان کشور بسیار حائز اهمیت است. سیدجواد 
ساداتی نژاد از ایجاد بازارهای جدید برای محصوالت کشاورزی در 
مسیر تعامالت با کشورهای حاشیه خزر خبر داد و افزود: افزایش 
80درصدی حجم تجارت کشاورزی با روسیه نشانگر عزم جدی 2 
کشور در توسعه روابط کشاورزی و همچنین برای توسعه سیاست 
همســایگی دولــت ســیزدهم اســت. او پیش بینی کــرد طبق 
برنامه ریزی ها ظرف یک ســال آینده و در گام اول، حجم تجارت 

کشاورزی بین 2 کشور تا 6 میلیارد دالر افزایش  یابد.

ظرفیت ها و موانع توسعه تجارت کشاورزی
نایب رئیس اتحادیه ملــی محصوالت کشــاورزی در گفت وگو با 
همشــهری درباره وضعیت کنونی تجارت محصوالت کشاورزی 
به همشــهری گفت: ایران هم اکنون در زمینــه تولید محصوالت 
کشــاورزی و صنایع تبدیلی از موقعیت اســتراتژیکی در منطقه 
برخوردار است که این موقعیت باعث می شود که بتوانیم همراه با 
تجارت سیاستگذاری های خود را داشته باشیم. صدرالدین نیاورانی 

با اشاره به اینکه کریدور شــمال جنوب یکی از مباحث مهم طرح 
شده در سفر معاون اول رئیس جمهوری به روسیه است، افزود: این 
کریدور آرزوی روسیه برای دستیابی به آب های گرم خلیج فارس 
را با هدف تجارت از این مسیر برای این کشور امکان پذیر می کند و 
به موازات توسعه تجارت از این مسیر، استفاده از مسیرهای خالی 
کامیون ها، قطار یا هر وسیله ارتباطی دیگری که در این مسیر مورد 
استفاده قرار می گیرد، می تواند برای ایران تجارت سودآوری باشد 
و امتیازات خاصی داشته باشد. او با اشاره به تمایل بخش خصوصی 
برای استفاده از این امتیازات، به سابقه تاریخی ناموفق ایران در این 
حوزه اشاره کرد و گفت: تجربه نشان داده که ما در سال های گذشته 
نتوانستیم از تجارت با کشورهایی که حضور سیاسی خوبی در آنها 
داریم، بهره خوبی ببریم و حجم کل تجارت ما با کشورهای سوریه، 
عراق و افغانستان موید این گفته است. نیاورانی با تأکید بر ضرورت 
ایجاد زیرساخت های سیاسی الزم برای توسعه تجارت در منطقه 
گفت: اگر این زیرساخت ها فراهم نباشــد، قرارگاه امنیت غذایی 
مورد اشاره وزیر جهادکشــاورزی نخواهد توانست به اهداف خود 

دست یابد.

قوانین و مقررات بازدارنده
نایب رئیس اتحادیــه ملی محصوالت کشــاورزی در زمینه موانع 
غیرسیاســی صادرات محصوالت کشــاورزی گفت: ما مقررات و 
قوانین و بخشــامه های یک شــبه ای داریم که اقتصاد ایران را در 
مقابل همسایگان در منطقه ضعیف می کند. نیاورانی به تصمیمات 
آنی ســال های اخیر درخصوص ممنوعیت یا آزاد شدن صادرات 
محصوالت کشاورزی و غذایی به مقاصد صادراتی یا وضع تعرفه های 
صادراتی اشــاره کرد و افزود: هیچ کشوری در دنیا تعرفه صادراتی 
به محصوالتش نمی دهد، اقدامات این چنینی زمینه صادرات موفق 
را از بین می برد و زمینه های دستیابی این قرارگاه به اهداف تعیین 
شده را کمرنگ می کند. این فعال اقتصادی به مشکالت حمل ونقل 

به عنوان یکی از اساسی ترین مشــکالت صادرکنندگان اشاره کرد 
و افزود: هم اکنــون کانتینرهای یخچالی مناســب برای صادرات 
محصوالت کشــاورزی به کشورهای سردســیری مثل روسیه در 
ایران وجود ندارد؛ به ایــن صورت که تمــام کانتینرهای موجود 
برای کاهش دمای 30 تا 40درجه باالی صفر به دمای منهای یک 
تا منهای 2درجه طراحی شــده اند و کانتینرهایی برای رســاندن 
دمای منهای 30 و منهای 40درجه به سطح منهای 2 در دسترس 
صادرکنندگان نیست، این در حالی است که کانتینرهای محصوالت 
کشاورزی در فصل زمستان در بخشی از مسیر خود به کشور روسیه 
از کوهستان هایی با دمای 30 تا 40درجه زیر صفر عبور می کنند و 
این دمای پایین، محصوالت را تخریب می کند. همچنین کشتی های 
ایران به چنین سیستم هایی مجهز نیستند و به طور کلی وقتی ولگا 
یخ می زند امکان عبور از این مسیر را از دست می دهند و نمی توانند 
از آستاراخان باالتر بروند و این یکی از اساسی ترین مشکالت فنی 

برای توسعه تجارت با کشورهای حاضیه خزر است.

بازارهای عمده محصوالت کشاورزی
نایب رئیــس اتحادیه ملی محصوالت کشــاورزی درباره بازارهای 
محصوالت کشاورزی عمده کنونی و بازارهای هدف این محصوالت 
گفت: امروز ســیب، کیوی و انار در 6مــاه دوم محصوالت عمده 
صادراتی ما هستند. ما با توجه به تحریم ها نمی توانیم به کشورهای 
اروپایی و خــاور دور مثل ژاپن و کره جنوبی صــادر کنیم و به این 
شرایط، بازار هدف ما را به ناچار به کشورهای همسایه محدود کرده 
است. نیاورانی اضافه کرد: در ســال های اخیر صادرات محصوالت 
کشاورزی به هند نیز انجام می شود که البته مشکالتی را در نحوه 
صادرات به این کشــور داریم، اما عالوه بر هند، ما به چین به عنوان 
یک بازار جدید نگاه می کنیم. قراردادهای خوبی با این کشور بسته 
شده اما دولت باید مکانیزم تجارت با این کشور را مدیریت کند تا به 

آشفتگی هایی که در حوزه تجارت با هند داریم، مبتال نشود.

مقصود اسعدی سامانی
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی 

گــران   صنعتــی  هوانــوردی،  صنعــت 
محســوب می شــود. اگــر می خواهیــم 
صنعت پویا داشته باشیم، باید هزینه آن 
را بپردازیم. با وجود   20ایرالین، طبق اعالم 
ســازمان هواپیمایی 173فروند هواپیمای 
فعال در نــاوگان وجــود دارد. از این تعداد 
عمال 115فروند هواپیما توانایی پرواز دارند.

مصطفی رجبی مشهدی
 سخنگوی صنعت برق 

بــه اذعــان فعــاالن بخــش صنعــت در 
تابســتان امســال بــا وجــود محدودیت ها 
رشد مصرف برق اتفاق افتاد. مصرف برق 
در بخش صنایع رشد 15درصدی داشته و 
در بخش فــوالد نیــز در مردادماه امســال 
رشــد ۶5درصدی اتفــاق افتاده اســت. در 
حوزه صرفه جویی و مدیریت مصرف نیز در 
بخش خانگی امسال خاموشی نداشتیم. 

سید رضا فاطمی امین
وزیر صنعت، معدن و تجارت 

با تولید پهپادهــا، بالگردها و هواپیماهای 
پهــن پیکــر و باریک پیکــر و هواپیماهــای 
ســبک زیر 20نفر در کشــور، هم اکنون در 
بخش پهپادها به اوج رســیده ایم و در این 
حوزه صادرکننده بســیار خوبی هســتیم، 
برای نخستین بار دفتر صنایع هوایی را در 

وزارتخانه تاسیس شده است.

یادداشت

قیمت میوه های پرفروش در میادین
عرضه میوه های نوبرانه  پاییزی در میادین میوه و تره بار آغاز 
شده و این اقالم با قیمت مناســب تری نسبت به میوه های 
تابستانه به فروش می رسند. نرخنامه میادین میوه و تره بار 
شــهرداری تهران نشــان می دهد قیمت برخی میوه های 
تابستانه در آغاز سومین هفته پاییز تغییراتی داشته و برخی 
ازجمله سیب گالب و آلو کاهش قیمت داشته اند. در برخی 

میوه ها نیز رشد قیمت مشاهده می شود.

قیمت در میادین

کیلوگرم/ تومان

تغییرات 9ماهه قیمت 
غذاهای آماده

مقایســه قیمت کنونی فروش غذاهای آماده و 
نیمه آماده در ســوپرمارکت ها و فروشــگاه های 
زنجیره ای، با نرخ های 9ماه پیش حاکی از افزایش 
60 تا 70درصدی قیمت این محصوالت اســت. 
جزئیات این مقایسه نشان می دهد عمده تغییرات 
قیمت در ۵ماه اخیر و متناســب با رشــد قیمت 
کاالهای اساسی به عنوان مواداولیه این محصوالت 
رخ داده است. تقاضا برای غذاهای آماده شرکتی  
دو ســال گذشــته به دلیل مالحظات بهداشتی 

مربوط به کرونا رشد زیادی داشت.

میادین

چهره ها

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان
دی 1400
مهر 1401

43.800هانی
75.000

دی 1400
مهر 1401

35.000نامی نو
58.000

دی 1400
مهر 1401

30.000چیکا
48.500

دی 1400
مهر 1401

44.000چیکا
69.000

دی 1400
مهر 1401

38.800آرمیتا
64.000

دی 1400
مهر 1401

18.500نامی نو
27.000

دی 1400
مهر 1401

42.500هانی
74.000

دی 1400
مهر 1401

25.000رباط
40.000

نارنگی 
تخم ژاپنی

13.000

گریپ 
فروت
12.000

 سیب 
قرمز

18.800

لیمو 
شیرین
16.500

سیب 
گالب

23.500
انگور 

شاهرودی

19.500
 آلو 

زرد طال

22.000

انار

15.700

 خورش قورمه سبزی
   285گرمی

خورش قیمه با گوشت 
180گرمی

 الویه مرغ 
 500گرمی

خورش کرفس با گوشت   
285گرمی

خوراک بندری
 450گرمی

خورش قیمه بادمجان 
285گرمی

کالب ژامبون گوشت و مرغ 
60درصد

 ساندویچ فیله مرغ
 150گرمی

محمدحسن ترابی؛ کارشناس اقتصادی و رسانه

دی
شی

خور
د 

حام
ی/ 

هر
مش

س: ه
عک



ژنرال 
صدرنشین

بیست!
2نتیجه آرمانی روبه روی قهرمان قــاره آفریقا و 
یکی از بهترین تیم های آمریکای جنوبی در 2نبرد 
دوســتانه، تیم ملی ایران را به صعودی جالب در 
رنکینگ فیفا رسانده اســت. ایران در رده بندی 
جدید تیم های ملی در رده بیستم قرار گرفته است. 
تیم ملی با اختالفی کم نسبت به ژاپن، صدرنشین 
تیم های آسیایی در این رنکینگ به شمار می رود و 
کره جنوبی، استرالیا، قطر و عربستان که همگی 
در جام جهانی حاضر هستند، در رده بعدی دیده 
می شوند. تیم ملی در رنکینگ جدید فیفا، باالتر از 
تیم هایی مثل صربستان، سوئد، لهستان، شیلی، 
نیجریه و روسیه دیده می شــود. در بین تیم های 
همگروه تیم ملــی در جام جهانی امــا ایران، در 
پایین ترین رده دیده می شود. در رنکینگ تازه فیفا، 
انگلیس در رده پنجم حضور دارد، آمریکا شانزدهم 
است و ولز نیز در رده نوزدهم حضور دارد. تیم ملی 
در نخستین مقطع حضور کارلوس کی روش، برای 
مدت بسیار زیادی صدرنشین تیم های آسیایی در 
رنکینگ فیفا به حساب می آمد. این صدرنشینی 
بعد از شکســت روبه روی ژاپن در دوره قبلی جام 
ملت ها از دســت رفت و مدت زیادی طول کشید 
تا فوتبال ایران دوباره قدرت شــماره یک فوتبال 
آســیا لقب بگیرد. البته که این رنکینگ بیشتر از 
همیشه قبل از قرعه کشی جام جهانی برای ایران 
مفید بود. تیم ملی می توانست با یک رنکینگ بهتر 
به سیددوم قرعه کشی برسد. همانطور که آمریکا با 
یک فاصله جزئی در سیددوم قرار گرفت. ایران اما 
به عنوان تیمی در سیدسوم، راهی قرعه کشی جام 
شد. تیم ملی نسبت به رنکینگ قبلی، 2پله صعود 
کرده و حاال به یکی از بهترین رده های تاریخ اش در 
این رده بندی رسیده است. این وضعیت البته نباید 
فوتبال ایران را فریب بدهد. بهترین رده تاریخ ایران 
ســال2006 قبل از جام جهانی آلمان با ایستادن 
روی سکوی پانزدهم رقم خورد اما عملکرد تیم ملی 
در این جام اصال در خور توجه نبود. این رنکینگ هم 
زمانی بیشتر از همیشه اهمیت خواهد داشت که 

با یک نتیجه درخشان در جام جهانی همراه شود.

 هشتمین هفته از لیگ برتر، به سوت و کورترین 
شکل ممکن شــروع شــد. در روز اول برگزاری 
دیدارهای این هفته، هر دو مسابقه با تساوی بدون 
گل به پایان رسید. ذوب در زمین نساجی دوباره به 
روند موردعالقه اش در تساوی بازی ها برگشت و 
دیدار پیکان و آلومینیوم نیز هیچ گلی نداشت. تنور 
لیگ اما در روز دوم با بازی حساس فوالد و استقالل 
داغ شد. اولین برخورد نکونام و ساپینتو در فوتبال 
ایران در حالی رقم خورد که ســرمربی استقالل 
به دلیل محرومیت از روی سکوها بازی را دنبال 
می کرد و خبری از جنب و جوش همیشگی اش 
در کنار زمین نبود. 16 دقیقه بعد از شروع بازي، 
فوالد به گل اول رسید. مهم ترین اتفاق این نیمه 
برای فوالدی ها، مصدومیت کریستوفر کنت بود. 
شهاب گردان که به جای گلر خارجی فوالد راهی 
زمین شده بود، در همان ابتدای نیمه دوم یک دفع 
ناقص بسیار بد روی ضربه قایدی داشت و دقایقی 
بعد با یک اشتباه بزرگ در خروج از دروازه و یک 
خطای محاسباتی، منجر به تســاوی بازی شد. 
این بازی دو صحنه داوری بسیار بحث برانگیز هم 
داشت. هر دو بار رضا میرزایی درون محوطه جریمه 
حریف سرنگون شد. داور یک بار برای شبیه سازی 
به میرزایی کارت زرد نشان داد و بار دوم نیز، کرنر 
گرفت. آبی ها به شدت به تصمیم های داور معترض 
بودند. این بــازی دوباره جــای خالی کمک داور 

ویدئویی را در فوتبال ایران پررنگ کرد.
ســاعاتی بعد از این بازی، سپاهان و پرسپولیس 
یک نبرد بسیار ناامیدکننده را در اصفهان پشت 
سر گذاشتند. یک مسابقه به شدت احتیاط آمیز 
که 2 تیم در آن موقعیت چندانی هم نساختند و 
ظاهرا هر دو طرف از تساوی بدون گل راضی بودند. 
بازی اصفهان بیشتر از هر اتفاق دیگری، فقط خطا 
داشت. نبرد کسل کننده ای که در آن هیچ ردپایی 
از طراوت دیده نمی شد و عملکرد بازیکنان 2 تیم 

در آن اصال قابل دفاع نبود.
این هفته، ملوان باالخره اولیــن برد فصلش را به 
دست آورد و در خانه، نفت آبادان را 2 بر یک شکست 
داد. این نتیجه، پایانی بــرای تیره روزی های تیم 
مازیار در این فصل بود. ســاکت الهامی و تیمش 
هم در زمیــن مس کرمان به پیروزی رســیدند و 
یکی از 2 تیم مهمان برنــده این هفته لیگ بودند. 
بهترین عملکرد اما ســهم تیم مهمان بازی نفت 
مسجدسلیمان و گل گهر شد. شاگردان قلعه نویی 
5 بار دروازه نفت مسجدسیلمان را باز کردند و یک 
آتش بازی واقعی به راه انداختند. این دومین شکست 
پرگل متوالی نفت مسجدسلیمان بود. تراکتور هم 
بعد از برد خوب هفته گذشته مقابل پرسپولیس، 
این بار در زمین مس رفسنجان با یک گل شکست 
خورد و اصال نمایش خوبی نداشت. لیگ برتر حاال 
صاحب 3 تیم 15 امتیازی شده و گل گهر با تفاضل 
بهتر، صدرنشین لیگ به شمار می رود. در قعر جدول 

نیز جای ملوان با نفت تغییر کرده است.

سوژه روز
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سامورایی تر از ژاپن!
شاگردان وحید شمسایی، در آماده ترین شکل 
ممکن خودشان را آماده سیزدهمین قهرمانی 

فوتسال در آسیا کرده اند

20

منچستریونایتد هم به جمع 
غول هایی پیوست که از بازیکنان 

ایرانی گل خورده اند

اعاده حیثیت؟کریم در باشگاه بزرگان
گفته می شود یزدانی با قراردادی 

800 میلیونی به 92 کیلوگرم می آید تا 
دیداری جذاب با قاسمپور داشته باشد

1818

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده

ژاپن

ایران
20:30

تایلند

ازبکستان
17:30

فوتسال جام ملت های آسیا

آث میالن

یوونتوس
19:30

سری آ  ایتالیا

چلسی

برایتون

ولورهمپتون

تاتنهام

17:30

20:00

لیگ برتر انگلیس

منچسترسیتی

ساوتهمپتون
17:30

بایرلورکوزن

شالکه
17:00

بوندس لیگا آلمان

دورتموند

بایرن مونیخ
20:00

پورتیموننزه

پورتو
20:30

لیگ برتر پرتغال

رنس

پاری سن ژرمن
22:30

لیگ یک فرانسه

ختافه

رئال مادرید
22:30

اللیگا اسپانیا

عصر 
اشتباهات
سهل انگاری مدافعان استقالل، 
اشتباه دروازه بان فوالد و تصمیمات 
بحث برانگیز داوری باعث شد تا 
یكی از مهم ترین بازی هفته برنده ای 
نداشته باشد

گزارش بازی

کالسیکوصفر
0

0

سپاهان

پرسپولیس

ی|
سای

 پار
یام

س| پ
  عک

   

تساوي بي رمق پرسپوليس و سپاهان 
در مسابقه اي كه انتظارات را برآورده نكرد و گل گهر را به صدر جدول فرستاد

ح|
صال

ی 
جتب

س| م
  عک

   

1

1

استقالل

فوالد
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دیگر 4تا نزنید

تکلیف همه روشن شد

عجله نکنید

یکــی از خوبی های فوتبــال ایران 
این اســت که مربیانش تحت هر 
شرایطی یک توجه برای ناکامی 
پیــدا می کنند. امســال حمید 
مطهــری در نســاجی تیم خوبی 
ساخته که بحثی هم در موردش وجود 
ندارد، اما این تیم در هفته هشتم برابر مهمانش ذوب آهن به 
تساوی بدون گل رسید تا شنونده یکی از آن بهانه های معرکه 
باشیم. مطهری همه  چیز را به برتری 4گله هفته قبل نساجی 
برابر نفت مسجدسلیمان ربط داد و گفت: »تیمی که در فاصله 
5 روز آن فشار وحشتناک را بیاورد و با 4 گل به پیروزی برسد 
یک مقدار بازســازی ذهنی و فیزیکی اش ســخت می شود. 
بازیکنان ما به لحاظ ذهنی خســته بودنــد.« یعنی چون در 
یک بازی 4گل زدید، دیگر ذهن بچه ها برای مســابقات بعد 
نمی کشد؟ پس نقش کادر فنی چیست؟ خوب دیگر 4تا نزنید.

انصافا حرکات ساپینتو طوری است 
که دفاع کردن از او را دشوار، بلکه 
ناممکن می کند. حتی کسانی که 
از تیم او راضی هستند هم نسبت 
به رفتارهای ســرمربی استقالل 
انتقاد دارند و معتقدند این خشــم 
غیرقابل مهار و غیرموجه، فقط به ضرر باشگاه تمام می شود. 
ساپینتو بازی مهم با فوالد را به خاطر اخراج در برابر گل گهر از 
دست داد و البته محرومیت او همچنان ادامه خواهد داشت. 
در این بین اما حسن آقای روشن مثل همیشه حضوری به 
موقع در صحنه داشــت و تکلیف کار را با یک جمله روشن 
کرد: »ســاپینتو مریض است.« شــاید در برداشت اول به 
سرمربی استقالل بر بخورد، اما اگر او اظهارنظرهای روشن 
در مورد بقیه مربیان خارجی این تیم را مرور کند، درخواهد 

یافت که حسن آقا به او لطف هم داشته است! 

چندی پیش که خبر مصدومیت شیخ 
دیاباته منتشر شــد، بررسی های 
پزشکی نشان می داد ممکن است 
او تا بعد از مســابقات جام جهانی 
قادر به حضور در میادین نباشد. با 
این حال گویا شرایط مهاجم مالیایی 
بهتر از حد انتظار بوده و این بازیکــن تمریناتش را آغاز کرده 
است. شرایط طوری است که گفته می شود شاید شیخ پیش از 
وقفه مجدد در لیگ برتر امکان بازی برای تیم را داشته باشد، اما 
بهتر است مسئوالن پرسپولیس در این مورد زیاد عجله نکنند. 
از یک سو سوابق دیاباته نشان می دهد که او برخالف قد و هیکل 
تنومندش زیاد مصدوم می شود و از سوی دیگر پرسپولیس هم 
در زمینه بازی دادن عجوالنه به نفرات آســیب دیده و تشدید 
مصدومیت آنها مثل امید عالیشاه و وحید امیری کارنامه خوبی 
ندارد. در نتیجه خوب است پرسپولیسی ها خویشتن دار باشند.

نكته بازی

آخرین مسابقه تیم ملی فوتسال ایران در جام ملت ها امروز برگزار 
خواهد شد. تیمی که رقبا را یک به یک از دم تیغ گذرانده و با قدرت 
خودش را به دیدار فینال رسانده است. ایران در طول جام، با اختالف 
فاحشی بهترین تیم مسابقات بوده و رقبا را به شدت آزار داده است. 
تیم شمسایی در نخستین مسابقه، 8بار دروازه اندونزی را باز کرد و 
از همان ابتدا خودش را یک مدعی جدی نشان داد. ایران در مسابقه 
دوم، 10 گل به چین تایپه زد و در نبرد سوم با وجود تشریفاتی بودن 
دیدار با لبنان، به 9 گل رسید تا با 24گل زده و تفاضل گل مثبت 23، 
به عنوان سرگروه راهی مرحله حذفی شود. در دور حذفی هم رقبا 
چالشی برای تیم ملی نبودند. ایران در مسابقه یک چهارم نهایی، 8 بار 
دروازه ویتنام را باز کرد و در نیمه نهایی نیز توانست بدون خوردن 
گل، 5 بار توپ را از خط دروازه تایلند عبور بدهد. 5 پیروزی مقتدرانه 
در 5 بازی، تیم ملی را در اوج شایستگی به فینال آسیا رسانده است. 
در مقابل اما اوضاع برای ژاپن مثل همیشه نبوده و آنها در این جام، 
تیم فوق العاده ای نشــان نداده اند. ســامورایی ها جام را با شکست 
2بر یک در مقابل عربستان شــروع کردند. نتیجه ای که یک شوک 
بزرگ برای این تیم به شــمار می رفت. آنها با زدن 6 گل به کره، به 
جام برگشتند و در مسابقه ســوم نیز ویتنام را شکست دادند تا در 
یک رقابت میلی متری، به عنوان سرگروه راهی مرحله بعدی شوند. 
نمایش ژاپن در یک چهارم نهایی روبه روی اندونزی نیز ایده آل نبود 
و این تیم به سختی و در لحظات پایانی حریف را شکست داد. ژاپن 
در نیمه نهایی نیز گل اول را از ازبکستان خورد و در نیمه دوم، این 

شکست را به یک پیروزی خفیف تبدیل کرد.
فینال ایران و ژاپن، تکراری ترین مســابقه در جام ملت های آسیا 
به شــمار می رود. 2 تیم بارها در چنین موقعیتی روبه روی هم قرار 
گرفته اند و تجربه این نبرد را دارند. نخستین حضور مشترک 2 تیم 
در دیدار نهایی جام ملت ها، در چهارمین دوره رقابت ها اتفاق افتاد. 
جایی که تیم ملی توانست در مسابقه نهایی، 6 بار دروازه ژاپن را باز 
کند و قهرمانی این رقابت ها را جشن بگیرد. یک سال بعد، تیم ملی 
این بار در خانه به فینال آسیا رسید و با درخشش ستاره هایی مثل 
حیدریان، شمسایی و کشاورز، حریف را با نتیجه 6 بر 4 شکست داد. 
یک سال بعد 2 تیم باز هم در دیدار نهایی جام ملت ها با هم روبه رو 
شدند و این بار ایران با نتیجه 5 بر 3 از سد حریف گذشت تا سومین 

برد متوالی اش در فینال آســیا روبه روی این تیم را جشــن بگیرد. 
سال2005 در ویتنام، 2 تیم برای چهارمین بار در فینال آسیا با هم 
برخورد کردند و این بار تیم ملی ایران با نتیجه 2 بر صفر برنده شد تا 
بزرگ ترین کابوس را برای سامورایی ها بسازد. بهترین برد تیم ملی 
فوتسال ژاپن روبه روی ایران در سال2006 به دست آمد. جایی که 
ژاپنی ها با نتیجه 5 بر یک در نیمه نهایی برنده شدند و اجازه ندادند 
تیم ملی به فینال جام راه پیدا کند. یک ســال بعد اما ایران با بردن 
ژاپن در فینال با 4 گل از این تیم انتقام گرفت. بعد از آن ایران و ژاپن 
2 بار دیگر در فینال آسیا با هم مسابقه دادند. فینال اول سال2014 
با بردن ژاپن در پنالتی ها تمام شــد و فینال دوم در سال2018 با 
برتری 4 بر صفر تیم ملی به پایان رسید. ایران و ژاپن تا امروز 7 بار 
در فینال آسیا با هم روبه رو شده اند و سهم تیم ملی، 6 برد بوده است. 
ژاپن تا امروز هرگز موفق نشــده در وقت های قانونی دیدار فینال، 
ایران را شکست بدهد. در مجموع نیز تیم ملی ایران با 12 قهرمانی 
پرافتخارترین تیم قاره به حساب می آید و ژاپن فقط در 3 دوره جام را 
باالی سر برده است. ژاپنی ها البته با 6 نایب قهرمانی در این رقابت ها، 

از حیث باختن در فینال رکورددار هستند.
روی کاغذ، همه  چیز کامال به ســود تیم ملی ایران به نظر می رسد. 
تیم شمسایی به شــدت قدرتمندتر از رقیب ظاهر شده و تورنمنت 
فوق العاده ای داشته است. با این حال پسران شمسایی باید مراقب 
باشند که روبه روی حریف غافلگیر نشــوند چرا که ژاپن در دفاع، 
تیم خوبی به نظر می رسد و با یک استراتژی کامال دفاعی روبه روی 
ایران قرار خواهد گرفت. شمســایی در جایگاه بهترین گلزن تاریخ 
فوتسال در قاره آســیا، 8 بار برنده جام ملت ها شده و حاال به دنبال 
نخستین قهرمانی به عنوان یک سرمربی است. هدایت تیم ملی ژاپن 
نیز برعهده چهره سرشــناس فوتبال این کشــور کنچیرو کوگوره 
است؛ بازیکنی که سابقه حضور در فوتسال اسپانیا را داشته است. او 
به عنوان بازیکن هرگز قهرمان جام ملت ها نشده است. ژاپنی ها مثل 
همیشه روی درخشش بازیکنان متولد شده در خارج از ژاپن حساب 
باز کرده اند. از هیگور پیروس روی خط دروازه تا آرتور اولیرا، آنتونیو 
هیراتا و وینیســوس کریپالدی که اصالتی برزیلی دارند. همه  چیز 
برای برگزاری یک نبرد تماشــایی آماده به نظر می رسد و تیم ملی، 

خودش را مهیای سیزدهمین قهرمانی در این جام می کند.

سامورایی تر از ژاپن!
شاگردانشمسایی،درآمادهترینشکلممکنخودشانراآمادهسیزدهمینقهرمانیفوتسالدرآسیاکردهاند

شــاید یکی از مشــهورترین خاطرات به جا مانده از دوران حضور 
محمود فکری روی نیمکت استقالل، مربوط به زمانی می شد که او 
در پایان بازی با فوالد در اهواز بدون اینکه متوجه دوربین های روشن 
در اطرافش شود، از یک عبارت بســیار زشت و جنجالی علیه جواد 
نکونام استفاده کرد. این عبارت تا مدت ها فکری را در کانون حواشی 
قرار داد و حتی باعث محرومیت او شــد. نکونام هم البته بعدا جواب 
سرمربی وقت استقالل را داد. حاال اما یک بار دیگر حضور در اهواز با 
یک جنجال بزرگ برای محمودخان همراه شده است. او که هم اکنون 
هدایت سایپا را برعهده دارد، در حالی این هفته در لیگ یک به مصاف 
استقالل خوزستان رفت که به دلیل محرومیت از روی سکو تیمش 
را هدایت می کرد. حتی این مسئله هم از تنش و حواشی جلوگیری 
نکرد، به طوری که فکری نســبت به برخی الفاظی که نزدیکان تیم 
حریف علیه او به کار می بردند حساس شد و اعتراض کرد. گالیه او به 
درگیری فیزیکی اش با فرشاد بختیاری زاده مربی گلرهای تیم حریف 
منجر شد و در ادامه تا زد و خورد و برخورد فیزیکی بازیکنان، مربیان 
و حتی توپ جمع کن ها در زمین ادامه یافت. این بازی عجیب و غریب 

نهایتا با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید.

در شرایطی که هواداران فوتبال منتظر رویارویی مهدی طارمی و سردار آزمون در دیدار 
پورتو و لورکوزن در لیگ قهرمانان اروپا بودند، نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه حاال ممکن 
است زوج خط حمله تیم ملی ایران در جام جهانی قطر اصال تشکیل نشود. ماجرا به همان 
شب کذایی برمی گردد؛ زمانی که طارمی در ترکیب اصلی تیم پرتغالی قرار گرفت، یک 
گل مردود زد و با 2 پاس گل زمینه ساز پیروزی مهم تیمش شد، اما سردار آزمون روی 
نیمکت ذخیره ها بود و درست زمان تعویض برای حضور در زمین، احساس درد کرد. 
نهایتا به نظر می رسید این احساس درد، تنها امکان حضور در همان مسابقه را از ستاره 
ایرانی لورکوزن گرفته باشد، اما موضوع بیخ دارتر از اینها بود و آزمایش های بعدی نشان 
داد آزمون دچار کشیدگی همسترینگ شده؛ مصدومیتی که 5 تا 6هفته او را از میادین 
دور نگه خواهد داشت. این اتفاق در شرایطی رخ داده که تا آغاز جام جهانی هم دقیقا 
6هفته زمان باقی مانده و به این ترتیب روشن نیست که آزمون به بازی های قطر برسد.

میرسد،امانهکامالآماده
حتی اگر فرض کنیم همه  چیز کامال مطلوب پیش بــرود و دوران نقاهت آزمون بیش از 
آنچه اعالم شده به طول نینجامد، باز بعید به نظر می رسد او در فرمی کامال طبیعی آماده 
حضور در جام جهانی باشد. داریم در مورد بزرگ ترین و سنگین ترین تورنمنت فوتبالی دنیا 
حرف می زنیم و بازیکنان برای حضور در چنین رقابتی، باید کامال آماده باشند. فعال روی 
کاغذ اینطور به نظر می رسد که سردار حتی تنها مسابقه دوستانه قبل از آغاز جام جهانی 

را هم که احتماال برابر یک تیم عربی خواهد بود از دست می دهد. بنابراین بعید است او 
در بهترین سطح آمادگی به مسابقات مرحله گروهی برسد. دست کم در دیدار با انگلیس 
دور از انتظار است که آزمون را داشته باشیم، اما شاید در 2 بازی بعدی شرایط تغییر کند.

همانطورکهکیروشتمرینکردهبود
نکته جالب اینجاســت که کارلوس کی روش هم در اردوی تیم ملــی در اتریش از 
حضور همزمان مهدی طارمی و سردار آزمون در پیشانی خط حمله سود نبرد و در 
واقع در تمام دقایق 2 دیدار دوستانه برابر اروگوئه و سنگال با تک مهاجم بازی کرد. 
بازی اول ســردار فیکس بود و طارمی به جای او وارد شد و گل زد، بازی دوم طارمی 
فیکس بود و سردار جای او را گرفت و موفق به گلزنی شد. با توجه به اینکه این 2 دیدار 
آخرین مسابقات »مهم« تیم ملی پیش از جام جهانی بودند، احتماال می شود به این 
نتیجه رسید که کی روش در قطر قصد اســتفاده همزمان از این 2بازیکن را نداشته 
است. درصورتی که این تحلیل درست باشد، حاال خبر مصدومیت آزمون و بهبودی 
دیرهنگام او قبل از آغاز مسابقات جام جهانی آنقدرها هم برای سرمربی پرتغالی تیم 
ملی آزاردهنده نخواهد بود. هرچند حتی در این صورت هم سردار در فرم مطلوبش 
می توانست یک گزینه ممتاز برای حضور در خط حمله تیم ملی، دست کم به عنوان 
بازیکن ذخیره باشــد. به این ترتیب باید منتظر ماند و دیــد در روزهای آینده چه 

خبرهایی در مورد مصدومیت آزمون و شرایط درمان او منتشر می شود.

قطر 
بی سردار؟
مصدومیت آزمون درست با شروع جام جهانی 
بهبود می یابد،  اما بعید است او کامال آماده شود

در هفته ای که قرار بود سردار آزمون یا مهدی طارمی در دوئل 
مســتقیم با یکدیگر زننده گل های پربیننده فوتبال ایران در 
لیگ قهرمانان اروپا باشــند، قرعه به نام کریم انصاری فرد افتاد 
تا در اتفاقی غیرمنتظره در لیگ اروپــا گل بزند؛ آن هم به چه 
تیم بزرگی، به منچســتریونایتد. پنجشنبه شب اومونیا قبرس 
در چارچوب مرحله گروهی لیــگ اروپا در حالی میزبان یونایتد 
بود که کریم انصاری فرد را در ترکیــب اصلی خود می دید. تیم 
قبرسی البته با نتیجه نزدیک 3بر 2در این بازی بازنده شد، اما 
گل اول بازی را کریم به ثمر رساند. بعد از توپ ربایی همبازی 
او و حرکتش از میانه میدان، انصاری فــرد هم چندده متر 
حرکت کرد تا در عمق و پشــت مدافعان یونایتد پاس او 
را بگیرد و با گلر حریف تک به تک شــود. اینجا بود که 
کریم با یک ضربه دقیق با ارتفاع مناســب دروازه 

داوید دخه آ را باز کرد.
به این ترتیب انصاری فرد به جمع آن دســته 
از مهاجمــان فوتبال ایران پیوســت که 
زهرشــان را بــه بزرگ تریــن 
اروپایــی  تیم هــای 
 . ند یخته ا ر

در این فهرســت می توان به علی دایی اشــاره کرد که به میالن و 
چلسی گل زده است. البته چلسی بعدها 2 گل مشابه و بسیار زیبا هم از 

علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی دریافت کرد. طارمی غیراز چلسی، 
دروازه لیورپول و یوونتوس را هم باز کرده است. مهدی مهدوی کیا نیز 
در زمان عضویت در هامبورگ سابقه گلزنی به یوونتوس را دارد. سردار 
آزمون هم به بایرن مونیخ و چلسی گل زده تا آبی پوشان لندنی از همه 
بیشتر با مهارت مهاجمان ایرانی آشنا باشند. بین هافبک ها هم گل 

جواد نکونام به رئال مادرید را با پیراهن اوساسونا نباید از یاد ببریم.
حاال کریم انصاری فرد هم به این ســیاهه افزوده شــده اســت؛ 

مهاجمی که با بازگشت کارلوس کی روش به تیم ملی ایران، 
از شــانس باالیی برای حضور در جام جهانی برخوردار شده 

است. کریم در اردوی اتریش هم حاضر بود و در بازی با 
اروگوئه پاس تنها گل بازی را به طارمی داد. او در دیدار 

با سنگال فیکس شــد که فروغ چندانی نداشت. با 
این تفاسیر مخصوصا اگر شانس سردار آزمون 

برای رسیدن به جام جهانی زیاد نباشد، 
کریم از بخت باالتــری برای بازی 

 در قطر برخــوردار خواهد
شد.

کریم
در باشگاه بزرگان
منچستریونایتد هم به جمع غول هایی پیوست که از بازیکنان 

ایرانی گل خورده اند

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

3514-74218پرسپولیس1

5414-74219 استقالل2

6312-73319سپاهان3
7212-73319گل  گهر4
6211- 73228تراکتور5
2210-4-624فوالد6
839-723211نساجی7

319-4-716ذوب آهن8

319-4-716 مس رفسنجان9
28-4-72232آلومینیوم اراک10
38-6-72233پیکان11
48-12-72238نفت مسجد سلیمان12
16-8-71337  مس کرمان13
45-9-71245هوادار14
45-7-71243صنعت نفت15
52-9-244-6 ملوان16

سرنوشت 
تکراری
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Cristiano Ronaldo

در غیاب هالند و لواندوفسکی که معموال در درکالسیکر گل می زدند، ساعت20 امشب 2 غول 
بزرگ فوتبال آلمان با هم روبه رو می شوند. هر دو تیم در این فصل بوندس لیگا نتایج بدی 
گرفته اند و بایرن که در گروه مرگ لیگ قهرمانان همــه را از دم تیغ می گذراند، در لیگ 
داخلی متزلزل نشان داده و در 5 بازی آخر بوندس لیگایی اش تنها در یک دیدار پیروز بوده 

و به آگزبورگ هم باخته است. دورتموند هم پس از مصدومیت شدید مارکو رویس و ابتال به 
سرطان سباستین هالر، در خط حمله مشکالتی دارد؛ البته فقط در لیگ داخلی و نه در 
اروپا. زنبورها هفته پیش سه ویا را 4 بر یک شکست دادند اما اول هفته با نتیجه 3 بر 2 به 

کلن باختند و 2 هفته قبلش 3 بر صفر مقابل الیپزیش بازنده شدند.
   بایرن تقریبا همه درکالسیکرهای قبلی را با پیروزی پشت سر گذاشته، با این تفاوت که 

این بار کسی که 27بار به دورتموند و 14بار به بایرن گل زده بود، نیست و به بارسلونا رفته است.
   از زمان شکست 3بر صفر مقابل پاریس در ســپتامبر2017، بایرن در 31 مسابقه بعدی در مراحل 
گروهی فصل های اخیر هرگز طعم شکست را نچشیده اســت. بازی بعدی هم مقابل ویکتوریا پلژن 

نگون بخت است و این رکورد قطعا به 31بازی پیاپی افزایش خواهد یافت.
   سادیو مانه هم به چهارمین بازیکن آفریقایی   تبدیل شد که در لیگ قهرمانان 25 گل زده 
است و نویر با ثبت  کلین شیت در بازی مقابل ویتوریا پلژن موفق به ثبت سومین کلین شیت 

در بازی های این فصل لیگ قهرمانان و رکورد 270 دقیقه گل نخوردن شد.
   در غیاب لواندوفسکی وظیفه گلزنی بین موسیاال، سانه و مانه تقسیم شده است. موسیاال 
7گل و 6پاس گل، سانه 8گل و 3 پاس گل، مانه 7گل و یک پاس گل در رقابت های این فصل 
به نام خود ثبت کرده اند و در رده های بعدی گنبری، مولر، کیمیش و کومان حضور دارند.

   در اردوی دورتموند غیر از هالر و مارکو رویس، متس هوملز هم ممکن است به این بازی 
نرسد. او سرما خورده است. 2 بازیکن بایرن هم تست کرونای آنها مثبت اعالم شده و قرار بود 
دیشب تست دوباره وضعیت کیمیش و توماس مولر مجوز حضور در بازی امشب را مشخص کند. 

کیمیش که واکسن نزده، دومین بار است به کرونا مبتال می شود و مولر سومین بار. 
   در 130رویارویی گذشته بین 2تیم 66بار بایرن و 34بار دورتموند به پیروزی رسیده اند.

یک بازی عالی دیگر هم امشــب در تقویم لیگ های اروپایی 
گنجانده شده که با درکالســیکر هم پوشانی دارد. میالن و 
یوونتوس ساعت 19:30امروز به مصاف هم می روند؛ میالن 
صدرنشین زخم خورده از شکست 3بر صفر هفته گذشته 
لیگ قهرمانان مقابل چلسی و یوونتوس که این فصل هم 

با آلگری پرانتقاد بازی می کند اما هفته پیش توانست بازی 
اروپایی اش را ببــرد. دی ماریا در لیــگ قهرمانان از رکورد 
پاس گل های مسی عبور کرد اما امروز به دلیل اخراج در بازی 
قبلی از حضور در این مسابقه محروم است. میالن یک  برد، 
یک تساوی و یک شکســت در لیگ قهرمانان دارد. در نبود 

مانیان درون دروازه، روسونری برای گل نخوردن کار سختی در 
پیش دارد. 2 تیم 237بار با هم بازی کرده اند که با دیدارهای دوستانه 

تعداد بازی های رودرروی میالن و یووه به 295بار می رســد. 
در دیدارهای رســمی یوونتوس 97بار به پیروزی رسیده، 
68بازی مساوی شده و 77برد برای میالن ثبت شده است. 
میالن در 24دیدار قبلی در سری آ تنها یک شکست داشته 
که مقابل ناپولی در این فصل بوده. در عوض، یوونتوس در 
هیچ یک از 5 دیدار آخر خارج از خانه خود بردی به دســت 
نیاورده. یووه با 4تساوی رکورددار مســاوی در رقابت های 
این فصل ایتالیا محسوب می شــود. 2 بازی آخر 2 تیم با تساوی 
پایان یافته اما پیش از آن یک برد 3بر صفر به میالن رسیده و 
قبل تر یک برد 3 بر یک به یوونتوس. دی شیلیو در بازی لیگ 
قهرمانان دچار مصدومیت شــدید همسترینگ شد و در بازی 

امروز غایب خواهد بود.

رونالدو همچنان در گلزنی ناموفق است اما در رکوردزنی خیر

Lionel Messi

خطر از دست دادن جام جهانی
در آستانه جام جهانی تعداد مصدومیت ها به طرزی نگران کننده باال رفته. در همین دو سه روز تعطیلی 
که گذشت، چند بازیکن مهم دیگر به آسیب دیدگی شدید دچار شدند و احتماال جام جهانی را از دست 

خواهند داد. وسلی فوفانا، خرید گران قیمت چلسی یکی از اینهاست. او که در نیمه اول تقابل 
چلسی و میالن به دلیل مصدومیت تعویض شد، دچار پیچ خوردگی زانو شده است. نونو 

مندس، مدافع چپ 20 ساله پرتغالی پاری سن ژرمن در تساوی یک-یک با بنفیکا دچار 
مصدومیت همسترینگ شد و در بهترین حالت 5بازی آینده تیمش را از دست خواهد 
داد. ماتیا دی شیلیو، فولبک 29 ساله ایتالیایی یوونتوس در جریان پیروزی 3 بر یک 
اروپایی از ناحیه همسترینگ پای راست آسیب دید. او هم چند هفته غایب خواهد 
بود، اما نکته اینجاست که تیم ملی ایتالیا در جام جهانی حضور ندارد. رئال مادرید 
هم یک مصدوم شدید داشت. دنی سبایوس که هنوز مشخص نبود در لیست نهایی 
لوئیس انریکه برای تیم ملی اسپانیا در جام جهانی قطر حاضر خواهد بود، به شدت 
مصدوم شده و بعید اســت تا پایان جام جهانی به میادین برگردد. دیگر مصدوم 
بزرگ هفته گذشته فوتبال اروپا هم ســردار آزمون بود که احتماال 4 تا 6 هفته 
به دلیل مصدومیت قادر به بازی نخواهد بود و ممکن است جام جهانی را هم از 
دست بدهد. در بارسلونا آرائوخو به طور قطع جام جهانی را از دست داده 
اما ژول کنده به تمرین برگشته و احتماال در ال کالسیکوی 

هفته آینده هم قادر به بازی خواهد بود.

مربیان جدید رسیدند
ســرمربیان جدیدی در لیگ های اروپایی تیم گرفتند. ژابی آلونسو که پس از بازنشستگی به 
مربیگری روی آورده و مدتی سرمربی تیم دوم رئال سوسیداد بود، با نتایج فاجعه بار 
سرمربی گرجســتانی لورکوزن – سیوانه - برای نخستین بار 
هدایت یک تیم بزرگ و اصلی را در دســت گرفت. لورکوزن 
پس از 8 هفته با 5 امتیــاز در رده هفدهــم لیگ 18 تیمی 
بوندس لیگا برای اولین بار از ســال1979 ممکن است سقوط 
کند. امید تیم به لیگ قهرمانان بود که با شکســت 2 بر صفر مقابل پورتو 
حاال در گروهی با 4 تیم، 3 امتیازی است و دلهره حذف را حس می کند. جولین 
لوپتگی هم پس از نتایج ضعیفی که در این فصل گرفت، از مربیگری سه ویا برکنار 
شد. سامپائولی، سرمربی سابق تیم ملی آرژانتین جای این مربی را در این باشگاه 
اســپانیایی گرفت. لوپتگی در آخرین تجربه اش روی نیمکت این تیم 4 بر یک به 
دورتموند باخت. سه ویا هم اکنون در جایگاه هفدهم جدول اللیگا قرار دارد و در 
لیگ قهرمانان نیز بدون برد و با 2 شکســت، رتبه سوم گروه G را از آن خود کرده 
است. دژان استانکوویچ ستاره صرب سابق باشگاه اینتر به جای دی آورسا به عنوان 
سرمربی جدید باشگاه سمپدوریا انتخاب شــد . استانکوویچ پیش از این هدایت 
باشگاه ستاره سرخ را برعهده داشت. او یکی از گزینه های جانشینی اینتزاگی در 

اینتر بود اما پیروزی اینترمیالن مقابل بارسلونا فعال اینتزاگی را ابقا کرده است.

 درکالسیکر بدون چاشنی
میالن و یووه در شرایطی کامال متفاوت رودرروی هم قرار 

خواهند گرفت

 جذاب در حد دربی
امشب نخستین دربی بین دورتموند و بایرن در سال های اخیر بدون هالند و لواندوفسکی 

برگزار می شود

طلسمادامهدار

    مســی 

همچنین اعالم کرده 

رقابت های جــام جهانی قطر 

آخرین جام جهانی او خواهد بود: »بی صبرانه منتظر 

جام جهانی هســتم. کمی اضطراب دارم. ما شانس اول قهرمانی نیستیم، 

تیم هایی باالتر از آرژانتین قرار دارند اما مقابل همه آنها مبارزه خواهیم کرد.«

    او در بخش دیگری از مصاحبه اش گفت فعال برنامه ای برای مربیگری در پایان 

دوران بازی اش ندارد اما هنوز نمی داند؛ شاید مثل زیدان که او هم برنامه ای برای مربیگری 

نداشت اما بعدا 3 بار پیاپی لیگ قهرمانان را فتح کرد، به مربیگری روی آورد: »دوست دارم 

مدیر ورزشی یک باشگاه شوم و تیم بسازم. می خواهم در کنار مربیان باشم اما در حقیقت 

بابت این خواسته هم مطمئن نیستم.« 

ستاره آرژانتینی در گفت وگو با سباستین وینیولو گفت: »هیچ وقت تالش 
    

نکردم که بهترین بازیکن تاریخ باشــم. به نظرم من هم فقط یک بازیکن 

هستم. همه ما در زمین مانند هم هســتیم. هدفم این است که 

هنگام بازنشستگی از من به عنوان یک انسان خوب 

یاد شود، نه فقط یک  بازیکن خوب.« 

در شبی که کریم انصاری فرد به منچســتریونایتد گل زد، اومونیا نتوانست در خانه از پس این غول 
انگلیسی برآید. انصاری فرد اولین بازیکن تاریخ فوتبال ایران است که مقابل این تیم موفق به گلزنی 
می شود. پیش از این علی پروین در یک دیدار دوســتانه دروازه من یونایتد را باز کرده بود. در بازی 
پریشــب که یونایتد 3 بر 2 به پیروزی رسید، کریســتیانو رونالدو باز هم موفق به گلزنی نشد و تنها 
یک  پاس گل ثبت کرد. او که اصال خوشــحال و سرحال نیست، از مســئوالن باشگاه قول گرفته در 
نقل وانتقاالت زمستانی بتواند جدا شود اما بعید است چنین اتفاقی بیفتد. رونالدو 8  شوت به سمت 
دروازه زد و امید گل 1.16 را داشت؛ 6  شوت خارج از چارچوب و یک شوت هم به دیرک. البته رونالدو 
در این بازي آمارهاي دیگري هم داشت، او 2 شانس گلزنی ایجاد کرد، یک  پاس گل داد، یک  بخت مسلم 
گلزنی را از دست داد، در مجموع 10 دوئل زمینی و هوایی 5  پیروزی به دست آورد، در 2 تالش برای 
دریبل بازیکن حریف ناموفق بود و یک بار هم مرتکب خطا شد . همچنین او 9 بار هم توپ را از دست داد.

    این برد شــماره122 رونالــدو در 194بازی در رقابت های باشــگاهی قاره بــود؛ 144گل و 
47پاس گل. او در لیگ قهرمانان هم همچنان بهترین گلزن و گلســاز است. او با این پاس گل به 

رکورد 236پاس گل در دوران حرفه ای اش رســید. کریستیانو از رایان گیگز پیشی 
گرفت و با 47 پاس گل تبدیل به بهترین پاسور تاریخ رقابت های باشگاهی اروپا 

شد؛ کریستیانو )47 پاس گل(، گیگز )46 پاس گل(، اوزیل )41 پاس گل(، 
دی ماریا )40 پاس گل( و فیگو و مسي )37 پاس گل(. رونالدو نتوانست 

گل شماره700 باشــگاهی اش را به ثمر برساند و برای ثبت این 

رکورد باید دست کم تا بازی فرداشب مقابل اورتون صبر کند.
    در ایــن بازی مارکوس رشــفورد که به عنوان بازیکن جانشــین وارد 
زمین شــده بود، 2 گل و یک پاس گل ثبت کرد و تبدیل به اولین بازیکن 
تاریخ باشــگاه شــد که به عنوان بازیکن تعویضی در یک بازی لیگ اروپا 
هم گل می زند و هم گل می ســازد. او 
چهل وهفتمین بــازی خودش در این 

جام درجه 2 را به بهترین شــکل پشت 
سر گذاشــت. رشــفورد فصل پیش در 

32 بازی 5 گل زد اما در این فصل در 8 بازی 
5 گل به ثمر رسانده.

    در ضمن، تعویض هــای طالیی تن هاخ 
ادامه دارد. 5 گل آخر منچستر توسط بازیکنان 

تعویضی به ثمر رســیده. مارســیال هم از روی 
نیمکت بازی را آغاز کرده بــود. او در دیدار مقابل 
منچسترســیتی هم وقتی وارد زمین شــد 
2 گل زد. مارســیال به رکورد 100 گل 

باشگاهی و ملی رسید.

مسی 
از کریس 

فاصله می گیرد
ستاره آرژانتینی اعالم کرده که قطر 

آخرین جام جهانی او خواهد بود
سه شنبه شب پاری سن ژرمن برابر بنفیکا متوقف شد اما رکوردهای 
مسی متوقف نشد. مسی با گلی که در این تساوی یک-یک زد، به 

تنها بازیکنی تبدیل شــد که در تاریخ لیگ قهرمانان، به 40 تیم 
مختلف موفق به گلزنی می شود. مسی همچنین بهترین 
گلزن دور گروهی تاریخ این تورنمنت نیز به حساب 

می آید و با این گل رکوردش را هم بهبود داد.
    او همیــن هفته پیش در تعــداد گل از روی 
ضربات ایستگاهی به رکورد 60گل رسید و 2 گل 
از رونالدو جلو زد و حاال در رکــورد گلزنی به تیم های 
مختلف در لیگ قهرمانان هم از رکورد کریســتیانو 2گل پیش 
افتاده است. بیشترین گل زده به باشــگاه های مختلف در لیگ 
قهرمانان اروپا؛ مسی )40باشــگاه(، رونالدو )38باشگاه(، کریم 
بنزما )34باشگاه(، رائول )33باشگاه(، لواندوفسکی )31باشگاه(.
    تیم هایی که از مسی در لیگ قهرمانان گل خورده اند، به 40تیم 
افزایش یافته اند؛ 36 تیم از مسی با پیراهن بارسلونا گل خورده اند و 

4 تیم از مسی با پیراهن پاری سن ژرمن.
    او در گلزنی در مراحل گروهی لیگ قهرمانان هم از کریستیانو 
فاصله بیشــتری گرفــت. بیشــترین گل زده در مرحله گروهی 

لیگ قهرمانان اروپا؛ مســی 78گل )در 84بازی(، رونالدو 73 گل، 
لواندوفسکی 59 گل و کریم بنزما 56 گل.

    مسی در یک رکورد شخصی دیگر هم از کریس فاصله بیشتری 
گرفت که این مختص گلزنی از پشــت محوطه جریمه بود. تعداد 
گل های زده شده خارج از محوطه جریمه؛ مسی 84 گل و کریستیانو 
رونالدو 61 گل. رونالدو از همین می ترسید و سعی داشت با جدایی از 
من یونایتد به تیمی در لیگ قهرمانان بپیوندد تا مسی رکوردهایش 

را خراب نکند یا از او فاصله بیشتری نگیرد.
    برای نخســتین بار از فصل 19-2018 مسی در 6 بازی متوالی 

موفق به گلزنی شده است.
    گل مســی به بنفیکا، بهترین گل هفته ســوم لیگ قهرمانان 

اروپا شد.
    مســی در 3 دیداری کــه در این فصل بــرای تیمش در لیگ 

قهرمانان انجام داده، آمار 2 گل و یک پاس گل را ثبت کرده است.
    مســی حاال 781گل در دوران حرفه ای خود به ثمر رسانده؛ با 

بارسلونا )672گل(، با آرژانتین )90گل(، با پاریس )19گل(.
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داور غیرمتخصص

در والیبال ما افرادی که بدون تخصص کاری را انجام می دهند، کم 
نیستند اما در بحث داوری اش شورتر از همه جاست. داورانی داریم 
که  با ضرب و زور هم داور نمی شدند ولی االن داوری می کنند. در 
هفته دوم لیگ و در دربی یزد، سوای اشتباهات داوران بومی خط، 
قضاوت سرداور نه تنها با اعتراض تیم بازنده روبه رو شد که ناظر هم 
اشتباهات او را تأیید کرد. باید قبول کنیم دوره ای که آقایان پاشنه 
کفش شان را می خواباندند و می گفتنداز چوب هم داور می سازند، 
گذشت. داوری مثل مربیگری و بازی کردن استعداد می خواهد و 
آموزش درست. ولی دوستان فقط به فکر سفرهستند و مهم نیست 

که میلیاردها سرمایه گذاری باشگاه ها به هدر برود.

حرف گوش کنید

حضور جواد کریمی در مسابقات قهرمانی جهان این نوید را داد 
که پاسور جوان تیم ملی از آسیب دیدگی طوالنی مدت رها شده 
و به والیبال برگشته است. اما او در هفته دوم نتوانست برای تیم 
باشگاهی اش ایفا سرام بازی کند. براساس اخبار رسیده مصدومیت 
کریمی تجدید شده و مسعود آرمات، سرمربی ایفا به ناچار از امیر 
افشار، پاسور دوم تیمش استفاده می کند. اینکه کریمی کی بتواند 
به تیم کمک کند، مشخص نیست. نمی دانیم چرا بعضی از مربیان 
اصرار دارند که زودتر از بازیکنان آسیب دیده استفاده کنند. تجدید 
مصدومیت کریمی ما را به یاد حرف های پزشک او انداخت که قبل 

از مسابقات جهانی گفته بود بهتر است کریمی فعال بازی نکند! 

مسابقات والیبال جام باشگاه های جهان باز هم در شهر بیتیم 
برزیل برگزار می شود. این مسابقات که جایزه دالری دارد، جام 
جهانی کوچک است و همه تیم ها با ستارگان بزرگ جهان در 
این جام شرکت می کنند. پیکان، نماینده ایران و قاره آسیا در 
این مسابقات است که به فکر اســتخدام بازیکنان بین المللی 
است. پیکان دنبال این است که بتواند مقام سوم سال ۲۰۱۳را 
تکرار کند و برای رســیدن به این هدف، نباید زمان را از دست 
بدهد و دقیقه 9۰منتظر اتفاقات احتمالی باشد. اگر این تیم با 
ترکیب تیم ملی ایران هم به سرزمین قهوه برود، باز هم در مقابل 
نمایندگان لهستان، ایتالیا و برزیل کار مشکلی دارد چه برسد به 

اینکه با بازیکنان خودش راهی این جام شود.

جام جهانی کوچک

پشت  خط زن 
جمشید حمیدی | کارشناس والیبال
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افقی:
۱- اسبابی در ژیمناستیک- 

ناپاک شرعی- گل سرخ
چیره دســت  نقــاش   -۲
کاشانی تبار دربار شاه عباس 
اول- دوره ای از زندگی زنان

۳-  ساز شکســته!- پیشوا- 
رنجیده خاطر

4- نوعــی پنیر که ریشــه 
یونانی دارد- صاحب کتاب 

بنیاد انواع- حلقه بسکتبال
5- صمغ برخــی درختان- 

بدون آستر- سرکرده
6- فراورده ای برای پوشاندن 
ســقف- آنچــه به عنــوان 
برآورده شــدن حاجــات به 

تنگدستان می بخشند
7- عــدد- دســتاوردهای 
مادی و معنوی بشر در یک 

عصر معین- اقدام کننده
8- ضمیری عربی- رو به آن 
نماز می خوانیم- تنومند- از 

الفبای انگلیسی
9- شــیوه رفتار- پارســا- 

سنت ها
۱۰- پــدر طــب یونانــی- 
مجموعه شــعری ســروده 
سیدعلی موسوی گرمارودی
۱۱- پســر معاویه- بتی در 

عصر جاهلیت- بوی خوش
گوســفند  شــوم-   -۱۲

استرالیایی- شیمی کربن
۱۳- گندیــده و بدبــو- 

بی حرکت- پروردگار
۱4- بی رغبتــی- مقــدار 
الکتریسیته ای که در واحد 
زمان از یک نقطه مدار عبور 

می کند
۱5- دانــه معطــر- بنــای 
قدیمی و فرسوده- کامپیوتر

  
عمودی:

۱- دســتگاه فشار- عالمت 
زیرحرف- تماشاچی

باقی مانــده-   -۲
رنگین کمان- تکرار حرفی

۳- نشانه مفعولی- نقطه های 
ریز عکس- عید میالد مسیح
4- عــرب بیابان نشــین- 

شیرینی فروش- شکاف
حاشــیه-  و  کنــاره   -5

معاشرت- میانگین
6- ناگزیر- غذای مجردی- 

ماده مخدر تریاک
7- شاعر- مثل این

8-  ســاز اســتاد محمــد 
موســوی- محکم و استوار- 

وقت- چیز
9- هیــأت وزیــران- پدر 

سینمای وسترن
۱۰- نام قدیم بیت المقدس- 
هــر داروی افزایش تحرک 

دستگاه گوارش- پوشاننده
۱۱- نوعی پارچه براق- مشتری- 

کلمه پرسش
۱۲- ســوره نود و پنجــم قرآن- 

ضرباهنگ- ناشناخته
۱۳- داستانی نوشته جک لندن- 

ستاره کم پیدا- حرف انتخاب
۱4- مجرای خون- صحرا- مات 

و مبهوت
۱5- مادون- نوعی کباب ایرانی- 

15اسباب سفر

ديپسشوغانوتپن
لاريمدايرايات
رولوكدنازارا
باميسناكييماج

ارتيتشرزوتيم
شهاوخيمنارتم
لددبمدنگيتخرد
يروسكمسنايسه

بازيتاميالراش
لونداغشدنروخ

رجزنمرايودتم
هشيبهموحامهرب
نلراارعشزنله
دينفلتاكشيواو
يماهسدرمزعيشت

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4315
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

135687294
267934185
489512367
391275846
756841923
842396571
524169738
618723459
973458612

متوسط

   9   8 2  
       1 5
    8   6  
2   5   6  8
  5 3  2 7   
4  6   1   9
 1   4     
7 5        
 4 2   3    891726543

743195862
625834971
514283796
982657134
376941258
257368419
139472685
468519327

ساده

متوسط

164935827
387426915
529187364
271594638
895362741
436871259
618249573
753618492
942753186

سخت

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

ساده

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

قرارداد بی مسابقه
یزدانی سال گذشته با تیم فوالدین ذوب 

آمل قرارداد امضا کرد ولی برای این تیم 

کشتی نگرفت و تنها با این تیم چند جلسه ای 

تمرین کرد. البته این  مسابقه  ندادن حواشی 

مختلفی را پیرامون حسن یزدانی به وجود آورد 

ولی به نظر توافقی بود که بین دو طرف انجام 

شده بود که قرارداد بدون شرکت در 
مسابقه ای رقمی جابه جا شود!

 حرف و حدیث ها در مورد کشــتی نگرفتن حسن یزدانی در لیگ، از 
آنجایی شروع شد که یک رسانه ادعا کرد به دلیل اعتراضات پدر این 
کشتی گیر پس از بازگشت از مسابقات جهانی، فدراسیون به تمام 
تیم ها دستور داده قراردادی با او امضا نشود؛ البته این شایعه خیلی 
زود رنگ باخت و مشخص شد یزدانی از مدت ها قبل در حال 
گفت وگو بر سر رقم قرارداد و تعداد کشتی هایی بوده که قرار 

است در لیگ بگیرد. 
 

6دقیقه،400میلیون
در روزهای اخیر عدم ثبت قرارداد یزدانی برای کشتی گرفتن 
در لیگ، حاشــیه هایی را به وجود آورد و سکوت یزدانی به 
این حواشی دامن زد، ولی حاال ایســنا خبر از مذاکرات او با 
چند تیم داده اســت. جزئیات زیادی از توافق یزدانی بیرون 
نیامده ولی عنوان شده پدر این کشتی گیر مذاکرات نهایی را با تیم 
صنایع مازندران انجام داده و با رقم 8۰۰ میلیون برای تنها ۲ کشتی در وزن 
9۲ کیلوگرم به توافق رسیده است. ایســنا مدعی شده یزدانی پیش از این با 
تیم پتروپاالیش تاکستان هم مذاکراتی داشته اما پیشنهاد 6۰۰ میلیونی این 
مذاکرات را به بن بست رسانده است. با توجه به اینکه هر تیم لیگ برتری تنها با 
۳ کشتی گیر ملی پوش می تواند قرارداد امضا کند و ۳ تیم متمول بیشتر در لیگ 
حضور ندارند، احتمال ثبت قرارداد یزدانی با صنایع مازندران بسیار باالست. 
پتروپاالیش تاکستان ســهمیه های ملی پوش خود را با ثبت قرارداد علیرضا 
سرلک، یونس امامی و امیرحسین زارع پر کرده و انبوه سازان هم امیرمحمد 
یزدانی، محمد نخودی و کامران قاسمپور را به عنوان سهمیه ملی پوش جذب 

کرده است. این در حالی اســت که صنایع تا به امروز تنها با رحمان 
عموزاد قرارداد بسته است. حاال پدر یزدانی در آستانه ثبت 

قرارداد با تیم صنایع مازندران قرار دارد تا پسرش برای 
یک فصل شاگرد رضا یزدانی سرمربی این تیم شود.

جدالجذاب
با ثبت قرارداد حســن یزدانــی با صنایع 
مازنــدران، از ۱۰ ملی پوش ایــران که در 
مسابقات جهانی صربستان حاضر بودند، 
رضا اطری و محمدحسین محمدیان هنوز 

با تیمی قرارداد ثبت نکرده انــد و با توجه به 

ظرفیت تیم های باقی مانده به نظر می رسید یکی از این دو نفر 
شانس ثبت قرارداد خوبی را خواهد داشت. لیگ کشتی آزاد 
از ۲۲ مهرماه در ۲ گروه 4 تیمی برگزار خواهد شد. از حاال همه 
کشتی دوستان برای دیدار ۲ تیم انبوه سازان هوتن و صنایع 
مازندران لحظه شماری می کنند. این دو تیم در یک گروه قرار 
ندارند و احتمال رویارویی آنهــا در نیمه نهایی، رده بندی یا 
فینال وجود دارد. گل کشتی ها هم درصورت رویارویی این دو 
تیم مصاف حسن یزدانی و کامران قاسمپور در وزن 9۲ کیلوگرم 
خواهد بود. حسن یزدانی موفق نشد در صربستان مدال طال 
کسب کند و به نظر بدش نمی آید که با طالیی ایران در جهانی 
بلگراد در وزن 9۲ کیلوگرم مبارزه کند. پس از شکست یزدانی 
برای بار چهارم در مقابل تیلور، بســیاری از کاربران در فضای 

مجازی خواستار رویارویی کامران قاسمپور با دیوید تیلور شدند؛ 
چراکه اعتقاد داشتند کامران، تیلور آمریکایی را خیلی راحت شکست 

خواهد داد. به نظر می رســد این صحبت ها زیاد به مزاج اطرافیان یزدانی 
خوش نیامده است که به کشتی گرفتن او در 9۲کیلوگرم اصرار دارند.

درحاشیه
حسن یزدانی پس از شکست در فینال مسابقات جهانی مقابل دیوید تیلور 
و هنگام بازگشت به ایران، درگیر حاشیه ای شــد که پدرش با مصاحبه ای 
جنجالی برای او رقم زد. درحالی که خود یزدانی عنوان کرد در کشتی با تیلور 
خودش مقصر بوده، پدرش در مقابل دوربین هــا قرار گرفت و علیرضا دبیر، 
رئیس فدراسیون را مقصر شکست پســرش معرفی کرد. پدر یزدانی عنوان 
کرد دوست حسن مدعی شده ضربان قلب پسرش را قبل از مسابقه 
و در سالن گرم تا ۲5۰باال برده اند! این در حالی است که 
مربی تیم ملی عنوان می کند در اوج تمرینات تهران، 
ضربان حسن نهایتا به ۲۳۰رسیده و ضربان ۲5۰به 
هیچ وجه صحت ندارد. مهم تر اینکه عنوان شد 
تمرین سنگین قبل از مسابقه، خواست خود 
حسن یزدانی بوده است. حسن یزدانی 5 بار 
با تیلور آمریکایی کشتی گرفته که 4 مرتبه 
شکست خورده و تنها یک بار بعد از المپیک 
در جهانی اسلو موفق به شکست این حریف 

آمریکایی  شده است.

اعاده حیثیت؟
 گفته می شود یزدانی با قراردادی 800 میلیونی به 92 کیلوگرم می آید

تا دیداری جذاب با قاسمپور داشته باشد. این اتفاق شاید با 
حرف و حدیث های فضای مجازی بی ارتباط نباشد



کوتاه شــدن مســیر و رشــد عقالنیت 
مدیران بــرای تدبیر درباره اســتقالل 
به تبــع حکمرانــی در فضــای مجازی 
از الطاف خفیه اغتشاشات اخیر بود

افتتاح بوسان با درب 

بیست وهفتمین دوره جشــنواره بین المللی 
فیلم بوســان با نمایش فیلــم ایرانی درب )با 
عنوان جهانی بوی باد( ساخته هادی محقق 

افتتاح شد.
به گزارش همشهری، در این دوره از جشنواره 
که با نمایــش فیلم »یک مرد« ســاخته کی 
ایشیکاوا پایان می گیرد، ســینمای ایران در 
اغلب بخش ها حضــور دارد. در بخش رقابتی 
جریان هــای جدیــد، 10فیلــم و ازجملــه 
»بی پایان« ســاخته نادر ســاعی ور محصول 
ایران / آلمان / ترکیــه، در بخش رقابتی جی 
ســئوک 8فیلم ازجملــه »درب« و »زندگی 
و زندگی« ســاخته علی قوی تن از ایران، در 
بخش شمایل ها فیلم »خرس نیست« ساخته 
جعفر پناهی، در بخش پنجره به سوی سینمای 
آسیا فیلم »شب، دیوار، داخلی« ساخته وحید 
جلیلوند، و »برادران لیال« ســاخته ســعید 
روستایی، در بخش واید انگل فیلم های کوتاه 
»لذت« ساخته صادق اســحاقی و »دره باد« 
ساخته سمیرا نوروزناصری و  مستندهای بلند 
»جمعه می بینمت رابینسون« ساخته میترا 
فراهانی و »عشــق فوتبال« ساخته مشترک 
شارمین مجتهدزاده و پالیز خوشدل به نمایش 
درمی آیند. سعید روستایی نیز در میان اعضای 

هیأت داوری فیلم کوتاه حضور دارد.
کارگــردان فیلم درب در جریــان کنفرانس 
خبری پیش از نمایش فیلم با خبرنگاران سخن 
گفت. به گــزارش کره تایمــز، محقق در این 
کنفرانس گفت: ما تمایــل داریم به آدم هایی 
که در خاطرات ما نقش دارنــد، ادای احترام 
کنیم. من وقتی به بوســان آمدم، احســاس 
کردم به خانه ام برگشــته ام. کره ای ها مانند 
انســان هایی زیبا در قلب من به جا مانده اند و 
این جشــنواره برای من همچون یک جشن و 

بزم معنوی است.
او افزود: آنچه برای انسان ها مهم است، ادامه 
دادن مسیر و خسته نشدن است؛ در غیر این 

صورت آدم ها به مانع برمی خورند.
محقق تأکید کــرد: من به انســانیت ایمان 
دارم. براساس تجربه ام، افرادی که بدون هیچ 
انتظاری می بخشند، بیشتر و بیشتر دریافت 

می کنند.
در این دوره در مجموع ۲۴۲فیلم از ۷1کشور 
دنیا حضور دارند که 8۹فیلم از این مجموعه، 
نخســتین نمایش جهانی خود در بوســان را 
تجربه می کنند. سال گذشــته ۲۲۳فیلم در 

این جشنواره به نمایش درآمد.
بیســت وهفتمین دوره جشنواره فیلم بوسان 

تا روز 1۴اکتبر )۲۲مهر( ادامه خواهد داشت.

اکران آنالین و رایگان   
7فیلم -تئاتر برای بچه ها

به مناسبت هفته ملی کودک، مرکز تولید تئاتر 
و تئاتر عروســکی کانون، ۷ فیلمـ  تئاتر را در 
پایگاه اینترنتی کانون پرورش فکری به صورت 

آنالین در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
به گزارش همشهری، این ۷ فیلم  - تئاتر شامل 
»دختر کدو تنبل«، »آرزوهای یک موش کور«، 
»ت مثل طوطی«، »هفت خــوان کودکان«، 
»کلوچه های دارچینــی«، »عقل صورتی« و 
»عموی عجیب بزرگ کوچیک من« اســت و 
از 1۶ تا ۲۲مهــر1۴01 اکران آنالین و رایگان 

خواهند شد.
1۶مهر فیلــم  -تئاتر »دختر کــدو تنبل« به 
نویســندگی شــادی پورمهدی و کارگردانی 
علی پاکدست، 1۷مهر فیلم -تئاتر »آرزوهای 
یک موش کور« به نویســندگی سعید ابک و 
کارگردانــی وحید نفر، 18مهــر فیلم  - تئاتر 
»ت مثل طوطی« به نویسندگی فریبا دلیری 
و کارگردانی آرین ناصری مهر و امیرحســین 
انصافی، 1۹مهــر فیلم  - تئاتــر »هفت خوان 
کودکان«، به نویسندگی و کارگردانی حسین 
مزینانی، ۲0مهر فیلــم - تئاتر »کلوچه های 
دارچینی« به کارگردانی مریم کاظمی، ۲1مهر 
فیلم - تئاتر »عقل صورتی یا مدادی که فقط 
مشق می نوشت« و ۲۲مهر فیلم - تئاتر »عموی 
عجیب بزرگ کوچیک من« به نویسندگی گیتا 

داوودی و کارگردانی ناصر آویژه.
مخاطبان کودک و نوجوان و سایر عالقه مندان 
می توانند در هفته ملــی کودک مطابق برنامه 
اعالم شــده، هــر روز از ســاعت1۲ به مدت 
۲۴ساعت، یک فیلم- تئاتر را به صورت آنالین 
در پایــگاه اینترنتــی کانون پــرورش فکری 
کودکان و نوجوانان به نشانی پایگاه اینترنتی 
تیــوال تماشــا کنند.ویژه برنامه هــای هفته 
ملی کودک از 1۶ تا ۲۲مهــر1۴01 در مرکز 
آفرینش های فرهنگی هنری کانون در خیابان 
حجاب و مراکز کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان سراسر کشور برگزار می شود.

خبر

222324

 شــنبه     16 مهر  1401     11 ربیع االول  1444       ســال سی ام          شـــماره  8606

اغتشاش در رسانه، آرامش در خیابان
درس بزرگ اغتشاشات1۴01 نیاز انقالب به تبیین مناسب  در فضای مجازی است 

خیلی ساده خیال می کنیم 

رسانه
وارد فضای مجازی می شویم 
و با یکدیگر ارتباط داریم و از 
این ارتباطات لذت می بریم یا در بســتر این 
ارتباطات درآمدی به دســت می آوریم یا مثال 
ســخنی را تبلیغ و ترویج می کنیم؛ شــبیه 
مورچه ای که روی یک برگ حرکت می کند و 
زندگی تشــکیل داده و رفت وآمــد می کند؛ 
درحالی که آن برگ در دستان کسی است که 
می تواند آن را کامــال جابه جا کند. بدون نگاه 
کالن هیچ گاه مورچــه نمی فهمد چه بالیی 
سرش می آید. بدون نگاه عمیقی که اراده های 
مســلط بر زندگی را دریابد، اساســا برخی از 

مسائل برای آدم ها مسئله نخواهد بود.
چشــم های ظاهربین و جزئی نگر دیر متوجه 
می شــوند؛ زمانــی متوجــه می شــوند که 
شیشه های مغازه شان خرد شود، راه های شهر 
را ببندند و بوی دود آتش در مشامشان برود تا 

از خود بپرسند چه شده؟ 

حاال چه شده واقعا؟ 
واقعیت آن است که اســتقالل کشورها را فقط 
در مرزهای آبی و خاکی نباید دید. اگر اســاس 
استقالل یک کشــور به این نکته مربوط است 
که چه کسی برای آن تصمیم بگیرد، تابع کدام 
اراده باشــد، اراده ای خارجی که می خواهد از 
استعدادها و ظرفیت ها به نفع خود بهره ببرد یا 
اراده ای داخلی جوشیده از هویت و متن مردم؟ 
آنان که قائل به انحراف ماجرای مشروطه بودند، 
اذعان می کردند کــه قرار بود در ایــران اراده 
حاکمیت به نفع اراده مردم تغییر کند، محدود 
شود یا اساســا از اراده مردم بجوشد، اما آنچه 
محقق شده این بود که اراده حاکمیت در دستان 
بیگانه مستبد قرار گرفت؛ یعنی کسانی حاکم 
بر سرنوشت کشور شــدند که گماشته بودند. 
مرز آبی و خاکی نماد هویت و اراده یک جامعه 
است. وقتی آن را از دست می دهید؛ یعنی اراده 
دیگری همه شما را زیر سلطه گرفته است. یک 
ســؤال در همین میانه بحث؛ اینکه آیا آنان که 
بنا بر در اختیار گرفتن اراده و توان یک کشــور 
داشــتند برای خودشــان، االن نابود شده اند؟ 
تصمیمشان عوض شــده و بنا بر حاکمیت بر 
کشــور ندارند؟ و آنان که برای مردم ما حاکم 

می گماشتند، االن از کارشان پشیمانند؟ 
راســتی در میانه اغتشاشات ایران این خبر را 

شنیده اید یا گم کرده اید؟ اینکه آمریکا تالش 
می کند دسترســی مردم را به اینترنت آسان 
کند؛ اینکــه حتی برای اینترنــت ماهواره ای 
تالش هایشان را آغاز کرده اند. این نکته را کنار 
این پرسش بگذارید که چرا آمریکایی که حتی 
به لحاظ دارویی نیز ایران را تحریم کرده بود، 
در فضای اینترنتــی نه تنها محدودیتی ایجاد 
نکرد، بلکه تالش کرد از این جهت گسترشی 

را برای مردم ایران حاصل کند؟ 
مقوله اســتقالل یک کشــور بــه حکمرانی 
او وابســته اســت و حکمرانی امروز بستری 
جدی پیدا کرده اســت به نام فضای مجازی. 
فضای مجازی با همه لوازمــش و این همان 
نکته ای است که خیلی ها ساده از کنارش عبور 
می کنند و به اقتضائات زندگی مدرن در این 
بستر جدید هیچ توجهی ندارند. فضای مجازی 
یک فوق برنامه و ابزار تفریح نیست، بلکه یک 
محیط زیست اســت؛ محیط زیستی که امروز 
تحت مدیریت و حکمرانی دشــمن ماســت؛ 
برای همین یــک محیط ناامن اســت. اراده 
مردم در این بستر تحت تأثیر اراده حکمرانان 

آن است. ســخن گفتن از مردم و اراده مردم 
بدون توجه به حاکمیتی که اراده آنها را رنگ 
می زند، سخن گفتن از حاکمیت دشمن است. 
اینجا همان بستری اســت که نفی استقالل 
کشور می شود؛ یعنی شما مردم خود را تحت 
مدیریت و حاکمیت دشمن رها و بدون هیچ 
امنیت و آزادی ای صحنه را برای دوشیدن آنها 
فراهم کرده اید. اگر ماجرای اغتشاشات1۴01 
هیچ درســی نداشته باشــد مگر همین یک 
نکته، برای ما کافی اســت که بدانیم بســتر 
استقالل کشور، جایی است که اراده مردم رقم 
می خورد و رها کردن اراده مردم و سپردنش 
به دست حاکمیت طاغوت باعث می شود حتی 

خوبی های مــردم را نیز در این بســتر به نفع 
حاکمیت دشــمن رقم بزنیم. وقتی حاکمیت 
طاغوت رقم خورد »یخرجونهم من النور الی 
الظلمات« شکل می گیرد و این خطرناک است؛ 
یعنــی خوبی ها در خدمت حرکت به ســمت 
ظلمت قرار می گیرد. مــا در هر نقطه ای باید 
درباره حاکمیت سخن بگویم. حاکمیت را به 
چه کسی می ســپاریم؟ و این یعنی استقالل 
هویت خود را حفظ می کنیم یا نه؟ و این یعنی 
پاسداشت مفهوم مقدس آزادی؛ چراکه آزادی 
یعنی رها بودن اراده مــا از اراده بیگانه و نفی 

حاکمیت دیگران.
ضربه هــای اقتصــادی عجیــب و غریبــی 
که به دلیل بــاال آمدن گفتمــان ناامیدی و 
بن بست در کشور شکل می گیرد، ضربه های 
اقتصادی ای که به دلیل الگوریتم های حاکم در 
بستر پلتفرم ها می خوریم و باعث به چشم  آمدن 
و دیده شــدن یک نظام فرهنگی و گفتمانی 
می شــود که خروجی اش رحم نکردن مردم 
به یکدیگر و جنگیدن آنها با هم و شکل گیری 
دوقطبی هــای اجتماعی اســت؛ ضربه های 

اقتصادی ای کــه به دلیل تحلیــل اطالعات 
ردوبدل شده بین مردم که در اختیار دشمن 
اســت و می تواند براســاس آن ذهن جامعه 
را مدیریت کند و صحنــه را تحت حاکمیت 
خود درآورد. چه کســی؟ همــان که تحریم 
می کند؛ همان که فشــار اقتصادی می آورد؛ 
همان که تصمیم دارد در نظام تصمیم گیری 
حاکمان دست ببرد و مهم ترین نقطه نفوذش 
نیز تأثیر بر اراده عمومی مردم است؛ ضربه های 
اقتصادی که به دلیل نداشتن قدرت مراقبت 
از مردم در مقابل راهزنــان و دزدان مجازی 
شکل می گیرد. اینکه نمی توانید دست هیچ 
مجرمی را کــه از راه ضرر به دیگران ســود 
می برد، قطع کنید. اساسا قدرت قانون گذاری 
وجود ندارد. مرجعیت اجتماعی طبق قواعدی 
شکل می گیرد که دشمن می پسندد. پدیده 
سلبریتی را در این بستر تحلیل کنید. در این 
صحنه است که انقالبی رنگی در اوکراین شکل 
می گیرد و یک ســلبریتی جلودار می شود؛ 
درحالی کــه حتی خاک کشــورش مثل آب 
خوردن به کشــور دیگری منتقل می شود و 
او کاری نمی توانــد بکند، امــا تبدیل به یک 
قهرمان می شــود. قهرمان مجــازی آنطور 
که صحنه مجازی شــکل می گیــرد. در این 
صحنه اســت که صفحه ترامپ را می بندند 
و از دســترس خارج می کنند و عمال بازوی 
تأثیر گذاری او را می بندند و او مجبور می شود 
برای خــود و حضورش در این بســتر فکری 
کند و بستر دیگری شــکل دهد. اینها فضای 
درگیری قدرت حقیقی است. محل بروز روشن 
حکمرانی شیطان اســت. صحنه ای است که 
دایره حکمرانی و استقالل یک کشور را شکل 
می دهد.رهایی این صحنه به اندازه نفوذ کموله 
در غرب و جیش الظلم در شــرق مهم است 
و باید برای آن فکری کرد. این اغتشاشــات 
راهی را که برای رســیدن بــه این عقالنیت 
عمومــی و اجتماعی باید طــی می کردیم و 
متوجه می شــدیم که در دوران پساکرونا و 
زمانه پلتفرم ها چگونه نسل نوجوان و جوان 
ما در این چنبره غیرمســتقل و ناامن گرفتار 
شده است، کوتاه کرد. این کوتاه شدن مسیر 
و رشــد عقالنیت مدیران برای تدبیر درباره 

استقالل به تبع حکمرانی در 
فضای مجازی از الطاف خفیه 

اغتشاشات اخیر بود.

آزادی تفکرحبیب حرم
 شهید حسین همدانی

 سرداری که داعش را به زانو درآورد 
به روایت همسر و پسران

بررسی اختالف فهم های انسانی، تفکر 
آزادانه و مقوله امربه معروف  در برداشت های 

عالمه طباطبایی از آیات قرآن

اکران آنالین؛ دریچه ای 
به سوی گسترش مخاطبان 
مستندسازان از اکران آنالین فیلم هایشان 

استقبال می کنند

معرفی ترجمه های 
فارسی یک نوبلیست
 منزل به منزل 

با اِرنو 
جایــزه نوبــل ادبیات 
آنی  بــه  ســال2۰22 
اِرنو، نویســنده 82ساله 
فرانسوی رسید، اما هرگاه 
که نام برنده نوبل ادبیات 
اعالم می شود، کتابخوانان 
ایرانی می پرسند که این 
نویسنده کیست و ما از 
او چه می دانیــم و از او 
چــه خوانده ایم؟ ممکن 
است خانم ارنو در میان 
کتابخوانــان ایرانی نام 
کامال شناخته شــده ای 
مطابق  امــا  نباشــد، 
اطالعــات کتابخانه ملی 
ایران، نخســتین کتاب 
او به فارســی با عنوان 
»منزل به منزل« 33سال 
پیش و در سال1368 با 
روحی  صفیــه  ترجمه 
توسط انتشارات کتابسرا 
منتشر شــده است. این 
کتاب ترجمه ای است از 
»LaPlace« )جایگاه( 
که در سال1۹84 جایزه 
ادبی »رنودو« را برای این 
نویسنده به ارمغان آورد 
و ترجمه دیگری هم از آن 
به فارسی موجود است. 
ترجمه بعــدی از ارنو به 
ســال1374 برمی گردد 
کــه فریــده طاهرپور 
کتاب »یــک زن« را از او 
به فارســی برگردانده و 
انتشارات چاپخش آن را 
منتشر کرده است. البته 
این کتاب ترجمه دیگری 
هم در انتشــارات علمی 
فرهنگی به قلم ســمانه 
رودبارمحمدی دارد که در 
سال13۹6 منتشر شده 

است.

تقریبا 2دهه ای از خانم 
ارنــو در ترجمه هــای 
فارسی هیچ خبری نیست 
تا اینکه در ســال13۹2 
مترجمان فارسی دوباره 
به این نویسنده فرانسوی 
توجــه و عالقه نشــان 
می دهند. در سال13۹2 
همشهری  انتشــارات 
2کتــاب »جایــگاه« و 
»دختر دیگر« را با ترجمه 
دینا کاویانی به فارســی 
منتشر می کند. سال بعد، 
ترجمه مجددی از »دختر 
دیگر« با عنــوان »آن 
دختر دیگر« توسط لیال 
غفوری غروی توسط نشر 
کاکتوس به بازار می آید. 
در ســال13۹3، ترجمه 
 »La Place« ســوم
که قبــال ترجمه هایی با 
عناوین »منزل به منزل« و 
»جایگاه« از آن به فارسی 
منتشر شده بود، با عنوان 
»کوچــه پس کوچه های 
کودکی« بــا ترجمه لیال 
کســایی توســط نشر 
نشــانه منتشر می شود. 
سال13۹5 کتاب »شرم« 
با ترجمه بهاره مرادی از 
سوی نشر نی روانه بازار 
می شود. »شرم« را سمانه 
رودبارمحمدی هم ترجمه 
کرده که در سال13۹8 در 
انتشارات علمی فرهنگی 
منتشر شده است. بدون 
هیچ پیش داوری ای باید 
گفت که هــر دو ترجمه 
رودبارمحمدی از آثار ارنو 
پس از ترجمه های دیگری 
که به فارسی منتشر شده، 

به بازار آمده است.
در ســال14۰۰، بنــگاه 
ترجمــه و نشــر کتاب 
پارسه برای 2کتاب ارنو 
به نام های »یادداشت های 
کوچــه و خیابــان« و 
»چراغ ها را ببین، عشق 
من« فیپا گرفته اســت. 
کتابی  آخریــن  فیپای 
کــه امســال از ارنو در 
کتابخانه ملی ثبت شده 
به »سال ها« از نشر بیدگل 

تعلق دارد.

مروری بر بیانات مقام معظم رهبری 
درباره فضای مجازی

 مبارزه فقط 
شمشیر کشیدن 

نیست

3دی1397
دســتگاه های مختلفــی در 
فضای مجازی حضور دارند، اما 
حضور در این فضا باید حضوری 
جریان ساز باشد؛ ضمن اینکه 
بهترین راه شناسایی و ارتباط 
با گروه هــای مؤثر فرهنگی و 
یافتن ســؤال ها و سرنخ های 
فکری آنان، استفاده از فضای 

مجازی است.

22تیر1399
در مقوله مســائل اجتماعی و... 
مسئله مدیریت فضای مجازی جزو 
مسائل مهم ماست که این مسئله، 
مســئله ای بلندمدت هم نیست؛ 
مسئله ای کوتاه مدت و میان مدت و 
جزو مسائل نزدیک ماست که باید 
]به آن توجه شــود[ و امثال اینها 

مسائل کلیدی ای وجود دارد.

21اسفند1399
حاال دشمنان از فضای مجازی جور دیگر 
اســتفاده می کنند، اما شما جوان های 
عزیز این جوری از آن استفاده کنید: 
از فضای مجازی اســتفاده کنید برای 
امیدآفرینی، برای توصیه به صبر، برای 
توصیه به حق، برای بصیرت آفرینی، 
برای توصیه به خســته نشدن، تنبلی 

نکردن، بیکاره نماندن و مانند اینها.

3فروردین1399
قوی شدن کشور جزو هدف های 
ماســت... . امروز قوت در فضای 
مجــازی حیاتی اســت، امروز 
فضای مجازی حاکــم بر زندگی 
انسان هاســت در همه دنیا و یک 
عده ای همه کارهایشان را از طریق 
فضای مجازی پیش می برند؛ قوت 

در این ]زمینه[ حیاتی است.

5اسفند1395
پس باید با کفر، با نفاق، با عناد با دین، مبارزه کرد. 
این مبارزه ای است که در جمهوری اسالمی آسان 
اســت، در جاهای دیگر سخت است... مبارزه فقط 
شمشیر کشیدن نیســت؛ این شمشیر زبان یک 
شمشیر مؤثر است. شما می بینید امروز تبلیغات 
در دنیا دارد حرف اول را می زند. ابزار تبلیغات هم 
که فراوان اســت؛ این فضای مجازی و اینها که روز 
به روز دارد توســعه پیدا می کند، شما از این توان 

استفاده کنید.

25دی1395
اگر شما اهل شبکه های اجتماعی هستید و اهل فضای مجازی 
هستید، خوب می فهمید و خوب می دانید که بنده کجا را دارم 
اشاره می کنم. از همه طرق دارند استفاده می کنند که ایمان 
اسالمی ما را متزلزل کنند. ما یعنی چه کسی؟ یعنی من پیرمرد 
8۰،7۰ ساله؟ نه، نســبت به ماها خیلی نگران نیستند؛ ایمان 
نسل بعد ما را و نسل بعِد بعد ما را ]می خواهند متزلزل کنند[؛ 
دارد تالش می شــود. خب، یکی از آن زمینه های اقتدار ما و 
زمینه های توانمندی ما، ایمان اسالمی ماست؛ این یکی از آماج 

دشمنی های آنهاست.

اولفروردین1400
متأسفانه در فضای مجازی کشور ما هم که آن 
رعایت های الزم با وجود این همه تأکیدی که 
من کردم صورت نمی گیــرد و در یک جهاتی 
واقعا ول است. همه کشورهای دنیا روی فضای 
مجازی خودشان دارند اعمال مدیریت می کنند، 
]درحالی که[ ما افتخار می کنیم به اینکه ما فضای 
مجازی را ول کرده ایم! این افتخار ندارد. فضای 

مجازی را باید مدیریت کرد.

4مهر1398
یکی از مهم ترین وظایف همه ما پرهیز از ناامیدسازی مردم است. گاهی یک 
کسی یک  جوری حرف می زند - چه در سخنرانی، چه در صحبتی مانند آن، 
چه حاال در فضای مجازی که دیگر یک چیز بی حد و مرز و عجیب و غریبی 
شده - که شنونده و مخاطب ناامید می شود؛ ما نباید اجازه بدهیم ناامیدی 

وارد میدان بشود.
 اگر امید نباشد هیچ کدام از این کارهای بزرگ انجام نمی گیرد. مردم را باید 
امیدوار کنیم و این امیدواری، امیدواری کاذب هم نیســت ]بلکه[ واقعیت 
قضیه همین است؛ یعنی واقعا باید امید داشــت؛ چون آینده ، آینده خوبی 

است و آینده روشنی است.

11اردیبهشت1398
از همه طرف دشمن وارد شده. مسئوالن کشــور و آحاد توانا و آحاد مردم باید 
در مقابله با این دشــمن هر کاری که می توانند ]انجام دهند[. در هر بخشی، در 
هر رشــته ای که می توانند، باید خودشــان را آماده کنند، وارد میدان باشند. 
احساس مسئولیت کنند. آرایش دشمن آرایش جنگی است؛ از لحاظ اقتصادی 
آرایش جنگی گرفته؛ از لحاظ سیاسی آرایش جنگی گرفته؛ فقط از لحاظ نظامی 
علی الظاهر آرایش جنگی ندارد که آن هم البته حواس نظامی های ما جمع است؛ 
همانطور که عرض کردم از لحاظ فضای مجازی آرایش جنگی گرفته؛ در مقابل 
این دشمنی که آرایش جنگی در مقابل ملت ایران گرفته، ملت ایران باید آرایش 

مناسب بگیرد، باید خودش را آماده کند در همه بخش های مختلف.
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حسین را همه دوست داشتند واقعا دوست داشتنی 
هم بود. سر به زیر و مهربان از آن دسته بچه هایی که هر 
پدر و مادری آرزو می کند داشته باشد. آرام و مودب و 
خیلی هم مسئولیت پذیر. صفات نیکی که به او نسبت 
داده می شود شعار نیست، حقیقتی است که همسرش 
به آن یقین دارد. به عنوان کسی که 36سال از عمرش 
را با او زندگی کرده است؛»حســین پسر عمه ام بود. 
پدرش را خیلی زود از دست داد. به گمانم 3سال بیشتر 
نداشت. پدرش در شرکت نفت آبادان کار می کرد. بعد 
از فوت پدر زندگی شان به سختی می گذشت. تا اینکه 
با دوندگی پدر من و مادر حسین مقرری کمی از سوی 
شرکت نفت برای شــان درنظر گرفته شد که البته 
کفاف خانواده 5نفری شان را نمی داد. برای همین بعد 
از مدتی از آبادان به همدان آمدند و در منزل پدربزرگم 
ساکن شدند. ما هم آنجا زندگی می کردیم.« نوروزی 
به اقتدار عمه اش اشاره می کند، مادر حسین که چقدر 
مومن و باصالبت بود. گریزی به دوران کودکی حسین 
می زند. با اینکه آن زمان را ندیده اما شنیده هایش را 
تعریف می کند: »حسین از 7سالگی وارد بازار کار شده 
بود. یعنی هم درس می خواند و هم کار می کرد. عمه ام 
او را به عنوان شاگرد به دست بقال محل سپرده بود. 
عمه ام تعریف می کرد حســین روزی یک قران مزد 
می گرفت اما به جای اینکه برای خرید دفتر و کتابش 
استفاده کند آن را جمع می کرد و آخر هفته مایحتاج 

خانه را می خرید.«

تفریح روی تشک کشتی 
 حسین با اینکه سن و سالی نداشت اما یک جورهایی 
برای خواهر و برادرهای کوچک ترش پدری می کرد و 
هوایشان را داشت. تا اینکه کمی بزرگ تر شد. شاگردی 
در دکان بقالــی را رها کرد و در مغازه باتری ســازی  
مشغول کار شــد. اما هنوز جا نیفتاده بود که عطای 
کار کردن در باتری سازی  را به لقایش بخشید و بیرون 
آمد. سردار در خاطراتش گفته بود: »یک روز اوستا به 
من گفت باتری کهنه را شست وشو دهم و در جعبه نو 
بگذارم. هزینه باتری نو را بگیرم. من این کار را نکردم 
چون اخالقی نبود. به اوستا هم گفتم کارش درست 
نیست.« حســین در کنار درس و کارگاه، گاهی به 
باشگاه کشتی هم می رفت. البته برای تماشا کردن. 
وقتی زمان مســابقه می شــد خودش را به باشگاه 

می رساند و فن زدن کشتی گیرها را نگاه می کرد. به 
وجد می آمد. آخر او خیلی ورزش کشــتی را دوست 
داشــت. در یکی از روزهایی که برای دیدن مسابقه 
رفته بود دوستش محسن قادری حرفی زد که به مذاق 
حســین خوش آمد. او گفت: »چرا خودت وارد گود 
نمی شوی و ورزش نمی کنی؟« بعد هم کمکش کرد تا 
فنون کشتی را یاد بگیرد. از آن روز به بعد کشتی شد 

جزو تفریحات سالم حسین.

زندگی با هیچ امکانات رفاهی
اواخر دهه 40بود. حســین تصمیم گرفت به تهران 
بیاید. پیش خودش فکر کرد شاید اینجا بتواند پول 
بیشــتری دربیاورد و به خانواده اش برســاند. روزی 
2شیفت کار می کرد. با همه سختی ها باشگاه کشتی 
هم می رفت. آزادکار بــود و در وزن 57کیلوگرم در 
باشــگاه دخانیات کشــتی می گرفت. جوان بود اما 
غیرتــش زبانزد عــام و خاص. لحــن کالم و متانت 
رفتاری اش باعث شده بود کوچک و بزرگ دوستش 
داشته باشند. بیشــتر از همه اقوامش که او را الگوی 
پســران خود کرده بودند. ســال 1356بود که مادر 
تصمیم گرفــت سروســامانی به زندگــی او بدهد. 
دختر برادرش را انتخاب کرد. بــا اینکه دختر جوان 
خواستگارهای زیادی داشت اما مادر او حسین را به 
همه ترجیح می داد. مراســم جشن آنها ساده برگزار 
شد و این زوج زندگی مشــترک خود را آغاز کردند. 
نوروزی تعریف می کند: »مدتی در خانه ای ســاکن 
بودیم که هیچ گونه امکاناتی نداشت. نه آب لوله کشی 
نه آبگرمکن و نه هیچ وسیله دیگری. من باید با سطل از 

چاه آب می کشیدم. با این حال زندگی کردم.«

مسئول حمل اسلحه برای مبارزان همدانی
ســال های 1356و 1357؛ رژیــم پهلــوی رو به 
فروپاشی و حسین مشــتاق به مبارزات انقالبی. 
این شــور و شــوق را بعد از خواندن کتاب »ابوذر 
غفاری« نوشــته »عبدالحمید جودت الســحار« 
مصری و ترجمه دکتر علی شریعتی پیدا کرده بود. 
تحولی را در خود احساس می کرد. دوست داشت 
اسلحه به دست بگیرد و علیه طاغوت مبارزه کند. در 
جلسات سخنرانی مقام معظم رهبری و شهیدان 
مرتضی مطهری، دکتر محمد باهنر و دکتر محمد 

مفتح زیاد شــرکت می کــرد. در کانون فرهنگی 
همدان هم فعال بود. نوروزی تعریف می کند:»یک 
روز حاجی آمد و گفت راننده اتوبوس بین شهری 
شده است. من نمی دانســتم برای چه این کار را 
انتخاب کرده او هم جواب واضحی به من نداد. خبر 
نداشتم که از تهران اسلحه برای مبارزان همدانی 

می آورد.« 

دلم برای وهب سوخت
بعد از پیروزی انقالب و شــکل گیری نیروی سپاه، 
حســین عضو این نهاد شــد. با شــروع درگیری 
کردستان حسین مرتب در ماموریت بود. منافقان و 
کومله ها مرزهای غرب کشور را ناآرام کرده بودند. هر 
از چند گاهی دوستانش خبر سالمتی او را به خانواده 
می دادند. تا اینکه جنگ شروع شد. حسین بیش از 
پیش در مناطق جنگی حضور داشت. حسین یک 
روز کردستان و سرپل ذهاب بود و روز دیگر خرمشهر 
و جبهه جنوب. این در حالی بــود که بانوی جوان 
همراه فرزند نوپایش در همدان تنها بودند. نوروزی 
به یاد سال های اول زندگی اش می افتد؛»من خیلی 
او را نمی دیدم. مرتب در ماموریت بود. وهب نوپا بود 
از بس که دیر به دیر پدر را می دید با او احســاس 
غریبگی می کرد. چند ساعتی می گذشت تا با هم 
رفیق شــوند.« دوری از حسین همسر و پسرش را 
اذیت می کرد. برای همین به سرپل ذهاب رفتند تا 
حداقل بیشتر هم را ببینند؛»اما چند روزی گذشت 
شــهید همدانی به خانه نیامد. دوبــاره به همدان 
برگشــتم تلفنی در کار نبود و نامه هم هر از چند 
گاهی به دستمان می رسید. حسین بعد از چند روز 
آمد گفتم این هم از سر پل ذهاب تان! وهب کالس 
اول بود که به کرمانشاه رفتیم. 3ماه به اهواز منتقل 
شدیم. یک روز به من گفت دلم برای وهب سوخت 
وقتی او را در حیاط مدرسه دیدم. تنها ایستاده بود.« 
اهواز، کرمانشاه و... شهرهایی بود که نوروزی همپای 
مردش می رفت و زندگی می کرد. جاها و لحظاتی که 
امروز برایش خاطره شده اند. او ماجرای مجروح شدن 
ســردار را تعریف می کند: »در یکی از عملیات ها 
ترکش به نخاعش اصابت کرده بود. او را با آمبوالنس 
آوردند. چند روزی خانه بود بعد هم با همان وضعیت 

رفت به منطقه. با اینکه احتمال داشت فلج شود.« 

حــبیب حــرم
شهید حسین همدانی؛ سرداری که داعش را به زانو درآورد به روایت همسر و پسران

سرلشکر محمدباقری 
اگر همدانی نبود، سوریه سقوط می کرد

»اگر درایت شهید همدانی نبود ســوریه سقوط می کرد. شهید 
همدانی با اینکه بیش از 60سال سن داشت به جای اینکه به فکر 
استراحت باشد به سوریه رفت و اگر درایتش برای دفاع از سوریه 
نبود حتما سوریه سقوط می کرد. او این درک را کرد که اگر جبهه 
مقاومت تضعیف شــود و از بین برود  ام القرای مقاومت به خطر 
می افتد. سال 90که حاج حسین به ســوریه رفت آنجا وضعیت 
خاصی داشت. تفکیری ها از همه امکانات برخوردار بودند اما در 
مقابل ارتش سوریه خسته بود و توان مقابله نداشت. در همین حین 
ماجرای عراق پیش آمد و تروریست ها موصل را تصرف کردند و 
عتبات عالیات در خطر سقوط قرار گرفت. سردار همدانی فهمید با 
ارتش سوریه نمی شود جلو رفت و دفاع الوطنی را راه انداخت تا کنار 
ارتش بجنگد. سردار همدانی نفوذ کالمی در سوریه ای ها داشت و 

باعث می شد عملیات به خوبی پیش برود.«

حمید حیدری، همرزم سردار
نمی خواست به چشم بیاید

»هوا بســیار ســرد بود و به هر نفر نهایتا یک پتو می رسید که 
جوابگوی آنها در سرما نبود. گروه کوچک ما در یکی از کانتینرهای 
این موکب مســتقر بود. چرا که وســایل تصویربرداری مان زیاد 
بود. روز دوم حضورمان در کربال بود که شهید حسین همدانی و 
خانواده اش برای اسکان آمدند آنجا. باورم نمی شد فرمانده مهمی 
که از نیروی قدس که آن زمان اشراف کاملی بر عراق داشت برای 
اسکان چنین جایی آمده باشد. آفتاب تازه طلوع کرده بود و من 
دوربین را برداشــته بودم که بیرون بــروم و تصویر بگیرم. دیدم 
همدانی روی مقوایی نشسته و زیارت نامه ای می خواند. از دور لنز 
را تله کردم و شروع کردم به تصویر گرفتن. به محض اینکه متوجه 
شد زیارت نامه را جیبش گذاشت. همدانی حتی یک لحظه هم 

نمی خواست به چشم بیاید.«

گلعلی بابایی، نویسنده

دعای زیبای حضرت آقا برای سردار 
 »بعد از گذشت 3سال فرماندهی میدانی نبردهای ضد تکفیری در 
سوریه به کشور برگشت چند روز برگشت با او در خانه حسین بهزاد 
دیدم.عجیب سرخوش بود. پرسیدم حاج آقا قضیه چیه؟ خیلی 
سرکیف هستید. گفت امروز همراه حاج قاسم برای تقدیم گزارش 
آخرین وضعیت سوریه به بیت رهبری رفتیم. بعد از تشریف فرمایی 
آقا حاج قاسم شروع کرد به صحبت  و اسمی هم از بنده برد. ناگهان 
حضرت آقا رو کرد به من و فرمود آقای همدانی! گفتم بفرمایید. 
آقا فرمود:»طی این سالی که از جنگ سوریه گذشته من در قنوت 
نمازهایم شما را به اسم دعا کرده ام.« حاجی با چشمانی اشکبار از 
شوق گفت: »به خدا قسم با شنیدن همین فرمایش آقا خستگی آن 

سال سراسر مصیبت و رنج از تن و جانم بیرون رفت.« 

»بیقرار« ؛ روایت زندگی سردار همدانی
مســتند 30دقیقه ای »بیقرار« روایت زندگی سردار شهید 
حسین همدانی اســت که تاکنون چندین بار از شبکه های 
سراسری ســیما پخش شــده اســت. »علی جیحونیان« 
کارگردان و تهیه کننده این مستند درباره اثرش می گوید: 
»این مستند حاصل 40سال بیقراری ســردار همدانی در 
دوری از همرزمان شــهیدش اســت.« او با بیان اینکه این 
مستند مبارزات ســردار در دوران طاغوت تا به امروز را به 
تصویر کشــیده است می افزاید: »ســردار همدانی ازجمله 
شــخصیت های بزرگ و برجســته ای بود که برای دفاع از 
اســالم زندگی خود را وقف کرد و همیشه آرزوی شهادت و 
رسیدن به وصال را داشتند. مســتند »بیقرار«، تصاویر بکر 
و دیده نشده از سردار همدانی است که در مناطق عملیاتی 
ســرپل ذهاب و منطقه جنوب کشــور گرفته شــده است. 
امیدواریم این کار سندی باشــد از خون های ریخته شده 
در راه انقالب برای نسل های آینده تا بدانند چه سرداران و 

امیرانی از خود گذشتند تا انقالب استوار بماند.«

 آخرین پیامک شهید همدانی 
به همسرش چه بود؟

کتاب »پیغام ماهی ها« نخســتین کتابی اســت که پس از 
شهادت سردار همدانی به قلم گلعلی بابایی در چهلمین روز 
شهادت او به زیور طبع آراســته شد و راهی بازار کتاب شد. 
این کتاب که بخش عمده آن مصاحبه های شهید همدانی 
از بدو تولد تا پایان جنگ تحمیلی را شامل می شود و بخش 
پایانی بخش هایی از سخنرانی توصیفی این شهید است که 

در پایان کتاب آمده است. در بخشی از کتاب می خوانیم: 
»چون می دانستم ساعت 6پرواز دارد ساکش را آماده کردم 
و داخل اتاق خودش کــه کتابخانه و جانمازش هم آنجا بود 
گذاشتم. بی خبر وارد اتاقش شدم دیدم وسایلش را به هم زده 
سجاده و عبایش را جمع کرده محل جا کتابی اش را تغییر 
داده، میز تحریرش را برده جایی که همیشه نماز می خوانده 
گذاشته. اصال وقتی وارد اتاق شدم یک لحظه شک کردم که 

این همان اتاق حاج آقاست یا نه.
لباس اضافه هایی که تو ساک گذاشته بودم را بیرون آورده 
بود گفتم این لباس ها را الزم داری. چرا آوردی بیرون؟ گفت 
نه من زود برمی گردم. اصرار کردم گفــت: الزم ندارم زود 
برمی گردم. دو تا انگشتر عقیق داشت آنها را هم از انگشتش 
درآورد و گذاشت داخل کشوی میز. موقع رفتن چندبار رفت 
داخل خانه و برگشت حیاط. پرسیدم چیزی شده؟ وسیله ای 
گم کردی؟ چرا نگرانی؟ گفت چیزی نیست حاج خانم. از زیر 
قرآن ردش کردم و رفت داخل ماشین. از آنجا که هم دستی 

تکان داد و راننده گاز ماشین را گرفت و رفت.
اهل پیامک و این جور چیزها هم نبــود. ولی آن روز از پای 
پلکان هواپیما برای من پیامک کوتاهی فرستاد. فقط نوشته 

بود: خداحافظ.«

برگزاری جشنواره بین المللی 
موسیقی »نوای مهر«

دومین دوره جشنواره بین المللی موسیقی »نوای 
مهر« با هــدف ترویج فرهنگ ایثار به کوشــش 
اداره کل امور هنری بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
برگزار می شود. این جشنواره بین المللی با هدف 
افزایش تولید آثار فاخر در حوزه هنر موســیقی و 
بازشناسی محورهای جریان ســاز در حوزه های 
شعر، ترانه، موسیقی، ســرود و نماهنگ در سال 
1401برگزار خواهد شد. در این دوره این جشنواره 
رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته که در آنها توجه 

ویژه ای به نوجوانان و جوانان شده است.
ایران سربلند، ایران مقتدر، ایثار، شهادت، مهربانی، 
همدلی، عطوفت، فداکاری، انفاق، ایثار اجتماعی، 
نماز، عفاف، حجــاب موضوعات این جشــنواره 
هستند. ناگفته نماند نخســتین دوره جشنواره 
بین المللی موســیقی »نوای مهر« پنجم تا دهم 
اسفند 1400برگزار شده بود. گروه تلویزیونی شاهد 
در راستای ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت، 
فعالیت های متنوعی مانند تولید فیلم، ســریال، 
مستند و ادبیات دارد و از برترین آثار این جشنواره 

نیز بهره خواهد برد.

 »ققنوس فاتح« 
به انگلیسی ترجمه شد

ترجمه انگلیســی کتاب »ققنوس 
فاتح« پیرامون زندگی شهید محسن 
وزوایی با همکاری مشترک انتشارات 
بین المللی »الهدی« و نشر »شاهد« 

منتشر و راهی بازار نشر شد.
این کتاب نوشته محدثه اسدی موحد 
اســت که »خدا جان، ما آمده ایم«، 
»فاتحان النه شیطان«، »حجله ای در 
یک کوچه«، »احمد، احمد، وزوایی!«، 

»خیز پنج ثانیه«، »دشــمن اعتراف می کند«، »درد شیرین«، 
»توپخانه سپاه چهارم« و »میوه دلم، خداحافظ« ازجمله عناوین 

خاطرات گردآمده در کتاب »ققنوس فاتح« هستند.
اختصاص یافتن حدود یک سوم از کتاب به تصاویر شهید وزوایی از 
ویژگی های منحصر به فرد این اثر است و از ماجرای اشغال سفارت 
آمریکا توسط دانشــجویان، مصاحبه وزوایی با خبرنگار یکی از 
شبکه های تلویزیونی اروپایی تا تسخیر النه جاسوسی توسط این 
شهید و همرزمانش و فتح قله های بازی دراز و تحلیل های مختلف 
عملیات ها، در این کتاب به صورت مســتند داســتانی گنجانده 

شده است.
در پایان ایــن کتاب 197صفحــه ای، زندگی نامه، وصیت نامه و 
عکس هایی از سردار شــهید محســن وزوایی، معاون عملیات 
لشکر 27محمدرســول اهلل)ص( از دوران حضور در جبهه های 

دفاع مقدس جای گرفته اند.
محسن وزوایی، متولد سال 1339در تهران، پس از پیروزی انقالب 
به عضویت سپاه پاسداران درآمد. وی که در دوره هایی فرماندهی 
گردان مخابرات و سرپرســتی اطالعات و عملیــات این نهاد را 
برعهده داشت، اردیبهشت سال 1360در عملیات بیت المقدس 

)آزادسازی خرمشهر( به شهادت رسید.

ماجرای ساخت دژ دفاعی برای 
جلوگیری از اشغال اهواز

مرکز اسناد انقالب اســالمی خاطره ای از »علی دانش منفرد« در 
مورد تأکید شــهید چمران بر جلوگیری از اشــغال اهواز منتشر 
کرده اســت. علی دانش منفرد در کتاب خاطرات خود می گوید: 
»اوایل جنگ تحمیلی دشمن قسمت عظیمی از استان خوزستان 
را اشغال کرده بود و تا 12-13 کیلومتری اهواز آمده بود. محیط 
بسیار آسیب پذیری بود. پس از غروب آفتاب، هیچ نوری در شهر 
نبود و تاریکی مطلق بر فضا حاکم می شد. اشغال اهواز کلید پیروزی 
نیروهای بعثی در خاک ایران بود. شورای جنگ و در رأس آن شهید 
چمران اعالم کرده بودند که اهواز را به هیچ قیمتی نباید از دست 
داد؛ چرا که اشغال اهواز به معنای از دست دادن منابع نفتی و تهدید 
نقاط استراتژیک خوزســتان بود. از همین رو به عنوان قائم مقام 
استاندار خوزستان جلســات مداومی با شهید چمران داشتم که 
این جلسات، گاهی تا  صبح ادامه داشت. سرانجام قرار شد دور شهر 
اهواز دژی دفاعی بنا شود و نیروهای انقالب در آن مستقر شوند. 
استانداری به عنوان مسئول استان موظف شد که تمام ماشین های 
سنگین مانند لودر و بولدوزرها را از کلیه  ادارات خواسته و فراهم 
کند و برای ساختن این دژ، نیروها را بسیج کند. با عنایت خدا و با 

حضور و همیاری نیروهای مردمی، دژ مستحکمی ساخته شد.«

 خـبر

بخشی از یک کتاب
بخشی از کتاب

 خـبر

حامد یزداني؛ روزنامه نگارروایت همرزمان

معرفی مستند

وقت عملیات که می شد نقشه به دست به دل خط مقدم می زد. عادت نداشت در سنگر یا پشت خاکریز 

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

عملیات را ساماندهی کند. خودش جلو می رفت و به رزمنده ها می گفت پشت سرش بیایند. بی آن که 
توجهی به توپ و خمپاره ای داشته باشــد که چون قطره باران به زمین می افتند. سردار »حسین 
همدانی« فرمانده ای بود بی همتا، جسور و شجاع، مهربان و رئوف و هر صفت نیکی که بشود برای یک انسان کامل مثال زد. برای او تک تک رزمنده ها 
حکم پسرانش را داشتند نه نیروی زیردست. او از وقتی نیروی سپاه شــکل گرفت لباس پاسداری به تن کرد تا وقت شهادت. از جنگ های نامنظم 
کردستان تا حمله بی رحمانه صدام به مرزهای جنوب همه را حضور داشت. 8سال دفاع مقدس جنگید و بعد از آن وقتش را برای آموزش گذاشت. با 
شروع جنگ سوریه برای حفظ جبهه مقاومت به آنجا رفت. او با از بین بردن شاهرگ حیاتی دشمن در نوار حماس آرامش را به مردم سوری بخشید. 
سرانجام در 16مهر سال 1394در اثر گلوله باران شدن خودرویش به شهادت رســید. به پاس خدمات این سردار نامی در سالگرد شهادتش پای 

صحبت های پروانه چراغ نوروزی، همسرش و وهب و مهدی پسرانش می نشینیم.

غذا را زیبا تزیین می کرد 
سال 1367.جنگ به پایان رسید. نوروزی فکر کرد حاال 
می تواند همسرش را بیشتر در خانه ببیند. اما تصور 
اشتباهی بود. حضورش بیشتر که نشد هیچ، کمرنگ تر 
هم شــد. او فعالیت های دیگری داشت. به خصوص 
که دوره دافوس را پشت سر می گذاشت. مشغله های 
کاری باعث شــد به تهران نقل مکان کنند. ســردار 
مسئولیت های ســنگینی برعهده داشت و باید وقت 
زیادی را در این زمینه  صرف می کرد اما این به آن معنا 
نبود که نسبت به تعهدات خانوادگی کم توجه باشد. 
نوروزی از منش همسرش می گوید: »او احترام زیادی 
برای خانواده اش قائل بود. مهربــان و خوش ذوق. به 
قدری زیبا غذا را تزیین می کرد که همه لذت می بردند. 
خیلی هم خوش ســفر بود.« نوروزی می گوید: »مرد 
خوش ســفری بود. معموال دســته جمعی با اقوام به 
مسافرت می رفتیم. به محض رسیدن می گفت خانم ها 
معاف از همه کاری هســتند. آقایــان باید کار کنند. 
می گفت بروید قدم بزنید. خوش بگذرانید. بعد که وقت 
غذا می آمدیم می دیدیم همه  چیز مهیاست. حاجی 
خیلی به رفت وآمد و هدیــه دادن اهمیت می داد. ماه 
رمضان که می شد کلی مواد خوراکی تهیه می کرد و 

به عنوان افطاری به اقوام می رساند.« 

روضه وداع حاجی 
سردار رفیق مهربانی برای نوروزی بود. مهم تر اینکه 
می دانست چطور باید دل خانم خانه را به دست بیاورد. 
نوروزی خاطره آخرین روزی که سردار مهمانش بود 
را تعریف می کند: »روز دوشنبه بود که حاجی به خانه 
آمد. به نظرم آمد کمی گرفته است. گفت سرش درد 
می کند می خواهد اســتراحت کند. ناهار هم نخورد. 
ساعتی گذشت دیدم در آشپزخانه مشغول تمیزکردن 
فریزر شده اســت. گفتم چند ســاعت دیگه باید به 
فرودگاه بروی پرواز داری چرا استراحت نمی کنی؟ 
عازم سوریه بود. گفت این کار را بکنم بعد. آشپزخانه را 
که مرتب کرد روی مبل نشست و دخترها دوروبرش 
نشستند. خواست چای را با سوهان بخورد که دخترم 
گفت بابا شــما قند داری نخور! گفت قند دیگر مهم 
نیست.« سردار می دانســت دیدار آخرشان است اما 
باقی نه. ســارا و زهرا به پدر  زل زدند تا مثل همیشه 
حرف های زیبا و امیدوار کننده برای شــان بگوید. اما 
سردار گفت: »زهراجان، ساراجان! بابا اگر این بار برود، 
قطعاً شهید می شود.« این حرف آتشی به جان دخترها 
انداخت. مادر با شــنیدن صدای گریه شان به سالن 
آمد و گفت: »حاجی دم رفتن بــرای دخترها روضه 
می خوانی؟!« او دیگر ادامه نداد. انگشترهایش را روی 
میز گذاشت و به حیاط رفت. نه یک بار و نه 2بار. 3بار 
رفت وآمد. انگار چیزی گم کرده باشد. او رفت و 4روز 
بعد خبر شهادتش را آوردند. سردار حسین همدانی 
همان ژنرال ایرانی، شیخ طایفه، حبیب حرم و ده ها 

لقب زیبایی که برازنده اوست.

کارنامه نظامی سردار

سردار حسین همدانی ملقب به ژنرال ایرانی یا فرمانده نخبه نیروی مکث
سپاه به گفته مستشاران نظامی کشورهای بیگانه کارنامه پرباری از 
فعالیت های خود در زمان جنگ و بعد از آن دارد. این نوشته فقط 
بخشی از خدمات نظامی سردار شهید است. حسین همدانی ملقب 
به حبیب حرم یا ابووهب ایرانی بعد از پیروزی انقالب و شکل گیری 
نیروی سپاه عضو این نهاد شد. در آزادسازی سنندج در فروردین 
ماه سال 1359به فرماندهی شهید صیاد شیرازی، شهید محمد 
بروجردی و ابوشــریف)عباس آقازمانی( و رحیم صفوی حضور 
داشت. اسفند 1359با انتصاب شهید محمود شهبازی به فرماندهی 
سپاه همدان، حسین همدانی هم مسئول تدارکات این نهاد شد. او 
در این دوره فرماندهی عملیات سرپل ذهاب را هم برعهده داشت. 
شهید همدانی در آزادسازی خرمشهر به عنوان جانشین قائم مقام 

تیپ 27خدمات ارزنده ای را از خود نشــان داد. او در خرداد ماه 
1361تصمیم داشت همراه با احمد متوسلیان به لبنان برود اما شهید 
شــیخ فضل اهلل محالتی مانع رفتن او شد. این سردار در تابستان 
ســال 1361فرماندهی تیپ 32انصار را برعهده گرفت و در سال 

1362به عنوان فرمانده لشکر قدس گیالن انتخاب شد.
از دیگر خدمات سردار شــهید حضور او در عملیات های کربالی 
4و 5و والفجر 10اســت. در عملیات مرصاد هم همپای شــهید 
صیادشیرازی در مرزهای غربی کشور حضور داشت. او بعد از پایان 
جنگ به رغم فرماندهی سپاه همدان دوره های دافوس را آموزش 
دید و در سال 1376جانشــین نیروی مقاومت بسیج شد. سپس 
به عنوان کاردار نظامی به کشــور کنگو رفت که در این ماموریت 
به بیماری ماالریا مبتال شد و برای درمان، کارش نیمه تمام ماند. 

انتصاب فرماندهی لشکر 27محمدرســول اهلل)ص( و فرماندهی 
قرارگاه ثاراهلل و سپاه تهران از دیگر مسئولیت های اوست. شهید 
همدانی در سال 1390به درخواست سردار سلیمانی عازم سوریه 
شد و به عنوان فرمانده راهبردی سوریه در آنجا حضور داشت. او 
تا ســال 93در جبهه مقاومت بود و به تهران بازگشت و بار دیگر 
در مهر ماه سال 1394به سوریه رفت تا عملیاتی را اجرایی کند. 
16مهر ساعت 15:30.سردار با همکارانش برای بازدید و شناسایی 
به منطقه ای که دســت تکفیری ها بود رفتنــد. در راه به کمینی 
برخوردند. در این حین شراره ای آتش به ماشین شان برخورد کرد 
و آن را از مسیر منحرف کرد. راننده از کمر و شهید همدانی از ناحیه 
چشم و سر آسیب جدی دید. او را سریع به بیمارستان منتقل کردند 

و در ساعت 8شب به شهادت رسید.

وهب همدانی، پسر شهید
چرا نگفتی سردار پدر تو است؟ 

»وهب همدانی« فرزند ارشد سردار است. او در یکی از بانک های دولتی فعالیت می کند. می گوید: مکث
»تا زمان شهادت پدرم کسی نمی دانست من پسر سردار همدانی معروف هستم. حتی دوستانی 
که سال ها با هم همکار بودیم از این موضوع خبر نداشتند، بعداز شهادت پدر گفتند چرا نگفتی 
سردار پدر تو است. گفتم فرقی نمی کرد چون دوست نداشتم از نام او استفاده کنم. پدرم مرد 
فوق العاده ای بود. هیچ وقت نشد که نظرش را به ما تحمیل کند معموال منطقی برخورد می کرد. 
مثال اگر کتابی را می خواندم که باب پسندشان نبود می گفت با خواندن این رمان ها وقت خودت را 
تلف می کنی. می گفت وقتت خیلی با  ارزش تر از این است که برای خواندن این کتاب ها صرف کنی 
و از این زمان می توانی برای کار بهتری استفاده کنی. با اینکه مشغله زیادی داشت اما گاهی با هم 

به رستوران یا استخر می رفتیم.« 

مهدی همدانی، پسر شهید
هیچ وقت سفارش بچه هایش را نمی کرد 

»مهدی همدانی« پسر دوم سردار شهید، راه پدر را دنبال کرده و در نیروی سپاه فعالیت می کند. مکث
می گوید: »پدرم هیچ وقت سفارش بچه هایش را جایی نمی کرد. یک بار در گزینش سپاه رد شدم 
و سال بعد دوباره گزینش شدم. پدرم در این کار هیچ دخالتی نکرد. او جاذبه قوی داشت. همه را 
به سوی خود جذب می کرد. با اینکه چهره اش جدی بود اما در خانه جور دیگری بود. بسیار مهربان 
و با محبت. با بچه ها خیلی بازی می کرد آنقدر که خسته می شدند. البته سختگیری های خودش را 
هم داشت. مثال برای انتخاب شغل یا ازدواج مان مشاوره می داد اما می گذاشت تا خودمان  راه مان 
را پیدا کنیم. نظرش را تحمیل نمی کرد.« پسر سردار همدانی با بیان اینکه پدرم به جوانان اعتماد 
می کرد و معتقد بود آنها پای انقالب، نظام و والیت ایستاده اند؛ می گوید: »پدر روابط عمومی باالیی 

داشت، طوری که هرکس با ایشان برخورد داشت شیفته رفتارش می شد.«
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روابط بین الملل در اسالم
این اثــر کــه افــکار و بیانات 
آیــت اهلل جوادی آملی در حوزه 
روابط بین الملل را دربردارد، به 
مباحث نظری و مبانی مناسبات 
اجتماعی در عرصه بین الملل 
از منظر اســام می پردازد و بر 
محورهای اساســی آن روابط 
همانند فطرت بشــری تأکید 

دارد. نوشــتار حاضر همچنین به علل و عواملی که در پندار 
عده ای، قانون روابط انسانی در عرصه جهانی اند، اشاره داشته و 
علت ناصحیح بودن آنها را آشکار می کند. این کتاب در 2 بخش 
و 5 فصل تنظیم شده است. بخش نخست به مباحثی کلی در 
زمینه خاستگاه تنظیم روابط بین الملل و اصول حاکم در این 
روابط اختصاص دارد. در بخش دوم، به تفصیل به همزیستی 
مســالمت آمیز در حوزه های گوناگون دینــی، غیردینی و 

محورهای این همزیستی و موانع آن توجه می شود.
عناوین فصل ها در بخش اول عبارتند از:

1.خاستگاه تنظیم روابط بین الملل 2.تنظیم روابط بین الملل 
بر محور عدل و وحدت

در این بخش به موضوعاتی از قبیل رابطه اصیل انسان با جهان، 
منبع مشترک نبودن آداب و عرف و همانند آن، ناتوانی انسان 
از شناخت منبع مشترک و وضع حقوق و دین، منبع حقوق 
و روابط بین الملل پرداخته شــده و همچنین به معنای عدل، 
عدالت محوری اســام، وحدت، وحدت درونی اسام توجه 

شده است. 
کتاب حاضر توسط سعید بندعلی گردآوری و ترجمه شده و با 
همت انتشارات اسراء در دسترس عاقه مندان قرار گرفته است.

دو رکن امر به معروف و نهی از منکر
آیت اهلل شهیدمرتضی مطهری:
این وظیفه بزرگ )امر به معروف 
و نهی از منکر( دو رکن، دو شرط 
اساســی دارد؛ یکی از آنها رشد، 
آگاهی و بصیرت اســت. حاال که 
من گفتم  امر به معروف و نهی از 
منکر، البد همه ما خیال کردیم 
که خوب از اینجــا برویم و امر به 
معروف و نهــی از منکر کنیم. از 

شما می پرسیم اصا من و شما می فهمیم که امر به معروف و 
نهی از منکر چیست و چگونه باید انجام شود؟ تا حاال که امر 
به معروف و نهی از منکرهای ما در اطراف دگمه لباس و بند 
کفش مردم بوده است، در حول و حوش موی سر و دوخت 
لباس مردم بوده  اســت! ما اصا معروف چه می شناســیم 
که چیست؟ منکر چه می شناســیم که چیست ؟ ما گاهی 
معروف ها را به جای منکر می گیریــم و منکرها را به جای 
معروف. بهتر اینکه ما جاهل ها امر به معروف و نهی از منکر 
نکنیم. چه منکرها که  به نام امر به معــروف و نهی از منکر 
به وجود نیامد. آگاهی و بصیرت  می خواهد، خبرت و خبرویت 
می خواهد، دانایی، روانشناسی و جامعه شناسی  می خواهد تا 
انســان بفهمد که چگونه امر به معروف و نهی از منکر کند، 
یعنی  راه معروف را تشخیص بدهد، ببیند معروف کجاست، 
منکر را تشخیص بدهد، ریشه منکر را به دست بیاورد، از کجا 
آن منکر سرچشــمه می گیرد. و لهذا ائمه دین فرموده اند: 
جاهل بهتر اســت امر به  معروف و نهی از منکر نکند. چرا؟ 
»ألنه ما یفسده أکثر مما یصلحه«. چون جاهل هنگامی که 
امر به معروف و نهی از منکــر می کند، می خواهد بهتر کند 

بدتر می کند. و چقدر در این زمینه مثال ها زیاد است.
منبع: کتاب »حماسه حسینی«، جلد 2، صفحه ۸1

گفتمان اسام

کتاب اندیشه

حجاب و جنگی جهانی
حجت االسالم قنبریان:

یک آگاهی الزم برای دختران و زنان مان، روایت مســتند و مصور و با 
لنز باز از صحنه جهانی درباره »حجاب/کشف حجاب« است. پسند 
یا ناپسند، جنگی جهانی بر سر این دو شکل گرفته است؛ جنگی بین 
دولت ها و احزاب سکوالر با احزاب اسامگرا به خصوص اسام سیاسی! 
جنگی که قلمرو آن تن و سر زنان اســت! بخواهند یا نخواهند دیگر 
»حجاب/کشف حجاب« یک انتخاب آزاد فردی نیست! انتخابی دولتی 
یا سیاسی است که دارد قانون و الزام می شود و هر روز کشورهای وسط 
)آزاد در پوشش( به نفع یک طرف کاسته می شوند! البته اثبات این ادعا 
در جانب کشف حجاب اجباری شاهد می خواهد. گزارش اروپایی اسام 
هراسی2۰2۰ در ۸۸۶صفحه از سوی ۳۷مرکز دانشگاهی از کشورهای 
مختلف اروپا تهیه و به پدیده های اسام هراسی در ۳۱کشور اروپایی 
می پردازد. اعمال تبعیض علیه مسلمانان از سوی دولت های اروپایی و 
قانونی کردن اسام ستیزی توسط سیاستمداران راست افراطی ازجمله 
این گزارش هاست. ازجمله موارد این گزارش تاش ها برای ممنوعیت 
حجاب در نهادهای عمومی اروپاســت. مثًا: ۱( حکم به ممنوعیت 
نمادهای سیاسی و مذهبی به ویژه حجاب در مؤسسات آموزش عالی 

در دادگاه قانون اساسی بلژیک در ژوئیه2۰2۰ 
2( طرح حزب راســت افراطی دانمارک به پارلمان برای ممنوعیت 

حجاب اسامی در تمام نهادهای عمومی
۳( الیحه حزب حاکم فرانسه به پارلمان برای ممنوعیت روسری برای 

دختران زیر ۱۸سال در اماکن عمومی 
4( تاش چند باره گیرت ویلدرز نماینده راســت افراطی هلند برای 
ممنوعیت حجاب! در هندوستان که بیش از ۶۰ درصد زنان هندو خود 
پوشش سر دارند، دادگاه عالی کاناتاکا به ممنوعیت حجاب اسامی 
حکم می کند! این چالش جدید به استان های متعدد کشید. اسام 
هراسی به وســیله مقابله با حجاب در هند پس از این حکم با پویش 
اجتماعی تب زعفران هندوها شکل اجتماعی-مدنی هم گرفت! در 
همان ایالت دختر و پسر هندو آزادانه با انداختن شال زعفرانی -که نماد 
مذهبی هندوهاست- در مدارس حضور یافتند تا بدین شکل اعتراض 

خود را به حجاب دختران مسلمان نشان دهند!

اندیشه مسطور

پیشروی ناآرام
»علمای علم منطق بر این باورند که آگاهی حاصل تمایز 
و طبقه بندی اســت. به این معنی که تا وقتی محیطی را 
که می خواهید بشناســید به طبقات و دسته های متمایز 
تقسیم نکنید، شناختی که می توانید از آن حاصل کنید از 
حد کلیاتی اندک فراتر نخواهد رفت. در واقع، آگاهی بر اثر 
مقایسه چیزها با یکدیگر است که در ذهن بسط می یابد. 
اما نکته مهم این است که هر تقســیم بندی آگاهی ویژه 

خود را به وجود می آورد.«
به عنوان مثال اگر کســی بخواهد فضای اربعین را روایت 
کند، بســته به آنکه ابتدائاً چه تقسیم بندی را در گزارش 
خود اتخاذ می کنــد، روایت او جهت می یابــد. یعنی اگر 
بخواهد بــا معیار جنســیت اربعین را روایــت کند به ما 
می گوید در این فضا زن و مرد حضور داشتند و فضا بیشتر 
مردانه بود و زیرســاخت ها برای زنان نقص داشت و... . یا 
اگر بخواهد معیار ملیت را اتخاذ نماید در روایت خود تمام 

آنچه مرتبط با ملیت هاست را گزارش می کند.
در نهایت نیز برایند روایت، این نکته اساســی را گوشزد 
می کند که تقسیم بندی اولیه در گزارش کردن هرچیزی، 

در توصیف همه جزئیات مرتبط تأثیرگذار بوده است.
اکنون با این مقدمه برویم ســراغ حــوادث روزهای اخیر 
که نوعی اعتراض و سپس آشــوب را در پی داشت. برای 
فهم میدان و اصطاح »کف خیابان«، ما نیازمند تقسیم و 
تمایزات مختلفی هستیم. بنابر معیارهای متعدد می توان 
این تقسیم ها را صورت داد و آگاهی ویژه خود را پدید آورد. 
لکن تکرار این نکته الزامی اســت که نوع تقسیم بندی در 

تمام روایت ما از صحنه اثرگذار است.
مطابق یک تقسیم بندی مرسوم، افراد حاضر در کف میدان 
به 2گروه موافق و مخالف تقسیم می شوند؛ موافقان نظام 
مستقر و مخالفان آن. ســپس این روایت جبهه درگیری 
را دارای دو ســویه دیده و تمام مخالفان صورتی برانداز و 
آشوبگر به خود گرفته که بایستی توسط نیروهای امنیتی 
شناسایی و دستگیر و ســپس در فرایند قضایی محاکمه 
شوند. روی دیگر سکه اینگونه روایت نیز، گزارشی تماما 
متفاوت ارائــه می کند. ایــن روایت موافقــان نظام را به 
عناصری تشبیه کرده که در دفاع و حمایت از ظلم به سبب 
بهره مندی ها و برخورداری ها، مقابل صف مخالفان ظلم 
می ایستند. درنتیجه بایســتی با سخت ترین برخوردها از 

سد این موانع هرگونه تغییر عبور  کرد.

لکن می توان از این تقســیم بندی دوگانه و رســانه ای که 
درصدد تحلیل هایی غیرواقعی و غیردقیق است، عبور کرد 

و با یک طبقه بندی بهتر، میدان و حوادث آن را فهم کرد.
برای گشودن زاویه ای نو می توان معیار تقسیم بندی را سنخ 
پیشروی و سرعت و شــدت مطالبه تغییر قرار داد و سپس 
به تحلیل دوگونه از تغییرخواهی پرداخــت. در مواجهه با 
وضعیت کنونی ما با یک »پیشروی ناآرام« روبه رو هستیم. 
طبعا »پیشــروی ناآرام« در مقابل »پیشروی آرام« است. 
امتداد عینی پیشــروی آرام در جامعه، آن طبقه فرودستی 
است که تعین در حاشیه نشــینانی عموما مهاجر و محروم 
دارد؛ فرودستانی که به شکل غیرقانونی و غیرموجه در اراضی 
دولت یا اماکن شخصی دیگران تصرف کرده اند و با تئوری 
»ضرورت« ســعی در توجیه و مشروع ســازی اعمال خود 
دارند. در این تئوری که در زبان عامیانه با عبارت »چاره ای 
نیست« زیاد آن را شنیده ایم، مفهومی از عدالت وجود دارد 
که فرد برای حفظ بقای خود و همچنین صیانت از آبرو، خود 
را ناچار از هرگونه عمــل غیرقانونی می بیند. نوعی ضرورت 
که البته فرهنگ خاصی آن را پشتیبانی می کند اما در عین 
حال از علنی شدن آن پرهیز دارد. این طبقه به لحاظ آنکه 
اعمالی غیرقانونی و غیرموجه مرتکب شــده است، تاش 
دارد که به مرز لبریز شــدن کاســه صبر دولت و حاکمیت 
نزدیک نشود. درنتیجه از هرگونه تجمعی دوری می گزیند تا 
حساسیت برانگیز نباشد. اما این دوری به معنای عدم دخالت 
در تغییر نیســت. این طبقه یک پیشــروی آرام، صبورانه، 
زمان دار و عموما فردی در جهت رهایی از دشواری ها و بهبود 

زندگی شخصی دارد.
اما امتداد عینی ســوی دیگر ماجرا که درصدد پیشــروی 
ناآرام )دفعی و غیرمدنی( اســت را می توان در اعتراضات و 
آشوب های اخیر دنبال کرد. چرا که در حوادث پیرامون فوت 
مهسا امینی، ما شاهد اعتراض فرودستانی از این سنخ نبوده 
و نیستیم. سوای از آنکه مسئله محوری که حول آن تجمعات 
اعتراضی شکل گرفت، مسئله ای غیرمرتبط با عرصه ضرورت 
)بقا و آبرو( بود، ماهیت این تغییرخواهی، نوعی پیشــروی 

ناآرام بوده و هست.
این نوع از اعتــراض می تواند دو هدف را دارا باشــد: الف( 
غیرقابل تحمل نشــان دادن خود به منظــور ایجاد رعب تا 
ســرعت پیشــروی مکرر افزایش یابد. ب( غیرقابل تحمل 
نشان دادن نظم موجود و نظام مســتقر تا پیام ناکارآمدی 

حاکمیت مخابره شود.
همچنین این تحرکات درضمن خود نوعی مشروعیت واضح 
برای خود قائل است که از تجمع علنی نه تنها هراسی ندارد 
بلکه با بیشتر نشان دادن افراد حاضر در تجمعات، سعی بر 

افزایش میزان مشروعیت خود دارد.
ایــن در حالی اســت کــه اساســا طبقات فرودســت در 
تغییرخواهی هرگز تمایلی به غیرقابل تحمل نشــان دادن 
خود ندارد تا آنکه امکان حفظ خود را از دست ندهد. به ویژه 
آنکه هیچ گونه امکانی برای قدرت نمایی و مختل کردن نظم 
در خود نمی بیند. همچنین فرودســتان در پیشروی آرام 
در عین تاش برای رسیدن به خواســته های خود و ایجاد 
تغییرات جزئی و غیراساســی، هرگز مسئله شخصی خود 
را عمومی نمی کنند. اما در پیشــروی ناآرام، فرادســتان با 
عمومی کردن مسئله خویش سعی دارند آن را به روزنه ای 
برای تغییرات اساسی تبدیل کنند. مقایسه این دو پیشروی 
در ایجاد تغییر بر روشن شــدن میدان و اخذ سیاست های 
درست و اصاح سیاســت های غلط تأثیرگذار است. به ویژه 

آنکه »تغییر« ضرورتی است غیرقابل گریز.

اندیشه اجتماعی

از ســر راه بر می دارد، و خدای تعالی در این باره 
َِّذیَن یُخوُضوَن فِی آیاتِنا،  می فرماید: »َو إِذا َرأَیَت ال
َفَأْعِرْض َعْنُهْم َحتَّی یُخوُضــوا فِی َحِدیٍث َغیِرِه، 
کری  ــیطاُن َفا تَْقُعْد بَْعَد الذِّ ا یْنِسینَّک الشَّ َو إِمَّ
َِّذیَن یتَُّقوَن ِمْن  الِِمیَن، َو مــا َعلَی ال َمَع الَْقْوِم الظَّ
ِحسابِِهْم ِمْن َشی ٍء، َو لکْن ِذکری لََعلَُّهْم یتَُّقوَن َو 
تُْهُم الَْحیاه  َِّذیَن اتََّخُذوا ِدیَنُهْم لَِعباً َو لَْهواً، َو َغرَّ َذِر ال
نْیا، َو َذکْر بِِه، أَْن تُْبَسَل نَْفٌس بِما کَسَبْت و چون  الدُّ
بینی کســانی را که از در عناد در آیات ما خرده 
می گیرند، از ایشــان روی مگردان، تا به سخنی 
دیگر بپردازند و اگر شیطان این دستور را از یادت 
برد، همین که به یادت آمد دیگر با مردم ستمگر 
منشــین و کســانی را که دین خود را به بازی و 
شوخی گرفتند و زندگی دنیا، مغرورشان کرده به 
حال خودشان واگذار، تنها با دین خدا تذکرشان 
بده، به این امید که در بین آنان کســی باشد که 

تذکر تو در دلش اثر کند.«
خدای تعالــی در این آیه شــریفه نهی می کند 
از شــرکت در بحث و بگومگویی کــه خوض و 
خرده گیری در معــارف الهیــه و حقایق دینیه 
باشد، و اهل بحث بخواهند در مسائل دینی القای 
شبهه و یا اعتراض و یا استهزا کنند، هر چند الزمه 
گفتارشان اشاره به این معانی باشد و علت اینگونه 
بحث کردن و اعتراض و استهزا را عبارت می داند 
از اینکه در اینگونه افراد جد و باوری نســبت به 
معارف دینی نیست؛ یعنی معارف دینی را جدی و 
اموری واقعی نمی دانند، بلکه آن را شوخی و بازی 
و سرگرمی می پندارندو منشا این پندارشان هم 
غرور و فریفته شدن به حیات دنیاست که عاجش 
تربیت صالح و درست، و یادآوری مقام پروردگار 
است که گفتیم اســام به طور کامل مئونه این 

تذکر دادن را کفایت کرده.

ج( و یا برگشــت آن به اختاف عوامل خارجی 
است، مثل دوری از شهر و در نتیجه از مسجد و 
منبر، و دست نیافتن به معارف دینی که اینگونه 
افراد از معارف دین یا هیــچ نمی دانند و یا آنچه 
را که می دانند بســیار ناچیز و اندک اســت و یا 
تحریف شده است و یا فهم خود آنان قاصر است 
و به خاطر خصوصیت مزاجشــان دچار باهت و 
کند ذهنی شــده اند و عاج آن عمومیت دادن 
به مسئله تبلیغ و مدارا کردن در دعوت و تربیت 
است که هر دوی اینها از خصایص روش تبلیغی 
اسام است. چنانچه می بینیم فرموده: »ُقْل هِذِه 
َسِبیلِی، أَْدُعوا إِلَی اهلل َعلی بَِصیَره، أَنَا َو َمِن اتََّبَعِنی؛ 
بگو این خصوصیت دین من است که هم خودم و 
هم همه پیروانم، بشر را با بصیرت دعوت کنیم.« 

)یوسف/۱۰۸(
و معلوم است که شخص با بصیرت، مقدار تأثیر 
دعوت خود در دل ها را می داند، و می داند که در 
اشخاص مختلف که دعوت او را می شنوند تا چه 
حد تأثیر می گذارد، در نتیجه همه مردم را به یک 
زبان دعوت نمی کند بلکــه با زبان خود او دعوت 
می کند تا در دل او اثر بگذارد.  پس منشــا بروز 
اختاف در فهــم و عقاید، ایــن ۳ جهت بود که 
گفتیم: اسام از بروز بعضی از آنها جلوگیری کرده 

و نمی گذارد در جامعه پدید آید و بعضی دیگر را 
بعد از پدید آمدن عاج فرموده است.

تحفظ بر معارف همراه با آزادی تفکر
]همچنین[ این دین همانطور که اساس خود را 
بر تحفظ نســبت به معارف الهی اش تکیه داده، 
مردم را هم در طرز تفکر، آزادی کامل داده است و 

برگشت این دو روش به این است که:
اوال: بر مســلمانان واجب اســت که در حقایق 
دین تفکر و در معارفش اجتهاد کنند؛ تفکری و 
اجتهادی دسته جمعی و به کمک یکدیگر و اگر 
احیانا برای همه آنان شبهه ای دست داد و مثا 
در حقایق و معارف دین به اشکالی برخوردند و یا 
به چیزی بر خوردند که با حقایق و معارف دین 
سازگار نبود، هیچ عیبی ندارد. صاحب شبهه و یا 
صاحب نظریه مخالف، الزم است شبهه و نظریه 
خود را بر کتاب خدا عرضه کند، یعنی در آنجا که 
مباحث برای عموم دانشــمندان مطرح می شود 
مطرح کند، اگر دردش دوا کــرد که هیچ، و اگر 
نشد آن را بر جناب رسول عرضه بدارد و اگر به آن 
جناب دسترسی نداشت به یکی از جانشینانش 
عرضه کند، تا شبهه اش حل و یا بطان نظریه اش 
)البته اگر باطل باشد( روشن شود، و قرآن کریم 
َِّذیَن یْسَتِمُعوَن الَْقْوَل  در این مقام می فرماید: »ال
َِّذیــَن َهداُهمُ اهلل، َو  َفیتَِّبُعوَن أَْحَســَنُه، أُولِئک ال

أُولِئک ُهْم أُولُوا اأْلَلْباِب«
و ثانیا: در طرز تفکر خود آزادند، به همان معنایی 
که برای آزادی کردیم و این قسم از آزادی به ما 
اجازه نمی دهد که نظریه شــخصی خود را و یا 
شــبهه ای را که داریم قبل از عرضه به قرآن و به 
رسول خدا)ص( و به پیشــوایان هدایت، در بین 
مردم منتشر کنیم. برای اینکه انتشار دادنش در 
چنین زمانی، در حقیقت دعوت به باطل و ایجاد 
اختاف بین مردم است، آن هم اختافی که کار 

جامعه را به فساد می کشاند.
و این طریقه بهترین طریقه ای است که می توان 
به وسیله آن امر جامعه را تدبیر و اداره کرد، چون 
هم در تکامل فکری را روی جامعه باز می گذارد، و 
هم شخصیت جامعه و حیات او را از خطر اختاف 

و فساد حفظ می کند.
و اما اینکه می بینیم در سایر رژیم ها، زورمندان 
عقیده و فکر خود را بر نفوس تحمیل می کنند، 
و با زور و توسل به شاق و شمشــیر و یا چماق 
تکفیر و یا قهــر کــردن و روی گرداندن و ترک 
آمیزش و... غریزه تفکر را در انسان ها می میرانند، 
ساحت مقدس اسام و یا به عبارت دیگر ساحت 
»حق و دین قویم« منزه از آن است، و حتی منزه 
از تشــریع حکمی اســت که این روش را تأیید 
کند، این روش از خصایص کیش نصرانیت است 
که تاریخ کلیســا از نمونه های آن بسیار دارد )و 
مخصوصا در فاصلــه بین قــرن پانزدهم و قرن 
شانزدهم میادی که ایام بحران این تحمیل ها 
و زور و ضرب ها بود( و نمونه هایــی از جنایت و 
ظلم را ضبط کرده که بسیار شنیع تر و رسواتر از 
جنایاتی است که به دست دیکتاتورها و طاغوت ها 
و به دست قسی القلب ترین جنایت پیشه ها صورت 
گرفته است.  و لیکن با کمال تأسف ما مسلمانان 
این نعمت بزرگ و لوازمی که این آزادی )یعنی 
آزادی عقیده توأم با تفکر اجتماعی( در بر دارد را 
از دست دادیم، همانطور که بسیاری از نعمت های 
بزرگی را که خدای سبحان در سایه اسام به ما 
ارزانی داشته بود از کف نهادیم، و بدین جهت از 
کف نهادیم که درباره وظایفی که نسبت به خدای 

تعالی داشتیم کوتاهی کردیم.

آزادی تـفـکـر
 بررسی اختاف فهم های انسانی، تفکر آزادانه و مقوله امربه معروف 

در برداشت های عامه طباطبایی از آیات قرآن
نگاهی اجمالی به دین اسالم و 

اندیشه
احکام و ضوابط آن و همچنین 
مواجهه موردی با برخی آیات 
قرآن می تواند گاه این موضوع را به ذهن انسان 
متبادر   کند که اسالم دینی است حاوی تناقض ؛ 
چراکه از یک ســو این دین گزاره هایی چون 
»امربه معروف و نهی از منکر« را داراست و از 

سوی دیگر سخن از »تفکر آزادانه« دارد. 
برای حل این موضوع سراغ اندیشه های مرحوم 
عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان رفتیم و 
آنچه در ادامه خواهد آمد بخش هایی از نظریات 

وی در توضیح و تبیین آزادی تفکر است.

دعوت به دیــن فطرت و موضــوع اختالف 
فهم های انسانی

در معارف اساسی اسام می بینیم که ]خداوند[ 
مردم را به سوی دین فطرت دعوت و ادعا می کند 
که این دعوت حق صریح و روشــن است و هیچ 
تردیدی در آن نیست و آیات قرآنی که بیانگر این 
معناست آن قدر زیاد اســت که حاجتی به ایراد 
آنها نیســت و همین نخستین قدم است به سوی 
ایجاد الفت و انس بین مردم؛ مردمی که درجات 
فهمشان مختلف است، چون همه آنها را به چیزی 
دعوت کرده که اختاف فهم ها و تقیدش به قیود 
اخاق و غرایز در آن اثر ندارد بلکه همه بر درستی 
آن اتفاق دارند و آن این است که »حق باید پیروی 
شود«. ]اما مطلق نبودن این موضوع سبب شده 
که خداوند متعال[ کســانی را کــه جاهل قاصر 
هستند، یعنی حق برای شان روشن نشده و راه حق 
برای شان مشخص نشده، معذور دانسته، هر چند 
که حجت به گوش شــان خورده باشد و فرموده: 
»لِیْهلِک َمْن َهلَک َعْن بَیَنه، َو یْحیی َمْن َحی َعْن 
بَیَنه؛ تا هر کس هاک می شود بعد از روشن شدن 
حق هاک شــود، و آن هم که زنده می شــود با 
روشن شدن حق زنده شــود.« )انفال/42( و نیز 
فرموده: »إاِلَّ الُْمْسَتْضَعِفیَن ِمَن الرِّجاِل َو النِّساِء َو 
الِْولْداِن، ال یْسَتِطیُعوَن ِحیلَه َو ال یْهَتُدوَن َسِبیًا، 
ا  َفُأولِئک َعَســی اهلل أَْن یْعُفَو َعْنُهْم َو کانَ اهلل َعُفوًّ
َغُفوراً ؛ کســانی که به نفس خود ستم کردند در 
جهنم ماوی دارند، مگر مردان و زنان و فرزندانی 
که به استضعاف کشیده شده باشند، نه چاره ای 
دارند و نه راه حق را پیــدا می کنند، درباره اینان 
امید آن است که خدای عز و جل با عفو و مغفرت 

خود رفتار کند.« )نساء/ 99-9۸(

آزادی تفکر
خواننده عزیز توجه دارد که آیه شریفه اطاق دارد 
و اگر جمله: »نه چاره ای دارند و نه راه حق را پیدا 
می کنند« را نیز به دقت مورد نظر قرار دهد، آن 
وقت متوجه می شود که اسام تا چه حد آزادی در 
تفکر داده، البته به کسی که خود را شایسته تفکر 
و مستعد برای بحث بداند، اسام به چنین کسی 
اجازه داده تا با کمال آزادی در هر مســئله ای که 
مربوط به معارف دین است تفکر کرده، در فهم آن 
تعمق کند و نظر بدهد، عاوه بر اینکه قرآن کریم 
پر اســت از آیاتی که مردم را تشویق و ترغیب به 

تفکر و تعقل و تذکر می کند.

عوامل اختالف افکار
]البته سؤال اساسی این اســت که وقتی فهم ها 
و اســتعدادها در درک حقایق مختلفند چگونه 
آزادی تفکر می تواند حد و مرز داشته باشد؟[ بله، 
معلوم است که فهم ها مختلفند، زیرا عوامل ذهنی 
و خارجی در اختاف فهم ها اثر بسزایی دارد، هر 

کســی یک جور تصور و تصدیق دارد، یک جور 
برداشت و داوری می کند و این را هم قبول داریم 
که اختاف فهم ها باعث می شود تا مردم در درک 
آن اصولی که اسام اساس خود را بر پایه آنها بنا 
نهاده مختلف شوند. لیکن اختاف در فهم 2انسان 
)به طوری که در علم معرفه النفس و در فن اخاق 
و در علم االجتماع آمده( باالخره منتهی می شود 

به چند امر:
الف( یا به اختاف در خلق های نفسانی و صفات 
باطنی که یا ملکات فاضله است و یا ملکات زشت 
که البته این صفات درونی تأثیر بسیاری در درک 
علوم و معارف بشری دارند، چون استعدادهایی 
را که ودیعه در ذهن اســت مختلف می ســازند. 
انســانی که دارای صفت حمیده انصاف اســت 
داوری ذهنی اش و درک مطلبش نظیر یک انسان 
دیگر که متصف به چموشــی و سرکشــی است 
نیســت، یک انســان معتدل و باوقار و سکینت، 
معارف را طوری درک می کند و یک انسان عجول 
و یا متعصب و یا هواپرســت و یا هــر هری مزاج 
)که هر کس هر چه بگوید می گوید تو درســت 
می گویی( طوری دیگر درک می کند و یک انسان 
ابله و بی شــعوری که اصا خــودش نمی فهمد 
چه می خواهد و یا دیگــران از او چه می خواهند 

طوری دیگر.
و لیکن تربیــت دینی به خوبــی از عهده حل این 
اختاف بر آمــده، برای اینکه دســتورالعمل های 
اسام در عین اینکه دستور عمل است، ولی طوری 
صادر شــده که اخاق را هم اصاح می کند، )در 
حقیقــت ورزش و تمرین برای اخاق اســامی 
اســت(، و اخاق اســامی هم )اگر نگوییم اصول 
عقاید اســامی را در پی می آورد حد اقل( مایم و 
سازگار با اصول دینی و معارف و علوم اسامی است.

ب( یا برگشــت اختاف، به اختــاف در عمل 
است، چون عمل آن کسی که مخالف حق است 
به تدریج در فهــم و ذهنش اثر می گــذارد، زیرا 
عمل ما یا معصیت است و یا اقسام هوسرانی های 
انسانی است که از این قبیل است. اقسام اغواها و 
وسوسه ها که همه اینها افکار فاسدی را در ذهن 
همه انسان ها و مخصوصا انســان های ساده لوح 
تلقین می کند و ذهن او را آماده می ســازد برای 
اینکه آرام آرام شــبهات در آن رخنه کند و آرای 
باطل در آن راه یابد، و آن وقت است که باز فهم ها 
مختلف می شــود، افکاری، حــق را می پذیرند و 

افکاری دیگر از پذیرفتن آن سرباز می زنند.
اسام از عهده برطرف کردن این نوع اختاف هم 
بر آمده، برای اینکه اوال جامعــه را وادار به اقامه 
دعوت دینی و پند و تذکر دائمی و بدون تعطیل 
کرده، )و معلوم است که در چنین جامعه ای عموم 
مردم به سخن دسترســی دارند، و هر جا بروند 
آن را می شــنوند و در نتیجه گناه گسترش پیدا 
نمی کند، تا در فهم ها اثر بگذارد.( و ثانیا جامعه 
را به امر به معروف و نهی از منکر واداشــته، )در 
نتیجه اگر کسی مرتکب گناهی شود مورد مامت 
همه قرار می گیرد و گناه در چنین جامعه ای چون 
سگ ماهی در آب شیرین است که محیط اجازه 
رشد به او نمی دهد و از بینش می برد( »َو لَْتکْن 
ِمْنکْم أُمَّه یْدُعوَن إِلَی الَْخیِر، َو یْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف، 
َو یْنَهْوَن َعِن الُْمْنکِر...؛ باید از میان شــما)جامعه 
اسام( طایفه ای باشــند که به سوی خیر دعوت 
کرده، امر به معروف و نهــی از منکر کنند.« )آل 
عمران/۱۰4(. پــس دعوت به خیر بــا تلقین و 
تذکرش باعث ثبات و استقرار عقاید حقه در دل ها 
می شود، و امر به معروف و نهی از منکر موانعی را 
که نمی گذارد عقاید حقه در دل ها رســوخ کند 

سیدمیثم میرتاج الدینی
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اکران آنالین مثل کارت عابر بانک 
هر قــدر کارگردان های فیلم های ســینمایی - 
داستانی نسبت به اکران آنالین بی عالقه هستند، 
مستندســازان از این اکران استقبال می کنند و 
آن را فرصتی مغتنم برای دیده شــدن آثارشان 
می دانند. به خصوص اینکه فیلم مستند، به سختی 
و صرفا از دریچه گروه هنر و تجربه امکان نمایش 
روی پرده بزرگ ســینما را به دســت می آورد و 
در چنین شــرایطی اکران آنالین فرصتی است 
برای گسترش مخاطبان ســینمایی که معموال 
در اکران مهجور واقع می شــود. رضــا عاطفی، 
کارگردان مســتند »پدرم ایران، مــادرم ایران« 
درباره تأثیر اکران های آنالین بر افزایش مخاطبان 
سینمای مستند گفت: پس از کرونا روی آوردن به 
اکران های آنالین اتفاقی اجتناب ناپذیر بود و نکته 
دیگری که این اواخــر از مهم ترین رویکردهای 
انجمن کارگردانان ســینمای مســتند و مرکز 
گسترش سینمای مســتند، تجربی و پویانمایی 
بوده، افزایش مخاطبان مســتند است. هدف ما 
همیشه این بوده که مســتند از میان مخاطبان 
خاص خود فراتر رفته و میان عموم مردم جا بیفتد. 
او ادامه داد: طرح »اکران حقیقت« مرکز گسترش 
نیز در این مدت توانست در میان مستندسازان و 
عالقه مندان به سینمای مســتند موفق باشد اما 
همچنان برای ورود مخاطب عام به عالقه مندان 
به مستند راه باقی است. برای عالقه مندی عموم 
مردم به سینمای مســتند باید آشنایی درستی 
با این گونه از ســینما از طریق متولیان آن برای 
مردم رخ دهد و جایی مانند مرکز گسترش باید 

پایگاه های اجتماعی که مردم بیش از همه با آنها 
در ارتباط هستند را شناسایی و از آن طریق مردم 
را با سینمای مستند آشنا کند. به هر صورت مردم 
تا ندانند که چنین امکانی برای تماشای مستند 
شــکل گرفته اســت عالقه مند به تماشای آثار 
سینمای مستند نمی شــوند. این مستندساز در 
ادامه صحبت های خود درباره اکران های آنالین، 
بیان کرد: اکران های آنالین مانند کارت عابر بانک 
می ماند، زمانی مردم ورود این کارت ها و تراکنش 
از آن طریق را به رسمیت نمی شناختند اما امروز 
عضوی غیرقابل حذف از کیف پول مردم اســت. 
درباره نمایش آثار به صــورت آنالین نیز از زمانی 
که پلتفرم ها پا به این عرصه گذاشته اند، راه برای 
گســترش مخاطبان آن به ویژه در حوزه مستند 
باز اســت. امروز مردم بیش از پیش اکانت های 
پلتفرم های شــبکه نمایش خانگی را خریداری 
می کنند و مخاطب آثار آنها هستند، حتی شاید 
بیشتر از تلویزیون و اگر دقت کنیم خواهیم دید 
که در این پلتفرم ها آثار سینمای ایران و دنیا در 
هرگونه ای چقدر با بســته بندی های درست به 

مخاطب ارائه می شود.

ظرفیتی به نام اکران آنالین 
مدیر پردیس ســینما آزادی نیز معتقد اســت 
اکران های آنالین می توانــد مفید و کمک کننده 
باشد اما این شــیوه ارائه آثار درســت و با برنامه 
نیســت چرا که یک اثر یا باید اکران آنالین شود 
یا به سالن ســینما برود. ســجاد نوروزی درباره 
شــرایط اکران های آنالین و تأثیــر آن بر بهبود 

وضعیت سینما گفت: این نکته مهم است که  ابتدا 
باید بدانیم نگاه ما نسبت به مسئله اکران و توزیع 
آثار چگونه است. در سینمای ایران عمده آثار در 
بخش خصوصی تولید می شود و متأسفانه برنامه 
مشخص، مدون و حساب شده ای درباره نمایش و 
توزیع آثار را ما شاهد نیستیم و فکر می کنم حتی 
در نهادهای صنفی که در ســینما داریم نیز نگاه 
تخصصی به موضوع اکران فیلم های ســینمایی 
وجود ندارد. در نهایت به دلیل نبود برنامه ای برای 
اکران، هر تصمیمی بــرای نمایش یک اثر گرفته 
می شــود و هر فیلمی که توانایی اکران در هر دو 
حالت آنالین و غیرآنالین یا هر حالتی که دوست 
دارد، پیش می برد. این مدیر سینمایی درباره نگاه 
علمی که می توان به مســئله اکران های آنالین 
داشت، عنوان کرد: اگر بخواهیم علمی و تخصصی 
به این موضوع نگاه کنیم؛ توزیع، اکران و تبلیغات 
زنجیره ای بــه هم پیوســته اند و در کمپانی های 
بزرگ بودجه تبلیغات برابر با بودجه تولید است تا 
درنهایت با یک برنامه نظام مند یک اثر به سوددهی 
اقتصادی برسد که بخشی از آن اکران در سینما، 
بخشی فروش حق نمایش اثر به صورت آنالین و 
موارد دیگر است. اما متأسفانه این را باید بپذیریم 
که امروز ما به این قاعده نظام مند و حساب شده در 
توزیع آثار نرسیده ایم و چنین برنامه هایی نداریم. 
این نکته را باید بدانیم که اکران های آنالین برای 
صنعت سینما مفیدند اما درصورتی که ما به این 
درک برسیم که چه آثاری مناسب اکران آنالین 
اســت و چه آثاری مناســب اکران در سالن های 
سینماست. من معتقدم اینکه یک اثر هم در سینما 

اکران آنالین دریچه ای به سوی گسترش مخاطبان 
مستندسازان از اکران آنالین فیلم هایشان استقبال می کنند

 شورای عالی سینما 
شاه کلیدی برای حل مشکالت سینما

هفته گذشته نخستین جلسه شورای عالی سینما در دولت 
سیزدهم با حضور محمد مخبر)معاون اول رئیس جمهور(، 
محمدمهدی اســماعیلی )وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی(، 
محمد خزاعی)رئیس سازمان سینمایی( و دیگر اعضای این 
شورا تشکیل شد. شــورایی که پس از سال ها دوباره شکل 

گرفته تا راهی برای حل مشکالت کالن سینما یافته شود.
 ۱۹ مهر ۱۴۰۰ محمد خزاعی - رئیس سازمان سینمایی 
- اعالم کرد که »شورای عالی سینما« پس از وقفه ای هشت 
ساله با تالش ها و پیگیری های وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به زودی در عالی ترین ســطح برگزار خواهد شد و در واقع 
نخستین جلسه آن با حضور ریاست جمهوری آذرماه ۱۴۰۰ 

برگزار می شود.
این خبر و تأکید بر احیای شــورای عالی ســینما به عنوان 
یکی از اهداف و برنامه های مهم مدیران جدید وزارت ارشاد 
در حوزه سینما بارها تکرار شــد تا اسفند همان سال قبل، 
خبر رسید که هیأت وزیران با تشکیل »شورای سینما« با 

ریاست معاون اول رئیس جمهور موافقت کرده است.
اگر بخواهیم مروری بر راه اندازی شورای عالی سینما کنیم 
باید یادآوری کرد کــه مهرماه ســال ۱۳۸۸ بود که جواد 
شمقدری - معاون سابق سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی - همزمان با معارفه خود از تشکیل شورای عالی 
سینما با حضور رئیس جمهور تا پایان سال ۸۸ خبر داد. او 
گفته بود: »با آقای احمدی نژاد صحبت کردم و ایشان قول 
دادند در همه جا یار و یاور سینمای ایران باشد و پیشنهاد 
دادم شورای عالی سینما با ریاست ایشان هر شش ماه یک بار 

برگزار شود.«
تشکیل این شــورا در آخرین روزهای تیرماه سال ۱۳۸۹ 
با تأیید وزیران در جلســه هیــأت دولت به طــور قانونی 
مصوب شد. دی ماه ۱۳۸۹ نخســتین جلسه شورای عالی 
ســینما با حضور رئیس جمهور وقت برگزار شد و مصوباتی 
همچون ضــرورت تأمین تجهیزات فنی ســینما، احداث 
سالن های ســینمایی، رفع مشــکل بیمه، بازنشستگی و 
بیکاری هنرمندان و سینماگران و تشکیل سازمان مستقل 
سینمایی و احداث ســالن های ســینمایی مورد تأکید و 
موافقت قــرار گرفت. در آن نشســت مقرر شــده بود که 
مسائل مربوط به تشکیل سازمان مستقل سینمایی و بیمه 
هنرمندان و پیشکســوتان پس از بررسی های کارشناسی 
برای تصویب در جلسه بعدی شورای عالی سینما ارائه شود 
و دولت بر اختصاص اعتبار مســتقلی برای رفع مشکالت و 
ارتقای سطح سینمای کشــور تأکید کرده بود. همچنین 
تأمین اعتبار الزم برای تاســیس شــهرک های سینمایی، 
 حمایت از هنرمنــدان و فعالیت های ســینمایی، معافیت 
سینماگران از پرداخت مالیات نیز ازجمله مواردی بود که در 
جلسه شورای عالی سینما مورد تأکید قرار گرفت؛ مسئله ای 

که هنوز هم دغدغه اهالی سینماست.
دی ماه ســال ۹۰ یک بار دیگر جلسه شــورای عالی سینما 
با حضور رئیس جمهور وقت برگزار شــد ولی دولت جدید 
)یازدهم( که بر ســر کار آمد، جلســه های اولیــه صرفا با 
حضور وزیر و رئیس وقت سازمان ســینمایی )علی جنتی 
و حجت اهلل ایوبی( تشکیل می شــد. در سال ۱۳۹۳ ایوبی، 
رمضانعلی حیــدری  خلیلی را به عنوان رئیــس دبیرخانه 
شورای عالی ســینما منصوب کرد ولی در مهرماه ۱۳۹۴ 
گفت که مشخص نیست، رئیس جمهوری )حسن روحانی( 
چه تاریخی بتواند در این شورا حاضر شود و در نهایت چند 
ماه بعد یعنی فروردین ســال ۱۳۹۵ انحالل شورا به طور 

رسمی اعالم شد.

قرار بود شورای عالی سینما حکم شورای عالی انقالب 
فرهنگی را پیدا کند

جواد شمقدری، رئیس اسبق ســازمان سینمایی، مؤسس 
و بنیانگذار شورای عالی ســینما و یکی از مدافعان عملکرد 
این شوراست. شــمقدری درباره دالیل تشکیل این شورا 
می گوید: اینکه چرا و چگونه شورای عالی سینما در دوره ای 
که به عنوان معاون سینمایی فعالیت می کردم شکل گرفت، 
دالیل پنهان و آشکار بسیاری دارد، اما مسئله این است که 
هرچند تالش و زحمات بسیاری صورت گرفت تا این شورا 
بتواند شکل گرفته و به وظایف خود عمل کند، اما با روی کار 
آمدن دولت آقای روحانی شورا منحل شد. فکر می کنم اگر 
اهالی سینما دغدغه و دلسوزی نسبت به حوزه سینما دارند، 
باید بررســی کنند که چرا در دولت آقای روحانی، رؤسای 
ســینمایی و وزیر وقت تصمیم می گیرند که این شــورا را 
منحل کنند. اگــر به دنبال دالیل این امــر بگردید متوجه 

بسیاری از فریبکاری ها در سینما می شوید. 
حل مشکالت کالن ســینما، ماموریت اصلی شورای عالی 
سینما بود. شمقدری در این باره به مهر می گوید: مجموع 
قوانیــن و آیین نامه هایی که در حوزه ســینما وجود دارد، 
شــاید بیش از ۷۰ درصد آن، مصوبات هیأت دولت است 
که این مصوبات در جریان برگزاری جلســات هیأت دولت 
با حضور رئیس جمهور تصویب می شود. در دوره هایی، این 
آیین نامه ها و قوانینی که دســتمایه کار کارگزاران حوزه 
سینما است، نیاز به بازبینی، بازنگری و اصالح دارد. حتی 
گاهی نیاز به حذف برخی از آیین نامه ها بوده تا به جای آن 

قوانین جدیدی را جایگزین کنند.

دوران تازه
حاال و پس از سال ها تعطیلی شورای عالی سینما، این شورا 
وارد دوران تازه ای از فعالیت هایش شــده است. اگر قرار به 
مقایسه باشد می توان گفت ســینمای ایران نسبت به یک 
دهه پیش با مشــکالت پیچیده تری مواجه شــده است؛ 
سینمایی که نیازمند تصمیم گیری های کالن در باالترین 
سطوح است تا بتواند بر مشکالتش فائق آید. برای بررسی 
اینکه اعضای شورای عالی ســینما چه تصمیماتی خواهند 
گرفت و چگونــه از ظرفیت های این شــورا بهره می گیرند 
باید صبوری پیشه کرد. فعال تشکیل نخستین جلسه شورا 
را باید به فال نیک گرفت؛ هرچند که از این جلســه چیزی 
جز کلی گویی بیرون نیامد ولی اگر بخواهیم نیمه پر لیوان را 
ببینیم باید چشم انتظار آینده باشیم و امیدوار به اینکه در 
ماه های آتی، شورای عالی سینما، کارکرد و تأثیرش را نشان 
دهد و نقش شاه کلید را برای حل مشکالت کالن سینمای 

ایران ایفا کند.

 »کنترپوان«، تصویری تازه 
از رکن الدین مختاری 

رکن الدین مختاری به عنوان یکی از شخصیت های 
عجیب تاریخ معاصر ایران اســت. او هم به عنوان 
رئیس شهربانی دوره رضا شاه شناخته شده است و 
هم او را به عنوان یکی از تأثیرگذارترین چهره های 
تاریخ موسیقی کشور می شناسیم. این ویژگی های 
متضاد از او شخصیتی عجیب و جذاب ساخته است 
که می تواند برای بسیاری از پژوهشگران سیاسی، 
هنری و روانشناسی سوژه قابل توجهی باشد. فیلم 
مستند سینمایی »کنترپوان« به کارگردانی محمد 
فرزین نیا به زندگی این شــخصیت پرداخته و هر 
دو جنبه سیاسی و هنری او را در روایتی تاریخی 
موردتحلیل قــرار می دهد. این فیلــم به تازگی 

به صورت آنالین اکران شده است. 
فرزین نیا درباره اکــران فیلمش به ایلنا می گوید: 
»این فیلم را با نیت اکران بر پرده سینما ساختیم و 
قصد داشتیم در گروه هنر و تجربه »کنترپوان« را 
اکران کنیم. من از اکران آنالین این فیلم استقبال 
می کنم اما همچنــان آرزوی اکــران آن بر پرده 
سینماها را در حد محدود دارم و امیدوارم شرایطی 
فراهم شود که »کنترپوان« در گروه هنر و تجربه 
نیز اکران شــود و قطعاً اقداماتی برای این اتفاق 

خواهیم داشت.« 
او درباره انگیزه اش از ساخت این مستند می گوید: 
»تناقض و تضاد درونی ایــن آدم بود که من را به 
پژوهش درباره این فرد ترغیب کرد و پس از تحقیق 

و پژوهش یکساله ساخت مستند را آغاز کردم.«

تبدیل وضعیت 5کتابخانه عمومی 
به کتابخانه کودک 

معــاون توســعه کتابخانه ها و ترویــج کتابخوانــی نهاد 
کتابخانه های عمومی کشــور گفت:» نهــاد کتابخانه های 
عمومی کشــور یک رســالت عمومی برای ترویج و ارتقای 
فرهنگ مطالعه در کتابخانه و مراکز عمومی کشــور دارد و 
یکی از مخاطبان جدی ما در این بــاره کودکان و نوجوانان 
هستند. فرزندان ما اغلب در سنین کودکی کتاب را دوست 
دارند و کتــاب می خوانند؛ حتی گاهــی برخی یک کتاب 
را چندین بار با اشــکال متفــاوت می خوانند.« محمد رضا 
هراتی تصریح کرد: »تبدیل وضعیــت ۵کتابخانه عمومی 
به کتابخانه کودک در دســت انجام اســت که از این میان 
کارهای تبدیل وضعیت 2کتابخانه نهایی شده است. ارسال 
بسته ویژه کودکان و نوجوان به ۱۳ کتابخانه کودک نیز در 
این ایام انجام می شود که شــامل تعداد 2۴۰ عنوان کتاب 
است. همچنین مصاحبه با برترین کتابداران و کتابخوانان 
کودک در فضای مجازی خواهیم داشت و جلسات گفت وگو 
با نویسندگان چند دوره جشنواره کتابخوانی رضوی در این 
ایام برپا می شود. جشنواره کتابخوانی رضوی هم مبنایی بر 
کار با کودک و نوجوان شده است.« معاون توسعه کتابخانه ها 
و ترویج کتابخوانی نهاد ادامه داد: »برگزاری نشســت هایی 
درباره ادبیات کودک و نوجوان از دیگر برنامه ها است؛ چراکه 
ما در حوزه تألیف کتاب کودک و نوجوان کار زیادی داریم 
و بخش اعظم تولیدات ترجمه ای اســت. انتشار کلیپ های 
معرفی کتاب کودک از دیگر اقدامات ما در این ایام اســت. 
همچنین در جشنواره هدهد سفید، اشعاری استفاده شده 
که روی آنها موســیقی تخصصی کودک قــرار گرفته و ۹ 
کلیپ تصویری و صوتی با استفاده از همین مضامین اکران 
می شود. همچنین انتشار پادکست های کتاب کودک شامل 

قصه گویی و کتابخوانی هم یکی دیگر از اقدامات است.«

رضایت تهیه کننده از فروش ضعیف 
سازوکار غیرطبیعی تولید و پخش فیلم ها، یکی از آسیب های جدی 
سینمای ایران در این سال هاست. سازوکاری که باعث شده در مورد 
تعداد قابل توجهی از فیلم ها، میزان اســتقبال مخاطبان اهمیت 
چندانی برای سازندگان اثر، نداشــته باشد. نمونه مثال زدنی اش 
هم رضایت تهیه کننده »نمور« از فروش ضعیف فیلم است.یاسر 
جعفری، تهیه کننده فیلم سینمایی »نمور« به کارگردانی داوود 
بی دل در گفت وگو با مهر درباره وضعیت اکران و فروش این فیلم 
سینمایی در هفته های اخیر توضیح داد:  واقعیت این است که ما از 
ابتدا انتظار فروش چندان عجیب و غریبی را از این فیلم نداشتیم 
چرا که »نمور« بیشــتر برای ما جنبه جشنواره ای داشت که این 
حضور هم برای ما محقق شد. درباره شرایط نامناسب اکران فیلم 
اما در روزهای اخیر شرایطی پیش آمده که سینما هم از آن ضربه 
خورده و شاهد رکودی در همه ســینماها هستیم. فیلم »نمور« 
به صورت کج دار و مریز در حال اکران است و احتماالً نمایش آن 
تا یک هفته دیگر هم در سینماها ادامه داشته باشد. در عین حال 
افرادی که فیلم را دیده اند، مستند به مالحظات میدانی خودم طی 
حضور در سینماهایی که فیلم در آنها در حال اکران است، از آن 
راضی بوده اند و شاهد بازخوردهای مثبتی از اکران فیلم هستیم. 
داستان فیلم، مخاطب را با خود درگیر می کند.  تهیه کننده »نمور« 
ضمن اشــاره مجدد به اینکه انتظار فروش میلیاردی از این فیلم 
نداشته اســت، ادامه داد: »ما اگر به دنبال فروش و گیشه بودیم، 
یک فیلم کمدی می ساختیم. درباره »نمور« جنبه جشنواره ای 
و اعتباری فیلم بیشــتر برای مان حائز اهمیت بود. این فیلم راه 
همواری را در جشــنواره فجر طی کرد و به خوبی هم دیده شد. 
یک سری اتفاقات حاشیه ای هم باعث شد که فیلم بیشتر بر سر 
زبان ها بیفتد. بعدها هم به رغم تراکم باالی فیلم های مانده در صف 
اکران، توانستیم فیلم را در سرگروه ملت به عنوان یکی از بهترین 
سرگروه های سینمایی پایتخت اکران کنیم. بعد از اکران سینمایی 
هم سراغ اکران آنالین و عرضه آن در قالب وی اودی خواهیم رفت.«

اکران

کتابخانه

مستند

سینما

اسفند ۱۳۹۸ وقتی کرونا از راه رسید اکران فیلم در سالن های سینما عمال موضوعیتش را از دست داد. اکران 

شهاب مهدويگزارش
روزنامه نگار

آنالین در چنین شرایطی به عنوان راهکاری برای دیده شــدن فیلم های سینمایی مطرح شد. راهکاری از سر 
ناچاری برای فیلم های بلند سینمایی که راهی به پرده بزرگ سینما نداشتند درحالی که برای سینمای مستند، 
ماجرا شکل دیگری داشت. مستندسازان که همیشه درگیر مشکالت اکران عمومی فیلم هایشان بودند از اکران آنالین استقبال کردند. وقتی فیلم های 
مستند حاضر در جشنواره سینما حقیقت هم به صورت آنالین به نمایش درآمدند و دیده شدند، فعاالن سینمای مستند استقبال بیشتری از این شیوه 
عرضه و نمایش فیلم ها کردند. در عصر پلتفرم ها و در شرایطی که ظرفیت سالن های کشور با تولیدات سینمایی انطباقی ندارد و همیشه انبوهی فیلم 

پشت خط اکران می مانند، اکران آنالین می تواند فرصت مغتنمی برای فیلم های مستند باشد که معموال جایگاه مناسبی در اکران عمومی نمی یابند.

اکران می شود و هم به اکران آنالین می رود شیوه 
درستی نیســت. به گفته نوروزی در میان تمامی 
این بحث ها نکته ای که از اهمیت باالیی برخوردار 
است و همیشه نسبت به آن بی توجهی می شود، 
ذائقه مخاطب است. مدیر سینما آزادی در بخش 
دیگری از صحبت های خود دربــاره تأثیری که 
اکران های آنالین بر سینمای مستند داشته است، 
توضیح داد: اکران های آنالین به سینمای مستند 
کمک کرده است چراکه در تمام دنیا الزامی برای 
نمایش آثار مستند در ســالن های سینما وجود 
ندارد و باید ظرفیت هایی وجود داشته باشد تا اثری 
به سالن سینما رود اما باز هم باید سلیقه و خواست 
مخاطب را درنظر گرفت؛ مسئله ای که بیش از هر 
موضوع دیگری باید مورد توجه قرار بگیرد. او ادامه 
داد: درنهایت منظور من از نیاز به وجود یک برنامه 
برای شکل های متفاوت نمایش آثار این است که 
باید یکسری پیشــرفت های علمی و تئوریک در 
نظام توزیع فیلم ها رخ دهد مانند نظام بازاریابی، 
نظام جذب مخاطب و ...  چراکــه در این صورت 
است که توزیع معنا پیدا می کند؛ حال می خواهد 
آنالین باشــد یا غیرآنالین. ما باید ابتدا بدانیم که 
آثار را چگونه به مخاطب ارائه دهیم به این معنی 
که هر اثری مناسب چه نوع نمایشی است. البته 
که این را هم باید بگویم این شــیوه اکران آنالین 
نیز ابداع ماست چراکه در هیچ کجای دنیا آثار را 
به این صورت اکران نمی کنند و افراد تنها با خرید 
اشتراک دوره ای یک پلتفرم به تمام آثار آن پلتفرم 
دسترسی پیدا می کنند. اکران آنالین روند طبیعی 
و ماهیت سینمای ایران را تحت الشعاع قرار داده 
است. یک فیلم یا باید به اکران آنالین رود و یا در 
سینماها اکران شود، این شیوه فعلی اکران آثار که 
شاهد آن هستیم صرفا برای درآوردن پول بیشتر 
است. شاید این گزاره درســت باشد که مخاطب 
ســینما کاهش یافته اما دلیل آن وجوه متفاوتی 
ا ست که صنعت تفریح و سرگرمی پیدا کرده و من 
همچنان معتقدم محل تماشای فیلم سینمایی در 

سالن سینماست.

نگاهی به کتاب »باغ  ساالر جنگ« نوشته ترنس اودانل

از اورگن تا شیراز
گزارش هــای فرنگی هایی که 

یاور یگانهنقد کتاب
روزنامه نگار

راه شان به هر دلیلی سمت ایران 
افتــاده و برای مدتــی در این 
آب وخاک روزگار گذرانیده اند، بــرای آگاهی از طرز تلقی آنها 
درباره ایران و ایرانی مهم اســت. این گزارش ها، فارغ از اینکه 
چقدر در بازنمایی درست و کامل این سرزمین و مردمش موفق و 
بی اعوجاج اند، راهی برای شناخت ذهنیت نویسندگان آنهاست. 
نویسندگان این گزارش ها که از ملیت ها و سرزمین های مختلف 
بوده اند، با پیشینه های تاریخی، تربیتی و فکری متفاوتی درباره 
ایران دست به قلم برده اند و دیده ها و شنیده های شان را از صافی 
ذهن خود عبور داده اند. از این روست که باید گفت این گزارش ها 
صرفا نه بازتابی تمام وکامل از روزگاررفته مردم، بلکه آمیخته به 
طرز تلقی نویسندگان شان از ابعاد مختلف زندگی است. کتاب 
»باغ ساالر جنگ« نوشته ترنس اودانِل با ترجمه کمال فهیم که 
به تازگی بعد از سال ها از سوی انتشارت فرهنگ معاصر تجدید 
چاپ شده است، نمونه درخورتوجهی از این دست گزارش هاست.

ترنس اودانل مورخ و محققی اهل ایالت اورگن آمریکا بود که 2۵سال 
از عمرش را به سفر و سیاحت گذراند. در پیشگفتار مترجم آمده که 
»دلیل ســفر مهاجرت گونه او از آمریکا در سال ۱۹۵۰، انزجارش از 
محاکمات زمان مک کارتی و جو نژادپرســتی رایج در آمریکای آن 
روزگار بود.« اودانل در ســال ۱۹۵۷به ایران رسید و ۱۵سال در آن 
سکونت داشت. به نوشــته مترجم، اودانل »ابتدا در انجمن ایران و 
آمریکا به تدریس زبان انگلیسی پرداخت. ۷سال در کانون فرهنگی 
اداره اطالعات آمریکا در اصفهان خدمت کرد. سال ها در دانشگاه های 
اصفهان و شیراز زبان انگلیسی تدریس کرد. در اوایل سال های دهه 
۱۹6۰»باغ ســاالر جنگ« را که باغ میوه بزرگی بیرون شــیراز بود 
اجاره کرد و ۱۰سال در آنجا زیســت و از محل فروش میوه باغ امرار 
معاش می کرد. در سال ۱۹۷۱که صاحب باغ برای ویالسازی تصمیم 
به تخریب باغ گرفت، ترنس اودانل ناچار به ترک باغ شد و یک سال 
بعد به ایاالت متحده بازگشت.« همانطور که استاد باستانی پاریزی 

در مقدمه کتاب نوشته، وجه تمایز کتاب خاطرات اودانل از نمونه های 
مشابه این اســت که اودانل ســال ها در متن زندگی ایرانیـ  آن هم 
یک زندگی روستاییـ  کار و زندگی کرده بود. نگاه اودانل، نگاه یک 
سیاح جهانگرد نیست؛ نگاه کسی است که زندگی اشـ  به رغم همه 
تفاوت های انسان غربی با انسان ایرانیـ  با راه و رسم ایرانیان عجین 
شده است. به قول مرحوم باســتانی پاریزی، اودانل »غیر از آنهاست 
که در خوابگاه های اختصاصی و رزیدانس های سفارتخانه های خود 
می خفته اند و با استفاده از گزارش ُسفرا و کارگزاران آنها، با حضور در 
چند مراسم معمولی و عادی در یک شهر، آن هم نه روستا، مطالبی 
از خلقیات مردم این مملکت درک می کرده اند.« اودانل خود نوشته: 
»در سال ۱۹۵۷به ایران سفر کردم؛ از سر کنجکاوی رفته بودم، اما 

به علت عالقه و دلبستگی فراوان ماندگار شدم.«
اودانل وقتی به شیراز می رسد، باغ ساالر جنگ را که متعلق به یکی از 
لشکریان قاجار ملقب به ساالر جنگ بوده و در گردش ایام به تاجری 
رسیده بوده، اجاره می کند و به وضعیت این باغ که زمانی از شکوه و 
زیبایی فراوانی برخوردار بوده، سروســامانی می دهد. با اینکه باغ از 
شهر دور است، اما زیبایی آن و شکوه عمارت اصلی اش و نیز آرامش و 
طبیعت بکر اطراف آن از ابتدا مورد توجه اودانل قرار می گیرد. اودانل 
چنان باغ را با جزئیات تصویر می کند که می توان تصور کرد او از هر 
لحظه زندگی در آن باغ لذت فراوانی برده است. کار اصلی اودانل در 
این باغ که محصول اصلی اش انار بوده، رسیدگی به انارستان و چیدن و 
فروش محصول آن بوده است. دیگر محصوالت باغ انگور، گردو، سیب، 
گالبی، آلو و به بوده است. اودانل با شگفتی از محصول دیگر باغ یاد 
می کند که گل نسترن بوده و از آن عرقی برای فروش به روستاییان 
تهیه می کردند. دامداری، صیفی کاری، نگهداری از کندوهای عسل، 
نجاری، هیزم شکنی، رسیدگی به گلخانه، تهیه انواع مربا و انبار کردن 
محصوالت مختلف برای فصل زمســتان دیگر کارهای باغ بوده اند. 
اودانل همه این امور را با مشارکت سرایدار باغ، ممدلی، انجام می داده 

است. بخش جالبی از کتاب به رابطه اودانل و ممدلی بازمی گردد.
اودانل درباره نخســتین برخوردش با ممدلی می نویسد: »... آنچه 
توجه من و درواقع هرکسی که ممدلی را می دید جلب کرد، لبخندش 

بود. لبخند ممدلی لبخند 
کسی بود که گویی تازه 
قدم به این دنیا گذاشته و 
لذت می برد. اما برای من، 
آن نخســتین بار، لبخند 
ترسناکی بود که به نظر 
می رسید نشــان دهنده 
معصومیتــی عظیــم و 
اعتمــادی بی حدوحصر 
است. می خواستم سرش 
فریاد بزنم کــه »مراقب 

باش! هشــیار باش! فرار کن! قایم شــو!« اما بعدها معلوم شد که در 
قضاوتم اشتباه کرده ام، زیرا ممدلی کامال از عهده مراقبت از خودـ  
و همچنین منـ  برمی آمد.« تفاوت هایی که میان برداشت این دو از 
زندگی وجود دارد، به طنز شوخ و شنگی راه می دهد که خواننده را 

حسابی سر شوق می آورد.
نکته مهمی که در نگاه اودانل به زندگی روستاییان ایران جلب توجه 
می کند، ارزش و احترامی اســت که آنها برای طبیعت قائل بوده اند. 
این نوع رابطه انسان با طبیعت که توأم با احترام و شکرگزاری بوده، 
با شخصیت خود اودانل نیز همخوانی داشته که توانسته ۱۵سال در 
محیطی روستایی زندگی کند. از توصیفات اودانل از زندگی مردمی که 
در کنارشان روزگار گذرانده می توان دریافت طبیعت در نگاه او نیز از 
جایگاه واالیی برخوردار بوده است. او چنان درختان، کوه ها، دشت ها، 
راه های ســنگالخ، مزارع و آســمان را توصیف می کند که گویی در 
معبدی در حال ستایش طبیعت بوده است. مهم تر از آن، آمیختگی 
این طبیعت با راه و روش زندگی انسان ایرانی است که در نگاه او تکریم 
می شود. اودانل در کل معتقد است ایرانیان از نعمات زندگی به خوبی 
بهره می برند و مهمان نواز و جوانمرد و نرم خو و شــوخ طبع هستند. 
در گزارشی که او از زندگی ایرانیان ارائه داده، این خصلت ها حاصل 
زندگی مسالمت آمیز ایرانیان با طبیعت توصیف شده است. اودانل 

که متولد سال ۱۹2۴بود، در سال 2۰۰۱در ایالت اورگن درگذشت.
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