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یکشنبه 17 مهر 21401
 شماره  8607

رئیس جمهور کشورمان صبح دیروز 

با حضور در دانشگاه الزهرا)س( در دولت
تهران، در مراســم آغاز سال جدید 
تحصیلی 1402-1401 دانشگاه ها، 

مؤسسه ها و مراکز آموزش عالی شرکت کرد.
به گزارش همشهری، محمدعلی زلفی گل  وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری، بهرام عین اللهی  وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی، انســیه خزعلی  معاون 
رئیس جمهــور در امور زنان و خانــواده و همچنین 
روح اهلل دهقانی فیروزآبادی، سرپرست معاونت علمی 
و فناوری رئیس جمهور، ســیدابراهیم رئیسی را در 
این مراسم همراهی می کردند. حضور رئیس جمهور 
در مراسم آغاز ســال جدید تحصیلی در دانشگاه ها 
درحالی بود که رئیسی هفته گذشــته نیز به همراه 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با مســئوالن دانشگاه 
شــریف دیدار کرد و مسئوالن این دانشــگاه با وی 
گفت وگو و مسائل روز را بررســی کردند. وی در آن 
دیدار تأکید کرده بود که نباید اجازه داد قداست علمی 
و اخالقی و اعتبار و خوشنامی جامعه نخبگی دانشگاه 
شریف با برخی رفتارهای تحمیلی از بیرون دانشگاه 
مخدوش شــود. رئیســی همچنان عنوان کرده بود 
که »مطمئن هستیم شریفی ها اجازه نمی دهند که 
بدخواهان و منافقان، شرافت این دانشگاه را مخدوش 

 کنند و قطعا شریف با شــرافت باقی خواهد ماند.«

دانشجویان و اســتادان اجازه تحقق خیال های 
باطل دشمن را نمی دهند 

رئیس جمهور دیروز در دانشــگاه الزهرا)س( تهران 
گفت: دشــمن تصور می کرد که می تواند در ظرف 
دانشــگاه امیال خود را دنبال کند، غافــل از اینکه 
دانشجویان و اســتادان ما بیدار بوده و اجازه تحقق 
خیال های باطل دشــمن را نخواهند داد و حتما در 
عرصه علم و دانش نیز مانند دیگر عرصه  ها دشمن را 

ناکام خواهند گذاشت.
رئیسی در این مراســم دانشــگاه ها و مراکز علمی 
کشور را »اتاق اندیشه ورزی دولت« دانست و گفت: 
اندیشه ورزی دانشگاه ها برای یافتن راهکارهای مسائل 

جامعه همواره مورد توجه دولت خواهد بود.
وی با اشــاره به اینکه امروز قریب بــه ۶0درصد از 
دانشجویان کشــور را دانشــجویان دختر تشکیل 
می دهند، برخــورداری توأمــان از روحیه تحقیق و 
پژوهش با علم و بردباری دختران دانشجو را در این 
زمینه مؤثر دانست و افزود: در سال های پس از پیروزی 
انقالب اسالمی زنان زیادی در عرصه های دانشگاهی 
کشور خوش درخشیده و حتی توانسته اند توانایی های 
خود را در عرصه های جهانی نیز به رخ جهانیان بکشند. 

رئیسی تصریح کرد: وقتی یک بانوی فرهیخته ایرانی 
در سطح جهانی دستاورد علمی مهمی را ارائه می کند، 
بر ســکویی قرار می گیرد، پرچم جمهوری اسالمی 
برافراشته و سرود ملی ایران نواخته می شود، این برای 

کشور قدرت می آفریند.

علم و دانش؛ مؤلفه  مهم قدرت 
رئیس جمهور با بیان اینکه علم و دانش از مؤلفه های 
مهم قدرت و توانایی هســتند، گفت: امروز کشور با 
همت استادان و دانشجویان به سطوح باالیی از قدرت 
و توانایی دست یافته اســت. درحالی که روزگاری در 
این کشور نیازمند واردات سیم خاردار بودیم و همان 
را نیز از ما دریغ می کردند، امروز در زمینه های مختلف 
علمی و صنعتی با وجود گســترده ترین تحریم ها به 
پیشرفت های خیره کننده ای دست یافته ایم و به مدد 
الهی این مسیر همچنان ادامه خواهد داشت. رئیسی 
در بخش دیگری از سخنانش با تبریک به دانشجویان 
جدیدالورود تصریح کرد: شما همه همت و تالش خود 
را وقف تحقیق و پژوهش کنید، دولت نیز همه تالش 
خود را برای تمهید لوازم و امکانات الزم برای شــما 
به کار خواهد گرفت. وی رفع دغدغه اشــتغال برای 
دختران و پسران دانشجو را از تکالیف دولت دانست 
و ادامه داد: دولت دانشگاه را اتاق اندیشه ورزی خود 

می داند و انتظــار دارد دانشــگاه ها و مراکز علمی با 
اندیشه ها و ابتکارات نو به یاری دولت بشتابند.

ردپای دشمن در اغتشاشات اخیر
رئیسی در ادامه سخنان خود با اشاره به ردپای دشمن 
در اغتشاشات اخیر، گفت: دشمن تصور می کرد که 
می تواند در ظرف دانشگاه امیال خود را دنبال کند، 
غافل از اینکه دانشجویان و اســتادان ما بیدار بوده و 
اجازه تحقق خیال های باطل دشمن را نخواهند داد 
و حتما در عرصه علم و دانش نیز مانند دیگر عرصه ها 

دشمن را ناکام خواهند گذاشت.
رئیس جمهور با تبیین منطق دولت در مذاکرات رفع 
تحریم و تالش دشــمن برای تحمیل شــروط خود 
به ایران، گفــت: از ابتدا اعالم کردیــم میز مذاکره را 
ترک نخواهیم کرد، اما به مذاکرات عزتمندانه پایبند 
خواهیم بود و امروز منطق جمهوری اسالمی ایران در 

دنیا مورد پذیرش است.
پیش از سخنان رئیس جمهور وزرای بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی، علوم و تحقیقات و فناوری و نیز 
نماینده استادان و نماینده دانشجویان و رئیس دانشگاه 
الزهرا )س( در ســخنانی ضمن تبریک آغاز ســال 
تحصیلی جدید دانشگاه ها، مؤسسات و مراکز آموزش 

عالی، برای دانشجویان آرزوی موفقیت کردند.
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موج سواری غرب با تحریم های ضدایرانی
 سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا تأکید کرد که واشنگتن اعمال تحریم ها علیه جمهوری اسالمی را ادامه می دهد

سیاست   در شرایطی که این روزها به دلیل رویکرد متناقض 
طرف هــای غربی  در قبــال مذاکــرات برجامی، به خارجی

سرانجام رسیدن گفت وگوها بیش از هر زمان دیگری 
در هاله ای از ابهام قرار دارد، تحوالت جاری همچنان حکایت از آن 
دارد که تروئیکای اروپایی و همچنین آمریکا همچنان قصد دســت 

برداشتن از ابزار تحریم ها را ندارند.
به گزارش همشهری، با وجود اینکه یکی از محوری ترین موضوع ها 
در جریان مذاکرات برجامــی میان ایران و طرف هــای غربی، رفع 
تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران بوده است، اما آمریکایی ها نه تنها 
تاکنون رویکرد مثبتــی در این زمینه اتخــاذ نکرده اند، بلکه دولت 
بایدن برخالف شــعارهای اعالمی خود، تحریم های جدیدی را نیز 
در ماه های اخیر علیه جمهوری اسالمی اعمال کرده است؛ موضوعی 
که نشان دهنده رویکرد متناقض واشنگتن در مواجهه با گفت وگوها 

برای رفع تحریم هاست.
در این میان اما در روزهای اخیر طرف های غربی با موج ســواری بر 
حوادث اخیر ایران، دور تازه ای از فشــارها علیه جمهوری اســالمی 
را آغاز کرده اند؛ فشــارهایی کــه اعمال تحریم هــای جدید علیه 
تهران محور اصلی آن را تشــکیل می دهد. در چنین شــرایطی هم 
بود که مقام های آمریکایی عالوه  بــر اعمال تحریم های جدید علیه 
جمهوری اسالمی، در روزهای اخیر به صورت مستمر اعالم می کنند 

که به روند اقدام های تحریمی علیه ایران ادامه می دهند.

آمریکا اعمال تحریم های ضدایرانی را  ادامه می دهد
بر این اســاس معــاون ســخنگوی وزارت امورخارجــه آمریکا در 
نشست خبری اخیر خود تاکید کرد: واشنگتن اعمال تحریم ها علیه 
جمهوری اســالمی را ادامه می دهد. این موضع گیری درحالی است 
که آمریکایی ها در روزهــای اخیر عالوه بر دخالت آشــکار در امور 
داخلی ایران و در شرایطی که  مذاکرات برای احیای توافق هسته ای 
سال2015 معطل تصمیم سیاسی واشــنگتن است، اعالم کرده  اند 
اگر ایران به رویه کنونی خود در مذاکرات برجامی ادامه دهد، اجرای 

دقیق و سرسختانه تحریم ها علیه ایران را نیز ادامه خواهند داد.
ویدانت پاتل در نشســت خبری اخیر خود در پاســخ به این سوال 
که »باتوجه به موضع گیری فرانســه و دانمــارک درخصوص ادامه 
ناآرامی ها در ایران، آیا آمریکا قصد ندارد پیــام جدی تری به ایران 
بدهد؟«  به تکرار ادعاها درباره نحوه برخــورد با افراد حاضر در این 
ناآرامی ها پرداخت و گفت که واشنگتن از طریق تحریم حتی پیش از 
واکنش این دولت ها )فرانسه و دانمارک( پیامی بسیار قوی به ایران 

داده است.

وی با طرح ایــن ادعا که ایران بایــد برای رفتار خــود با معترضان 
مسئول دانسته شود، تاکید کرد که آمریکا به همکاری خود با شرکا و 
متحدانش برای پاسخ به ایران ادامه خواهد داد. پاتل همچنین درباره 
درخواست ایران برای گرفتن تضمین درخصوص عدم خروج مجدد 
واشنگتن از برجام و اینکه »آیا این موضوع هنوز یکی از موانع حصول 
توافق به شــمار می آید؟« عنوان کرد که نمی توانــد وارد تعامالت و 

مذاکرات دیپلماتیک شود و اطالعاتی در این زمینه ارائه دهد.
با این وجود، وی با ادامه لفاظی های گذشته علیه تهران اعالم کرد که 
»اگر ایران به اتخاذ مواضعی ادامه دهد که می داند نه ما و نه شرکای 
ما در تروئیکای اروپایی )شامل انگلیس، فرانسه و آلمان( نمی توانند 
آنها را بپذیرند، آنگاه همه چیز به شکل فعلی ادامه خواهد یافت و این 
به معنای اجرای دقیق و سرسختانه تحریم های ما و افزایش انزواطلبی 
بین المللی ایران است.« معاون سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا 
همچنین در ادامه رویه مقام های آمریکایی در قبال جمهوری اسالمی، 
تالش کرد مسئولیت به نتیجه نرســیدن مذاکرات را متوجه تهران 
بداند. او بار دیگر کوشــید توپ مذاکرات را به زمین ایران بیندازد: 
»انتخاب در نهایت با آنهاست، اما من بیشتر از این اطالعاتی ندارم.« 

واکنش قاطع ایران به موج سواری پارلمان اروپا
در چنین شــرایطی در کنار آمریکایی ها، در روزهــای اخیر برخی 
کشــورهای غربی و اروپایی نیز بــا ادعای »دفاع از حقوق بشــر« 
درحال کوک کردن ســاز »تحریم« علیه جمهوری اسالمی هستند 
و می کوشند با بهره برداری سیاســی از حوادث اخیر، دور تازه ای از 

فشارها علیه ایران را سازماندهی کنند.
بر همین اســاس هم بود کــه در روزهای اخیر پارلمــان اروپا در 
اقدامی مداخله جویانه، قطعنامــه ای را در ارتباط با حوادث اخیر 
در ایران صادر کرد که با واکنش قاطع مقام های جمهوری اسالمی 
مواجه شد. ازســوی دیگر جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا در اظهاراتی مداخله جویانه، تهدید کرد این اتحادیه 
علیه تدابیر قانونی ایران برای حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه، 
اقدام می کند و افزود: »اتحادیه اروپا درحال بررســی گزینه های 
مختلف برای پاســخ دادن به رویدادهای ایران است.«  اظهارات 
مداخله جویانه مقام هــای اروپایی اما با واکنــش قاطع مقام های 
کشورمان مواجه شــد و وزیر امورخارجه در گفت وگوی تلفنی با 
لوئیجی دی مایو، همتای ایتالیایی خود و همچنین بورل، مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به هرگونه اقدام شتاب زده و 

نسنجیده ازسوی اتحادیه اروپا هشدار داد.

تحریم های خصمانه کانادا
در چنین شــرایطی نخســت وزیر کانادا نیز در ادامــه اقدام های 
مداخله جویانه مقام های غربی علیه جمهوری اسالمی، روز جمعه 
اعالم کرد: این کشــور به بهانه ناآرامی ها در ایران، مجموعه ای از 
اقدام های مالی و مهاجرتی جدید علیه ایران و همچنین گسترش 

رژیم تحریم های خود را دنبال خواهد کرد.
جاستین ترودو با دخالت آشکار در مسائل داخلی ایران اعالم کرد: 
کانادا تصمیم دارد از ورود بیش از 10هزار عضو سپاه پاسداران ایران 
به این کشور جلوگیری کند. وی درعین حال مدعی شد این کشور 
درحال گسترش تحریم ها علیه ایران است و اضافه کرد ۷۶میلیون 
دالر برای تقویت ظرفیــت کانادا برای اجــرای چنین اقدام هایی 
اختصاص داده است. نخست وزیر کانادا درحالی از تصمیم این کشور 
علیه ایران ســخن می گوید که وی پیش از این، به دنبال گسترش 
جنبش اعتراضی در کانادا، با اعالم وضعیــت اضطراری گفته بود 
که به نیروهای پلیس اختیارات بیشــتری بــرای مهار اعتراض ها 

داده می شود.
معاون ترودو نیز با طرح اتهام های اثبات نشده علیه جمهوری اسالمی 
گفت که ایران »کشــور حامی تروریســم دولتی« است. کریستیا 
فریلند با لحنی تند و ستیزه جویانه اضافه کرد: »امروز ما با فهرست 
کردن سپاه پاسداران ذیل قانون محافظت از پناهندگان و مهاجران 
و درواقع با فهرست کردن سران رژیم ایران این واقعیت ها را رسماً به 

رسمیت می شناسیم و مطابق آنها اقدام می کنیم.«
کانادا در روزهای گذشته نیز اقدام های خصمانه ای را در حمایت از 
اغتشاشات در ایران انجام داده بود. این کشور، ازجمله روز چهارم 
مهرماه اعالم کــرد ده ها فرد و نهاد ایرانــی، ازجمله پلیس امنیت 

اخالقی را در فهرست تحریم ها قرار داده است.

دورویی اتحادیه اروپا و آمریکا
چنین اقدام های مداخله جویانه ای اما با واکنش هایی در اروپا مواجه 
شــد و نماینده جمهوری ایرلند در پارلمان اروپــا، ضمن تاکید بر 
دورویی آمریکا و اتحادیه اروپا درباره حقوق بشر، اعمال تحریم های 
یکجانبه آنها علیه ایران را محکوم کرد. میک واالس در جلسه این نهاد 
تقنینی اتحادیه اروپا، تحریم های کشورهای غربی به نام حقوق بشر 
علیه ایران و دیگر کشورها را محکوم کرد و به دورویی ادعایی اتحادیه 

اروپا و آمریکا درباره حمایت آنها از حقوق بشر در ایران تاخت.
این نماینده عضو پارلمان اروپا خطاب به رئیس جلسه پارلمان اروپا 
و دیگر قانونگذاران گفت: »آقای رئیس ! اگر طبقه سیاســی اتحادیه 
اروپا به حقوق بشر در جمهوری اسالمی اهمیت می داد، برای اعمال 
تحریم های یکجانبه جدید فریاد نمی زدند. اگر ما به حفظ حقوق بشر 
به شیوه ای منسجم و اصولی اهمیت می دادیم، در تک تک جلسات 
پارلمان اروپا قتل بی امان مردان، زنان و کودکان فلســطینی توسط 

نیروهای اسرائیلی را محکوم می کردیم.«
واالس همچنین ادامه داد: »اگر به حفظ حقوق بشر اهمیت می دادیم، 
ما به ده ها هزارنفر از طبقه کارگر و مردم عادی سوریه، لبنان، ونزوئال، 
یمن، زیمبابوه، کوبا و ایران که توسط تحریم ها و محاصره یکجانبه 

ایاالت متحده و اتحادیه اروپا کشته می شوند، می پرداختیم.« 

آشوب غیراصالت مند
  اگــر آشــوب های اخیــر رخ داده در 
کشــور را بخواهیم نام گــذاری کنیم، 
»غیراصالت مندی« شاید عنوان مناسبی 
بــرای آنها باشــد؛ بدین معنــا که این 
آشوب ها نه نماینده مطالبات عمومی هستند، نه از شیوه های 
مرســوم و معمول آشــوب یا به تعبیر دقیق تر، شیوه های 
درست اعتراض استفاده می کنند، بلکه بر اقدام های مخرب 
و خشــونت بار، آن هم به صورت کور و تروریســتی متمرکز 

هستند و...
درواقع، در پــس هر اعتراض و آشــوبی، به صورت منطقی، 
حرف ها و مطالبات شــنیده نشــده ای وجود دارد که هدف 
معترضان و آشوبگران، تالش برای شنیده شدن آن حرف ها 
و مطالبات است؛ با این تفاوت که در اعتراض برای این منظور 
از شیوه های مدنی و غیرخشونت آمیز استفاده می شود، اما در 
آشوب، اقدام های غیرمدنی و خشونت بار نیز رخ می دهد، اما 

معموالً سطح آن وسیع نیست.
با توجه به آنچه گفته شــد، یک واقعیت مهم درباره شرایط 
جامعه و مردم ایران آن اســت که عمومی ترین، مهم ترین و 
عاجل ترین مسئله آنها »مسائل اقتصادی - معیشتی« است 
که اتفاقاً از حدود یک دهه گذشته تاکنون، ماهیت انباشتی 
و متراکم هم پیدا کرده اســت. براین اساس، به طورعقالنی، 
هرگونه اعتراض و آشــوبی در ایران باید همراه با مطالبات 
اقتصادی و به ویژه طرح مشکالت طبقات فرودست یا فقیر 

جامعه باشد.
با این حال، آنچه در روزهای اخیر شــاهد آن بوده ایم، طرح 
مســائل مرتبط با »زنانگی« با محوریت شعار »زن، زندگی، 
آزادی« است؛ آن هم با سویه های غیراخالقی، فمینیستی و 
تقابلی با ارزش ها و شیوه های رسمی و مرسوم جامعه ایرانی.

براین اســاس، عدم اصالت مندی ایــن حرکت ها از 3جهت 
است؛ نخست آنکه مطالباتی که آنها مطرح می کنند، خارج از 
عرف و شیوه های مرسوم در جامعه و البته قانون است. قطعاً 
جامعه زنان کشور مطالبات و نارضایتی هایی از وضع موجود 
دارند، اما بدون شــک، مطالبه عموم آنها بدحجابی و موارد 

مشابه آن نیست.
نکته دوم به عدم تطابق این آشــوب ها و شــعارها با زمینه 
اجتماعی برمی گردد. اساســاً باید از فعاالن این آشــوب ها 
سؤال کرد که شــما چه جنبشی هســتید که به مهم ترین 
امر واقع اجتماعی در ایران؛ یعنی مســائل اقتصادی کاماًل 
بی توجه هستید؟ شما مطالبات کدام طیف و طبقه اجتماعی 
را نمایندگی می کنید؟ بله، ممکن اســت الیه هایی از طبقه 
متوسط شــهری در ایران خواســته ها و مطالباتی در حوزه 
آزادی های مدنی داشته باشد، اما جنس مطالبات آنها با آنچه 
دراین آشوب ها مطرح می شود، مانند اقدام های متجاهرانه 
در کشف حجاب، کاماًل متفاوت است. به همین دلیل است که 

افراد این طبقه با این آشوب ها همراهی نکردند.
سوم آنکه، در شرایطی که آشوب های اخیر با ورود گروه های 
تروریستی ضدانقالب کردی و جیش الظلم به حرکت های 
کور تروریســتی که عالوه بر دامن زدن به ناامنی می تواند 
تبعاتی چون تشدید فشــارهای اقتصادی بر کشور و مردم 
و حتی تجزیه ایران را درپی داشته باشد، فعاالن آن، به ویژه 
ســلبریتی ها، چرا حاضر بــه موضع گیری نیســتند؟ مگر 
غیراز این است که در هر کشــوری، امنیت، تمامیت ارضی، 
جلوگیری از مداخله خارجی و... خطوط قرمز هر شهروندی 
محسوب می شود! حال آتش بیاران معرکه آشوب ها، مانند 
سلبریتی ها، معلوم نیســت که چرا با مشخص شدن تبعات 
خســارت بار تحریک های آنها، حاضر نیستند که صف خود 
را از ضدانقالب، گروهک های تروریســتی و دشمنان ملت 

ایران جدا کنند؟

پیام تسلیت درپی درگذشت شاعر 
آیینی با اخالص 

رهبرمعظم انقالب در پیامی، درگذشــت شــاعر آیینی با 
اخالص، آقای سیدرضا موید را تسلیت گفتند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن 
پیام حضرت آیت اهلل خامنه ای به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذشت شاعر آیینی با اخالص، جناب آقای سیدرضا موید 
رحمه اهلل علیه را به فرزندان و خاندان گرامی ایشان و به جامعه  
ادبی خراسان تســلیت عرض می کنم. شعر روان و دلنشین 
این هنرمند مومن که غالبــاً در خدمت معارف و ارزش های 
دینی اســت، یادگار ارزنده  او در اینجا و ذخیره  گرانبهای او 
برای نشأه اخروی است ان شــاءاهلل. خداوند او را با شهیدان 
محشــور فرماید که همواره محافل یاد آنان را با سروده های 

خود رونق  می بخشید.
سیدعلی خامنه ای/۱۶مهرماه۱۴۰۱

رئیس جمهور کشــورمان نیز در پیامی، درگذشــت شاعر 
اهل بیت و استاد بزرگ شــعر آیینی کشور، خادم الرضا)ع(، 
حاج ســیدرضا موید را به خانواده، یــاران و بازماندگان آن 
مرحوم تسلیت گفت. در بخشی از پیام سیدابراهیم رئیسی 
آمده است:»ایشان از بزرگان شعر آیینی و مذهبی کشور بود 
که قریحه ای سیال و روان در سرودن شــعر، به ویژه اشعار 
مذهبی داشت و عالوه بر مدح اهل بیت)ع(، مضامین انقالبی 
و حماسی دفاع مقدس نیز در دریای اشــعار او موج می زد. 
اشــعار آیینی و رثایی او نیز همواره مورد استفاده ذاکران و 

مداحان اهل بیت)ع( است«.

   برگزاری تجمعات دانشــجویی در دانشگاه های 
تهران

به دنبال فراخوان ضدانقالب و رسانه های معاند، دیروز تعدادی 
از دانشجویان در دانشــگاه های تهران با برگزاری تجمع هایی 
در برخی دانشــگاه ها، برای دقایقی فضای دانشگاه را ملتهب 
کردند. به گزارش فارس، براین اســاس حدود 150تا 200نفر 
از دانشجویان دانشــگاه تهران در محوطه این دانشگاه تجمع 
کردند. روبه روی دانشــگاه تهران و از ســردر اصلــی تا میدان 
انقالب نیز حدود 50نفر برای لحظاتی تجمع کردند که با حضور 
نیروهای یگان ویژه فراجا پراکنده شــدند. در دانشــگاه عالمه 
نیز حدود 100دانشــجو در محوطه دانشــگاه تجمع کردند. 
همچنین ظهر دیروز حدود 40تا 50نفر هم در دانشگاه تربیت 
مدرس به تجمع پرداختند. ازسوی دیگر با وجود فراخوان های 
بسیاری که ضدانقالب برای برگزاری تجمع در دانشگاه شریف 
داشت، این دانشگاه روز آرامی را ســپری کرد و تنها در بیرون 
از محوطه دانشگاه گروه های 40تا 50نفره ای مقابل در پشتی 
دانشگاه تجمع کردند و برای لحظاتی عبور و مرور خیابان پشتی 
دانشگاه با اخالل مواجه شد. در دانشگاه الزهرا)س( نیز که دیروز 
میزبان رئیس جمهور و شرکت بیش از ۷50نفر از دانشجویان در 
مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها بود، حدود 50تا ۷0نفر در 
محوطه دانشــگاه تجمع کردند. این افراد با سردادن شعارهای 
ساختارشکنانه برای دقایقی فضای دانشگاه را ملتهب کردند. در 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز حدود 300نفر درمقابل دانشکده 

پلیمر و رنگ دانشگاه تجمع کردند.

  رژه اقتدار نیروی دریایی سپاه 
رژه اقتدار نیروی دریایی سپاه پاسداران صبح دیروز و در سالگرد 
شهادت شهید مهدوی و یارانش، باحضور فرماندهان نیروهای 
مســلح در منطقه دوم دریایی نیروی دریایی ســپاه در بوشهر 
برگزار شد. به گزارش سپاه نیوز، دراین مراسم، شناورهای نیروی 

دریایی سپاه در آب های نیلگون خلیج فارس رژه رفتند.

فرمانده کل انتظامی کشور:
 نمی گذاریم امنیت مردم

 به خطر بیفتد 
فرمانده کل انتظامی کشــور با بیــان اینکه باالترین 
سرمایه ما سرمایه انسانی است، گفت: نیروی انتظامی 
یک سازمان »انســان محور« در داخل و یک سازمان 
اجتماعی محور در انجام ماموریت هاســت و افتخار 
می کنیم مدافع حریم امنیت مردم هستیم. به گزارش 
ایرنا، سردار حســین اشــتری در صبحگاه عمومی 
یگان های عمومی فراجا که به مناسبت هفته نیروی 
انتظامی برگزار شــد، افزود: در یک سال اخیر فراجا 
اقدام های خوبی انجام داد و با روحیه جهادی و انقالبی، 
در همه ماموریت هــا به خوبی حضور پیــدا کرد که 
می توان به اربعین حسینی برجســته ترین خدمت 
فراجا اشاره کنیم. وی با بیان اینکه بیش از 100میلیون 
خدمت در سال ازسوی فراجا به مردم ارائه می شود، 
اظهارکرد: افتخار ما این اســت که خدمتگزار مردم 
باشــیم و با تمام توان آماده خدمتگزاری هســتیم. 
اشتری با اشــاره به حمایت مردم از نیروی انتظامی 
عنوان کرد: در راهپیمایی روز یکــم مهرماه و تجمع 
سوم مهرماه، مردم ابراز ارادت کردند و در این دو تجمع 
بزرگ با فرمانده کل قوا بیعت کرده و با شــهدا عهد و 
پیمان بستند و از فرزندان خودشان در انتظامی کشور 
حمایت کردند. به گفته برخی از مراکز نظرسنجی، هر 
مقدار که مردم به انتظامی کشور ارادت داشتند در این 
ایام افزایش پیدا کرده است. وی همچنین ادامه داد:  ما 
نمی گذاریم امنیت مردم بــه مخاطره بیفتد و در این 

عرصه تا پای جان ایستاده ایم.

رهبری

اخبار کوتاه

پلیس

مصطفی قربانی؛ کارشناس مسائل سیاسییادداشت

کودکان پروانه ای از تحریم های آمریکا مستثنا نشدند
سخنگوی وزارت امورخارجه در واکنش به تحریم های جدید آمریکا علیه ایران گفت: کودکان پروانه ای نیز از تحریم های یکجانبه، غیرقانونی 
و ظالمانه آمریکا مستثنا نشدند. ناصر کنعانی دراین باره در صفحه اینستاگرامش نوشت: »هر روز به یک بهانه فهرست جدید تحریم علیه 
ایران منتشر می شود. این بار وزیر کشور، وزیر ارتباطات و 5مقام ایرانی دیگر توسط دولت آمریکا تحریم شدند.« وی ادامه داد: »البته قبل از 
این لیست 7نفره از وزرا و شخصیت های ایرانی، فرد فرد ملت ایران صدها بار ازسوی رژیم آمریکا مورد بی سابقه ترین تحریم های طول تاریخ 
علیه یک ملت قرار گرفتند. تمام مردم ایران بدون هیچ گونه تفکیک و تبعیضی، سال های طوالنی با تحریم های ظالمانه آمریکا که معیشت، 
شغل، سالمتی و زندگی آنها را هدف گرفته، دست و پنجه نرم می کنند.« سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان همچنین اضافه کرده است: 

»حتی کودکان پروانه ای نیز از تحریم های یکجانبه، غیرقانونی و ظالمانه آمریکا مستثنا نشدند.« 

مکث

لزوم آمادگی برای مقابله با 
تهدیدهای ترکیبی دشمن 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در سیزدهمین جشنواره ِ»مالک 
اشتر« نیروهای مســلح گفت: امروز با تهدیدهای ترکیبی در 
زمینه های مختلفی مواجه هستیم که همزمان از سوی دشمنان 
علیه ما بروز می کند و باید خــود را برای چنین صحنه و تقابلی 

آماده کنیم.
به  گزارش ایرنا، سردار محمد باقری با اشاره به تأکید رهبر معظم 
 انقالب بر ارتقای توان رزمی نیروهای مسلح افزود: طی روزهای 
گذشته 2 مراســم بزرگ در سطح نیروهای مســلح با حضور 
فرمانده معظم کل قوا برگزار شده  است که این توجه و عنایت از 
سوی رهبر معظم انقالب نسبت به نیروهای مسلح، جای تشکر 

و قدردانی دارد.
وی با بیان اینکه فرمانده معظم کل قوا بعد از 2ســال از شیوع 
ویروس در 2 مراســم تقدیر از پیشکســوتان نیروهای مسلح 
و دانش آموختگی دانشجویان دانشــگاه های نیروهای مسلح 
حضور یافتند، گفت: این توفیق حاصل شد تا در هر دو مراسم 
از فرمایشــات و راهنمایی های ارزشمند فرمانده معظم کل  قوا 
بهره مند شویم و امید اســت که همه ما بتوانیم با اجرای دقیق 
رهنمودهای ایشان مسیر رشد و تعالی را طی کنیم و در محضر 

پروردگار، روسفید باشیم.
باقری با اشاره به وقایع اخیر و بروز ناامنی هایی در کشور تصریح 
کرد: در روزهای گذشته دشمنان به واسطه یک بهانه کوچک، 
توطئه و فتنه بزرگی را علیه انقالب اسالمی رقم زدند تا مسیر 
پیشرفت کشــور را کند و ناهموار کنند، اما ملت بزرگ ایران با 
درک عمیق و بصیرت نافذ، به  میدان آمد و پشــتیانی خود را از 
نظام مقدس جمهوری اسالمی در برابر توطئه گران استکباری 

اعالم کرد.
 رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: دشمنان با ابهام افکنی و 
دروغ پردازی در بستر فضای  مجازی، عده ای از جوانان و نوجوانان 
کشور را فریب دادند و این افراد فریب خورده ممکن است مسیر 
آشوبگری را با تهییج عناصر مزدور ادامه دهند که البته مسئولیت 
و مأموریت فرماندهی انتظامی کل کشــور با همکاری سپاه و 
بسیج این است که با دقت کامل و با رعایت همه موازین، امنیت 
و آرامش کامل را به کشــور بازگردانند تا کشور در سایه امنیت 

مسیر رشد و تعالی خود را طی کند.
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 »بــه تعهدات خود در راســتای 

ایجــاد ظرفیت بــرای پذیرش گزارش
معتادان متجاهر که بنا به دالیلی 
اعم از صغر و کبر سنی، زنان معتاد متجاهر و... در 
ســایر مراکز غربالگری با منع پذیــرش مواجه 
هســتند، عمل کرده ایم«؛ جمله ای که شهردار 
تهران روز گذشــته در آیین افتتــاح 3مجتمع 
تربیتی، آموزشی، درمانی یاورشهر 9 در جاجرود 
بیان کــرد و گفت کــه پس از تشــکیل قرارگاه 
اجتماعی مســئولیت ایجاد 5هزار ظرفیت برای 
پذیرش معتــادان متجاهــر را پذیرفتیم و امروز 
مفتخر هستیم که با اقدامات انجام شده از سوی 
شــهرداری تهران، ســازمان بهزیســتی و سایر 
دســتگاه های متولی ظرفیت پذیرش معتادان 
متجاهر در تهران به 19هزار و 700نفر رســیده 
است. علیرضا زاکانی همچنین با اشاره به موضوع 
کــودکان کار و خیابــان تأکید کــرد: »پس از 
ســاماندهی معتادان متجاهر، موضوع کودکان 
خیابانــی را پیگیری می کنیــم و با ظرفیت های 
ایجاد شده در قرارگاه اجتماعی امیدواریم پرونده 
این معضل اجتماعی هم  بسته شود.« او از پیگیری  
نهادهای متولی برای شناسایی ومقابله با شبکه 

مافیای به کار گیری کودکان کار خبرداد.
به گــزارش همشــهری، محوطه ای بــزرگ با 
ســوله های متعــدد در نقطه ای خــوش آب و 
هوای بخــش جاجــرود، این مــکان در اختیار 
شــرکت اتوبوسرانی قرار داشــت و اتوبوس های 
منطقه)ســامانه(9 و 10 در آن نگهداری، تعمیر 
و... می شــد اما سال ها بالاســتفاده بود. از این رو 
شــهرداری تهران پس از بازســازی ســوله ها و 
رنگ آمیزی های رنگین کمانــی دیوارها و نرده ها 
آن را به یاورشــهر9 تبدیل کرد و حاال قرار است 
معتادان متجاهر پس از جمع آوری برای ساماندهی 
به آنجا منتقل شوند. روز گذشــته این مجتمع 
با حضور شــهردار تهران افتتاح شــد و همزمان 
2یاورشــهر7 )با حضور تورج فرهادی، شهردار 
منطقه 19( و یاور شهر 8)توســط مریم اردبیلی، 
مدیرکل امور بانوان شهردار تهران( هم به صورت 
ویدئوکنفرانس به بهره برداری رسیدند. شهردار 
تهران در این مراســم ابتدا به اتفاقات اخیر اشاره 
کرد و گفت: »امروز دشــمن تــالش می  کند تا 
امید را در جامعه از بین ببرد و نســل جوان را از 
مجموعه انقالب اســالمی دور کند؛ اما ما مسیر 
مقابل دشمن را طی می کنیم و ماحصل این مسیر 
هم نقشه دشمن را به باد می دهد و هم آینده ای 
روشــن را رقم می زند. اگر ۴3 سال پیش انقالب 
اسالمی توانست لرزه بر بدنه نظام سلطه بیندازد 
و دل محرومان و مستضعفان را روشن کند، امروز 
ساختن یک الگو براســاس آرمان ها و شعارهایی 

مانند عدالت، آزادی، معنویت و پیشــرفت حرف 
اول را می زند که مرگ قطعی تمام ســردمداران 
کفر و ستم خواهد بود.« علیرضا زاکانی در ادامه 
عنوان کرد که امروز دولت انقالبی با تالش انقالبی 
خدمتگزاری می کند و عزمش را برای گره گشایی 
از مشکالت کشور جزم کرده و مجلس و دستگاه 
قضایی نیز از این حرکت بزرگ پشتیبانی می کنند؛ 
اما دشــمن نمی خواهد ببیند و بگــذارد که این 
بن بست ها گشوده و گام های روشن به سمت آینده 

در تهران و کشور نمایان شود.

تغییروتحولبامسئولیتپذیری
شهردار پایتخت در مراســم دیروز با بیان اینکه 
از ابتــدای فعالیــت مدیریــت شــهری جدید، 
مســئولیت پذیری تجلی بارزی پیــدا کرد تا در 
کالنشهر تهران بتوانیم با وجود مشکالت و کالف 
به ظاهر سردرگم، راهی به ســمت تغییروتحول 
پیدا کنیم، گفت: »برای اینکه کاری شایسته در 
راستای مســئولیتی که پذیرفته ایم انجام دهیم، 
تصمیم گرفته شد تا با مشارکت سایر دستگاه ها و 
نهادها امور را انجام دهیم و تهران را با کمک دیگران 
بسازیم و ازاین رو مدیریت مشــارکتی را انتخاب 
کردیم.« زاکانی ادامه داد: »در راســتای مدیریت 
مشــارکتی، قرارگاه اجتماعی بــا حضور بیش از 
1۴دستگاه، نهاد و سازمان تشکیل شد تا مسائل 
و آسیب های اجتماعی را که بسیاری آن را به یک 

باتالق تشبیه کرده بودند، حل وفصل کنیم.«

افزایشظرفیتاز10هزاربه19هزار
براســاس آمار ســتاد مبارزه بــا مواد مخدر در 
ســال های اخیر 10 تا 11هزار ظرفیت در تهران 

برای پذیرش معتادان متجاهر ایجاد شــده بود 
که در یک سال گذشته با تالش مدیریت شهری 
جدید و سایر دســتگاه های متولی این ظرفیت 
به بیش از 19هزار افزایش یافته اســت. شهردار 
پایتخت در مراسم دیروز با بیان اینکه »ما« شدن 
در قرارگاه اجتماعی و هم افزایی دستگاه ها، نهادها 
و سازمان ها منجر به ایجاد 19هزار و 700ظرفیت 
پذیرش معتادان متجاهر شده است، تأکید کرد: 
»فاز دوم یاور شهر 9 با ظرفیت 2هزار و 500نفر هم 
کلنگ زنی و پس از بهره بــرداری به ظرفیت های 
موجود اضافه می شــود و این ظرفیــت بیش از 

تعهدات شهرداری خواهد بود.«

شناساییسرشبکههایاستثمارکودکان
شهردار پایتخت در حاشیه آیین افتتاح 3مجتمع 
تربیتی، آموزشــی، درمانی یاور شهر 9 به موضوع 
کودکان کار هم اشــاره کرد و گفــت: »از حدود 
2 تــا 3 ماه پیــش کمیته متکدیــان و کودکان 
کار و همچنیــن کمیته مربوط بــه خانواده این 
افراد در قرارگاه اجتماعی ایجاد شــده است و در 
حال شناسایی سرشــبکه های جدیدی هستیم 
که با به کار گیری کودکان کار، آنها را اســتثمار 
می کنند. کودکان کار شــامل کودکان اتباع نیز 
می شــود که آموزش این افراد خاص اســت اما 
درباره کودکان کار ایرانی به دنبال راهکاری برای 
بازگرداندن آنها بــه خانواده و مراکز آموزشــی 
هستیم.« علیرضا زاکانی با اشاره به تخلف برخی 
 پیمانکاران شــهرداری تهــران، تأکید کرد: »در 
حوزه کوله کتفی ها که برخی از پیمانکاران پسماند 
خشــک مرتکب تخلف می شــدند و با واسطه یا 
بی واسطه اقدام به بهره گیری از کودکان می کردند، 

اقداماتی انجام شده و اکنون در یکی از مناطق با 
تدابیر اتخاذ شده دیگر معضل کوله کتفی نداریم 
و به زودی در سایر مناطق هم این مورد عملیاتی 
می شود.« شهردار تهران در بیست و نهمین جلسه 
قرارگاه اجتماعی شهر تهران که ظهر روز گذشته 
و پس از اتمام مراســم افتتاح یاور شهر 9 برگزار 
شد، از ایجاد ظرفیت برای کودکان کار خبر داد و 
گفت: »مرکزی در خیابان قزوین آماده می شود 
که می تواند حــدود ۶00 نفر از ایــن کودکان را 
آموزش دهد. همچنین یک مرکز در منطقه 15 
برای آموزش این کودکان راه اندازی می کنیم تا به 
سرعت هویت چهارراه های ما مشخص و این نقاط 
ساماندهی شوند. مسئله مهم در همه این مسائل، 
خانواده این افراد هستند که باید پشتیبانی شوند 

تا شهر ما از بعد اجتماعی تبدیل به الگو شود.«

9گامبرایبازگشتبهجامعه
در ادامه مراسم احمد احمدی صدر، مدیرعامل 
سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی 
شــهرداری تهران به بیانات مقام معظم رهبری 
اشــاره کرد و گفت: »مقام معظــم رهبری در 
فرمایشات خود عنوان کردند که به آسیب های 
اجتماعــی به گونه ای نــگاه کنید کــه گویی 
این آســیب در خانواده شــما روی داده است؛ 
باتوجه به همین فرمایش، شهردار تهران به حوزه 
آســیب های اجتماعی که سال ها توجهی به آن 
نشــده بود، ورود کرد و امروز در دوره مدیریت 
شهری، اعتقاد بر این است که نباید فقط به توسعه 
کالبدی شهر توجه کرد، بلکه اجرای پروژه های 
اجتماعی و ایجاد زیرساخت های اجتماعی برای 
پایتخت ارزش افزوده ایجــاد می کند.« او ادامه 
داد: »طبق اعالم ســتاد مبارزه بــا مواد مخدر، 
تهران به 9هزار ظرفیت نگهداری معتادان نیاز 
داشت که 1۴نهاد وظیفه تأمین این ظرفیت ها 
را داشتند و اکنون با تالش های شهرداری تهران 
بخش قابل توجهی از این کمبودها جبران شده 
اســت.« به گفته احمدی صدر هرچقدر مرحله 
اجتماعی شدن معتادان و عدم بازگشت به سمت 
اعتیاد در این افــراد افزایش یابد، اتفاقات خوبی 
در شهر تهران رخ می دهد ازاین رو 9گام یا برنامه 
تربیتی، آموزشی و درمانی شهرداری تهران برای 
بازگشت معتادان به جامعه پیش بینی شده است. 
گام نخست ســم زدایی، گام دوم ایجاد انگیزه و 
نشاط و خودباوری، گام سوم اشتغال و کارآفرینی، 
گام چهارم حمایت از خانواده معتادان، گام پنجم 
معنویت، گام ششم بازگشــت به خانواده، گام 
هفتم بازگشت به جامعه، گام هشتم بازآفرینی 
اجتماعی، گام نهم مراقبت های پس از خروج و 

صیانت از مددجویان.

مقابله با شبکه مافیای کودکان کار
شهردار تهران: 19هزار ظرفیت برای معتادان متجاهر ایجاد شده و پرونده کودکان خیابانی بسته می شود

3مجتمع تربیتی، آموزشی و درمانی یاورشهر برای نگهداری معتادان متجاهر خاص به بهره برداری رسید

ساماندهیمعتادانمتجاهر
باهمدلیمسئوالن

روز گذشته رئیس شورای شهر تهران، استاندار تهران، معاون 
اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران، معاون وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور و رئیس 
سازمان بهزیستی اســتان تهران در آیین افتتاح 3مجتمع 
تربیتی، آموزشی، درمانی یاور شهر حضور داشتند و مطالبی 
را عنوان کردند؛ اما همگی در صحبت هایشــان از کلیدواژه 
»ســاماندهی معتادان متجاهر باهمت و همدلی مسئوالن 

انجام شده است.« استفاده کردند.

مهدیچمران،رئیسشــورایشهر
تهران

 بحث تربیت نســل زمان خود و آینده 
بســیار مهم اســت؛ چنان کــه پیامبر 
اســالم)ص( هم برای تربیت انسان ها 
مبعوث شد. قرارگاهی در حوزه آسیب های اجتماعی ایجاد 
شده است تا بحث معتادان متجاهر که از مشکالت شهر است 
و برای نسل های جوان ما بدآموزی داشته و دارد را جمع آوری 
کند. پیگیری بخشی از این معضل به عهده شهرداری گذاشته 
شده بود و امروز شــاهد هســتیم که وعده های داده شده 
تحقق یافته اند. در مسائل تربیتی جوانان، زنان و میانساالن 
کارهای خوبی انجام شــده تا این افراد از این ورطه هولناک 
بیرون بیایند و در مســیر زندگی ســالم قرار گیرند. تالش 
دشمن افزایش آسیب های اجتماعی و گسترش اعتیاد است و 
به همین دلیل باید در این حوزه بیشتر تالش کنیم و ضرورت 
دارد پس از آموزش و تربیت، کاریابی برای آنها انجام شود. 
چرا که در غیر این صورت، دچار لرزش شــده و به وضعیت 

اول بازمی گردند.

محسنمنصوری،استاندارتهران
یکی از حوزه هایی که دشمن می خواهد 
از طریق آن به کشور آسیب بزند، حوزه 
اجتماعی است؛ اتفاقات مهمی امسال در 
کشور و در حوزه اجتماعی روی داده است و اکنون بیش از 
19هزار ظرفیت ساماندهی معتادان در شهر تهران ایجاد شده 
و با ظرفیت هایی که توسط سازمان بهزیستی )هزار ظرفیت( 
و سایر سازمان ها فراهم می شود این ظرفیت بازهم افزایش 
می یابد و به بیش از 21هزار نفر می رسد. حقیقت این است 
که در تهران انباشتی از مشکالت وجود دارد که بخشی از آنها 
مانند ساماندهی معتادان متجاهر حل شده و نیاز است تا بعد 
از تربیت، آموزش و درمان، حل مســائل اجتماعی این افراد 

)معتادان متجاهر( پیگیری شود.

محمدعباسی،رئیسسازمانامور
اجتماعیکشور

 مهم ترین پیام عزت آفرین برنامه امروز؛ 
همت مســئوالن در حل معضالت شهر 
تهران است. از شــهردار و اســتاندار تهران بابت تالشی که 
برای حل موضوعات اجتماعی شــهر تهران انجام داده اند، 
تشکر می کنم. آنچه در این ایام بیشتر از همه به نظر می رسد، 
وحدت است. پیام ما به مردم این است که هرچند دشمنان 
دنبال توطئه هســتند اما این جمع )ملــت( وحدت خود را 

حفظ می کنند.

محمدامیــنتوکلــیزاده،معاون
اجتماعیوفرهنگیشهردارتهران

 قرارگاه اجتماعی شــهر تهران قرارگاه 
همدلــی بین تمام مســئوالن اســت. 
به طوری که تمامی نهادها و سازمان ها باالتر از توان خودشان 
در این مجموعه فعالیت می کنند. بیش از 1۴ سازمان متولی 
در یک سال گذشته با تمام وجود پای  کار آمدند تا آسیب های 
شهر را کاهش دهند. در داخل شــهرداری تهران نیز تمام 
مجموعه ها بسیج شدند و با بهره برداری از یاورشهرها اکنون 
به مرحله ای رسیده ایم که می توانیم آسیب های اجتماعی را 
مدیریت کنیم و البته در برخی مناطق هنوز نیاز به کارهای 
بیشتری در حوزه معتادان متجاهر و... است. به هرحال وقتی 
اعالم می شود در پاتوق کوه سنگی معتاد وجود ندارد، قطعاً 
می توان برای تبدیل آن به فضای ســبز برنامه ریزی کرد. یا 
منطقه 12 اعالم می کند کــه می توان مجموعه های مربوط 
به کاهش آســیب اجتماعی را به محله هرندی منتقل کرد 
یا دره فرحزاد به قطب گردشــگری تبدیل می شــود؛ اینها 
اتفاقات خوبی هســتند که نشــان می دهند کار قرارگاهی 
شدنی است و می توان این شیوه را به عنوان یک الگوی خوب 
به ســایر شــهرها معرفی کرد. نکته حائز اهمیت این است 
که نگاه ما در فراهم کردن زیرســاخت ها باید پیش دستانه 
باشد و نباید شــرایط به گونه ای پیش رود که پس از آسیب 
حرکت کنیم.  ازاین رو مدیریت شــهری تهران نگاه بلند و 
دوراندیشانه ای در زمینه آسیب های اجتماعی دارد و درحال 
تدوین زیرســاخت های مختلف هســتیم تا پیش از وقوع 
آسیب حرکت کنیم. نمونه بارز آن بحران سالمندی است که 
تا چند ســال دیگر با آن مواجه می شویم و از هم اکنون باید 

زیرساخت ها را فراهم کنیم.

ســمانهزمانــی،رئیسســازمان
بهزیستیاستانتهران

باید بپذیریم که حجمی از آســیب های 
اجتماعی در موضوعــات مختلف مانند 
کودکان کار، معتادان متجاهر و... وجود دارد و نگاه حاکم بیانگر 
آن است که بازگشت معتادان متجاهر به زندگی اجتماعی سخت 
و دشوار خواهد بود و شاید در این مقوله موفقیتی حاصل نشود. 
پس نباید اجازه دهیم این نگاه ما را از برنامه ریزی و توجه به این 
قشر باز دارد و برای بازگشت آنها به اجتماع و خانواده باید تالش 
کنیم. افتتاح یاورشهرها به همت شهرداری تهران اتفاق مبارکی 
است. چرا که از یک سو سبب پاکســازی کالبد شهر از وجود 
معتادان متجاهر می شود و از سوی دیگر با ساماندهی درست 
زمینه بازگشــت آنها به اجتماع فراهم خواهد شد. به طورکلی 
ایجاد و افتتاح یاورشهر و برنامه ریزی برای آسیب اجتماعی در 
انواع مختلف ازجمله معتادان متجاهر تأثیرگذار خواهد بود و 
همه مجموعه های متولی باید در کنار هم قرار گیرند و با ایجاد 

هم افزایی کمک کنند آسیب ها به حداقل برسند.

 سیدمحمدرحیم مرتضوی
 شهرداری منطقه9 تهران

به منظور افزایش زیبایی و منظر شهری 
با جمــع آوری برگ هــای پاییزی چنــار در 
بوســتان های بــزرگ منطقــه از جملــه 
المهــدی، شمشــیری و آزادی اقــدام بــه 
اجــرای گــذر پاییــزی می شــود. اقدامات 
عملیات بــه زراعی و نگهداشــت فضای 
سبز با شروع فصل پاییز و به تناسب آب 
و هوای موجود بــا تغییــرات برنامه ریزی 
شــده ای نیــز در حــال انجــام اســت؛ 
ازجمله این اقدامات می تــوان به هرس 
پرچین هایی چون ترون و شمشاد، بازدید 
از ادوات مورد نیاز برای شش ماهه دوم 
شامل ادوات هرس، کندوکوب و هرس 

سوزنی برگ ها اشاره کرد.

 سیداحمد علوی
 عضو شورای شهر تهران

میراث فرهنگی باید هرچه زودتر اقدامات 
الزم را بــرای حفــظ کــوه و گنبــد »بی بــی 
شــهربانو« و حتــی بــا جابه جایــی مــکان 
کارخانه سیمان تهران و یا تعطیلی معادن 
کوه خوار کنار بقعه انجام دهد. متأسفانه 
با گذشت بیش از 6 ماه از تذکر در صحن 
شــورای شــهر و بحــث و بررســی و تذکرات 
اعضای شورا درباره کارخانه سیمان تهران 
و تخریب کوه بی بی شهربانو، متولیان امر 
هیچ اقدامی انجام نداده اند. بیش از یک 
ماه نیز از رســانه ای شــدن ترک های گنبد 
بی بی شهربانو می گذرد و هنوز هیچ اقدام 

عملی صورت نگرفته است.

روزانــه ۲۳ هــزار تــن نخالــه و پســماند 
ســاختمانی و عمرانــی در شــهر تهــران 

تولید می شود.
23

هزار تن

تــن نخالــه و پســماند  ۲۳هــزار  از 
ســاختمانی و عمرانــی، حــدود ۱۷ 
هــزار تــن بــه مرکــز پــردازش و دفــع 
پسماندهای ساختمانی آبعلی ارسال 

و پذیرش می شود.

17
هزار تن

از  تــن  هــزار   ۱۰ از  بیــش  روزانــه 
پســماندهای ســاختمانی و عمرانــی 
پذیــرش شــده در مجتمــع پــردازش 
آبعلــی، مجــدد بازیافــت و بــه شــن و 
ماسه و قطعات بتنی تبدیل می شوند.

10
هزار تن

تســت ســرد یــک کارخانــه بازیافــت 
نخاله هــای ســاختمانی و عمرانــی بــه 
شن، ماســه و قطعات بتنی با ظرفیت 
روزانه ۳ هزار و ۳۰۰ تن در آینده نزدیک 
انجام خواهد شــد تا بــه زودی افتتاح و 
به ظرفیت استحصال مصالح عمرانی 

از نخاله های ساختمانی افزوده شود.

3300
تن

تولیــدی  پســماند  تــن  6هــزار  از 
دیگر)نخالــه و پســماند ســاختمانی( 
۳هــزار تــن بــرای دفــن و پوشــش 
پسماندهای برگشت ناپذیر یا ریجکتی 
خانگی اســتفاده می شــود. ۳ هزار تن 
پسماند دیگر در گودهای مجاز سطح 

شهر تهران ریخته می شود.

3
هزار تن

افزایشکیفیتتامینبرق
قطارهایخط۳مترویتهران

سرپرست مجری خط 3 متروی تهران اعالم کرد؛ پست 
برق RIC ایستگاه میدان جهاد که مربوط به برق رسانی 
ریل ســوم و قطارهای خط 3 مترو است پس از 2 ماه 
کار فشرده به بهره برداری رســید. این امر به افزایش 
کیفیت تامین برق قطارهای این خــط می انجامد. 
به گزارش همشــهری، آزاد اکبری گفت : »راه اندازی 
پست های برق RIC که مختص تامین برق ریل سوم 
و به تبع آن نیروی محرک قطارهاست، مستلزم تامین 
تجهیزاتی با عنوان امپدانس باند بوده که از ســال ها 
پیش ورود آن به کشور منتفی شده  است.« او ادامه داد: 
»در چنین وضعیتی به مدد اعمال مهندسی معکوس 
روی امپدانس باندهای بالاستفاده قبلی که نقص فنی 
داشته اند، آن هم توسط شرکت ایرانی مهاران، برخی 
قطعات معیوب مانند خازن ها طی یک دوره کار فشرده 
2 ماهه بومی سازی و بازسازی شده تا امروز شرایط برای 
راه اندازی پست های برق RIC در خط 3 فراهم شود. 
به این ترتیب حتی درصورت وقوع حوادث و اتفاقات 
غیرمترقبه در خط، کل برق خط 3 قطع  نشده و امکان 
تداوم تامین نیروی محرک قطارها فراهم  شده  است.« 
اکبری در ادامه با اشاره به اینکه در ادامه رفع نواقص 
خط 3 قرار  است به مرور زمان 3 پست برق RIC دیگر 
در این خط راه اندازی  شــود، عنوان کرد: »پست برق 
RIC ایستگاه میدان جهاد مربوط به فاز میانی خط 3 
متروی تهران بوده و تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات 
آن از قبیل تابلو، کابل و... هزینه ای بالغ بر 15 میلیارد 

تومان را شامل  شده  است.« 

نقل قول خبر

عدد خبر

 خبر

گزارش2

9یاور شهر پایتخت
 یاور شهر

1
پذیرش افراد باالی 

65سال با ظرفیت 500نفر

پذیرش معتادان دارای 
زخم باز با ظرفیت 150نفر

 یاور شهر
3

پذیرش بانوان معتاد 
متجاهر با ظرفیت 200نفر

 یاور شهر
5

پذیرش معتادان متجاهر کم توان 
جسمی با ظرفیت 100نفر

 یاور شهر
7

پذیرش نوجوانان زیر 
18سال با ظرفیت 200نفر

 یاور شهر
2

کمپ شفق سابق با 
ظرفیت 1000 نفر  یاور شهر

4

جنب کمپ اخوان با 
 یاور شهرپذیرش 1000 نفر

6

پذیرش بانوان معتاد متجاهر دارای 
بیماری اعصاب و روان با ظرفیت 150نفر

 یاور شهر
8

ظرفیت پذیرش معتادان متجاهر 
براساس درخواست و نیاز ستاد مقابله 
با مواد مخدر با ظرفیت 1500نفر

 یاور شهر
9

ژاد
س ن

عبا
د 

حم
ی/ م

هر
مش

س: ه
عک



یکشنبه 17 مهر 41401
 شماره  8607

حی
صال

ته ا
رش

ی/ ف
هر

مش
س: ه

عک

منابع آبی ایران در حال تحلیل رفتن 

آب
است و کشور در وضعیت قرمز آبی 
قرار دارد. مرکز پژوهش های مجلس 
با به صدا درآوردن زنگ هشدار تشدید بحران منابع 
آب زیرزمینی می گوید: آمار ثبت شده از روند افت 
تراز آب زیرزمینی و برآورد کسری حجم آبخوان های 
کشور بیانگر این است که از اوایل دهه50 شمسی 
مازاد برداشت از آبخوان های کشور شروع شده، اما از 
اوایل دهه70 شمسی، این روند شدت یافته و تقریباً 

هرسال بیشتر شده است. 
بازوی تحقیقاتــی مجلس در گزارشــی که صرفا 
جهت اطــالع نمایندگان مجلــس تهیه و خالصه 
آن را منتشر کرده، می افزاید: در سال آبی گذشته 
یعنی از مهر1399 تا شهریور1400، میزان اضافه 
برداشت از آبخوان های کشور 7.4میلیارد مترمکعب 
بوده و هم اکنون میزان کسری تجمعی مخازن آب 
زیرزمینی به عدد 143میلیارد مترمکعب رسیده که 
از کل آب تجدیدپذیر ســاالنه نیز بیشتر است. این 
گزارش با اشــاره به اینکه منابع آب های زیرزمینی 
یک منابع استراتژیک در مواقع اضطراری برای کم 
کردن آثار خشکســالی یا کم آبی است، می افزاید: 
ایران به دلیل قرارگیری در کمربند خشــک جهان 
و میزان بارش به نســبت کمتر نسبت به متوسط 
جهانی، روند خشکســالی و در چند دهه گذشته 
به دلیل تســهیل در بهره گیری از فناوری حفر چاه 
و پمپاژ، میزان بهره برداری از آب های زیرزمینی در 
دشت های مختلف روند صعودی به خود گرفته است.

مرکز پژوهش های مجلــس می گوید: به دلیل نبود 
ضابطه قوی و ضعف نظارت جامع بر میزان برداشت و 
حفر چاه های متعدد به ویژه برای گسترش کشاورزی، 
میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی بیش از ظرفیت 
تجدیدشوندگی صورت گرفته که تداوم آن می تواند 
امنیت کشــور را در معرض تهدید قــرار دهد. این 
نهاد تحقیقاتی وابســته به مجلس هشدار می دهد: 
حکمرانی بخش آب و کشــاورزی کشــور به دلیل 
عرضه بیشتر از یک ســو و توســعه مصارف آب بر 
بدون جامع نگری نســبت به تبعات اضافه برداشت 
از منابع آبی از دیگر سو، به کسری قابل توجه حجم 

آبخوان های کشور منجر شــده و در شرایط کسری 
آبخوان، میزان آب برداشت شده از مقداری که به طور 
متوسط و از طریق بارش امکان جایگزینی و تجدید 
آن وجود داشته، بیشتر بوده و به تخلیه آبخوان ها و به 

افت تراز آب زیرزمینی می انجامد.

قطع پر مصرف از فردا
همزمان با انتشار این گزارش، شرکت آب و فاضالب 
اســتان تهران در اطالعیه ای اعالم کــرد: به دنبال 
بی توجهی مشترکان بدمصرف آب به اخطارها، آب 
این دسته از مشترکان از روز یکشنبه 17مهرماه در 
ســاعاتی از روز قطع خواهد شد. سیدرسول باقری 
معاون امور مشــترکان آبفای استان تهران با اعالم 
اینکه تهران با کمبود جدی منابــع آبی و کاهش 
محسوس بارش ها مواجه شده، تأکید کرد: براساس 
قانون بودجه و همچنین ضرورت حفاظت از منابع 
آب که در سال های اخیر به علت تداوم خشکسالی با 
محدودیت مواجه شده، آب مشترکان بدمصرف در 

ساعاتی از روز قطع می شود.
او افــزود: 4درصد از مشــترکان تهرانی بدمصرف 
هستند که 10درصد از کل حجم آب شرب خانگی 
را مصرف می کننــد و باید مشــترکان بدمصرف 
حداقل ۲5درصد از مصرف کنونی شــان را کاهش 
دهند. او بــا تأکید بر اینکه الگــوی مصرف آب در 
تهران 14مترمکعب برای هر خانوار در ماه اســت 
گفت: مشترکانی که ماهانه تا ۲برابر الگوی مصرف 
یعنــی 14 تا ۲۸مترمکعب آب مصــرف می کنند، 
»پرمصرف« و مشترکانی که ماهانه بیش از ۲برابر 
الگوی مصرف یعنــی بیــش از ۲۸مترمکعب آب 
مصرف می کنند، »بدمصرف« محسوب می شوند و 
همین دسته از این پس با قطع آب مواجه خواهند 
شد. به گفته معاون امور مشــترکان شرکت آب و 
فاضالب استان تهران گروه »بدمصرف ها« معادل 
31میلیون و7۲۶ هزار و 77۸ متر مکعب آب را در 

نیمه نخست امسال مصرف کرده اند.

آب گران نمی شود
سخنگوی صنعت آب هم با تکذیب افزایش قیمت 

آب گفت: اگر قرار باشد افزایش قیمت صورت بگیرد، 
این موضوع در بودجه سال بعد مطرح و در مورد آن 
تصمیم گیری خواهد شــد، اکنون برنامه ای برای 
افزایش قیمت آب وجود ندارد. فیروز قاســم زاده با 
بیان اینکه تعرفه ها ساالنه یک بار مشخص می شود 
و امسال نیز براساس محاسبه پلکانی تعیین تعرفه 
صورت گرفت و براساس آن نیز مشترکان پرمصرف 
و بدمصرف شامل جریمه هایی می شوند، اعالم کرد: 
اگر قرار باشــد تعرفه ها تغییری کند در تعرفه سال 

آینده ابالغ خواهد شد.
او با اشاره به برنامه های وزارت نیرو برای برخورد با 
مشترکان بدمصرف نیز، گفت: برخورد با مشترکان 
بد مصرف دو جنبه دارد که در مصوبه هیأت وزیران 
به آن اشاره شــده، یکی بحث تعرفه های پلکانی و 
دیگری بحث قطع آب است. در ابالغیه برای قطع 
آب یک شــرط گذاشته شــده به طوری که اگر در 
شهر یا منطقه ای با بحران و احتمال قطع آب برای 
مشترکان مواجه باشیم، آب مشترکان بدمصرف با 
اخطار قبلی قطع خواهد شد. قاسم زاده تأکید کرد: 
اگر مشترکی باالی ۲برابر الگو مصرف کند، برای آن 
پیامک اخطار و توصیه ای ارسال می شود و هر زمانی 
که بحران در آن شهر و منطقه صورت بگیرد آب این 

مشترکان قطع خواهد شد.

پاییز کم بارش 
سازمان هواشناســی هم در جدید ترین پیش بینی 
خود اعالم کرد: در پاییز امســال بارش ها در اکثر 
مناطق کشور کمتر از نرمال بوده و از اواسط آذرماه 
وضعیــت بارش ها بهبــود می یابد. این ســازمان 
می افزاید: از نیمه مهر تا نیمه آبان1401 وضعیت 
بارش ها در کشور تا 50درصد کاهش می یابد و این 
کاهش بارش به خصوص برای شــمال غرب، شمال 
شــرق و البرز مرکزی ۲0 تا 50درصد برآورد شده 
است. این ســازمان می گوید: از نیمه آبان تا نیمه 
آذرماه نیز روند بارش ها با شدت کمتری ادامه دارد و 
بیشترین کاهش بارش ها مربوط به استان های غربی 

و جنوب غربی کشور خواهد بود.
طبق این گزارش بارش در استان های گیالن، اردبیل 

و شرق آذربایجان شرقی در محدوده نرمال با گرایش 
اندک به بیش از نرمال اســت. به جز سواحل غربی 
خزر، در سایر مناطق کشــور احتمال وقوع بارش 
انباشته بیشتر از نرمال کمتر از 35درصد خواهد بود.

براساس اعالم سازمان هواشناســی از نیمه آبان تا 
اواسط آذرماه امســال، بارش تمامی مناطق کشور 
کمتــر از نرمال اســت و بیشــترین کاهش بارش 
ایــن دوره در برخی مناطق به بیــش از 50درصد 
می رسد. کاهش بارش در استان های واقع در غرب و 
جنوب غرب و ۲سوی دامنه های البرز )به جز مناطق 
غربی آن( کامال مشهود خواهد بود و در تمام مناطق 
کشور احتمال وقوع بارش انباشته بیشتر از نرمال 

کمتر از 35درصد است. 
پیش بینی سازمان یادشده از وضع بارش ها از نیمه 
آذر تا اواســط دی ماه هم بیانگر این است که وضع 
بارش به مقدار قابل توجهی بهبود می یابد و بارش 
در جنوب شــرق، نوار شرقی، شــرق البرز و بخش 
محدودی از غرب کشور کمتر از نرمال باشد، مناطق 
غربی خزر، اســتان اردبیل و جنوب غرب کشــور، 
بارش در محدوده نرمال تا بیشتر از نرمال را تجربه 
خواهند کرد. انتظار می رود در مناطقی از شــمال 
خلیج فــارس، بارش در محــدوده ۲0 تا 50درصد 

بیشتر از نرمال باشد.

شاید زمستان ببارد
سازمان هواشناسی در پیش بینی وضع بارش ها از 
15دی تا 15بهمن سال جاری به این نتیجه رسیده 
که میانگین بارش ها در محدوده نرمال قرار خواهد 
داشــت و توزیع آن به گونه ای اســت که در نیمه 
شمالی و غرب کشور گرایش به کمتر از نرمال و در 
نیمه جنوبی گرایش به بیشتر از نرمال دارد و انتظار 
می رود افزایش بارش ها در جنوب شرق بین ۲0 تا 
50درصد باشــد. افزون بر این برآورد شده در نیمه 
بهمن تا اواسط اسفند پیش رو هم بارش در جنوب، 
جنوب غرب، بخش هایی از شمال غرب و شرق البرز 
در محدوده نرمال تا بیشــتر از آن، در جنوب شرق 
گرایش به کمتــر از نرمال و در ســایر مناطق در 

محدوده نرمال باشد.

مرکز پژوهش های مجلس درباره کسری ذخایر آبی ایران هشدار داد

 1۸/4درصد متقاضیان مسکن دولتی افتتاح حساب کردند
استارت مسکن دولتی در پشت باجه بانک

آمارهای بانکی از افتتاح حساب و عقد قرارداد 73۶هزار 

مسکن
و 97۸نفر از متقاضیان نهضت ملی مسکن در شعب بانک 
عامل مسکن حکایت دارد. این تعداد معادل 1۸.4درصد 
کل ظرفیت نهضت خانه سازی دولت سیزدهم است. به گزارش همشهری، 
براساس قانون جهش تولید مسکن دولت مکلف است تا سال1404ساالنه 
برای تولید حداقل یک میلیون واحد مســکونی برنامه ریزی کند و برای 
پیشبرد این قانون، نظام بانکی نیز مکلف شده ساالنه معادل ۲0درصد از 
مانده تسهیالت خود که در سال نخست معادل 3۶0هزار میلیارد تومان 
است را به این حوزه اختصاص دهد. دولت سیزدهم برای اجرای این قانون، 
نهضت ملی مسکن را به راه انداخته و تالش دارد در ۲سال نخست اجرای 
قانون، تکلیف کلنگ زنی همه 4میلیون واحد تکلیفی در مناطق شهری و 

روستایی اعم از احداثی یا خودمالکی را روشن کند.

24/2هزار میلیارد تومان آورده نقدی
آمارهایی که علی عسگری، سرپرســت بانک عامل مسکن ارائه کرده، 

حاکی اســت: تاکنون ۶۸4هزار و 547نفر متقاضی طرح نهضت ملی 
مســکن نزد این بانک افتتاح حســاب کرده اند و در مجموع ۲4هزار و 
۲43میلیارد تومان به عنوان آورده اولیه به این حســاب ها واریز شده 
اســت. با این حســاب، میانگین واریزی هر متقاضی به 41میلیون  و 
473هزار تومان می رسد که باالتر از رقم آورده اولیه اجباری است و از 
واریز مرحله های بعدی آورده نقدی توســط برخی متقاضیان حکایت 
دارد. همچنین آمارهای بانک مسکن نشــان می دهد در کنار دریافت 
آورده اولیه متقاضیان، این بانک نیز ارقام قابل توجهی به عنوان تسهیالت 

به پروژه های نهضت ملی مسکن اختصاص داده است. 
عسگری گفته است: مبلغ کل واریزی به حساب سازندگان از محل آورده 
متقاضیان و محل تســهیالت 3۲هزار و ۸۶1میلیارد تومان است که از 
این میزان، ۲0هزار و 319میلیارد تومان از محل تســهیالت و 1۲هزار 
و 54۲میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان به حســاب ســازندگان 
واریز شده است. با این حساب، همچنان 11هزار و 701میلیارد تومان 
معادل 4۸.۲درصد از کل آورده واریزی در حساب ها مانده و به احتمال 

شوک انرژی بر بازار مواد غذایی جهان
تحلیل بانک تسویه حساب هاي بین المللی نشان می دهد 

که شوک قیمت انرژی، ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، از طریق 
بیوسوخت ها بر نرخ محصوالت کشاورزی و از طریق گاز طبیعی 

بر قیمت برق بخش تولید مواد غذایی سرریز کرده است

اتاق تهران در گزارشــی به اثرات سرریز شوک انرژی بر بازار 
کاالیی پرداخته و با اشاره به تحلیل بانک تسویه حساب های 
بین المللی می گوید: محدودیت های ایجاد شده در صادرات 
انرژی روسیه، قیمت حامل های انرژی را افزایش داده و این 
شوک قیمتی از طریق بیوسوخت ها به محصوالت کشاورزی 
و از طریق گاز طبیعی به قیمت برق و بخش تولید ســرریز 

کرده است.
این گزارش می افزاید: آســیب پذیری سوخت های فسیلی 
و نوســان های موجود در این بازار می تواند  گذار به ســمت 
انرژی های تجدیدپذیر را ســرعت داده و وابســتگی اقتصاد 
جهانی به ســوخت های فســیلی و در نهایت قیمت آنها را 

کاهش دهد.
اتاق تهران در گزارش خود اشاره می کند شوک های ناشی از 
متغیرهای اقتصادی در برخی کشورها می تواند بر کشورهای 
دیگر و حتی در سطح جهانی تأثیرگذار باشد و به همسایگان 
نزدیک آنها محدود نخواهد بود و کانال های احتمالی انتقالی 
می توانند شــامل ســرمایه گذاری های دوجانبه، ارتباطات 
اقتصادی واقعی با اســتفاده از تجارت دوجانبه، ترجیحات 
جغرافیایی سرمایه گذاری و نرخ ارز باشند؛ تا جایی که بحران 
بین روسیه و اوکراین بازار جهانی کاال را از ۲بعد مالی و واقعی 
تحت تأثیر قرار داده و هرچند محدودیت های ایجاد شــده 
در صادرات نفت روســیه ممکن است به افزایش قیمت های 
چشمگیر و مداوم قیمت محصوالت مرتبط با نفت منجر شود، 
حتی قیمت مواداولیه بیوســوخت ها شامل ذرت و دانه های 

روغنی را افزایش می دهد.
این گزارش با اشاره به شوک نابرابر قیمتی در بازارها می افزاید: 
بهای کاالهای اساسی که از اوایل سال۲0۲1 میالدی به دلیل 
محرک هایی برای بهبود سریع اقتصاد دنیا در دوران پساکرونا 
جهت کاهش پیامد های منفی و زیانبار همه گیری کووید19 
افزایش قابل توجهی داشته و در ســال۲0۲۲ با وقوع جنگ 
روسیه علیه اوکراین، شتاب جدیدی به افزایش قیمت  برخی 
کاالها و خدمات با شدت متفاوت افزود، بازارهای مالی دنیا را 

به صورت گسترده مختل کرد.
اتاق تهران تأکید می کند: نگاهی به رونــد تغییرات قیمت 
نفت طی سال های گذشته نشان می دهد قیمت جهانی نفت 
خام به طور بی سابقه ای از حدود 50دالر در هر بشکه در اوایل 
سال۲007 به رقم 14۸دالر در هر بشکه در سال۲00۸ رسید 
و آغاز جنگ روسیه و اوکراین باعث شد تا قیمت نفت خام در 
جهان افزایش یابد، زیرا روســیه یکی از بزرگ ترین مالکان 
ذخایر انرژی در جهان اســت. با وجود افزایش شدید قیمت 
انرژی، قیمت نفت خام در سال های اخیر از باالترین قیمت 
ثبت شده در قبل از بحران مالی سال۲00۸ هنوز عبور نکرده 
اما قیمت فرآورده های نفتی ازجمله بنزین و گازوئیل به رغم 
محدودیت ها و اختالل در زنجیــره تامین به باالترین میزان 

خود رسیده است.
براساس آمار و اطالعات موجود قیمت محصوالت نفتی پس 
از یک جهش، به دلیل برخی از تحوالت جهانی نظیر تصمیم 
بانک های بزرگ جهانی مبنی بر افزایش نرخ بهره، نگرانی ها 
از وقوع رکود فراگیر و در نهایت کاهش تقاضا برای سوخت، از 

جوالی۲0۲۲ روند کاهشی در پیش گرفت.

تنش در بازار کشاورزی
این گزارش نشــان می دهد قیمت محصوالت کشــاورزی 
طی ســال های ۲004 تــا ۲00۸ به دلیل وقــوع حوادث و 
بالهای طبیعی در دنیا رشــد قابل تاملی داشته و به موازات 
جنگ روســیه و اوکراین قیمت این محصوالت به سطحی 
رســیده که در ابرچرخه کاالیی اواسط دهه۲000 مشاهده 
شــد و حتی در مقاطعی از آن نیز فراتر رفته است. روسیه و 
اوکراین در مجموع نیمی از صــادرات گندم جهان را به خود 
اختصاص داده اند و اوکرایــن صادرکننده 50درصد از روغن 
خــام آفتابگردان در جهان اســت و هــر دو این محصوالت 
کشــاورزی در تهیه محصوالت غذایــی مختلفی در جهان 
نقش مهمی دارند. براســاس آمار و اطالعات منتشر شده از 
ماه فوریه سال۲0۲۲، افزایش قیمت ها به ویژه برای گندم و 
روغن آفتابگردان شدید بوده و قیمت دانه های سویا و ذرت از 
دیگر محصوالت کشاورزی مهم، به دلیل شرایط حاکم بر بازار 
از اواخر سال۲0۲0 رشد داشــته، با این حال در سال۲0۲۲ 
نسبت به سایر محصوالت کشاورزی با جهش کمتری همراه 

بوده است.

تغییر آرایش نفتی دنیا
طبق این گزارش، شروع جنگ روســیه و اوکراین منجر به 
افزایش نوســانات و تغییرات ناگهانی در قیمت بســیاری از 
کاالها شــده و این تغییرات بی ثباتی بازارهای آتی را در پی 
دارد و یکی از نمونه های بارز افزایش بی ثباتی، نوسان قیمت 
گاز طبیعی است که نسبت به نیمه اول سال۲0۲۲ تا 4برابر 

افزایش یافته است.
رویارویی نظامی روسیه و اوکراین به از هم گسیختگی قابل 
توجه بازارهای جهانی نفت و کاهش شــدید صادرات انرژی 
روسیه به برخی کشورها منجر شده و در پی این رخداد نظم 
جدیدی بر بازار نفت حاکم شده، به این صورت که صادرات 
نفت روسیه به مقاصد اروپا و آمریکا به سمت بازارهای شرق 
آسیا شــامل هند و چین تغییر مســیر داده، این موضوع به 
تغییر آرایش کشورهای عرضه کننده نفت در بازارهای مقصد 

منجر شد.
براســاس این گزارش روسیه، عربستان ســعودی و ایاالت 
متحده آمریکا تنها کشــورهایی هســتند که روزانه بیش از 
10میلیون بشکه، نفت خام تولید می کنند و سهم هر کدام 
از این کشورها در تولید جهانی این کاالی باارزش 14درصد 
است که البته نیمی از تولید نفت خام روسیه به طور مستقیم 
صادر می شود و این صادرات معادل 10درصد از عرضه جهانی 
است. همچنین پاالیشگاه های روسیه 15درصد از صادرات 
جهانی فرآورده های نفتی ازجمله دیزل و روغن گرمایشی را 
به خود اختصاص می دهند که در نتیجه، کاهش یا حذف نفت 
خام و مشتقات نفتی روسیه از بازار انرژی، شوک منفی بزرگی 

بر اقتصاد جهان و بازار مواد غذایی وارد خواهد کرد.

اشتراک حمل ونقلی با همسایگان
ایران بهشــت کریدورهــای بین المللی و 
مساعدترین سرزمین برای عبور کاالهای 
ترانزیتی شــرق و غرب و شمال و جنوب 
اســت. این مزیت اما تاکنون به واســطه 
کم کاری های  داخلــی و ناهماهنگی های منطقــه ای تقریبا 
بالاستفاده مانده است. بر این اســاس، پیشنهاد ایجاد پلتفرم 
مشترک و واحد حمل ونقلی- ترانزیتی با همسایگان که مهدی 
صفری، معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امــور خارجه در 
نخســتین اجالس وزرای ایران با کشــورهای ترکمنســتان، 
قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزســتان ارائه کرده، 

می تواند کارگشا باشد. 
معاون وزارت امور خارجه با اشاره به امکان دسترسی به ترانزیت 
۲0میلیون تن کاال بین ایران و 5کشور همسایه، الزمه رسیدن 
به این هدف را توافق هر ۶کشــور برای ایجاد پلتفرم مشترک 
و واحد حمل ونقلی - ترانزیتی اعــالم می کند. او می گوید: این 
موضوع ابزاری برای مواصالت و ارتباطــات درون منطقه ای و 
همچنین توسعه اقتصادی منطقه ای است. صفری با تأکید بر 
اینکه ایران و 5کشــور حاضر در این اجالس باید  درخصوص 
یک مدل مدیریت واحد کریدورها به توافق برسند، به هماهنگی 
ایران و سایر کشورهای ترانزیتی منطقه برای ایجاد دسترسی 
به کشورهای محصور در خشکی اشاره می کند. وی  می افزاید: 
ایران همواره برای کمک به کشورهای محصور در خشکی منطقه 
ازجمله کشور های آسیای مرکزی اهتمام داشته است. همچنین 
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه یادآور شده است 
که ایران قصد دارد یک کنفرانس بین المللی با حضور کشورهای 
محصور در خشکی و ترانزیت منطقه  برگزار کند تا به کنفرانس 
بعدی سازمان ملل متحد برای کشورهای محصور در خشکی 

نیز کمک کرده باشد.
فارغ از اینکه پیشنهاد معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور 
خارجه برای ایجاد پلتفرم مشترک و واحد حمل ونقلی- ترانزیتی 
مورد قبول 5کشور همسایه قرار بگیرد یا نه، واضح است که از 
هیچ تالشی برای فعال کردن کریدورهای بین المللی کشور و 
جذب ترانزیت نباید دریغ کرد. این رسالت بزرگی برای متولیان 
حوزه های دیپلماسی و حمل ونقل است و می تواند آثار اقتصادی 

و سیاسی مثبتی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.

اشتغال یارانه ای
خبر: آمارها حاکی از این است که تاکنون با اجرای 
طرح یارانه دستمزد، 39 هزار و 110 داوطلب شرکت 
کرده اند که از ابتدا برای 33هزار و 5۲7نفر قرارداد 
منعقد شده و همچنان قرارداد ۶77نفر برای دریافت 

یارانه دستمزد جاری است.
نقد: یارانه دستمزد طرحی اســت که با اجرای آن 
دولت بخشــی از دســتمزد نیروی کار شغل اولی 
زیر 35سال را به کارفرمایان آنها پرداخت می کند 
تا هزینه های اشــتغال کاهش یابد. این طرح یکی 
از برنامه ها و سیاســت های دولت در حوزه اشتغال 
در شرایط بحران اقتصادی است که برای حمایت از 
مناطق غیربرخوردار از اشتغال شیوه نامه پرداخت 
یارانه دســتمزد با اولویت مناطق کــم برخوردار و 
مناطق غیربرخوردار از اشــتغال ابالغ شده است. 
مطابق آمــار وزارت کار ۶هــزار و ۸15کارفرما در 
این طرح شــرکت کرده اند و این طــرح 39هزار و 
110داوطلب داشــته اســت. در اجرای این طرح 
33هــزار و 5۲7قــرارداد منعقــد شــده و حدود 
۶77قرارداد جاری اســت. یکی از ویژگی های این 
طرح اولویت نیــروی فارغ التحصیل دانشــگاهی 
برای جذب نیرو اســت که می تواند به کاهش نرخ 
بیکاری فارغ التحصیالن کمک کند. استقبال پایین 
جویندگان کار از ثبت نام در طرح یارانه دستمزد و 
همچنین استقبال ضعیف کارفرمایان از این طرح 
باوجود پیشنهاد خوب پرداخت 30درصد دستمزد، 
نشان می دهد این طرح فقط بخش کوچکی از مشکل 
بازار کار کشــور را دیده و به همین واسطه موفقیت 
چشــمگیری برای جذب متقاضیان و شاغل کردن 
آنها نداشته است. از یک سو، نیروی کار فارغ التحصیل 
به دلیل مکفی نبودن دستمزد و متناسب نبودن شغل 
با تحصیالت، عالقه ای به شاغل شدن در شغل های 
موجود ندارد و از سوی دیگر کارفرمایان به واسطه باال 
بودن هزینه های تولید عالقه ای به جذب نیروی کار 
با دستمزد باال ندارند و تحصیالت فارغ التحصیالن 
نیز با نیاز آنها متناسب نیســت. این مشکالت باید 
به صورت ریشــه ای در آموزش عالی و اقتصاد کالن 

ریشه یابی و عالج شوند.

چهره روز

نقد  خبر

گزارش

زیاد، پروژه های مرتبــط با این متقاضیان هنوز بــه مرحله کلنگ زنی 
است. نرسیده 

52/4هزار قرارداد خودمالکی
در کنار افتتاح حســاب متقاضیان نهضت ملی مســکن که قرار است 
واحدهای مرتبط با آنها بعد از واگذاری زمین دولتی توسط پیمانکاران 
و سازندگان احداث شود، بخشی از متقاضیان نیز به صورت خودمالکی 
نســبت به احداث مســکن خود اقدام می کنند و البته از تسهیالت و 
مشوق های نهضت ملی مسکن نیز بهره مند می شوند. طبق آمار بانک 
عامل مسکن، از ابتدای اجرای نهضت ملی مسکن تاکنون 1۸9هزار و 
7۸9واحد برای انعقاد قرارداد خودمالکی به این بانک معرفی شــده اند 
که تاکنون قرارداد خودمالکی 5۲هــزار و 431واحد به مبلغ 17هزار و 
۸۸۸میلیارد تومان منعقد شده است. طبق آمارهایی که سیدمحسن 
فاضلیان، عضو هیأت مدیره بانک عامل مسکن ارائه کرده، میانگین هر 
قرارداد خودمالکی منعقد شــده با این بانک، 341میلیون  و 17۲هزار 
تومان است که تقریبا با احتســاب آورده 300 تا 350میلیون تومانی 
نهضت ملی مسکن می تواند هزینه احداث یک واحد مسکونی را پوشش 
دهد. او می گوید: از مجموع قراردادهای منعقد شده به  میزان 17هزار و 
۸۸۸میلیارد تومان، مبلغ 9هزار و 109میلیارد تومان براساس پیشرفت 

فیزیکی پروژه ها، به حساب خود مالکان پرداخت شد.

تکلیف نهضت ملی مسکن
4.000.000

واحد

افتتاح حساب متقاضیان
684.547

نفر

جمع آورده واریزی
24.243

میلیارد تومان

تخصیص آورده به پروژه
12.542

میلیارد تومان

پرداخت تسهیالت
20.319
میلیارد تومان

وضعیت قرمز آبی در ایران
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ساکنان سالن نارون  آسایشگاه کهریزک سال هاست 
که دلبســته محبت های خانم طالبی و دوستانش 
شده اند. دلتنگی های غروب  جمعه را به شوق دیدار 
دوباره فرزندانی که هم خونشان نیســتند، اما مادر 
صدایشان می زنند به شب می رسانند. صبح های شنبه 
برای آنها رنگ دیگری دارد؛ بوی محبت می دهد، بوی 
قدیم، بوی خانه و  زندگی خودشان را... . انگار نه انگار 
که ساعت ۷صبح است. به مشقت بیدار شدن صبح 
زود روزهای شنبه اعتقادی ندارند و پر از شور از گوشه 
و کنار شهر خودشان را به اینجا رسانده اند. هم افراد 
شاغل بین شان هست و هم بدون شغل و خانه دار. برای 
آنها توفیری نمی کند، شنبه ها هرکاری دستشان باشد 
برای خدمت رسانی به مددجویان آسایشگاه کهریزک 

زمین می گذارند.

مراسم املت پزون در آسایشگاه کهریزک 
اتوبوس زردرنگ وسط حیاط آسایشگاه مقابل سالن 
نارون که محل استقرار سالمندان است، توقف می کند. 
از خانم های جوان گرفته تا پا به  سن گذاشته سرحال 
و قبراق درحالی که کیسه های دارو، شوینده و اقالم 
بهداشتی در دست دارند یکی یکی از پله های اتوبوس 

پایین می آیند.
برخی هم با خودروهای شخصی آمده  و کم کم به جمع 
ملحق می شــوند. گروه توزیع تغذیه زودتر رسیده  و 
دست به کار شده اند تا قبل از رسیدن تیمی که به امور 
نظافت مددجویان می پردازند، صبحانه را آماده کنند. 
به محض باز شدن در شیشه ای هوشمند سالن نارون، 
عطر نان ســنگک تازه و گوجه حرارت دیده به مشام 
می رسد. مریم، دختر جوانی است که قاشق به دست، 
فضاهایی خالی بین گوجه های رنده شده در حال طبخ 
باز می کند تا کناری اش تخم مرغ ها را فوری در همانجا 
بشــکند: »هیچ خوراکی رو به اندازه املت دوســت 
ندارن و هیچ چی مثل املت خوشحالشون نمی کنه! 
۹سال بیشتر نداشــتم که مامان خودم سکته کرد و 
زمینگیر شد، از همون وقت تا حاال هرکاری از دستم 
براومده برای مامانم انجام دادم که فقط کنارم باشه و 
من هر صبح لبخندش رو ببینم. هرلحظه خدا رو برای 
حضورش در کنارم شکر می کنم. یه بار چند ماه پیش 
خیلی اتفاقی همراه این گروه شــدم و از وقتی طعم 
شــیرین خدمت به مامانای اینجا رو چشیدم، دیگه 
هر شنبه با گروه خانم طالبی همراه می شم. شاغلم، 
اما هر هفته، صبح شنبه ، مرخصی می گیرم و به عشق 
مامانایی که خودشون توان غذا خوردن ندارن، میام 

کهریزک تا بهشون صبحانه بدم.«

لقمه هایی از جنس عشق
در یک چشــم بر  هم زدن گروه ۴نفــره تغذیه همه 
خوراکی ها را آمــاده کــرده و روی میــز چرخدار 
می چینند. دستکش های نایلونی را به دست کرده اند 
و پرجنب وجوش وارد نخستین اتاق بخش می شوند:  
»سالم مامان، پاشو که برات املت آوردم.« مریم هم 
عاطفی است و هم بذله گو. به محض اینکه سالمندان 
چشمشان او می افتد، ناخودآگاه می خندند. خانم تاج 
انگار از شنبه پیش تا حاال حسابی دلتنگ بچه ها شده، 
دستانش را روی مریم باز می کند و مریم فوری خودش 

را غرق آغوش مادرانه او می کند.
بی وقفه قربان صدقه خانم تاج می رود و او هم طوری 
که چشــمانش را از معــرض دید پنهان کــرده، در 
آغوش کســی که دختر خودش حسابش می کند، 
اشــک می ریزد. برای یکایک مادران لقمه های نقلی 
املت می گیرند و با احتیاط ۲حبه انگور در دهانشان 
می گذارند. همزمان با تیم صبحانه، گروه نظافت هم 
دســت به کارند تا در انتهای سالن وسایل استحمام 
را برای مددجویان آماده کنند. صدای خفیف مادری 
که با زانوهای بغل کــرده می خواند: »مجنون نبودم! 
مجنونم کردی! از شــهر خودم، ویرونم کردی!« در 
سالن پیچیده است. نیکوکاران به نوبت و اتاق به اتاق، 
سالمندان وابسته به تخت را با برانکارد بیرون می آورند. 

حدود ۱۰تخت در راهرو ردیف شده اند و بیش از ۵۰نفر 
امور نظافت تخت نشینان را بر عهده گرفته اند.

اعظم طالبی، بانوی ۶۷ســاله در رأس و ســرگروه 
آنهاســت. هر کدام از مددجویان تــا خانم طالبی را 
می بینند محبــت و قربان صدقه اســت که نثارش 
می کنند. حتی یکی از ســالمندان بخش های دیگر، 
از پشــت پنجره حیاط برایش دست تکان می دهد: 

»عشق منی!« 

رفاقت ۲۰ساله
طالبی ۲۰سال است که شــنبه هایش در کهریزک 
ســپری می شــود. ســاکنان اینجا به خوبــی او را 
می شناسند، اما خودش در قید و بند شناخته شدن 
بین مردم عادی نیســت. هر هفته از ظهر جمعه در 
تکاپوست تا همه چیز را برای قرار فردا مهیا کند. اسامی 
نیکوکاران حاضر را چندبار بازنویسی می کند، فهرست 
دارو و وسایل بهداشــتی مورد نیاز را جمع و ساعت 

حرکت را به اعضای گروه اعالم می کند.
قبل از طلوع آفتــاب از خانه اش در محله اقدســیه 
بیرون می زند و با اتوبوس تا این ســر شــهر می آید: 
»۲۰سال اســت که دیگر غروب جمعه برایم دلگیر 
نیست و شب های شنبه خواب ندارم. داستان رفاقت 
من و آسایشــگاه خیلی قدیمی است. ۳۲سال پیش 
ساکن محله تهرانپارس بودم و آن  روزها عادت داشتم 
همیشه در جلسات تفسیر قرآن که در محله مان برگزار 
می شد، شرکت کنم. یک بار که خودم توفیق داشتم 
برگزارکننده این مراســم در منزلم باشم، استادمان 
گفت: تعدادی از بسته های میوه را که آماده کردی، 

بگذار ببریم آسایشگاه خیریه کهریزک پخش کنیم.
آن روز برای پخش میوه همراهش شــدم و در همان 
حضور چندساعته با داســتان زندگی پسری جوان 
آشنا شــدم که بدجور منقلبم کرد. پسر دانشجویی 
که حین اســتفاده از آسانسور دانشگاه به دلیل نقص 
فنی آسانســور ســقوط کرده و قطع نخاع شده بود. 
آن روز فهمیدم آرزوی آن پســر داشتن یک دوربین 
عکاسی است. به محض رســیدن به خانه تمام هم و 
غمم شد خریدن دوربین برای او؛ با همراهی همسرم 
این کار را انجام دادم. خودم ۴تا بچه قد و نیم قد داشتم 
و برایم مقدور نبود در اینجا حضور فعال داشته باشم. 
پس شروع کردم به حمایت دورادور از مددجویان. از 
۲۰سال پیش وقتی بچه ها از آب و گل درآمدند، دیگر 
تصمیم گرفتم به نیکوکار فعال تبدیل شوم و شنبه ها 

را به خدمت رسانی در کهریزک اختصاص بدهم.«

ولخرجی را کنار گذاشتم
مثل خیلی از آدم ها او هم بعد از نخستین حضور فعال 
در تیم نظافت مددجویان آسایشگاه به محض ترک 
اینجا تا چند روز حس و حال غریبی داشــت: »مدام 
گریه می کردم؛ هم دلگیر بودم از شرایط این افراد و هم 
ذوق زده از فرصتی که خدا در مسیر زندگی ام قرار داده 
است. اطرافیانم می ترسیدند با حضور زیاد در اینجا 
افسرده شوم، اما به نظر من این مسیری نبود که آدم را 
افسرده کند. خدمت در اینجا برایم حسی فراتر از حس 
مادرانه حین بزرگ کردن ۴بچه را داشــت. هرکاری 
فکرش را کنید برای ســاکنان اینجا کردم؛ از ناخن 
گرفتن تا لباس عوض کردن و کمک به استحمام شان. 
در گذر زمان نه تنها حس دســت  کشیدن از این کار 
سراغم نیامد، بلکه بیشــتر شیفته اینجا و ساکنانش 

شدم و از سال۸۸ به من عنوان سرگروهی دادند.« 
برای گفتن از سختی ها مدام طفره می رود: »نمی توانم 
حرفی از مشقت و ســختی بزنم. از جوان ۲۰ساله تا 
خانم ۷۰ســاله عضو گروه ما هستند که برخی مثل 
خودم مشکل زانودرد، درد کمر و گردن دارند، اما حین 
کار هیچ دردی ســراغمان نمی آید. از وقتی به اینجا 
می آییم تا لحظه ای که به خانه برگردیم فقط در کنار 
هم شادی می کنیم. خوب یادم هست آن زمان که به 
زیارت خانه خدا رفته بــودم هم حال و هوایم همین 
شــکلی بود؛ نه غصه بیماری را می خوردم، نه خانه 

زندگی و بچه ها را. در لحظه حال بودم.«
آرامشی که در ظاهرش اســت، منش نیک و مهر و 
محبت های بی دریغی که به تک تک مادران سالخورده 
می بخشد، حاصل سال ها زندگی در سایه نیکوکاری 
اســت. اما طی این ســال ها تغییراتی هم در سبک 
زندگی اش حاصل شــده کــه شــاید در ظاهر قابل 
تشخیص نباشــد:  »در خانواده ای نسبتا مرفه بودم و 
عادت داشتم هرسال دکوراسیون خانه را عوض کنم. 
تنوع رنگ میز مهمانی هایمان زیاد بود، اما با حضور در 
چنین گروهی آن حس را کامل از دست دادم و حاال 
ترجیح می دهم خیلی خرج و مخارج را مدیریت کنم 
تا بتوانم بیشتر از مددجویان کهریزک حمایت کنم. 
بارها هم دیالوگ هایی از این قبیل که آسایشگاه خیلی 
پولدار است، چرا برای آنجا کار می کنی و... به گوشم 
می خورد که در جوابشان می گویم: شما آسایشگاه را 
فقط از دور می بینید، اگر یک روز بیایید در راهرو راه 
بروید وضعیت این بیماران و پرسنل را ببینید و هزینه 
و دخل و خرج را محاسبه کنید، متوجه می شوید که 

مددجویان چقدر به کمک ما احتیاج دارند.«

دکترای روانشناسی در بخش نظافت
همه جور آدم با هر جایگاه اجتماعی و تیپ و ظاهری 
در جمع نیکوکاران حضور دارند؛ از دکتر روانشناس، 
آرایشگر کارکشته، جوان ۲۰ساله از فرنگ برگشته 
گرفته تا کسی که خودش سال ها با بیماری و مشکالت 
مختلف دست و پنجه نرم کرده است. اینجا همه در 
یک جایگاه هستند و هرکاری از دستشان بربیاید برای 

مددجویان انجام می دهند.
بهاره، دکترای روانشناسی دارد و استاد دانشگاه است. 
او آستین های روپوش اتوکشیده  و مرتبش را باال زده 
و در حال انتقال سالمندان به حمام است. نخستین بار 
سال۸۴ و در دوران دانشــجویی همراه این گروه بود 
و از آن پس دیگر دلبســته این کار شد: »برایم فرقی 
نمی کند؛ هرجا که نیاز باشــد، بخش شست وشــو، 
انتقال، تغذیه و... کار می کنم؛ حتی اگر نیاز باشــد 
مشــتاقم در بخش روان درمانی هم خدمات بدهم. 
حافظه تصویری ما خیلی قوی تــر از حافظه کالمی 
ماست؛ وقتی می بینی بیشتر درک می کنی. شاید اگر 
هزار بار هم کسی به من می گفت که قدر توانایی ام در 
غذا خوردن را بدانم متوجه نمی شدم، اما دیدن کسانی 
که آرزویشان داشتن این توانایی است و کمک به این 
افراد، حواسم را بیشــتر به لحظه حال و قدردانی از 

هرچه دارم معطوف می کند.«

مادران کهریزک جای خالی مادرم را پرمی کنند
نغمه، یکی دیگر از نیکوکاران اســت. عضو ۴۹ساله 
قدیمی و باســابقه گروه که ۲ماه پیش مادرش را از 
دست داده و یک هفته از فوت پدرش می گذرد. سرتاپا 

مشکی پوش است، اما حین کار لبخند از صورتش محو 
نمی شود: »ســرزدن به مددجویان کهریزک عادت 
همیشگی پدر و مادرم بود و من هم به لطف آنها در این 
مسیر قرار گرفتم. ۲۷ساله بودم و غرق در مشکالتی که 
فکر می کردم الینحل ترین مشکالت جهان هستند. 
دچار ضعف سیستم عصبی و افسردگی شدید شده 
بودم. یک روز به پیشــنهاد مامانم برای توزیع میوه 
در اینجا همراهشــان بودم که متوجه حضور چنین 

گروهی شدم.
از آن وقت مدام با آسایشــگاه تماس می گرفتم که 
بتوانم عضو گروه نیکوکاران شــوم، اما آن زمان مثل 
حاال نبود که بتوانی با سن کم به عنوان نیروی افتخاری 
به راحتی در اینجا کار کنی. باالخره بعد از کلی پیگیری 
به عنوان کوچک ترین عضو مرا پذیرفتند. روزهای اول 
به دلیل شرایط نامساعد خودم مدام گریه می کردم، 
اما کم کم بــا درک این موضوع که مــن برای برخی 
افراد مفید هســتم، حال و هوایم به کل عوض شد و 
حتی سالمتی ام را به دست آوردم و صبورتر شدم. من 
۲۰ساله که همه سالمندان کهریزک را مثل مامان و 
بابای خودم می دونم و حاال هم که پدر و مادرم کنارم 

نیستن بیشتر به دیدنشون احتیاج دارم.«

به خاطر حضور در کهریزک از کار بیکار شدم
یک دستش کاســه حناست و دســت دیگر شانه و 
قیچی. یک جا بند نیســت. مدام به این سو و آن سو 
در تردد است و سعی می کند برای تک تک سالمندان 
وقت بگــذارد. تعداد نیروهای آرایشــگر که در حال 
خدمت رســانی به مادران هســتند، زیاد است، اما 
فاطمه خانم، آرایشگر ۵۸ساله به دلیل سابقه حضورش 
در اینجا جایگاه خاصی نزد مادران دارد. البته خودش 
هم به حدی شــیفته کار داوطلبانه در اینجا شده که 
به خاطر مرخصی های مکرر شــنبه، کار ثابتش را از 
دست داده است: »۱۲-۱۱سال پیش بود که توسط 
یکی از مشــتری های نیکوکار آرایشگاهی که در آن 
مشغول کار بودم با این گروه آشــنا شدم و به عنوان 
آرایشگر داوطلب خودم را به خانم طالبی معرفی کردم 
و مشارکتم با گروه آغاز شد. سال ها خودم آرایشگاه 
داشتم و مدت ها هم در سالن های آرایشی مختلف کار 
کردم، اما چندی است که به دلیل مخالفت سالن ها با 
مرخصی روزهای شنبه، دیگر کار ثابتی ندارم و فقط 
برای برخی مشتری های ثابتم کار انجام می دهم. خیلی 
دلباخته و شیفته این کار شده ام و دیگر نمی توانم به هر 

دلیلی کنارش بگذارم.«

نیکوکاِر از تورنتو برگشته!
 بوی اســپندی که برای خروج مادران از حمام دود 
کرده اند، فضا را پر کرده اســت. در بیــن نیروهای 
داوطلب دختر ۲۲ساله ای است که طالبی می گوید 
بزرگ شده تورنتوســت. مادربزرگش جزو نیروهای 
فعال این گروه بوده و بعد از فوتش، نوه به جای او در این 
گروه خدمت می کند. به گفته خانم طالبی، روزهای 
اوج کرونا که فقط تعداد محدودی اجازه ورود به اینجا 
را داشتند مدام پیگیر بود تا بتواند به آسایشگاه بیاید. 
خیلی کم حرف است و مسئوالنه در حال رسیدگی 
به مادرانی است که خوب از نگاه شان پیداست مانند 
نوه های مغزبادامشان، خیلی دوســتش دارند. سارا 
حدود ۳ســال پیش، وقتی بعد از فوت مادربزگش 
به ایران آمــد، به این گروه وصل شــد و حاال یکی از 
اعضای ثابت آن اســت. اعضا می گویند روزهای اول 
نمی توانست خوب فارسی صحبت کند و به سختی با ما 
ارتباط می گرفت، اما حاال خیلی در دلشان جا باز کرده 
است: »دوران کودکی چند باری همراه مادربزرگ و 
مادرم در بازارچه های خیریه کهریزک شرکت کرده 
بودم و با فضای آسایشــگاه تا حدودی آشنا بودم، اما 
با این کار نه. مادربزرگم قبــل از فوتش قول داده بود 
به ایران که برگشتیم مرا با خودش به اینجا بیاورد، اما 
وقتی من آمدم او دیگر نبود و حاال من تنها به یادش 
به کهریزک سرمی زنم.« وقتی درباره اثرات حضور در 
اینجا از او سؤال می کنم خیلی کوتاه و مختصر پاسخ 
می دهد: »در زندگی روزمره ناخودآگاه مشغول خیلی 
موضوعات بی ارزش می شــویم. اینجاست که ارزش 

واقعی زندگی را به خودم یادآوری می کنم.« 

شنبهها،آسایشگاهکهریزکبویخانهمیدهد
گروهی هستند  که شنبه ها هرکاری دستشان باشد برای خدمت رسانی به مددجویان آسایشگاه کهریزک زمین می گذارند

زهرا بلندیگزارش
روزنامه نگار

گشتی در گاراژهای اتومبیل های اسقاطی پایتخت
چپی  ها اینجا معامله می شوند

در بخش های مختلف پایتخت گاراژهایی هســت که از 
خودروهای چپی یا اسقاطی پرشده اند؛ خودروهایی که 
در نگاه برخی کارایی ندارند، اما مشتری های پروپا قرص 
خود را داشته و ازجمله آنها نمایشگاه داران و صافکاری ها 
هســتند. تعداد این گاراژها به ویــژه در محدوده های 

طرشت و آزادی بیشتر است.

خودروی اسقاطی
همشــهری آنالین- مریم باقرپور: گاراژ یا انبارهای 
جمع آوری خودروهای اســقاطی در منطقه ۲ پراکنده اند، 
اما بیشترشــان در بخش جنوب و حاشــیه غربی به ویژه 
خیابان های چوبتراش، تیموری، گالب و... از محله طرشت 
قرار دارد، چون از گذشته در این محدوده باغ ها و زمین های 
زیادی وجود داشــت که به مرور به کارواش، تعمیرگاه و 
برخی مواقع هم گاراژ تبدیل شــده اند. گاراژی در خیابان 
چوبتراش یکی از بزرگ ترین آنهاست که مالکش به دلیل 
وسعت زیاد مجموعه، قسمتی از آن را به مکانی برای پارک 
خودروهای تصادفی تبدیل کــرده و از بخش دیگر برای 
شست وشوی خودروها استفاده می شــود. گاراژ دیگری 
هم به فاصله چند متــری از آن قرار دارد که بیشــترین 
خرید و فروش خودروهای تصادفی در آنها انجام می شود. 
۳کانکس هم با رنگ های مختلف در محوطه خرید و فروش 
خودروهای تصادفی هست و داخلش افرادی نشسته اند که 
می  گویند، هر یک مسئول بخشــی از خودرو هستند و به 

نوعی کارشناسان این مرکز محسوب می شوند.

گران ترین خرید و فروش ها
شــاید تصور شــود که در گاراژهــا فقط بایــد به دنبال 
خودروهای وطنی یــا حداکثر ماشــین هایی با میانگین 
قیمتــی ۱۰۰میلیون تومــان بود اما با گشــتی کوتاه در 
گاراژهای ۲۰ گانه محله طرشــت، واقعیت با آنچه تصور 
دیدنش را دارید، کامال متفاوت می شود. اینجا ماشین هایی 
با قیمت های باال هم وجود دارد که رقــم برخی به یک تا 
۲میلیارد تومان هم می رســد. فروش یک دستگاه تویوتا 
به ارزش ۲میلیارد و ۷۰۰میلیون تومانی نمونه یکی از این 

خرید و فروش هاست.
همچنین خودرو هیوندا بــه ارزش ۷۲۰میلیون تومان از 
دیگر معامالتی اســت که در گاراژهای طرشت انجام و با 
ارقام ثبت شده در این معامله ها باید گفت گاراژهای منطقه 
طرشت گوی سبقت را از دیگر مناطق دیگر ربوده  و تبدیل 

به بورس فروش خودروهای چندصد میلیونی شده اند.
فروشــندگان هــم بــه همــان انــدازه که خریــداران 
ماشین هایشــان خاص هســتند و با شکسته شدن چراغ 
ماشــین یا زدگی گلگیر ۸۰ تا ۲۰۰میلیــون تومان زیر 
قیمت ماشین خود را می فروشــند تا بتوانند در کمترین 
زمان ممکن ماشین جدید و بدون خط و خش خریداری 
کنند. البته خودروهایی هم هستند که تولید داخلی اند و 
بین ۱۰میلیون تا ۳۰۰میلیون فروخته می شوند. یکی از 
گاراژدارها می گوید: »اوایل مازراتی و بنز هم داشــتیم اما 
االن تعداد خودروهای خارجی خیلی کمتر شده است، چون 
قیمت ماشین باال رفته و در نتیجه بیشترین تالش مالکان 
خودروها حتی در نوع خارجی، تعمیر اســت؛ درحالی که 
روزگاری با ایجاد تو رفتگی کاپــوت یا یکی از درها، برخی 

خودروهایشان را به اینجا می آوردند.«

فروشنده زیاد و خریدار کم
هرچه اوضــاع و احوال اقتصادی جیب مردم بهتر باشــد، 
گاراژداران و خریــداران خودروهای تصادفی هم وضعیت 
بهتری پیدا می کنند، اما این روزهــا وضع خرید و فروش 
خودروهای تصادفی حال بهتری نســبت به فروشندگان 
خودروهای صفر کیلومتــر نــدارد و گاراژداران منطقه از 
کساد بودن بازارشان دل خوشــی ندارند. خریداران عادی 
تمایل خود را برای خرید ماشین هایی که مشتریان معمولی 
توانایی خریدشان را به دلیل شــرایط اقتصادی ندارند، از 
دست داده اند. بیشترین ســهم خرید و فروش ماشین در 
گاراژهای طرشــت هم در ماه های اخیر در دســت پراید 
بوده و دلیل آن هم ارزان تر بودن در مقایسه با خودروهای 

دیگر است.

عکس بده، قیمت بگیر
در گاراژهای محله های طرشــت برای اینکه افراد بدانند 
ماشین تصادفی  چقدر ارزش ریالی دارد، تنها کافی است 
از زوایــای مختلف آن چند عکس با گوشــی تلفن همراه 
خود بگیرند و آن را به صاحبان این گاراژها نشــان دهند 
تا در اندک زمانی قیمت ماشــین را حساب و کتاب کنند. 
اگر خودرو بیمه داشته باشــد، خریداران شــرکت کننده 
در مزایده های بیمه ها برای فروش ماشــین های تصادفی 
صاحبان گاراژها هستند و کمتر پیش می آید قیمت آنها با 

قیمت پیشنهادی بیمه ها تفاوت داشته باشد.

وزیر آموزش و پرورش:
متخصصان در رفتار شناسی نوجوانان 

تعامل و هم اندیشی داشته باشند
وزیر آموزش و پرورش گفت: متخصصان آموزش و پرورش 
و نیروی فراجا در راستای رفتار شناسی نوجوانان، تعامل و 
هم اندیشی داشته باشند. یوسف نوری در نشست صمیمی 
با فرماندهی یگان حفاظت و پرسنل نیروی فراجا در وزارت 
آموزش و پرورش و تهران بزرگ به مناســبت گرامیداشت 
هفته نیروی انتظامی گفت: تجلیلی که مقام معظم رهبری 
در هفته گذشته از نیروی فراجا داشــتند نشان حقانیت و 
سالمت این نیروســت و ما هم همواره از شما سپاسگزاریم 
که با زحمت و نگرانی های زیادی که دارید در راستای نظم 
و امنیت به مردم خدمت می کنید. وی با اشاره به مخاطبان 
نظام تعلیم و تربیت افزود: جمعیت گسترده دانش آموزی که 
از دوره های پیش از دبستان تا پایه دوازدهم است به همراه 
جمعیت معلمان شــاغل و بازنشسته نشــان از آن دارد که 
حساسیت خدمت در آموزش و پرورش بسیار باالست. وزیر 
آموزش و پرورش ادامه داد: در حوزه دانش آموزی متخصص 
رفتاری کم داریم؛ البته مشــاور در مدارس داریم، اما نیاز 
است تا در بعد اجتماعی متخصصان جامعه شناسی رفتارها 
را شناسایی کنند و نحوه برخورد را بدانند. نوری با اشاره به 
اینکه باید در جامعه نهاد سازی  انجام شود، گفت: حلقه های 
واصل بین حاکمیت و مطالبه مردمی کمتر وجود دارد؛ البته 
تشکل های سیاســی فعالیت می کنند، اما نیاز است که در 
عرصه اجتماعی در گروه های مختلف سنی چنین نهادهایی 

داشته باشیم و آموزش های ویژه انجام شود.
نوری گفت: بایــد متخصصان آموزش و پــرورش و نیروی 
فراجا در راستای رفتار شناسی با هم تعامل داشته باشند و در 
گروه های هم اندیشی و جلسات مباحثه به نتیجه مشترک 

چگونگی رفتار با نوجوانان دست پیدا کنند. منبع:  ایرنا

وضعیت پرداخت  »شهریه« و »وام« به 
دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد

معاون امور فرهنگــی کمیته امداد وضعیت پرداخت شــهریه 
دانشجویان دانشگاه های غیردولتی تحت پوشش این نهاد برای 
نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را تشریح کرد. علی جعفری 
با اشاره به اینکه حدود ۵۰هزار دانشجو تحت پوشش کمیته امداد 
قرار دارند، درخصوص پرداخت شهریه دانشجویان تحت پوشش 
این نهاد توضیح داد: کمیته امــداد در چند بخش کمک هزینه 
دانشــجویی را به دانشجویان تحت پوشــش این نهاد پرداخت 
می کند؛ در یک بخش این کمک هزینه به دانشجویان تحت پوشش 
دانشگاه های آزاد، غیرانتفاعی و پیام نور پرداخت می شود که این 
مبلغ همه هزینه شهریه آنها را شامل نمی شــود. وی ادامه داد: 
بخشی نیز وام های مازاد بر شهریه است که به دانشجویان پرداخت 
می شود و برخی نیز وام های صندوق رفاه دانشجویی است. معاون 
امور فرهنگی کمیته امداد در پاسخ به سؤالی درخصوص وضعیت 
پرداخت شهریه دانشجویان دانشگاه های غیردولتی برای نیمسال 
اول تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ افزود: برای نیمسال اول تحصیلی 
جاری کمیته امداد برای ۱۱هزارو۳۱۰ نفر از دانشجویان دانشگاه 
آزاد که تحت پوشش این نهاد قرار دارند کمک هزینه تحصیلی 
معادل ۱۴۶میلیاردو۸۵۸ میلیون ریال و برای ۱۲هزارو۹۷ نفر 
از دانشــجویان پیام نور رقمی معادل ۱۳۷میلیاردو۲۳۴میلیون 
ریال کمک هزینه به دانشگاه پیام نور پرداخت کرده است. جعفری 
خاطرنشان کرد: همچنین برای ۳۳هزارو۷۰ نفر از دانشجویان 
اطالعیه داده شــده تا بتوانند وام مازاد بر شهریه از صندوق رفاه 
وزارت علوم دریافت کنند. پیگیری اقدامات برای دریافت این وام 
از سوی کمیته امداد دنبال می شود. کمیته امداد تالش می کند 
بتواند در راستای فعالیت دانشجویی مسیر تحصیلی دانشجویان را 
هموار کند. جعفری درخصوص کمک هزینه تحصیلی دانشجویان 
دانشگاه های غیردولتی تحت پوشــش کمیته امداد افزود: این 
کمک هزینه ثابت بوده، اما برای هر رشــته تحصیلی و هر مقطع 

تحصیلی متغیر است. منبع: ایسنا

خبر

نگاه

گزارش۲

رفیِق شفیِق »ناهید انصاری«

نه تنها ســاکنان بخش نارون، بلکه اهالی دیگر بخش های آسایشگاه کهریزک هم خانم طالبی و 
همراهانش را می شناسند و دوستشان دارند. از پرسنل تا مددجویان، از بخش های مختلف فقط برای 
دیدار خانم طالبی به اینجا می آیند. جمالت محبت آمیز طالبی هم انگار تمامی ندارد؛ برای هر  ورود 
تازه ای کلی حرف جدید دارد. یکی از همین افراد ناهید انصاری، چهره معروف شبکه های مجازی 
است. به محض دیدن طالبی با سرعت مضاعف ویلچرش را حرکت می دهد: »سالم رفیق شفیِق من!« 

لحظات پایانی کار آمده تا دستش را بگیرد و ببرد به اتاقش برای گپ و گفت دوستانه.
ناهید خانم، همان بانویی که با بی مهری فرزندانش خانه و زندگی اش را از دســت داد و سال۹۲ به 
آسایشگاه کهریزک پناه آورد. ظاهر اتاق و تختش با همه فرق دارد. انگار واقعا اینجا خانه اش است؛ 
عکس ها، دکورها، نوشته های انگیزشی و یادگارهایش را روی دیوار چسبانده، یک میز و صندلی برای 
گپ زدن روبه روی تختش است. دلش می خواهد با خانم طالبی تنها باشد تا حرف های دوتایی شان 
را بزنند، اما وقتی متوجه دلیل حضورم می شود در وصف رفیق شفیقش می گوید: »نمی دانید چقدر 
خانم طالبی را دوست دارم. افتخار ماست که چنین خانم نجیب زاده، محترم و دوست داشتنی ای 

برای کمک به اینجا می آید. خیلی بهش عادت کردم و شنبه ها دلم بیشتر برای دیدنش پرمی زند.«

نکته

رئیس سازمان امداد و نجات:
امدادرسانی به ۹5۲نفر از 

متأثرین حوادث هفته گذشته
رئیس ســازمان امداد و نجــات جمعیت هالل احمر 
با اشــاره به اینکه نیروهای امــدادی هالل احمر در 
جاده های کشــور آماده خدمات رسانی به شهروندان 
هســتند از امدادرســانی به ۹۵۲نفــر در حوادث و 
ســوانح ترافیکی و جاده ای در هفته گذشته خبر داد. 
مهدی ولی پور، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت 
هالل احمــر درخصوص حوادث و ســوانح یک هفته 
گذشــته از نهم تا شــانزدهم مهرماه در سطح کشور 
گفت: در یک هفته گذشــته ۶۰۴ماموریت در سطح 
کشــور توســط نیروهای امدادی هالل احمر صورت 
گرفته و در مجموع به ۹۵۲نفر کــه متاثر از حوادث 
و ســوانح مختلف بودند، امدادرسانی شده است. وی 
افزود: در این بــازه زمانی ۴۵۵نفر توســط نیروهای 
امدادی نجات و ۳۴۵مصدوم به وسیله ناوگان زمینی 
و هوایــی جمعیت هالل احمــر به مراکــز درمانی و 
بیمارســتانی جهت درمان تخصصی منتقل شدند. 
همچنین در ایــن بازه زمانی ۲۷۶نفــر نیز به صورت 
ســرپایی تحت مداوا قرار گرفتند. رئیس ســازمان 
امــداد و نجات با اشــاره به اینکه ۶۱مــورد عملیات 
رهاسازی در جاده های کشور توسط نیروهای امدادی 
صورت گرفته است، عنوان کرد: در یک هفته گذشته 
۹۴مصدوم و گرفتارشده در سوانح ترافیکی و جاده ای 
نیز در عملیات های تخصصی و فنی رهاسازی نیروهای 

امدادی هالل احمر نجات داده شدند.

امداد
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ناگفته های پزشکی قانونی از مرگ مهسا امینی

جنایت پس از آزادی

بانک ها بدون اطالع قبلی نباید حسابی را مسدود کنند
مسدود کردن حساب های بانکی یک فرد بدون اطالع از علت 
آن گاهی اوقات فاجعه به بار می آورد. چندی قبل ضامن یک 
نفر برای دریافت وام شدم که گویا به دلیل ورشکستگی قادر 
به پرداخت اقســاط نبوده در نتیجه باید ارقام قسط ایشان 
از حساب من کسر می شــد که این کار هم شده است. ولی 
ســؤال اینجاســت که آیا بانک نباید حداقل با یک پیامک 
اطالع رســانی کند که ما بدانیم فردی که ضامنش شده ایم 
اقساط خود را نپرداخته است؟ جدای اینها بعد از اینکه اقساط 
فرد وام گیرنده از ما کسر شد دیگر چرا حساب مان را مسدود 
می کنند؟ همین ها باعث می شود در جامعه کسی جرأت نکند 
ضامن کسی شود و وام گیرندگان دچار مشقت بسیار بشوند.

سیگارودی از الهیجان 

وسایل بازی پارک ها اغلب فرسوده شده اند
وسایل بازی پارک ها در گوشــه و کنار ایران بعد از 2 سال و 
چند ماه بی استفاده بودن فرسوده و نیازمند تعویض یا تعمیر 
هستند. از آنجایی که اســتفاده کنندگان این وسایل اغلب 
کودکان هســتند جا دارد سریع تر نســبت به بهسازی این 
وسایل در شهر و روستا اقدام شــود تا خدای نکرده کودکی 

به دلیل خرابی این وسایل آسیب نبیند.
سپهر از تهران

فضای مجازی را مدیریت کنند،  خیلی از امور بسامان می شوند
اطالعات غلط، اخبار نادرســت، هیجانات کاذب، مســائل 
نادرست پزشکی،  ترویج فســاد و مدگرایی و.... همه و همه 
نشان از ضرورت توجه بیشتر به این فضا و مدیریت صحیح 
آن اســت. اگر جلوی این روند گرفته نشود بی شک جامعه 
دچار هرج و مرج و آسیب خواهد شد و دود آن به چشم همه 

ایرانیان خواهد رفت.
سلیمی از تهران 

مهاجران در حال تغییر بافت قیامدشت هستند
خوب اســت مســئوالن به گونه ای برنامه ریــزی کنند که 
شــهرک هایی در اختیار مهاجران قرار گیرد یا اینکه اجازه 
اقامت آنها فقط در برخی نقاط داده شود، نه اینکه جمعیت 
مهاجران آنقدر زیاد شــود کــه بافت جمعیتــی منطقه  
دستخوش تغییر شود. هم اکنون خیل عظیم و برنامه ریزی 
نشده ای از مهاجران در شــهرک قیامدشت تهران مستقر 
شده اند و شلوغی و کمبود امکانات و... امان ساکنان بومی را 
بریده است. بدیهی است که به عنوان میزبان مهاجران تمایل 
نداریم آنها اذیت شوند زیرا رسم مهمان نوازی چنین نیست 
ولی این هم درست نیست که آرامش یک شهر برهم بریزد 
چون مسئوالن هیچ پیش بینی و برنامه ریزی برای موضوع 

مطرح شده ندارند.
هژبری از قیامدشت تهران 

گرامیداشت هفته دفاع مقدس پربارتر برگزار شود
هیچ برنامه ای نباید باعث کمرنگ شــدن گرامیداشت یاد و 
خاطره رشادت های فرزندان این سرزمین شود. دفاع مقدس 
شناسنامه شــجاعت و رشــادت های ایرانیان است که باید 
همواره آن را جلوی چشم دشمنان بگیریم تا جرأت تاخت و 

تاز به این سرزمین به سرشان نزند.
سمایی از یزد

بانک ها برای پرداخت وام فرزندآوری طفره می روند
درحالی که تبلیغات رسانه ای گســترده ای برای دریافت وام 
فرزندآوری می شود بانک ها از پرداخت این وام به هر نحوی 
طفره می روند مگر آنکه آشنا یا پارتی در کار باشند. بنده برای 
دریافت این وام به یکی از شــعب بانک ملت مراجعه کردم و 
هزار بهانه شنیدم ضمن اینکه اصال با عنوان این وام هم مشکل 
دارند و برخورد خوبی با ارباب رجوع ندارند و حتی متقاضی را 

به دلیل فرزندآوری با کالم و رفتار سرزنش می کنند.
احمدی از تهران

صداوسیما روی موضوعات روز شفاف سازی  کند
صداوسیما به عنوان رسانه ملی در موضوعات روز شفاف سازی  
کرده و نسبت به آنها بی تفاوت یا کم کار نباشد. برای خنثی کردن 
توطئه های دشــمنان و حفظ آرامش در کشور بهترین کار این 
است که رسانه ملی شفاف تر و دقیق تر عمل کند و اجازه ندهد 
موج سواری برخی افراد به خصوص در فضای مجازی و رسانه های 

معاند نظم کشور را برهم بزند.
سیدپور از همدان

هزینه خدمات صوتی در قبض تلفن به چه معناست
به تازگی در قبوض تلفن ثابت هزینه خدمات صوتی به عناوینی که 
بابت آنها وجهی اخذ می شود، اضافه شده است. سؤال جدی این است 
که مگر در مخابرات اصلی ترین وظیفه ارائه خدمات صوتی نیست و 
از بدو ایجاد مخابرات چنین خدمتی ارائه نمی شده است؟ با اضافه 
کردن این مورد قبض تلفنی که قبال 15هزار تومان هزینه ماهانه 
داشت به رقم 30هزار و خرده ای رســیده است که اصال منصفانه 
نیست از طرفی اگر از تلفن هم استفاده نمی کنیم ممکن است بعد از 
مدتی اقدام به تخلیه خط و مصادره آن کنند. مخابرات شفاف سازی  

کند و پاسخ افرادی مثل من را که کم هم نیستند بدهد.
گلزار از تهران

پخش فیلم و سریال های خارجی را متوقف کنند
یکی از دالیل تهاجم فرهنگی و تغییر بافت فرهنگی بی شــک 
فیلم ها و سریال های روز دنیاست. امروزه در تمام دنیا سریال ها 
بدون حجاب زن و مرد ســاخته می شــوند و حتی سریال های 
کره ای که به نظر می رسد سالمت بیشــتری دارند ترویج نوعی 
بی حجابی و پوشش نداشتن است. پخش سریال های خارجی در 
صداوسیمای ملی متوقف شود و در پلتفرم های مجازی نیز عرضه 
آنها ممنوع شود. قطعا رعایت قانون خدا بسیار واجب تر از سرگرم 

کردن مردم با فیلم و سریال است.
مقدم زاده از تبریز

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

دستگیری سارقان بانک ملی 
نتیجه هوشمندسازی پلیس 

هوشمندسازی یکی از مهم ترین 
دغدغه های پلیس برای تســهیل 
در انجام ماموریت ها، ســرعت در 
رسیدگی به پرونده های ورودی و 
به سرانجام رساندن آنها در کمترین 
زمان اســت. بــا تکیه بــر همین 
هوشمند ســازی  بود کــه پلیس 

پایتخت موفق شد سارقان صندوق امانات بانک ملی را تنها ظرف 
48ساعت شناسایی و آنها را دستگیر کند. پلیس همواره با رویکرد 
پیشگیری و اقدامات پیشدستانه، به دنبال برنامه تحولی در استفاده 
روزافزون از تکنولوژی های روز در راستای هوشمندسازی است؛ 
چراکه بهره گیری از ابزارهای نوین در هر سطحی می تواند »امنیت 
پایدار« را به ارمغان آورد، امنیتی که در هرلحظه از شبانه روز و با 
اســتفاده از تجهیزات مدرن اطالعاتی و مدیریتی قابل کنترل و 
ردگیری است و می تواند آرامش روانی را برای جامعه و شهروندان 
به همراه داشــته باشــد. پس »امنیت پایدار« را می توان نتیجه 
هوشمندسازی و حرکت اجتناب ناپذیر پلیس به این سمت دانست 
که البته در این مسیر نیازمند تهیه زیرساخت ها، آموزش نیروی 
انســانی و البته بخش های تحقیقات و توسعه )R&D( سازمانی 
هستیم؛ هوشمندسازی پلیس می تواند خألهای ناشی از نیروی 
انسانی را پوشش داده و »تحول سیستمی« که پیش زمینه آرمان 

»امنیت پایدار« است را جامه عمل بپوشاند.
پلیس در راستای اجرای قانون و برقراری نظم و امنیت عمومی 
نیازمند اقتدار است، هوشمندسازی پلیس و حرکت کردن در لبه 
علم و فناوری نیز می تواند ترجمان وجه دیگری از اقتدار باشــد، 
اینکه پلیس در اســتفاده از علوم روز و تجهیزات مدرن، پیشگام 
باشد »اقتدار فناورانه« و »تفکر هوشمندانه« است که می تواند 

سدی در برابر نیت های شوم مجرمان و تبهکاران باشد.
به روز بودن و هوشمند ســازی یکی از مهم ترین ارکان محوری 
»پلیس نوین« آن هم در جامعه رو به پیشرفت امروزی است که با 
فراگیری و افزایش دانش نیروی انسانی داخل سازماني و هم افزایی 
برون ســازمانی با نخبگان دانشــگاهی و دیگر نهادهای علمی، 
آموزشی، فرهنگی و اجتماعی، نقطه ای قابل دسترس خواهد بود.

تقویت سیســتم های هوشــمند، افزایش تجهیــزات مدرن که 
موجب کاهش برخورد مســتقیم مردم با پلیس می شود، توسعه 
سیستم های الکترونیکی و اپتیکی و مهیا کردن زیرساخت هایی 
که امکان اقدامات پیشگیرانه و پیشدستانه را به پلیس می دهند، 
همه و همه به پیشگیری از جرم و شناسایی دقیق نقاط ضعف و 
قابل نفوذ توسط مجرمان کمک کرده و در نهایت پلیسی که نماد 
»اقدام عقالنی« است را می سازد چراکه مدیریت، تصمیم گیری 
و تصمیم ســازی  نســبت به هر موقعیت، نیازمند اشراف، تجربه 
و داشتن ســازوکارهای هوشــمند و البته هوش هیجانی باالی 
نیروی انسانی اســت که این برکات جز با هوشمندسازی پلیس، 
آموزش های الزم و فراهم بودن زیرساخت ها، شدنی نیست؛ پلیس 
هوشمند کسی است که با توجه به موقعیت مکانی و زمانی که در آن 
واقع است و با استفاده از تجهیزات به روز خود، اثربخش ترین رفتار 
را انتخاب کند. امروز بیش از هر روز دیگری نیازمند اقدامات عقالنی 
در حوزه های اجتماعی و حتی انتظامی هســتیم تا مأمور پلیس 
هنگام برخورد با شــرایطی متفاوت، دچار سردرگمی و تشویش 
نشود و با یک اقدام اشتباه خود، مجموعه سازمان را زیر سؤال نبرد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

سردارحسین رحیمی؛ رئیس پلیس پایتخت یادداشت

مدیرکل پزشکی قانونی تهران جزئیات تازه تری از نتایج آزمایشات درباره دلیل مرگ دختر جوان را بازگو کرد 

سارق سابقه دار وقتی فهمید همدستش به او خیانت کرده نقشه جنایت کشید

3هفته پس از جانباختن مهسا 

پیگیری
امینی، مدیرکل پزشکی قانونی 
اســتان تهران در گفت وگویی 
جزئیات بیشتری از آزمایشات انجام شده در این 
پرونــده را توضیح و به حواشــی و ابهامات این 

پرونده پاسخ داد.
به گزارش همشهری، مهدی فروزش در برنامه 
گفت وگوی ویژه خبری سیما ضمن تسلیت به 
خانواده مهسا امینی گفت: پس از این اتفاق ما از 
1۹نفر از متخصصان رشته های مختلف پزشکی 
اعم از رشته داخلی مغز و اعصاب، جراحی مغز 
و اعصاب، بیهوشی، طب اورژانس، قلب و عروق، 
روانشــناس بالینی، آسیب شناســی، پزشکی 
اجتماعی، چشــم پزشــکی، نورورادیولوژی، 
پزشــکی قانونی و فوق تخصص غــدد دعوت 
کردیم تا در جمع بندی و اظهارنظر درخصوص 
علت فوت مرحومه مهســا امینی شرکت کنند. 
در این پرونده 5 نفر متخصص پزشــک قانونی 
که شــاغل در سازمان پزشــک قانونی و مابقی 
از متخصص های رشــته های پزشکی بالینی در 

رشته های دیگر بودند.

حضور پدر مهسا در سالن تشریح
مدیرکل پزشــکی قانونی تهران در ادامه درباره 
حضور پدر مهسا در سالن تشــریح گفت: یک 
جلسه در ابتدای امر برای بررسی جسد، معاینه 
ظاهری و کالبدگشایی که در سالن تشریح اداره 
کل پزشکی قانونی اســتان تهران انجام شد در 
خدمت پدر مرحومه مهسا امینی بودیم و در آنجا 
در ارتباط با ســیر درمان و اینکه مهسا بیماری 
داشــته یا نه، چه اقدامات درمانی برایش انجام 
شــده  مصاحبه مفصلی داشــتیم و جلسه دوم 
حضور ایشان در هنگام برگزاری کمیسیون در 
سازمان پزشکی قانونی کشــور بود که ایشان با 
وکالی خود در جلسه حضور پیدا کردند و نسبت 
به سؤاالتی که متخصصان رشته های مختلف در 
ارتباط با ســیر درمان و بیماری، نوع بیماری و  
همچنین داروهای مورد استفاده متوفی داشتند 

پاسخگو  بودند.
فروزش ســپس به جراحی مهســا در 8سالگی 
اشاره کرد و گفت: در روزهای اول بعد از حادثه 
در فضای مجازی اشــاره شــد که ایشان فاقد 
هرگونه بیمــاری زمینه ای بودنــد و هیچ گونه 
دارویــی را مصــرف نمی کردند و در ســالمت 
کامل بودند؛ اما با اســتعالم از وزارت بهداشت، 
سازمان تامین اجتماعی و بیمه سالمت مدارکی 
را جمــع آوری کردیم. مرحومــه امینی متولد 
ســال13۷8 در سن 8ســالگی در سال138۶ 
به اســتناد پرونده بیمارســتان فوق تخصص 

میالد به دلیل بروز عالئم سردرد، اختالل رشد 
و مشکالت بینایی، با تشخیص تومور خوش خیم 
مغزی به نام کرانیوفارنژیوما تحت عمل جراحی 
تخلیه تومور قرار گرفت. پذیرش متوفی در بخش 
اطفال بیمارســتان میــالد در تاریخ8۶/8/12 
صورت گرفته است و در تاریخ8۶/8/21 ترخیص 
شده اند و پدر بیمار، همراه و معرف ایشان بوده 

است.
مدیرکل پزشــکی قانونی تهران در ادامه درباره 
نتایج آزمایشات پیکر مهسا امینی پس از فوت 
در پزشکی قانونی گفت: در قسمت سمت راست 
پیشــانی متوفیه در ناحیه گیجگاهی پیشانی، 
یک اســکار یا جوشگاه هاللی شــکل به طول 
حدود 10سانتی متر وجود داشت که در معاینه 
ظاهری جسد کامال مشخص شد و روش مورد 
عمل جراحی شده هم کامال منطبق با آن چیزی 
بود که در معاینه ظاهری و  کالبد گشایی جسد 
به آن رسیدیم. در کالبد گشایی که انجام شد آثار 
برداشتن استخوان جمجمه در همان قسمت و 
در ناحیه زیر جوشگاه مشهود بود؛ بعد از اینکه 
مغز و مخچه خارج شد در ناحیه زیر بافت مغزی 
منطبق با ناحیه زین ترکــی، آثار عمل جراحی 

کامال مشهود و مشخص بود.

عوارض جراحی بر مهسا
او در ادامــه گفــت: از آنجا که این دســته از 
بیماران متعاقب عمــل جراحی دچار نقص در 
عملکرد محور هیپوتاالمــوس، هیپوفیز و غدد 
تحت فرمــان آن ازجمله تیروئیــد و آدرنال 
می شــوند و به دلیل فقدان هورمون های غده 
هیپوفیــزم مبتال بــه بیماری دیابــت بی مزه 
مرکزی شــده، کم کاری تیروئید و کم کاری 
غده فوق کلیوی داشــته که این بیماران الزم 
اســت تحت درمان مســتمر با داروهای مورد 
نیاز و جایگزین هورمون هایــی که باید تحت 
فرمان غده هیپوفیزم در بدن تولید شوند قرار 
گیرند. داروهای مورد اســتفاده در این بیمار 

شــامل داروهای دسموپرسین، لووتیروکسین 
و هیدروکورتیزون بوده است و همچنین طبق 
ســوابق مراجعات ســرپایی که ایشان داشته، 
متوفیه تحت درمان با داروهای حاوی استروژن 

و پروژسترون هم بوده است.

آثار ضرب و جرح وجود نداشت
فروزش دربــاره اینکه آیا مســتنداتی مبنی بر 
وجود ضربه منجر به فوت برای ایشــان وجود 
داشته است یا خیر، گفت: در مالحضه فیلم های 
ضبط شده دوربین های مدار بسته و تحقیقات 
قضایی کــه از جانب مقام قضایی انجام شــده 
است، هیچ گونه برخورد فیزیکی در ارتباط با این 
موضوع وجود نداشت. در معاینه ظاهری جسد 
مهســا امینی نیز هیچ گونه آثار و شــواهدی از 
ضرب و جرح در ناحیه سر و صورت وجود نداشت 
و آثاری که مؤید شکستگی استخوان جمجمه 
در کف جمجمه بوده باشد ازجمله سیاه شدگی 
دور چشم، وجود نداشت و به خونریزی از ناحیه 
گوش که داللت بر شکســتگی کف اســتخوان 
جمجمه باشد در کالبد گشــایی نرسیدیم و در 
بررســی هایی که روی خود پارانشــیم و نسج 
مغز انجام شــد هیچ گونه از هم گسیختگی و یا 
خونریزی داخل پارانشیم مغز وجود نداشت و ما 
صرفا به یک توده 2 در 3سانتی متری که ناشی از 
عمل قبلی ایشان بود رسیدیم. در بررسی هایی 
که ما در پزشــکی قانونی انجــام دادیم و کالبد 
گشایی که در ناحیه قفســه سینه و شکم انجام 
شــد، هیچ گونه یافته ای دال بر اینکه آسیب به 
اعضای داخلی بدن ازجملــه ریه ها، قلب، کبد، 
روده ها، کلیه ها، پانراکس و طحال رسیده باشد 

وجود نداشت.
مدیرکل پزشــکی قانونی تهران سپس درباره 
علت مرگ مهســا گفت: براســاس تحقیقات 
انجام شده  اختالل ناگهانی هوشیاری و آریتمی 
و افت فشــار خون و ایســت قلبی متعاقب آن 
به دلیل اختالل در عملکرد محور هیپوتاالموس، 
هیپوفیزم و نارسایی ثانویه در عملکرد غدد فوق 
کلیه و در نتیجه عدم توان انطباق پذیری مناسب 
فرد در کنترل هیجانات و عوارض قلبی و عروقی 
ناشــی از آن علت فوت خانم امینی بــوده و با 
توجه به مشــاهده فیلم دوربین های مداربسته 
اقدامات غیرمؤثر در احیای قلبی و تنفســی در 
دقایق اولیه بعد از حادثــه در وقوع مرگ نقش 
داشته و با استناد به مدارک پزشکی بیمارستان 
خصوصی کسری و بررسی سی تی اسکن مغز و 
ریه و نتایج معاینه ظاهری و کالبدگشایی جسد، 
فوت متوفیه به دنبال اصابت ضربه به سر، اعضا و 

عناصر حیاتی بدن نبوده است.

 اختــالف 2 ســارق با 

دادسرا
یکدیگر از شــبی شروع 
شد که پلیس یکی از آنها 
را دستگیر کرد و دیگری فراری شد. دزد 
دستگیر شده پس از آزادی وقتی متوجه 
شد که همدست فراری اش نه تنها سهم او 
را باال کشــیده بلکه به خانه برادرش هم 

دستبرد زده نقشه انتقام جویی کشید.
بــه گــزارش همشــهری، شــامگاه 
23فروردین امســال مرد پرایدسواری 
مقابل یکی از بیمارســتان های پایتخت 
توقف کرد و فردی را که نیمه جان بود از 
ماشین بیرون کشید و مقابل در اورژانس 
رهایش کرد. او ســپس پشــت فرمان 

نشست و فرار کرد.
افرادی که شاهد این صحنه بودند ماجرا 
را به کارکنان بیمارستان اطالع دادند و 
مرد نیمه جان که دچار سوختگی شده 
بود برای درمان به بیمارســتان انتقال 
یافت. او اما به دلیل شــدت سوختگی و 
صدمات وارد شده جانش را از دست داد و 
در این شرایط بود که گزارش این حادثه 
مرموز به قاضی محمــد وهابی، بازپرس 

جنایی تهران اعالم شد.
به دستور بازپرس جنایی تهران، جسد 
فرد جان باخته به پزشکی قانونی انتقال 
یافت و بررســی ها برای به دست آمدن 
هویت وی و شناسایی مرد پراید سواری 
که پیکر او را مقابل بیمارستان رها کرده 
بود آغاز شــد. از آنجا که مدارک هویتی 
همراه مرد جان باختــه نبود، مأموران از 
جسد انگشــت نگاری کردند و مشخص 
شد که وی وحید نام داشته و از مجرمان 
ســابقه داری بود که پیش از این بارها به 

زندان افتاده بود.
از ســوی دیگر در ادامه بررسی ها معلوم 
شــد که خــودروی پرایدی کــه پیکر 
نیمه جان وحید داخل آن بود نیز متعلق 
به مقتول بوده اســت. اما هنوز مشخص 
نبود که راننده خودرو چه کســی بود و 
او تنها فردی بود که اسرار مرگ آتشین 

وحید را می دانست.

 کري خواني اینستاگرامی 
به جنایت ختم شد

کری خوانی چند پسرجوان در اینستاگرام به 
تیراندازي و قتل یکي از آنها و زخمي شدن 2 

نفر دیگر منجر شد. 
به گزارش همشــهري، بامداد جمعه گزارش 
یک تیراندازي مرگبار بــه قاضي محمدرضا 
صاحب جمعي، بازپــرس جنایي تهران اعالم 
شد. بررسي ها نشــان مي داد که پسري 2۷ 
ساله با اصابت گلوله اسلحه وینچستر به قتل 
رســیده و 2 نفر از دوســتان وي نیز زخمي 
شده اند.  تیم جنایي براي کشف حقایق سراغ 
2 پسري که در جریان این  تیراندازي زخمي 
شده بودند، رفتند. یکي از آنها گفت: کسی که 
به من و مقتول و دوست دیگرمان تیراندازی 
کرد سامان نام دارد. تا پیش از این سامان هم 
دوست ما بود تا اینکه مدتي قبل بر سر مسائل 
مختلف با او دچار اختالف شدیم. او   خودش 
را گنده الت مي دانست و اصرار داشت که باید 
هرچه او مي گوید را گوش بدهیم. حرفش این 
بود که هیچ کس در مقابل او اعتراضي نکند 
و درواقع توقع داشــت که گوش به فرمان او 
باشیم. همین مسائل موجب کري خواني هاي 
ما در اینستاگرام و فضاي مجازي شد. کم کم 
کار به خط و نشان و تهدید کشیده شد تا اینکه 
شب حادثه من به همراه مقتول ودوست دیگرم 
براي تفریح به پاتوقمان که فضاي سبزي بین 
بزرگراه لشکري و جاده قدیم کرج است، رفتیم. 
ســامان خبر داشت که ما شــب هاي جمعه 
در آنجا دور هم جمع مي شــویم. آن شب در 
پاتوقمان در حال صحبــت بودیم که ناگهان 
سامان  ســوار بر وانتي به آنجا آمد. وقتي ما 
را دید شروع به فحاشــي کرد و بعد هم گفت 

همانجا بمانیم تا براي دعوا برگردد. 
جوان مجروح گفت: دقایقي بعــد او به آنجا 
برگشــت و با اسلحه وینچســتر به سمت ما 
تیراندازي کرد. هر سه در جریان این تیراندازي 
زخمي شدیم و او هم پس از تیراندازي با همان 
خودروي وانت فرار کرد. ســپس شاهدان به 
اورژانس و پلیس زنــگ زدند که براي درمان 
ما را به بیمارســتان انتقال دادند. دوستم در 
این حادثه فوت شد و دوســت دیگرم مانند 
من زخمي شده است. درخواستمان این است 
هرچه زودتر سامان دستگیر و مجازات شود. 

پس از انجام تحقیقات اولیه از مجروحان، جسد 
مقتول نیز به پزشکي قانوني انتقال یافت و با 
دستور بازپرس جنایي تیمي از ماموران اداره 
دهم پلیس آگاهي تهــران تحقیقات خود را 
براي بازداشــت عامل این تیراندازي مرگبار 
آغاز کردند تــا ابعاد بیشــتري از این حادثه  

رازگشایي شود. 

روایت عجیب متهم 
متهم به قتل مردی الغراندام، با بدنی نحیف اســت که گاهی 
چرت می زند و چهره اش نشان می دهد که اعتیاد شدیدی به 
مواد مخدر دارد. گاهی چشمانش را می بندد و بعد باز می کند و آهسته به سؤاالت 
خبرنگاران جنایی پاسخ می دهد. می گوید از وقتی معتاد به مواد مخدر شده، 
روی خوش در زندگی اش ندیده است. از همان روزها بوده که پا در دنیای سارقان 
گذاشته و حاال به اتهام قتل عمدی دستگیر شده است. مهران مدعی است که 

همدستش در حق او خیانت کرده و راهی جز انتقام برای او نگذاشته بود.

با وحید )مقتول( چطور آشنا شدی؟
پارسال در پاتوق معتادان با هم دوست شدیم. او هم مثل من اعتیاد به مواد مخدر 
داشت و ســرقت می کرد. مثل من دله دزدی می کرد تا خرج موادش را تامین کند. 
از ســرقت صندوق صدقات گرفته تا دزدی از انباری خانه ها و سرقت لوازم داخل 
خودرو. پس از آنکه دوستی ما جدی تر و صمیمی تر شد تصمیم گرفتیم با هم دست 

به سرقت بزنیم.
با چه شگردی سرقت می کردید؟

من و وحید به صورت سریالی از انباری خانه ها سرقت می کردیم. از صبح تا شب در 
خیابان های پایتخت پرسه می زدیم و به محض اینکه می دیدیم در ساختمان ها باز 
است وارد خانه ها می شدیم و پس از شکســتن قفل در انباری ها، وسایل با ارزش و 
مواد خوراکی را سرقت می کردیم. درواقع هرچه دستمان می رسید برمی داشتیم 

تا در قبال آن مواد بگیریم.
برگردیم به روزی که با یکدیگر دچار اختالف شدید؟ چه شد که بین 

شما درگیری پیش آمد؟
او در حق من نامردی کرد و باعث شد تا آتش کینه در دلم روشن شود. ما از روزی که 
سرقت هایمان را شروع کردیم هرچه می دزدیدیم با هم تقسیم می کردیم به صورت 
عادالنه. گاهی هم وسایل سرقتی را به خانه برادرم می بردم و در آنجا نگه می داشتیم 
تا روز مبادا آن را بفروشیم. برادرم تهران نیست و خانه اش را در اختیار من قرار داده 
است که گاهی هم وحید پیش من می آمد. همه  چیز به شبی برمی گردد که پلیس 
دســتگیرم کرد و من حدود یک ماه در زندان بودم. آن شب به همراه وحید برای 
سرقت وارد ساختمانی شــدیم که پس از خروج پلیس به ما مشکوک شد. من هم 
وسایل سرقتی را به وحید دادم و از او خواستم فرار کند. درواقع فداکاری کردم و 
همین موجب شد تا پلیس دستگیرم کند. حدود یک ماه در زندان بودم و بعد با کفالت 
از زندان بیرون آمدم. وقتی آزاد شــدم متوجه خیانت وحید شدم. او نه تنها اموال 
سرقتی را با خودش برده بود بلکه از داخل کیفم که همراهش بود، کلید خانه برادرم را 
برداشته و تمام وسایل خانه او را هم سرقت کرده بود. وقتی از زندان آزاد شدم متوجه 
سرقت شدم و به سراغش رفتم اما زد زیرش. با وجود این من مطمئن بودم کسی جز 
وحید سارق نیست و زمانی مطمئن شدم که دوربین مداربسته خانه  برادرم را بررسی 
کردم و متوجه شدم روز حادثه وحید وارد خانه برادرم شده و دست به سرقت زده 
است. به این ترتیب به سراغش رفتم تا از او انتقام بگیرم اما وحید خودش را آتش زد!

خودش را آتش زد؟!
من می خواستم او را تنبیه کنم اما او ناگهان به روی خودش بنزین ریخت و خودش 

را به آتش کشید.
تعریف کن چه اتفاقی افتاد؟

روز حادثه به بهانه مصرف مواد او را به پاتوقمان کشاندم. از قبل 10قرص خواب آور 
پودر کرده بودم و داخل چای او ریختم که پس از نوشیدن آن بیهوش شود. قصدم 
این بود که کتکش بزنم و بعد او را تحویل پلیس بدهم چون از او مدرک داشتم. اما او 
به دلیل اینکه معتاد بود بیهوش نشد و قرص ها روی او تأثیری نگذاشت. فقط کمی 
گیج شده بود که او را به بیابان های حوالی جنوب شرق تهران بردم و با چوب کتکش 
زدم و خواستم به سرقت اعتراف کند اما باز منکر شد. به او گفتم اگر وسایل را پس 
ندهد ماشینش را گرو برمی دارم اما او وقتی فهمید که قصد بردن ماشینش را دارم 
عصبانی شد و از داخل ماشینش یک ظرف بنزین برداشت و روی خودش ریخت. 
ناگهان فندک را روشن کرد و گر گرفت. ترسیدم و آتش را خاموش کردم و فورا او را 

به بیمارستان رساندم.
چرا فرار کردی؟

خب ترسیدم به اتهام قتل مرا دســتگیر کنند. به همین دلیل فرار کردم و از 
تهران رفتم. در این مدت هم در شــهرهای مختلف بودم و بعد به گمان اینکه 
آب ها از آســیاب افتاده و پلیس دیگر تعقیبم نمی کند به تهران برگشتم اما 

دستگیر شدم.

گفت و گو

خبر

مرگ 2کارگر در معدن متروکه
ریزش یک معدن غیرمجاز و متروکه در شهرستان بختگان جان 

2کارگر را گرفت و کارگری دیگر را راهی بیمارستان کرد.
به گزارش همشهری، این حادثه شــامگاه جمعه رخ داد و وقتی 
ماجرا به هالل احمر و اورژانس گزارش شــد، تیم های امدادی 
راهی محل حادثه شــدند. به گفته خلیــل عبدالهی، مدیرکل 
مدیریت بحران استان فارس، معدن مورد نظر یک معدن غیرمجاز 
و متروکه سنگ کرمیت در روستای دهمورد شهرستان بختگان 
بود که گزارش ریزش آن حدود ســاعت 21شــامگاه جمعه به 
تیم های امدادی مخابره شــد. وی ادامه داد: گروه های امدادی 
مجهز به سگ زنده یاب به محل حادثه اعزام شدند و معلوم شد که 
در این حادثه 2کارگر جان باخته اند و یک نفر زخمی شده که به 
بیمارستان منتقل شد. همچنین با توجه به نامشخص بودن شمار 
کارگران معدن، آواربرداری با هدف یافتن مفقودان احتمالی ادامه 
یافت و در نهایت معلوم شد که فرد دیگری در این حادثه مصدوم یا 
کشته نشده است. در همین حال یکی از اهالی محل حادثه درباره 
جزئیات این اتفاق به ایلنا گفت: این حادثه جمعه شب رخ داد و 
3کارگر بومی که در این معدن قدیمی متروکه در حال استخراج 

سنگ کروم بودند، زیر آوار گرفتار شدند.
او ادامه داد: مردم محلی بعد از اطالع از این حادثه به معدن رفتند 
و کارگران گرفتار را بیرون کشیدند که در این بین یک نفر عالئم 
حیاتی نداشت، یک نفر از ناحیه کمر و سر آسیب دیده و یک نفر 

نیز ضربه مغزی شده بود.
به گفته وی؛ مردم محلی کارگری که ضربه  مغزی شــده بود را 
به پایین کــوه انتقال دادند و همزمان حدود ســاعت 21 پایگاه 
اورژانس دهمورد را مطلع کردند. بــا هماهنگی مرکز اورژانس 
115 شهرستان نی ریز و ضمن فراخواندن هالل احمر، آمبوالنس 
اورژانس این مرد 50ساله را که دچار ضربه مغزی شده بود تحویل 
گرفت و به بیمارستان منتقل کرد اما وی در بین راه دچار ایست 
قلبی شد و در نهایت جان باخت. همچنین عملیات احیاء روی 
جوان 22ساله ای که عالئم حیاتی نداشــت انجام شد اما فایده 
نداشت و سومین نفر که کارگری 20ساله است، از ناحیه کمر و سر 
آسیب دیده بود که به بیمارستان منتقل شد و تحت درمان است.

دزد سابقه دار
در ادامه تحقیقات، ابعاد تازه تری از این 
ماجرا فاش شــد؛ آنطور که تیم جنایی 
متوجه شــد وحید اخیرا با همدســتی 
دوستش مهران دســت به سرقت های 
ســریالی می زد. اما آنها از مدت ها قبل 
با یکدیگر دچار اختالفاتی شده بودند و 
ظاهرا دعوا و اختالفات آنها بر سر تقسیم 

اموال مسروقه بود.
در این شــرایط نام مهران که ســارقی 
سابقه دار بود در لیست افراد تحت تعقیب 
قرار گرفت اما او پس از مرگ وحید محل 
زندگی اش را ترک کرده و سرنخی از وی 

وجود نداشت.
او ســعی داشــت ردی از خودش به جا 
نگذارد اما 2روز قبل گزارشــی به دست 
پلیس رسید که نشان می داد متهم فراری 

در اطراف خانه برادرش دیده شده است. 
وی به گمان اینکه آب ها از آسیاب افتاده 
به پایتخت برگشته بود و همین باعث شد 
که مأموران با شناسایی مخفیگاهش او را 

دستگیر کنند.
متهم که 32ســاله اســت روز گذشته 
برای تحقیق به دادسرای جنایی تهران 
منتقل شــد و درحالی که همه شــواهد 
و دالیل حکایت از قاتل بودن او داشــت 
اما به طرز عجیبی  قتــل را انکار کرد. او 
مدعی اســت که از وحید)مقتول( کینه 
به دل داشته و نقشه انتقام جویی کشیده 
بود اما نقشــی در قتل او نــدارد. مهران 
به اتهام قتل عمدی بازداشــت شــده و 
برای انجام تحقیقات بیشــتر در اختیار 
مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران 

قرار گرفته است.
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ســتونی از دود ســیاه و زبانه های 
آتش، تصویــری هولناک را از پلی 
نشان می دهد که تا همین چند روز 
پیش نماد تسلط تمام و کمال روسیه بر شبه جزیره 
کریمه بود. این پل که به نام پل »کرچ« شــناخته 
می شود، دیروز در مقابل چشم دوربین ها منفجر شد 
و ساعت ها در آتش سوخت. پل کرچ، خاک روسیه 
را به شــبه جزیره کریمه متصل می کند و به عنوان 
اصلی ترین مسیر دسترسی نیروهای ارتش روسیه 
به این منطقه به شــمار می رود. شبه جزیره کریمه 
در جنوب اوکراین در ســال 2014از سوی روسیه 
به خاک این کشور الحاق شد. پس از حمله امسال 
نیروهای روسیه به اوکراین، باردیگر این شبه جزیره 

استرات  ژیک در مرکز تحوالت اوکراین قرار گرفت.
با تخریب پل کرچ، روســیه در واقــع اصلی ترین و 
کوتاه ترین مسیر دسترســی به شبه جزیره کریمه 
را از دست داده اســت. گاردین به نقل از شاهدان 
عینی گزارش داده که صــدای انفجار که 6صبح به 
وقت محلی رخ داد تا کیلومترها دورتر شنیده شده 
است. مقامات روسی علت انفجار پل کرچ را انفجار 
کامیون بمب گذاری شــده عنوان کردند و افزودند 
این انفجار همزمان با عبــور واگن های قطار باری 

روی پل صورت گرفته است.
طی چند ماه گذشــته همزمان بــا درگیری ها در 
اوکراین، روسیه حداکثر تالش خود را به کار بسته 
بود تا عبور و مرور روی پل کــرچ را امن نگه دارد و 
بارها به کی یف نســبت به هرگونه اقدام خرابکارانه 
علیه این پل هشدار داده و گفته بود درصورت حمله 
به پل، اقدامات تالفی جویانه جدی انجام خواهد داد.

موقعیت جغرافیایی پل کرچ برای روس ها که این 
روزها مشــغول نبرد در اوکراین هســتند، بسیار 
تعیین کننده اســت. از طریق دسترسی به این پل، 
ارتش روسیه پشتیبانی لجســتیکی خود را روانه 
جنوب اوکراین و استان های درگیر شرقی می کند 
و اکنون با تخریــب این پل، حمایت لجســتیکی 
از نیروهــای ارتش روســیه فقط از طریق مســیر 
اســتان های شــرقی اوکراین انجام خواهد شد که 
مسیر امنی نیســت. گاردین نیز درباره اهمیت پل 
کرچ نوشــته اســت که این پل برای روسیه بسیار 
نمادین است و از ســوی دیگر یک مسیر تدارکاتی 
 مهم بــرای روس هــا در کریمه و دیگر اســتان ها

به شمار می رود.
زمان انفجار پل کرچ نیز قابل توجه است و این حمله 
یک روز پس از جشــن تولد 70ســالگی والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه به وقوع پیوسته است. 
رویترز از هجوم ســاکنان کریمه به پمپ بنزین ها 
بالفاصله پس از این انفجار به دلیل نگرانی از کمبود 

سوخت خبر داده است.

عقب نشینی های روسیه
برای روسیه که تصور می کرد حمله به کریمه و پل 
استراتژیک کرچ، فراتر از توانایی نیروهای اوکراینی 

اســت، تخریب این پل حکایت از دشــوارتر شدن 
تحوالت در روزهای آتی دارد. عالوه بر تخریب پل 
کرچ، طی 2 ماه گذشته، مجموعه ای از انفجارها در 
شبه جزیره کریمه ازجمله پایگاه هوایی ساکی روی 
داده که نشان می دهد نظامیان روسیه ناچارند که 
توان بیشتری را برای حفظ موقعیت خود در کریمه 

به کار گیرند.
تا به امروز، انفجار پل کرچ به عنوان مسیر ارتباطی 
میان روسیه و شــبه جزیره کریمه، آخرین خبر بد 
برای نظامیان روس در جبهه جنگ اوکراین است. 
طی چند هفته گذشــته گزارش های متعددی از 
عقب نشینی نیروهای روسی از مناطقی در شمال 
شــرق اوکراین منتشر شــده اســت. وزارت دفاع 
روسیه عقب نشــینی نیروهای این کشور از مواضع 
متعددی در سراســر منطقه خارکف را تأیید کرده 
اما اینگونه عقب نشــینی را تاکتیکی عنوان کرده 
است. راشــاتودی با نقل قول از وزارت دفاع روسیه 
درباره عقب نشــینی از خارکف با انتشار بیانیه ای 
اعالم کرد که »این جابه جایــی نیروها در خارکف 
در راستای دستیابی به اهداف عملیات نظامی ویژه، 
تصمیمی برای بازتجمع نیروها در مناطق باالکلیا و 
ایزیوم برای تقویت تالش ها به سوی دونتسک بوده 
است.« ولودمیر زلینسکی، رئیس جمهور اوکراین 
اما در سخنانی گفته است: »نیروهای ما ۳0 بخش 
تحت اشغال را در شمال شــرقی اوکراین از روسیه 
پس گرفته اند.« همچنین یک مسئول اوکراینی با 
انتشار عکسی در شــبکه های اجتماعی از حضور 
سربازان اوکراینی در شهر 27 هزار نفری کوپیانسک 

و تسلط بر این شهر خبر داد. بزرگ ترین شهری که 
تاکنون توسط نیروهای کی یف بازپس گرفته شده 
باالکلیا واقع در استان خارکیف است که جمعیت 
آن قبل از جنگ ۳0هزار نفر تخمین زده می شــد. 
اما اوکراینی ها گفته اند که درصورتی که تسلیحات 
بیشــتری از غرب دریافت کننــد، احتماال مناطق 

بیشتری را بازپس خواهند گرفت.

محموله های تسلیحاتی در راه اوکراین
طی ماه های گذشــته که جنگ در اوکراین جریان 
داشــته، غربی ها اگرچه حضور مستقیم در میدان 
جنگ نداشــته اند، اما ردپــای حضورشــان را با 
تسلیحات ارسالی در جنگ می توان دید. طی یک 
هفته اخیر نیز حجم قابل توجهی از تسلیحات غربی 
از سوی دوستان کی یف روانه اوکراین شده است. 
روز جمعه، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه در 
سخنانی اعالم کرد که کشورهای اروپایی به دنبال 
ارسال تسلیحات بیشتر نظامی به اوکراین هستند. 
به گزارش رویترز، رئیس جمهور فرانسه همچنین 
اعالم کرد که این تسلیحات شامل توپ های هویتزر 
از نوع سزار فرانسوی است که برای کمک به اوکراین 
به منظور مقابله با حمالت روسیه ارسال می شوند. 
مکــرون همچنین گفــت: »ما به طــور حتم روی 
درخواســت های اوکرایــن کار می کنیم و چندین 
عضو اتحادیه اروپا ازجمله خــود ما به دنبال تامین 

تسلیحات برای اوکراین هستند.«
یورونیوز همچنین به نقل از رئیس جمهور فرانسه 
از ایجاد یک »صندوق ویژه« خبــر داد تا اوکراین 

بتواند تجهیزات مورد نیاز خود را به صورت مستقیم 
از شرکت های فرانسوی تولیدکننده تسلیحات تهیه 
کند. قبل از مکرون، جوزپ بورل، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا نیز در نشست مجمع سیاسی 
اروپا در پراگ، از کشــورهای عضــو اتحادیه اروپا 
خواسته بود تا پول بیشتری را برای خرید تسلیحات 

مورد نیاز اوکراین اختصاص دهند.
با وجود آمادگی اخیر فرانسه، برای ارسال تسلیحات 
به اوکرایــن، اما این کشــور در مقایســه با دیگر 
کشورهای غربی و اروپایی تســلیحات کمتری را 
تاکنــون در اختیــار اوکراینی ها قرار داده اســت. 
براســاس رتبه بندی ماه آگوســت مؤسسه کیل 
برای اقتصــاد جهانی، با وجــود کمک های نظامی 
2۳۳میلیون یورویی فرانســه به اوکراین، پاریس 
در رتبه یازدهم جهان و بســیار پایین تر از آمریکا 
)2۵میلیارد یــورو(، انگلیس )4میلیــارد یورو( و 
لهستان )1.۸میلیارد یورو( در ردیف تامین کنندگان 
تســلیحاتی ارتش اوکرایــن قرار گرفته اســت. با 
توجه به این گزارش، آلمان که بــه لحاظ تاریخی 
از درگیری های نظامی پــس از جنگ جهانی دوم 
دوری می کند، بیش از 4برابر فرانســه به اوکراین 

کمک کرده است.
آمریکا نیــز 4روز پیــش از تخصیص یک بســته 
جدیــد کمک هــای نظامــی آمریکا بــه اوکراین 
به ارزش 62۵میلیــون دالر خبر داد. این بســته 
شامل سیســتم های موشــکی هیمارس، توپخانه 
و خودرو هــای زرهی اســت. کمک هــای نظامی 
کشــورهای غربی به اوکراین در شرایطی صورت 
می گیرد که مســکو بارها به تامین کنندگان غربی 
 ســالح ارتش اوکراین هشــدار داده است. ازجمله

2 روز پیش، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه 
روسیه با تأکید بر لزوم توقف ارسال تسلیحات غربی 
به کی یف، هشدار داد هر کشــوری که به اوکراین 
برای جنگ با مسکو کمک کند، به طرف درگیری 

تبدیل می شود.
همزمان با ارســال تســلیحات غربی به اوکراین، 
هشدارهای هسته ای مسکو نیز جدی شده تا آنجا 
که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به تازگی با اعالم 
اینکه هشدارهای پوتین درباره استفاده از تسلیحات 
هسته ای جدی است، گفته است که پس از بحران 
موشکی کوبا، جهان هیچ گاه به اندازه امروز به یک 
»نبرد آخرالزمانی« نزدیک نبوده است. اشاره بایدن 
به نبرد آخرالزمانی درواقع با توجه به هشــدارهای 
هسته ای مقامات روسیه گفته شده و این هشدارها 
تا بدان حد جدی بوده که نشریه نشنال اینترست 
در شماره جدید خود با اشــاره به اینکه تصمیمات 
اخیر پوتین درخصوص برگزاری همه پرسی الحاق 
بخش هایی از اوکراین به روســیه مقدمه ای برای 
استفاده از ســالح هســته ای علیه اوکراین است، 
نوشت: »اقدام پوتین در استفاده از سالح هسته ای 
ممکن است به پیروزی مســکو در جنگ کی یف 

بینجامد.« 

روزهای بد روسیه در جبهه اوکراین
 حمله به پل ارتباطی میان روسیه و شبه جزیره کریمه در جنوب اوکراین، تازه  ترین حادثه ناخوشایند برای روس ها در جنگ 

پس از عقب نشینی های اخیر در شمال است

روزگار سخت پناهجویان در ایتالیا
 تشکیل دولت از سوی ائتالف راست  های افراطی

در ایتالیا، باعث تشدید فشارها بر مهاجران غیرقانونی 
در این کشور خواهد شد

2 ماه قبل که یک مرد ســفید پوست ایتالیایی یک دستفروش 
سیاه پوست نیجریه ای را در شــهر ساحلی »چیویتانوا مارکه« 
آنقدر کتک زد که جان داد، بســیاری در مورد سقوط جامعه 
ایتالیا به دامن افراط گرایی هشــدار دادنــد. آلیکا اوگورچوکو 
۳9ساله مشغول دستفروشی در گوشه خیابان بود که مورد حمله 
قرار گرفت. رهگذران با خونسردی، تماشاگر این صحنه بودند 
و مشغول فیلمبرداری با موبایل. 2ماه از آن حادثه گذشته است 
و اکنون کنترل ایتالیا از دست میانه روها خارج شده و به دست 
راست های افراطی افتاده است. جورجا ملونی، رهبر ائتالف جناح 
راست ایتالیا، با پیروزی در انتخابات این کشور قرار است در پایان 
ماه جاری میالدی )تا ۳ هفته دیگر( دوره نخست وزیری خود را 
آغاز کند. ملونی نخستین نخست وزیر زن راستگرای افراطی در 
ایتالیا و اروپاست. او اساسا به رای دهندگان ایتالیایی وعده داده 
که قوانین مهاجرتی را سختگیرانه تر کند و مرزهای ایتالیا را به 

روی مهاجران ببندد.
2ماه قبــل که آن مهاجــر نیجریه ای مقابل چشــمان جامعه 
ایتالیا جان داد، تنــور انتخابات تازه در حال گرم شــدن بود. 
گرمای انتخابات از همان ابتدا ناشی از شعارهای ضدمهاجرتی 
نامزدهای جناح راست و راست افراطی بود. اندکی بعد، پیروزی 
ائتالف راستگرا متشکل از حزب نئوفاشیست »برادران ایتالیا« به 
رهبری جورجا ملونی و 2 حزب ضد مهاجرت »لیگ« )لگا نورد( 
به رهبری ماتئو ســالوینی و »فورزا ایتالیا« به رهبری سیلویو 
برلوسکونی نوید تغییرات عمده در فضای ایتالیا داد. بنیانگذاران 
حزب بــرادران ایتالیا از نوادگان سیاســی »جنبش اجتماعی 
ایتالیا« هستند. »جنبش اجتماعی ایتالیا« تشکلی سیاسی است 
که پس از جنگ دوم جهانی توســط حامیان بنیتو موسولینی، 

دیکتاتور فاشیست ایتالیا بنیان نهاده شد.

از جمله وعده های جورجا ملونی 44ســاله می توان به افزایش 
شــتاب در بازگرداندن مهاجران غیرقانونی به کشــور مبدا و 
اجرای قوانین سختگیرانه  پناهندگی اشــاره کرد. به گزارش 
یورونیوز، خانــم ملونی همچنیــن برای جلوگیــری از ورود 
پناهجویان از طریق دریا خواســتار محاصره دریایی شــمال 
آفریقا و وضع محدودیت های جدیــدی برای قایق های نجات 
متعلق به مؤسسات خیریه شــده است. او پیش از انتخابات در 
گفت وگو با رویترز ایده اش برای مهار ورود مهاجران غیرقانونی 
و پناهجویان به ایتالیا را مطرح کرده بود. او گفت که از اتحادیه 
اروپا می خواهد با پرداخت پول به دولت لیبی، با اســتفاده از 
نیروهای گشــت  دریایی لیبیایی جلوی مهاجرت پناهجویان 
از شــمال آفریقا به ایتالیا را بگیرند. ایده ملونی از توافقنامه ای 
می آید که 6سال پیش میان ترکیه و اتحادیه اروپا به امضا رسید 
و براســاس آن، دولت رجب طیب اردوغان متعهد شد در برابر 
دریافت پول از اتحادیه اروپا، جلوی حرکت پناهجویان به سمت 

مرزهاي اروپا را بگیرد.
براساس قوانین اتحادیه اروپا، پناهجویان از هر کشوری که وارد 
این اتحادیه می شــوند، موظفند درخواست پناهندگی خود را 
در همان کشــور ثبت کنند. ایتالیا در ساحل دریای مدیترانه، 
سال هاســت که به یکــی از ورودی های اصلــی پناهجویان و 
مهاجران غیرقانونی به خاک اروپا تبدیل شده است. عمده این 
افراد از شمال لیبی، ســوار بر قایق با عبور از آب های خروشان 
مدیترانه خود را به خاک ایتالیا می رسانند. در این مسیر البته 
ساالنه عده زیادی هم جان می دهند. قوانین اتحادیه اروپا باعث 
شده تا به گفته ملونی، ایتالیا به »کمپ پناهجویان« تبدیل شود.
مارکو تارچی، استاد علوم سیاسی دانشگاه فلورانس درباره ملونی 
به یورونیوز گفته است: »مردم ماهیت رادیکال برخی از مواضع 
او، به عنوان مثال درباره مهاجرت و خانواده ســنتی را دوست 
دارند و شــیوه بیان او را می پســندند. او می داند که نمی تواند 
همــه ایتالیایی ها را راضی کنــد، با وجود این به طور روشــن 
رأی دهندگان دارای دیدگاه های راست را خطاب قرار می دهد؛ 
رأی دهندگانی که به گفته او در ایتالیای امروز اکثریت را دارند.«
جورجا ملونی در ماجرای تقابل با ورود پناهجویان به ایتالیا، به 
اعمال تبعیض و نژادپرســتی نیز متهم شده است. او سال قبل 
در فیلم مســتندی با عنوان »من جورجا هستم« می گوید که 
مهاجران غیرمسیحی ترکیب جمعیتی ایتالیا را به هم می زنند 
اما ایتالیا می تواند از مهاجران مســیحی استقبال کند. ملونی 
حدود 7ماه قبل، همزمان بــا آغاز جنگ اوکراین و ســرازیر 
شــدن آوارگان جنگ یه دیگر کشــورهای اروپایی هم گفته 
بود که اوکراینی ها »پناهجویان واقعی« هســتند و باید از آ نها 

استقبال کرد.

مسئله ای به اسم سالوینی
بســیاری ترکیب جورجا ملونی و سیاســتمدار افراطی ماتئو 
سالوینی را برای آینده وضعیت پناهجویان در ایتالیا خطرناک 
می بینند. ســالوینی در انتخابات متحد اصلــی ملونی بود و با 
او ائتالف کرد. ملونی ایتالیایی ها را با شــعار »خدا، کشــور و 
خانواده« به سوی خود جذب کرد. گفته می شود که او شعارش 
را به گونه ای انتخاب کرده که تداعی کننده شعار محبوب ماتئو 
سالوینی در سال 2019باشد: شعار »امنیت بیشتر، مهاجرت 
کمتر، مالیات کمتر«. اکنون به نظر می رسد که ماتئو سالوینی 
گزینه اصلی دولت ملونی برای پســت وزارت کشور باشد. این 
وزیر کشور است که در نهایت سیاســت های دولت را در قبال 
مسئله مهاجران اجرا می کند. ســالوینی در سال های 201۸ 
و 2019 وزیر کشور ایتالیا بوده اســت. او در آن زمان اقدامات 
سختگیرانه ضدمهاجرتی را پیاده کرد که اعتراض های نهادهای 
حقوق بشــری را به دنبال داشت. شــدت اجرای برخی از این 
اقدامات پس از دوره او کاهش یافت. سالوینی طی روزهای اخیر 
بارها برای عهده داری مسئولیت وزارت کشور با هدف احیای 

این اقدامات به اصطالح امنیتی اظهار تمایل کرده است.

برنی سندرز
عضو مجلس سنای آمریکا

اگــر عربســتان ســعودی کــه یکــی از 
بزرگ تریــن نقض کنندگان حقوق بشــر 
در جهان است، بخواهد با روسیه همراه 
شــود تا قیمت ســوخت در آمریکا را باال 
ببرد، باید از والدیمیر پوتین بخواهد که 
از سلطنت در این کشــور حفاظت کند! 
ما بایــد تمامی ســربازان آمریکایــی را از 
عربستان ســعودی خارج کرده و فروش 

سالح به آنها را متوقف کنیم. )هیل(

شهادت 4نوجوان فلسطینی 
در کمتر از 24ساعت

حداقل 4 نوجوان فلسطینی در شامگاه جمعه و صبح 
شــنبه در جریان حمالت نظامیان صهیونیست به 
شهادت رسیدند. میدل ایســت ای به نقل از وزارت 
بهداشت فلسطین اعالم کرد محمود مؤید الصوص، 
1۸ســاله و محمد حســین دراغمه، 16ساله صبح 
روز شنبه در جریان حمالت نظامیان صهیونیست 
به اردوگاه جنین به شــهادت رســیدند. همچنین 
مهدی الدادوه، جوان 17ساله و عادل ابراهیم داوود 
14ساله نیز از دیگر نوجوانان فلســطینی بوده اند 
که شــامگاه جمعه در غرب رام اهلل بــر اثر حمالت 
نظامیان صهیونیست به شهادت رسیدند. دستگیری 
نوجوانان فلسطینی طی چند ماه گذشته با تشدید 
اوضاع کرانــه باختری افزایش یافته اســت. حمله 
نظامیان صهیونیست به اردوگاه جنین در شرایطي 
صورت گرفته که این اردوگاه طي چند هفته گذشته 
صحنه بیشترین درگیري میان مبارزان فلسطیني و 

نیروهاي اشغالگر بوده است.

نقل قول جهان نما

 خبر

کیوسک

پل 3.7میلیارد دالری
پس از تصرف شبه جزیره کریمه توسط ارتش روسیه، ساخت پلی که روسیه را به کریمه وصل کند 
در دستور کار والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه قرار گرفت و پس از فرمان پوتین، این پل در 
سال 2018در مراسمی با حضور او افتتاح گردید، اگرچه راه آهن آن 2 سال بعد افتتاح شد. این پل 
جاده ای به طول حدود 19کیلومتر، اصلی ترین مسیر ارتباطی کریمه و خاک روسیه بود و در طول 
جنگ اوکراین یک حلقه مهم ارتباطی با ارتش روسیه به شمار می رفت. جنس پل کرچ از بتن آرمه 
و شامل 2 پل موازی بود. گاردین هزینه ســاخت پل کرچ را 3.7میلیارد دالر اعالم کرده و آن را 
طوالنی ترین پلی می داند که تا کنون روس ها احداث کرده اند. پل کرچ همچنین طوالنی ترین پل 

اروپا نیز به شمار می رود.

مکث

کره شمالی: آزمایش های موشکی ما تدافعی است
دولت کره شمالی در واکنش به انتقادات 
آمریکا و متحدانش اعالم کرد آزمایش های 
موشکی این کشــور جنبه دفاعی دارند. 
به گزارش رویترز، وزارت دفاع کره شــمالی در بیانیه ای 
اعالم کرد: »آزمایش های موشکی ما اقداماتی عادی بوده 
و اقداماتی در راســتای دفاع از خود و محافظت از امنیت 
و صلح منطقه در برابر تهدیدات نظامی آمریکا هستند.« 
در این بیانیه همچنین آمده اســت: »این آزمایش های 
موشکی تهدید یا صدمه ای را متوجه هوانوردی غیرنظامی 
و امنیت کشــورهای همســایه و منطقه نکرده و ایمنی 
هوانوردی غیرنظامی را به طــور کامل درنظر می گیرد.« 
خبرگزاری رسمی کره شمالی نیز در واکنش به این ادعاها 
در بیانیه ای درباره رزمایش کره جنوبــی و آمریکا اعالم 
کرده اســت:» وزارت دفاع کره شــمالی با دقت تحوالت 

پیرامون وضعیت فعلی را که بسیار نگران کننده هستند، 
تحت نظر دارد.«

ســازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی اخیرا با انتشار 
بیانیه ای آزمایش های موشکی کره شمالی را محکوم کرده 
و آن را خطری جدی برای هوانوردی غیرنظامی بین المللی 

توصیف کرده بود.
ستاد مشــترک ارتش کره جنوبی بامداد پنجشنبه اعالم 
کرد نظامیان پیونگ یانگ بار دیگر موشــک بالستیک به 
سمت دریای شرقی )دریای ژاپن( شــلیک کرده اند. این 
ششمین آزمایش موشــکی ارتش کره شمالی طی 10 روز 
اخیر است که به افزایش بی ثباتی و تنش ها بین پیونگ یانگ 
با کره جنوبی، ژاپن و آمریکا دامن زده اســت. این در حالی 
است که بامداد چهارشنبه نظامیان آمریکا و کره جنوبی در 
واکنش به آزمایش موشکی کره شــمالی، 4فروند موشک 
سطح به سطح، به ســمت دریای شــرقی )دریای ژاپن( 

پرتاب کردند.

آسیا

گزارش

دستور کار اقتصادی دولت جدید انگلیس به ریاست لیز تراس با 
رکود، تورم سرسام آور، مداخله بانک مرکزی در بازار و سقوط 
پوند همزمان شده است. همچنین، حزب کارگر درنظرسنجی ها 
وضعیت بهتری نسبت به حزب محافظه کار پیدا کرده است. 
قبل از نشســت حزب محافظه کار و تهدیــدات نمایندگان 
مجلس، تراس و وزیر دارایی اش مجبور شدند از برنامه کاهش 
مالیات برای ثروتمندان صرف نظر کنند و برنامه هایی را برای 
آرام کردن بازارهای مالی ارائه کنند، اما اوضاع چندان خوب 
به نظر نمی رســد؛ وضعیتی که هفته نامه گاردین آن را سقوط 

آزاد دولت خوانده است.

روسیه
روسیه

کریمه

کریمه

اوکراین

ژائیر بولسونارو
رئیس جمهور برزیل

بسیاری از مســائلی که هم اکنون جهان 
را می آزارد مسائلی هستند که شاید اگر 
دونالــد ترامــپ همچنــان رئیس جمهور 
آمریکا بود، هیــچ گاه رخ نمی داد. حتی 
برخی فکر می کنند که اگــر ترامپ هنوز 
در قدرت بود جنگ اوکراین رخ نمی داد 
و من هم با این مســئله موافقــم. درباره 
انتخابات هم تاكيد می كنم كه سیستم 
رای گیــری الکترونیکــی برزیــل دارای 
اشــكال اساســی اســت. مــن در صورت 
شکســت در دور دوم انتخابات ریاست 

جمهوری نتیجه را نمی پذيرم. )رویترز(
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گرینویچ

قاتل سريالی درختان
 

پدیده قاتل سریالی در بين انسان، متأسفانه عجيب 
نيســت و موارد معروف زیادی از این جنایت شنيع 
وجود دارد. اما کسی به سختی به یاد می آورد که درباره 
یک قاتل ســریالی درختان چيزی شنيده باشد. این 
مسئله ای است که پليس و جامعه محلی گریشام در 
پورتلند آمریکا را حسابی گرفتار کرده است. یک مرد یا 
زن، بدون هيچ دليلی، راه افتاده و بيش از 700درخت 
را قطع کرده اســت. این فرد که با نام »هيزم شــکن 
سریالی« شناخته می شود، یک سال است که به جان 
درخت ها افتاده و تالش های پليس و مقامات محيط 
زیستی برای شناسایی او بی فایده بوده است. پليس 
هنوز ردی از او پيدا نکــرده و تنها چيزی که می داند 
این است که این قاتل سریالی، به درخت هایی که در 
منطقه خاصی از جنگل قرار دارند عالقه دارد و با اره 

و یا تبر و کامال به صورت سنتی آنها را قطع می کند.

بحران ملی شارژر در آمریکا

فروش گران ترين خانه دنیا 
 

بعضی ملک ها و خانه ها، آنقدر گران هســتند که تنها آدم های 
خاصی می توانند آنها را خرید و فروش کنند و ليست خریداران 
بالقوه آنها، از تعداد انگشتان دست هم بيشتر نيست. درست مثل 
گران ترین خانه انگليس که حاال دوباره در ليســت فروش قرار 
گرفته و خریداران، البته اگر صدها ميليون پوند پول نقد داشته 
باشند، می توانند برای خرید آن اقدام کنند. این »قصر خصوصی« 
که 45 اتاق دارد و بر هاید پارک در قلب لندن مشرف است،  3 سال 
پيش بيشتر از 200ميليون پوند به یک بيليونر چينی فروخته شد. 
صاحب چينی آن، هفته هاست این ملک 7 طبقه را که نایت بریج 
نام دارد برای فروش گذشته است و 5خریدار بالقوه برای خرید 
آن با مالک تماس گرفته اند. ليست خریداران احتمالی این ملک، 
خاندان های پادشــاهی خاورميانه و ابرپولدارهــای آمریکایی 
هستند. این خانه که در  دهه سال 1830ساخته شده، در سال 
2020به قيمت 205ميليون پوند فروخته شده است. مالک آن 
بنيانگذار هلدینگ سی سی لند است که در هنگ کنگ ثبت شده 
و در زمينه امالک و مستغالت در چين و هنگ کنگ و انگليس 
فعاليت می کند. این ساختمان، 116پنجره دارد که 68پنجره آن 
به پارک معروف لندن مشرف هســتند و همين ارزش آن را باال 
می برد. طراح داخلی آن یک معمار سرشناس فرانسوی است و 

زیربنای آن،  بيشتر از یک زمين فوتبال آمریکایی است.

دوقلو های پالستیکی
 

تالش برای تغيير چهره و قيافه به هر روشی، در دنيا حسابی 
طرفدار دارد و خيلی هــا، بارها و بارها بــدن و صورت خود 
را جراحی می کنند؛ درســت مثل 2 خواهر دوقلوی ژاپنی 
که به خاطر جراحی های متعدد خود حســابی سرشــناس 
شــده اند و لقب »دوقلو های جراحی پالســتيک« را از آن 
خود کرده اند. چيه و چيکا یوشــيدا که هم اکنون 34ســاله 
هستند، طی سال ها چنان تحت عمل های جراحی متعددی 
قرار گرفته اند که از هيبت انســان خارج شده اند و بيشتر به 
عروسک شبيه هستند. آنها به خاطر این تحول و البته حضور 
فعال در شبکه های اجتماعی حسابی سرشناس هم شده اند. 
این شهرت، بدون هزینه مالی هم نبوده و 2 خواهر، روی هم 
رفته بيش از 275هزار دالر برای انواع جراحی های پالستيک 
هزینه کرده انــد. آنها در 2دهه اخير، مــدت زمان زیادی را 
به خاطر ریکاوری بعد از جراحی ها در خانه زندانی بوده اند اما 
هرگز از کار خودشان پشيمان نيستند و خود را سفير جراحی 

پالستيک می خوانند.

 باشگاه
نویسندگان

یکشنبه

   پاسخ سؤال ها 
در زیبایی است

در مقابل آدم هــای متعصب که 
تنها به ظواهر اهميت می دهند، 
چه باید کرد؟ حکيم نظامی گنجوی برای این پرسش پاسخ 
فوق العــاده ای دارد. او در بخش مقدماتی کتاب خســرو و 
شيرین، درســت پيش از آغاز داســتان حکایتی را تعریف 
می کند که جالب توجه اســت و اینکه او این حکایت را در 
62بيت در ابتدای کتاب آورده اســت، نشــان می دهد که 
خودش هم گرفتار آدم های متعصب بوده و از دست آنها آزار 
دیده است. اما ماجرا از این قرار است که نظامی شبی در خانه 
مشغول کار روی مثنوی خسرو و شيرین است و دارد با همان 
وسواس و دقت نظر حيرت انگيزش کلمات را جابه جا می کند 
و مثل مجسمه سازی  زبان را به ظرافت می ساید و می تراشد تا 
زیبایی ای در کمال خود خلق کند. در این احوال در خانه اش 
را می زنند و آدم آشــنایی که خيلی هم متعصب است وارد 
می شود و شروع می کند به طعنه زدن به نظامی که شنيده 

او در حال سرودن منظومه ای در ستایش »مغان« است. 
اشاره آن فرد قاعدتا به قهرمانان داستان یعنی خسروپرویز 
و شيرین اســت که متعلق به دوران پيشااسالمی و در عصر 
ساسانی هستند. زمانی که مغان یا موبدان زرتشتی سکان 
دین را در ایران به دست داشــتند. ناراحت است که نظامی 
که فرد متدین و مومنی اســت چرا دارد از آن دوران روایت 
می کند. به او متلک می گوید و طعنه می زند که در این سن 
و سال و با این سابقه سرودن گنجنامه های حکمی )قاعدتا 
اشاره اش به مخزن االسرار اســت( چرا دارد یک چنين کار 
بيهوده و باطلی می کند؟ نظامی همه اینها را گوش می کند 
و بعــد دعوتش می کند که بخشــی از منظومــه را برایش 
بخواند. »ز شــيرین کاری شــيرین دلبند/ فرو خواندم به 
گوشش نکته ای چند/ وزان دیبا که می بستم طرازش/نمودم 
نقش های دلنوازش«. نظامی بخشی از اثر را که ظاهرا بيشتر 
درباره احواالت شيرین و زیبایی او بوده برای طرف می خواند 
و بعد می بيند که او دیگر ســکوت کرده و چيزی نمی گوید. 
نظامی با شــيطنت مخصوص خودش انتقــام طعنه ها را 
می گيرد و می گوید چه شــد که دیگر ساکت شدی و حتی 

زبانت نمی چرخد احسنتی بگویی؟
 طرف هم که محو زیبایی کار )و البته شيرین( شده به نظامی 
می گوید »اگر خوردم زبان را من شکروار/زبان چون تویی بادا 
شکر بار« و خالصه اینکه کاری که شروع کردی را به پایان 
ببر که خوب کاری از آب درآمده است. نظامی هم در ادامه 
به بهانه این گفت وگو هم کمــی از خودش و کارش تعریف 
می کند، هم مصایب و رنج های ایــن کار که خلق اثر هنری 
و خلق زیبایی باشد را برمی شــمارد و هم به طرف یادآوری 
می کند که خودش همه این نصيحت هــای متعصبانه را از 
حفظ است. اما چيزی هست که ارزشش از همه اینها بيشتر 
است و آن زیبایی اســت. زیبایی است که غم ها را می شوید 
و حتی بعد از مرگ هم در قالب اثر هنری باقی می ماند و به 

دل ها نور می افشاند.
نظامــی در این ابيــات به همه مــا یــادآوری می کند که 
تنگ نظرها و خشک مغزها هميشه بوده اند و خواهند بود اما 
آنچه می توانيم در پاسخ طعنه ها و تندزبانی هایشان بگویيم 
چيزی نيست  جز نشان دادن آنچه زیباست و زیبایی اش آنها 
را در خود غرق می کند و زبانشان را بند می آورد. زیرا مواجهه 
با امر زیباست که می تواند احوال آنان را تغيير دهد و به آنها 
بفهماند حقيقت را باید اینگونه دید و به دیگران نيز نشان داد. 
نه بينی آفتاب آسمان را؟/کز آن خندد که خنداند جهان را؟

تابســتان ها کافی اســت برای چند 
دقيقــه پنجره ها را بــدون توری باز 
بگذارید تا پشه ها بدون دردسر وارد 
خانه شوند و آسایش را از اهالی خانه 
بگيرند. برخالف پشه معروف برنامه 
مهمانی، این موجودات کوچک اجازه 
نمی گيرند و همين که فرصتی پيدا 
کنند، بدون جلب توجه، نيششــان 
را در دســت و پای آدم فرو می کنند. 
البته عوارض نيش پشه های معمولی 
و خانگی نهایتا کمی قرمزی و خارش 
است، اما در جماعت پشه، نوعی هم 
وجود دارد که ناقل بيماری اســت و 
دیگر شوخی بردار نيســت. شاید در 
خبرها خوانده باشيد که موارد ماالریا 
در ایران دارد افزایــش پيدا می کند. 
حتما این را هم می دانيد که عامل این 
بيماری، پشه آنوفل است. آنطور که 
آمارها می گویند، در سال1400 موارد 
مبتال به ماالریا در کشور به 1012نفر 
رسيده است. البته کليه موارد ماالریا 
»وارده از خارج کشــور« بوده و مورد 
بومی گزارش نشــده است. مبتالیان 

به ماالریا در 5ماهه نخست امسال هم 
1894نفر بوده اند. در سال های گذشته 
استان های سيســتان و بلوچستان، 
هرمزگان و جنوب کرمان بيشترین 
موارد ماالریای بومی کشور را داشتند. 
در مقابل اســتان های تهران، فارس، 
اصفهان، بوشهر و قم بيشترین موارد 
ماالریای وارده از خارج کشور را به خود 
اختصاص داده اند. بد نيست بدانيد که 
این بيماری با عالئم بسيار مشخص 
تب، لرز و تعریق متناوب شــناخته 
می شود، ولی ممکن است بيماری به 
فرم های مختلف هم خودش را نشان 
دهد. خوشــبختانه وزارت بهداشت 
اعالم کرده که از 3 سال پيش تا حاال 
هيچ مورد مرگ ناشــی از ماالریا در 
ایران اتفاق نيفتاده و   اکنون  پزشکان 
به ویژه در استان هایی که این بيماری 
بيشتر مشاهده شده، در حال آموزش 
هســتند تا موارد ماالریا را به سرعت 
تشخيص دهند  و درمان صحيح انجام 
و از برقراری چرخــه انتقال بيماری 

جلوگيری شود.

دغدغه

بده بزنیم

حافظ

ما بی غماِن مسِت دل از دست داده ايم
همراِز عشق و همنفِس جاِم باده ايم

ایالت های مختلفی در آمریــکا، اميدوارند که 
تعداد خودروهای بنزینی به زودی در جاده های 
آنهــا،  الاقل به نصف برســد. برنامــه آنها این 
اســت که خودروهای الکتریکی جایگزین این 
آالینده های متحرک شوند. این طرح با استقبال 
زیادی هم مواجه اســت اما یک بحران، پيش 
روی ایاالت و دولت فدرال است که می تواند این 
طرح های بلندپروازانه را به چالش بکشد؛ چطور 

باید این ماشين ها را شارژ کرد؟
طرح جایگزینی خودروهای فسيلی با نمونه های 
برقی  که اثر محيط زیستی بسيار چشمگيری 
دارند، مورد حمایت دولت فــدرال آمریکا هم 
هســت و جو بایدن رئيس جمهــور آن اخيرا 
گفته که به زودی ســفرهای جــاده ای در این 
کشــور، کامال برقی خواهند بود. در واقع طرح 
بلندپروازانه دولت آمریکا این است که 50درصد 
خودروهای صفر تا سال 2030ميالدی، برقی 
باشــند. اینکه آیا توليد این تعــداد خودروی 
برقی تا آن سال شدنی هست یا نه یک چالش 
اســت و اینکه چطور باید این خودردوها را در 
سراسر کشور شارژ شده نگه داشت یک چالش. 
دیگر کارشناسان می گویند با حمایت دولتی 
ازجمله حذف ماليات توليــد و خرید و فروش 
خودردوهای برقی، می توان اميــدوار بود که 
توليد این خودروها شــکوفا شود. پس چالش 
اصلی، همچنان شارژر اســت. دولت اميدوار 
است تا سال 2030ميالدی، 500هزار ایستگاه 
شارژ عمومی در سراسر آمریکا به بهره برداری 
برســد، آن هــم درحالی که هم اکنــون فقط 
50واحد این چنينی در سراســر آمریکا وجود 
دارد. این شکاف، به شــدت عميق است و نياز 
سرمایه گذاری های هنگفتی است  و تازه مشکل 

این اســت که واحدهای جدید، باید برخالف 
ایستگاه های فعلی، به سرعت خودروها را شارژ 
کنند و گرنه پاســخگوی نيازها نخواهند بود. 
دولت گفته اســت که می خواهد 1.5ميليارد 
دالر در مرحله اول به ایــاالت آمریکایی بدهد 
تا ایستگاه های عمومی شــارژ خودرو بسازند. 
بودجه کلی بــرای ایــن کار، 7.5ميليارد دالر 
اســت. اما حتی ابن بودجه هنگفت هم کافی 
نيست و گفته می شود تا بخش خصوصی وارد 
کار نشود، بحران برطرف نخواهد شد. انتظار این 
است که این شرکت های خصوصی، راه حل های 
خالقانه ای برای حل چالش هایی مثل محل و 
نحوه عرضه شارژر را پيش بگذارند. هم اکنون 
بيشتر مالکان خودروهای برقی، وسيله نقليه 
خود را در داخل خانه هایشان و با استفاده از یک 
واحد تعبيه شده در خود ماشين شارژ می کنند. 
اما تکليف آپارتمان نشــين ها و آنهایی که در 
خانه های اشتراکی زندگی می کنند چيست؟   
یک راه حل این است که شارژرها، تا جای ممکن 
به مردم نزدیک شــود. یک شرکت خصوصی 
طرحی عظيم دارد که با اســتفاده از فناوری ها 
بسيار مدرن، بزرگراه ها و خيابان های اصلی به 
شــارژرهایی عظيم تبدیل می شوند. طرح این 
شرکت این است که با اســتفاده فناوری های 
جدید، شــارژ مســتقيما از طریق ميدان های 
مغناطيسی تعبيه شده در خيابان ها و بزرگراه ها، 
به خودروها منتقل شود.  مسئله توزیع عادالنه 
شــارژر، از همين حاال به پدیده  ای اجتماعی 
تبدیل شده و فعاالن نژادی در آمریکا می گویند، 
به نظر می رسد در این مورد هم سفيدپوستان 
بيشتر از رنگين پوستان از شارژرهای عمومی 

بهره مند خواهند بود.

کنوشــا  شــهر کوچکی اســت در ایالت 
ویسکانسين. زادگاه »اورسن ولز« هميشه 
مورد تنفرش بود چــون مادر ولز در پاریس 
او را حامله شده بود و در ریودوژانيرو مراسم 
نامگذاری او انجام شد. ولز معتقد بود متولد 
شــدن او در کنوشــا بی عدالتی بزرگی در 
حق او بوده اســت. اما نابغه ها فقط از روی 

شکم سيری این غرها را می زنند! 
فرزند یک مخترع ماجراجو و یک پيانيست 
ارکســتر، اســتعداد مطلقــش را از همان 
خردسالی به رخ کشــيد. از 3سالگی روی 
صحنه تئاتر ظاهر شــد؛ در نقش کودکی 
حراف در نمایش مادام باترفالی. اما از همان 
ســال ها هم روحيه انحصار طلبی بی حد و 
اندازه اش را نشان داد. او اغلب برای دوستان 
یا خانواده اش نمایش های ســنگينی اجرا 
می کرد و تمام نقش هایش را هم به تنهایی 
بازی می کرد. 9ســاله بود که بــه تنهایی 
نمایش شاه لير را اجرا کرد و 10سالش بود 
که نمایش »دکتر جکيل و مستر هاید« را 
به کارگردانی و بــازی خودش روی صحنه 
برد. او حتی در نمایش های عروســکی هم 
تمام عروســک ها را خــودش می گرداند و 
جای همه آنها حــرف می زد. خيلی ها علت 
این روحيه انحصارطلبانه عجيب را در مرگ 
بسيار زودهنگام پدر و مادرش می دانستند. 
مادرش در 8ســالگی اش درگذشت و پس 
از آن همراه پدرش به سفرهای پر مخاطره 
دور دنيا دســت زد تا اینکه پدرش را هم در 
13سالگی از دست داد. به همين علت هاست 
که خيلی ها او را نابغه خودساخته می دانند؛ 
آدم غریبی که مسير طوالنی پيشرفت را با 
سرعتی بسيار حيرت انگيز طی کرد. ولز در 
16سالگی به جنبش تئاتر رادیکال نيویورک 
پيوست و از سردسته هایش شد. او همچنان 
که آرام آرام تبدیل به یکی از مشــهورترین 
چهره هــای تئاتر آمریکا می شــد، فعاليت 
موازی اش را در رادیو تعقيب کرد و با اجرای 
نمایش های رادیویی، شهرت زیادی به دست 

آورد. او در 20ســالگی تبدیل به 
مشهورترین کاراکتر رادیویی شد.

استعداد غيرقابل باور او در نمایش 
نهایتا او را به ســمت سينما کشاند. در 

25ســالگی و در اوج جوانی »همشــهری 

کين« را ساخت؛ برترین فيلم تاریخ سينما 
و کمال گرایانه ترین فيلم تمامی کارنامه ولز. 
ساخت فيلم نبوغ آسای »همشهری کين« 
آن هم در ســنی به این کمی بيش از آنکه 
برایش   خوش یمن باشــد، بدشانسی به بار 
آورد. ویليام راندولف هرســت،  روزنامه نگار 
قدرتمند، چارلز فاســتر کين - شخصيت 
اصلی فيلم - را بازسازی عمدی شخصيت 
خودبزرگ بين اش فــرض و تهدید کرد که 
عليه فيلم به قانون متوسل می شود. هرست 
کارهای زیادی کرد، مانع انعکاس نقدهای 
متعدد این فيلم شــد و نمایش عمومی آن 
را به تعویق انداخت و باعث شد همشهری 
کين کمتر دیده شود و کمتر مورد تحسين 
قرار بگيرد. اما درست بعد از همشهری کين 
بود که ولز طلسم شد؛ چراکه هميشه باقی 
فيلم هایش را با نخستين فيلم اش سنجيدند. 
دیگر ابداعات و خالقيت های سرسام آورش 
کمتر دیده می شــد و ولز آرام آرام به انزوا 
رفت. فيلم های بعدی او مانند آمبرسون های 
باشکوه، بانویی از شانگهای، بيگانه و مکبث 
با شکست در گيشه مواجه شدند درنهایت 
ولز   از هاليوود اخراج شــد. پس راهی اروپا 
شد و فيلم هایش را در محل با صدای دوبله 
و با لباس های اجاره ای یا حتی بدون لباس 
فيلمبرداری کرد و به دليل وقفه های مکرر 
برای تهيه پول، برای تهيه هر فيلم سال ها 
وقت گذاشت. ولز هنگام مرگ، چند پروژه 
ناتمام داشــت؛ از فيلمنامه و تکه های فيلم 
گرفته تا آثار نيمه تدوین شــده؛ فيلم هایی 
مثل پروژه جاه طلبانه »دن کيشــوت« که 
نيمه تمام ماند و جهان را در حسرت گذاشت. 
ولز تا زمان مرگش )ســال1985( نزدیک 
به 40ســال، هم مردی قدرتمند بود و هم 
بيگانه ای شکننده. هم شيادی بزرگ و هم 
آواره ای خانه به دوش؛ کسی که 2سال بعد 

از مرگش وقتی که خاکسترش را در 
اســپانيا به خاک می سپردند، بر 

گورش هيچ نامی حک نکردند.

تقویم / سالمرگ

خالق همشهری کین

بی تعارف و تکلــف ، مثل همین متن 
کوتاهی که می بینید. ما منتظريم تا 
نوشته هايتان درباره مسائل روزمره، 
مشکالت و دغدغه هايتان را برای ما 
ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور 
و طراحی هم هستید جايتان اينجا محفوظ است. متن يا 
طرح تان که آماده شد يک تماس  با شماره 23023636 

بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

سید جواد رسولی
کارشناس رسانه

وقتــی داریــد کتابی 
می خوانيــد و ناگهان 
اندیشــه دلپذیرتری 
بــه ذهنتــان خطور 
می کنــد، روحتــان 
بی درنگ به این اندیشه 
تازه می چسبد و کتاب 
را از یــاد می برد، حال 

آنکه چشمانتان ناخودآگاه 
کلمات و سطور را دنبال می کنند. بدین ترتيب، صفحه 
را به پایان می رســانيد، بی آنکه چيزی از آن فهميده 
باشــيد و اصاًل به یاد نمی آورید که چــه می خواندید. 
دليلش این است که روحتان به مالزم خود فرموده بود 
چيزی برایش بخواند، اما در باب این حضور غيابی که 
خود در پيش داشت خبری به وی نداده بود. بدین سان، 
»دیگری« ســرگرم مطالعه چيزی بود که روح به آن 

گوش نمی سپرد.

ایــن دنيایــی که ما 
توشــيم به درد کار 
نمی خــوره، قبل از 
من و تو همه  چيزش 
اختــراع شــده. اما 
دنيــای قصه تــو یه 

جوریه که خودت باید خلقش کنــی. اگه می خوای بِگرده، 
به اراده تو باید دور خودش بگــرده، وقتی می خوای آفتاب 
بشه، خورشيد باید بتابه، وقتی که نمی خوای بذار بره پشت 
ابرا، وقتی می خوای آسمون بباره باید بارون بياد، اما وقتی 

نمی خوای فقط اراده کن! بند مياد! 

اگزویه دومستر

ناصر تقوایی

سفر به دور اتاقم

دیالوگ

بوک  مارک

کاغذ بی خط

موتور در قامت وانت    عکس: همشهری/ رضا نوراله اول آخر

فراخوان
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رشد اختالالت شنوایی میان کارگران ایران

شهال کاظمی پور، جمعیت شناس در گفت وگو 
با ایســنا به بهانــه هفته ملی کــودک گفت: 
»18میلیون نفر از جمعیت کشور زیر 12سال 
ســن دارند که این میزان 21درصد از جمعیت کل کشــور را 
شامل می شود.« او افزود: »به  تفکیک جنسیت حدود ۹میلیون  
و ۳۰۰هزار نفر از آنها پســر و 8میلیــون  و ۷۰۰هزار نفر دختر 

هستند.«

استان های دارای بیشترین و کمترین جمعیت کودک
این جمعیت شــناس با بیان اینکه حدود یک پنجم از جمعیت 
کشور را کودکان تشکیل می دهند، درخصوص حضور کودکان 
به تفکیک هر استان گفت: »این موضوع کامال وابسته به باروری 
است. بر این اساس در استان هایی مانند سیستان و بلوچستان، 
هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد که میزان باروری آنها بیشتر 
است، سهم کودکان نیز بیشتر است و در استان های با باروری 
کم مانند گیــالن، مازندران، مرکزی و تهران، ســهم کودکان 
کمتر و تعداد ســالخوردگان بیشتر اســت.« به گفته کاظمی 
میانگین تعداد فرزندان در خانواده ها بین 2.5 تا ۳فرزند است: 

»هم اکنون 25میلیون خانوار در کشــور وجود دارند که به طور 
میانگین می توان گفت از هر 1.5خانوار حدود یک خانوار فرزند 

زیر 12سال دارد.«

پیش بینی وجود ۵00هزار کــودک بازمانده از تحصیل در 
کشور

این جمعیت شــناس در پاسخ به ســؤالی درخصوص وضعیت 
میزان تحصیالت کودکان ۶ تا 12ســال بیان کــرد: برآوردی 
در این زمینه انجام نشده اســت اما با توجه به اینکه آمارهای 
ســال1۳۹5 با ســال1۴۰۰ چندان تفاوتی ندارد، با استناد به 
آمارهای سال1۳۹5 می توان گفت از میان جمعیت زیر12سال، 
1۰میلیون از کودکان، بین ۶ تا 12ســال سن دارند که در این 
میان ۴درصد از پسران و ۶درصد از دختران غیرمحصلند و درس 
نمی خوانند. طبق این آمار می تــوان گفت که حدود 5۰۰هزار 

کودک در کشور به مدرسه نرفته اند یا از تحصیل بازمانده اند.

برآوردی از وجود یک میلیون کودک کار ایرانی
کاظمی پور ادامه داد: حدود 5۰۰هزار کــودک داریم که یا به 

مدرســه نرفته اند یا بازمانده از تحصیل هستند و تقریبا همین 
افراد کودکان کار را تشــکیل می دهند. عمدتا نرفتن کودکان 
به مدرســه به جز موضوع معلولیت، ناشی از »فقر« است. نکته 
دیگر این است که حتی غیر از این 5۰۰هزار کودک غیرمحصل، 
کودکان محصلی هم هستند که کودک کارند و عالوه بر کارهای 
درسی در ساعات غیر از مدرسه کار هم می کنند؛ اگر این افراد را 
هم درنظر بگیریم شاید حدود یک میلیون کودک کار در کشور 

داشته باشیم.

1۵درصد کودکان زیر12سال سوءتغذیه دارند
این جمعیت شــناس با اشاره به وضعیت ســالمت و بهداشت 
کودکان تصریح کرد: حدود 1۰درصد کودکان دچار کم وزنی و 
همچنین حدود 15درصد کودکان زیر 12سال دچار سوءتغذیه 
هستند. وی بیان کرد: اگر دولت ها دغدغه ای نسبت به کودکان 
دارند باید از زمان تولد آنها تا 5سالگی شــان کودکان را از نظر 
بهداشــت روانی و تغذیه حمایــت کنند. اگر جامعه ســالمی 
می خواهیم باید به بهداشــت و ســالمت کودکان توجه کنیم. 
کودکانی که متولد می شوند، چه بسا در خانواده های متمکنی هم 
متولد شده باشند اما ممکن است به روان و تغذیه  کودکان شان 
اشراف نداشته باشــند. کاظمی پور با بیان اینکه از نظر بیمه ای 
حدود 85درصد از مــردان، تحت پوشــش بیمه های درمانی 
هســتند، ادامه داد: اگر این نرخ را پدر محسوب کنیم، طبیعتا 

85درصد از کودکان نیز تحت پوشش بیمه درمانی هستند.

۹0درصد کودکان »خشــونت های کالمی« را تجربه 
می کنند 

ایــن جامعه شــناس در ادامه به خشــونت های کالمی و 
رفتاری که از ســوی خانواده ها به کودکان وارد می شود 
اشــاره کرد و گفت: چند سال گذشــته تحقیقی در شهر 
تهران انجام دادیــم و نتایج آن نشــان داد که ۷۰درصد 
خانواده ها بــا کودکان با خشــونت رفتار و آنهــا را تنبیه 
بدنــی می کنند. ۹۰درصــد کودکان نیز خشــونت های 
کالمی را تجربه کرده اند و اینها مسائلی است که باید روی 
آن کار کنیــم. کاظمی پور همچنین نســبت به وضعیت 
آلودگی های زیست محیطی انتقاد کرد و گفت: آلودگی های 
زیست محیطی روی رشد کودکان تأثیر بسزایی دارد و این 
در حالی است که نســبت به این موضوع توجه نمی شود. 
سال گذشته تنها چند روز از ســال هوای پاک داشتیم و 
این نگران کننده اســت. وقتی فرزندآوری تبلیغ می شود، 
الزم است به مباحثی همچون محیط پرورش و نگهداری 
از کودکان نیز ورود کرده و توجه داشت. وی تصریح کرد: 
بیماری آســم به دلیل همین آلودگی هــا در کودکان در 
حال افزایش است و همین که قد و وزن کودکان کمتر از 
استانداردهای جهانی است به دلیل آلودگی هایی است که 
روی رشــد آنها تأثیر می گذارد. وقتی می گوییم جامعه به 
جوان بالنده نیاز دارد، جوان بالنده همین کودکان هستند 

که می خواهند جامعه و آینده ما را تشکیل دهند.

رئیس اداره ســالمت گوش و 
شــنوایی وزارت بهداشــت از 
شیوع باالی کم شنوایی در میان 
کارگران خبر داد و گفت: براساس بررسی های 
انجام شده در میان اقشــار مختلف، اختالالت 
شــنوایی در 1۷درصد افرادی کــه در مراکز 

صنعتی حضور داشتند، وجود دارد.
سعید محمودیان معتقد است: اگر کارخانه ها و 
کارگاه ها نیز در این رابطه بررسی شوند، قطعا 
آمار اختالالت شــنوایی بین کارگران افزایش 

خواهد یافت.
کاهش شنوایی ناشی از ســروصدا، شایع ترین 
نوع کاهش شــنوایی در بین کارگران است و 
بررسی آسیب های ناشی از سروصدا در کارگران 
کارخانجات صنعتی به عنوان گامی نخست برای 
یافتن راه حل مناســب جهت کاهش ضایعات 

ناشی از آن است.
به گفته محمودیان، یکی از مهم ترین برنامه های 
جاری نظام مراقبت سالمت در وزارت بهداشت 
نیز حفــظ ســالمت نیــروی کار اســت که 
نظام ســالمت کشــور با همراهی و همکاری 
ســازمان های ذیربط این رســالت سنگین را 

مدیریت می کند.

دومین چالش پیش روی کارگران
 الناز حسینی، کارشــناس بهداشت حرفه ای 
معتقد اســت بعــد از کمردرد افت شــنوایی 
مهم ترین عارضه ای اســت که شاغالن گرفتار 
آن می شــوند و این عارضه در میان میلیون ها 
کارگری که در طول ســاعات کاری در معرض 
انواع سروصدا هستند، بیشــتر است. به گفته 

او، اگر ســروصدای محیط کار کنترل نشــود، 
می تواند منجر به از دست دادن دائمی شنوایی 
شود. حسینی با بیان اینکه افت شنوایی صنعتی 
یک بیماری شغلی است که حدود ۷۶درصد از 
کل گالیه های بیماری شغلی را شامل می شود، 
گفت: تشخیص آسیب برگشت ناپذیر به شنوایی 
افراد بر اثر صدا سخت و دشوار است؛ چراکه به 

مرور زمان ایجاد می شود.
در کنار سروصدا البته نقش مواد شیمیایی هم 
در کاهش شــنوایی کارگران بی تأثیر نیست. 
به گفته کارشناسان، مواد اتوتوکسیک که نوعی 
مواد شیمیایی خاص هستند در کنار سروصدای 
محیط کار باعث از دست رفتن شنوایی و کاهش 

تعادل شنوایی فرد می شود.
براساس آمار ســازمان بین المللی کار ساالنه 
2.۷8 میلیــون کارگــر از حوادث شــغلی و 
بیماری های ناشی از کار، جان خود را از دست 
می دهنــد و ۳۷۴میلیون کارگر نیــز دچار از 
کارافتادگی موقت و دائم می شــوند؛ لذا ایجاد 
یک محیط کاری ایمن و سالم یک اصل بنیادی 

و حق طبیعی افراد در محیط کار است.

13.1درصد کارگران دچار سنگینی گوش 
هستند

اســماعیل صحرایــی، یکی از فعــاالن حوزه 
کارگری با اشــاره به تحقیقــات علمی صورت 
گرفته میزان کاهش شــنوایی ناشی از کار در 
کارگران کارگاه های بــاالی 5۰نفر می گوید: 
»یافته هــای این تحقیق نشــان داد که میزان 
شیوع سنگینی گوش در کارگران 1۳/1درصد، 
احســاس صــدا در گوش بعــد از پایــان کار 

12/2درصد و وزوز گــــــــوش ۹/۶درصـد 
بـوده اسـت.« او با بیان اینکه صدا به عنوان یکی 
از عمده ترین عوامل بسیار مؤثر در محـیط کار 
و زندگی قادر اســت تعادل فیزیولوژیک انسان 
را مختل کند و سالمت روحـــی و جسمی فرد 
را به خطر اندازد، گفت: »به موازات پیشــرفت 
صنعت و جایگزین شدن دستگاه های پیچیده و 
مکانیکی به جای دستگاه های ساده، تعداد منابع 
تولید صدا با تراز شدت و توان و فشار بیشتر نیز 
افزایش یافته است و مسلماً در نتیجه این تحـول 
گریزناپذیر صنعتی زمینه ایجاد ناراحتی های 

ناشی از سروصدا بیشتر شده است.«
 کاهــش شــنوایی یــا کــری، تنهــا ارمغان 
آلودگی های صوتی در محل کار برای کارگران 
نیســت، بلکه طبق یافته های محققان اثرات 
سوء سروصدا روی انســان می تواند به صورت 
فیزیولوژیکی، روانــی و پاتولوژیکــی خود را 
نشان دهد. جمشــید یارمحمدی، کارشناس 
بهداشت محیط کار می گوید:»خستگی گوش 
زمانی که فرد احساس وزوز در گوش می کند، 
شــاخص ترین اثر فیزیولوژیکی صدا اســت و 
پس از شاخص خستگی گوش، تغییر در فشار 
خون دومین شاخص فیزیولوژیکی صدا تلقی 

می شود.«
او افزایــش تعــداد ضربــان قلب را ســومین 
اثر فیزیولوژیکــی صدا برشــمرد و گفت: »از 
عمــــده ترین اثرات فیزیولوژیکی دیگر صدا 
روی انسان می توان به عکس العمل های تنفسی، 
افزایش تنفس، تأثیر سوء روی دستگاه گوارشی 
و کم کردن میدان دید چشم انسان اشاره کرد.«

سروصدای بســیار محیط کار بر روان کارگران 

هم تأثیر منفــی می گــذارد؛ موضوعی که در 
قالب باال بودن مشکالت عصبی کارگران شاغل 
در محیط های پـــرسروصدا مطرح می شــود. 
یارمحمدی ادامــه داد: »با افزایش ســروصدا 
خستگی ناشــی از کار در محیط شلوغ بیشتر 
شــده و راندمان تولید به نحـــوی محسوس 
کاهش می یابــد.« حدمجاز تمــاس با صدا در 
محیط کار برای 8 ساعت کاری طبق استاندارد 
ACGIH برابر 85دسی بل اســت که به ازای 
افزایش هر ۳دســی بل به این عدد، مدت زمان 
تماس به نصف کاهش می یابد. کاهش شنوایی 
ناشــی از صدا، عمدتاً در فرکانس ۴۰۰۰هرتز 
آغاز می شود و شایع ترین شکایت افراد در درک 

مکالمات به خصوص صداهای زمینه ای است.
بعــد از اثــرات فیزیولوژیکی نوبت بــه اثرات 
پاتولوژیکی صــدا در محیط هــای صنعتی و 
کارگری می رســد؛ اثراتی که درواقع به عضو 
موردنظر آسیب می رسانند و عمدتاً کری های 
گوش ناشــی از ایــن اثرات هســتند. به گفته 
یارمحمدی این کری به عوامل مختلفی از قبیل: 
 تراز فشــار صوت، مدت زمان مواجهه با صوت، 
ســن فرد، وضعیت گوش میانی، حساسیت و 

استعداد شخصی او بستگی دارد.«

اثرات صدا بر روان انسان
صدمه به دستگاه شنوایی، تداخل با مکالمه، اثر 
روی اندام بینایی، اثر بر سیستم تعادلی، ناراحتی 
اجتماعی، اثرات عصبی، اثر روی الکترولیت ها، 
اثرات جانبی، اثرات روانی، اثرات فیزیولوژیک 
عمومی و اثر ذهنی صدا را می توان ازجمله اثرات 
صدا بر انسان و سالمت دانست؛ بنابراین بنا بر 

توصیه کارشناسان و پژوهشگران اگر می خواهید 
از این عوارض در امان باشید، بهتراست مواردی 
چند را رعایت کنید. یارمحمدی، کارشــناس 
بهداشــت محیــط کار در این بــاره می گوید: 
»کاهش صــدا در منبع تولید هنــگام نصب و 
تعمیر ماشین ها، به شکلی که تراز صدای کلی 
آنها اندازه گیری شود تا فرکانس های خطرناک 
تعیین شــده و با تعویض قسمت های مختلف 
پـــرسروصدای ماشین آالت ها، فرکانس های 
خطرناک تا حـد امکان حذف شوند. همچنین 
می توان با به کاربردن پا یه های فنری و الستیکی 
تا حد امکان صدا و ارتعاش را تقلیل داد  یا اینکه 
با استفاده از روش های دیگر مثل جوش دادن 
به جای پرچ کــردن، محکم کــردن صفحات، 
قــراردادن میله به صورت پشــت بند و افزودن 
مواد کاهش دهنده و خفه کننده صــدا عوارض 

صوتی را به میزان قابل مالحظه ای کم کرد.«
یارمحمدی جلـــوگیری از انتقـــال صـدا بـا 
افـــزودن فاصـــله دستگاه های مولد صدا و 
افراد، یا با ایجاد فاصلــه بین منبع تولید صدا و 
محیط کار با کمک دیوار سنگین به شرطی که 
خلل و فرج آنها کامال مســدود باشد را از دیگر 
راهکارهای کاهش ســروصدا در محیط های 
کارگری برشــمرد و افزود: »اســتفاده از مواد 
جاذب صوت ماننــد پشم شیشــه و پنبه راه 
خوبی اســت؛ چراکه با این روش صدای ناشی 
از انعکاس کاهش خواهد یافت.« او از کارگران 
می خواهد تا با اســتفاده از وســایل حفاظت 

فــردی، معاینات پزشــکی 
هر ۶مــاه یک بــار و... ضریب 
ســالمت خود را بــاال ببرند.
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گزارش

گزارش

خالصه گزارش

براساس بررسی های 
انجام شده در میان 

اقشار مختلف، 
اختالالت شنوایی 

در ۱۷درصد افرادی 
که در مراکز صنعتی 

حضور داشتند وجود 
دارد.

بعد از کمر درد، افت 
شنوایی مهم ترین 

عارضه ای است 
که شاغلین گرفتار 
آن می شوند و این 

عارضه در میان 
میلیون ها کارگری 

که در طول ساعات 
کاری در معرض 
انواع سر و صدا 

هستند بیشتر است.

 افت شنوایی 
صنعتی یک بیماری 

شغلی است که 
حدود ۷6درصد 
از کل گالیه های 
بیماری شغلی را 
شامل می شود. 
تشخیص آسیب 

برگشت ناپذیر 
شنوایی فرد در اثر 

صدا سخت و دشوار 
است چرا که به مرور 
زمان ایجاد می شود.

براساس آمار 
سازمان بین المللی 

کار ساالنه 
۲.۷۸میلیون کارگر 

از حوادث شغلی و 
بیماری های ناشی 
از کار جان خود را 
از دست می دهند 

و ۳۷۴میلیون 
کارگر نیز دچار 

ازکارافتادگی موقت 
و دائم می شوند.

میزان شیوع 
سنگینی گوش در 

کارگران ۱۳/۱درصد، 
احساس صدا در 

گوش بعد از پایان 
کار ۱۲/۲درصد 

و وزوز گوش 
9/6درصـد بـوده 

است.

حدمجاز تماس با 
صدا در محیط کار 

برای ۸ساعت کاری 
طبق استاندارد
ACGIH برابر 

۸۵دسی بل است 
که به ازای افزایش 

هر ۳دسی بل به 
این عدد، مدت زمان 

تماس به نصف 
کاهش می یابد.
کاهش شنوایی 

ناشی از صدا، 
عمدتاً در فرکانس 

۴هزارهرتز آغاز 
می شود و شایع ترین 

شکایت افراد در 
درک مکالمات 

به خصوص صداهای 
زمینه ای است.

  صادق ستاری فرد
 معاون تربیت بدنی و سالمت 

وزارت آموزش و پرورش
  زنــگ ورزش از ایــن بعــد در 
دوره ابتدایــی 2 زنــگ در 2 روز 
خواهــد بــود کــه بــا همــکاری 
و همراهــی خــوب معاونــت 
ابتدایــی این مهم اجــرا خواهد 
شــد. موضــوع تغذیــه رایــگان 
در مــدارس نیــز بــه  صــورت 
آزمایشــی در البرز و سیســتان 
و بلوچســتان بــرای ۷۵هــزار 
دانش آمــوز اجرا شــد. با توجه 
یــر آمــوزش و  بــه پیگیــری وز
در  ۱۱۵۰میلیــارد  پــرورش، 
بودجه برای این امر پیش بینی 
شــد، امــا تاکنــون تخصیصــی 

نداشتیم. )مهر(

  یونس عرب
 مدیرعامل و عضو هیأت 

مدیره انجمن تاالسمی ایران
داخلــی  تولیدکننــدگان  از 
تشــکر  تاالســمی  داروهــای 
می کنیم؛ چرا که در تحریم های 
ظالمانــه علیه کشــور و ممکن 
داروهــای  واردات  نبــودن 
بیماران تاالســمی، ممکن بود 
یــک نسل کشــی در بیمــاران 
تاالســمی اتفــاق افتــد. بایــد 
توجــه کــرد کــه ۸هــزار بیمــار 
تاالســمی بــه  دلیــل تحریم هــا 
آســیب دیدنــد و فوتی هــای 
زیادی هــم داشــتیم. بیمــاران 
تاالسمی برای تامین داروهای 
وارداتــی باید هزینــه ای بالغ بر 
ماهانــه تــا یــک میلیــون و ۵۰۰ 
هزار تومــان را پرداخــت کنند. 

)ایسنا(

نقل قول  

دکتر عبدالرضا میراولیایی، کارشــناس اداره 
مدیریت بیماری های قابــل انتقال از ناقلین 
وزارت بهداشت، با اشاره به تعداد موارد بیماری 
ماالریا در ایران، گفت: در سال 1۴۰۰ ابتالی   
1۰12نفر گزارش شده اســت. از این تعداد 
۹۰درصد موارد ماالریای ویواکس و 1۰درصد 
فالســیپاروم یا ماالریای توأم )فالسیپاروم+ 
ویواکس( بوده است. البته کلیه موارد ماالریا 
»وارده از خارج کشــور« بــوده و مورد بومی 
گزارش نشده اســت. موارد ماالریای 5ماهه 
نخست امســال نیز 18۹۴نفر گزارش شده 
است. در سال های گذشته استان های سیستان 
و بلوچســتان، هرمزگان و جنــوب کرمان 
بیشترین موارد ماالریای بومی کشور را به  خود 
اختصاص داده اند. در مقابل استان های تهران، 
فارس، اصفهان، بوشهر و قم بیشترین موارد 

ماالریای وارده از خارج کشور را داشته اند.
مسئله بســیار مهم این اســت که درصورت 
فراهم شدن شرایط مناســب محیطی و نیز 
وجود مخزن انگلــی بیماری و پشــه ناقل، 
چرخه انتقال ماالریا می تواند حتی در مناطق 
عاری از انتقال محلی ماالریا در اســتان های 
مذکور و نیز ســایر مناطق با پتانسیل انتقال 
همچون استان های فارس، خوزستان و بوشهر 

مشکل آفرین شود. )ایسنا(

 خبر

آمار ماالریا رو به 
افزایش است

والدت در ســال گذشته ثبت شده 
اســت. اســتان تهران با ۱۴۴هزار و 
۹۳۹نفــر، اســتان خراســان رضوی 
بــا ۱۰۷هــزار و 2۹نفــر و اســتان 
خوزســتان بــا ۹۱هــزار و 2۰۴نفر در 
رتبه هــای اول تــا ســوم بیشــترین 
تعداد والدت در سال گذشته و در 

بین استان ها قرار داشته اند.

 ۱۱۶هزار
 و ۲۱۱

مورد

تعــداد فوتی هــای ثبــت شــده در 
ســال ۱۴۰۰بــوده اســت. اســتان 
تهــران بــا ۸۹هــزار و ۶۴۸فــوت، 
استان خراســان رضوی با ۴۴هزار 
و 2۶2فــوت و اســتان اصفهــان بــا 
۳۵هــزار و ۸۸۷فــوت به ترتیــب 
باالترین میــزان فوت در کشــور را 

به  خود اختصاص داده اند.

۵۴۴هزار
 و ۵۱۵

مورد

در استان ســمنان، ایالم با ۷هزار 
و ۷۶2 نفر و کهگیلویه و بویراحمد 
با ۱۰هــزار و ۴۴۱تولــد به ترتیب در 
کل والدت های سال گذشته رتبه 
کمتریــن والدت را داشــته اند. در 
ســمنان از ۷هــزار و ۳۳۳ والدت 
۳هــزار و ۷۶۳نفــر مــرد و ۳هــزار و 

۵۷۰نفر زن بوده اند.

در اســتان تهران در ســال ۱۴۰۰در 
تهران ثبت شــده که این باالترین 
نــرخ فــوت میــان استان هاســت. 
استان خراســان رضوی با ۴۴هزار 
و 2۶2فــوت و اســتان اصفهــان بــا 
۳۵هــزار و ۸۸۷فــوت در رتبه های 
بعــدی باالتریــن میــزان فــوت در 

سال ۱۴۰۰قرار گرفته اند.

7هزار 
و ۳۳۳

نفر

۸۹هزار و 
۶۴۸
فوت

عدد خبر

کاهش شنوایی ناشی از سروصدا، شایع ترین نوع کاهش شنوایی در بین کارگران است

یک پنجم جمعیت ایران »کودک« هستند
به مناسبت »روز ملی کودک« عنوان شد

منبع: سازمان ثبت احوال کشور

مظلومان آشوب های اخیر 
چه کسانی بودند؟

 بسته حمایتی مهاجرت
 به پلتفرم های داخلی

  شهر زیرزمینی
 با معماری باشکوه ایرانی

در جریان اغتشاشات اخیر طبقات مختلف 
مردم و پلیس مورد  ظلم واقع شدند

کسب وکارهای اینترنتی که به پلتفرم های داخلی 
مهاجرت کنند مشمول معافیت می شوند

تغییر رویکرد طراحی ایستگاه های متروی تهران به عنوان 
مهم ترین و پرمخاطب ترین ُمد حمل ونقل عمومی
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در جریان اغتشاشات و آشوب های 

گزارش
اخیر که در ابتدا به بهانه مرگ مهسا 
امینی صورت گرفت و بعدها برای 
همه مردم مشخص شد که دســت عوامل بیگانه، 
تروریست ها و مخالفان نظام جمهوری اسالمی در کار 
بوده، بسیاری آسیب دیدند؛ چه حافظان امنیتی که 
شهید شدند و چه افراد بی گناهی که به ناحق اسیر 
سیل ناامنی ناشی از آشوب ها قرار گرفتند. در واقع در 
این نقشه از پیش طراحی شده که همچون دفعات 
گذشته دشمنان تالش داشــتند در قالب آن کیان 
نظام را نشانه بگیرند، باعث شد عده ای مورد ظلم واقع 
شوند. رهبر معظم انقالب در سخنان مهمی درباره 
حوادث اخیر کشــور فرموده اند: »...در این حوادث 
بیش از همه به سازمان انتظامی کشور و به بسیج و به 
ملت ایران ظلم شد... .« با این حال این دیدگاه کلی 
وجود دارد که در جریان این رویداد آشــوبی ظلم 
عمومی صورت گرفت که بیشتر از هرکس دیگر این 
رهبری نظام بود که بــه جهات هتک حرمتی که به 
ایشان شد مورد ظلم قرار گرفت. اگر مسئله شایعات 
پیرامون بیماری ایشان و گردابی که رسانه های معاند 
درباره وخامت حال ایشان را نیز به رویدادهای اخیر 
اضافه کنیم، خواهیم دید که چقدر به شخص ایشان 
نیز ظلم شــده اســت. چقدر مخالفان و دشمنان 
شایعه سازی  کردند، چقدر در این رویدادها به ناحق 
اصل و کیان نظام مورد هجمه و تهاجم قرار گرفت و 
چقدر حال دل وطن پرستان و دینداران واقعی از این 
اتفاقات بد شــد. تمام اینها ظلمی است که صورت 
گرفت و این ظلم هیچ گاه از حافظه تاریخی مومنین 

و ملت ایران پاک نخواهد شد.

ظلم فراگیر در جریان اغتشاش
مرگ مهســا امینی بهانه بود. این گزاره ای است 
که امروز همــه مردم در هر جایــی به آن معترف 
هســتند. حتی معتقدند که حجاب هم بهانه بوده 
و این آشوب ها نقشــه پیش طراحی دشمن بوده 
اســت. همانطور که رهبر معظم انقالب درباره آن 
فرموده اند: »...این اغتشاش ها و ناامنی ها، طراحی 

آمریکا و رژیم غاصب و جعلی صهیونیســتی بود و 
حقوق بگیران آنها و برخی از ایرانی های خائن در 
خارج به آنها کمک کردند. اگــر قضیه این دختر 
جوان هم نبود، بهانه دیگــری به وجود می آوردند 
تا امسال در اول مهر، در کشور ناامنی و اغتشاش 
ایجاد کنند... .« علیرضا سلیمی، نماینده مجلس در 
این زمینه به همشهری می گوید: اتفاقات اخیر قطعا 
نقشه از پیش طراحی شده دشمن بود. طبیعی هم 
هســت که وقتی ظلمی صورت می گیرد سرمنشا 
آن منبعی است که آن را گســترش می دهد. در 
جریان آشوب ها نیز دیدیم که چطور روال امنیت 
مردم مورد خدشه واقع شد، عده ای مجبور شدند 
کسب وکار خود را زودتر تعطیل کنند، نظم جامعه 
به هم خــورد و چگونه آنهایی کــه زندگی عادی 
خود را داشــتند مورد ظلم واقع شدند. در واقع به 
همه آنهایی ظلم شد که خواهان آرامش و امنیت 
بودند. ضمن اینکه نیروی انتظامی به عنوان رکن 
امنیت ســاز جامعه مورد ظلم واقع شد، همانگونه 
که رهبــر معظم انقالب فرمودنــد. در واقع وقتی 
چنین حوادثی در جامعه اتفــاق می افتد تمامی 
ارکان، بخش ها و اعضای جامعــه مورد ظلم واقع 
می شــوند؛ چرا که حق طبیعی زندگی امن از آنها 

گرفته می شود.

اصل نظام مورد ظلم واقع شد
علیرضا نظری، نماینده مجلس همچنین به همشهری 
می گوید: آشوب ها و اتفاقات اخیر بخشی از پازل چیده 
شده دشمنان بود تا در هنگامه بازگشایی مدارس و 
دانشــگاه ها به اصل نظام ضربه بزنند. وجود برخی 
مشکالت اقتصادی و معیشتی نیز بهانه هایی بود که 
آنها آتش این آشوب را شعله ورتر کنند. در واقع جریان 
خانم امینی نیز بهانه بود. حاال اگر این خانم امینی هم 
نبود قطعا یک قضیه دیگری را می ساختند. در این 
میان البته که به پلیس، گشت ارشاد، حتی به اصل 

نظام و ارزش ها و باورهای مردمی ظلم شد.
نظری افزود: در واقع نخســتین مظلوم در جریان 
رویدادهای اخیر، نظام جمهوری اســالمی اســت. 

نظامی که تمام تالشــش دفاع از ارزش های دینی، 
حفظ امنیت شــهروندان و کرامت انسانی است در 
این 2هفته آشوب در کشــور مورد ظلم قرار گرفت؛ 
ارزش هایی که مطالبه ملت و قانون اساســی است. 
قانونی که پلیس پیش برنده آن است. پلیسی که در 
جریان این اغتشاشات مورد ظلم، به تعبیر رهبر معظم 
انقالب قرار گرفت و شاهد بودیم که چه تعداد شهید 
و مجروح  شدند و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. با 
این حال باید این سؤال را پرسید که آیا پلیسی که 
قریب به 30هزار ماموریت روزانــه در قالب پلیس 
راهور، اجتماعی، گذرنامه و امنیت مرزی در سراسر 
کشــور انجام می دهد باید اینچنین مورد ظلم قرار 
گیرد؟ آیا رواست که به حافظان امنیت مردم هجمه 
وارد شــود؟ در واقع آنهایی که این ظلم ها را کردند 
نگاه روشنی ندارند و اصال نمی دانند آب به آسیاب 
کدام دشمن می ریزند؟ عده ای حتی نمی دانستند 
که فریب خورده کدام حیله هستند؟ درواقع گرفتار 
بی بصیرتی شــدند. از ایــن رو در ماجراهای اخیر 
هم به مردم هــم به نظام و هم بــه حافظان امنیت 
ظلم شد. باید گفت آنهایی که دست به نقد مسائل 
مغرضانه زدند و با کنایه در آتش آشوب ها دمیدند و 

در خون های ناحقی که ریخته شد و جان و ناموس 
مردم را مورد ناامنی قرار دادند، مسئول هستند.

دنباله رو ظلم نباشیم، ظلم شناس باشیم
همه آنها کــه بی محابا و در همان لحظات نخســت 
مرگ خانم امینی قضاوت کردند به نوعی در این ظلم 
شریک هستند. حســین گودرزی، عضو کمیسیون 
اجتماعی مجلس معتقد است که »نیروی انتظامی 
حافظ امنیت، جان و مال مملکت اســت و حقشان 
نبود که نخبگان، سلبریتی ها و کسانی که در مملکت 
مسئولیت داشــتند اینقدر بی محابا و قبل از روشن 

شدن زوایا بر آنها بتازند.«
آنانی هم که قضاوت نادرســت کردند و شایعه سازی  
کردند در این ظلم دخیل هستند؛ چه آنانی که به بانوان 
محجبه در خیابان حمله کردند و چادر کشیدند چه 
آنانی که شعارهای رکیک سر دادند. همه ظلم کردند 
و قطعا تمامی آنانی که در این آب و خاک هســتند 
مورد ستم واقع شدند. بنابراین هوشیاری و آگاهی امروز 
بهترین راهکار برای مقابله با ظلمی است که لیدرهای 
آشوب در پی آن هستند. در واقع خاموشی آشوب ها 

نیاز به بیداری مردمی و همگانی دارد.

مظلومان آشوب های 
اخیر چه کسانی بودند؟

در جریان اغتشاشات اخیر طبقات مختلف مردم، پلیس و تمامی 
نهادهای حافظ امنیت مورد  ظلم واقع شدند. دامنه این ظلم به حدی 

بود که اصل نظام نیز مورد این ستم واقع شد

عالقه مندیم انتخابات با قانون 
جدید برگزار شود 

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره اینکه 
شــورای نگهبان با خواصی که باعث هرج و مرج در کشور 
شدند، چه برخوردی خواهد کرد، گفت: »معیارهای قانونی 
روشن است. اگر اقدامی برخالف قانون باشد و توسط مراجع 
ذیربط اعالم شود، شورای نگهبان هم بررسی خواهد کرد.«

مهدی طحان نظیف در واکنش به ســؤالی مبنی بر اینکه 
اگر مجلس در قالب طرح یا الیحه موضوع گشــت ارشاد 
را اصالح کند، آیا شــورای نگهبان آن مصوبه را می پذیرد 
یا خیر، گفت: »اختیار قانونی مجلس اســت که از طریق 
طرح و الیحه موضوعی را تصویب و اصالح کند. باید صبر 
کنیم و در صورت تصویب این موضوع در مجلس، اظهارنظر 

می کنیم.«
سخنگوی شورای نگهبان افزود: »اکثر ایرادات ما به طرح 
شفافیت قوای سه گانه برطرف شــده است. هفته گذشته 
جلسه کمیســیون مجلس در این باره برگزار شد و مصوبه 
کمیسیون در صحن مجلس بررسی خواهد شد. نسبت به 
ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به طرح شفافیت باید از خود اعضای مجمع یا نمایندگان 
مجلس سؤال کنید که آیا مجلس آن ایرادات را رفع کرده 

است یا خیر؟« 
وی ادامه داد: »مواضع شورای نگهبان در بیانیه ای درباره 
حوادث اخیر مطرح شــد. ما معتقدیم آنچه در هفته های 
اخیر اتفاق افتاد، فراتر از یک اعتراض به شکل متعارف بود. 
اعتراض براساس قانون سازوکارهای خودش را دارد، اما این 
اعتراضات توسط عده ای و با پشتیبانی بیگانگان تبدیل به 
اغتشاش شد. البته مردم صف خود را از آنان جدا کردند و 

دشمنان ناکام شدند و به اهداف خود نرسیدند.«
سخنگوی شــورای نگهبان در واکنش به ســؤالی مبنی 
بر اینکــه برخی از نمایندگان مجلس پیــرو حوادث اخیر 
مطالب غیرمســتندی را مطرح کردند و آیا این اظهارات 
در تأیید صالحیت آنان تأثیر دارد، گفت: »براســاس اصل 
۸۶ قانون اساســی نمایندگان در اظهارنظر آزاد هستند و 
در چارچوب قانون می توانند اظهارنظر کنند. اگر اظهارات 
افراد برخالف قانون باشــد، از ســوی مراجع قانونی به ما 
اعالم می شود و ما در بررسی صالحیت ها به آنها رسیدگی 
می کنیم. اگر برخالف قانون انتخابات اقدامی انجام شــده 
باشد، مبنای عمل ما قرار می گیرد.« طحان نظیف درباره 
آخرین وضعیت طرح اصالح قانون انتخابات، گفت: »گویا 
طرحی در مجلس در این باره در حال بررســی است و در 
کمیسیون شوراها پیشرفت هایی داشته است. ما هم منتظر 
هستیم. ما عالقه مندیم که ســال آینده انتخابات با قانون 

جدید برگزار شود.« / مهر 

محمد شیرازی
رئیس دفتر فرمانده کل قوا

با اطالعاتی که من دارم در حوزه هوایی 
به زودی به وضعیتی خواهیم رسید که 
تمام تجهیزات مورد نیاز خود را نه تنها 
می توانیم تولید کنیم بلکــه قادریم به 
مرحلــه صــادرات برســیم. بــه زودی به 
جایگاهی خواهیم رســید که بســیاری 
برای استفاده از علم و دانش و فناوری 
بومی به سمت ما بیایند و دست تمنا 

به سوی ما دراز کنند./ فارس

وحید جالل زاده
رئیس ستاد برگزاری ۱۳ آبان

آمریکایی هــا روزی بــا کودتــا و جنــگ 
خواستند نظام ما را ساقط کنند و یک 
زمانی ســعی کردند نظــام را بــا تحریم 
تضعیــف کننــد. در ســال ۸۸ تصــور 
کردنــد می شــود نظــام را اســقاط کــرد 
اما آن هم محقق نشد و در کل در همه 
حوزه هــا نقــش اول دشــمنی را آمریکا 

داشته است./ ایسنا

شورای نگهباننقل قول خبر

حمله به مراکز دیپلماتیک ایران
با حمایت غرب

 ســخنگوی وزارت امور خارجه در فضای مجازی نوشــت:
» اخیرا تعرض های خشــونت آمیز دیگری هم به مقرهای 

دیپلماتیک ما در اروپا صورت گرفته است.«
ناصر کنعانی با اشــاره به اینکه تعرض به مراکز دیپلماتیک 
ایران ابعاد خشنی داشته است آورده است: »در یک حادثه 
امنیتی جدی در سفارت ما در کپنهاگ، یک مهاجم تالش 
کرد تا ســفیر ما را که اتفاقا یک زن هم هست، با چاقو مورد 
حمله قرار دهد که خوشــبختانه در این کار ناکام ماند. این 
تعرض به مکان دیپلماتیک، تازه ترین مورد از اقدامات خشن 

و غیرقانونی اخیر علیه ایران در اروپا است.«
وی ادامه داد:» حمالت اخیر به مراکــز دیپلماتیک ایران با 
حمایت سیاسی غرب از اغتشاشــگران در ارتباط مستقیم 

است که این موضوع غیرقابل  کتمان است.«
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تأکید کرد:»دولت های میزبان 
نســبت به حفاظت از اماکن دیپلماتیک و دیپلمات ها تعهد 
قانونی دارند. انتظــار می رود که بدون فــوت وقت، چنین 

کنند.« / ایرنا 
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اختــال و قطعــی اینترنت طی 
هفته های گذشــته و خسارت به 
کسب وکارهای اینترنتی واکنش 
دولت و بخش خصوصی را در پی داشــته اســت. 
بخش خصوصــی آمارهای مختلفی از خســارات 
کســب وکارهای اینترنتی را منتشر کرده و دولت 
هم وعده داده که با روش های مختلف، خســارت 
فعاالن این بخــش از اقتصــاد کشــور را جبران 
می کند. هفته گذشــته وزیر اقتصاد و دارایی طی 
یک نشســت خبری با پذیرش تلویحی خســارت 
بــه کســب وکارهای اینترنتی به خاطــر قطعی و 
اختال اینترنت از تاش دولــت برای جبران این 
خسارات خبر داد. احســان خاندوزی به جلسه ای 
که با وزیر ارتباطات برگزار شــده اشــاره و اعام 
کرد که تصمیم گرفته شــده از ابزارهای متفاوت 
مانند مشــوق های مالیاتی برای جبران ضررهای 
کسب وکارهای اینترنتی اســتفاده شود و مصوبه 
نهایی آن در روزهای آینده آماده خواهد شد. با این 
حال، وزیر ارتباطات روز گذشته با تأکید بر همین 
موضوع از تهیه بسته حمایتی برای کسب وکارهایی 
که به پلتفرم های داخلی مهاجرت کنند خبر داد و 
این بسته را شامل معافیت مالیاتی و تسهیاتی از 
این قبیل دانســت. این در حالی است که سازمان 
نظام صنفی رایانــه ای تهران روز گذشــته با ارائه 
یک گزارش آماری و تحلیلی جزئیات خسارات به 

کسب وکارهای اینترنتی را تشریح کرد.

حمایت در ابهام
به گزارش همشــهری، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطاعات روز گذشته در حاشیه مراسم افتتاح سایت 
مرکز کنترل، عملیات و بهره برداری از ماهواره های 
سنجشــی ایران با نــام »خیام« به پرســش های 
خبرنگاران پاســخ داد. عیســی زارع پور در پاسخ 
به پرســش رســانه ها که موضوع جبران خسارات 
وارده به کســب وکارها در چه وضعیتی اســت، با 
اشــاره به تعامل خوبی که با وزارت امور اقتصادی و 
دارایی در این خصوص صــورت گرفته، از برنامه ای 
برای کســب وکارهایی که به پلتفرم هــای داخلی 
مهاجرت کنند خبر داد. به گفته او »با کمک وزارت 
اقتصاد یک بسته حمایتی مانند معافیت مالیاتی و 
تسهیاتی از این قبیل، برای کسب وکارهای اینترنتی 

پیش بینی شده است.« این در حالی است که احسان 
خاندوزی، هفته گذشته و زمانی که از جبران خسارت 
کسب وکارهای اینترنتی سخن می گفت، این حمایت 
را به مهاجرت این کسب وکارها به پلتفرم های داخلی 

مشروط نکرده بود.
وزیر ارتباطات همچنین هفته گذشــته در حاشیه 
هیأت دولت در گفت وگو بــا خبرنگاران گفت: »ما 
تاش خود را خواهیم کرد که کسب وکارها آسیب 
نبینند. از این رو ظرفیت هــای الزم را در پلتفرم ها 
و ســکوهای داخلی فراهم می کنیم تا مردم برای 

برقراری ارتباطات خود به مشکل برخورد نکنند.«
زارع پور در ادامه با تأکید بر اینکه هزینه خســارت 
به کسب وکارهای مجازی بر عهده کسانی است که 
اغتشاش ها را به وجود آورده اند، گفت: »پیشنهاد من 
به عنوان یک کارشناس این است که کسب وکارها 
روي فضاهایی که پایبند به قوانین کشور جمهوری 
اسامی ایران نیست، سرمایه گذاری نکنند. هرچند 
که اگر مجدد باز شــود، بــاز هم ممکن اســت با 

محدودیت هایی مواجه شوند.«

میزان خسارت به کسب وکارها
ســازمان نظام صنفی رایانه ای اســتان تهران تأثیر 
محدودیت  های اینترنتی بر کسب وکارها را از منظر 
کاهش درآمد، افزایش هزینه  یا اختال در عملیات 
جاری شرکت، از طریق نظرسنجی از آنها و با استفاده 
از ابزار پرسشنامه بررسی کرده است. این نظرسنجی 
با مشارکت 104شرکت زیرمجموعه سازمان از تاریخ 

7مهر 1401تا 10مهر 1401انجام شده است.
براســاس برآورد صورت گرفته دربــاره تأثیر ادامه 
این محدودیت ها بــر ترکیب فروش از دســت رفته 
و هزینه اضافه شــده کســب وکارها، روزانه حداقل 
50میلیون تومان و حداکثر بیش از 500میلیون تومان 
به مشاغل خسارت وارد می شــود. یکی از مهم ترین 
پرسش هایی که شرکت های عضو نظام صنفی رایانه ای 
تهران به آن پاسخ داده اند تأثیر محدودیت ها بر فروش 
آنهاست. در بخشی از این گزارش آمده است که بیش 
از 41درصد شرکت ها ۲5 تا 50درصد درآمد خود را در 
این مدت از دست داده اند و حدود 47درصد هم بیشتر 
از 50درصد کاهش فروش داشــته اند. این در حالی 

است که 11درصد شرکت ها، کسب وکارهایی هستند 
که کمتر از ۲5درصد درآمد خود را از دست داده اند و 
ممکن است تحت تأثیر نوسان های کوتاه مدت باشند.

خسارت به کسب وکارهای مرتبط
امــا محدودیت های فعلــی تنها کســب وکارها را 
تحت تأثیر قرار نداده و شــرکت پســت هم از زیان 
دیدن این شرکت خبر داده است. مدیرعامل شرکت 
ملی پســت و معاون وزیر ارتباطات طی نشســت 
خبری که به مناسبت روز جهانی پست برگزار شد 
به کاهش درآمد این شــرکت طی ۲هفته گذشته 
خبر داد. محمود لیائی در این نشست گفت: »با توجه 
به اختال اینترنت در ۲هفته گذشته و فیلتر شدن 
پلتفرم های خارجی مثل اینســتاگرام و واتســاپ، 

درآمد شرکت پست یک سوم کاهش یافته است.
او به این ترتیب نتیجه گرفته است که »این موضوع 
نشان می دهد یک سوم مرسوله های پستی و معامات 
از طریق اینترنت بین الملــل و پلتفرم های خارجی 

انجام می گرفته است«.

بسته حمایتی مهاجرت به پلتفرم های داخلی
وزیر ارتباطات می گوید کسب وکارهای اینترنتی که به پلتفرم های داخلی مهاجرت کنند مشمول معافیت های مالیاتی و 

تسهیات دیگر می شوند

دعوای پیام رسان ها برای کاربر 
مدت کوتاهی پس از آنکه پاول دورف، بنیانگذار و مدیرعامل 
تلگرام در کانال خود واتساپ را پیام رســانی نا امن خواند 
اکنون مدیرعامل واتساپ دست به یک ضدحمله زده است.

تلگرام و واتساپ اکنون بزرگ ترین رقبای بازار پیام رسان ها 
در جهان هستند. درحالی که واتساپ رایگان است، تلگرام 
به زودی ســرویس پولی خود را راه اندازی کرده و وارد فاز 

درآمدزایی می شود.
به گزارش همشــهری، در یک حمله کم ســابقه و شدید 
مدیرعامل تلگرام به تازگی در پست جدید کانال خود نسبت 
به امنیت واتساپ هشدار داده و گفته  است هکرها از طریق 
این پیام رســان می توانند به تمام اطاعات گوشی کاربران 

دسترسی داشته باشند.
به دنبال این ماجرا، »ویل کاتکارت«، مدیرعامل واتساپ در 
رشته توییتی اعام کرده که تلگرام یک نسخه از پیام های 

کاربران را ذخیره می کند.
او در توییتر نوشت: »من از تلگرام برای کارهای خصوصی 
خود استفاده نمی کنم. برخاف واتســاپ، تلگرام به طور 
پیش فرض از قابلیت رمزگذاری سرتاســری پشــتیبانی 
نمی کند و هیچ راهی بــرای فعال کــردن آن در گروه ها 
وجود ندارد. این یعنی تلگرام یک کپی از پیام های شما نگه 

می دارد و این موضوع باعث نگرانی من می شود.«

مدیرعامل واتســاپ اعام کرده که بنیانگــذار تلگرام این 
حمات را برای افزایش کاربران خــود و در واقع مهاجرت 

کاربران سنتی این پیام رسان به تلگرام مطرح می کند.
او نوشــت: باور دارم که پاول ادعاهای خود را برای رشــد 
برنامــه اش مطرح کرده اســت. دیدن این موضــوع واقعا 
ناراحت کننده اســت که تلگــرام تاش می کند بــا ارائه 
اطاعات نادرســت به عنوان یک تاکتیک برای رشد خود 

استفاده کند.
او در ادامه به  گفته های »ماکســی مارلینسپایک«، خالق 
سیگنال اشاره کرده است. بنیانگذار سیگنال سال گذشته 
در توییتر خود اعام کرده بود که تلگرام با وجود قابلیت های 
خارق العاده خود، از نظر حفظ حریم خصوصی و جمع آوری 

داده ها، انتخاب بسیار بدی به  حساب می آید.
تلگرام توانسته است با سرعت باال و قابلیت های زیاد خود 
نظر بســیاری از کاربران در جهان را به  خــود جلب کند. 
واتساپ اما حمایت متا را دارد و هر چند از نظر قابلیت های 
فنی خیلی پیشرفته به  حساب نمی آید، اما کاربران زیادی 

را جذب خود کرده است.
به گزارش همشهری، دورف در پســت خود گفته بود که 
چندی پیش هکرها با اســتفاده از یک آســیب پذیری در 
واتساپ کافی بود برای کنترل کامل گوشی کاربران، فقط 
یک ویدئوی مخرب به آنها ارسال کرده یا تماس تصویری 

برقرار می کردند. 
مدیرعامل تلگرام ادعا کرده است که این مشکات امنیتی 
بزرگ حتی پس از به روزرســانی و دریافت آخرین نسخه 
اپلیکیشن واتســاپ نیز برطرف نخواهد شد. چندی پیش 
پرونده هک گوشــی خبرنگاران و فعاالن مدنی توســط 
بدافزاری ســاخته شده توسط یک شــرکت صهیونیستی 
جنجالی شد. این بدافزار از نقص امنیتی در واتساپ برای 
دسترســی به اطاعات کامل گوشــی کاربران اســتفاده 

می کرد.
تلگرام به تازگی سرویس پریمیوم خود را راه اندازی کرده و 
کاربران با پرداخت حق اشتراک می توانند خدمات بیشتر 
و کامل تری را دریافت کنند. این پیش بینی وجود دارد که 
واتساپ هم دســت به چنین اقدامی برای درآمدزایی خود 
خواهد زد. پیام رسان ها تبدیل به یکی از اصلی ترین نیازهای 
کاربران تلفن همراه در جهان شــده است و بسیاری آن را 

جایگزین تماس تلفنی و پیامک کرده اند.

محدودیت های آمریکا برای فروش 
تراشه به چین 

جنگ تراشــه میان چین و آمریکا وارد فاز جدیدی شــده 
اســت. هر چند طی چند ســال اخیر این ماجرا همیشه 
وجود داشته اســت اما اکنون دولت آمریکا قانون جدیدی 
وضع کرده که براســاس آن تولیدکننــدگان برای فروش 
تراشــه  و نیمه هادی ها به چین باید مجــوز دریافت کنند. 
براساس گزارشــی که وال اســتریت ژورنال منتشر کرده 
براســاس قوانین جدید، تولیدکنندگان آمریکایی تراشه و 
نیمه هادی ها مثل اینتل و Micron پیش از فروش و ارسال 
نیمه رساناها و تجهیزات ساخت تراشه به شرکت های چینی، 
باید از وزارت بازرگانی آمریکا مجوز بگیرند. به عاوه، در این 
قوانین شرکت های بین المللی هم از فروش تراشه هایی که 
حاوی فناوری های آمریکایی هستند، به شرکت های چینی 
منع شده اند. یکی از مهم ترین رقابت های تکنولوژیک بین 
غول های فناوری دنیــا )عمدتا آمریــکا و چین( موضوع 
ساخت تراشه ها است که در صنایع الکترونیک و دیجیتال 
کاربرد بسیاری داشته و البته داشتن نیمه هادی از ملزومات 

ساخت آن به شمار می آید. 

روز گذشــته مرکــز کنتــرل و عملیــات 
ماهواره های سنجشی راه اندازی شد. 
ایــن مرکــز براســاس اســتانداردهای 
جهانی راه اندازی شــده و تا پایان سال 
3مرکــز دیگــر در ســایر نقــاط کشــور 
راه انــدازی می شــوند. مرکــز افتتــاح 
شده متشکل از 3سالن اصلی کنترل 
ماهواره و طراحی ماموریت، تله متری 
و ارســال و دریافــت تصاویــر ماهــواره 

است.

 3 
مرکز کنترل

فنــاوری  زیســــت  توسعــــه  ســتاد 
معــــــــاونت علمــــــــــی و فنـــــــاوری 
ریاست جمهوری با اجرای 270پروژه 
به دنبال توســعه فرآوری زیســتی در 
تولید محصوالت غذایی و کشاورزی 
اســت. فــرآوری زیســتی در فراینــد 
تولید محصوالت غذایی و کشاورزی 
عالوه بر بهبــود ویژگی های محصول 
در  تولیــد  هزینه هــای  کاهــش  و 
تضمین سالمت محصوالت غذایی 

نیز مؤثر است.

 270 
پروژه

فناوری

عدد خبر

پیام رسان

معاون فناوری و نوآوری وزیر 
علوم از راه انــدازی 10دهکده 
فناوری و نوآوری کشــاورزی، 

منابع طبیعی و صنایع غذایی خبر داد.
به گزارش ایســنا، علی خیرالدین با اشــاره به 
اینکه این دهکده هــا، همان پردیس های علم 
و فناوری هستند که در حوزه جهادکشاورزی 
ایجاد می شوند، ادامه داد: تاکنون در 4استان 
این دهکده ها راه اندازی شده است و امیدواریم 
با این اقدام، بن بست نفوذ فناوری و نوآوری در 

حوزه کشاورزی به شدت کاهش یابد.
او سهم بخش کشــاورزی در GDP را حدود 
1۸درصد دانســت، اما یادآوری کرد که »این 
عدد در حوزه کشــاورزی دانش بنیان، حدود 

4 اســت و این میزان در بخش صنعتی بسیار 
پایین تر است. ازاین رو هدف گذاری وزارت علوم 
و جهادکشاورزی این اســت که این میزان به 
۲0درصد ارتقا یابد.« معاون فناوری وزیر علوم 
گفت: »در این زمینــه پیگیری های جدی در 
حال انجام است و نسبت به راه اندازی مرکز رشد 
تخصصی کشاورزی در استان مازندران اقدام 
کردیم. ضمن آنکه در اســتان فارس پردیس 
خصوصی توسط یکی  از شرکت های فناور و در 
استان خراسان در حوزه کامپوزیت راه اندازی 
شده است.« خیرالدین همچنین یادآوری کرد 
»دانشگاه هایی که درصدد هستند پارک علم و 
فناوری ایجاد کنند، ابتدا باید پردیس تخصصی 

را راه اندازی کنند.«

راه اندازی دهکده های فناوری و نوآوری 

دانش بنیان

اینترنت
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سال هاســت زندگی در شــهر زیرزمینــی تهران 
جریــان دارد؛ مثل خیلی از شــهرهای بزرگ دنیا. 
خطوط مترو نقــش رگ های حیاتــی دارند که با 
درست کارکردن شان به سالمت شهر و ساکنانش 
کمک می کنند. ایســتگاه های مترو هم بخشی از 
این رگ ها و مویرگ های حیاتی هســتند. حال اگر 
ایستگاه های مترو، دارای امکانات خاص و معماری 
مناسب باشــند به دنبال آن هم در تامین بخشی از 
نیازهای روزمره شــهروندان و هم در بهبود سطح 
روحیه آنها موفــق خواهند بود. البته چه بســا که 
حتی ایستگاه ها می توانند با داشتن عناصری مثل 
موزه ها، تابلوهای نقاشی و آثار هنری، روح فرهنگ 
را هم به زندگی در زیرزمین بدمنــد؛ برای همین 
است که در دوره مدیریت شــهری فعلی از یک سو 
شرکت ساخت به دنبال احداث ایستگاه های جدید با 
معماری باشکوه ایرانی و اسالمی است و از سوی دیگر 
شرکت بهره برداری برنامه های مناسبتی فرهنگی و 
اجتماعی فراوانی را در برخی از ایستگاه های شاخص 

به اجرا درمی آورد.

معماری باشکوه با هزینه کمتر
نخستین ایستگاه مترو در شهر تهران سال1377 به 
بهره برداری رسید و این روند بدون توجه چندانی به 
نوع و شکل معماری کیوسک )سازه ورودی مترو( 
و فضای داخل ایســتگاه ها تا اوایل دهــه 90 ادامه 
داشت تا اینکه در ســال1395 کمیته ای با عنوان 
»کمیته معماری« تشکیل شد. هدف از تشکیل این 
کمیته و وظیفه آن، بررسی شکل ظاهری و معماری 
کیوسک ها و ایســتگاه های مترو در کنار پایانه های 
تاکسیرانی شــهر بود که آیا مناسب هستند یا نیاز 
به تغییر دارند؟ اکنون مدتی اســت که بازنگری در 
طراحی و معماری ایستگاه های جدید مترو به عنوان 
یکی از مهم ترین ماموریت هــا و برنامه های کمیته 
معماری معاونت حمل ونقل و ترافیک شــهرداری 
تهران در دستور کار قرار گرفته است. برهمین اساس 
جلساتی با حضور متخصصان و مشاوران و پیمانکاران 
سازنده ایستگاه های مترو تشکیل شده که حاصل 
آن ساخت ایســتگاه های جدید مترو با الگوبرداری 
از معماری ایرانی- اســالمی طی ســال های اخیر 
بوده اســت که از آن جمله می توان به ایستگاه های 

میدان محمدیه، برج میالد، آهنگ، بوستان گفتگو، 
مرزداران و شــهرک آزمایش اشــاره کرد. در این 
میان، نمونه فاخر و تکامل یافته تر این روند ایستگاه 
17شــهریور در خط7 مترو به حســاب می آید که 
خردادماه امسال به بهره برداری رسید؛ ایستگاهی 
که در آن، بیش از ســازه های فلزی و کامپوزیت و... 
شاهد به کارگیری نماد ها و المان های معماری ایرانی 
ـ اسالمی هستیم. از قرار معلوم این سبک و سیاق در 
مسیر تکاملی ایستگاه های مترو همچنان ادامه دارد 
و ایســتگاه های در حال تکمیلی مثل میدان کتاب 
و شهید دادمان با چنین نوع معماری چندی دیگر 
متولد می شوند. نکته مهم اینجاست که در رویکرد 
جدید عالوه بر ایجاد زیبایی بصری و چشــم نواز تر 

شدن نمای بیرونی و داخلی ایستگاه های مترو، شاهد 
کاهش هزینه های تمام شــده در ساخت و سازها با 

تکیه بر استفاده از مصالح جدید هستیم.

زیبا و هویت بخش 
گزارش های میدانی و بازخورد های مردمی به ویژه در 
ایستگاه 17شهریور نیز از رضایت بیشتر شهروندان 
و مســافران از این موضوع و ساخت وسازها بر پایه 
معماری ایرانی- اسالمی حکایت دارد. زمانی که با 
آنها همکالم می شویم هم، اغلب ابراز رضایت کرده 
و لب به تعریف و تمجید از این نوع و سبک معماری 
باز می کنند. تماشای نقش ها و طرح های اسلیمی 
و مقرنس در ســقف و نماهای آجــری دیوار از یک 

طرف و تلفیــق و بازی رنگ و نــور آن هم ده ها متر 
زیرزمین از طرف دیگر، برای هر بیننده ای لذتبخش 
و آرامش بخش است. در این رابطه یکی از مسافران با 
نگاه و دیدگاهی تخصصی تر به همشهری می گوید: 
»بناهای قدیمی و ابنیه های تاریخی ما که با گذشت 
هزاران و صد ها سال همچنان زیبا و استوار هستند، 
نشان می دهند و ثابت می کنند ایرانی ها همواره در 
معماری صاحب سبک بودند و حرف هایی برای گفتن 
داشتند. بدون تردید در تمام عرصه های شهرسازی 
و نه فقط ایستگاه های مترو، الگو گرفتن از معماری 
کهن و تاریخــی ایران باعث زیباتر شــدن و هویت 
بخشیدن به شهر تهران می شود و باید خیلی زودتر از 

اینها مورد توجه قرار می گرفت.«
رضا صباحی که خود را دانشــجوی ترم7 نرم افزار 
کامپیوتر معرفی می کند، دیگر مســافری است که 
این سبک از معماری را یادآور دوران شکوه تاریخی 
ایران می داند و می گوید: »این سبک از معماری اغلب 
یادآور بناهای دوران شکوفایی تاریخی ایران ازجمله 
دوران صفویه و زندیه است. طرح ها و رنگ های به کار 
رفته در این نوع معماری زیبا و چشم نواز است و به 
انسان آرامش می دهد و حتی او را به تفکر وامی دارد. 
امیدوارم در ایستگاه های دیگر هم شاهد اجرا شدن 
چنین طرح هایی باشــیم.« غیر از معــدود افرادی 
که در ایــن رابطه نظری ندارند، اغلب مســافران با 
گفتن جمله هایی نظیر »خوب است«، »زیباست« 
و »جالب است« رضایت خودشان را از این موضوع 

نشان می دهند.

 شهر زیرزمینی با معماری باشکوه ایرانی
طراحی و ساخت ایستگاه های متروی تهران به عنوان مهم ترین و پرمخاطب ترین ُمد حمل ونقل عمومی تغییر رویکرد داده است

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

 ایستگاه های مترو 
روی ریل طراحی های نوین

به دنبال تغییر نگرش صــورت گرفته در 
نوع مصالــح مصرفی و همچنین شــکل 
ظاهری ایستگاه های شبکه متروی تهران 
که در راســتای ارتقای کیفیت فضاهای 
شــهری و همچنین بهبود طراحی و معماری این قبیل عناصر 
مدنظر قرار گرفته  است، ایســتگاه های جدید با شکلی متفاوت 
از گذشته ساخته می شوند و در اختیار شهروندان قرار  خواهند  
گرفت. سیر تکامل معماری ایستگاه های در حال تکمیل شبکه 
متروی پایتخت به شکلی پیش  رفته  است که در سال های اخیر 
نمونه هایی از قبیل ایستگاه های محمدیه، برج میالد، آهنگ، 
بوستان گفتگو، مرزداران، شهرک آزمایش و این اواخر ایستگاه 
شهدای هفدهم شهریور با طراحی های چشم نواز به منصه ظهور 
رسیده اند و حتی ایستگاهی مثل ایستگاه آهنگ موفق به کسب 

عناوین ارزنده از مراجع معتبر داخلی شده است.
نمود عینی چنین رویکردی در شکل گیری ایستگاه های میدان 
کتاب و شهید دادمان نیز به زودی قابل مشاهده خواهد  بود. نوع 
طراحی مینی مال که در عین زیبایی ایستگاه اتفاقاً هزینه های 
اجرا و بهره برداری آتی از سازه ها را تقلیل می دهد، از نکات بارز 
معماری ایستگاه های جدید خواهد  بود که البته شاخصه ایرانی 
- اسالمی بودن آن در همگی لحاظ می شود. حتی نوع نورپردازی 
سالن ها و معابر داخلی ایستگاه ها نیز متفاوت از گذشته بوده و 
این امر ضمن تلطیف فضاهای زیرزمینی، چشم انداز بصری آن 

را هم زیباتر می سازد.
ایستگاه های در دست تکمیل و طراحی شده، ضمن آنکه ارتباط 
موضوعی منسجم تری با محیط پیرامونی خود برقرار  می سازند، 
در افزایــش کیفیت بصری فضاهای شــهری نیز نقش آفرینی 
پررنگ تری ایفا کرده و در عین حــال هزینه اجرا و نگهداری از 
آنها کاهش خواهد  یافت. درواقع مصالح جدید که از طول عمر 
مفید بیشتری برخوردار  هستند و با عنایت به فناوری های روز 
دنیا مدنظر قرار  گرفته اند، در عین رعایت الگوی ایرانی - اسالمی، 

ُرخنمون زیباتری را در منظر به نمایش خواهند گذاشت. 

پرویز سروری
نایب رئیس شورای شهر تهران

جریمــه بــرای نهادهــای دولتــی بابــت 
جلوگیــری از قطــع درختــان خیلــی مؤثر 
نیست؛ اگر قرار باشد که جریمه از جیب 
شــخص پرداخــت شــود، یــک مســئله 
دیگر است، اما معموال این افراد جریمه 
را از منابــع دولتــی پرداخــت می کننــد 
که شــورای اســامی شــهر تهران بــه این 

موضوع معترض است.

سیدرضا مفیدی
مدیرعامل ستاد معاینه فنی 

خودروهای تهران
در برنامه هــای ســتاد جهــت بهبــود 
خدمــات و فرایندهــای معاینــه فنــی در 
مراکز شــهر تهران یکی از اهداف اصلی 
پیاده ســازی و راه انــدازی ایــن خدمــات 
جدیــد و به طــور کلــی توســعه ایــن امور 
در واحــد امور مشــتریان، ایجــاد ارتباط 
دوســویه بــا شــهروندان و اســتفاده از 
نظرات شــان در شناســایی نقاط ضعف 

و بهبود خدمات است. 

نقل قول خبر

عدد خبر

مسعود درستی؛ مدیرعامل شرکت مترونگاه

رئیس کمیســیون فرهنگــی و اجتماعی 
شــورای شــهر تهران از تدوین نظام نامه 
بهره بــرداری اماکــن ورزشــی خبــر داد و 
گفــت: »ایــن نظام نامــه تــا حــدودی 
مشکات در حوزه واگذاری های سازمان 
ورزش را مرتفــع خواهد کــرد.« نرگــس 
معدنی پور ادامه داد: »ســازمان ورزش 
شهرداری تهران با 3چالش در حوزه های 
بهره بــرداری اماکــن ورزشــی، چــارت و 
ســاختار ســازمان و کمبــود اعتبــارات 
روبه روســت. اماکــن ورزشــی در زمینــه 
نحوه بهره برداری، نگهداشــت و توسعه 

نیازمند برنامه ریزی دقیق هستند. « 

3
چالش

وحیدرضا محمدی، شــهردار منطقه22 
تهــران گفــت: »هم اکنــون 25نقطــه از 
این منطقه غربــی تهران مورد نوســازی 
تابلوهــای راهنمــای مســیر قــرار گرفتــه 
و 29نقطــه دیگر نیــز در دســتور کار این 
معاونــت قــرار گرفتــه اســت. برخــی از 
تابلوهــای معابــر ایــن منطقــه نیازمنــد 
مرمــت هســتند کــه ایــن اقــدام نیــز در 

دستور کار قرار گرفته است.« 

25
نقطه

تغییر نگاه عملکردی به عناصر و نماد شهری
محمدیاشار لطفی، کارشناس ارشد معماری و مدیر اجرایی خط7 مترو به همشهری می گوید: »در 
نگاه و رویکرد جدید سعی و تالش بر این اســت که در فضاهای ایستگاهی مترو که از نور طبیعی 
محروم است، از طریق معماری در فضای داخلی و پیرامون ایستگاه، یک نشاط و شادابی اجتماعی 
برای شهروندان ایجاد شود. در کنار این موضوع، بافت و شکل محیط و ساختمان های اطراف ایستگاه، 
یعنی سنتی یا مدرن بودن آنها نیز در طراحی و ساخت ایستگاه ها مورد توجه قرار گرفته تا معماری 
یکدست و یک شکلی در آن محدوده شکل بگیرد.« او درخصوص معماری ایستگاه 17شهریور و 
غالب شدن چنین نگاهی برای ایستگاه جدید بعدی می گوید: »در این ایستگاه توانستیم تجهیزات 
و تاسیسات را براساس آخرین استاندارد های جهانی با الگوی ایرانی- اسالمی همخوان  سازیم. در 
ادامه و پس از این مرحله به مرور در طراحی و ساخت ایستگاه هایی که قرار است ایجاد شوند، از 
مصالح مدرن تر با عمر مفید و طوالنی و سهولت بهره برداری بهره خواهیم برد.« لطفی درباره تأثیر 
این موضوع بر روحیه مسافران هم می گوید: »قطعا به لحاظ روحی و روانی هم استفاده از رنگ، نور 
و مصالح متناسب، همگام با استفاده از فرم های اصلی باعث می شود تا مسافران ضمن لذت بردن از 

یک سفر درون شهری، با آرامش و نشاط بیشتری در جامعه حاضر شوند.«

مکث
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طبیعت را به 
آپارتمان بیاوریم

حضــور در طبیعــــت و 
طبیعت گردی یکی از مواردی 
است که به رشــد کودکان 
کمک قابل توجهی می کند. 
این روزها که آپارتمان نشینی 
گریبانگیــر اکثر ما شــده 
می توان با کمــی خالقیت 
طبیعت را به داخل آپارتمان 
آورد و به کودکان کمک کرد 
تا در فضای داخل آپارتمان 
با طبیعت آشنا شوند. عالیی 
با بیان اینکه حذف تدریجی 
حیاط از محیــط زندگی و 
سکنی گزیدن در آپارتمان ها 
باعث شده تا بچه ها از طبیعت 
دور شــوند، می گوید:  یکی 
از ابزارهای رشــد انسان در 
تربیت توحیــدی حضور در 
طبیعت است. پرورش گیاه 
به کودکان کمک می کند تا 
بچه ها با طبیعت در گیر شوند و 
نسبت به تغییراتی که گیاهان 
در طول زمان دارند - رشد، 
گل دادن و یا خشک شدن- 
آشنایی پیدا کنند. و همین 
مســئله می توانــد باعث 
ارتباط برقرار کردن بچه ها با 
طبیعت شود و روحیه آنها را 

لطیف کند.

مکث

قلب تان به سالمت باد
طبق اعالم مرکز کنتــرل و پیشــگیری از بیماری ها، راه های 
متعددی وجود دارد که می توانید با آنها ریسک بیماری قلبی و 
حمله قلبی را کاهش دهید، فشــارخون، قند خون و کلسترول 

خون تان را در سطح سالمی نگه دارید.

رژیم غذایی برای سالمت قلب
بسیاری از توصیه ها برای سالمت قلب متمرکز بر تغذیه هستند. 
انجمن قلب آمریکا توصیه های غذایی زیر را برای سالمت قلب 

ارائه داده است:
مصرف انواع میوه ها و سبزی ها، مصرف غالت سبوس دار، مصرف 
پروتئین های کم چرب مانند ماهــی و پروتئین های گیاهی از 
توفو و دیگر منابع، مصــرف روغن های مایع مانند روغن زیتون 
و روغن آووکادو، محدودکردن مصرف غذاهای فراوری شــده، 
محدودکردن مصرف قندهای اضافه، محدودکردن مصرف نمک 

و اجتناب از مصرف الکل.

ورزش برای سالمت قلب
فعالیت بدنی نقش مهمی در حفظ ســالمت قلب دارد. ورزش 
می تواند کمک کند وزن ســالمی داشته باشــید، خصوصاً اگر 
همراه با یک رژیم غذایی سالم باشــد. ورزش با شدت متوسط 
و شــدید، عملکرد قلب و عروق را در افرادی که نارسایی قلبی 
دارند بهبود می دهد. انواع ورزش با شــدت های گوناگون برای 

سالمت قلب مفیدند:
ورزش هوازی:   ورزش هوازی به هر حرکت بدنی گفته می شود 
که شــدت کافی برای اینکه ضربان قلب را بــاال ببرد و موجب 
تعریق شــود را دارد. فعالیت بدنی با شــدت متوسط می تواند 
ریسک بیماری قلبی را با بهبود فشارخون و پایین آوردن سطح 

کلسترول کاهش بدهد.
تمرین های قدرتی: تحقیقات نشان داده تمرینات استقامتی 
همراه با تمرینات هوازی برای کسانی که بیماری عروق کرونری 
دارند، مفیدتــر از تمرینات هــوازی به تنهایی اســت. تمرین 
استقامتی، ظرفیت و توان فرد را برای ورزش افزایش داده و به 

بهترشدن کیفیت زندگی او کمک می کند. 
حرکات انعطاف پذیری: بدون انعطاف پذیری بدنی، بدن برای 
انجام بعضی از تمرینات هوازی یا قدرتی دچار مشــکل خواهد 
شد. محققان می گویند کشــش در این تمرینات باید تا حدی 
باشــد که کمی احســاس گرفتگی یا ناراحتی کنید و باید این 

تمرینات را دست کم 2 تا 3 بار در هفته یا هر روز انجام دهید.

تغییر سبک زندگی 
عالوه بر تغذیه و ورزش، تغییرات و اصالحاتی در سبک زندگی 
هم می توانند به سالمت قلب شــما کمک کنند: سیگار را ترک 
کنید، استرس تان را کاهش بدهید و الکل مصرف نکنید. شما 
باید به خواب تان هم اهمیت بدهید؛ زیرا خواب برای سالمتی 

و تندرستی عمومی تان، ازجمله سالمت قلب تان مهم است. 

تدابیر خزان
فصل ها از منظر طب سنتی هر یک طبع و خواص خاص خود را 
دارند. از این نظر هر فصل فرصتی برای بازیابی توانی است که پیش 
از این بدن از دست داده یا فرصتی برای به دست آوردن آنچه این 
فصل باید برایش به ارمغان آورد. فصل پاییز دارای طبیعتی سرد و 
خشک است و در این فصل نیز تدابیری باید رعایت شود که به حفظ 
صحت بدن کمک شــایانی می کند. در جمله پرهیزها، پرهیز از 
گوشت گاو، فست فودها، ادویه تند و تیز، ترشی ها، بادمجان، عدس، 
پنیر شــور، لبنیات ترش، رب و سس ها، چای پررنگ، شوری ها، 
قهوه، نسکافه، کاکائو، کشک، پنیر، ماســت و دوغ قرار دارد. در 
عوض مصرف خوردنی های گرم و  تر مانند گوشــت گوســفند، 
تخم مرغ عسلی، شیرینی های طبیعی تهیه شده از عسل و بادام و 
پسته، مغزها، انجیر، کشمش و مویز، شیره انگور، زیتون، به، سیب، 
انار، انگور، خربزه، گالبی، سبزی خوردن، شلغم و خاکشیر بسیار 
مفید است. از دیگر توصیه های بسیار مفید، پرهیز از نوشیدن آب 
سرد، پوشاندن سر در زمان خواب و پرهیز از خواب روز، خواب با 
معده پر و خوابیدن در مکان های سرد و مرطوب است. در این فصل 
همچنین باید از خشم، اضطراب و اندوه به جد دوری کرد و حمام 
یک روز درمیان با آب نیم گرم و چرب کردن بدن با روغن بادام یا 

بنفشه بادام بسیار مفید است.

تازگی مواد غذایی در یخچال
برای اینکه بتوانید مواد غذایی را مدت زمان بیشتری 
در یخچال نگهداری کنید کافی اســت چند نکته 

ساده را رعایت کنید: 
 سبزی های برگ ســبزی مانند اســفناج را در 
کیســه ای پالســتیکی قرار دهیــد و در یخچال 
نگهداری کنید. ســبزیجاتی مانند کاهــو را نیز 
در کاغذ بپیچید و در یخچــال بگذارید. در مورد 
سبزی خوردن نیز بعد از شست وشو و خشک کردن 
کامل آن، در ظرف رویی دردار در یخچال نگهداری 
شود با این کار شما تا 6، 5 روز سبزی خوردن تازه 
دارید. ســبزیجاتی مانند انواع کلم ها و گل کلم را 
بدون آنکه بشویید، در یخچال بگذارید و قبل از هر 

بار مصرف آنها را بشویید.
 برای مانــدگاری بهتر قــارچ، آن را در پاکت های 
کاغذی قرار دهید. سبزیجاتی مانند هویج، شلغم، 
چغندر و ذرت در کیســه پالســتیکی در قفســه 

سبزیجات قابل نگهداری هستند.

حکیم باشی

ترفند

تندرستی

خانه های حیاط دار و پر جنب و جوش و پر از گیاه جای خود را به آپارتمان های 
بی روح و بی رمقی داده اند که هیچ جایی برای خالقیت و شــکوفایی ندارند 
و ســاکنان آنها به جای لذت بردن از طبیعت به ناچار و جبر زمان به وسایل 
ارتباط جمعی پناه برده اند تا بتوانند لحظات تنهایی خود را پر کنند. کودکانی 
هم که در این فضاها رشد می کنند نسبت به کودکانی که در خانه های حیاط دار رشد کرده اند 
خالقیت کمتری دارند و برای بارور کردن روح کاوشگری و خالقیت در آنها باید تالش زیادی 
کرد. صحبت های حجت االســالم احمد رضا اعالیی، مدرس دوره های تربیت مربی را درباره 

پرورش خالقیت و رشد استعدادهای کودکان در خانه های امروزی بخوانید.

اينجا بچگی خوش است
مناسب سازی  محیط خانه برای کمک به رشد خالقیت کودکان 

حضور کودک در محیط خانه همراه با الزامات خاص 
دوران کودکی است؛ محیطی که کودک بتواند در 
آن به راحتی و بدون ایجاد خطر جست وخیز کرده 
و بازی کنــد. آنطور که حجت االســالم احمدرضا 
اعالیی، کارشناس مباحث تربیتی درحوزه کودک 
و نوجــوان می گویــد  محیطی که بچه هــا در آن 
رشــد می کنند باید چند ویژگی داشته باشد تا از 
ظرفیت های آن بتوان به خوبی اســتفاده کرد تا از 

این طریق بتوان به رشد و نمو کودک کمک کرد.

محیط ساده
سادگی محیط زندگی یکی از مهم ترین مسائلی است 
که باید به آن توجه کرد؛ چرا که یک محیط شلوغ، به 
هم ریخته و پر از وسایل نه تنها به رشد کودک کمکی 
نمی کند بلکه باعث می شــود ذهن کودک مشوش 
شود. همین مسئله باعث می شود تا کودک تمرکزی 
روی کارهایی که انجام می دهد نداشته باشد و فعالیت 
هدفمندی نداشته باشــد. این مدرس دوره تربیت 
مربی در ادامه با بیان اینکه اگر قرار است بچه ها در 
داخل محیط خانه بازی کنند باید فضای مناسبي در 
اختیار آنها قرار بگیرد، می گوید:  اینکه برخی والدین 
تمامی اسباب بازی ها را در یک ویترین جلوی چشم 
بچه می گذارند کاری اشــتباه است و باعث می شود 
تا کودک نتواند روی یــک کار تمرکز کند در عوض 
می توان انعطاف محیطی را در خانه ایجاد و محیط 
خانه را به گونه ای درست کرد که قابلیت تغییر داشته 
باشد و بچه بتواند با استفاده از خالقیت خود مثال از 
صندلی به عنوان »کوه«  اســتفاده کرده و یا آن را به 
خانه برای بازی خود تبدیل کند. همین تغییر کاربری 
وسایل در خانه برای بچه می تواند به خالقیت کودک 
کمک کند. اما زمانی که محیط زندگی یک ویترین 
ثابت و محکم است که کودک اجازه نداشته باشد آن 
را به هم بریزد و یا یک ویترین شیک پر از اسباب بازی 

در اتاق کودک باشد که کودک اجازه دخل و تصرف را 
در آن نداشته باشد، یا کودک اجازه نداشته باشد روی 
دیوارهای خانه و یا حمام نقاشی بکشد، نباید انتظار 

بروز خالقیت از فرزندمان داشته باشیم.

ابزارهایی برای بازی
او ادامه می دهد:  ما معتقدیم باید در خانه شرایطی 
را فراهم کرد که کودک بتواند در اتاقش بیشترین 
دخل و تصرف را داشته باشد و بازی کند. از سوی 
دیگر باید کاربردی بودن وسایل را نیز درنظر گرفت، 
مثال وســایلی مثل تختخواب و یا صندلی و خیلی 
از وســایل دیگر زندگی که ما صرفا از آنها به عنوان 
ابزارهایی برای کارهای روزمره اســتفاده می کنیم 

برای کودکان وسایل بازی هستند.
 کودک با استفاده از تخیل خود صندلی را تبدیل 
به خودرو یا کشتی می کند، میز پذیرایی می تواند 
سقف خانه اش باشــد و یا تخت، قالیچه پرنده، اگر 
این وسایل برای بچه کاربردی غیر از آنچه ما انتظار 
داریم نداشته باشند تبدیل به ابزار زایدی می شوند 
که کودک عالقــه ای به نگهــداری از آنها نخواهد 
داشت و بعد از مدتی شروع به تخریب آنها می کند 
مثال روی نشــیمن صندلی یا تشــک تختخوابش 
نقاشی می کشــد و همین مســئله باعث می شود 
که والدین او را دعوا کنند کــه مثال صندلی جای 
نقاشی کشیدن نیســت درحالی که آنچه در ذهن 
کودک می گذرد با ذهنیات ما متفاوت اســت و در 
ذهن کودک این است که مثال نشیمن صندلی جای 

خوبی برای نقاشی کشیدن است.
اعالیی با اشاره به اینکه در هنگام جا گذاری وسایل 
در خانه باید به این نوع و محل بازی بچه ها نیز فکر 
کنیم می گوید:  هنگام چیدن وسایل در اتاق کودک 
باید فکر کنیم که بچه چه بازی ای می تواند با کمد، 
تخت و یا ویترین اســباب بازی هایش انجام دهد. 

مثال برای اینکه دیوارهای اتاق کودک کثیف نشود 
می توانیم با بند و یا کاغذهای رولی آن را بپوشانیم 
تا بچه بتواند بدون هیچ منعی روی آن نقاشی کند، 
یا مثال با اســتفاده از رنگ انگشتی روی دیوارهای 

حمام نقاشی بکشد.

پرورش تخیل 
خیال پردازی از ویژگی های دوران کودکی اســت. 
تخیل باعث می شود تا قوه خالقیت کودک پرورش 
پیدا کند و بچه ها دنیایی زیبا برای خود خلق کرده و 

نسبت به اطراف خود جهان بینی پیدا کنند.
 عالیی در این باره می گوید:  وقتی دائما نســبت به 
محیط اطراف به کودکان هشــدار بدهیم که مثال 
روی دیوار نقاشی نکش،  اسباب بازی هایت را روی 
کمد نکش، ندو تا سرت به دیوار نخورد و... همین 
هشدارها باعث می شود تا کودک نسبت به محیط 
اطراف خود تــرس پیدا کند و محافظه کار شــود 
درحالی که بهتر است به جای اینکه دائم به کودک 
هشدار دهیم محیط زندگی را برای او مناسب سازی  

کرده و حتی  رؤیا گونه جلوه دهیم.
 مثال در هنگام بازی به کودک بگوییم که این کمد 
یک غار است که می توانیم در آن مخفی شویم و یا 
این صندلی یک کوه اســت که می توانیم از آن باال 
برویم. همین مسائل به ظاهر کوچک و کم اهمیت 
باعث می شــود که بچه ها در دنیایی خیالی اما در 
محیطی واقعی زندگی کنند و از بودن در این محیط 
لذت ببرند و از بودن در اتاق و خانه احساس آرامش 

و لذت داشته باشند.

سیدمحمد فخار

گزارش
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مشارکت مردمی در حفظ زیستگاه های طبیعی
پارک ملی گلستان نمونه موفق حفاظت مشارکتی از طبیعت است و مردم به یاری حفظ زیستگاه ها و گونه های جانوری در نقاط مختلف کشور اقدام کرده اند 

 سایت پرنده نگری هشیالن
در انتظار 5میلیارد تومان اعتبار

تکمیل سایت پرنده نگری »هشیالن« کرمانشاه 5میلیارد تومان 
اعتبار نیاز دارد.

به گزارش همشهری از ســازمان محیط زیست، فرشاد فتاحی، 
معاون محیط طبیعی و تنوع زیســتی محیط زیســت استان 
کرمانشــاه با اعالم این خبر گفت: سایت پرنده نگری این تاالب 
هم اکنــون از ۸۰ درصد پیشــرفت فیزیکی برخــوردار بوده و 
بهره برداری از آن می تواند مکان بســیار مناسبی برای بازدید 
دوستداران طبیعت، پژوهشــگران و محققان علوم محیطی و 
جانوری به ویژه در شــاخه پرنده شناسی باشــد. معاون محیط 
طبیعی و تنوع زیستی محیط زیست اســتان کرمانشاه با بیان 
اینکه از زمان آغاز این طرح ۱۰ ســال می گــذرد، اظهار کرد: 
درصورت تأمین و تخصیص اعتبار این سایت پرنده نگری تا پیش 
از پایان امســال مورد بهره برداری قرار می گیرد. پس از تکمیل 
ساختمان این ســایت که در ۲ طبقه احداث شــده قرار است 
امکانات و تجهیزات مورد نیاز از جمله چند دستگاه تلسکوپ در 
آن مستقر شود ضمن آنکه سیستم گرمایشی، موتورخانه، سالن 
مطالعه و استراحتگاه نیز در ســایت راه اندازی خواهد شد. وی 
سایت پرنده نگری تاالب هشیالن را مکان مناسبی برای کارهای 
مطالعاتی، پژوهشی و همچنین گردشــگری دانست و افزود: 
هرکسی به تناسب نیاز خود می تواند از این سایت استفاده کند.

فتاحی با اشاره به خشک شدن این تاالب به دلیل خشکسالی و 
کاهش بارندگی ها افزود: عالوه بر خشکسالی یکی از مهم ترین 
دالیل خشک شدن این تاالب عدم مدیریت مناسب منابع آبی 
به ویژه در بحث چاه های غیرمجاز است به طوری که هم اکنون 
۲۲ حلقه چاه غیرمجاز در اطراف این تاالب وجود دارد. معاون 
محیط طبیعی و تنوع زیســتی محیط زیست استان کرمانشاه 
با انتقاد از کشــت های پرمصرفی که در حاشیه تاالب صورت 
می گیرد خصوصا کشت دوم محصوالتی مانند ذرت و چغندر، 
گفت: مناســب ترین راه برای احیای این تاالب مدیریت منابع 
آب زیرزمینی و چاه های اطراف آن است که اگر انجام شود آب 
ســریع تر به تاالب برخواهد گشــت. وی ابراز امیدواری کرد با 
رفع این مشــکالت و بهبود وضعیت تنش آبی هشیالن، شاهد 
پیوستن این تاالب به کنوانســیون بین المللی رامسر باشیم. با 
وجود پیگیری های چندین ساله برای ثبت این تاالب در فهرست 
کنوانسیون رامسر ولی به دلیل تنش های آبی که این تاالب طی 
چند سال اخیر با آن مواجه بوده که برخی سال ها مانند امسال 
شاهد خشک شدن کامل تاالب شده است و همچنین تصرفاتی 
که در حاشیه تاالب صورت گرفته است این تاالب هنوز در آن 
کنوانسیون به ثبت نرسیده است. تاالب هشیالن با ۴5۰ هکتار 
مساحت و داشتن ۱۱۰ جزیره و برکه کوچک و بزرگ به عنوان 
تاالبی منحصر به فرد در غرب کشــور به شــمار می رود که در 
سال های پر آبی میزبان بیش از ۱۰ هزار قطعه انواع پرنده مهاجر 

و بومی و همچنین انواع گونه های گیاهی و جانوری است.

خبر روز نقل قول خبر

سیدابوالقاسم موسوی
مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی 

سازمان حفاظت محیط زیست
محیط زیســتی  تســهیلگران  تربیــت 
در روســتاها یکــی از برنامه هــای ســازمان 
حفاظت محیط زیســت در دولت سیزدهم 
اســت کــه قــرار اســت ایــن افــراد در کنــار 
دهیــاران بــه حفاظــت از محیط زیســت در 
روســتاها بپردازند. بحث تربیت تســهیلگر 
محیط زیســتی جــزو برنامه هــای ســازمان 
محیط زیست است و قرار است در هر روستا 
یک تسهیلگر محیط زیستی داشته باشیم.

مهدی شیردل
مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان  

اجــرای طرح هــای آبخیــزداری، به عنــوان 
اولویتی زیرساختی، نقش مهمی در کاهش 
تخریب های ناشی از جاری شدن رواناب ها 
و ســیالب ها ایفــا می کنــد. ایــن ســازه ها 
اثربخشــی خــود را به صــورت ۱۰۰درصــدی 
ایفا کــرده کــه اگر این ســازه ها نبود شــاهد 
خسارات بیشتر در سطح شهرستان بودیم. 
تا امــروز در ســطح 7۰هزار هکتــار عملیات 

آبخیزداری انجام شده است.

میلیــارد تومــان بــرای عملیــات احیای 
دریاچه ارومیه در دولت یازدهم هزینه 
شــده امــا ۹۵درصــد دریاچــه ارومیــه 

خشک شده است.
بــه گــزارش ایرنــا، از زمانــی کــه دولت 
سیزدهم روی کار آمد بر احیای دریاچه 
تأکید کرده اما امیدی به احیا نیســت 
و فقــط باید بــا آبیــاری قطره ای بســتر 
دریاچه را  تر نگه داشــت تا با وزش باد 

نمک به هوا بلند نشود.

15
هزار 

اروپایی در ســال جاری میالدی گرفتار 
حریــق شــده اند و ایــن رکــورد جدیدی 
محسوب می شــود. به گزارش ایسنا، 
بیــش از 77۱هــزار هکتــار از اراضی در 
۲7 کشــور عضــو اتحادیــه اروپــا طــی 
3ســال اخیــر در آتش ســوزی های 
جنگلی سوخته است که این باالترین 
آمــار مشــاهده شــده از زمــان شــروع 
ثبت رکوردها در سال ۲۰۰۶ محسوب 

می شود.

۹
کشور

عدد خبر

گاوبانگی مرال های جنگل گلستان در حالی با بیشترین مشارکت جامعه 
محلی سپری شد که در سال های نه چندان دور صدای مرال ها پیش از 
این شکارچیان را به منطقه فرامی خواند، اما حاال این گردشگران هستند 
که به جای شکارچی ها به اســتقبال مرال ها می روند. جامعه محلی که 
برخی از آنها شکارچیان پیشین منطقه بودند در جنگل گلستان مقدمات 
حضور گردشــگرانی را فراهم می کنند که برای شــنیدن گاوبانگی در 
تورهای طبیعت گردی منطقه ثبت نام کرده اند. ۱5شهریور تا ۲۰مهرماه 
فصل گاوبانگی در زیستگاه گوزن قرمز در استان های گلستان، مازندران 
و گیالن است. در این مدت مرال های نر با سردادن بانگ و فریاد ضمن 
تعیین قلمرو برای خود مرال های نر رقیب را به مبارزه می طلبند و توجه 

ماده ها را برای جفت گیری و تولید مثل به خود جلب می کنند.

وقتی شکارچی  شکاربان می شود
مناطق هزار جریب بهشــهر، نــکا، پناهگاه حیات وحــش دودانگه و 
چهاردانگه و منطقه حفاظت شده البرز مرکزی از مهم ترین زیستگاه های 
مرال در استان گلستان است و براســاس برآورد جمعیتی بین۶۰۰ تا 
۸۰۰رأس مرال اکنون در این زیســتگاه ها زندگی می کنند. مرال گونه 
در معرض خطر است؛ به همین دلیل مراقبت از این گونه با گشت های 
سیار و ثابت انجام می شود. با وجود موفقیت در جلب مشارکت مردمی، 
از زیســتگاه این گونه در این فصل نیز با برپایی گشت های ثابت و سیار 
حفاظت می شود. از آنجا که شــکارچیان فرصت طلب با تقلید صدای 
گوزن های نر، آنها را به ســمت خود می کشانند و شکار می کنند، برای 
حفظ و حراست از گوزن های قرمز هر سال محیط زیست استان گلستان 
اقدام به برپایی چادر هــای گاوبانگی با حضور شــبانه روزی مأموران 
محیط زیســت می کند. امســال ۲5چادر ثابت و بیــن۴۰ تا ۴5چادر 
سیار برای حفظ و حراست از این گونه جانوری در فصل گاوبانگی برپا 
شده است. هر سال با هماهنگی ســازمان حفاظت محیط زیست، افراد 
عالقه مند به حیات وحش، دانشــجویان و محققان حوزه محیط زیست 
می توانند در هماهنگی با محیط زیست اســتان در فصل گاوبانگی این 
پدیده را از نزدیک در زیستگاه گوزن های قرمز و جنگل های استان های 
شمالی مشاهده و در حفظ و حراســت از مرال ها به محیط بانان کمک 
کنند. محمدرضا کنعانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گلستان 
با اشاره به اینکه باید از حفاظت به شیوه سنتی گذر کنیم و حفاظت با 
الگوی مشارکتی را مدنظر قرار دهیم، می گوید: در حفاظت از پارک ملی 
گلستان به دنبال مشــارکت جوامع محلی هستیم. بر این اساس تغییر 
نگرش در نحوه حفاظت از مناطق تحت مدیریت سازمان را در دستور 

کار داریم تا مردم هم از منافع آن بهره مند شوند.
اما پارک ملی گلستان که نخستین در نوع خود به حساب می آید، تنها 

نمونه مدیریت مشارکتی در حفاظت از محیط زیست کشور نیست.

 چند نمونه موفق
نوراهلل مرادی، معاون آموزش و مشارکت  های مردمی سازمان حفاظت 
محیط زیست در گفت وگو با همشهری درباره مناطقی که مانند پارک 
ملی گلســتان عملکرد مثبتی در جلب مشــارکت مردمی داشته اند، 
می گوید: به جز پارک ملی گلستان، مناطق تحت مدیریت متعدد دیگری 
در کشور وجود دارند که در جلب مشارکت مردم و جوامع بومی موفق 

عمل کرده اند و نتایج بسیار خوبی داشته اند.
او مثال هایی عنوان می کند و می گوید: مشارکت مردمی جوامع محلی 
تاالب انزلی در جمع آوری ســنبل آبی و آزوال از نمونه های موفق بوده 
است. در پارک ملی کویر سال هاست که با جلب مشارکت شکارچیان و 
ایجاد منفعت مالی و معنوی آنان از طریق تبدیل شکارچیان به راهنمایان 
طبیعت گردی، تخلف شــکار در این پارک ملی به صفر رسیده است و 
حتی شکارچیان در کارهای عمرانی، آبرسانی، علوفه رسانی و احداث و 

تعمیر آبشخورها مشارکت می کنند.
مشــارکت مردم برای حفاظــت از تاالب های گندمــان و چغاخور در 
چهارمحال و بختیــاری و برخی از تاالب های اقمــاری دریاچه ارومیه 
ازجمله کانی برازان و یادرگارلو نیز از این نمونه هاست. همچنین مدیریت 
مشارکتی منطقه حفاظت شده گلول سرانی)خراسان شمالی( با رویکرد 
بررسی امکان ایجاد پارک صلح و ذخیره گاه زیست کره فرامرزی نیز از این 
نمونه هاست. حفاظت مشارکتی از الک پشت فراتی در استان خوزستان، 

توسط تشکل غیردولتی خزنده شناسان پارس از طریق افزایش آگاهی 
عمومی به ویژه مردم بومی، حفاظت از خرس ســیاه بلوچی در استان 
سیستان و بلوچستان، مشارکت مردم روستاهای منطقه حفاظت شده 
گاندو در استان سیستان و بلوچستان در حفظ گونه تمساح پوزه کوتاه 

ایرانی نیز از این دست موارد موفق محسوب می شوند.
او در پاسخ به این ســؤال که آمادگی مردم برای مشارکت در حفاظت 
در چه سطحی اســت و چه پیش نیازهایی ضرروی اســت، می گوید: 
میزان آمادگی و ســطح مشارکت مردم بســتگی به مسائل اقتصادی، 
اجتماعی محلی و ابتکار عمل مدیران زیســت بوم ها دارد، اما به عنوان 
مهم ترین پیش نیاز، اطمینان مردم از سهیم شدنشان در منافع اقتصادی 
حفاظت همواره شــرط اول افزایش میزان مشــارکت جوامع بومی در 
حفاظت از زیست بوم هاســت. عالوه بر مواردی که ذکر شد، قرق های 
اختصاصی به عنوان یکی از الگوهای موفق در مدیریت مشارکتی حفاظت 
زیست بوم ها مطرح هستند. این الگوی مشارکت مستقیم جوامع محلی 
در حفاظت است و منافع آن می تواند شامل منافع حاصل از درآمدهای 
طبیعت گردی و... باشد. هرجا شرایط مدیریت مشارکتی فراهم بوده، 
جوامع محلی خصوصا آنهایی که آموزش های محیط زیستی دیده اند از 
طرح های مشارکتی استقبال بیشتری نشان می دهند؛ گاهی درخواست 
از جانب مردم، گاهی دعوت از ســوی مدیران زیست بوم ها و گاهی نیز 

درخواست دوطرفه است.

زهرا رفیعیگزارش
روزنامه نگار
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امسال8500صیادبهدریامیزنند
 صیادان گیالن، مازندران و گلستان با آغاز فصل صید از 22مهر فعالیت خود را در دریای خزر از سر می گیرند و 

تا 15فروردین 1402مشغول به کارند

تخصیص اعتبار مصوبه های سفر 
کهگیلویه  و بویراحمد 

معاون اجرایی رئیس جمهوری هفته گذشته برای پیگیری 
و نظارت مصوبات ســفر اســتانی مهر1400 هیأت دولت 
ســیزدهم به کهگیلویه وبویراحمد ســفر کرد؛ سفری که 
عالوه بر پیگیری مصوبه ها یک خبر خــوب هم برای مردم 
داشــت و آن، اختصاص 550میلیارد تومان برای تسریع در 
روند اجرایی مصوبات سفر با هدف محرومیت زدایی تا پایان 
مهر و همچنین اختصاص همین مبلغ تا پایان سال بود. به 
گزارش همشهری، سیدعلی احمدزاده، استاندار کهگیلویه 
و بویراحمد از معاون اجرایــی رئیس جمهوری عالوه بر این 
اعتبار، درخواست افزایش سهم مسئولیت اجتماعی وزارت 
نفت در کمک رســانی به مناطق کم برخوردار این استان و 
اختیارات بانک های اســتانی را هم مطرح کرد. سیدصولت 
مرتضوی نیز وعده داد در ســفر دوم رئیس جمهوری به این 

موضوع توجه ویژه و جدی بشود.

پیگیری مشکالت مصوبه های سفر
معــاون اجرایــی رئیس جمهــوری در ســفر خــود بــه 
کهگیلویه وبویراحمد اعالم کرد که برای این استان 2 گروه 
مصوبه وجود داشــت که گروه اول شامل مصوبه های سفر و 

گروه دوم، مصوبه های متمم سفر رئیس جمهوری است.
به گفته سیدصولت مرتضوی، منابع خوبی در سال1400 به 
این استان تخصیص داده شد و در ســال1401 نیز منابع و 

تسهیالت برای استان پیش بینی شده است.
او با بیان اینکه بعضی از مصوبات سفر موانعی در مسیر اجرا 
داشته اند تأکید کرد که مشــکالت مصوبه های سفر از مرکز 
استان و تهران به صورت ویژه پیگیری و تمام موانع برداشته 

خواهد شد.
مرتضوی معتقد است با توجه به اقدامات خوبی که طی یک 
سال گذشــته با حضور مدیران جهادی صورت گرفته، این 

استان به کارگاه عمرانی تبدیل شده است.

یک هزار میلیارد تومان: مصوبه های سفر
خرداد امســال بود که نمایندگان مجلس شورای اسالمی به 
هر یک از اســتان های کشــور 100 میلیارد تومان اعتبارات 
محرومیت زدایی تخصیص دادند. با وجود این اعتبار، اما بخشی 
از مصوبه های سفر رئیس جمهوری به هر استان نیز در راستای 

محرومیت زدایی در دستور کار قرار می گیرند.
کهگیلویه وبویراحمد نیز در دور اول ســفر ریاست جمهوری 
73طــرح به عنــوان مصوبــه  اســتانی داشــته اســت که 
مشاور اقتصادی و مسئول پیگیری مصوبات سفر هیأت دولت 
به استان در این باره به همشهری می گوید: اعتباری که معاون 
اجرایی رئیس جمهــوری اعالم کردند در واقــع همان اعتبار 

مصوبه های سفر است که حاال تخصیص یافته است.
سید حشمت اهلل صمیمی دوست با بیان اینکه مجموع اعتبار 
تعیین شده برای مصوبه های دور اول ســفر از سوی سازمان 
برنامه و بودجه کشــور و ســایر نهادها 3700میلیارد تومان 
بوده است، می افزاید: امســال یک هزار میلیارد تومان از این 
اعتبار در 2مرحلــه تخصیص می یابد. اســتاندار کهگیلویه و 
بویراحمد نیز با بیان اینکه پروژه های ســفر دولت به اســتان 
در بخش های اقتصادی، ســرمایه گذاری و حوزه زیرساخت 
بوده اســت، می گوید: در حوزه اقتصادی کارخانه هایی که در 
گذشــته راکد بود به چرخه تولید بازگردانده شد و طرح های 
کالنی هم در دســت اجراست. ســید علی احمدزاده با اشاره 
به بخشــی از اقداماتی که به صورت جهادی در استان صورت 
گرفته است، می افزاید: روند کار در استان در یک سال گذشته 
روند جهشی و جهادی بوده اســت، اما روند ایجاد تحول باید 
سرعت بیشتری به خود بگیرد و زمان اجرایی پروژه ها باید کم 
شود. وی ادامه می دهد: در رویکرد جهادی یک سال گذشته 
برای مثال، مدرسه ای که در 10ســال گذشته احداث نشده 
بود در مدت 4مــاه کلنگ زنی، احداث و افتتاح شــد یا پروژه 
مدرسه سازی دیگری که با گذشت چند سال فقط 50درصد 
پیشرفت فیزیکی داشت طی چند ماه 50درصد دیگر احداث 

و پروژه تکمیل شد.

مهم ترین مصوبه ها
پیشرفت قابل توجه سد کوهبرد که با آبگیری 350هکتار از 
اراضی کشاورزی پایین دســت را آبیاری خواهد کرد، پروژه 
آبرسانی به شــهر لیکک که در دهه فجر1402 بهره برداری 
خواهد شد، جاده پاتاوه به دهدشــت با 13۶کیلومتر طول 
و ۹5درصد پیشــرفت فیزیکی، احیای کارخانه قند یاسوج 
با ۶5درصد پیشرفت فیزیکی، کمربندی حادثه خیز یاسوج، 
افتتاح فاز دوم پروژه راه ارتباطی یاسوج و پیگیری فاز سوم 
این طرح بخشی از طرح های مهم استان کهگیلویه وبویراحمد 
است که در قالب مصوبه های دور اول سفر رئیس جمهوری به 
استان پیگیری می شوند. آن طور که صحبت های مسئوالن 
استانی و معاون اول رئیس جمهوری نشان می دهد طی یک 
سال گذشــته، تعهدات مالی مربوط به مصوبه های سفر از 
محل منابع عمومی بیش از 125 درصد اجرایی شده و از سایر 
محل ها نیز تامین منابع می شود و تسهیالتی که برای ازدواج 

دیده شد بیشتر از 150 درصد پرداخت شده است.

    
سفرهای استانی در دور اول به پایان رسیده و معاون اجرایی 
رئیس جمهوری برای پیگیری اجــرای مصوبات تاکنون به 
11استان ســمنان، خراسان جنوبی، یزد، شــیراز، اردبیل، 
قم، خوزستان، سیستان و بلوچســتان، هرمزگان، بوشهر و 
کهگیلویه و بویراحمد سفر کرده اســت. 31سفر استانی و 
7ســفر موضوعی رئیس جمهوری در مجموع بیش از ۹00 
مصوبه در برداشته اســت که حدود 5002طرح عمرانی که 

بیشتر آنها نیمه تمام هستند را در بر می گیرد. 

 ادامه عملیات آواربرداری
 در خوی 

عملیات آواربرداری واحدهای آســیب دیده از زلزله 
خوی آغاز شــده  اســت. به گــزارش ایســنا، معاون 
هماهنگی امور عمرانــی اســتاندار آذربایجان غربی 
گفت: 30دستگاه ماشین آالت ســنگین برای تسریع 
در انجام عملیات آواربرداری به  کار گرفته شده است. 
یاسر رهبردین افزود: عملیات آواربرداری از روستای 
مرتضی قلی کندی که بیشترین تأثیر را از زلزله داشته، 

آغاز شده است.
مدیرکل آمــوزش و پرورش آذربایجــان غربی نیز در 
مورد خســارت به مدارس در اثر زلزله گفت: براساس 
برآورد اولیه از ۶0آموزشــگاه بازدید شده، 2۹مدرسه 
دچار آسیب شده اســت. جواد جنگی افزود: تا پایان 
فرآیند بازســازی مدارس آســیب دیده، استفاده از 
شیفت بعد از ظهر مدارس همجوار و آموزش مجازی 
در دستور کار قرار دارد. زلزله ای به بزرگی 5.4ریشتر 
ســاعت 3:51 دقیقه بامداد چهارشنبه 13 مهرماه در 
عمــق 10کیلومتری زمین در خــوی رخ داد و هزار و 
127مصدوم به جا گذاشت. براساس اعالم بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی، بیش از هزار و 400واحد روستایی در 
این منطقه نیازمند تخریب و بازسازی یا تعمیر شناخته 
شده که از این تعداد، بیش از 450واحد نیازمند تخریب 
و احداث مجدد و افزون بــر ۹50واحد نیازمند تعمیر 
است. هنوز آمار دقیقی در خصوص میزان خسارت های 
وارد شده به اماکن مســکونی، ابنیه ها و دیگر اماکن، 
تاسیسات زیربنایی شهری و روستایی این شهرستان 

اعالم نشده  است. 

 خبر

پیگیری
عدد خبرکهگیلویه  و بویراحمد

مدیرکل هماهنگــی و برنامه ریــزی امور 
عمرانی شهرداری اصفهان از تخصیص 
۱۳۰میلیارد تومان برای روکش آسفالت 
ترمیم و بهسازی آســفالت معابر اصلی 
و فرعــی ایــن کالنشــهر از ابتــدای ســال 
تاکنــون خبــر داد. بــه گــزارش ایرنــا، 
محمــد عبــادی افــزود: اعتبــاری بالغ بر 
۱۵۰میلیارد تومان برای آســفالت معابر 
شــهر اصفهــان در بودجــه ســال جاری 
پیش بینی شــده که تاکنون ۸۸درصد از 

آن تخصیص یافته  است.

130
میلیارد 

اصفهان

مدیــرکل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای 
خوزســتان گفــت: در ۶ ماهــه نخســت 
۲۱ میلیــون و ۸۰۰ هــزار تــن کاال از مبــادی 
خوزســتان جابه جــا شــد و رشــد ۲درصــدی 
نســبت بــه  مــدت مشــابه ســال گذشــته 
داشت. به گزارش تسنیم، محمد جوالنژاد 
افــزود: کاالهــای جابه جــا شــده شــامل 
کاالهای اساســی، محصوالت کشــاورزی، 

مواد صنعتی و پتروشیمی است.

2
درصد 

خوزستان

آذربایجان غربی

مدیرکل راهــداری و حمل ونقل جاده ای 
فــارس گفــت: از ۱۲۱ نقطــه حادثه خیــز 
شناسایی شده در استان ۷۰ نقطه رفع 
خطــر شــده و مابقــی نیز تــا شــهریورماه 
۱۴۰۲ به اتمام خواهد رســید. به گزارش 
ایسنا، علیرضا راســتیار گفت: نوسازی 
دوربین ها در ۳ محور شــیراز- اصفهان، 
شیراز- سپیدان و شــیراز- سروستان در 

دستور کار قرار دارد. 

121 
نقطه

فارس

بوشهرعکس خبر

موزه خلیج فارس در بوشهر 

موزه دریا و دریانوردی خلیج فارس ازجمله جذاب ترین 
موزه های واقع در جنوب ایران و در بوشهر است. این موزه در 
عمارت پر شکوه و تاریخی سر کنسولگری انگلیس قرار دارد. 
قدمت ساخت این عمارت به دوره حکومت قاجار در ایران 

باز می گردد. عکس ها: فارس / افسانه جعفری

مدیرکلشیالتمازندران:درصورت
مناســببــودنشــرایطآبوهوایــی
ووزشبــاد،پیشبینــیایــناســت
کــهبیــشاز3هــزارتــنانــواعماهی
اســتخوانیدرســبدجامعــهصیادی

مشاهدهشود

ری
 باق

حله
/  را

ری
شه

هم
س: 

عک

صید در استان های شمالی به روایت ارقام

مقایسه تعداد صیادان  در فصل صید امسال و سال گذشته 

مازندران

4000
امسال

4300
پارسال

گیالن

800
امسال

4000
پارسال

گلستان

3700
امسال

1700
پارسال

تولید و رهاسازی بچه  ماهی در گیالن

40میلیون
 قطعه
 ماهی 
پرورشی 

11۹میلیون
 و ۷۴۱ هزار

 قطعه ماهی 
استخوانی

۹1۹هزار
 و۸۸۰ قطعه 

 ماهی
خاویاری

تعداد شرکت های تعاونی استان های شمالی

45
40درصد

درصد

15
درصد

مازندران

54تعاونی

گلستان

18تعاونی

گیالن

4۹تعاونی

میزان صید سال گذشته 

مازندران

1800
تن

گیالن

2014
تن

گلستان

250
تن

انواع ماهی های استخوانی دریای خزر

بیشترین میزان صید ماهیان استخوانی 

در دریای خزر زیست می کنند. 

سفید،کفالوکپور

15گونه
ماهی استخوانی 

فصل صیــد در دریای خزر 
معموال بین 15تا 20مهر آغاز گزارش

می شــود. امســال اما برای 
حفظ ذخایر ماهیان اســتخوانی دریای خزر 
فصل صید در استان های شمالی 2روز دیرتر از 

همیشه و از 22مهر آغاز خواهد شد.
 به گفته معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان 
شیالت ایران، سال گذشــته ۹714تن انواع 
ماهیان استخوانی دریای خزر صید شده  بود 
که نسبت به سال قبل از آن)13۹۹( به دالیل 
شرایط آب و هوایی، توفانی بودن دریا و کاهش 

دریا روی صیادان کمتر بود. 
امســال 8500صیاد در اســتان های شمالی 
امیدوارند بتوانند صید بیشتری از دریا بگیرند. 
در این گزارش شــرایط و وضعیت فصل صید 

امسال را بررسی کرده ایم.

فعالیت 54تعاونی صید پره در مازندران 
تور صیادان مازندرانی هم مانند 2استان دیگر 
شمالی از 22مهر در دریای خزر پهن می شود 

تا رزق و روزی امسال خود را از دریا بگیرند. 
مدیــرکل شــیالت مازندران به همشــهری 
می گوید: صید ماهیان اســتخوانی در منطقه 
میانکاله امســال از 17مهــر و صید در مابقی 

مناطق مازندران از 22مهر آغاز می شود.
قاســم کریم زاده با بیان اینکه امســال بیش 
از 4هزار صیاد در قالــب 54تعاونی صید پره 
مشغول فعالیت خواهند شد، می افزاید: امسال 
برای صیادان تســهیالت 100هــزار میلیارد 
تومانی تهیه ادوات صیادی درنظر گرفته شده 

است.
در استان مازندران ساالنه 100میلیون قطعه 
بچه ماهی در انواع مختلف سفید، خاویاری و 
کپور تولید و در دریای خزر رها سازی  می شود 
 که بخشــی از آنها به شــکل تکثیــر طبیعی
 تولید شــده اند. کریــم زاده با توجــه به این 
رهاســازی دربــاره وضعیت صید امســال 
می گوید: درصورت مناســب بودن شــرایط 
آب و هوایــی و وزش بــاد، پیش بینــی 
این اســت که بیــش از 3هــزار تــن انواع 
 ماهی اســتخوانی در ســبد جامعه صیادی

مشاهده شود.

بازسازی ذخایر ماهیان استخوانی در گیالن 
3700صیاد گیالن در قالب 4۹شرکت صیادی 
فعالیت خود را در نوار ســاحلی از آســتارا تا 

چابکسر دنبال می کنند.
مدیــرکل شــیالت گیــالن به همشــهری 
می گوید: به دلیــل حفظ و بازســازی ذخایر 
ماهیان اســتخوانی دریای خزر ازجمله گونه 
کفال ماهیان، امسال در گیالن هم 2روز دیرتر 
فصل صید آغاز می شود و صیادان از 22مهر به 

آب می زنند.
حمیدرضــا تقی نصیری در توضیح بیشــتر 
درباره دیرتر آغاز شدن فصل صید امسال ادامه 
می دهد: بررســی و مطالعات در بحث ارزیابی 
گونه کفال ماهیان نشان می دهد این ذخایر در 
دریای خزر روند نزولی داشته  است. در راستای 
اقدامات اصالحی و از آنجایی که فصل تکثیر 
و تخم ریزی اینگونه ماهی در شــهریور است 
و عمدتا در دریا تخم ریــزی می کند، تصمیم 
سازمان شیالت بر بازسازی ذخایر دریا و دیرتر 

آغاز شدن فصل صید امسال است.
از ســویی دیگر در حوزه غربــی گیالن برای 
کاهش بحران اقتصادی صیادان پره، اقداماتی 
صورت گرفته که تقی نصیری اینطور توضیح 
می دهد: در راستای سیاســت های حمایتی 
از جامعــه صیادی پره به ویژه در شهرســتان 
تالش، امسال شیالت استان تصمیم به صدور 
مجوز صید پیش از موعد برای تعداد 3تعاونی 
صیادی با 200صیــاد در منطقه تالش گرفته 
اســت تا عملیات صید را از 20شهریور شروع 

کنند.

ماحصل تالش این 3شرکت تعاونی صید پره تا 
پایان دهه اول مهر، صید 452۶کیلوگرم ماهی 
بوده  که با این حال نسبت به مدت مشابه سال 

قبل ۶3درصد کاهش داشته است.
مدیرکل شــیالت گیالن علــت کاهش صید 
نسبت به سال گذشــته را توفانی بودن دریا 
و همچنین پره کشــی عنوان می کند و ادامه 
می دهد: در ســبد صید صیادان این 3شرکت 
عموما 2گونه سفید و کفال بود که 27درصد 
به مقدار 1231کیلوگرم مربوط به ماهی سفید 
و 70درصد به میــزان 3140کیلوگرم مربوط 
به گونه ماهی کفال و 3درصــد هم مربوط به 
ماهیان دیگر اســت. ارزش ریالــی نیز حدود 

70میلیارد ریال برآورد شده است.
در اســتان گیالن 30فروند شــناور صیادی 
کیلکاگیر نیز با حدود 240نفر صیاد فعالیت 
می کنند که از اوایل تیر ســال جاری فعالیت 
خــود را آغاز کردنــد و تا دهه نخســت مهر 
27۶3تن کیلکا صید شده اســت. این مقدار 
نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز 3۶درصد 
کاهش داشته و ارزش فروش این مقدار صید 
هم معادل 320میلیارد ریال برآورد شده است.
در اســتان گیــالن، در فصــل صید ســال 
گذشــته، 1۶00تن انواع ماهیان اســتخوانی 
توسط صیادان در ســواحل گیالن صید شده 
بود که 881 تن آن از گونه ماهی ســفید بود. 
تقی نصیری با اشــاره به اینکه از ابتدای امسال 
40میلیون قطعه ماهی پرورشــی و بومی در 
تاالب انزلی رهاسازی شده اســت، می گوید: 
رهاسازی 15۹میلیون قطعه ماهی استخوانی 
و 2میلیون قطعه ماهی خاویاری در سال1401 
برعهده گیالن اســت که تا کنون 11۹میلیون 
و 741هزار ماهــی اســتخوانی و ۹1۹هزار و 
880قطعه ماهی خاویاری رهاسازی شده است.

آسیب به ذخایر دریا در گلستان 
فصل صید تا 15فروردین ادامه دارد و امسال 
18تعاونی صید پره با 800صیاد در گلســتان 
فعالیت می کنند. مدیرکل شــیالت گلستان 
درباره میزبــان صید صیادان گلســتانی در 
سال قبل به همشهری می گوید: سال گذشته 
فصل صید از 18مهر آغاز شد و در مدت 7ماه، 

850تن صید داشتیم.
اســماعیل جباری ساعت پره کشــی روزانه 
در تمامی شــرکت های تعاونی صیــد پره را 
از طلــوع آفتاب تا ســاعت 23 اعالم می کند 
و می افزاید: یــگان حفاظــت از ذخایر آبگیر 
حفاظت می کننــد. این حفاظت بــرای این 
است که صیادان با خیال راحت بتوانند به کار 
صیادی خود برســند تا صیادان غیرمجاز به 

ذخایر دریا آسیبی نرسانند.
صیادان غیرمجــاز با صیــد ماهی های مولد 
زمانی که برای تکثیر و زاد و ولد به رودخانه ها 
می آینــد، به ذخایر دریای شــمال آســیب 
می رسانند و آمار صید صیادان در فصل صید 
را با کاهش مواجه می کنند. جباری در توضیح 
بیشــتر می گوید: تورهای صیادان غیرمجاز 
استاندارد نیســت و حتی بچه  ماهی را به دام 
می اندازد. ۹0درصد از گونه های ماهی دریای 
خزر روزکوچ هســتند و برای زاد و ولد باید به 
باالدست رودخانه مهاجرت کنند، مثل ماهی 
ســفید. ماهی کفال به عنوان مهم ترین گونه 
بومی دریای خــزر از ماهی های اســتخوانی 
اســت و در دریا تخم ریــزی و تکثیر طبیعی 
انجام می دهد و زمــان تخم ریزی آن از اواخر 
شهریور تا آبان است. صیادان گلستانی بیشتر 
گونه های کپور، سفید و کفال صید می کنند. 
صید ۶8درصدی ماهی کفال در سال گذشته 
نشان می دهد گونه غالب ماهی کفال است که 
در آب شور تکثیر می شود. مابقی گونه ها برای 

تکثیر به سمت رودخانه ها هجوم می برند.

    
صید پره یا تورگســتر یکــی از قدیمی ترین 
روش های صید ماهیان اســتخوانی ازجمله 
ماهی سفید در حاشــیه جنوبی دریای خزر 
در گیالن و مازندران اســت که قدمتی چند 
صد ساله دارد. بیشترین میزان صید ماهیان 
اســتخوانی دریای خزر که شــامل 15گونه 
می شــود به صید گونه های ســفید، کفال و 
کپور اختصاص دارد. بخش عمده ماهی صید 
شده دریای خزر در3استان شمالی به فروش 
می رسد و بخشــی نیز به اســتان تهران وارد 

می شود. 
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میوه های پاییزه و زمستانه امسال 

بازار
خیلی زودتر از سال های قبل به 
بازار آمدند؛ انار و گریپ فروت که 
پیشــتاز بودند و عرضه آنها حتــی در میادین 
میوه وتره بار از اوایل شــهریور آغاز شد. مهر به 
نیمه نرسیده نارنگی و خرمالو هم به مغازه های 
میوه  فروشی آمدند و امروز در بعضی از مغازه ها 
پرتقال های سبز نارس را هم می شود دید. این 
در حالی است که میوه های فصل تابستان هنوز 
در مغازه ها هستند و اتفاقا عمده سهم بازار را در 

اختیار دارند.
عضو هیأت مدیره اتحادیه باغداران کشور ظهور 
پیش از موعد میوه های پاییزه را ناشی از تغییر 
شــرایط آب و هوایی و البته فراوانی تولید این 
اقالم دانست و به همشــهری گفت: امسال از 
2منظر زمان ورود محصوالتــی که اغلب پاییز 
عرضه می شدند جلو افتاد؛ یکی اینکه از ابتدای 
ســال با گل دهی زودهنگام درختــان در بهار 
به دلیل شرایط آب و هوایی، برداشت محصول 
از میوه های تابســتانه تا پاییــزه 10 تا 15روز 
جلو افتاد، اما عامل مهم تر شــرایط تولید این 
محصوالت اســت که امســال ما در میوه های 
نیمه دوم ســال شــرایط تولیدی بسیار خوبی 
داشــتیم. مجتبی شــادلو افزود: تولید امسال 
مرکبات به طور عام چــه نارنگی و پرتقال و چه 
انواع لیمو وضع بسیار خوبی دارد و به طوری که 
در محصــول لیموترش عمانی اگــر دولت در 
بازار حضور پیدا نمی کــرد و خریدهای توافقی 
و تضمینی انجام نمی شــد لیمو روی دســت 
کشاورز می ماند و مشکالت بعدی ایجاد می شد. 
به گفته این فعال اقتصادی، برداشت مرکبات تا 

اوایل زمستان ادامه دارد و چنانچه شرایط آب 
و هوایی در ادامه سال مشــکلی برای برداشت 
باقیمانده محصوالت ایجاد نکند، با پیش بینی 
برداشتی که امسال در محصول مرکبات، سیب، 
انار و کیوی داریم، بازار میوه کشور در نیمه دوم 
ســال بازار پایدار و باثباتی خواهد بود. شادلو، 
با اشاره به مشکالتی که امســال کشاورزان و 
باغداران کشور در زمینه قیمت باالی نهاده ها، 
مکانیزاسیون و نیروی انسانی با آن مواجه بودند، 
ابراز امیدواری کرد عالوه بر ثبات بازار، شرایط 
به گونه ای پیش رود که مصرف کنندگان از همه 
اقشار بتوانند میوه های متنوع و کیفی ایرانی را 

خریداری کنند.

پرتقال های نارنجی رنگ آوری شده اند 
رئیس اتحادیه باغداران تهران درباره زمان انبوه 
شــدن عرضه میوه های پاییزه گفــت: از میان 
مرکبات چیزی که هم اکنــون به طور طبیعی 
برداشت و به بازار عرضه می شود نارنگی است 
و پرتقال از یک ماه بعد به بازار می آید. شــادلو 
دربــاره پرتقال هایی که این روزهــا در بعضی 
میوه فروشــی های تهران عرضه می شوند نیز 
گفت: پرتقال های سبز، نارس اما طبیعی هستند 
و درصورتی که ذائقه مردم بــا مصرف این نوع 
پرتقال سازگار اســت می توانند با خیال راحت 
آن را خریداری کنند اما از آنجایی که این میوه 
هنوز به برداشت طبیعی نرسیده اگر در مغازه ای 
پرتقال زرد و نارنجی مشاهده کردید قطعا به طور 
مصنوعی رنگ آوری شده اســت. به گفته او، از 
آبان ماه پرتقال جنــوب و بعضی از انواع پرتقال 
برداشتی شمال کشــور به بازار می آید و فعال 

پرتقال رسیده حتی به شکل نوبرانه هم در بازار 
وجود ندارد.

قیمت میوه های پاییزه
نگاهی به قیمت میوه های پاییزه نشان می دهد 
میانگین قیمــت میوه های پاییــزی کمتر از 
تابستانه هاســت. نارنگی در بیشــتر مغازه ها 
35هزار تومان است و گریپ فروت و کیوی هم 
قیمت چندان باالیی ندارند، اما در همین حال 
ســیب زرد و قرمز 45هزار تومانی و خرمالوی 
60 تا 70هزار تومانی هم در بازار دیده می شود 
و این قیمت ها با توان خرید بیشتر مردم فاصله 
دارد. عضــو هیأت مدیــره اتحادیــه باغداران 
کشور درباره قیمت باالی سیب گفت: سیب و 
خرمالو محصوالت بسیار حساس و پرهزینه ای 
هستند که شــرایط تولید و جمع آوری خاصی 
دارنــد و امکانات و نیروی انســانی زیادی نیاز 
دارند. ضمن اینکه محصول ســیب در بعضی 
از مناطق کوهستانی امســال با سیل و تگرگ 
تابســتانه از بین رفت و محدودیــت تولید نیز 
به شــرایط دشــوار تولید این محصول اضافه 
شــد تا قیمت آن در بازار باال برود. با این حال 
در مجموع تولید ســیب کم نیست و این قول 
را به مصرف کنندگان می دهیم که نه تنها بازار 
در زمینه هیچ محصولی کمبود ندارد بلکه چه 
در مرکبات و ســیب و چه در پسته و نخیالت 
ظرفیت های صادراتی باالیــی داریم. به گفته 
این فعال اقتصادی، ظرفیت های تولید میوه به 
قدری باالست که اگر از بازار نشانه های مثبت 
دریافت کنیم تولید بــا ضریب تصاعدی 2 و 3 

افزایش می یابد.

افزایش 10 تا 35درصدی تولید تمام میوه ها
برآوردهای کارشناسان از تولید امسال مرکبات، 
افزایــش قابل مالحظــه ای را نویــد می دهد. 
نایب رئیس اتحادیه باغداران کشــور در زمینه 
میزان تولید امسال میوه های پاییزه گفت: آمار 
تولید پرتقال در سال های قبل 4 تا 5میلیون تن 
بوده که امســال قطعا افزایــش 35درصدی در 
تولید این محصول خواهیم داشت. در محصول 
انار بیش از 25درصد رشــد تولیــد پیش بینی 
می شــود که این میزان به برداشت 1.5میلیون 
تنی این محصول در ســال های گذشته افزوده 
می شود. شــادلو درباره تولید دیگر اقالم میوه 
نیز گفت: برداشــت سیب تا اواســط آبان ادامه 
دارد و پیش بینی می شود تولید در حدود همان 
4میلیون تن سال های قبل باشد، اما اگر درصدی 
کاهش تولید داشته باشــیم نیز بازار با مشکلی 
مواجه نمی شــود. در زمینه انــار رقم حدودی 
تولید 1.2 تا 1.5میلیون تن است که پیش بینی 
می شود رشد 25درصدی را در برداشت امسال 
این محصول شــاهد باشــیم. به گفته شــادلو، 
تولید نارنگی کشــور به قدری زیاد اســت که 
نگرانی هایی درخصوص جذب این محصول در 
بازار وجــود دارد؛ امســال واریته های جدیدی 
هم به نارنگی های تولیدی کشــور افزوده شده 
که برداشت محصول را چه در نوار شمالی و چه 
جنوب کشور باال برده است. پیش بینی می شود 
در این محصول که آمار تولید 1.5میلیون تنی 
هر سال را دارد امسال شاهد افزایش 35درصدی 
باشیم. شادلو میزان تولید کیوی را نیز طبیعی 
دانست و از افزایش 10 تا 15درصدی برداشت 
این محصول در پاییز و زمستان امسال خبر داد.

معمای نارنگی های زودرس
گل دهی زودهنگام درختان به دلیل تغییر شرایط آب و هوایی، از ابتدای امسال، برداشت و عرضه میوه ها، ازجمله محصوالت 

پاییزه را دست کم 10 تا 15روز جلو انداخته است

بازی خوانی بازار جهانی نفت
تصمیم اوپک پالس برای کاهش 2میلیون بشکه ای نفت خام می تواند سیاست های دولت آمریکا برای کنترل تورم را خنثی کند

بررسی ها نشان می دهد تصمیم اوپک پالس برای 

نفت
کاهش 2میلیون بشکه ای تولید نفت خام، استفاده 
از ابزار اقتصادی برای اثر گذاری سیاسی است. زیرا 
یکی از عوامل مهم رشد تورم در اقتصاد آمریکا به ویژه در یک سال 
گذشته رشد قیمت انرژی بوده که به افزایش هزینه تمام شده تولید 
منجر شده است و کاهش دوباره سطح تولید از سوی اوپک پالس 
می تواند سیاست های دولت فعلی آمریکا را برای کنترل تورم بی اثر 

کند و تحوالت سیاسی تازه ای را در آمریکا رقم بزند.
به گزارش همشــهری، اوپک پالس روز چهارشنبه با کاهش تولید 
نفت موافقت کــرد. این تصمیم عرضه را در بــازاری که هم اکنون 
نیز دچار محدودیت اســت محدودتر کرده و احتماال، قیمت های 
بنزین را درست پیش از برگزاری انتخابات میان دوره ای آمریکا در 
نوامبر باالتر می برد. عمده این کاهش تولید در عربستان سعودی 
و کشــورهای دیگر منطقه خلیج فارس انجام خواهد شد به دنبال 
این تصمیم قیمت هر بشــکه نفت در روز جمعه با 4درصد افزایش 
به باالترین میزان خود در 5هفته اخیر رسید. قیمت هر بشکه نفت 
برنت دیروز به ۹۸دالر رسید و هر بشــکه نفت خام وست تگزاس 
اینترمدیت نیــز بیش از ۹3دالر معامله شــد. از ابتدای هفته قبل 
تاکنون، نفت برنت 7.4درصد و شــاخص نفــت آمریکا 11درصد 
رشد کرده که بیشترین رشــد هفتگی هر دو شاخص از زمان آغاز 
جنگ اوکراین در مارس است. آمریکا با این تصمیم مخالفت کرده 
و احتمال داده می شود این کشور در ماه آینده میالدی 10میلیون 
بشــکه از ذخایر نفتی خود را راهی بازار کند تا قیمت نفت دوباره 
کاهش یابد زیرا تصمیم اوپک پالس آثار سوئی از جنبه اقتصادی و 

سیاسی برای آمریکا دارد.

دالیل و آثار کاهش حجم تولید
با وجود همه گمانه زنی ها مقامات عربستان اعالم کرده اند تصمیم 
برای کاهش حجم تولید ناشی از عوامل اقتصادی بوده و سیاست 
دخالتی در آن نداشته اســت. عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی 
عربســتان در این باره گفت: تصمیم اوپک پالس براساس عوامل 

بنیادین بازار گرفته شده و این گروه باید در شرایط نوسان شدید 
بازار، آماده اقدام فوری باشد. میثم الغیس، دبیرکل اوپک نیز در 
مصاحبه با شــبکه تلویزیونی العربیه گفت: تصمیم برای کاهش 
تولید نفت به این دلیل اتفاق افتاد که نشــانه هایی در مورد وقوع 
رکود در اقتصاد جهان دیده می شــود. با وجود این اظهارنظر ها، 
بررسی ها نشان می دهد در شــرایطی که قیمت نفت در محدوده 
۹0دالر بود اجرای چنین تصمیمی عمدتا ناشی از مسائل سیاسی 

بوده است.
به همین دلیــل تحلیلگران بر این باورند کــه تصویب بزرگ ترین 
کاهش تولید از ســال2020، کمتر از 3ماه پس از سفر جو بایدن 
به عربستان سعودی مهم ترین لحظه در روابط آمریکا و عربستان 
در 70سال گذشته است زیرا این 2کشور در طول این مدت روابط 

نزدیکی با یکدیگر داشته اند.
از زمان آغاز جنــگ در اوکراین و افزایش قیمــت نفت، نرخ تورم 
به سرعت در آمریکا افزایش یافته و فدرال رزرو را مجبور کرده نرخ 
بهره را چندین بار افزایش دهد تا از این طریق تورم را کنترل کند در 
چنین شرایطی کاهش 2میلیون بشکه ای سطح تولید نفت اوپک 
پالس می تواند به رشد دوباره قیمت نفت و افزایش هزینه تمام شده 
تولید در آمریکا و در نتیجه رشد دوباره تورم منجر شود و در عین 

حال به سود روسیه باشد که تحت تأثیر تحریم های آمریکاست.
در طول 2سال گذشــته فدرال رزرو برای مقابله با تورم که عمدتا 
تحت تأثیر رشد قیمت انرژی اتفاق افتاده نرخ بهره را ۹برابر افزایش 
داده و از 0.25درصد به 2.25درصد رسانده تا از این طریق با تورم 
مقابله کند بنابراین اقدام عربستان برای کاهش تولید نفت می تواند 
سیاســت های فدرال رزرو را برای تقابل با تورم کم اثر کند و حتی 
آینده سیاسی جو بایدن و دمکرات ها را نیز بعد از برگزاری انتخابات 
میان دوره ای آمریکا در ماه نوامبر تحت تأثیر قرار دهد زیرا تورم باال، 
مشکل مضاعف سیاســی برای رئیس جمهوری آمریکا ایجاد کرده 
است، درحالی که کنترل تورم و کاهش قیمت ها یک پیروزی مهم 
برای جو بایدن و دمکرات ها محسوب می شود و می تواند برگ برنده 

دمکرات ها و جو بایدن در انتخابات کنگره باشد.

به همین دلیل آمریکا پس از تصمیم شوکه کننده اوپک پالس در 
شرایط اوج گیری نگرانی هایی نسبت به تورم، عربستان سعودی را 
متهم کرد از روسیه جانبداری می کند. همزمان شماری از اعضای 
کنگره آمریکا نیز خواستار کاهش فروش تسلیحات و خارج کردن 
نیروها و تجهیزات ایاالت متحده از عربســتان شــده اند. آنتونی 
بلینکن، وزیر خارجه آمریکا نیز گفت: کشــورش در حال بررسی 

پاسخی مناسب به عربستان ازجمله در روابط با این کشور است.

آینده قیمت نفت
در شرایطی که افزایش دوباره قیمت نفت می تواند آثار اقتصادی و 
سیاسی مهمی در آمریکا داشته باشد و حتی یک پیروزی سیاسی 
برای روسیه باشد اکنون این پرســش مطرح است که تحت تأثیر 
کاهش سطح تولید نفت اوپک پالس قیمت نفت تا چه میزان رشد 

خواهد کرد؟
بانک مورگان استنلی پیش بینی کرد سال میالدی آینده، کمبود 
عرضه در بــازار نفت از 200هزار بشــکه در روز بــرآورد قبلی، به 
۹00هزار بشــکه در روز افزایش پیدا می کند در نتیجه قیمت های 
نفت سریع تر از برآورد قبلی، دوباره به 100دالر در هر بشکه صعود 

خواهند کرد.
اویل پرایس نیز در گزارشــی اعالم کرد: با توجه به کاهش عرضه 
بزرگی که اوپک پالس اعالم کرده، بازار جهانــی احتماال تا پایان 
سال2023 با کمبود عرضه مواجه خواهد بود و قیمت نفت در نیمه 

دوم سال آینده افزایش بیشتری را تجربه خواهد کرد.
گلدمن ســاکس نیز پیش بینی قیمت نفت برنت در 3ماه جاری را 
به میزان 10دالر افزایش داد و 110دالر در هر بشــکه اعالم کرد. 
دامین کوروالین، مدیر تحقیقات انرژی گلدمن ساکس به بلومبرگ 
گفت: تمام تحوالتی که در بخش عرضه شــاهد بوده ایم، زمینه را 

برای قیمت های باالتر نفت تا پایان سال، فراهم می کنند.
استفان برنوک یک کارشناس بازار انرژی نیز در این باره به رویترز 
گفت: ازجمله پیامدهــای کلیدی کاهش اخیر اوپک، بازگشــت 

احتمالی نفت 100دالری است.

حمیدرضا صالحی
دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و 

صنایع وابسته 
 تــا زمانــی کــه اقتصــاد انــرژی اصــاح 
نشود، شاهد افزایش مصرف خواهیم 
بود، اکنون سرمایه گذاری روی کنترل 
مصــرف صــورت نمی گیــرد و معمــوال 
مصرف انرژی در کارخانه ها به گونه ای 
است که با تکنولوژی روز برابر نیست. 

چهره ها

تاالر شیشه ای

فروش حقوقی

فروش حقیقی

431

339

1595

1503

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1.319

1.318

1.317

1.316

1.315

1.314

1.313

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

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 2هزارو 
868واحد، معادل 0.22درصد رشد کرد و به یک میلیون 
و 316هزارو 721واحد رسید. شاخص کل هم با 1299واحد 

رشد به 381هزار و 648واحد رسید.

در مبادالت دیروزبازارسرمایه، قیمت سهام 
271شرکت رشد و 325شرکت کاهش یافت. قیمت 

سهام 18شرکت هم تغییر نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

ترکیب دیروز معامات بازار سهام

در مبادالت دیروز بازارسهام، سهامداران حقیقی هزارو 
503میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم 

فروش سهامداران حقیقی به هزارو 595میلیارد تومان 
رسید. سهامداران حقیقی دیروز 92میلیارد تومان 

نقدینگی از بازار سهام خارج کردند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل ســهام شــرکت های حاضر در بــورس و فرابورس 
درمبــادالت دیــروز 11هزارمیلیاردتومــان رشــد کــرد و بــه 
5923هــزار میلیــارد تومــان رســید. ارزش دالری کل بــازار 
ســهام ایران »بورس و فرابورس« با توجه بــه اینکه هردالر 
آمریکا دیروز در بازار آزاد در محدوده 32هزار و 750تومان 
دادوســتد شــد،  اکنون معــادل 180میلیــارد و 850میلیون 

دالر است.
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ارقام به هزارمیلیاردتومان

ارزش معامات بازار سرمایه

در مبــادالت دیــروز 9هــزارو 366میلیــارد تومــان اوراق 
بهادار دربازار ســرمایه دادوســتد شــد که از ایــن میزان 
هزارو 842میلیارد تومان به معامات خرد سهام و بقیه 
بــه اوراق بدهــی و معامــات عمــده اختصــاص یافــت. 
این ارقــام نشــان می دهــد ارزش کل معامــات خرد در 
دادوســتدهای دیروز 86میلیارد تومان معادل 5درصد 

رشد کرده است.

ارقام به درصد  کل معامالت  معامالت خرد

صعود
نزول

بدون تغییر

3

53
44

رشد قیمت گوشت بوقلمون
قیمت گوشت بوقلمون در میادین میوه و تره بار افزایش یافت. 
نرخنامه جدید سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران 
نشان می دهد قیمت هر کیلو شقه گوشت بوقلمون در غرفه های 
مواد پروتئینی میادین در مردادماه 54.500تومان بوده که در 
مهرماه با 44درصد افزایش به 7۸.۹00تومان رسیده است. رشد 
جهشی قیمت این محصول در 2ماه اخیر در شرایطی است که 
گوشت بوقلمون بعد از افزایش 22درصدی در اردیبهشت، 3 ماه 

کم نوسان  را در تابستان پشت سر گذاشت.

قیمت در مهرقیمت در مرداد

کیلوگرم/ تومان

آخرین قیمت حبوب 
نوسان قیمت حبوب  شرکتی در 2 ماه گذشته برای 
اغلب شرکت های تولیدکننده صفر بوده اما یکی دو 
برند در همین بازه زمانی قیمت محصوالتشــان را تا 
15درصد باال برده اند. قیمت حبوب  در 5 ماه گذشته 
درمجموع 30درصد افزایش داشته است. گفته می شود 
با کاهش قیمت های جهانی و رسیدن فصل برداشت 
محصوالت تولید داخل  می توان امیدوار بود که شاهد 
کاهش قیمت این محصوالت در نیمه دوم سال باشیم.

میادین

بازارها

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان
مرداد

مهر
 همدل

لوبیا چیتی - 900گرمی
77.500
90.000

مرداد
مهر

 همدل
 عدس - 900گرمی

65.000
77.900

مرداد
مهر

 شاهسوند
لوبیا قرمز - 900گرمی

71.000
76.000

مرداد
مهر

 سبزدانه
لوبیا چشم بلبلی - 900گرمی

80.000
80.000

مرداد
مهر

 گلستان
 لپه - 900گرمی

80.000
80.000

مرداد
مهر

 شاهسوند
 لوبیا سفید - 900گرمی

58.000
58.000

مرداد
مهر

 خشکپاک
 نخود - 900گرمی

74.000
74.000

مرداد
مهر

 گلستان
 نخود و لوبیا - 900گرمی

63.000
63.000

10000
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0

ران 
بی پوست
90.600
129.000

 سینه
 بدون گردن

68.800
97.900

 ساق 
با پوست
87.400
125.000

سینه بدون 
پوست

93.900
134.200

چرخ کرده

93.900
134.200

مغز ران

112.400
161.000

الشه 
کامل

54.500
78.900

فیله 

109.000
155.500

   نشست وزیر اقتصاد با هلدینگ های بورس
احســان خاندوزی، وزیر اقتصادی در نشســتی بــا مدیران 
هلدینگ های بورس و فعاالن بازار ســرمایه از آنها خواســت 
تا پیشــنهادهای خود را برای اصالح بازار ســرمایه به صورت 
میان مدت و بلندمدت در اختیار دولت قرار دهند تا تدوین الیحه 
بودجه با نگاه به این پیشنهادها تدوین شود. همچنین در این 
نشست هلدینگ ها با اختصاص منابعی برای انتشار اوراق اختیار 

تبعی و حمایت از سهم های خود در بازار موافقت کردند.

   15روز دیگر زعفران نو وارد بازار می شود
علی حسینی، عضو هیأت رئیسه شــورای ملی زعفران با بیان 
اینکه از 15روز آینده زعفران نو وارد بازار خواهد شد، گفت: تا 
اوایل آبان ماه محصول جدید زعفران به صورت انبوه وارد بازار 
خواهد شد. او افزود: سال گذشــته به خاطر خشکسالی با افت 
تولید مواجه بودیم، اما امسال وضع تولید زعفران بهتر خواهد 

بود. از این رو امیدواریم  افت تولید سال گذشته برطرف شود.

   کاهش ظرفیت مراتع دام ها را به کشتارگاه فرستاد
افشــین صدر، دادرس رئیس اتحادیه مرکزی دام سبک گفت: 
ظرفیت مراتع به شدت کاهش یافته و دامدار سبک معموال در 5 
تا 6 ماه نخست دام شان را برای چرا به مراتع می برند اما امسال در 
فصل های بهار و تابستان دامدار مجبور به تغذیه دستی دام شد 
و از آن جا  که هزینه تغذیه باالست دامدار دام اش را به کشتارگاه 

می فرستد.

   محدودیت در ورود نهاده های دامی به کشور
محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: 
به شدت با کمبود نهاده های دامی مواجه ایم و فضا برای ورود این 
محصوالت به کشور قفل شده است. اگر مشکلی در قوانین برای 
ورود هرچه ســریع تر این نهاده ها به کشور وجود دارد آمادگی 

داریم قوانین را به سرعت اصالح کنیم.

محمود لیائی 
مدیرعامل شرکت ملی پست

شــرکت ملــی پســت بــرای توســعه 
تجــارت الکترونیــک بین الملــل تاش 
دارد که این ارتباطات بیشــتر شود و با 
کشــور عراق، ترکیه و روسیه اقداماتی 
را آغــاز کــرده اســت کــه از درگاه هــای 
اینترنتی این کشــورها اســتفاده کنیم 
در هفته های اخیر با شرکت ازن روسیه 
مذاکراتی را آغاز کرده ایم که مقرر شد 
از پلتفرم هــای یکدیگــر برای فــروش و 

ارسال لجستیک استفاده کنیم. 
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پایان تلخ
شانس رســیدن به ســیزدهمین قهرمانی آسیا 
برای فوتسال ایران، به شکل ناباورانه ای از دست 
رفت. تیمی که در مراحل قبلی همه رقبا را تار و 
مار کرده بود و در قاره بی رقیب به نظر می رسید، 
در دیدار فینــال اصال نمایش خوبی نداشــت. 
پسران شمسایی در این مســابقه، تنها سایه ای 
از قدرت فوتســال ایران را نمایش دادند و کامال 
اسیر استراتژی حریف شــدند. قبل از شروع این 
مسابقه، به نظر می رســید تیم ملی کار ساده ای 
برای شکست دادن ژاپن دارد. ژاپنی ها در همین 
جام به عربســتان باختند و روبه روي تیمی مثل 
اندونزی به دردســر افتادند. این تیم چند بار در 
یک قدمی حذف از جام قرار گرفــت و هر بار به 
سختی به تورنمنت برگشت. آنها مرموزترین تیم 
جام بودند و در فینال، کامال هوشــمندانه بازی 
کردند. همه نفرات این تیم شناخت بسیار خوبی 
از ستاره های ایران داشتند و جلوی حرکات فردی 

بازیکنان تیم ملی در زمین را گرفتند.
نقشه مهم ژاپنی ها برای ایستادن روبه روي تیم 
ملی ایران، دفــاع منطقه ای بود. آنها به شــکل 
فشرده ای دفاع می کردند اما حتی در آن دقایق 
نیز صاحب تک موقعیت هایی شدند. احمد عباسی 
باالخره به طلسم دروازه ســامورایی ها پایان داد 
و گل اول بازی را بــه زیبایی به ثمر رســاند اما 
یک اشــتباه مهلک دفاعی کافی بود تا تیم ملی 
با تســاوی به رختکن برود. در شروع نیمه دوم، 
ایران صاحب توپ و میدان شــد اما درخشــش 
جالب توجه گلر حریف، اجازه عبور هیچ توپی از 
خط دروازه را نداد. بازی با تساوی دنبال می شد 
که اولیویرا ستاره برزیلی االصل تیم ملی ژاپن، با 
یک ضربه آزاد دروازه تیم ملی را باز کرد. این یک 
خطای محاسباتی بسیار بزرگ از سوی دروازه بان 
تیم ملی بود. ایران تالش زیادی کرد تا گل تساوی 
را به ثمر برساند اما در ثانیه های پایانی و در حالی 
که تیم بدون دروازه بان به بازی ادامه می داد، یک 
پاس رو به عقب بسیار بد، تبدیل به گل سوم ژاپن 
شد و تیم ملی حتی بعد از گل زنی جوان در ثانیه 

پایانی، نتوانست از شکست فرار کند.
این اولین برد فوتســال ژاپن روبه روي ایران در 
وقت های قانونی فینال آســیا بــود. یک نتیجه 
نگران کننده برای فوتســال ایران که نشان داد 
شمســایی هنوز فاصله زیادی با تبدیل شدن به 

یک مربی پخته در دنیای فوتسال دارد.

کمِپ کارلوس!
بعد از برگزاری اردوی اتریــش، حاال مهم ترین 
دغدغــه کارلوس کــی روش انتخاب فهرســت 
نهایی برای جام جهانی اســت. او مثل همیشه، 
مجموعه ای از عوامــل را برای ایــن کار در نظر 
می گیرد و حساسیت های خاص خودش را در این 
مورد به نمایش می گذارد. این بار تعداد لژیونرهای 
تیم ملی بیشتر از همه دوره های قبلی جام جهانی 
اســت و کی روش این روزها با تمرکــز زیادی، 
لیگ برتر را زیرنظر گرفته تا بازیکنان شاغل در 
لیگ های داخلی را نیز بســنجد. فهرست تازه او 
برای مینی کمپ مهره هــای داخلی چند تغییر 
غافلگیرکننده در خــودش دارد. در بین نفراتی 
که با تیــم ملی راهی اردوی اتریش شــدند، نام 
»صالح حردانی« در کمپ جدید تیم ملی دیده 
نمی شود. او البته در اتریش نیز، برای تیم ملی به 
میدان نرفت. صالح این دو هفته در استقالل نیز 
نیمکت نشین بوده و این مسئله موجب شده است 
که شانس حضور او در فهرست نهایی تیم ملی نیز 
به حداقل برسد. کی روش پس از کنار گذاشتن 
حردانی، یک اســتقاللی دیگر را بعد از مدت ها 
به تیم ملی دعوت کرده اســت. او که همیشه به 
بازی »روزبه چشــمی« اعتقاد داشته و او را یک 
مدافع مدرن می دانســته، حــاال در روزهایی به 
سراغ چشــمی رفته که او به عنوان یک هافبک 
در استقالل توپ می زند. روزبه با وجود غیبت در 
فهرست و اردوی قبلی، حاال صاحب یک فرصت 
دقیقه نودی برای درخشــیدن در اردو و محک 
زدن شانس ســفر به قطر شده اســت. کارلوس 
همچنین محمد محبی را نیز به اردو فراخوانده 
اســت. بازیکنی که مهم ترین گلزن این روزهای 
استقالل به شمار می رود. حاال معلوم شده که چرا 
ساپینتو در شروع فصل تا این اندازه به دنبال جذب 
محبی بود. او حاال یکــی از امیدوارکننده ترین 
چهره های این فصل باشگاه به شمار می رود و یک 
شانس دیگر در تیم ملی را نیز تجربه خواهد کرد.

حضور محمد خدابنده لو در اردوی تیم ملی نیز، 
یک شانس دیگر برای این بازیکن خواهد بود. او 
قبل از اردوی اتریش، در تیم ملی حضور داشــت 
اما به اتریــش نرفت. با وجود ایــن خدابنده لو به 
درخشش در لیگ با گل گهر ادامه داد و این هفته 
نیز با 2 گل و یک پاس گل، نقش بسیار مهمی در 
برد پرگل و صدرنشــینی تیم قلعه نویی ایفا کرد. 
کی روش این شانس را به رامین رضاییان و امید 
نورافکن نیز داده است که همراه تیم ملی باشند؛ 
2 بازیکنی که به دلیل مشــکالت ویزا، نتوانستند 
ایران را در ســفر قبلی اش همراهــی کنند. در 
فهرســت نفراتی که امیدی هر چند اندک برای 
رفتن به قطــر دارند، باید به آرمین ســهرابیان و 

سامان فالح نیز اشاره کرد؛ 
2 مدافع کــه فصل خوبی را 

پشت سر گذاشــته اند و حاال شاید مدافعان رزرو 
کارلوس کی روش برای جام جهانی هستند.

سوژه روز

 یکشنبه     17 مهر  1401     12 ربیع االول  1444       سال سی ام          شـــماره  8607

هلندی مغموم
تفاوت سطح کیفی یورگن لوکادیا قبل و بعد از 

تعطیالت، درست به اندازه تفاوت حال خود 
پرسپولیس در این دو بازه زمانی است

 بزرگ ترین مشکل داوری فوتبال
ایران فقط نبود VAR نیست؛ بلکه 

نداشتن ستاره هایی در قامت داور است

جنگ سرخVAR کافی نیست!
آرسنال و لیورپول جذاب ترین 
بازی این هفته فوتبال اروپا را 

برگزار خواهند کرد

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده

آرسنال

لیورپول
19:00

لیگ برتر انگلیس

اورتون

منچستریونایتد
21:30

کرمونزه

ناپولی
19:30

سری آ  ایتالیا

آاسرم

لچه
22:15

بارسلونا

سلتاویگو
22:30

اللیگا اسپانیا

برنامه بازی

پنجشنبه 21  مهر  1401
لیگ برتر ایران - هفته 8

گلگهر

نساجی
17:00

پرسپولیس

مسرفسنجان
17:00

آلومینیوم

مسکرمان
17:00

جمعه 22 مهر 1401

تراکتور

نفتم.س
16:30

ذوبآهن

استقالل
16:30

فوالد

پیکان
18:30

هوادار

ملوان
16:00

صنعتنفت

سپاهان
18:30

 ادامه  در
 صفحه18

1819 18

گزارش بازی

ایران2

ژاپن3

طلسم13

شاگردان شمسايي 
كه تورنمتي 
رويايي را پشت سر 
گذاشته بودند، در 
ديدار نهايي اسير 
ژاپن و دروازه بانش 
شدند تا تعداد 
قهرماني هاي 
 ايران روي 12 
قفل شود
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این همه تماشا کردی، همین؟

یک نفر را بگذارید تعقیبش کند

زنگ خطر

ژوزه مورایس از روز اولی که به ایران 
آمد و هدایت سپاهان را بر عهده 
گرفت، روی پرسپولیس به عنوان 
یكی از مهم  تریــن رقبای تیمش 
حساب ویژه ای باز کرده بود؛ طوری 
که بــازی هفته اول قرمزهــا در خانه 
ذوب آهن را از نزدیک تماشــا کرد و هفته دوم هم در رفتاری 
جالب تر بالفاصله بعد از بازی سپاهان برابر نساجی به تهران 
آمد تا مسابقه پرسپولیس با فوالد را در آزادی تماشا کند. آن 
زمان کلی هم از حرفه ای گری مورایس تجلیل شد که طبیعتا 
هنوز در جای خودش محفوظ است، اما قاعدتا باید ثمره این 
همه ریزبینی را در بازی مستقیم 2تیم می دیدیم که این اتفاق 
رخ نداد. نخستین بازی سپاهان- پرسپولیس با حضور مورایس 
به نمایشی کند و مالل آور تبدیل شد که بعید است حامیان 

مربی پرتغالی را هم راضی کرده باشد.

بــازی اســتقالل و فــوالد حــاوی 
صحنه های مشكوک داوری بود که 
حســابی در مورد آنها بحث شده 
است. استقاللی ها مدعی اند 3 تا 4 
پنالتی به سود آنها گرفته نشده، اما 
تا جایی که ما دیدیم برخی کارشناسان 
داوری تنها یک صحنه را که مربوط به تكل مدافع فوالد زیر پای 
رضا میرزایی می شد، پنالتی تشخیص داده اند. همین هم  در حدی 
استقاللی ها را خشمگین کرده که سخنگوی این باشگاه خواهان 
شنود مكالمات تلفنی داور شده است! فرشید سمیعی گفته: »من 
از ریاست محترم فدراسیون استدعا دارم از مقامات قضایی و حدود 
اختیارات دادستان استفاده و ورود کنند. چه اشكالی دارد تلفن 
داوران، بستگان شان و سیستم های کامپیوتری آنها شنود شود 
و بررسی دقیق صورت بگیرد؟« می خواهید یک نفر را بگذارند 

شبانه روز حاج ملک را تعقیب کند؟ اینطوری راضی می شوید؟

در مســابقات این هفتــه لیگ قطر 
االهلی کــه هر دو مدافــع میانی 
فیكس تیــم ملی ایــران یعنی 
شجاع خلیل زاده و محمدحسین 
کنعانــی زادگان را در اختیار دارد، 
با 4گل برابر السد شكست خورد. هم 
شجاع و هم کنعانی در این بازی فیكس بودند و بغداد بونجاح 
موفق به ثبت هت تریک شد. این نتیجه در حالی رقم خورده 
که تیم های قطری در فصل جاری امكان استفاده از بازیكنان 
ملی پوش خود را ندارند و به همین دلیل السد برخالف فصول 
گذشته نتایج بسیار ضعیفی گرفته است. برتری برابر االهلی 
دومین پیروزی الســد در 7هفته ابتدایی فصل بوده که تازه 
آنها را به رده نهم جدول 12تیمی لیگ ستارگان رسانده است. 
در چنین شرایطی حق بدهید که شكست پرگل تیم شجاع و 

کنعانی را نوعی زنگ خطر برای تیم ملی بدانیم.
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کمِپ کارلوس!
فهرست تازه کارلوس کی روش می تواند عمال 
به معنای پایان رؤیای رســیدن به قطر برای 
چند ســتاره باشــد. یكی از آنها محمدرضا اخباری اســت که با 
وجود فرم خوب در تراکتور، جایی در فهرســت گلرهای تیم ملی 
ندارد. فهرستی شلوغ و سرشار از ســتاره که رقابت در آن بسیار 
دشوار خواهد بود. کی روش عمال مهدی قایدی را نیز از تیم کنار 
گذاشته اســت. بازیكنی که این روزها در استقالل نیز اصال خوب 
بازی نمی کند. سروش رفیعی، ســعید صادقی و رضا اسدی را نیز 
باید خارج از ماتریس ذهنی کی روش برای جام جهانی بدانیم. او 
بخش مهمی از انتخاب هایش را انجــام داده و برای موقعیت های 

غیرمنتظره نیز نقشه هایی کشیده است.

تفاوت ســطح کیفی یورگن لوکادیا قبل و بعد از تعطیالت، درست 
به اندازه تفاوت حال خود پرســپولیس در این دو بازه زمانی اســت. 
سرخپوشان کامال قبراق و ســر حال راهی فیفادی شــدند و اتفاقا 

در آن زمان هم ســتاره اصلی این تیــم یورگن لوکادیا 
بود. این بازیكن در آخرین مسابقه لیگی برابر نفت 

مسجدسلیمان هم فوق العاده عمل کرد؛ 2 گل 
زد که یكی از آنها روی پنالتی کسب شــده 

توسط خودش بود و البته باعث اخراج مدافع 
حریف در دقایق آغازین نیمه دوم شد که 
تأثیر بسیار زیادی هم روی نتیجه نهایی 
مسابقه داشت. با این حال لوکادیا که 

طی تعطیالت در 2 بازی تدارکاتی موفق 
به گلزنی نشده بود، در 2 بازی رسمی لیگی برابر 

تراکتور و سپاهان نیز نتوانسته گل بزند تا روشن 
شود حال او هم مثل تیمش خوب نیست. لوکادیا 
در بازی با تراکتور روی یک حرکت انفرادی تیر 
دروازه حریف را لرزاند که اتفاق مهمی بود، اما در 
دقایق پایانی بازی مهدی ترابی اجازه نداد او ضربه 
پنالتی به دســت آمده برای پرسپولیس را بزند؛ 
اتفاقی که با گالیه و ناخشنودی خود این بازیكن 
هم همراه شد. شاید اگر لوکادیا آن پنالتی 
را می زد، پرســپولیس بازی با تراکتور را 
نمی باخت و خود مهاجم هلندی هم روحیه 
بهتری پیدا می کرد، اما ایــن اتفاق رخ نداد. 
به نظر می رسد خراب شدن آن پنالتی روی خود 

ترابی هم اثر منفی گذاشته است.

هلندی مغموم
حال بد پرسپولیس، روی حال لوکادیا هم اثر گذاشته است

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

7715-843114گل گهر1

3515-84318 پرسپولیس2

6415-843110استقالل3
6313-83419سپاهان4
3212-5-826مس رفسنجان5
3211-5-725فوالد6
7111-83238تراکتور7

8310-824211نساجی8

3110-4-817ذوب آهن9
29-4-82332آلومینیوم10

39-6-82333پیکان11
38-9-82246هوادار12
98-17-82248 نفت مسجد سلیمان13
26-9-81347مس کرمان14

45-10-71246ملوان15

55-9-81254 صنعت نفت16

فرض کنید روی کاغذ 2 بازی مهم مثل اســتقالل- فوالد و 
سپاهان- پرسپولیس دارید؛ در این شرایط قاعدتا باید اتفاقات 
جذاب زیادی رخ بدهد و چیزهایــی ببینیم که تا مدت ها در 
موردش بحث شود، اما چنین انتظاری محقق نشد. اسم هفته 
هشتم مســابقات لیگ برتر را باید هفته اتفاقات عملی نشده 
بگذاریم، هفته ای که شاید هیچ کس هیچ کجای آن را به خاطر 

نخواهد سپرد. 

   انتقام هایی که گرفته نشد
در عالم تئوری و نظریه پردازی، این هفته پر بود از دوئل های 
انتقامی، اما تمام آنها بی ثمر باقی ماند. بعد از آن مدل جدایی 
وریا غفوری از اســتقالل، همه منتظر نخستین رویارویی او با 
تیم سابقش بودند، اما این مواجهه چندان چنگی به دل نزد. 
غفوری 63دقیقه در زمین بود و جنبــه انتقامی نمایش او به 
اظهاراتش در میكسد زون علیه مصطفی آجورلو محدود شد. 
در این بازی مهدی شــیری را هم داشتیم که با سابقه حضور 
در پرسپولیس و ســوژه شدن های همیشــگی اش از سوی 
اســتقاللی ها زیر ذره بین بود، اما او هــم در متن هیچ اتفاق 
مهمی قرار نگرفت. در اصفهان اســتعداد بیشتری برای رقم 
خــوردن انتقام گیری های بزرگ وجود داشــت که آن هم به 
جایی نرسید. رامین رضاییان در نخستین مواجهه با تیمی که 
او را نخواست، به ارســال یكی، دو ضربه ایستگاهی خطرناک 
بسنده کرد. شــهریار مغانلو مفقود بود، گولســیانی و دانیال 
اسماعیلی فر کاری از پیش نبردند و سروش رفیعی هم خیلی 

دیر به میدان آمد.

   ال کالسیکویی که شکل نگرفت
نیازی به یادآوری نیست که بخش مهمی از جذابیت های این 
سالیان لیگ برتر به تقابل های پرسپولیس و سپاهان مربوط 
می شده است؛ مسابقه ای که بحق لقب ال کالسیكوی فوتبال 
کشور را گرفته بود، اما مسابقه جمعه شب به کلی از این شمار 
خارج است. در سكوت ورزشگاه نقش جهان، علیرضا بیرانوند و 
پیام نیازمند هر کدام یک بار مجبور به نجات دروازه خود شدند 
و سپاهان روی ضربات شروع مجدد فرصت دیگری هم داشت 
که از دست داد؛ همین و همین. کیفیت پایین و حوادث ناچیز 
تقابل پرسپولیس و سپاهان، حتی صدای گزارشگر بازی را هم 
در آورد و تالش های او برای ایجاد هیجان را به فنا داد، درست 
مثل رسانه هایی که منتظر بازتاب جذابیت های بازی بودند اما 
چیزی گیرشان نیامد. این بازی را از صفر تا صد باید از یاد برد.

   صفر فوالد پاک نشد

فوالد جواد نكونــام هم همچنان دفاع می کنــد و فقط دفاع 
می کند و اگر فرصتی دست بدهد، باز هم دفاع می کند! نمایش 
این تیم برابر استقالل، مثل همه بازی هایی بود که در این مدت 
از سرخپوشان اهوازی برابر تیم های بزرگ دیده ایم. این مدل 
بازی فوالد که این بار با چاشــنی خوش شانسی و عدم اعالم 
پنالتی استقالل به کسب تک امتیاز منجر شد، در حالی است 
که این تیم از پتانسیل الزم برای ارائه نمایشی بهتر و هجومی تر 
برخوردار اســت، اما انتقادات تأثیری در رونــد بازی تیم نكو 
ندارد. به هر حال با همین شــیوه بازی، فــوالد در کنار مس 
رفسنجان و ذوب آهن یكی از 3 تیمی است که هنوز شكست 
نخورده. این اتفاق در حالی رخ می دهد که آنها خیلی زود بازی 
با پرسپولیس، سپاهان، تراکتور و استقالل را از سر گذرانده اند. 
3 تیم بدون شكست لیگ برتر، شیفتگان مساوی هستند. از 
مجموع 23بازی این فصل فوالد، مس رفسنجان و ذوب آهن، 

18مسابقه به تساوی انجامیده است!

همه 
اتفاقاتی 
که نیفتاد
هفته هشتم لیگ برتر می توانست 
خیلی جذاب تر باشد، اما خیلی از 

حوادث مورد انتظار رخ نداد
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VAR کافی نیست!
بزرگ ترین مشكل داوری فوتبال ایران 
فقط نبود VAR نیست؛ بلكه نداشتن 

ستاره هایی در قامت داور است
  

برای پی بردن به فاجعه هایی که زیر پوست داوری فوتبال ایران اتفاق 
می افتد، کافی است به ماجراهای هفته هشتم لیگ برتر نگاه کنیم؛ 
هفته ای که اعتراض به عملكرد داورها در همه گوشه و کنارهای آن 
دیده می شد. روند مهم ترین مسابقه هفته بین استقالل و فوالد از یک 
جایی به بعد کامال تحت تأثیر تصمیم های داور مسابقه قرار گرفت. 
عملكرد حاج ملک در 2صحنه بحث برانگیز، به ضرر تیم میزبان بود و 
به نظر می رسید اشتباه های بزرگی از سوی او رقم خورده است. بعد از 
این صحنه ها و اعتراض  های متقابل، روند بازی دیگر هرگز به شرایط 
عادی اش برنگشت. در مسابقه بین پیكان و آلومینیوم هم یک اتفاق 
باورنكردنی رخ داد. بعد از خطای گلر پیكان روی مهاجم آلومینیوم، 
توپ وارد دروازه شد اما داور در یک اقدام عجیب، آوانتاژ نداد و به جای 
گل اعالم کردن این توپ، برای اراکی هــا پنالتی گرفت. این پنالتی 
هم از دست رفت تا تصمیم عجیب داور، عمال یک گل را برای پیكان 
خریده باشد. در مسابقه بین ملوان و صنعت نفت نیز یک پنالتی واضح 
اعالم نشد. این هفته تقریبا هیچ مسابقه ای نبود که ردپایی از اعتراض 
شدید به داورها در آن دیده نشود. جالب اینكه معاون حقوقی باشگاه 
استقالل برای سروسامان دادن به بحران داوری، پیشنهاد »شنود« 
گذاشتن روی گوشی داورها را مطرح می کند. آیا واقعا این راهكاری 
برای حل یک بحران بزرگ است؟ مسئله فوتبال ایران، سالمت داورها 
نیست. مسئله فوتبال ایران برخالف آنچه تصور می شود، تكنولوژی 
هم نیست. همه این مسائل مهم به نظر می رسند اما فوتبال ایران اساسا 
در شرایط فعلی، با نداشتن نیروی انسانی کافی در جایگاه داور روبه رو 
شده است. سطح داوری فوتبال ایران به مراتب از سطح خود لیگ برتر 
پایین تر به نظر می رسد و این ماجرا در درازمدت، یک چالش بسیار 

بزرگ برای این فوتبال ساخته است.
وجه اشــتراک همه کنفرانس های خبری در فوتبــال ایران، تأکید 
به نبــود VAR و فاصله گرفتن لیگ برتر از فوتبــال روز دنیا در این 
زمینه است. شكی نیست که لیگ برتر ایران حاال بیشتر از همیشه 
به این فناوری نیاز دارد اما کمی ســاده انگارانه است که تصور کنیم 
اضافه کردن چند دوربین به ورزشــگاه و تماشای دوباره صحنه ها از 
سوی گروه داوری، همه مشكالت را از میان خواهند برد. آنچه لیگ 
برتر را به این ســطح از اعتراض و جنجال در زمینه داوری کشانده، 
عملكرد ضعیف و ناامیدکننده بســیاری از داورها بوده اســت. در 
همین ابتدای فصل، چند نفر از سرشــناس ترین داوران لیگ برتر 
در تست آمادگی جسمانی رد شدند. چنین موضوعی در همه جای 
دنیا یک فاجعه بزرگ تلقی می شود اما در ایران به سادگی از کنار این 
مسئله گذشتند و فقط نام داورها را از فهرست قضاوت خارج کردند. 
کمیته داوران به خیال خودش با این کار مشغول جوانگرایی بود اما 
در عمل، داوری را به لبه پرتگاه هل می داد. داوران ایرانی این روزها 
اصال آماده به نظر نمی رسند و تصمیم های فاجعه بار زیادی می گیرند. 
شرایط روحی آنها نیز به دلیل انتقادهای گسترده اصال خوب نیست، 
فدراسیون هم نه در پرداخت دستمزدها شرایط این داوران را درنظر 
می گیرد و نه حتی حاضر است امكانات الزم را برای آنها فراهم بیاورد. 
دستمزد داوران در فوتبال ایران آنقدر ناچیز است که قرار گرفتن در 
این موقعیت دیگر برای هیچ کس جذاب نیست. در نتیجه نسل های 
تازه تر عالقه ای به داور شــدن ندارند و ترجیح می دهند هر جایگاه 
دیگری به جــز داوری را در فوتبال امتحان کنند. در شــرایطی که 
روند آموزش داوری پر از ایراد اســت و فقدان داوران درجه یک در 
فوتبال ایران به شدت احساس می شــود و عالوه بر این احساسات 
عمومی نیز در مورد داورها کمی منفی شــده، VAR هم تنها چاره 
کار نخواهد بود. زمان بسیار زیادی طول می کشد تا فوتبال ایران به 
کمک داور ویدئویی عادت کند. شاید در جریان هر مسابقه، دقایقی 
بسیار طوالنی با بازبینی صحنه ها سپری شود؛ چراکه بازیكنان همه 
تیم ها و مربیان شان دائما در حال اعتراض به عملكرد داور هستند. 
VAR می تواند ابزاری برای کاهش تصمیم های اشتباه باشد اما این 
فناوری هرگز به تنهایی بار مسئولیت را از روی دوش کمیته داوران 
برنمی دارد. مجموعه ای از تصمیم های غلط در این کمیته، زنجیره ای 

از تصمیم های اشتباه داوران در زمین فوتبال را رقم زده است.
 در این سال های سخت برای داوری فوتبال ایران، علیرضا فغانی یک 
نقطه امیدواری بود؛ یک ستاره بزرگ که در سطح جهان درخشید و 
ثابت کرد که داوری می تواند یک مسئولیت برای عبور از همه مرزها 
و محدودیت ها باشــد. با این حال، کمیته داوران با فهرست جدید، 
به سادگی از مهم ترین داشته اش نیز عبور کرد و شرایطی را به وجود 
آورد که فغانی دیگر رمقی برای قضاوت بازی های لیگ برتر نداشته 
باشد. این برخورد با مهم ترین ســرمایه داوری ایران، چهره واقعی 
تصمیم سازان داوران را نشــان می دهد؛ آنها که حتی ذره ای نگران 
کیفیت ناچیز قضاوت های لیگ برتر نیستند. خروجی تصمیم های این 
افراد، تا اینجا فقط یأس و ناامیدی برای داوری فوتبال ایران بوده است.
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بارسلونا در حالی امشب به مصاف ســلتاویگو می رود که اوضاع مالی 
باشــگاه اصال خوب نیســت. اخیرا یکی از مدیران اقتصــادی از ترس 
آینده و اینکه پس از فعــال کردن آن همه اهرم اقتصادی چه بر ســر 
خزانــه و درآمدهای آینده خواهد آمد، اســتعفا کرده. بارســا که بند 
خرید اجباری 40میلیونی برای گریزمان درنظر گرفته بود، وقتی دید 
اتلتیکو مادرید برای رهایی از این بند در این فصل کمتر از 30دقیقه در 
هر مسابقه به این بازیکن فرانســوی بازی داده، بر سر 20میلیون یورو 
با باشــگاه مادریدی به توافق رســیده تا امتیاز کامل این بازیکن را به 
اتلتیکو بدهد. از طرفی، تالش ها برای درآمدهای بیشــتر ادامه دارد. 
تازه، پروژه بازسازی نوکمپ هم هنوز استارت نخورده و این پروژه 
هزینه زیادی روی دســت باشــگاه خواهد گذاشت. کوپرا 
می خواهد اسپانسر آستین بارسا شود. آنها هم اکنون 
با باشگاه تعامل اقتصادی دارند اما می خواهند روابط 
را گسترش دهند. بارســا در ماه آگوست به توافق با 
WhiteBit برای حدود 20 میلیون یورو نزدیک بود، 
اما باشگاه اعتقاد کاملی به بستن عقد با یک شرکت 

ارز دیجیتال نداشت.
   بارسا با ژاوی فعال صدرنشــین لیگ است و غیر 
از وایادولید همه تیم ها را بــرده و البته در لیگ 
قهرمانان 2 بازی را به اینتر و بایرن باخته است. 
بهترین روند برد ژاوی در لیگ فصل گذشــته 
با 7 پیروزی متوالی بود و فــردا فرصتی برای 

مساوی شدن با این تعداد است.
   لواندوفســکی و آســپاس با استفاده از 
حضور کــم کریم بنزمــا در بازی های این 
فصل اللیگا برای کســب عنوان آقای گلی 
تالش می کننــد. لوا فعــال 9گل زده و از 
آسپاس باالتر ایســتاده است. آسپاس در 
11 بازی لیگ در مقابل ترشتگن توانسته 

9 گل به ثمر برساند.
   در 3 بازی که لواندوفســکی گل نزده، 
بارسا مقابل وایادولید، اینتر و بایرن موفق 
به کسب برد نشده. بار اصلی گلزنی روی 
دوش لوا ســنگینی می کند. تنها 3گل از 
24 گل این فصل بارسا را هافبک ها به ثمر 
رسانده اند و هیچ مهاجمی هم بیش از 2 گل 

به ثمر نرسانده.
   بارسای ژاوی فقط در 2 بازی از 11 بازی 
اروپایی اش کلین شیت کرده اما در اللیگای 
این فصل اوضاع فرق دارد و تنها یک بار 
دروازه تراشتگن در لیگ باز شده است.

آرسنال و لیورپول جذاب ترین بازی این 
هفته فوتبال اروپا را برگزار خواهند کرد

رونالدو از تاکتیک های سرمربی 
هلندی منچستریونایتد ناراضی 

است اما حرفی هم نمی زند

 سـرخجنگ

برخی روزنامه ها گزارش هایی درباره کریستیانو رونالدو منتشر و ادعا کرده اند که 
او نه تنها افسرده است و از شرایطش راضی نیست بلکه از تاکتیک های سرمربی 
هلندی منچستریونایتد هم شاکی است. درباره او گفته می شود که ممکن است 
سرانجام در زمستان و نقل وانتقاالت میان فصل مجوز خروج از باشگاه را بگیرد. 
گاالتاسرای تازه ترین تیمی است که این ستاره پرتغالی به آن لینک شده. در 
نقل وانتقاالت تابستانی هم شایعات زیادی درباره کریستیانو مطرح شده بود و 
شایعه شده بود مدیر برنامه هایش او را به باشگاه های زیادی پیشنهاد کرده. یکی 

از این باشگاه ها بایرن مونیخ بود. اولیور کان، از مسئوالن 
و پیشکسوتان باشگاه آلمانی درباره این موضوع 

گفته که آنها گزینه خریــد رونالدو را دنبال 
کردند و معتقد بودند حضور او می تواند سطح 

بوندس لیگا و حتی درآمدهای این لیگ را افزایش دهد اما در جمع بندی 
نهایی به دلیل سیاست های باشگاه از جذب این بازیکن چشم  پوشیدند. 

کان گفته: »مدیر برنامه های رونالدو او را به ما پیشنهاد نداده بود و ما هم 
برای خریدش اقدامی رسمی نکردیم.« کان به بیلد گفت: »ما در بایرن درباره 

رونالدو صحبت کردیم و احتماال دورتموند هم همینطور. ما به بوندس لیگا هم فکر 
کردیم که با ورود او چه تغییری خواهد کرد. فوق ستاره هایی مانند رونالدو عامل 

مهمی در جلب توجه به لیگ هستند. او یکی از بهترین های دهه اخیر است.«
   این مهاجم در 339 بازی برای منچستریونایتد در 2 دوره جداگانه 143 گل به ثمر 
رسانده و 63 پاس گل داده، ازجمله 24 گل در تمام رقابت ها در فصل گذشته. 
او اما در این فصل تنها یک گل و یک پــاس گل به نام خودش ثبت کرده و 
البته تنها یک بار در لیگ برتر از ابتدا در ترکیب قرار گرفته. در شکست 
خفت بار 6 بر 3هفته پیش در شهرآورد منچستر، رونالدو حتی یک ثانیه 
هم فرصت بازی پیدا نکرد. در خط حمله مارکوس رشفورد و مارسیال 
که روند گلزنی خوبی پیدا کرده اند، گزینه های جلوتر از او برای ترکیب 
هستند. تن هاخ حتی در مقاطعی االنگا را به کریس رونالدو ترجیح 
داده. کریس رونالدو از نحوه تمرینات و دستوراتی که اریک تن هاخ از 
بازیکنانش می خواهد، ناراضی است و بی میل نشان داده. او معتقد است 
که تن هاخ بیش از حد به جزئیات وسواس دارد و دلیل نتایج پر افت و خیز 
آنها، همین موضوع است. همزمان با گمانه زنی های رسانه ها درباره نارضایتی 
رونالدو از تن هاخ، مدیران باشــگاه امیدوارند تا پس از جام جهانی، رونالدو از 
مواضعش کوتاه بیاید و نه تنها تا پایان فصل بماند بلکه گزینه تمدید قراردادش را 

که می تواند به مدت یک سال دیگر تمدید شود، فعال کند.
    بازی امشب منچستریونایتد در گودیسون پارک مقابل هواداران اورتون می تواند 
نسخه رونالدو را برای همیشه بپیچد یا او را احیا کند. هنوز مشخص نیست ستاره 
پرتغالی در ترکیب اولیه هست یا یکی از میان رشفورد و مارسیال در خط حمله 
قرار می گیرند. رشفورد فصل پیش در 32 بازی 5 گل زد اما در این فصل در 8 بازی 
5 گل به ثمر رسانده. رونالدو در 14بازی مقابل اورتون 5بار موفق به گلزنی شده و 
3پاس گل داده. او در این فصل لیگ برتر تنها 207دقیقه و در لیگ اروپا 261دقیقه 
بازی کرده؛ در مجموع 468دقیقه و ثبت تنها یک گل و یک پاس گل در لیگ اروپا. 
بدنیست بدانید 5 گل آخر منچستر توسط بازیکنان تعویضی به ثمر رسیده است.

سکوت ِشکایت

بــن 
گادفری، ناتان پترســون، 

میســون هولگیت و یــری مینا که 
همگی مدافع هســتند، بازی امشــب را از 
دســت می دهند و در اردوی منچســتر هم 
مگوایر مصدوم اســت و واران معلوم نیست به 
این بازی برسد. با عملکرد ضعیف ماالسیا در 

2 بازی اخیر به نظر می رسد لوک شو به 
 ترکیب من یونایتد برگردد.

 
در 208رویارویــی 

قبلی، 90بار منچستر برده 
و 71بار اورتون و 47بازی 

هم مســاوی شده.

اورتون با فرانک 
لمپارد عملکرد 
فاجعه بار فصل 

پیش خود را 
تصحیح کرده. 

تافی ها در 
این فصل تنها 
7گل دریافت 

کرده اند و 
همین قدر هم 

گل زده اند. 
تنها 4 تیم از 
اورتون کمتر 

گل خورده اند. 
حساب 

من یونایتد که 
جداست و 14بار 

دروازه اش باز 
شده و تنها 

11بار به تیم های 
حریف گل 

زده اند. اورتون 
هفته پیش به 
روند 4تساوی 

پیاپی خاتمه داد 
و وستهم را برد.

جنگ آقای گلی
لواندوفسکی و آسپاس امشب 

در غیاب بنزما برای آقای 
گلی می جنگند

بازی بزرگ امروز بین آرسنال و لیورپول برگزار 
می شــود. شــاید اگر پیش از آغاز فصل کسی 
می گفت آرسنال در هفته هشتم صدرنشین 
لیگ می شود و لیورپول با فاصله 11امتیازی 
از این تیــم در کمرکش جدول دســت وپا 
می زند، کســی باور نمی کرد و همــه به او 

می خندیدنــد. یورگن کلــوپ در این فصل 
مصدومان زیادی داشته و حساب کار از دستش 

در رفته. او جدا از بازی امشب هفته آینده هم باید 
به مصاف منچسترسیتی، رقیب چند سال اخیر خودش 

و تیم دوم جدول برود. مشــکل لیورپــول غیراز مصدومان 
 زیادش این است که دست ســرمربی این تیم برای حریفان

رو شده. اگر آلیسون نبود شاید تســاوی 3-3با برایتون هم 
به دســت نمی آمد. برای همین کلوپ از تغییر سیســتم دم 
می زند: »مهم اســت که دوباره غیرقابل پیش بینی شــویم و 
از این رو به سیســتم های جدیدی نیاز داریــم. می توانم نام 
سیســتم های متفاوتی را بگویم اما باید ببینیم کدام سیستم 
برای رویارویی با حریف بعدی مناســب اســت. باید غیرقابل 

پیش بینی تر شویم.«
آرتتا هفته گذشــته نشــان داد در بازی هاي بــزرگ هم تیمش 
حرف هایی برای گفتن دارد. سرمربی آرســنال با پیروزی در دربی 
شمال لندن توانایی هایش را اثبات کرد و 3بر یک تاتنهام را شکست داد.

    نبی کیتا و چیمبرلین به بازی امشب نمی رسند اما ممکن است 

کورتیس جونز و اندی رابرتسون برای این بازی مشکلی 
نداشته باشند.

    آرســنال در 5بازی آخر خود حتی یک گل هم به 
لیورپول نزده؛ 0-2، 0-2، 0-0، 0-4، 0-3.

    آرسنال در 10بازی آخر خود تنها یک  شکست مقابل 
منچستریونایتد داشته و همه را برده؛ کریستال پاالس، 
لسترسیتی، بورنموث، فوالم، استون ویال، اف سی زوریخ، 

برنتفورد، تاتنهام، بودوگلیمت.
    از ابتدای فصل گذشــته، ادی انکتیا در 15 بــازی اول، 12 گل 
برای آرسنال به ثمر رســانده اســت. بعد از لوکاس پودولسکی، انکتیا 
نخستین بازیکنی  اســت که در 4 بازی متوالی اروپایی برای آرسنال موفق به 

گلزنی می شود.
    گابریل ژســوس در لیگ 5 گل زده با 3پاس گل. دقیقا به اندازه آمار و 
عملکرد فیرمینو، مهاجم برزیلی لیورپول. مهاجم برزیلی آرســنال اعالم 

کرده می خواهد در این فصل 30گل برای آرسنال بزند.
    دیگو ژوتا در 4بازی لیگ برتری مقابل آرســنال موفق به 

زدن 5 گل شده است.
    با رفتن مانه به بایرن، مشکل گلزنی لیورپول آغاز شد. 
صالح هم غیراز پنالتی گلی نمی زنــد. اما فیرمینو در این 
مدت به فرم چند سال قبلش برگشــته. او در 6بازی این 

فصل لیگ 5گل و 3پاس گل ثبت کرده است.
    صالح در لیــگ قهرمانان باز هــم گل زد. صالح تعداد 
گل های خود را در لیــگ قهرمانان اروپا بــرای لیورپول به 

عدد35رســاند ؛ تنها دیدیه دروگبا )چلســی( و سرخیو 
آگوئرو )منچسترسیتی( با 36 گل عملکرد بهتری نسبت 
به صالح در گلزنی برای یک تیم انگلیسی در لیگ قهرمانان 

اروپا داشته اند.
    جیمز میلنر به 300 بازی برای لیورپول رســیده و باید 

دید امروز از این عدد عبور می کند یا خیر.
    آرنولد 24ســاله شــد. او روی 77 گل در 237 بازی در 

لیورپول تأثیر مستقیم داشته است.
    فابیو ویرا، هافبک سابق پورتو بهترین بازیکن آرسنال در 
بازی پنجشنبه لیگ اروپا بود اما برای بازی امشب باید جایش 

را به اودگارد بدهد که از بند مصدومیت رهایی یافته.
    در بازی های رودرروی بین 2 تیم 81برد به آرسنال رسیده 
و 94برد به لیورپول و 62مسابقه هم با نتیجه مساوی به پایان 

رسیده است.
    مایکل اولیور داور این مسابقه است. آخرین بازی آرسنال 
و لیورپول که اولیور قضاوت کرد، 2 تیم به تســاوی 

بدون گل رضایت دادند.
    ترکیب احتمالی آرسنال: رمزدیل، بن وایت، 
ســالیبا، گابریل، زینچنکو، پارتی، ژاکا، ســاکا، 

اودگارد، مارتینلی و ژسوس.
    ترکیــب احتمالــی لیورپــول: آلیســون، 
آرنولد، ماتیپ، ویرجیل، ســیمیکاس، فابینیو، 

هندرسون، تیاگو، ژوتا، لوییس دیاس و صالح.
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 اسپانسر؛ پول، بازیکن 
و سرمربی آورد!

یک اتفاق عجیب دیگر در ورزش ایران؛ اسپانسر تیم ملی هندبال زنان برای 
این تیم سرمربی انتخاب کرد. هفته پیش بود که فدراسیون هندبال خبر 
خوشی به ملی پوشان هندبال زنان داد. فدراسیون که پیش از این اعالم کرده 
بود به خاطر مشکالت مالی تیم به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام نمی شود، 
این بار خبر داد که با حمایت  یک اسپانسر، زنان می توانند راهی کره جنوبی 
شوند و در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کنند. اسپانسر تیم ملی باشگاه 
سنگ آهن بافق یزد است اما این باشگاه فقط نقش حامی مالی را ندارد. افسانه  
دهقانی نسب، نایب رئیس فدراسیون به ایسنا گفته است که این باشگاه، هم 
اعضای کادر فنی را انتخاب می کند و هم بازیکنان تیم ملی را: »تیم ملی قرار 
است با حمایت مالی باشگاه بافق در مسابقات قهرمانی آسیا حاضر شود و به 
همین دلیل انتخاب اعضای کادر فنی و بازیکنان به عهده این باشگاه است.«  
تیر امسال، فدراسیون مونتسرات پوچه دیاز اسپانیایی را به عنوان سرمربی 
تیم ملی زنان معرفی کرد. پوچه دیاز که به عنوان سرمربی سرشناس هندبال 
زنان معرفی شده بود، در بازی های کشورهای اسالمی روی نیمکت تیم ملی 
نشست و طبق خبری که فدراسیون داده بود، قرار شد در مسابقات قهرمانی 
آســیا هم تیم ملی را همراهی کند. اما دهقانی نسب مدعی شده است که 
قرارداد پوچه دیاز با فدراســیون تا پایان بازی های کشورهای اسالمی بوده 
است. پوچه دیاز بعد از بازی های کشورهای اسالمی با باشگاه سپاهان قرارداد 
بست و قرار شد او هم در لیگ و هم در جام باشگاه ها سرمربی این تیم باشد. 
به نظر می رسید پوچه دیاز در کنار سپاهان در تیم ملی هم مربیگری کند اما در 
شرایط فعلی باشگاه بافق به جای فدراسیون برای تیم ملی تصمیم می گیرد. 
بافقی ها غالمعلی اکبرآبادی را به عنوان مدیرفنی تیم ملی معرفی کرده اند و 
مریم فخری هم به عنوان مربی زن کنار او روی نیمکت تیم می نشیند. موضوع 
دیگر نحوه انتخاب بازیکنان است. اردوی تیم ملی از 13مهر شروع شده اما 
اعضای کادر فنی دیروز معرفی شــدند. تیم ملی زنان در گروهA مسابقات 
قهرمانی آسیا با تیم های کره جنوبی، ازبکستان، هند و استرالیا همگروه است. 
مسابقات از 3 تا 13آذر به میزبانی اینچئون برگزار می شود. این مسابقات 
گزینشی قهرمانی جهان است. سال پیش تیم ملی زنان با چهارمی در آسیا 

برای اولین بار سهمیه مسابقات قهرمانی جهان را گرفت.
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افقی:
1- پرنده ای شــبیه چکاوک- 
شــیرینی لــوزی- دمــای 

غیرطبیعی بدن
2- پیچ و خم زلــف- اداره ای 
از تشــکیالت قضایی- غروب 

کردن
3- پیشانی- لبخند ملیح- از 

نمازهای یومیه
4- اهل یزد- شکست ورزشی- 

بند شمشیر
5- تیــر پیــکان دار- مأمور 
پلیس- دســتگاه تولیدکننده 

بخار
6- کوهی در ترکیه- زراندود- 

حرف پیروزی
7- برشته شــده- هواپیمای 
جنگنده شکاری تولید ایران- 

شاعر یوش
8- گنجه لباس- از واحدهای 
اندازه گیری حافظه کامپیوتر- 

هم داستان رامین
9- نقاش نامدار اســپانیایی- 

جانور پوست قیمتی- بیزار
10- دست عرب- اسب سرخ- 

قهوه تلخ
11- کتابی تألیف شیخ مرتضی 

انصاری- زخمی- رطوبت
12- غذایی آبکی از تخم مرغ- 

بی کس- تکیه کالم درویش
13- زن زیبای بهشتی-  زاده 

چهارپایان- سوغات یزد
14- تیمارگر اســب- از آثار 

هومر- شروع، آغاز
15- مرگ ومیر جمعی- ادویه 
خوشــبو با مصــرف دارویی- 

دعای بد
  

عمودی:
1- معــادل فارســی دراور- 

گدایی- کودن
2- دســت نخــورده- گل 
کاکتــوس آپارتمانــی کــه 

تصفیه کننده هواست
3- دانــه روغنــی خوردنی- 

امتالء معده- مخفیانه
4- شــغل و حرفه ای ندارد- 

آحاد- باغ انگور
5- دستی- نوزدهمین سوره 

قرآن- وطن
6- پیامبــران- اعــزام- کاله 

پادشاهی
7- کار... مصلحت آن اســت 
که مطلق نکنیم- ایستادگی- 

توبه کننده
8- محل مناســب برای شنا 
کردن- پدر عرب- آشــکار و 

جلوه گر
9- نزدیکی به خداوند- عنوانی 

اشرافی در هند- پهلوان
10- ابریشــم ناخالص- ظرف 
شیشــه ای بــرای نگهداری 

مایعات- همه وجود آدمی
11- سپرده شده-  ســازی  عربی- 

رفتن
12- یک و یک- وسط- طلب مغفرت 

برای مرده
13- کوشــا- نــام اصلــی میــرزا 

کوچک خان- بزرگ تر
14- بازیگر ژاپنــی فیلم های ریش 

قرمز و هفت سامورایی- روز گذشته
15- سنبله ذرت- ذبح کننده شتر- 

15هماهنگ

زرتساجنللاراپ
يگسياييسابعاضر

رگنتلدربهراس
دبسنيوراداتف

سييرالكيابرهك
تاريختينارياس
بكترمندمتمقر
چاميسجهلبقوه

ننسدهازتانكس
جهلالنمچطارقب
هحيارفانمديزي
يلاسونيرمسحن
بردكارنفعتمن
نايرجتدشيدرسلد
هناياريگنلكله

 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 | 4316
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

396425178
427138956
185976243
549783612
738261495
261594387
913657824
872349561
654812739

متوسط

 8    4   1
  9 6   3   
 5  1   9  7
      7  2
 4      5  
6  1       
8  3   5  9  
  5   6 8   
4   9    1  812379456

935846712
746152893
481637925
593421687
627985134
259768341
174593268
368214579

ساده

متوسط

786394521
129657348
354128967
598461732
247839156
631572489
863715294
915246873
472983615

سخت

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

ساده

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

جنجال های نیمایی
نیما عالمیان که در المپیک با پرتاب راکتش سروصدا به راه انداخت، 

در مسابقات قهرمانی جهان هم  با اعتراضاتش تمرکز تیم را از بین برد
تیم ملی پینگ پنگ در نخستین تجربه حضورش در 
سطح یک مســابقات قهرمانی جهان، عملکرد خوبی 
نداشت و دالیل زیادی برای این عملکرد ضعیف مطرح 
است؛ از مدیریت ضعیف فدراسیون گرفته تا ناکاربلدی 
کادر فنی و اردوهای بد. اما در روزهایی که گوشی های 
همراه بازیکنان و مربیان تیم در دسترس نیست، دلیل 
دیگری هم برای ناکامی تیم عنوان شده؛ جنجال های 

نیما.
تیم ایران در مسابقات قهرمانی جهان که در چنگدوی 
چین برگزار شد، با تیم های ژاپن، هنگ کنگ، رومانی و 
مجارستان همگروه بود. بعد از دیدار ایران با هنگ کنگ، 

خبر رسید که بازی های نیما عالمیان به جنجال کشیده 
شده است. حاال گفته می شود مسابقه ایران و مجارستان 
هم به خاطر اعتراض های نیما به داوری، بیش از نیم ساعت 
متوقف بوده؛ اعتراض هایی که هم در روحیه تیم تأثیر 

منفی گذاشت و هم در نتیجه گیری.
اولین باری که نیما عالمیان نفر دوم پینگ پنگ ایران 
جنجال به پا کرد، بازی های المپیک2020 بود. در توکیو 
و در بازی با حریف انگلیسی، نیما در اعتراض به داوری 
راکتش را روی میز پرت کرد و بعد از اینکه اخطار گرفت، 
ســرویس هایش را به در و دیوار زد. در بازگشت تیم 
به ایران، نیما به کمیتــه انضباطی رفت و قبول کرد که 

اشتباه 
پینگ پنگی

بعد از شکســت های تیم ملی در مسابقات قهرمانی جهان گفته شد که 

ایران شانس گرفتن ســهمیه بازی های المپیک 2024پاریس را از دست داد، 

اما مسابقات چین گزینشی المپیک نبوده است. طبق بخشنامه فدراسیون جهانی، 

مسابقات گزینشی، ســال آینده برگزار می شود. ســال1402 پینگ پنگ، 2 مسابقه 

قهرمانی جهان دارد. مسابقات قهرمانی ســال2023، خرداد1402 در آفریقای جنوبی 

برگزار می شود و بازیکنان سهمیه های انفرادی المپیک را می گیرند. بهمن1402 هم 

مسابقات قهرمانی جهان2024 به  میزبانی کره جنوبی انجام و سهمیه های تیمی 

بین کشورها توزیع می شود. 8تیم از این مسابقات سهمیه المپیک پاریس را 

خواهند گرفت. 6تیم هم به عنوان قهرمانان 6قاره راهی پاریس می شوند. 

میزبان به همراه یک تیم که براساس رنکینگ  جهانی و سهمیه وایلد 

کارت انتخاب می شوند، 16 تیم المپیک را تشکیل می دهند. با توجه 

به اینکه قهرمان شدن در قاره آسیا تقریبا برای ایران غیرممکن 

اســت، مســابقات قهرمانی جهان بهترین فرصت 

برای المپیکی شــدن تیم خواهد بود.

رفتار اشتباهی در المپیک داشــته ولی کسانی که به 
تیم ملی نزدیک هستند می گویند او همین رفتار را در 
مسابقات قهرمانی جهان هم تکرار کرده است. بعد از 
شکســت ایران مقابل هنگ کنگ، گفته شد که دیدار 
نیما و وانگ چون تینگ به جنجال کشیده شد. لطف اهلل 
نسبی، ســرمربی تیم ملی به تسنیم گفته بود که داور 
یک پوئن سرویس را به اشــتباه از نیما گرفت و او را به 
هم ریخت. وانگ و نیما سال پیش در مسابقات قهرمانی 
آسیا مسابقه داده بودند که با توجه به پیروزی نیما، قابل 
پیش بینی بود که دیدار آنها حساس باشد، اما انتقاد به 
نیما این بود که چرا با اعتراض، وقفه ای طوالنی در بازی 
ایجاد کرده است. با توجه به پیروزی سال قبل ایران در 
مقابل این تیم و روند دیدار 2 تیم در مسابقات امسال، 
پیروزی قابل دسترس به  نظر می رسید. نسبی هم گفته 
بود که اگر بازی نیما در شرایط عادی ادامه پیدا می کرد، 

پیروزی او و تیم حتمی بود.
نزدیکان به فدراســیون و تیم ملــی می گویند نیما 
در دیدار با مجارســتان هم به داوری معترض بود و 
همین اعتراض او باعث وقفه نیم ساعته در بازی شد. 

با توجه به برتری رنکینگی بازیکنان ایران با بازیکنان 
مجارستان، انتظار می رفت که تیم در این دیدار برنده 
میدان باشد. معترضان به نتایج تیم ملی می  گویند اگر 
نیما می توانست در این دو بازی خودش را کنترل کند 
و به جای اعتراض به داوری در آرامش بازی اش را ادامه 
می داد، تیم می توانســت با 2پیروزی به جمع 16 تیم 
صعود کند. آنها می گویند اعتراضات نیما نه تنها روی 
عملکرد او بلکه روی کیفیت بازی نفرات دیگر تیم هم 
تأثیر منفی می گذارد. از نظر کارشناسان اگر ایران در 
بازی با هنگ کنگ و مجارستان به پیروزی می رسید، 
در بازی با رومانی هم می توانســت بازی های بهتری 
ارائه بدهد و به پیروزی برسد. به خصوص اینکه نوشاد 
عالمیان در این مسابقات بازی های قابل قبولی انجام داد 
و از 6بازی در 5بازی برنده بود. منتقدان به نیما می گویند 
او زحمات برادر و تیم ملی را به هدر داده است. مهم تر از 
نتایج تیم ملی در مسابقات قهرمانی جهان، رفتارهای 
نیماست و اینکه چرا فدراســیون و کادر فنی بعد از 
المپیک نتوانست او را مدیریت کند تا کمتر در مسابقات 

به داوری معترض شود.
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 درگذشت خالق 
سربازرس بنکس 

 آبیار با »سووشون«  
در راه سینما 

پیکرمرحوممویدشاعرپیشکسوتاهلبیتع
درمشهدتشییعشد.

پیکرمرحومســیدرضاموید،شــاعرآیینیو
اهلبیت)ع(روزشنبهباحضورذاکرانبرجسته
کشورواقشارمختلفمردمدرمشهدتشییعو

خاکسپاریشد.
درآیینتشییعپیکراینشــاعرنامدارکهاز
حسینیهکرمانیهاتاحرممطهررضویبرگزار
شد،دوستداران،اهالیشــعروهنروجمعی
ازمسئوالناستانینیزحضورداشتند.احمد
علمالهــدی،نمایندهولیفقیهدرخراســان
رضویوامامجمعهمشهد،درصحنکوثرحرم
رضویبرپیکراینشــاعرمشهدینمازاقامه
کردوپیکرمرحوممویددرصحنآزادیحرم

مطهررضویبهخاکسپردهشد.
سیدرضامویدخراسانیمتولدسال۱۳۲۱در
مشهدبود.اینشــاعردارایقریحهایسیال
ورواندرسرودنشــعربهویژهاشعارمذهبی
بودبهنحویکهآیاتوروایاتبههمراهسیره
زندگیاهلبیت)ع(وداستانهایتاریخیدر
شعرهایویبسیاربهچشممیخورد.عالوه
برآن،مضامینانقالبیوحماســهسرودهای
دفاعمقدسنیزدردریایاشعاراوموجمیزند
کهاینامرموردتوجــهمقاممعظمرهبرینیز

قرارگرفت.
ازآثارســیدرضامویدمیتوانبــهگلهای
اشک،جلوههایرســالت،نغمههایوالیت،
ســفینههاینور،چکامهعشــقوگلبرگها،

دمپارههایسینهزنیاشارهکرد.

خالــقشــخصیت»ســربازرسبنکــس«
درگذشت.

بهگزارشگاردین،»پیتررابینسون«نویسنده
اهلانگلســتانوخالقرمانهایجناییدر

۷۲سالگیدرگذشت.
بهگفتهناشــرآثارایننویسنده،»رابینسون«
بهطورناگهانیوپسازابتــالبهیکبیماری
جزئیدرچهارماکتبردرگذشت.ایننویسنده
براینگارشرمانهاییباحضورشــخصیتی
بهنام»ســربازرسبنکس«شناختهمیشود.
نخســتینجلدازاینمجموعهداســتانها

۳۵سالپیشمنتشرشد.
بااقتباسازاینکتابهامجموعهتلویزیونیای
ساختهشــدکهدرفاصله۲۰۱۰تا۲۰۱۶با

بازی»استیونتامپکینسون«پخششد.
درمجموع8.۷۵میلیونازآثار»رابینســون«
توسط»هادرواستاتون«ناشربریتانیاییاین

نویسندهفروختهشدهاست.
همچنینآثارایننویسندهتاکنونبه۱۹زبان

مختلفترجمهشدهاست.
»رابینسون«درسال۱۹۵۰میالدیدرشهر
»لیدز«متولدشدواغلبرمانهایشرادرباره
داستانوقایعشــهرخیالیبهنام»ایستِول«
مینوشت.»رابینسون«پسازفارغالتحصیلی
دررشــتهادبیاتانگلیسیدانشــگاهلیدز،
بــرایادامــهتحصیلبــهکانــادامهاجرت
کردودرنهایــتدرمقطعدکتــرایادبیات
انگلیســیازدانشــگاهیورکواقعدرتورنتو

فارغالتحصیلشد.

شورایصدورپروانهساختآثارسینماییدر
جلســهاخیرخودبا۵فیلمنامهموافقتکرد.
فیلمنامههای»سووشــون«بهتهیهکنندگی
محمدحسینقاسمیوکارگردانیونویسندگی
نرگسآبیار،»سرهنگثریا«بهتهیهکنندگی
جلیلشعبانیوکارگردانیونویسندگیلیال
عاج،»دستناپیدا«بهتهیهکنندگیسیدسعید
ســیدزادهوکارگردانیونویســندگیانسیه
شاهحسینی،»راهشــیری«بهتهیهکنندگی
مهدیکریمی،کارگردانیونویسندگیعلی
جعفرآبادومحصولبنیادســینماییفارابیو
»گربه«بهتهیهکنندگیســعیدخانینامقی
وکارگردانیونویســندگیمصطفیتقیزاده
موافقتشــورایپروانهســاختســازمان

سینماییرااخذکردند.
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لشکر فیلم های پشت خط اکران
تعدادفیلمهایآمادهنمایشآنقدرزیاداستکهقطعاتعدادیازآنهافرصترویپردهرفتنرانخواهندیافت

فهرستمدونیازفیلمهای

آمادهنمایشوجــودندارد،گزارش
ولیبراســاسآنچهرسانهها
منتشرکردهاند،میتوانبهفهرستیطوالنی
اشارهکردکهپشتخطاکرانماندهاند؛صف
طوالنیاکــرانکهبیــشاز۲۰۰فیلمدرآن
حضوردارند؛فیلمهاییکهدر۳ســالاخیر
تولیدوآمادهنمایششــدهاند.۲سالکرونا
سینمایایرانراازروالطبیعیاشخارجکرد
وجالباینکهباوجودتوقــفاکران،چرخه
تولیدهرگزمتوقفنشدودربدترینروزهای
کروناهمکهروزانه۷۰۰نفرازهموطنانمانبه
کاممرگفرومیرفتندهمگروههایسینمایی
مشغولکاربودند.حدود۲سالعمالاکرانیدر
کارنبود،ولیفیلمهاهمچنانتولیدمیشدند.
ازپاییز۱۴۰۰بهمرورشــرایطاکرانعمومی
فیلمهاکمیتسهیلشدوفیلمهارویپرده
آمدندوحاالباگذشتیکسال،روندنمایش
عمومیشدتهمگرفته،ولیهمچنانصف

منتظراناکرانطوالنیاست.
آمارفیلمهایپشتخطاکرانسینماتاحدود
یکسالقبلنزدیکبه۳۰۰فیلمبود؛اگرچه
درسال۱۴۰۱بیشاز۳۵فیلمرویپردهرفت،
امابامجوزهایصادرشــدهدر۷ماهگذشته
همچنانتعدادزیادیفیلماکراننشدهوجود
دارد.اینطورکهایســناروایتکردهشورای
پروانهنمایشســازمانســینماییازابتدای
امسالتاکنونحدود۳۰پروانهنمایشصادر
کردهکهنامبیشــترآنهادرســایتسازمان
سینماییدرجشدهاست،ولیباوجودداشتن
مجوزهنوزدرســینماهایکشوررویپرده
نرفتهاند.برخیازاینفیلمهااولویتشــانرا
حضوردرجشنوارههایخارجیقراردادهاند
وبرخیدیگرهمبهنظرمیرســدباتوجهبه
افتدوبارهمخاطبدرسینماها،فعالبرنامه

مشخصیبرایاکرانندارند.
اگرچهشــورایصنفــینمایشوشــورای
راهبــردیاکراندرصــددبودندکــهبعداز
عزاداریهایماهصفروازابتدایپاییزتدارک
بهتریبرایرونقاکرانداشــتهباشــند،اما
برنامهریزیهابــازهمبهبنبســتخورده؛
چراکهباوجودفروشنسبتاخوبفیلمهادر
۲ماهگذشته،گیشهسینماهاباناآرامیهای
اخیردرکشــوردوبارهبهرکودبرگشــتند.
البتهممکناســتباپخشمسابقاتفوتبال
جامجهانیوضعیتســالنهایســینمایی
بهطورموقتاندکیبهبودیابد،امابرایدعوت
دوبارهمردمبهســینماهابایدشرایطدیگری
مهیاشود؛بهویژهآنکهباوجودافزایشتعداد
فیلمهایدرنوبتاکران،بعضیسینماگرانو
ســینمادارهامعتقدندبرایرونقسینماباید
حالمردمهمخوبباشدتاانگیزهبرایاکران

فیلمهابهوجودآید.

صف طوالنی منتظران اکران
اواخرشهریورخبرصدورپروانهنمایشبرای

۳فیلمازسویسازمانسینماییمنتشرشد
کهالبتهدرسایتســازمانبهآنهااشارهای
نشدهاســت.این۳فیلم»روشن«،»نبودن«
و»رویایکاغذی«بودندکهبهجز»روشن«
۲فیلمدیگرپیشتردرجشنوارههایخارجی
شرکتداشــتند.»روشن«ســاختهروحاهلل
حجــازیازفیلمهایمشــکلداریبودکه
باوجودنمایشدرجشــنوارهفجروگرفتن
جایزه،درچندسالگذشتهموفقبهگرفتن
پروانهنمایشنشدهبودویکیازدالیلاصلی
آنهمتلخیفیلمذکرمیشد،امادرنهایتبا
اصالحاتیمجوزاکرانآنصادرشدوتصمیم
چندیقبلســازندگان،اگرهنــوزتغییری
نکردهباشــدبراکرانفیلمدرآذرماهبود.از
زماناکران۲فیلمدیگریعنی»نبودن«ساخته
علیمصفاو»رویایکاغذی«ســاختهعلی
عطشانینیزتاکنونخبریمنتشرنشدهاست.
فیلمدیگریکهتاریخصــدورپروانهنمایش
آندرشــهریورثبتشــده،فیلمسینمایی
»۲888«بهکارگردانیکیوانعلیمحمدیو
علیاکبرحیدریاست.برایاکراناینفیلم
دفاعمقدسیکهسالگذشتهدرجشنوارهفجر
رونماییشد،زمانقطعیاعالمنشدهاست.

»روزســیب«بهکارگردانیمحمودغفاریو
تهیهکنندگیالههنوبختنیزدرشهریورماه
مجوزگرفته،امافعالبیشــترسرگرمحضور
درجشــنوارههایخارجیاســت.فیلم»رو

دررو«بهکارگردانیحســینشهابیهمکه
ابتدایشــهریورپروانهنمایشگرفت،طبق
گفتهخودشــهابیکهتهیهکننــدهفیلمنیز
هســت،قراربوددرهمینپاییزاکرانشود،
اماباتوجــهبهوضعیتاینروزهایســینما
مشخصنیستبرنامهاوهمچنانبرایاکران

پابرجاستیاخیر.
»شــهرخاموش«بهتهیهکنندگیسیدرضا
محققوکارگردانیاحمدبهرامینیزتابستان
امسالپروانهنمایشگرفتوسازندگانشقصد
دارندآنراابتدادرجشــنوارهفجررونمایی

کنند.
فیلــم»خطنجات«بــهکارگردانــیوحید
موســائیانوتهیهکنندگیآزیتــاموگویی
مدتیقبــلپروانهنمایشگرفــتوهنوزبه
اکراننرسیدهاســت.»بیرو«بهکارگردانی
مرتضیعلیعباسمیرزایــیوتهیهکنندگی
مجیدبرزگرازفیلمهاییاستکهسالگذشته

درجشنوارهفجرنمایشدادهشد.
اینفیلمکهنگاهیبهزندگیعلیرضابیرانوند،
دروازهبانتیمملیفوتبالایرانداردتابستان
امسالپروانهنمایشگرفتوشایدهمزمانبا
جامجهانیزمانیمناسببرایاکرانآنباشد
کهدربارهاینفیلمهمخبریقطعیمنتشــر
نشدهاست.۲فیلمدیگریکهدرتیرماهامسال
پروانــهنمایشگرفتند»کوچــهژاپنیها«و
»ستون۱۴«هستندکهآنهانیزاکراننشدهاند.

»کوچهژاپنیها«بــهتهیهکنندگیعلیاکبر
ثقفیوکارگردانیامیرحســینثقفیســال
گذشتهمتقاضیشــرکتدرجشنوارهفجر
بودواگرچهنظرمثبــتبرخیاعضایهیأت
انتخابراکسبکرد،امادرآنمقطعموفقبه
دریافتپروانهنمایشنشد.»ستون۱۴«نیزبه
تهیهکنندگیعلیرضاقاسمخانوکارگردانی
امیرحسینهمتیساختهشدهکهطبقاعالم
تهیهکنندهاشسالگذشتهمتقاضیحضور
درجشنوارهفجربود،اماازفهرست۲۲فیلم
اعضایهیأتانتخاببیرونماند.سازندگان
اینفیلمزمانمناســباکــرانآنراپاییز
امسالمیدانستند،ولیفعالخبریازنمایش

آننیست.
فیلــم»۱۹«بهتهیهکنندگــیوکارگردانی
منیژهحکمتهمازجملهفیلمهایپشتخط
اکراناســتکهچندماهقبلپروانهنمایش

گرفت.
فیلــم»8روزهفتــه«بــهتهیهکنندگیو
کارگردانــیغالمرضاســائلیازجملهآثاری
استکهخردادماهامسالمجوزاکرانگرفتو

جزئیاتیازآندردسترسنیست.
»ســینگو«بهکارگردانــیعلیرضامحمدی
وتهیهکنندگیایرجمحمــدی،»گیجگاه«
بهتهیهکنندگیولــیاهللمدنیوکارگردانی
عــادلتبریــزی،»زندگــیوزندگــی«به
تهیهکنندگیوکارگردانــیعلیقویتنکه

نگاهیبــهدورانکروناهمداشــتهو»زنانی
کهباگرگهــادویدهاند«بــهتهیهکنندگی
محمدرضاشرفالدینوکارگردانیامیراطهر
ســهیلیازدیگرفیلمهاییهســتندکهدر
بهارامسالپروانهنمایشگرفتند،ولیهنوز

اکراننشدهاند.
دراینمیانقراربودفیلم»گیجگاه«درهمین
روزهارویپردهسینماهاباشدکهاحتماالبا
تأخیررویپردهخواهدرفت.همچنینفیلم
»زنانیکهباگرگهادویدهاند«درسالهای
گذشــتهدرچندجشــنوارهخارجیشرکت
کردهوتصمیمسازندگانشــانبراینبودکه
بابهترشدنشرایطپسازکروناآنرااکران

عمومیکنند.
فیلم»بیمادر«بــهتهیهکنندگیمحمدرضا
مصبــاحوکارگردانیســیدمرتضیفاطمی
همکهدرجشنوارهفجرسالگذشتهنمایش
دادهشد،اردیبهشتامســالپروانهنمایش
گرفتهاست.همچنین»شــیرجهبزرگ«به
کارگردانــیکریملــکزادهوتهیهکنندگی
محمدرضاشــفیعیو»لیپار«بهکارگردانی
حسینریگیوتهیهکنندگیسعیدخانیکه
درجشنوارهفیلمکودکحضورداشتازدیگر

فیلمهایدارایمجوزواکراننشدههستند.
»نگهبانشب«بهتهیهکنندگیوکارگردانی
رضــامیرکریمــی،»دســتهدختــران«به
کارگردانــیمنیــرقیــدیوتهیهکنندگی
محمدرضــامنصوری،»میــانصخرهها«به
تهیهکنندگیمحمداحمــدیوکارگردانی
مختارعبدالهیو»احمد،بهتنهایی«ساخته
حســینمهکامنیزازدیگرآثاریهستندکه
ابتدایســال۱۴۰۱پروانهنمایشآنهاصادر

شده،ولیبهاکراننرسیدند.
درکناراینها،اگرچندماهدرســال۱۴۰۰به
عقببرویمبازهمفیلمهایدیگریهســتند
کهدردولتســیزدهمپروانهنمایشگرفتند
وتاکنوننمایشدادهنشــدهاند؛مثل»ملخ«
بهتهیهکنندگیمنیــژهحکمتوکارگردانی
فائزهعزیزخانیکهتاکنونبیشــترخبرهای
جشــنوارهایآنمنتشــرشــده،»عروس
خیابانفرشــته«بهتهیهکنندگیمحمدرضا
شریفینیاوکارگردانیمهدیخسروی،»برف
آخر«بــهتهیهکنندگیحســنمصطفویو
کارگردانیامیرحسنعســگری،»شهرک«
بهتهیهکنندگیعلیســرتیپیوکارگردانی
علیحضرتــی،»مالقــاتبــاجادوگر«به
تهیهکنندگیحمیــداعتباریانوکارگردانی
جمشــیدبهرامیان،»رفقایاورژانســی«به
تهیهکنندگیعلیشــاهحاتمیوکارگردانی
حسنوحســینصیدخانی،»جوجهتیغی«
بهکارگردانیوتهیهکنندگیمستانهمهاجر.

برخیازاینفیلمهامثــل»جوجهتیغی«و
»مالقاتباجادوگر«درمقاطعیقراربوداکران

شــوندکهباتوجهبهمساعد
نبودنشرایطاکرانومیزان

مخاطب،منتفیشدند.

سردار شوخ طبع تفحص 
پایصحبتهمسرشهیدمجیدپازوکی؛

فرماندهگردانبرونمرزیتفحص
بهمناسبتسالگردشهادتش

 قبل از خاتمی
 زن روز شکوفا بود

فرازوفرودهایمجله»زنروز«دردهههاي۶۰و۷۰،
درگفتوگوباطیبهمیرزااسکندری

 روزگار خوش 
حبیب آقای لیسانسه

مروریبرکارنامهبازیگریهوتنشکیبا،
بازیگرفیلم»ابلق«

آغاز فصل جدید 
ارکستر سمفونیک  

استانبول 

فصل جدیــد فعالیت های 
ســمفونیک  ارکســتر 
اســتانبول از روز جمعه 
پانزدهم مهرماه با حضور 
علــی رهبــری به عنوان 
رهبر مهمان این مجموعه 
موسیقایی آغاز شد. علی 
رهبری، آهنگساز و رهبر 
بین المللی کنسرت ایرانی، 
روز جمعــه ۱۵مهر ماه در 
کنســرت افتتاحیه شهر 
استانبول همراه با ارکستر 
سمفونیک دولتی این شهر 
با آثاری از جمال رشید ری، 
چایکوفســکی و دورژاک 
روی صحنه رفت. به گفته 
علــی رهبری کنســرت 
افتتاحیه شــهر استانبول 
از کنسرت های بسیار مهم 
این شهر به شمار می آید که 
طی 3۰سال گذشته اغلب 
به عهده ایــن رهبر ایرانی 

گذاشته شده است.

جشنواره فیلم 
کوتاه تهران در 
پردیس ملت 

پردیس ســینمایی ملت 
به عنوان محــل برگزاری 
دوره ســی ونهم جشنواره 
فیلم کوتاه تهران معرفی 
شد. سی ونهمین جشنواره 
کوتاه  فیلــم  بین المللی 
تهران با محوریت موضوع 
»ژانــر« در 2 بخش اصلی 
و  ملــی«  »ســینمای 
»سینمای بین الملل« بعد 
از 2 ســال محدودیت های 
ناشی از شــیوع ویروس 
کرونا، با حضور هنرمندان، 
فیلمسازان، اهالی رسانه و 
چهره های فرهنگی و هنری 
در پردیس سینمایی ملت 
برگزار خواهد شــد. این 
رویداد یکی از ۶3 فستیوال 
مــورد تأییــد آکادمی 
اســکار در جهان، یکی از 
بین المللی  ۹جشــنواره 
مورد تأیید ایــن آکادمی 
در قاره آســیا و یکی از دو 
جشنواره بین المللی مورد 
تأیید اسکار در خاورمیانه 
است. سی ونهمین جشنواره 
بین المللی فیلم کوتاه تهران 
به دبیری مهدی آذرپندار 
2۷ مهر تا 2 آبان ۱4۰۱)۱۹ 
تا 24 اکتبر 2۰22( برگزار 

می شود.

تور تارانتینو

تارانتینــو،  کوئنتیــن 
کارگردان آمریکایی، برای 
تبلیغ جدیدترین کتابش 
به چندین شــهر ســفر 
می کنــد. تارانتینو قصد 
دارد یک تــور تبلیغاتی 
کتاب برای نخســتین اثر 
غیرداســتانی اش برگزار 
کند. کتاب غیرداســتانی 
»تعمق در سینما« در یکم 
نوامبر )۱۰ آبان( منتشــر 
خواهد شد و تارانتینو برای 
معرفی جدیدترین کتابش 
به ۵ شــهر بزرگ ایاالت 
متحده آمریکا، لس آنجلس، 
سانفرانسیسکو، پورتلند، 
آستین و نیویورک سیتی 
سفر خواهد کرد. کارگردان 
فیلم های »پالپ فیکشن« 
در  روزگاری  »روزی  و 
هالیوود«، در کتاب »تعمق 
در سینما« درباره فیلم های 
ســینمایی کــه از دوران 
کودکی تا بزرگسالی برایش 
تأثیرگذار بوده اند نوشته و 
آنها را تحلیل کرده است. 
انتشارات »هارپر کالینز« 
این کتاب را منتشر خواهد 
کرد. »تارانتینو« درحالی 
»تعمق در سینما« را منتشر 
می کند که پیش از این رمان 
پرفروش »روزی روزگاری در 
هالیوود« را روانه بازار کرده 
بــود. »روزی روزگاری در 
هالیوود« که براساس فیلمی 
با همین نام و به کارگردانی 
خود »تارنتینو« نوشته شده 
اســت، در زمان انتشار در 
صدر فهرست پرفروش های 
نیویورک تایمز قرار گرفته 

بود.

گزینه ای به نام اکران آنالین
با توجه به شرایط موجود و انبوه فیلم های پشت خط اکران که شامل تولیدات سینمایی در فاصله 
سال های ۱3۹۸ تا ۱4۰۰ می شود )و باید تعدادی از فیلم های ساخته شده در سال۱4۰۱ را هم به آن اضافه 
کرد( با هیچ روش و تمهیدی نمی توان تمام آثار آماده نمایش را اکران عمومی کرد. شورای صنفی نمایش 
و سازمان سینمایی با هیچ شعبده ای نمی توانند این تعداد فیلم را روی پرده بیاورند؛ حتی با روش فعلی 
شورای صنفی هم که عده ای آن را فیلم سوزی می دانند، نمی توان باالی 2۰۰فیلم را نه در چند ماه آینده 
که تا یک سال دیگر، به نمایش عمومی درآورد. تنها راه باقیمانده برای این همه فیلم پشت خط اکران 
تن دادن به اکران آنالین یا فروش رایت به تلویزیون است. با توجه به مناسبات متفاوت سینمای ایران 
با صدا و سیما، گزینه دوم خیلی کاربردی نیست و صرفا صاحبان تعدادی از فیلم ها می توانند به پخش از 
تلویزیون به عنوان یک راه حل فکر کنند.  نکته دیگر اینکه تعداد قابل توجهی از فیلم های آماده نمایش، 
خیلی هم قابلیت اکران گسترده را ندارند یا دست کم سینماداران آنها را فیلم های جذابی برای نمایش 
عمومی نمی دانند؛ فیلم هایی که در بهترین حالت می توانند در گروه هنر و تجربه به نمایش درآیند و 

فراتر از اینها راهی برای نمایش این تعداد فیلم آماده نمایش وجود ندارد.
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 امیر دریادار حبیب هللا سیاری
معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری 

اسالمی ایران
دشــمن از ابتدای پیــروزی انقالب تاکنون 
استكبار به هر وســیله و راهبردی ازجمله 
ترور، جنگ تحمیلی 8ســاله، تحریم های 
ظالمانــه و تهاجــم فرهنگــی و جنــگ نــرم 
متوســل شــده اســت. کشــورمان قبــل از 
انقالب، در تمامی این مؤلفه های نظامی، 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
تحت سلطه استکبار جهانی قرار داشت. 
دشــمن امروز به دنبــال تغییــر ارزش های 
نسل جوان اســت و می خواهد امپراتوری 
برتری طلبــی از دســت داده در منطقــه را 

جبران کند. فارس

 سردار سرتیپ دوم پاسدار عباس مطهری
رئیس سازمان امور موزه ها و یادمان های 

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس

رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در دیــدار 
اخیــر خــود بــا پیشکســوتان دفاع مقدس 
و مقاومــت، خروجــی فعالیت هــای حــوزه 
حفظ آثار و نشــر ارزش هــای دفاع مقدس 
را اثرگــذاری آن بــر جوانــان و همسوشــدن 
نگاه آنان با نــگاه رزمنــدگان دفاع مقدس 
دانســتند؛ بــر همیــن اســاس در کنــار 
فعالیت های عمرانی باید نســبت به حوزه 
محتوایی مراکز فرهنگی که برای نسل جوان 
جــاذب خواهد بــود و اثــر تربیتی بــه همراه 

خواهد داشت اهتمام شود. دفاع مقدس

جایش در خانه خالی است؛ با اینکه 21سال از زمان 
رفتنش می گذرد. اما هر ســال 17مهر که می شود 
خانه او حال و هــوای دیگری پیــدا می کند. علی و 
مجتبی پســرانش همراه مادر خود این روز را گرامی 
می دارند و به یاد پدر لحظات خوشی را با هم سپری 
می کنند. مدت زمان زندگی مشــترک بانو با شهید 
پازوکی اگرچه خیلی کم بود اما به گفته بانو تا دلتان 
بخواهد شــیرین بود. می گوید:»آقا مجید با بودنش 
بهترین روزها و خاطره ها را بــرای من رقم زد.« او به 
سال های گذشته برمی گردد. سال 1370و وقتی که 
شهید پازوکی به خواستگاری اش رفت. تنها چیزی 
که درباره داماد می دانست اینکه تخریبچی است اما 
اینکه چه سمتی دارد خبر نداشت تا لحظه شهادت 
او. گنجیســاری تعریف می کند:»آقا مجید از همان 
دوران نوجوانی عضو بسیج شده و داوطلبانه به جبهه 
رفته بود. در فروردین سال 1361برای نخستین بار 
مجروح شد که پس از مداوا دوباره به جبهه برگشت. او 
تا پایان جنگ در مناطق جنگی حضور داشت و بارها 
مجروح شد. فقط زمانی خانه بود که مشغول مداوای 

جراحتش بود.« او در عملیات والفجر 8تیری مستقیم 
به شکمش اصابت کرد و باعث شــد به کما برود. به 
بیمارستانی در شیراز منتقلش کردند. کادر درمانی به 
تصور اینکه شهید شده او را به سردخانه بردند اما وقتی 
کیسه ای که دورش کشیده شده بود بخار کرد متوجه 

شدند او زنده است.

چاله دعا 
شهید پازوکی اخالق های خاص خودش را داشت. اهل 
مزاح بود البته در حدی که لبخندی را بر لب دیگران 
بنشاند. اما در خلوت تنهایی خود گویی آدم دیگری 
می شــد. گاه پیش می آمد برای جالی دل ساعتی 
مشغول راز و نیاز به شهدا می شد. برای خودش نزدیک 
مقر چاله ای کنده و اسمش را چاله دعا گذاشته بود. 
عکس همه دوستانش را به دیواره ای آن چسبانده بود. 
هر موقع دلش از دنیا می گرفت می رفت داخل چاله و 
ساعت ها گریه می کرد. همیشه به دوستانش می گفت: 
»اگر می خواهید دنبال کاری بروید که درست شود 
وضو بگیرید و برای امام زمان)عــج( صدقه دهید.« 

همســرش به یاد محبت های او می افتــد و تعریف 
می کند: »آقا مجید اغلب منطقه بود. هر از چندگاهی 
به خانه ســر می زد. اما به من و بچه ها احساس دین 
می کرد. مرتب از دوکوهه به خانه زنگ می زد و با بچه ها 
صحبت می کرد. می گفت: »مادرتان را اذیت نکنید« 
بعضی اوقات پیش می آمد 14- 15ساعت راه را با قطار 
می آمد. یکی دو روز می ماند با بچه ها بازی می کرد و 
آنها را به گردش می برد. دســتش مجروح بود اما در 

تهیه مایحتاج خانه و رفع نیاز ما کوتاهی نمی کرد.« 

اینجا همه  چیز عالی است
با پایان جنگ بیشتر از هر کسی مادر دوست داشت 
مجید به خانه برگردد امــا او در منطقه ماند. در تیم 
تفحص کار می کرد. همراه با شهید علی محمودوند. 
نماز صحبش را که می خواند، زیارت عاشورایی قرائت 
می کرد و مختصر صبحانه ای می خورد. بعد هم کاله 
حصیری اش را در آب می زد و روی سرش می گذاشت. 
مشغول کار می شد تا ظهر. گاهی تا 4- 5عصر هم غذا 
نمی خورد. در گرمای 50درجه قمقمه آبش همیشه 

سردار شوخ طبع تفحص 
پای صحبت همسر شهید مجید پازوکی؛ فرمانده گردان برون مرزی تفحص به مناسبت سالگرد شهادتش

موشک، عروسی محله وحیدیه را عزا کرد
  ۳۷ شهید و ۱۱۴ زخمی 

در یک کوچه
2 هفته به تحویل ســال مانده و در محله وحیدیه هم 
مثل تمام محله های شهر، بوی عید زودتر از بهار در 
کوچه ها پیچیده بود. سراغ هر خانه که می رفتی، بوی 
نوروز می داد؛ همســایه ها خانه تکانی را از نیمه های 
اسفند شروع کرده بودند تا وقتی توپ تحویل سال 
در شد و مهمان ها از راه رسیدند، خانه برای پذیرایی 
آماده  باشد. مثل همه محله های تهران قدیم، دم عید 
بساط عروسی هم در چند خانه به راه بود. همسایه های 
دیوار به دیوار هم خودشــان را مســئول برگزاری 
مراسم عروسی همسایه  می دانستند و خانه آنها برای 
میزبانی از مهمان های عروسی آذین بندی شده بود. تا 
اینکه موشک بعثی ده ها خانه را آوار کرد و اندوه در 

کوچه های وحیدیه جای بوی عید را گرفت.

جمعه 14 اسفند 1366، ســاعت 14:14 دقیقه، همان 
ســاعتی که بســیاری از اهالی محله وحیدیه مشــغول 
اســتراحت در خانه های خود بودند، موشک رژیم بعثی 
در محــدوده میان خیابان هــای نظام آبــاد و دماوند، به 
منازل مسکونی اصابت کرد. در یکی از این خانه ها مراسم 
عروسی برپا بود و در یک لحظه جشن و شادی جای خود 
را به عزا و ماتم داد. سال ها از آن جمعه تلخ محله وحیدیه 
می گذرد اما همســایه ها هنوز وقایع آن روز را فراموش 

نکرده اند.
»مهین قاسمی« یکی از شاهدان عینی آن حمله موشکی 
و از ســاکنان خیابان بخت آزاد می گویــد: »نزدیک عید 
بود و داشــتیم خانه تکانی می کردیــم. بچه ها در حیاط 
مشغول بازی بودند که ناگهان صدای مهیبی تمام محله 
را برداشت. در یک لحظه تمام شیشه های خانه شکست. 
اولش فکر کــردم زلزله آمده. سراســیمه از پله ها پایین 
دویدم که وارد حیاط شــوم و بچه ها را به جای امن ببرم. 
دســت بچه ها را گرفتم و با هم وارد کوچه شدیم. وقتی 
در خانه را باز کردم، هیچ چیز در کوچه شــبیه قبل نبود. 
با اینکه موشــک به چند کوچه باالتر از خانه ما خورد اما 
تمام محله را گرد و خاک برداشته بود و صدای شیون از 
خانه های باالدست محله به گوش می رسید. صدای انفجار 
و اضطراب لحظات پس از آن چنان دلهره آور بود که خانم 
همسایه ما که دوقلو باردار بود، همان لحظه سقط جنین 
کرد. بعد از این موشــکباران بود که لــوازم ضروری مان 
را برداشــتیم و به اراک شــهر آبا و اجدادی مان رفتیم تا 

موشکباران تهران تمام شود.«

شهادت ۳۷ نفر از اهالی
در محله وحیدیه، موشک به محدوده مسکونی این محله، 
جایی  که ده ها خانه دیوار به دیوار هم قرار داشــتند و در 
یکی از همان خانه ها مراسم عروسی برپا بود اصابت کرد. 
بعد از ظهر جمعه، بســیاری از اهالی محله در این خانه  
بودند و همین مسئله باعث شد تعداد شهدا و مجروحان 
این حمله موشکی بیشتر شود. در اثر اصابت این موشک 
با محدوده مسکونی محله، 37 نفر از اهالی وحیدیه شهید 

و 114 نفر زخمی شدند.
قاســمی می گوید: »خانه ها و مغازه های بسیاری خراب 
شــد. وقتی با بچه ها از خانه بیرون آمدم و به کوچه نگاه 
کردم دیدم ماشین هایی که کنار خیابان و نزدیک محله 
حادثه پارک کرده بودند، آتش گرفته اند. چون شیشه ها 
خرد شــده بود، خیلی  از اهالی با خرده شیشه هایی که از 
خانه ها به بیرون پرت شــد زخمی شده بودند و نیروهای 
امدادی به سرعت آنها را به مراکز درمانی اطراف  بردند.« 
براساس گزارش ستاد بازسازی مناطق موشک خورده، در 
حمله موشکی محله وحیدیه، 126 واحد مسکونی تا مرز 
50 درصد، 6 واحد 50 تا 70 درصد و 17 واحد مســکونی 

70 تا 100 درصد تخریب شدند.

زخمی ها را به بیمارستان بوعلی بردند
این پایان ماجرای موشــکباران جمعه 14 اسفند 1366 
نبود. ساعت 18:08 دقیقه، دومین موشک قبل از اینکه 
به زمین برسد و ســاعت 21:55 دقیقه موشک سوم هم 
در آسمان تهران پیش از برخورد به هدف منفجر شد. با 
وجود این، پس از حمله موشکی ساعت 14:14 دقیقه به 
محله وحیدیه، تمام محله شانه به شانه نیروهای امدادی 
مشغول انتقال مجروحان به مراکز درمانی اطراف به ویژه 

بیمارستان بوعلی در خیابان دماوند بودند.
»محمد فرزادگوهــر« رئیس وقت بیمارســتان بوعلی 
دراین باره گفته بود: »جمعــه، آمبوالنس ها و مردم 33 
زخمی را به این بیمارستان آوردند. 17 نفر سرپایی مداوا 
شــدند و رفتند. اما بقیه بستری شــدند. همه کارکنان 
بیمارســتان با تمام وجود در روز تعطیل به بیمارستان 
آمدند و کمک کردند. حتی دکتر نصیری، یکی از جراحان 
بیمارستان که در ترافیک مانده بود، ماشینش را همانجا 
رها کرد و دوان دوان خود را به بیمارستان رساند تا هرچه 

زودتر به اتاق عمل برود.«

 ۴فیلم شهدای شاخص 
در جشنواره فیلم فجر امسال

جشنواره چهل و یکم فیلم فجر امسال میزبان 4فیلم 
سینمایی با محوریت زندگی شهدای شاخص دوران 
دفاع مقدس خواهد بود. شهید محمدابراهیم همت، 
شهید علی هاشمی، شهید مهدی زین الدین و شهید 
محمد بروجردی 4شهیدی هســتند که قرار است 
داستان زندگی شان در قالب فیلم سینمایی تصویر 
شود. فیلم ســینمایی »غریب« شــرحی بر زندگی 
شهید محمد بروجردی دارد. محمد حسین لطیفی، 
کارگردان این فیلم بیشتر به شیوه فرماندهی و تالش 
شــهید بروجردی برای ایجاد اتحاد در غرب کشور 
پرداخته اســت. از دیگر فیلم هایی کــه جزئیات آن 
رسانه ای نشده، شنیده ها حاکی است داستان زندگی 
شهید ابراهیم همت، ســردار علی هاشمی و شهید 
مهدی زین الدین به زودی از سوی 3کارگردان مطرح 

کشورمان تولید می شود.

کسب رتبه برتر تیم ملی 
فوتبال جانبازان قطع عضو

تیم فوتبال جانبازان و معلوالن ایران به مرحله دوم 
مسابقات معلوالن جهان راه یافت. دور اول مسابقات 
به میزبانی کشــور ترکیه در شهر اســتانبول برگزار 
شد. در این سری از مســابقات تیم ملی فوتبال قطع 
عضو جانبازان کشورمان با تیم معلوالن کشورهای 
برزیل و ایرلند به رقابت پرداخته و رتبه برتر را از آن 

خود کردند.

با تو می مانم
کتاب »با تو می مانم«، دسترنج بیش از 60ساعت گفت وگو و 
همنشینی مولف، رضا قلی زاده علیار با سردار جمشید نظمی  
است که در بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس 
آذربایجان  شرقی صورت گرفته است. جمشید نظمی  برای 
رزمندگان لشکر 31عاشورا نامی  آشناست. او پس از یادگیری 
دوره فیلمسازی  و عکاسی در دانشگاه تهران برای تهیه فیلم 

مستند به جبهه رفت.« 
در بخشی از کتاب می خوانیم:

روزی بــه گــردان مــا از عقیدتی 
لشــکر، روحانی جدیــدی معرفی 
شد. شب اول مهمان چادر خودمان 
کردیم. برای تبلیغــات آمده بود و 
حاج  آقا می گفتیم. موقع خوابیدن، 
رختخوابش را جلوی در چادر پهن 
کرد. رضا داروئیان که پیک گردان 
بود، گفــت حاج  آقا اینجــا عقرب و 

رتیل های بزرگی دارد، آنجا نخواب. بیا این طرف، شــب اول 
کار دســت خودت می دهی. حاج  آقا دراز کشیده بود. بلند 
شد سر جای خود نشســت و گفت دعایی هست اگر بخوانم 
دیگر نمی آیند. مفاتیحی از کیفش بیرون آورد و دعا را خواند. 
گفت خیال تان راحت، امشب دور و بر این چادر هیچ حیوانی 
نزدیک نمی شــود. دعا خواندن حاج آقا، قوت قلبی شد برای 
ما و شــب را راحت خوابیدیم. موردی هم پیش نیامد. صبح 
رختخواب مان را جمع کردیم. حاج  آقا هم داشت پتویش را 
می تکاند که از پتو رتیل بزرگی پرت شد وسط چادر. حاج آقا 
تا چشــمش به رتیل افتاد، پتو را انداخــت و دوید بیرون. 
بچه ها رتیل را گرفتند و کشــتند. بعد به شوخی می گفتند 
حاجی جان! مثل اینکه دعا را برعکس خواندی. عوض اینکه 
بخوانی برو، خواندی بیا! حاجی هم می گفت دعا اثر کرده که 

شب نیش مان نزده و گرفته همانجا خوابیده.«

نقل قول خبر

معرفی کتاب

 خبر

حسن حسن زاده؛ روزنامه نگارگزارش

پای صحبت های نویسنده زندگی نامه شهید عبدالحمید حسینی از شهدای شاخص شیراز
بوی شیرین فرهاد

طاهره کوه کن در کتاب »بوی 

شهره کیانوش رادگفت وگو
روزنامه نگار

شیرین فرهاد« زندگی شهید 
عبدالحمید حســینی را در 
9فصل روایت کرده است. شهید حسینی یکی از شهدای شاخص 
شیراز و فرمانده گردان 9۱۴ در عملیات تک پشتیبانی بیت المقدس 
بود. این عملیات نقش مهمی در آزادسازی خرمشهر داشت. طاهره 
کوه کن، عالوه بر روایت بخش های مختلفی از زندگی و مبارزات شهید 
عبدالحمید، خواننده را با 2شهید دیگر و یک جانباز انفجار تروریستی 
حسینیه سیدالشهدای شیراز آشنا می کند. این نویسنده معتقد است 
هنوز بخش ها و زوایای مختلفی از دفاع مقدس وجود دارد که به آنها 
پرداخته نشــده  و این مهم با روایتگری رزمندگان و فرماندهان 
دفاع مقدس و با همکاری هنرمندان و نویسندگان ممکن خواهد شد. 
با طاهره کوه کن درباره آخرین کتابش »بوی شیرین فرهاد« که در 

هفته دفاع مقدس در شیراز رونمایی شد گفت وگو کرده ایم.

 کتاب»بوی شیرین فرهاد« مربوط به چه دوره ای از زندگی 
شهید حسینی است؟

 در کتاب به خاطــرات دوران های مختلف زندگی شــهید از کودکی و 
زمان قبل از انقالب گرفته و بعد از آن پیروزی انقالب، درگیری شــهری 
با گروهک های مختلف داعیــه دار انقالب، خاطرات جهادســازندگی، 
دفاع مقدس، جبهه شمال غرب، درگیری با گروهک های کومله و دمکرات 

و درنهایت هم به خاطرات جبهه جنوب ایشــان و بخشــی از عملیات 
فتح المبین و عملیات تک پشــتیبانی بیت المقدس پرداخته شده است. 
همچنین به حادثه تروریســتی انفجار در کانون رهپویان وصال شیراز 
در سال 1387و شهید محمد مهدوی که یکی از 14شهید آن حادثه بود 
گریزی زده شد. شهید مهدوی عالقه زیادی به شهید حسینی داشت و 
می خواست کتاب زندگی نامه ایشان را بنویسد که عمر دنیایی اش کفاف 

این کار را نداد. ان شاءاهلل که این کتاب مورد رضایت شان باشد.

چه شد که سراغ این سوژه رفتید؟
این سوژه پیشنهاد انتشارات روایت فتح بود و بنده هم از آن استقبال کردم. 
شهید حسینی در میان هر قشری شناخته شده هست و مریدهای زیادی 
دارد. خودشان را فدایی امام زمان)عج( می دانستند و االن هم بین مردم به 
همین صفت شناخته شده هستند. شهید حسینی مثل هر جوانی شادابی 
و هیجان جوانی خود را داشت اما نسبت به اوضاع و احوال پیرامون خودش 
بی تفاوت نبود و با شجاعت تمام نقش خودش را در هر برهه ای از انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس ایفا کرد. یکی از مواردی که در زندگی باعث رشد او 
شد، معاشرت با افراد زنده دلی مثل شهید فرهاد شاهچراغی بود به طوری 

که ایشان شهید شاهچراغی را مراد خودشان می دانستند.

چه زوایایی از دفاع مقدس پنهان یا مغفول مانده و به آنها 
پرداخته نشده است؟

به نظرم درمــورد نقش زنــان، چه در 
دفاع مقدس و چــه بعــد از آن کمتر 
پرداخته شده است. حتی به نقش زنان 
بعد از جنگ تحمیلی هم کمتر پرداخته 

شده است به ویژه زنانی که با از خودگذشــتگی حاضر شدند از جانبازانی 
که تمام هستی شان را در جنگ داده بودند و با بدن های مجروح و بعضا 
نقص عضو برگشته بودند پرستاری کنند و با آنها ازدواج کردند. همینطور در 
مورد خود جانبازان و پیامدهایی که جنگ در جسم و زندگی و خانواده شان 
داشــت کمتر پرداخته شده اســت. معتقدم درمورد نقش گروهک ها و 
توطئه های آنها در دوران جنگ تحمیلی هم خیلی کار نشده و همچنان 

این ضرورت وجود دارد که به ابعاد این موضوع پرداخته شود.

از چه راه هایی می توان نسل جوان را با تاریخ دفاع مقدس 
آشنا کرد؟

راه های مختلفی وجود دارد که یکی از آنها چاپ کتاب و مســتند نگاری 
است. به نظر بنده باید شهدا را برای جامعه الگوسازی کرد. بر همین اساس 
با فیلمنامه نویسی درمورد دفاع مقدس، معرفی سبک زندگی شهدا و تبدیل 
آن به فیلم، نمایش ، تئاتر و انیمیشن های جذاب می شود نسل جدید را با 
تاریخ دفاع مقدس آشنا کرد. این وظیفه بر دوش کسانی است که در آن 
دوران حضور داشته اند تا خاطرات و مشاهدات تاریخی خود از آن دوران 

را ثبت کنند. 

13تا جای خالی داریم

مکث
یکي از دوستان شهید نقل مي کند:»قرار بود نخستین تفحصی که انجام شد یک کاروان هزار 
نفری از شهدا بفرستیم مشهد. ۱۳تا شهید کم بود تا بشود هزار تا. مجید رفت باالی یکی از کانال ها 
ایستاد و با گریه گفت: شهدا داریم کاروان می بریم مشهد. ۱۳ تا جای خالی داریم. هر کس می آید 
بسم اهلل. بعد هم رفت داخل کانال ۱00متری را کند و یک دفعه صدایمان کرد. ۱۳شهید پیدا شدند. 
فردا همه شان را روانه مشهد کرد. کار دیگر او ساخت حسینیه ای در فکه بود. آهن ها و نبشی های 
سنگرهای عراقی ها را به هم جوش داد و یک مکان برای استراحت راهیان نور درست کرد. برای 
خودمان هم در مقر چند تا تخت و سایبان ساخت چیزی شبیه آالچیق. عصرها پتو پهن می کردیم 

و دور هم می نشستیم. بچه های قدیمی خاطره تعریف می کردند.«

به خدا آب نداشتم

مکث
نزدیک ظهر، روی یک تپه خاک با ارتفاع هفت هشت متر نشسته بودیم و دیدیم که مجید بلند 
شد. خیلی حالش عجیب بود تا حاال اینطور ندیده بودمش؛ هی می گفت پیدا کردم.یک خاکریز بود 
که جلویش سیم خاردار کشیده بودند، روی سیم خاردار دو شهید افتاده بودند که به سیم جوش 
خورده بودند و پشت سر آنها ۱۴ شهید دیگر.مجید بعضی از آنها را به اسم می شناخت مخصوصا 
آنها که روی زمین افتاده بودند. مجید بطری آب را برداشت، روی دندان های جمجمه می ریخت 
و گریه می کرد و می گفت: »بچه ها! ببخشید اون شب بهتون آب ندادم. به خدا نداشتم! تازه، آب 
براتون ضرر داشت...  .« مجید روضه خوان شده بود. همیشه کار که گیر می کرد و شهید پیدا نمی شد 

می گفت روضه بخوانید، روضه کارگشاست. واقعا هم همینطور بود.

جنگ برای مردم ایران تمام شده بود اما برای او نه. برای اویی که شیرین ترین سال های عمرش را در جبهه 

مژگان مهرابیگزارش
روزنامه نگار

گذرانده بود؛ از همان نوجوانی. آن روزها کمتر کسی مجید را در خانه می دید. یا در عملیات بود یا مشغول 
خنثی کردن مین. جراحت های زیادی را در جنگ به جان خرید. هر بار عضوی از بدنش آســیب دید اما او 
مقاوم تر از آن بود که با چند ترکش از میدان به در شود. 8سال مردانه از کشورش دفاع کرد و بعد از پایان جنگ به جای اینکه مسیر دیگری از زندگی را طی کند و 
مثل جوان های هم سن و سالش پی کسب وکار باشد، باز هم در منطقه ماند. گویی در پی گنجی گرانبها بود. حق هم داشت. گنج مجید در دل خاک جامانده و او 
می خواست دانه های گهرباری که زیر خروارها خاک دفن شده اند را پیدا کند. او از سال ۱۳۷0در گروه تفحص مشغول یافتن پیکر شهدا شد با این هدف که بتواند 
شهیدی را هر چند پاره استخوان به دست پدر و مادر چشم انتظارش برساند. شهید مجید پازوکی، فرمانده تفحص لشکر 2۷محمدرسول اهلل)ص( برای هدفش 

خیلی تالش کرد و سرافراز هم شد. او در ۱۷مهر سال ۱۳80در حال تفحص بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. پای صحبت گنجی ساری همسرش می نشینیم.

پر از آب همراهــش بود بی آن که لبی تــر کند. آدم 
سالم هم در آن شرایط دوام نمی آورد چه برسد به او 
کلیه هایش هم درب و داغان بود. همسرش می گوید: 
»هیچ وقت گله نمی کرد هوا گرم است امکانات نداریم. 
هر بار می پرسیدم می گفت اینجا همه  چیز عالی است. 
من از همرزمانش می شنیدم که خیلی شان به دلیل 
گرمی هوا راهی بیمارستان شده اند. دکتر به او تأکید 
کرده بود به منطقه نرود. چون هم جراحت داشت و 
هم اینکه کار زیاد می توانست به فلج شدن دستش 
ختم شود. دست هایش به دلیل تماس با خاک اگزما 
شــده بود. با این حال او فقط به این فکر می کرد که 
شهیدی را به خانواده اش برســاند.« پازوکی بعد از 
شهادت علی محمودوند در بهمن ماه 1379، فرمانده 
گردان تفحص شد. او بیش از پیش برای پیدا کردن 
پیکر شهدا وقت می گذاشت. ساعت ها در رمل های 
سوزان خوزستان می گشت تا بتواند ردی از شهدا پیدا 
کند. حتی کانکسی را کرده بود مثل اتاق جنگ. در و 
دیوارش پر از نقشه بود و عکس. نقشه ها را هم خودش 
می کشــید. از آمار و ارقام خودروهای منهدم شده تا 
محل دفن شــهدا و مصاحبه اســرای عراقی همه را 
وارد رایانه کرده بود. به ســراغ رزمنده ها می رفت و 
حرف هایشان را ضبط می کرد بعد کروکی منطقه را 
می کشید و می زد به دل منطقه. همسرش از شهادت 
او می گوید:»آقا مجید مال ایــن دنیا نبود. در دنیای 
دیگری سیر می کرد. وابستگی زیادی به شهدا داشت 
و خود را جامانده از قافله می دانست. سرانجام هم به 
آرزویش رســید. هنگام تفحص در فکه بر اثر انفجار 

مین به شهادت رسید.«
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امپراتور بازی امپراتور
کتاب »امپراتور بازی امپراتور« 
اثر »ریشارد کاپوشچینسکی« 
سال 1978منتشــر شده است. 
این اثر روایــت حکومت »هایله 
سالسی« آخرین امپراتور اتیوپی 
و آخرین شاه حبشــه است که 
حــدود 60 ســال بــر اتیوپی 
حکمرانی کرد. دولت این فرد را 
یک کودتای مارکسیستی نابود 

کرد و پس از آن سیستم حکومت اتیوپی به جمهوری دمکراتیک 
خلق تبدیل شد. »ریشارد کاپوشچینسکی« براساس تجربه اش 
از سال ها روزنامه نگاری و حضور در کودتاهای مختلف این اثر را 
به نگارش درآورد. او نظرات مخالفان و موافقان »هایله سالسی« 
را در این کتاب بازگــو می کند و تصویــری از اوضاع اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی آن زمان اتیوپی ترســیم می کند. »ریشارد 
کاپوشچینسکی« خود در این کشور حضور داشته است و به همین 
دلیل توانسته ســقوط رژیم آن دوران اتیوپی را این چنین واضح 
و گویا تعریف کند. او در مدتی که در این کشــور زندگی می کرد 
چگونگی فرمانروایی این امپراتور و چرایی سقوطش را بررسی کرد 
و براساس برداشت هایش این اثر را در لهستان منتشر کرد. کتاب 
»امپراتور و بازی امپراتور« در واقع یک گزارش ادبی بلندی است 
که پس از انتشارش یکی از بهترین کتاب های جهان شناخته شد.

»ریشارد کاپوشچینســکی« روزنامه نگار برجسته  لهستانی با 
اعتقاد بر این حرف کتاب »امپراتور« را درباره  بخشی از تاریخ و 
رویدادهای اجتماعی اتیوپی به نگارش درآورده است که یکی از 
مهم ترین جستارهای ادبی و تاریخی به حساب می آید. در انتهاي 
کتاب نمایشنامه ای با عنوان بازی امپراتور آورده شده است که به 
تأثیر از محتوای این کتاب نگاشته شده است. نشر ماهی »امپراتور 
بازی امپراتور« اثر »ریشارد کاپوشچینسکی« را با ترجمه حسن 
کامشاد در 256صفحه، به بهای 75هزار تومان منتشر کرده است.

تاریخ جهان

تاریخ ادبیات

گفتم که ما دقیقاً می خواهیم به خانم ها بگوییم، این 
لباس برای اســتفاده در خانه و مقابل محارم است، 
روسری کشیدن برای این مدل، هدف ما را مخدوش 
می کند. آقای خاتمی با اینکه حرف ما را قبول داشت، 
گفت: من را با نماینده های مجلس درنیندازید... و از این 
به بعد، حتی موقع طراحی لباس خواب زنانه هم، باید 
سر مدل نقاشی روسری بکشید! از اینگونه برخوردها، 
زیاد با ایشان داشتیم؛ یعنی ایشان حاضر نبود از آنچه 

قبولش دارد، دفاع کند و هزینه اش را بپردازد.

یعنــی از همــان دوره به خاطــر 
مصلحت اندیشــی های سیاسی، مخالف نظرش 

عمل می کرد؟
بله. به نظرم این نوع نگاه هــای غلط، باعث ضربه زدن 
به فرهنگ عفاف و حجاب شد. اگر چادر، حجاب برتر 
است، باید جایگاهش حفظ شود. هرکس واقعا به آن 
معتقد است، چادر را با عالقه سر کند، نه برای مصلحت 
و موقعیت سیاسی. اینکه سال ها زن زندانی مجبور بود با 
چادر در دادگاه حاضر شود و در فیلم و سریال ها زن های 
بی ســواد و بداخالق با چادر نمایش داده شد، یکی از 
عواملی است که امروز این آشفته بازار وضعیت عفاف و 

حجاب در کشور را شاهد هستیم.

اختالف شما با خانم شهال شرکت، از چه 
زمانی زیاد شد؟ 

ایشــان بعد از آمدن آقای خاتمی و تشــکیل حلقه 
کیان، تنها زنی بود که از کیهان جذب این گروه شد. 
من دلیلش را، ضعف شان در تحلیل مسائل سیاسی 
می دانم. اختالفات دیدگاهی ما )بنده، خانم صدر و خانم 
آیت اللهی( با ایشان، در موضع گیری در مورد حوادث و 
مسائل گوناگون، کم کم زیاد شد و در شورای سردبیری، 
زاویه زیادی با خانم شرکت پیدا کردیم. مثال سال 65و 
سر بازی های سیاسی که محسن مخملباف درمی آورد، 
شدیدا با خانم شرکت به مشــکل برخوردیم. ایشان 
متوجه موضع گیری های انحرافی مخملباف نمی شد 
و هرچه ما ســعی می کردیم برای او تبیین کنیم که 
مخملباف دارد به مسیر غلطی می رود، فایده ای نداشت 
و متوجه نمی شد! به تدریج این اختالف ها آن قدر زیاد 
شد که ما مجبور شدیم به آقای اصغری اعتراض کنیم. 
چون در آن مقطع آقای خاتمی به وزارت ارشاد رفته بود 
و مسئول مؤسسه، آقای اصغری شده بود. ما به ایشان 
اعالم کردیم که دیگر حاضر نیستیم با خانم شرکت 

کار کنیم و نامه استعفایمان را به ایشان دادیم. یعنی 
گفتیم اگر خانم شرکت از شــورای سردبیری کنار 
نرود، ما نیستیم اما در آن قضیه، آقای اصغری بلوف 
بدی به ما زد! ایشان استعفانامه ما را گرفت و گفت که 
حکم جدیدی خواهد زد و ترکیب شورای سردبیری را 
تغییر می دهد. اما بعدا خانم شرکت را ابقا کرد و رسما ما 
کنار گذاشته شدیم. پس از آن، واقعا کیفیت محتوایی 
مجله رو به ضعف گذاشت و این ماجرا خیلی برایمان 
ناراحت کننده بود. آن وقت تنها کاری که بعد از استعفا 
از دستم برآمد، این بود که یک نامه روشنگرانه نوشتم 
و در آن شرح ماوقع و مسائل پیش آمده در زن روز را 
دادم. این نامه در رسانه ها و خبرنامه های آن زمان، از 

جمله در بولتن سپاه چاپ شد.

دوباره در چــه دوره ای بــه زن روز 
برگشتید؟

به هرحال بعد از آن، ما از زن روز منفک شدیم، تا اینکه 
به علت رویکرد غربگرایانه ای که نویســندگان حلقه 
کیان داشتند و اختالفی که با سردبیری روزنامه کیهان 
پیدا کرده بودند، در نهایت از کیهان اخراج شدند و بعد 
از مدتی هم رهبر انقالب، آقای حسین شریعتمداری 
را به عنوان سرپرست مؤسســه کیهان منصوب کرد. 
از آنجا که آقای شریعتمداری در بولتن سپاه آن نامه 
افشاگرایانه را درباره حوادث مجله زن روز و استعفای ما 
خوانده بود، از بنده برای برگشت به کار دعوت کرد. به 
جهت سیاسی، من با تفکر آقای شریعتمداری همسو 
بودم و در این زمینه هیچ مشــکلی وجود نداشــت. 
اما در مســائل مربوط به حقوق بانوان و رویکردهای 
اجتماعی مربوط به زنان، تفاوت دیدگاه هایی با آقای 
شریعتمداری و مرحوم آقای شایانفر داشتیم. به همین 
دلیل قبل از شروع به کار در زن روز به عنوان سردبیر، 
یک معاهده 12ماده ای نوشتم و شروطم را بیان کردم 
و آقای شــریعتمداری هم امضا کرد. اما بعد در عمل، 
دچار مشــکالت زیادی در زمینه رویکرد اجتماعی 
درمورد مسائل زنان شــدیم. به همین دلیل من در 

سال 77استعفا کردم.

به نظرتان چه موانعی موجب شده که 
آن الگوی سوم زن مسلمان انقالبی، در برخی از 

عرصه ها محقق نشود؟ 
من دلیل این مســئله را، ناشــی از زاویه نگاه برخی 
آقایان، با دیدگاه های امام)ره( و رهبری در مسائل زنان 
می دانم. البته به نظرم در این قضیه، به غیر از دیدگاه های 
غیرهمســوی آقایان، آن هم از طیف های گوناگون 
سیاسی با نظرات امام)ره( و آقا، زنانی که دچار انفعال 
بودند و به نقش های زینت المجالسی رضایت دادند هم 
مقصر هستند. زنان انقالبی که نتوانستند ارزش های 
انقالبی را به بقیه جامعه و نسل های بعدی منتقل کنند 

و درگیر میز و قدرت شدند.

پس از قطع همکاری بــا زن روز، چه 
فعالیت های رسانه ای را دنبال کردید؟

مدتی بعد از ســردبیری زن روز، یک سال سردبیر 
مجله »دختران« بودم و بعــد از آن مدتی با مجله 
سبا به مدیرمســئولی مرحوم خانم شهال حبیبی 
همکاری کردم. اما شروع دوباره فعالیت رسانه ای ام 
برای مخاطب عام را، از زمان تاســیس سایت »به 
دخت« -پایــگاه تخصصی دختــران و زنان- در 
سال 89به عنوان ســردبیر آغاز کردم. فعالیت ما تا 
سال 97در این سایت ادامه داشت و تولیدات بسیار 
خوبی در طول این ســال ها، در فضای مجازی در 
زمینه مسائل دختران و زنان داشتیم. اما متأسفانه 
در سال 97به خاطر مشکالت مالی و بودجه ای، این 
سایت تعطیل شد. هم اکنون همچنان به شکل فردی 
به فعالیت های سیاسی، رسانه ای و فرهنگی برای 

بانوان ادامه می دهم.

قبل از خاتمی، زن روز شکوفا بود
فراز و فرودهای مجله »زن روز« در دهه هاي60 و70، در گفت وگو با طیبه میرزا اسکندری

 نظری بر گفت و شنودهای رهبر معظم انقالب 
با مجله زن روز در دهه 60

زن مسلمان انقالبی و اداره اجتماع
مجله »زن روز« در دهه 60، مجموعا 3 بار با  حضرت آیت اهلل 
سیدعلی خامنه ای مصاحبه کرده است. دو بار از این مصاحبه ها، 
در دوران ریاست جمهوری ایشان انجام شده است. جالب است 
که ایشان در این گفت و شنودها، ضمن شرح وضعیت موجود، 
جایگاه بانوان در نظام فرهنگی و فکری جامعه آن روز، به تبیین 
مقام »زن« در اندیشه دینی و انقالب اسالمی پرداخته اند. کاری 
که مسیر الگو شدن »زن مسلمان انقالبی«، به عنوان آرمان نظام 
جمهوری اســالمی درباره بانوان را تبیین کرده است. به طور 
مثال ایشان در مصاحبه ویژه نامه »زن روز« مورخ 5اردیبهشت 
1360.ش، ضمن بیان ظلم تاریخی به زنان، درباره علل آن بیان 
می کنند: »ما معتقدیم زن و مرد اگر بخواهند حیثیت اجتماعی 
شایسته خود را بازیابند، بایستی به زن و مرد طراز اسالم تبدیل 
شوند. درست است که ستم تاریخی نسبت به زن بیش از مرد 
بوده، ولی در بســیاری از جوامع، مردان نیز تحت ستم فراوان 
بودند. البته نــه از ناحیه  جنس زن، بلکــه از ناحیه نظام های 
استعماری، فرهنگ های تحمیلی و روش های سرکوبگرانه ای 

که به کل انسانیت اعمال می شد... .«
 ایشان البته درباره بعضی تعارضات فرهنگی ناشی از تفکرات 
غلط، درباره نقش و وظیفه زن در خانواده، در مصاحبه با مجله 
زن روز در اسفند 1363.ش اظهار می دارند: »هم اکنون خانه و 
نقش زن در خانواده، یک معضله ای برای خود زن و مردها شده 
است. درحالی که به نظر من، هیچ معضله ای نیست و این یک 
چیز واضحی است، که اوال اداره خانواده بین زن و مرد مشترک 
است. اینطور نیســت که زن ها در اداره خانواده سهم و نقش و 
وظیفه داشته باشند، اما مردها نداشته باشند. بلکه زن و مرد 
هردو مشترکا مامورند، که در ساختن و بنای خانواده کار کنند و 
با توجه به اهمیتی که اسالم به خانواده می دهد، اصلی ترین کار 
یک زن و مرد مسلمان که پایه و قوام زندگی شان بر آن استوار 
است، ساختن خانواده است و زن و مرد این وظیفه را مشترکا 

بر دوش دارند... .«

البته ایشــان در همان گفت وگو، به الگو شــدن زن مسلمان 
ایرانی برای زنان سایر کشورها اشاره کرده و می گویند: »امروز 
زن ایرانی برای زن های کشورهای جهان سوم و باالخص برای 
زن های کشورهای اسالمی، به صورت یک الگو درآمده است. 
یعنی حجابی که شــما دارید، در کشورهای دیگر یک حجاب 
نمونه شناخته شده اســت. زن مســلمان فریاد زدن و دادن 
شعارهای اسالمی را بلد نبود و به آن عادت نداشت. حتی اگر در 
یک محفلی گفته می شد صلوات بفرستید، کسانی که صلوات 
می فرستادند، مردها بودند و زن ها اصال صلوات نمی فرستادند! 
اما حاال ببینید که در اجتماعات عظیم اسالمی، هم در کشور 
خودمان و هم در جاهای دیگــر، صدای زن ها گاهی بر صدای 
مردها غلبه دارد، یعنی زن ها احساس نمی کنند که فقط باید 
شــعار بدهند، بلکه آنها دارند اجتماع را اداره می کنند. موجد 
این خصوصیات زن ایرانی است که هم خودش را ساخت و هم 

الگوسازی کرد... .«
درضمن ایشان با مطرح شــدن برخی شعارهای فمینیستی 
در دهه 60از ناحیه عناصر تکنوکــرات و غربگرا، به ادعاهای 
آنها واکنــش نشــان داده و در مصاحبه با مجلــه زن روز، در 
تاریخ 13اســفند 1366.ش بیان می دارند:»باید به یک نکته 
کامال واضح توجه شــود و آن وجود تفاوت در ترکیب جسمی 
زن، با ترکیب جسمی مرد اســت. این تفاوت بی خود نیست. 
خدای متعال که حکیم است و هر دو را آفریده، این تفاوت را 
هم گذاشته است. البته در آن زمینه های اجتماعی، سیاسی، 
فرهنگی و انسانی و اســالمی، هیچ گونه تفاوتی ندارند. اما در 
مرحله کار با یکدیگر فرق دارند...حــاال که می خواهیم برای 
زن ها نســخه تجویز کنیم، آیا این خدمت اســت که بگوییم 
کارهای ســخت تر را باید زن ها انجام بدهند؟ چه لزومی دارد 
بروند کارهایی که با وضع جسمی شان متناسب نیست را انجام 
بدهند؟« واقعیت این است که مواضع حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در دهه60 و بعد از برعهده گرفتن مسئولیت رهبری درباره زنان 
و مسائل زنان، امروز قله آرمان های نظام جمهوری اسالمی را 
در این حوزه مشخص کرده است. این دولت ها هستند که باید 

با توجه به این مهم، ابعاد آن را روشن سازند.

نگاه

مجموعه تاریخی

طیبه میرزااسکندری، نویسنده و روزنامه نگار، 
از فعاالن باسابقه امور زنان است. وی به پشتوانه 
فعالیت 4دهه ای خویش در حوزه زنان، خاطرات 
و تجربیات بکر و کمتر گفته شــده ای، درباره 
رویکرد نظام جمهوری اسالمی و جریان های 
سیاسی به مســائل بانوان دارد. اما بهانه ما 
در گفت وگوی ذیل آمده، مــرور خاطرات او 
از ســردبیری و فعالیت در مجله زن روز، در 

دهه هاي60 و70 و حواشی مربوط به آن است.

در مقطع پیروزی انقالب اسالمی، 
چه می کردید و چه شرایطی داشتید؟ 

در جریان اوج گیری انقالب اســالمی و در سال 
57، در رشته جامعه شناسی دانشگاه تهران قبول 
شدم اما چون در سال اول دانشگاه ازدواج کردم 
و همســرم هم در آن مقطع در ایتالیا دانشــجو 
بود، برای همراهی با ایشــان از دانشگاه مرخصی 
گرفتم و راهی ایتالیا شدیم. در آن دوران در خارج 
از کشــور، طیف هایی از ایرانیان سلطنت طلب، 
چپ ها و کال ضدانقالب ها، به شدت علیه انقالب 
اسالمی تبلیغ و فعالیت می کردند. در مقابل، ما 
مشــغول فعالیت در انجمن اسالمی دانشجویان 
شــدیم تا به اثبات حقانیت جمهوری اســالمی 
برای دانشــجویان بپردازیم. پس از تسخیر النه 
جاسوسی، مردم ایتالیا و دانشجویانی که از سایر 
ملل بودند، ســؤاالت زیادی دربــاره چرایی این 
اتفاق داشــتند. برای همین بخش اصلی کار ما 
شده بود، روشنگری درباره این موضوع. اما بعد از 
رسوا شدن بنی صدر و منافقین و فرار آنها از کشور، 
ایتالیا هم یکی از مقاصد منافقینی بود که از ایران 
فرار کرده بودند. از این مقطع، مقابله ما در انجمن 
اسالمی با منافقین شروع شد. جالب است که اینها 
اصال اهل مباحثــه و گفت وگو نبودند. موجودات 
بی منطقی بودند که با تیــغ موکت بری، چاقو و 
کلت در تجمعات حاضر می شــدند و به بچه های 
انقالبی حمله و درگیری فیزیکی ایجاد می کردند. 
حتی از کشتن دانشجویان طرفدار نظام هم، ابایی 
نداشتند. کما اینکه اینها مرحوم »غضنفر خاوند« 
از دانشــجویان عضو انجمن اسالمی ایتالیا را، در 

شهر »تریست« این کشور به شهادت رساندند.

تا چه مقطعی در ایتالیا بودید؟
همســرم که از پایان نامه اش دفاع کرد، به ایران 

برگشتیم؛ در اواخر سال 60.

از چه دوره ای فعالیت مطبوعاتی تان 
را شروع کردید؟ 

از آنجا که در طول یک سال و نیمی که در ایتالیا 
بودیــم، ماجــرای انقالب فرهنگــی و تعطیلی 
دانشــگاه ها پیش آمده بود، بعد از بازگشــت به 
ایران و بازگشایی دانشگاه ها، به راحتی سر درس 
و کالســم برگشــتم. در آن زمان یک دوســت 
همکالسی دوره دبیرستانم به نام خانم  رؤیا صدر، 
عضو تحریریه مجله »زن روز« بود. ایشان از من 
دعوت کرد که به زن روز بروم. در آن زمان خانم 
گل محمدی، ســردبیر زن روز بــود و بعد از یک 
صحبت اولیه با ایشان، کار را برای زن روز شروع 
کردم. عمده مقاالتی که در آن زمان می نوشتم، 
سیاســی و مذهبی بود، به ویژه در مناسبت های 
سیاســی و مذهبــی. در آن دوره مصاحبــه با 
شــخصیت های وزین سیاســی و متفکر، در زن 
روز زیاد داشتیم. در آن دوره شهید شاهچراغی، 

سرپرست مؤسسه کیهان بود.

از همان وقت عضو شورای سردبیری 
زن روز شدید؟

خیر، من تا اوایل سال 62 برای زن روز مطلب می نوشتم، 
اما چون شرایط بارداری اولم طوری بود که الزم شد 
استراحت مطلق داشته باشم، از کار فاصله گرفتم. به 
هرحال بعد از به دنیا آمدن پســرم در دی 62، خانم 
گل محمدی تماس گرفت و دوباره دعوت به کار شدم. 
به ایشان گفتم: بچه ام کوچک است و نمی توانم بیایم. 
اما خانم گل محمدی گفت که پسرت را هم بیاور به سر 
کار. خودش هم همین کار را می کرد و با بچه اش، به سر 
کار می آمد. به این شکل از اول سال 63، دوباره فعالیتم 
را در زن روز آغاز کــردم. اما اندکی بعد، یک مأموریت 
خارج از کشور برای همسر خانم گل محمدی پیش آمد 
و ایشان به همین خاطر، مجبور شد همراه همسرش 
عازم پاکستان شود. بعد از رفتن ایشان، من، خانم صدر 
و خانم شهال شرکت عضو شورای سردبیری شدیم و 
دقیقا از همین دوره بود کــه به تدریج اختالفات ما با 

خانم شرکت شروع شد.

قبل از اینکه درباره اختالفات خود با 
خانم شرکت بگویید، مقداری درباره وضعیت زن 

روز و مخاطبانش در آن دوره توضیح دهید. 
در دوره مدیریت مرحوم شهید شاهچراغی، ما شاهد 
درخشان ترین دوره زن روز بودیم. در این دوره مجله 
زن روز، به شدت جریان ســاز بود. ما همه سعی خود 
را به کار می بردیم که تفکر حضرت امام)ره( و اســالم 
ناب محمدی را درباره زنان به جامعه معرفی کنیم. در 
دهه 60، ما یک سلسله مصاحبه و مقاله با موضوع زنان 
داشتیم که از یک جهت نقش و جایگاه زن در خانواده 
و اجتماع، حقوق اسالمی او و مشکالت زنان را تبیین 
می کرد و از جهت دیگر، نافی تفکر فمینیست غربی، زن 
مصرف گرا و اهل تجمل بود. مثال مصاحبه با آیت اهلل 
خامنه ای، یا سلســله مقاالت مرحوم حجت االسالم 
والمسلمین عمیدزنجانی بسیار مورد توجه قرار گرفت.
ما در آن دوران، با آزادی کامــل روی موضوعات کار 
می کردیم. مثاًل یادم هست در سال هایی که مرحوم 
پرورش، وزیر آمــوزش و پرورش بود، یک سلســله 
ســرمقاله و گزارش درباره ســبک های آموزشــی، 
محتوای کتب درسی، نحوه مدیریت مدارس و... کار 
کردیم که بعضاً انتقادات تندی به آموزش و پرورش 
داشت. یادم هســت مرحوم آقای پرورش از طریقی 
به گوش ما رســاند که از مطالب و انتقادهای تند ما 
گله دارد اما اصال جلــوی کار را نگرفت و ما همچنان 
با استقالل کار به درج مطالب مان در آن زمینه ادامه 
دادیم. اما متأسفانه بعد از شهادت آقای شاهچراغی و 
آمدن آقای سیدمحمد خاتمی به مؤسسه کیهان، آن 
دوره طالیی تمام شد. آقای خاتمی در زمینه نگاه به 
توانمندی بانوان، نگاه روشنی داشت اما در مسائل عینی 
و عملیاتی و مدیریتی، بسیار مصلحت اندیشانه و عوامانه 
رفتار می کرد. مثاًل در دوره ای که خانم گل محمدی 
مسئولیت زن روز را داشت، مجله، ضمیمه ای خیاطی 
راه اندازی کرد. استقبال از این ضمیمه، شگفت انگیز بود. 
ما در این مجله خیاطی، سیاستی را دنبال می کردیم تا 
به بانوان، تفاوت پوشش در منزل و جلوی نامحرم را 
تبیین کنیم. این مســائل در دهه اول انقالب، خیلی 
مهم بود. در نشان دادن مدل های لباس زنانه که مناسب 
بیرون منزل بود، از عکس لباس، منهای سرو صورت 
مدل اســتفاده می کردیم. اما برای نشان دادن البسه 
داخل منزل، از طراحی )نقاشی( استفاده می کردیم. 
این کار را منطبق با فتاوای امام)ره( انجام می دادیم. در 
مقطعی تعدادی از نمایندگان مجلس آن زمان، به آقای 
خاتمی تذکر داده بودند که چرا در ضمیمه خیاطی 
مجله زن روز، چهره و موی زنان کشــیده می شود؟ 
آقای خاتمی سر این تذکر، جلسه ای گذاشت و از ما 
خواست که در طراحی لباس های زنانه داخل منزل، 
باید چهره خانم روسری به سر داشته باشد! به ایشان 

انوشه میرمرعشی
روزنامه نگار گزارش

مــا در آغاز دهــه 60 و در مجلــه زن روز، 
بــا آزادی کامــل روی موضوعــات کار 
می کردیــم. مثــا یــادم هســت در 
ســال هایی که مرحــوم پــرورش، وزیر 
آمــوزش و پــرورش بــود، یک سلســله 
ســرمقاله و گزارش درباره ســبک های 
آموزشی، محتوای کتب درسی، نحوه 
مدیریــت مــدارس و... کار کردیــم که 
بعضــا انتقــادات تنــدی بــه آمــوزش و 
پرورش داشــت. یادم هســت مرحوم 
آقــای پــرورش از طریقــی بــه گــوش ما 
رساند که از مطالب و انتقادهای تند ما 
گله دارد، اما اصا جلوی کار را نگرفت 
و ما همچنــان با اســتقال کار بــه درج 

مطالب مان در آن زمینه ادامه دادیم

 حضرت آیت هللا خامنه ای در گفت وگو با مجله 
زن روز، در اسفند 63: »زن مسلمان فریاد زدن 
و دادن شــعارهای اسامی را بلد نبود. حتی اگر 
در یک محفلی گفته می شد صلوات بفرستید، 
کسانی که صلوات می فرستادند، مردها بودند و 
زن ها اصا صلوات نمی فرستادند! اما حاال ببینید 
که در اجتماعات عظیم اســامی، صدای زن ها 
گاهی بر صــدای مردها غلبــه دارد، یعنــی زن ها 
احساس نمی کنند که فقط باید شــعار بدهند، 

بلکه آنها دارند اجتماع را اداره می کنند...«

زکیه عاقلی ؛ تاریخ پژوه

اسپارتاکوس و 3 کتاب دیگر
ســری کتاب هــای طالیی که 
سالیان پیش از سوی انتشارات 
امیرکبیــر و زیرنظر محمدرضا 
جعفری منتشر می شد، از نظر 
سرو شکل، طراحی روی جلد، 
جذابیت هــای بســیاری برای 
بچه ها داشــت، روی جلد اغلب 
این کتاب ها را نقاشی های رنگی 
بسیار زیبایی تشکیل می داد. در 

البه الی متن داستان نیز چند موقعیت به صورت نقاشی شده 
)سیاه و سفید(، چاپ شده بود که در محکم ترشدن ارتباط 
خواننده  کم سن و ســال کتاب، با داســتان و حال و هوای 
آن نقش تعیین کننده ای داشــت، چرا که تجسمی عینی از 
شخصیت ها، فضا و مکان را نیز در اختیارش می گذاشت تا در 
طول داستان، آنها را بدین شمایل در ذهن مجسم کند. پس 
از سال ها که از انتشار این کتاب های به یادماندنی گذشته و 
البته مجموعه هایی از تاریخ ادبیات کودکان هم در آنها وجود 
دارد، نشر نو تا کنون 16جلد از آنها را منتشر کرده و جلدهای 
سیزدهم تا شانزدهم این مجموعه هم به تازگی از سوی این 

انتشارات منتشر شده است.
»ســفیدبرفی و گل ســرخ«، »شــاهزاده و گدا«، »خیاط 
کوچولو« و »اسپارتاکوس« عناوین 4 جلد تازه انتشار هستند. 
اسپارتاکوس جنگجویی فوق ماهر و برده ای بود که علیه روم 
بپاخاست. اسپارتاکوس رهبری انقالب ضدبرده داری سوم 
را بر عهده داشت. قیام اسپارتاکوس سال 73 پیش از میالد 
آغاز شد. او دست به قیام گسترده ای زد و در راه آزادی همراه 
بردگانی که به او پیوســته بودند، به پیروزی هایی نیز دست 
یافت. هر جلد از کتاب های طالیی، به بهای 30هزار تومان 

منتشر شده است.

 سوی دیگر
کتاب »سوی دیگر« نوشته 
»آلفرد کوبین« را علی اصغر 
حداد به فارسی برگردانده و 
از سوی نشر ماهی منتشر 
شده است. این رمان، از یک 
پادشاهی رؤیایی می گوید 
که به یک کابــوس تبدیل 
می شــود، از ســفر به شهر 
مروارید، یک شهر مرموز در 
اعماق آســیا که همچنین 

ســفری به اعماق ضمیر ناخودآگاه اســت یا به گفته خود 
کوبین، نوعی کتابچه راهنمای سفر برای آن سرزمین هایی 
که برای ما نیمه شناخته شده است. طراحی به دعوت یکی 
از دوستان خود به شهری به نام مروارید می رود و 3 سال در 
آن جا اقامت می کند. اما مروارید به هیچ عنوان سرزمینی 

معمولی نیست. وحشت و ترس در آن بیداد می کند.
»سوی دیگر« حدود 114سال پیش در سال 1908نوشته 
شد و توسط هنرمندان و نویسندگان نسل اکسپرسیونیست 
با شور و شوق بســیار استقبال شــد. کوبین، تصویرگری 
اکسپرسیونیست است، این اثر کنجکاوانه جذاب، تنها اثر 
ادبی کل زندگی اوست. شــهری به نام مروارید که زیرنظر 
شــخصی به نام پاترا اداره می شــود، جهانی مناسب برای 
چشم انداز توهم انگیز او در مورد جامعه ای است که براساس 
غریزه و نه منطق بنا شده است. با به تصویر کشیدن فضای 
آخرالزمانی - آفت حشرات، کوه های اجساد و عیاشی های 

خیابانی - رمان به اثری سوررئالیستی تبدیل می شود. 
نشر ماهی این کتاب 280صفحه ای را به بهای 36هزار تومان 

منتشر کرده است.

 دهه 60، آیت اهلل سیدعلي خامنه اي 
در یك گفت وشنود مطبوعاتي



يكشنبه 17 مهر 241401
شماره  8607

ات
ي بي

هد
ی/ م

هر
مش

س: ه
عک

شان پن در نقش خودش
شان پن در یک ســریال طنز اســتراليایی با عنوان 
»C* A* U* G* H* T« یا »گرفتار« در نقش خودش 
ظاهر می شود. توليد این سریال در استودیو فاکس 
سيدنی آغاز شده اســت. این سریال کوتاه ۶قسمت 
دارد و داستان ۴سرباز استراليایی را تصویر می کند 
که بــرای ماموریتی مخفی به کشــوری جنگ زده 
فرستاده می شوند. با اشتباهی که توسط آمریکایی ها 
صورت می گيرد، آنها از سوی مبارزان آزادی دستگير 
می شوند و یک ویدئوی گروگانگيری توليد می شود که 
به سرعت در شبکه های اجتماعی پربيننده می شود. 
سربازان متوجه می شوند که دستگير شدن بهترین 

اتفاقی است که برایشان رخ داده است.
این سریال توســط بازیگر و فيلمســاز استراليایی 
کيک گوری نوشــته شــده و خود وی کارگردانی و 
تهيه کنندگــی آن را هم برعهــده دارد. وی در کنار 
 شان پن در این سریال بازی نيز می کند. پن همچنين 
تهيه کننده اجرایی ســریال هم هســت. این بازیگر 
آمریکایی با انتشــار بيانيه ای گفت: این سریال طنز 
به تصویر شهرت، احمق ها و روشنفکران و در نهایت 
تداوم جنگ خزنده می پردازد. شــماری از بازیگران 
استراليایی شــامل متيو فاکس بازیگر »الست«، بال 
هيتکات بازیگــر »تکه هایی از او«، اریک تامســون 
بازیگر »برف ســياه«، بن اوتل بازیگر »دیترویت«، 
لينکلن یونس بازیگر »آخرین پادشاه صليب«، فيصل 
بازی بازیگر »بی وطن« و برایان براون بازیگر کهنه کار 
در این سریال جلوی دوربين می روند. این سریال در 
سال ۲۰۲۳ در شبکه آنالین »استن« استراليا و نيز در 

بریتانيا در دسترس قرار می گيرد.

وسترن زنانه
ویگو مورتنســن که بيشــتر برای بازی در نقش آراگون در 
سه گانه »ارباب حلقه ها« )ســاخته پتر جکسون( شناخته 
می شود، فيلم وسترنی با عنوان »مرده ها آسيب نمی زنند« 
می سازد. مورتنسن، نویســندگی، کارگردانی و بازیگری در 
این فيلم را برعهده دارد و ویکی کریپس بازیگر »رشته خيال« 
)ساخته پل تامس اندرسون( دیگر بازیگر این فيلم خواهد بود.
فيلمبرداری این فيلــم از ۱۲ اکتبر در کانــادا آغاز خواهد 
شد و از داستان آن به عنوان یک داســتان عاشقانه وسترن 
در دهه۱۸۶۰ یادشــده اســت. در این فيلم کریپس نقش 
یک زن فرانســوی-کانادایی را ایفا می کند که با یک مهاجر 
دانمارکی با بازی مورتنسن آشــنا می شود اما جنگ داخلی 
ميان  شــان جدایی می اندازد و این زن بــا ماجراهای تازه ای 
روبه رو می شــود که بازگشت شــخصيت مورتنسن پس از 
مدتی معــادالت را بر هم می زند. تام بيتمــن بازیگر »مرگ 
روی نيل«، لنس هنریکسن بازیگر »ســقوط« و دبليو.ارل 
براون بازیگر »نابخشوده« دیگر بازیگران فيلم هستند. در این 
فيلم مورتنسن دوباره با گروهی همکاری می کند که با تجربه 
نخســتين کارگردانی اش با فيلم »سقوط« در سال۲۰۲۱ با 
آنها همکاری کرده بود. مارسل زیسکيند، فيلمبردار و طراح 
توليد کارول اســپير نيز از همان فيلم با او هستند. این فيلم 
عالوه بر اونتاریو و بریتيش کلمبيا کانادا در دارناگو مکزیک هم 
فيلمبرداری می شود. مورتنسن گفته است هدفش از نوشتن 
این داستان و ساختن آن این بوده که داستان زنی مقاوم در 
مناطق دورافتاده و بی قانون جنوب غربی آمریکا در دهه۱۸۶۰ 
را تصویر کند و شخصيت زن این فيلم زنی برای تمام فصول 
است؛ شجاع، صادق و صریح و در عين حال با حس همدردی 
عميق. وی افزود: هدفش این نبوده که فقط وسترنی با حضور 
یک زن در نقش اصلی بســازد بلکه می خواهــد این زن را با 

طبيعت سازش ناپذیرش در قالب یک رهبر تصویر کند.

کتابی »درباره عدالت فرهنگی«
کتاب »درباره عدالت فرهنگی« به قلــم احمد اوليایی در 
۳۷۵صفحه به همت انتشارات دانشگاه باقرالعلوم)ع( به چاپ 
رسيد. عدالت بيشتر در حوزه فلسفه اخالق و فلسفه سياسی 
مورد ارزیابی قرار می گيرد اما با حوزه های مختلف دیگر نيز در 
ارتباط است و ترکيب هایی مانند عدالت اقتصادی، سياسی، 
قضایی و... را توليد کرده اســت. یکــی از حوزه هایی که با 
عدالت رابطه دارد و به نظر می رسد در عدالت پژوهی مغفول 
مانده است، فرهنگ اســت. اهميت عرصه فرهنگ و تالش 
بشر برای دســتيابی به عدالت در تمام ساحت های حيات 
جمعی ما را به سمت مقوله ای به نام »عدالت فرهنگی« سوق 
می دهد؛ جایی که هنوز از مرحله چيستی عبور نکرده است و 
باید آن را کاوید. عدالت فرهنگی برخالف عدالت اقتصادی از 
توزیع صرف صحبت نمی کند چراکه احتماال انحصار عدالت 
اجتماعی در عدالت توزیعی و یکسان انگاری عدالت اجتماعی 
با توزیعی حداقل در عرصه فرهنگی می تواند ما را دچار یک 
خطای راهبردی و نوعــی تقليل گرایی کند. اوال فرهنگ نه 
فقط توسط دولت ها بلکه توســط ملت ها توليد می شود و 
ثانيا منابع در فرهنگ، دیگر ماهيــت اقتصادی ندارند، هر 
چند می توانند پيامد اقتصادی داشته باشند. پس هنگامی 
که منابع در فرهنگ از ذهن، قلب، ایده و فکر فرد بجوشد، 
دیگر توزیع آن خيلی مفهومی ندارد، در عين حال عدالت را 
با چالش روبه رو می کند. کتاب حاضر درصدد اســت مبانی 
عدالت فرهنگی را واکاوی کند، لذا پس از عبور از ۵پرسش 
مهم، در عدالت و فرهنگ به تصویر عدالت توزیعی، فرایندی 
و ترميمی در فرهنگ می پردازد. تأمالت معرفت شــناختی 
عدالت فرهنگی بخش بعدی و مهم کتاب است که خواننده 
را آماده خواندن معيارهای عدالت فرهنگی می کند. در پایان 
کتاب نيز ورود اجمالی به عدالت فرهنگی از منظر اسالم از 

نظر خواننده می گذرد.

جهان

قفسه

سریال

 پسرکی که در ۱۵ سالگی رؤیاپردازی کرده و برای 
جشنواره فيلم کوتاه، با دوربين خانگی، سعی در به 
تصویر کشيدن پالن سکانسی ۲دقيقه ای با مضمون 
کامال سوررئاليستی داشت، فکرش را هم نمی کرد 
چند سال بعد نه به عنوان کارگردان بلکه در قامت 
یک بازیگر بتواند هم پرده سينما را فتح کند، هم 

صحنه های تئاتر پایتخت و هم جعبه جادویی را! 
او که به بهانه تحصيل در دانشــگاه، یک روز تمام 
آرزوهای ســينمایی اش را در چمدانی ریخت و 
سنندج را به مقصد پایتخت ترک کرد، سال های 
تحصيل را آنقــدر کش داد که باالخــره بتواند از 
حضور در مجامع هنری سود جسته و سری ميان 
سرها درآورد. اینگونه بود که دوره ليسانس اش را 
به جای ۴سال در ۸ســال تمام کرد تا از نظر خود 
فرصت کافی بــرای حضور در پایان نامه بيشــتر 
همکالســی ها را داشته باشــد و خود را به عنوان 
بازیگری مســتعد معرفــی کند. او در ســال۸۷ 
نخســتين نمایش جدی خــود »ویولن های تان 
را کوک کنيد« را بازی و بــه خاطرش جایزه اول 
بازیگری مــرد را از یازدهمين جشــنواره تئاتر 
دانشجویی کســب کرد تا عزمش را برای ماندن 
در تهران و تداوم فعاليت هــای تئاتری جزم کند 
و در ادامه، نمایش های رومولوس کبير، ماراساد، 
در این شهر فرشته ای وجود ندارد، دختر نارنج و 
ترنج، جن گير، قصه سيبی که پرواز کرد، به خاطر 
یک مشت روبل، دایی وانيا، زوج ناجور، اسکليگ و 
بچه های پرواز، تبارشناسی دروغ و تنهایی، روایت 
ناتمام یک فصل معلق، آوازه خوان طاس، درخت 
بلوط و ویران را بازی کرد تا خود را به عنوان یکی از 
پرکارترین بازیگران تئاتر در اواخر دهه۸۰ و اوایل 
دهه۹۰ معرفی کند، تا حدی که فقط در سال۹۱ 
با ۶نمایش متفــاوت روی صحنه رفت که اوج آن 
حضور در شاهکار اوژن یونسکو )آوازه خوان طاس( 
بود که در نقش جذاب مأمور آتش نشانی، وضعيت 
اسفناک اروپای بعد از جنگ جهانی دوم را روایت 
می کرد؛ مردمی تــازه از جنگ رســته که هنوز 
نتوانسته اند با شرایط جدید خود را وفق دهند و از 
ترس جان، از هرگونه فعاليت اجتماعی گریزانند و 
در فضایی ابسورد، انفعال، تنهایی و بی کسی آحاد 
جامعه را به نمایش می گذارند. هوتن شــکيبا در 
حضور بازیگران حرفه ای همچون هومن برق نورد، 
سروش صحت، بهاره رهنما و فالمک جنيدی، یک 
سر و گردن باالتر نشان داده و نوید تولد بازیگری 
معتبر برای ســينما و تلویزیون ایران را می دهد. 
صحت در همان نمایش چنان تحت تأثير بازی اش 
قرار می گيرد که در چند نوبت از او برای بازی در 
ســریال های تلویزیونی اش دعوت می کند اما با 
جواب منفی شکيبا مواجه شده و این همکاری به 

تعویق می افتد.
آرام آرام پيشنهادهای سينمایی یکی پس از دیگری 
از راه می رسند و او در ســال۹۲ تجربه حضور در 
۳فيلم »شــب، بيرون« )کاوه سجادی حسينی(، 
»حق سکوت« )هادی نایيجی( و »طبقه حساس« 
)کمال تبریزی( را از سر می گذراند. ۲فيلم نخست 
جدی هستند. در اولی نقش توماج را بازی می کند 
که جوانی امروزی  اســت با دغدغه ها و مشکالت 
خاص این نســل، که تعارض اش را بــا اطرافيان 
و عالقه ای نابودشــده نســبت به نامزدش )باران 
کوثری( و مردد ماندن هر دو در دوراهی بازگشت یا 
قطع ارتباط هميشگی را شاهدیم. در حق سکوت 
با وجود کوتاهی نقش، چنان در قامت سيدحسن 
)طلبه جوان( پذیرفتنی است که انگار با آن قيافه 
موجه سال های ســال در حوزه علميه تلمذ کرده 
و حاال به جبر زمانه قرار شــده روبه روی دوربين 
بایستد. سيدحســن در طول فيلم تالش دارد که 

حق دوستی را برای قهرمان داستان ادا کند و خود 
را به آب و آتش می زند که بخشی از مشکالت مالی 

رفيق طلبه اش را رفع کند.
شکيبا از همان ابتدا ثابت می کند که نقش کوچک 
و بزرگ برایش معنا ندارد و بازیگر قابلی اســت و 
حتی در چند ســکانس کوتاه هم می تواند خود 
را نشان بدهد؛ کاری که در کمدی طبقه حساس 
هم به راحتی انجام می دهد و درحالی که در بيشتر 
صحنه هــا مکمل رضــا عطاران اســت، بی هيچ 
واهمه ای روبه رویش می ایستد و در نقش یک داماد 
ابن الوقت که از انجام هيچ کاری و زدن هيچ حرفی 
برای بيشتر جا گرفتن در دل پدرزن پولدارش ابایی 
ندارد، در یادها می ماند. نقشی که به نوعی در سریال 
دیده نشده »ابله« هم تکرار شد و درحالی که دنيای 
آشفته سریالی که قرار بود نسخه ایرانی شاهکار 
داستایوفسکی باشد، با ارجاعات سينمایی بسيار 
و شوخی با شاهکارهای ســينما درک نشد و در 
ادامه راه، کمتر مخاطبی را توانست با خود همراه 
کند، ولی فرصت مغتنمی برای هوتن شکيبا بود 
تا مداومتش در حضورهای تصویری را به نمایش 

گذارد و از ذهن ها پاک نشود.
شــکيبا که در بين تئاتری ها با تيپ ســازی ها، 
صداســازی ها و اجــرای مســلط لهجه هــای 
متفاوت ایران شناخته می شــد و بعدها استعداد 
آوازخوانی اش هم به آن اضافه شده بود، به زودی 
جذب گروه »کاله قرمزی« شــد و با صداپيشگی 
عروســک دیبی، با ایرج طهماســب و گروهش 
همکاری کرد . ویژگی های شــخصيتی که برای 
دیبی درنظر گرفته شــده بود برداشتی از متون 
کهن و البته ارجاعی به روانشناسی کودکان امروز 
بود که سعی دارند برعکس خواسته های والدین 
رفتار کنند. در نتيجه دیبی در تمام دیالوگ هایش 
از افعال معکوس اســتفاده می کــرد و همين امر 
جذابيتی خاص به او داده و با صدایی که شــکيبا 
برایش طراحی کرده بود به زودی تبدیل به یکی 
از جذاب ترین عروسک های مجموعه شد اما این 
موفقيت بزرگ هم اقناعش نکرد و سرآغازی بود بر 

ماجراجویی عروسکی شکيبا! 
ســروش صحت باالخره توانســت هوتن شکيبا 
را مجاب کند تا در ســریال طنز »ليسانســه ها« 
که مســائل و مشــکالت ۳جوان بيکار را روایت 
می کرد حضور داشته باشد. حبيب، جوانی ساده 
و بی آالیش که در تمام قسمت های سریال دنبال 
نيمه گم شده خود است و با دیدن هر دختری او را 
بهترین گزینه برای ازدواج قلمداد کرده و پا پيش 
می گذارد، به خاطر بدلباسی و تناسب نداشتن نوع 
پوشش و استفاده از رنگ های توی  ذوق زن معموال 
از طرف دختران جوان پس زده می شود، هرچند که 
در این مسير طوالنی آکنده از ناکامی و شکست، 
نباید از رفتارهای به شدت ذوق زده و بعضا نامناسب 
و روی مخش هم غافل بود که نمی تواند جذابيتی 
برای دخترهای هم سن وســالش داشــته باشد و 
او خســتگی ناپذیر باز هم در پی شریک زندگی 
آینده اش از پا نمی نشيند و با دیدن نخستين دختر 

دوباره دل باخته و پروژه را از ابتدا شروع می کند.
او چنان در نقش حبيب جذاب و دوست داشتنی بود 

که تمام این اتفاقات تکراری و رفتارهای هميشگی 
آدم های داستان در ۲فصل ليسانسه ها و یک فصل 
فوق ليسانســه ها ادامه پيدا کرد و همواره بداعت و 
طراوت خود را حفظ کرد و ســبب اشتهار هر چه 
بيشتر بازیگرانش، به خصوص هوتن شکيبا شد و 
او را به عنوان بازیگــری درجه یک در حوزه طنز به 
مخاطبان معرفی کرد. اما با ایــن حال ارتباطش 
را با تئاتر قطــع نکرده و بعد از بــازی در باغ آلبالو 
و مترســک، زمان لرزه و.  .. در ســال۹۶ با نمایش 
موزیکال اليور تویيســت روی صحنه رفت تا نقش 
فاگين را بازی کند؛ شاه نقشی در کارنامه تئاتری اش 
که بسيار مسن تر از خودش بود و او باید با گریمی 
سنگين و با استفاده از بدن، آواز و صدایی پردامنه 
که در بم ترین و زیرترین نقطــه حنجره در رفت و 
برگشــت بود بازی می کرد تا تصویرکننده مردی 
خسيس و ملون باشد که از تک تک کودکان معصوم 
اطرافش برای ثروت اندوزی سوءاستفاده می کند و 
آنها را به کارهای خالف وامــی دارد. به خاطر بازی 
در این نمایش نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر 
مرد از سی وششمين دوره جشنواره تئاتر فجر شد 
و البته به خاطر نمایش دیگری به نام »صددرصد« 
آن را دریافت کرد تا این جوایــز را در کنار جایزه 
بهترین بازیگر مرد کمدی از هفدهمين جشــن 
حافظ و چهارمين جشــنواره تلویزیونی جام جم 
به خاطر بازی در ليسانسه ها در ویترین افتخاراتش 
داشته باشد و برای بردن سيمرغ بلورین خيز بردارد؛ 
اتفاقی که خيلی زود رخ داد و با »شبی که ماه کامل 
شــد« )نرگس آبيار( در نقش عبدالحميد ریگی، 
برادر تروریست معروف، آن را دریافت کرد. نقشی 
به غایت سخت و کامال جدی برای کسی که تا آن روز 
با نقش های کمدی شناخته شده بود و حاال باید در 
نيمه نخست فيلم، نقش عاشقی دل خسته را ایفا 
می کرد که رفته رفته تحت تأثير القائات برادرش در 
جلد یک تروریست افراطی رفته و با چشم بستن به 
واقعيات پيرامون، انسانيت خویش را به مسلخ برده 
و تبدیل به جنایتکاری می شود که حتی به زنی که 
قبال دیوانه وار عاشقش بوده رحم نمی کند. شکيبا 
این روند تدریجی تغيير و استيصال در مواجهه با 
شــخصيت کاریزماتيک برادرش را به خوبی اجرا 
کرد و همزمان با تغييراتی که در فيزیک و چهره اش 
رخ می دهد قلبا هم به جایی می رســد که کشتن 

همسرش را نيز عبادتی بزرگ تلقی کند.
نقشی پرحجم، پرتحرک و ســخت که کمترین 
قصور بازیگر باعث ســقوط و نابودی فيلم می شد 
اما شــکيبا از این امتحان پيروزمندانه بيرون آمد 
تا فصل جدیدی در کارنامه سينمایی اش گشوده 
شود و پيشنهادهای بســيار جدی تر و فيلم هایی 
دغدغه مندتر پيش رویش قرار بگيرد و دو ســال 
بعد به همراه دو ضلع موفق دیگر شبی که... ، الناز 
شاکردوست و نرگس آبيار، »ابلق« را کار کنند. او 
با گریمی متفاوت، ریشی بلند و پرپشت در نقش 
کفتربازی جنوب شهری ظاهر می شود که عاشق 
زنش است اما از برقراری ارتباط مناسب با او عاجز 
شده و کمبودهای مالی باعث به هم ریختن نظم 
خانوادگی و افزایش درگيری ها و کتک کاری های 
بسيار شده و حاال نزدیکی اش به شوهرخواهر هيز، 

زن زیبایش را در موقعيتی خطرناک قرار می دهد؛ 
نقشی بسيار پرتحرک با حســی قوی که در این 
سال ها نمونه های مشابهش را در سينمای ایران 
فراوان دیده ایم ولی اجرای شکيبا ظرافتی دارد که 
کمتر دیده شده. او در فصول مختلف، گریختن از 
چنگ طلبکاران، شرط بندی با کفترباز همسایه، 
اعتراضاتش به راحلــه و دعوایش با جــالل را با 
گونه های مختلف از دادوبيداد و کنشگری و تحرک 

باال اجرا می کند.
همکاری شــکيبا و شاکردوســت به این ۲فيلم 
خالصه نشد و »تی تی« را هم روی پرده فرستادند 
تا سينمادوستان به اندازه کافی از حضور همزمان 
این زوج سينمایی لذت ببرند و نوع دیگری از عشق 
بين اميرساسان و تی تی را بر پرده ببينند؛ عشقی 
گاه خودآزارانه و گاهی دیگرآزارانه که در لبه باریک 
عشق و جنون در حرکت است و تا پایان به صورت 
شفاف مشخص نمی شــود چگونه عشقی است. 
شــکيبا اینجا هم عالقه مندی اش به موسيقی را 
با ایفای نقش خواننده ای دوره گرد که سرپرست 
تی تی ا ست و رحم اش را اجاره می دهد تا در ظاهر 
هزینه خانه در حال ساخت شان را تأمين کند و در 
همان حال چنان به ابراهيم که مورد توجه تی تی  
است حســادت می کند که گاهی مخاطب از این 
حجم تضاد حسی یک شــخص و روشن نبودن 
تکليفش با خود دلش به درد می آید. او درحالی که 
بارها به آزار و اذیت ابراهيم دست زده و کاغذهایش 
را پس نــداده و با او گالویز شــده و حتی کتکش 
می زند تا عمق کينه اش را نسبت به او نشان دهد و 
از سوی دیگر او را از چشم تی تی بيندازد اما حاضر 
به ازدواج با تی تی نيست و علنا او را به همه تعارف 
می کند، حتی ابراهيم. در کنارش از ترور شخصيت 
تی تی هم ابایی ندارد و به همه می گوید که او خل 
است و چاره ای جز تحملش ندارد اما از بهره کشی 

هم غافل نيست.
تردیدی قلبی که در »مالقات خصوصی« هم تکرار 
می شود و فرهاد ناخواســته وارد عشقی آتشين 
با پروانه می شود که قرار اســت از قَِبل این عشق، 
منافع مافيای گردن کلفت داخل زندان تأمين شود 
و یک سوءاستفاده عاطفی از دختری صاف و ساده، 
تبدیل به یکی از ســنگين ترین و دامنه دارترین 
قاچاق های داخل زندان می شــود و پروانه ای که 
معصومانــه و بی خبر از همه جــا در آتش توطئه 
ســوخته و فرهادی که عذاب وجــدان رهایش 

نمی کند.
 این اما پایان ماجرا نبود و سال جاری همان قدر که 
با نقش های سينمایی اش یکه تاز اکران شد، حضور 
در برنامه »مهمونی« و صداپيشــگی ۲عروســک 
»بچه« و »شــاباش« که هر کــدام جذابيت های 
خاص خود را داشــتند او را محبوب همگان کرد. 
به خصوص شــخصيت پردازی و انتخاب صدا برای 
بچه ای بی ادب که سر چهارراه گل فروشی می کند، 
چنان جذاب بود که به سرعت دیالوگ هایش تبدیل 
به تکيه کالم جامعه شــد و بریده های مربوط به او 
بارها در شبکه های مجازی وایرال شد تا تبدیل به 
یکی از مهم ترین عوامل شادی آفرین جامعه شود، 
تا جایی که برخی اوقات حتی جای خالی پسرخاله 

هم حس نشود.
 شــاید در چنيــن برنامه هایــی نتــوان ســهم 
دقيق نویســنده، کارگــردان، طراح عروســک، 
عروســک گردان و صداپيشــه را در توفيــق یک 
عروسک مثل بچه مشــخص کرد ولی آنچه عيان 
اســت حاضرجوابی و لحن خــاص و بانمکی که 
شکيبا برای این عروســک طراحی کرده مرهون 
تالش ها و تجربيات خود شکيباســت که با چهره 
عروسک به شدت همخوانی دارد و احتماال با کمی 
رتوش توســط ایرج طهماســب تبدیل به یکی از 
 جذاب ترین شخصيت های عروســکی سال های 

اخير شده است.

روزگار خوش حبیب آقای لیسانسه
مروری بر کارنامه بازیگری هوتن شکيبا، بازیگر فيلم »ابلق«

حمید رستمی  سينما

نگاهی   به فيلم »زاالوا« 
عشق و وحشت، جهل و گلوله 

»زاالوا« یک بار دیگر ثابت می کند قصه گویی اگر در بســتر 
درستی اتفاق بيفتد همچنان طعم تازگی دارد. زاالوا بی هيچ 
هياهویی قدم به قدم داستانش را تعریف می کند و مخاطب 
در کمترین زمــان ممکن با فيلم همراه می شــود. اصرار بر 
پيچيدگی نــدارد و از آنجا که متن اســتخوان داری در یک 
تشکل سه نفره به عنوان فيلمنامه زیرساخت فيلم را به درستی 
آماده کرده است، از آن پس کارگردانی است که خود را به رخ 
می کشد. بازی های نقش های اصلی و فرعی تماما به اندازه و 
با مختصات درستی طراحی شــده اند که در چفت و بست 
شدن با متن لحظات دلنشــينی را خلق می کنند. در طول 
فيلم چندین و چندبار مخاطب را به تحســين وامی دارد که 
بله چقدر خوب که این را گفت و بله چقدر خوب که اینطور 

بازی اش کرد.
در فضایی سایه انداخته بر سينمای ایران که گویا کمتر دیگر 
به این جنس هيجان و تحســين دچار می شویم زاالوا اثری 
بسيار برجسته و بااهميت اســت و این را می توان از جهات 
بسياری مورد بررسی قرار داد. این فيلم در بایدها و نبایدهایی 
که اثر خوب یا اثر ضعيف را منجر می شوند، بدون شک کفه 
پرزوری در رعایت باید ها دارد و کمتر ایرادی می توان به آن 
وارد کرد. تنها ایرادی که نزدیک بود به فيلم ضربه جدی وارد 
کند و زود در حدود ۲۰ دقيقه اول پایان یافت، استفاده خيلی 
زیاد از موســيقی بود که برای ایجاد خوف و ورود و خروج به 
فضاهای وهم انگيز و کمی ایجاد تردید و وحشــت به شکل 
سليقه ای در ســينمای ایران و جهان هميشه از آن استفاده 
می شــود اما خيلی زود با پررنگ شــدن قلب دراماتيک اثر 
این موسيقی کمرنگ می شــود و باز مانور بر متن و بازی ها 

و قصه گویی است.

ژانر یا گذشتن از ژانر؟
شــاید در برخورد اوليه با فيلم انتظار اثری در ژانر وحشت 
داشته باشيم و بخواهيم قالب های ذهنی را برای سنجش کم 
و کيف کار مرور کنيم اما فيلم در مسير خودش به مخاطب 
می گوید این قالب ها را کنار بزن و از داستان فعال لذت ببر و 
همذات پنداری کن تا به تو نشــان بدهم وحشت از نظر من 
وجود یا عدم وجود جن و پری نيست. تا برایت بگویم وحشت 
در فيلم من کجا آغاز می شــود و کجــا اوج خواهد گرفت و 
مخاطب هم از جایــی به بعد دیگر برایش مهم نيســت که 
جنی وجود دارد یا ندارد؟ بلکه دغدغه او وجود و عدم وجود 
چيزهای دیگری خواهد شد، وحشتش هم از همان ها خواهد 
بود؛ از جهل، از گلوله و از عاقبتی که برای عشــق هيچ وقت 
پيش بينی نشده است. زاالوا از ژانرهایی که در دل خود دارد 

عبور می کند؛ نه  بی اعتنا بلکه به اندازه و باورپذیر.

یک یا چند قهرمان؟
زاالوا فيلمی واقع بينانه اســت و خود را در دام تک قهرمانی 
نمی اندارد، در موقعيت های خلق شــده و باورپذیر قهرمان 
صحنه هایش تغيير می کند. این یک نوع هماهنگی با صورت 
واقعی زندگی  است و همين شاید مخاطب را مجاب می کند 
که با فيلم زندگی کند. اینطور نيســت که کسی قرار باشد 
یک تنه همه کاره فيلم بشــود این رویکرد را در بازی ها هم 
شاهدیم هر کسی هر ميزان حضوری را که نقش اش در فيلم 
دارد به خوبی ایفا کرده است. شما در دقایق اوليه فيلم هم این 
را از بازی سرباز وظيفه متوجه خواهيد شد و شما را منتظر 
نگه می دارد که گاهی باز در طول فيلم شاهد بازی اش باشيد، 
اینطور بگویم نمی شود ازشان چشم برداشت و مدام چشم 
به دهان قهرمانی درشت و هایالیت شــده بود که حاال چه 
می گوید و حاال چه می کند. خير زاالوا در این دام نمی افتد. 
از این جهت گاهی آمردان، جن گير هم در ميزانســنی باید 

مسئوليت قهرمان را داشته باشد.
تمرکززدایی درست ســبب این می شود که برخالف انتظار 
تمرکز بيشتری بر تک تک شــخصيت ها به وجود بياید و هر 
جمله ای از قالب شــعاری زدوده و به قالــب باورپذیر خود 
دربياید. زاالوا را می تــوان در تمام ســطوح از فيلمنامه تا 
پرداخت حاصل یک همدستی و همفکری و همکاری گروهی 

درست و حساب شده دانست.

خیر و شر 
جذابيت تقابل اســطوره ای نيروهای خير و شر هميشه در 
بستری درست از داســتان منجر به اثری ماندگار می شود و 
گویا این نه در داســتان تمامی دارد و نه در گذار از ادبيات به 
سينما جذابيتش را از دست می دهد. هميشه جوابگوی نيازی 
اساطيری در بشر است و گویا با بردن داستان های این چنينی 
به فضاهای بومی این اتفاق در جغرافيای درســتی هم رقم 
خواهد خورد. این فيلم در استفاده از زبان هم به اندازه عمل 

کرده و زبان شيرین و خاص کردی اثر را ویژه کرده است.

پتانسیل عجیب فضاهای بومی 
طبيعی اســت که برای تعریف کردن هر قصــه ای زمان و 
مکان اهميت ویــژه ای دارد. بگذارید با ملموس ترین مثال 
صحبت کنيم. حتما همه ما در کودکی قصه های جن و پری 
را برای ترساندن دوستان خودمان در جمع تعریف کرده ایم 
و مثال تعریف این قصه ها در شب تأثير چندبرابری داشت 
یا در مکان هایی قدیمی روستایی بکر و حتی قبرستان های 
قدیمی، فهم اهميت زمان و مکان برای گفتن انواع داستان 
و نوع تأثيرگذاری آن به همين راحتی ا ســت. زاالوا هم در 
رعایت این زمان و مکان و گفتــن قصه ای با درونمایه های 
وحشــت، عشــق، جهل و جبر و تمام اینها، انتخاب های 
درستی انجام داد. باوری که هنوز در آدم های خالص تر بکرتر 
روستایی و بومی وجود دارد و در هياهوی فضاهای شهری 

رنگ باخته است.

وحشت واقعی چیست؟
بله، وحشت واقعی که زاالوا از آن پرده برداشت از بين رفتن 
عشق است، مرگ عاشقانه هاست. زاالوا عاشقانه ای انقالبی 
اســت عليه هرگونه تعصب و اصرار به مرگ عاشقانه ها که با 
زیباترین جمله ها آراسته و با بهترین بازی ها به پختگی رسيده 
است. نور و تاریکی، فيلمبرداری و طراحی، صداگذاری و تمام 
تکنيک ها به اندازه و درست با قصه ای انسانی همراه شدند تا 
فيلمی ماندگار خلق شود. در این متن از اسامی افراد پرهيز 
شد نه به این دليل که هرکدام شــان مهم نبوده باشند بلکه 

تمام گروه تشکيل دهنده این فيلم را با نام زاالوا می شناسم.

ساقی سلیمانی یادداشت

تناردیه  متفاوت
از آنجا که شکیبا طی این ســال ها ثابت کرده عالقه بسیاری برای حضور در عرصه های 
مختلف دارد، بعد از موفقیت همه جانبه نمایش »الیور توییست«، کارگردان نمایش این 
بار آن تجربه عظیم را با متن »بینوایان« تکرار کرده و شــکیبا در نقش آقای تناردیه به 
همراه سحر دولتشاهی )خانم تناردیه( تبدیل به نگین های درخشان این نمایش موزیکال 
می شوند و با وجود کوتاهی هر 2نقش، تماشاگران برای حضورشان در صحنه ثانیه شماری 
می کنند. تناردیه ای که شکیبا ارائه کرد تفاوتی عمده با قبلی ها داشت؛ او با گریم سنگین 
و گذاشــتن پروتز در دهان و بزرگ تر کردن دندان های جلو، حالتی نیش مانند به آنها 
داده و نقش را شــبیه خزنده ای خطرناک که مترصد فرصتی برای نیش زدن اطرافیان و 
سوءاستفاده از آنهاست درآورد، درحالی که مالحت ذاتی خود را هم به نقش افزوده بود 

تا بامزه تر جلوه کند.
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