
اعالم برائت بازاریان 
از اغتشاشگران

 جایگزین مناسب داخلی یا خارجی پلتفرم های محدودشده
 چه زمانی معرفی می شود؟

دبیرکل جامعه اسالمی اصناف و بازار : یک گروه 30، 40نفره 
می خواستند بازار را تعطیل کنند، اما بازاریان به آنها بی اعتنایی کردند

 افزایش 
 حقوق کارمندان 

و بازنشستگان

 اتمام حجت
با اغتشاشگران

شهادت جوان 
بسیجی در فالح

مجلس  2 فوریت الیحه دولت  را 
پذیرفت. این تازه ترین تصمیم 

دولت و مجلس برای ترمیم شکاف 
دخل و خرج است

 چقدر به حقوق ها 
اضافه می شود؟

ترفندهای خطرناک الغر شدن  
این روزها با تبلیغات پررنگ  و لعاب 

 افراد دچار اضافه وزن را 
قربانی می کند

 معاون امنیتی وزیر کشور: 
دستگیرشدگان اغتشاش ها از 
این به بعد تا زمان محاکمه آزاد 

نخواهند شد

سلمان امیراحمدی ، جوان بسیجی   
که دارای 2 فرزند  بود، در جریان 
درگیری های خیابانی در منطقه 

فالح به شهادت رسید

صفحه4

صفحه9

صفحه2

صفحه6

حاال دیگر مســابقات لیگ برتر فوتبــال به جایی 
رسیده که می شــود از بازیکنان مهم انتظار داشت 
توانایی های شان را نشان بدهند. روزهای آماده شدن 
و تطبیق یافتن با شرایط به پایان رسیده و حاال فصل 
عمل است. با وجود این اما، برخی نام های بزرگ که 
انتظارات باالیی هم از آنها وجود داشــت، هنوز در 

برآوردن توقعات موفق عمل نکرده اند.

  مهدی ترابی
ستاره تند و تیز و مؤثر پرســپولیس با فرم ضعیف 
کنونی اش در وضعیتی قرار گرفته که اجازه انتقادات 
تند را به رسانه ها و کارشناســان می دهد. ترابی از 
ابتدای فصل تا کنون اگرچه بازیکن ثابت پرسپولیس 
بوده، اما موفق به زدن هیچ گلی نشــده و تنها یک 
پاس گل مقابل اسم او به ثبت رسیده است. افزایش 
فشارها روی ترابی به خصوص به خاطر پنالتی بسیار 
بدی اســت که این بازیکن در دقایق پایانی بازی 
با تراکتور از دســت داد و نخستین شکست فصل 
سرخپوشان را رقم زد. شاید اگر ترابی اجازه می  داد 
آن ضربه را یورگن لوکادیا بزند، وضع عوض می شد. 
تداوم نمایش های ضعیف ترابی در مسابقه بزرگ با 
سپاهان هم زبان منتقدان را تندتر کرده است. به طور 
مشخص اســماعیل حاللی و فرزاد آشوبی ازجمله 
پیشکسوتان پرسپولیس هستند که در این چند روز 
به تندی از ســطح فنی این بازیکن انتقاد کرده اند. 
آشــوبی حتی عقیده دارد ترابی فصل گذشته هم 

اثرگذار نبوده است.

  مهدی قائدی
بعد از پشت ســر گذاشــتن یک فصل ناموفق در 
فوتبال امارات، به نظر می رسید بازگشت به استقالل 
می تواند ســکوی پرتاب مهدی قائدی در ســال 
جام جهانی باشــد. وقتی او در دقایق پایانی بازی با 
ملوان به زمین آمــد و گل زد، دیگر تردیدی باقی 
نماند که قطار قائدی روی ریل برگشته است، اما از 
آن روز به بعد تنها یک پاس گل در بازی با نساجی 
به نام باشوی استقاللی ها ثبت شده است. همین و 
دیگر هیچ. نمایش های او در این فصل اصال چنگی 
به دل نزده و مخصوصا در 2مسابقه برگزار شده پس 
از تعطیالت برابر گل گهر سیرجان و فوالد هم شاهد 
بازی هــای خوبی از این بازیکــن نبوده ایم. همین 
مسئله هم باعث شده اســم قائدی در مینی کمپ 
کارلوس کی روش دیده نشود و او در آستانه از دست 

دادن جام جهانی قرار بگیرد.

  شهریار مغانلو
به ثمر رســاندن تنها یک گل در 8بازی اصال آمار 
خوبی برای شــهریار مغانلو نیســت. او یک دوره 
حضور کوتاه، اما بسیار مؤثر در پرسپولیس داشت 
و با سر و صدای زیاد راهی ســپاهان شد. انتظارها 
از این بازیکن بسیار باالســت، اما او که تقریبا تنها 
مهاجم نوک تخصصی سپاهان در این فصل به شمار 
می آید، هرگز نتوانســته عملکرد مطلوبی داشته 
باشد؛ تا جایی که گاهی طعم نیمکت نشینی را هم 
چشیده است. شهریار یک بازی بی اثر دیگر هم برابر 
پرســپولیس ارائه داد و در دقایق پایانی، زمانی که 
تیمش به گل زدن نیاز داشت، تعویض شد تا روشن 

شود اوضاع بر وفق مراد این بازیکن نیست.

  گادوین منشا
تکلیف او که دیگر کامال روشــن اســت؛ مهاجم 
پرحاشیه مس رفسنجان که ابتدای فصل پیشنهاد 
پرسپولیس را نپذیرفت و قراردادش را تمدید کرد. 
او اما فصل بسیار بدی را پشت سر می گذارد، هنوز 
موفق به ثبت هیچ گلی نشده و تازه 2ضربه پنالتی 
هم از دست داده است. منشا این هفته ها کامال در 
مس نیمکت نشین شــده و حضور بی اثر به عنوان 
بازیکن تعویضی را پذیرفته اســت. محمد ربیعی، 
سرمربی مس در آخرین اظهاراتش پیرامون منشا 
گفته: »به عنوان یک مربی از او حمایت می  کنم، اما 
تا جایی به این کار ادامه می دهم که بفهمم حمایت 

من هم فایده ای ندارد.«

اصوِل شکست!

دســت تیم ملی فوتســال ایران از جام قهرمانی 
آسیا کوتاه ماند تا ژاپنی ها روبه روی نگاه بهت زده 
ستاره های ایرانی فاتح جام ملت ها شوند. این نتیجه، 
یک شکســت بزرگ و باورنکردنی برای فوتســال 
ایران به شمار می رفت؛ چراکه ایران نسبت به ژاپن، 
تیم بهتری بود اما نتوانست این برتری را در دیدار 
فینال به حریف تحمیل کند. تیم ملی از نظر همه 
هوادارانش، به سختی شکست خورده و باید به دنبال 
راهی برای جبــران این ناکامی باشــد. در چنین 
شــرایطی، فقط یک مدیر مثل »احسان اصولی« 
می تواند سینه سپر کند و با اعتماد به نفس بگوید: 
»تیم ملی از نظر ما قهرمان شده است!«. دلیل این 
صحبت عجیب آن هم درست بعد از یک شکست 
بزرگ و اعصاب خرد کن از نگاه سخنگوی فدراسیون 
فوتبال، جوانگرایی در تیم ملی بوده است. اصولی 
طوری از ایــن جوانگرایی حرف می زنــد که انگار 

تیم ملی امید ایران در این 
رقابت ها حاضر بوده است. 

جوانگرایی وقتی به توجیه یک شکست بدل می شود 
که یک نسل کامال تغییر کرده باشند. 

سوژه روز
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با گهرهای فراوان!
 قلعه نویی دوباره به یک  مربی با انگیزه تبدیل شده  

و به دنبال تصاحب یک موفقیت بزرگ است

20

آرش رضاوند، هافبک آبی ها  هم مثل 
خیلی از استقاللی ها از اشتباهات  

داوری گالیه دارد

قهرمانیم اگر ...
امیدواری

 آزادکاران و فرنگی کاران امید ایران 
 درصورت حضور در اسپانیا شانس اصلی 

قهرمانی جهان به حساب می آیند 18
18

تیتر یک

وقتی تیم ملی فوتسال از نظر آقای سخنگو 
قهرمان آسیا شد

 ادامه  در
 صفحه18

گمشده ها

برنامه بازی

پنجشنبه 21  مهر  1401
ليگ برتر ايران - هفته 9

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

ولزباگذشت8هفتهازليگبرتر،برخیستارههاهنوزتوقعاترابرآوردهنکردهاند

ایران
13:30

ایران

آمریکا
22:30

جمعه 4 آذر 1401

سه شنبه 8 آذر 1401

انگلیس

ایران
16:30

دوشنبه 30 آبان 1401
B جام جهانی- گروه

 روز مانده تا 
جام جهانی

صفحه17

امیر سرلشکر عبدالرحیم موســوی، فرمانده کل ارتش گفت: 
در مســیر حرکت انقالب به ســوی تمدن نوین اسالمی و 
فراهم سازی زمینه ظهور، هجمه گسترده و ترکیبی دشمنان، 
در هر برهه ای به شــکلی قابل مشــاهده است. شیطان و 
طاغوت همواره ســد راه انبیا، اوصیــا و اولیا بوده اند که 
نگذارند انسان ها به ســعادت هدف گذاری شده 
خداوند برسند و در طول تاریخ هر بار به شکلی 

آن  را نشان داده اند...

فرمانده کل ارتش: 
نیروهای مسلح یک حقیقت واحدند
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در هفته ای که پرسپولیس و ســپاهان در مصاف رودررو به 
تســاوی بدون گل رضایت دادند، استقالل این فرصت را 

داشــت تا با پیروزی مقابل فوالد به صدر جدول برسد 
اما از دست دادن 2 امتیاز خانگی مانع این اتفاق 

شــد. آرش رضاوند هافبک آبی ها، مثل 
خیلی از هواداران و بازیکنان به برخی 

از تصمیمــات داور در بازی هفته 
هشتم معترض است و...

 خاطرات شهریار مزیدآبادی، امدادگر پیشکسوت هالل احمر
نجات معجزه آسای کودکان از زیر آوار

آرش رضاوند مثل خیلی  ها از اشتباهات داوری گالیه دارد
اشتباهات داوری  اجازه دهد قهرمانیم
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خوزستان پیش از آنکه با محرومیت، بیکاری، ریزگرد، خشکسالی، 
تنش های اجتماعی و آمار باالی مهاجرت معرفی شود، با تاریخ 
دیرینه، رودهای خروشان، صنعت و کشاورزی شناخته شده 
بود؛ ویژگی هایی که هر یک به تنهایی می توانست و می تواند 
منشا ثروت، رشد اقتصادی و توسعه و رفاه اجتماعی باشد. از 
نگاه شهروندان و کارشناسان، تعیین استانداری ویژه برای 
این استان از سال گذشــته، امیدها را برای نگاه جدی تر به 

مشکالت خوزستان زنده کرد...

استاندار خوزستان در گفت وگو با همشهری مطرح کرد:
ایجاد 60هزار شغل در خوزستان

»در طبقه باالی ساختمان جمعیت هالل احمر نشسته بودیم که 
صدای مهیب انفجار به گوشمان رسید و دیدیم دود سیاهی 
که از اطراف میدان هفتم تیر به آسمان رفت. فکر اینکه مثل 
2سال پیش صدام نابکار هواپیماهایش را برای بمباران تهران 
فرستاده، سریع خودمان را به محل رساندیم. اما چرا هواپیما 
را ندیدیم؟چرا آژیر قرمز نزدند؟« این بخشی از روایت »شهریار 

مزیدآبادی«، امدادگر جمعیت هالل احمر از موشکباران تهران 
در یازدهمین روز از اسفندماه سال 66 است...

ویژه های  امروز

 گرفتار در 
برمودای الغری

جای خالی پلتفرم جایگزین

فیلم  حمایت ترامپ از 
آشوبگران ناآرامی های ایران 

را  با اسکن این کیو آرکد  ببینید.

تصاویر شناسایی پهپادی  
اغتشاشگران  و آشوبگران  
را با اسکن این کیو آرکد  ببینید.

شنبه در بازار تهران چه گذشت؟

یادداشت
محسن مهدیان؛  مدیرعامل
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دیدگاه
محمدمهدی ایمانی پور؛  رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

آنچه طی چند هفته گذشته در کشورمان و حتی خارج 
از مرزها اتفاق افتاد، تحلیل ها و گمانه زنی های زیادی را 
به ذهن متبادر می ســازد. اگرچه دشمنان قسم خورده 
انقالب اسالمی تمامی ظرفیت های خود را در راستای تقابل با ملت ایران و نظام مقدس 
جمهوری اسالمی به کار گرفته اند، اما از ابتدا مشخص بود که اصالت دینی و فرهنگی 
نهفته در ایران زمین و غنای انقالب اسالمی ایران، اجازه تحقق این توطئه ها را نداده و مکر 
دشمنان بار دیگر به خود آنها باز خواهد گشت. در این میان، دستگاه های امنیتی غرب و 
متحدان آن، که بار دیگر در کسوت »طراح«، »محرک« و »حامی« اغتشاشات اخیر وارد 
میدان شده بودند، مجددا دچار اشتباه محاسباتی شدند و بهتر است اکنون که بار دیگر 
استحکام بنیان های نظام در مقابل دیدگان بدخواهان انقالب به اثبات رسیده است، 5نکته 

یا شاید توصیه را جهت پندآموزی دستگاه های امنیتی غرب گوشزد کنیم:
در ســال 1357، زمانی کــه انقالب اســالمی ایران به رهبــری حضرت  امام خمینــی)ره( به پیروزی رســید، بســیاری از نظریه پــردازان حوزه 1
جامعه شناســی و روابط بین الملل، درصــدد تبیین ماهیت این انقالب بر اســاس 
تئوری های ثابت و مبانی فکری خود برآمدند. آنها هر اقدامی صورت دادند تا انقالب 
اسالمی ایران را در محدوده فرضیات ذهنی و تئوریک خود محدود کنند اما درنهایت 
جملگی به این نتیجه رســیدند که بدون درک عاملی به نام »جهــاد در راه خدا« و 
متعلقات آن، مانند »شهادت« و »ایثار«، نمی توانند این انقالب را درک کنند. اکنون 
بیش از 43سال از پیروزی انقالب اسالمی سپری شده و نهادهای اطالعاتی و امنیتی 
غرب هنوز درگیر محاسبات کالسیک و به قول خود، اقدام های نوین سخت و نرم در 
تقابل با انقالب اسالمی هستند. بدیهی است که اگر دستگاه های امنیتی غرب کمترین 
درکی از اصالت فرهنگی و دینی ملت ایران داشتند، هرگز به محاسبات امنیتی خود تا 

این اندازه غره نمی شدند.
تحرکات اخیر نشــان داد که غرب در حوزه جنگ نرم، تمرکز زیادی روی  »زنان«، »نوجوانان« و »اقلیت های قومی« صورت داده است. اغتشاشات اخیر 2
و پیام هایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در جریان آنها به جامعه ما و ازسوی 
دشمنان مخابره شد، نقطه تالقی هدف گذاری غرب در این مخاطب شناسی وسیع 
است. به عبارت بهتر، غرب پس  از ناکامی در میدان جنگ سخت، تحریم و تهدید، اکنون 
تصور کرده است که می تواند از »جابه جایی نســل ها« یا »تقویت انگاره های کاذب 
جنسیتی«، به مثابه یک فرصت در مواجهه با کشورمان استفاده کند. شاید بهتر بود 
قبل از تثبیت این تصور باطل، مقام های امنیتی غرب درک خود را از نسل های چهارم 
و پنجم انقالب و به ویژه دختران و زنان جامعه متدین ایران، به قشــرهای محدود و 
خاصی تقلیل نمی دادند تا اینگونه در برابر جهانیان رسوا نشوند. حضور پررنگ نوجوانان 
و زنان ما در حماسه ساالنه اربعین و مراسم حزن و شادی اهل بیت علیهم السالم، تشییع 
پیکر شهدای مدافع حرم و آوردگاه هایی که نماد حمایت از موجودیت و ماهیت انقالب 
است، نشان می دهد که حتی رویکرد انتقادی برخی از آنها نسبت به شرایط اقتصادی 
و اجتماعی از جنس »انتقاد« اســت، نه »طغیان«. تالش غرب برای نمایش کاذب 
»برخی نارضایتی ها« به مثابه نیروی محرکه ای برای »براندازی« در کشورمان، از ابتدا 
خطا بود. باید گفت که آنــان هنوز نوجوانان و زنان وفادار و دلســوز جامعه ایرانی را 
نشناخته اند؛ مردمی که با وجود سختی ها و مشکالت، در برابر دشمن خارجی متحد 

می شوند و »ایران مقتدر« را آرمان خود می دانند.
اعالم برائت اکثریت قریب به اتفاق نوجوانان ایرانی از »بی عفتی«های صورت  گرفته در تجمعات برخی زنان ضد انقالب و وطن فروش، برهم زننده هدف غایی 3

غرب از تزریق آشوب و اغتشاش در کشــورمان بود. دشمنان 
انقالب اسالمی، ســودای »دین گریزی و دنیازدگی« در بطن 

جامعه ایرانی را داشتند، حال آنکه زیرساخت های فرهنگی و دینی ما به اندازه ای عمیق و 
استوار است که اجازه تثبیت این ضد فرهنگ ها و ضد ارزش ها را در جامعه ایرانی نمی دهد. 

 توصیه های پنجگانه
به نهادهای امنیتی غرب! 

ادامه در 
صفحه2

زنجیره اغتشــاش در این جنگ ترکیبی به چه نحوی 
است و از کجا باید شکسته شود؟ 

اول زنجیره را مرور کنیم:
حلقه اول: بزرگ نمایی مشــکالت و از همه مهم تر 
تعمیم به رأس نظام. تصویری که از حاکمیت باید ســاخته شــود یک هیوالست. 

هیوالسازی چه ثمری دارد؟ نقد را تبدیل به نفرت و خشم می کند.
این حلقه در تمام سال های گذشته استمرار داشته است برای این روزها...

اغتشاش اول در ذهن است.
حلقه دوم: این حلقه تحریک برای کنشــگری اســت. کارکرد اســم رمز مهسا 
اینجاست. خودشان هم اعتراف کردند مهسا مهم نیست؛ اصل، نظام است؛ به همین 
دلیل شعار اصالحی نمی دهند. اساسا اسمی هم از رئیس جمهور و روسای دیگر قوا 

نیست؛ فقط رهبر انقالب به عنوان نماد حاکمیت.
مهسا نبود بهانه دیگر می ساختند؛ باز هم نبود، آدم می کشتند؛ مثل کشته سازی  

این روزها...
حلقه سوم: رویداد سازی  است. طبیعی است که مردم ما معترض هستند، اما اوال 
مدل اعتراض شــان آدم کشی، آتش افکنی و فحاشی نیســت و دوم اینکه اعتراض 

می کنند برای اصالح؛ نه عبور.
روش رویدادسازی نیز تجمعات پراکنده محلی با گروه های 10 تا 15نفره در ساعات 

شلوغی و اماکن پرتردد است؛ مثل 12ظهر؛ بازار.
هدف نهایی این اســت: رویداد محلی و انعکاس جهانی. این هدف با تأکید بر زن و 

خشونت مهیا می شود.
حلقه چهارم: انعکاس رسانه ای. رویداد می سازند تا باور بسازند. باور به چی؟ باور به 
همه گیری نفرت و اغتشاش. مخاطبی که در حلقه اول نفرت زده است اگر باور کند 
همه دچار نفرت اند و به خیابان ریختند، دچار »خطای تشخیص و برآورد« می شود.

اما برای تصویرسازی مستمر نیاز به ایده است. اساسا در جنگ های تلفیقی عصرپلتفرم، 
اغتشاشات رأس ندارد، بلکه همه حول ایده ها جمع می شوند؛ ایده های تهییج کننده؛ 

مثل آهنگ برای...، مثل قرمز کردن حوضچه پارک ها...، مثل دیوارنویسی... و... .

چه باید کرد؟
حلقه اول به حلقه چهارم متصل و زنجیره کامل است. این زنجیره تنها با اقتدار ناجا 

نمی شکند. تنها راه شکستن اثر شبکه ای پلتفرم هاست.
آقایان مسئول راه همین اســت و الغیر. در رفتارهای آشــوب طلبانه نمانید؛ باید 

ذهن ها را از پیشروی دشمن آزاد کرد و نه صرفا خیابان ها.
البته تدبیر باید جامع باشد؛ بستن پلتفرم ها و همزمان جایگزینی کامل آنها؛ آن هم 
نه به نحوی که با فیلترشکن باز شود... همزمان نیز جایگزینی بی عیب و نقص. اگر 
نداریم، بخریم. با کشورها و شــرکت هایی که حاضرند در چارچوب قوانین ما کار 

کنند، مذاکره کنیم.
ذهن است که رفتار می سازد... خیابان باز است، اما ذهن ها در گروگان... .

بریدن زنجیره اغتشاش

داده نما

 تبعات وضع عوارض بر محصوالت جالیزی
طرحی که وزارت جهادکشاورزی برای وضع عوارض بر محصوالت 
جالیزی)گوجه، پیاز، هندوانه و...( در پیش گرفته، هم به کشاورز 

آسیب معیشتی می رساند و هم موجب از دست رفتن 1میلیارد دالر 
درآمد غیرنفتی می شود.

 6.6درصد 
از اراضی زراعی کشور 

طبق آمار تنها به 
محصوالت جالیزی 

اختصاص دارد.

 1میلیارد دالر 
درآمد ارزی صادرات 
محصوالت جالیزی 

طبق گفته معاون وزیر 
جهادکشاورزی است.

 200لیتر 
  آب برای هر کیلوگرم 
هندوانه  و حدود   

700لیتر برای هر کیلوگرم 
سیب مصرف می شود.

 مغایرت با بند »ش« تبصره8 قانون بودجه1401 
و قانون احکام دائمی توسعه کشور

NETWATمنابع: آمارنامه 99-98 وزارت جهادکشاورزی / گمرک / سامانه

براساس محاسبات، میزان ارزآوری هر کیلوگرم هندوانه به ازای هر 
1000لیتر آب 3برابر سیب و 4برابر گندم است.

مجموع ارزش صادرات 7محصول جالیزی 875میلیون دالر است

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

0

علی مرادی / گرافیک:  حامد یزدانی

صفحه های 4 و 10

صفحه 3
صفحه 11

30اتوبوس و مینی بوس 
برای شروع کار، در تهران مناسب سازی 

شده است.

2مسیر ویژه 
اتوبوس مدرسه در پایتخت به صورت 

آزمایشی  فعال است.

۷0 مرتبه 
ایمنی اتوبوس های مدرسه از خودروهای 

شخصی  بیشتر است.

نخستین اتوبوس های مدرسه توسط شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به حرکت درآمدند
اتوبوس به جای سرویس مدرسه

ویژگی های اتوبوس مدرسه چیست؟
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 در شــرایطی کــه درحال حاضــر 

موشــک باران پایگا ه های گروه های گزارش
تروریستی و تجزیه طلب در منطقه 
اقلیم کردســتان عراق متوقف شــده، اما منابع آگاه 
امنیتی معتقدند ادامه این حمالت به رفتار مسئوالن 
ایــن اقلیم بســتگی دارد و درصــورت جلوگیری از 
شرارت های این گروهک ها، آتش بس کنونی همچنان 

ادامه خواهد یافت.
به گزارش همشهری، حمالت توپخانه ای نیروی زمینی 
سپاه پاســداران به اماکن استقرار و مقر گروهک های 
تروریستی در اقلیم کردســتان عراق از 2مهرماه آغاز 
شد و یگان های قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( این نیرو 
برای انهدام مواضع گروهک های تروریستی و ضد ایرانی 
وابســته به اســتکبار جهانی در این منطقه حمالت 
گسترده ای را آغاز کردند که تا روزهای اخیر نیز ادامه 
داشت و خساراتی را متوجه پایگاه های گروهک های 

ضدانقالب کرد.
حمالت گسترده سپاه پاســداران صدمات فراوانی را 
به مراکز فرماندهی، آمــوزش و تجمع گروهک های 
تروریستی وارد کرده است. بررســی ها حکایت از آن 
دارد که مقر فرماندهی گروهک تروریســتی »پاک« 
که در سال های اخیر بیشترین فعالیت نظامی را علیه 
کشورمان داشــته اســت، به طورکلی نابود و یکی از 
معاونان ارشد آن »حســین یزدان پناه« سرکرده این 

گروهک از ناحیه سر به شدت مجروح شده است.
گفته می شود در حمالت اخیر سپاه، مقر گروهک های 
تروریســتی »کومله«، »پژاک« و »پــاک« زیرآتش 
سنگین قرار گرفته و نیروی زمینی سپاه پاسداران در 
چند مرحله، با آتش سنگین یگان های رزمی خود، مقر 
این گروهک های تروریستی را هدف قرار داده اند که 
موجب وارد آمدن خسارات جانی و مالی فراوانی به این 

گروهک ها شده است.

حمالتویرانگربهالنهتروریستها
شدت آتش توپخانه ای قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( 
درحالی بود که طرح ریــزی عملیات به گونه ای انجام 
شد که آســیبی به مردم اقلیم کردستان وارد نشود و 
سپاه پاسداران بارها به مردم این منطقه اعالم کرده بود 
که از مقرهای گروهک های تروریستی فاصله بگیرند تا 

آسیبی به آنها وارد نشود.
در این میــان برآوردها حکایــت از آن دارد با وجود 
اینکه گروهک های تجزیه طلــب پایگاه های خود را 
در نزدیکی محل زندگی مردم عــادی برپا کرده اند، 
بهره گیری از تجهیزات پیشــرفته و نقطه زن ازسوی 
نیروهای عمل کننده سپاه پاسداران به گونه ای است 
که هدف های از پیش تعیین شــده بــا دقت باالیی 
مورد اصابــت قرار گیــرد. به گفته مقام های ارشــد 
سپاه پاســداران، حدود 40هدف در چندین نقطه از 
منطقه اقلیم کردســتان عراق با بیش از 70موشک و 
ده ها پهپاد انتحاری مورد اصابت قرار گرفته؛ عملیاتی 

گسترده که با دقت 99درصدی همراه بوده است.
درچنین شرایطی اگرچه پاســخ ویران کننده سپاه 
 پاسداران به شــرارت های گروه های تجزیه طلب به 
مذاق برخی کشورهای غربی مانند آمریکا و آلمان و 
همچنین عربستان سعودی خوش نیامد و تالش کردند 
اقدام جمهوری اسالمی را خطری برای امنیت و ثبات 
عراق جلوه دهند، اما برخــی گزارش ها حکایت از آن 
دارد که مقام های جمهوری اسالمی به مسئوالن اقلیم 
کردستان عراق هشــدار داده اند درصورت جلوگیری 
نکردن از حضــور گروهک های تروریســتی در این 
منطقه، حمالت ادامه می یابد؛ حمالتی که ایران حق 

تعیین نحوه آن را برای خود محفوظ می داند.
همچنین به گفته برخی منابــع، »به مقام های اقلیم 
کردســتان عراق هشــدار داده  شــده  که درصورت 
حضور هر یک از مســئوالن اقلیم یا هر یک از اعضای 
کنســولگری های مســتقر در اقلیــم در مقرهــای 
گروهک های تروریستیـ  به هر منظوری که باشدـ  

درصورت صدمه دیدن این افراد، مســئولیت بر عهده 
خود آنها خواهد بود.«

اتخاذتصمیمجدیازسویمقامهایاقلیم
در چنین شرایطی اما به نظر می رسد هشدار قاطع و 
صریح جمهوری اســالمی درباره تبعات ادامه حضور 
گروهک های تجزیه طلب در اقلیم کردســتان عراق، 
با تصمیم گیری عاقالنه ازسوی مقام های این منطقه 
همراه خواهد شــد؛ چراکــه دیروز نماینــده اقلیم 
کردستان عراق در ایران در گفت وگو با  ایرنا تأکید کرد 
که حکومت اقلیم درباره گروه هــای کرد ضدانقالب 
تصمیم جدی گرفته و قرار است پایگاه ها و مقرهای 

آنان تخلیه شود.
ناظم دباغ با اشاره به توقف حمالت سپاه به مقرهای 
گروهک های ضد انقالب پس از هشــدار به مقام های 
اقلیم کردســتان عراق برای جلوگیری از اقدام های 
شــرارت بار آنان، عنوان کرد که برای مسئوالن این 
منطقه قابل قبول نیســت که »گروه های اپوزیسیون 
کردی برای ایران و اقلیم نگرانی ایجاد کنند و درصورت 
ادامه فعالیت مسلحانه، این بار برخورد جدی خواهیم 

کرد.«
وی همچنیــن بــا اذعان به هشــدارهای گذشــته 
جمهوری اســالمی درباره فعالیت هــای مخرب این 
گروهک ها، به جلســه های کمیته مشترک امنیتی 
ایران و کردستان عراق دراین زمینه اشاره کرد که با 
اتخاذ برخی تصمیم های راهبردی در این زمینه نیز 
همراه بوده  است؛ »جمهوری اسالمی همواره از طریق 
وزارت امورخارجه و برخــی مقام ها، نگرانی خود را از 

فعالیت های گروه های کرد ایرانی در اقلیم کردستان 
اعالم کرده اســت. 3ماه قبل و یک بار دیگر نیز حدود 
20روز پیش کمیته امنیتی مشترک در اربیل و تهران 
جلســاتی را برگزار کرده اند که تصمیم هایی درباره 
تقویت امنیت مرزها گرفته شــد.« دباغ به این نکته 
هم اشــاره کرد که »در این جلسه ها تأکید شد نباید 
گروه های اپوزیسیون کرد ایرانی فعالیت مسلحانه یا 
آموزشی در خاک اقلیم کردســتان داشته باشند و تا 
مدتی هم شاهد توقف فعالیت های این گروه ها بودیم تا 
روزهای اخیر که حوادثی در داخل ایران به وجود آمد.«

تخلیهمقرهایگروهکها
وی همچنین افزود که »در نشست هیأت های مشترک 
کنسولگری جمهوری اسالمی و ریاست حکومت اقلیم 
کردستان هم بحث های خوبی صورت گرفت و تأکید 
شد باید مقرهای گروه های کردی در خاک اقلیم تخلیه 
شــود که منتظر اجرای این تصمیم هستیم، اما این 
موضوع درحال بررسی است که فقط مقرهای مرزی 
باید تخلیه شوند یا شامل مقرهایی هم می شود که از 

زمان صدام تا امروز وجود داشته اند.«
نماینده حکومت اقلیم کردســتان در ایران در ادامه 
گفت: حکومت اقلیم کردســتان همواره اعالم کرده 
اجازه نمی دهد از خاک این منطقه اقدامی علیه امنیت 
کشــورهای همســایه صورت گیرد و این موضوع را 
به عنوان سیاســت راهبردی خود به گروه های کرد 

اپوزیسیون ایرانی هم متذکر شده ایم.
دباغ با بیان اینکه خود را متعهد می دانیم اجازه ندهیم 
گروه هایی باعــث نگرانی ایران یا شــهروندان اقلیم 
کردســتان شــوند، افزود: حکومت اقلیم کردستان 
نگران اســت گروه هایی با تحرکات مســلحانه خود، 
سبب شوند حریم اقلیم هرازگاه بمباران شود و جان 
و مال مردم به خطر بیفتد و آسیب ببینند. وی ادامه 
داد: گروه های اپوزیسیون کرد ایرانی ده ها سال است 
که در اقلیم کردســتان حضور دارند و توانســته ایم 
تا حدی فعالیت های آنها علیه ایــران را کنترل و به 
توافقات پایبند کنیم، اما متأسفانه برخی گروه ها و افراد 
گاهی از شرایطی که پیش می آید سوءاستفاه می کنند 
که وقتی با تذکر ما یا واکنش ایران مواجه می شوند، 

تحرکات شان متوقف می شود. 

آخرینهشداربرایمیزبانیازتروریستها
 نماینده حکومت اقلیم کردستان در ایران: اجازه نمی دهیم از خاک این منطقه اقدامی علیه امنیت ایران صورت گیرد

اتمام حجت با اغتشاشگران
 معاون امنیتی وزیر کشور: دستگیرشدگان اغتشاش ها از این به بعد تا زمان محاکمه آزاد نخواهند شد

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با بیان اینکه برخورد 

امنیت
قاطع پلیس با آشوبگران و ناامن کنندگان جامعه مطالبه 
جدی مردم از پلیس اســت، خطاب به اغتشاشگران 
تأکید کرد که از این به بعد دستگیرشدگان صحنه اغتشاشات، تا زمان 
محاکمه دیگر به هیچ وجه آزاد نخواهند شد و دادگاه های آنها به سرعت 
برگزار می شود و احکام بسیار قاطع و بازدارنده ای برایشان صادر خواهد 

شد.
سیدمجید میراحمدی در گفت وگو با فارس با بیان اینکه در اغتشاشات 
اخیر، اتاق جنگ و فرماندهی صحنه در دست آمریکا، رژیم صهیونیستی 
و متحدان آنها بوده  است، گفت: دشــمنان می خواهند امنیت و ثبات 
داخل کشور را مورد هدف قرار دهند و نقاط مختلف کشور را ناامن کنند؛ 
برای آنها مهم نیست که این ناامنی برای فرد با حجاب است یا برای فرد 

کم حجاب یا اینکه برای شیعه است یا سنی.
وی افزود: از نگاه دشمنان این ناامنی باید در هر محله و نقطه ای، توسعه 
پیدا کند. مهم ترین مسئله جنگ روانی است که دشمنان با استفاده از 
رسانه های خودشان و با توجه به سرمایه گذاری های هنگفتی که برای 
این رسانه های ماهواره ای فارسی زبان انجام داده اند، آن را پیش می برند.

پروژهایبرایکشتهسازی
معاون امنیتی و انتظامی وزیرکشور با بیان اینکه دشمنان در اغتشاشات 
اخیر به صورت ویژه پروژه کشته سازی را پیش می برند، گفت: دشمنان 
به شکل بی ســابقه با همه ظرفیت های خودشــان به صورت آشکار و 
غیرآشکار به میدان آمدند؛ دشمنان ما امروز هیچ ابایی ندارند که اعالم 
کنند همه ظرفیت های مالی و رسانه ای خودشان را برای بی ثبات سازی 

ایران به کار گرفته اند.
میراحمدی با بیان اینکه با هوشیاری مردم توطئه های دشمنان خنثی 
شده  است، ادامه داد: روز شــنبه )۱۶مهرماه( جز در شهرهای تهران و 
سنندج که شاهد ناآرامی های مختصری بودیم، در تمام کشور آرامش 
و امنیت کامل برقرار بود و حقیقتاً دشــمن در این توطئه جدید نیز با 

شکست مواجه شده  است.
وی با اشاره به مطالبه مردم از دستگاه انتظامی و امنیتی برای ازبین بردن 
ناامنی های اخیر، تصریح کرد: در روزهای گذشته برای دانش آموزان و 
دانشجویان مشکل به وجود آمده و برای کسب وکار مردم نیز نگرانی هایی 
ایجاد شده و این اغتشاشات تأثیرات منفی بر فعالیت های اقتصادی مردم 
گذاشته است؛ مردم مکرراً درخواست دارند که هرچه زودتر ریشه این 

ناامنی ها که به طور مختصر در کشور ایجاد شده، خشکانده شود.
معاون وزیر کشــور با بیان اینکه روز شنبه اغتشاشــگران برای برخی 
از کســبه تهران ایجاد مزاحمــت کردند، عنوان کــرد: به طور قاطع با 
این اغتشاشگران برخورد خواهد شــد؛ از این به بعد دستگیرشدگان 
صحنه اغتشاشــات، تا زمان محاکمه دیگر به هیچ وجه آزاد نخواهند 
شد و دادگاه های آنها به ســرعت برگزار می شود و احکام بسیار قاطع و 

بازدارنده ای برایشان صادر خواهد شد.
میراحمدی ادامه داد: به طورقاطع با عوامل ایجادکننده ناامنی  که تالش 
می کنند آن چیزی که دشــمنان ملت ایران به خصوص آمریکا و رژیم 
صهیونیستی طراحی می کنند را در کف خیابان های ایران پیاده کنند، 

برخورد خواهد شد.
وی با بیان اینکه دشــمنان برای تحریک احساســات مردم دست به 
کشته سازی می زنند، تأکید کرد: به این دلیل که اغتشاشگران به دنبال 

کشته سازی هستند، حتماً مردم از جمع اغتشاشگران فاصله بگیرند تا 
خدایی نکرده آسیبی از طرف اغتشاشگران متوجه آنها نشود.

آشوبگرانراهفراریندارند
معاون امنیتــی و انتظامی وزیر کشــور تصریح کــرد: تمامی عناصر 
اغتشاشگر باید بدانند که وقتی آشوبی را در کشور ایجاد می کنند و دست 
به فرار می زنند، حتماً دستگاه های اطالعاتی و امنیتی دیر یا زود سراغ 
آنها می روند و امکان ندارد فرد اغتشاشــگری اقدامی انجام داده و فرار 

کند و دیگر دستگیر نشود.
وی ادامه داد: حتماً دستگاه های اطالعاتی و امنیتی با توجه به شیوه و 
شگردهای شناسایی ای که دارند، این افراد را پیدا می کنند و به طورقطع 

با آنها برخورد خواهد شد.
میراحمدی بیان کرد: خانواده های محترم به ویــژه عزیزانی که دارای 
فرزند دانش آموز یا دانشجو هستند، باید مراقبت های الزم را انجام دهند 
تا فرزندان شــان در دام اغتشاشگران و کســانی که پیاده نظام اجرای 

طرح های رژیم صهیونیستی و آمریکا هستند، قرار نگیرند.
وی با بیان اینکه مردم با هوشــیاری کامل صف خودشــان را کاماًل از 
اغتشاشگران جدا کردند، گفت: امروز یکی از مطالبات جدی مردم این 
است که فراجا قوی تر، سریع تر و قاطع تر با عناصر مخل امنیت برخورد 
کند. میراحمدی با تأکید بر اینکه فراجــا با قاطعیت و به خوبی درحال 
مقابله با اغتشاشگران است، گفت: فراجا درعین قاطعیت، درحال مدارا 
کردن است تا با توجه به سناریوهای کشته سازی که دشمنان در تعقیب 
آن هستند، در اغتشاشی که ناگهان یک جمعی انجام می دهند و ظرف 

چند دقیقه نیز دست به فرار می زنند، فرد بی گناهی قربانی نشود.  

واکنشچینبهحمایتآمریکا
ازاغتشاشگران

سخنگوی وزارت امورخارجه چین تاکید کرد پکن مخالف 
مداخله در امور داخلی کشورها به هر بهانه ای است.

 به گزارش همشهری، مائو نینگ در نشست خبری دیروز خود 
در پاسخ به سؤالی درباره اعمال تحریم های ضد ایرانی و تهدید 
به تحریم های بیشتر ازسوی آمریکا به بهانه اغتشاشات اخیر 
در ایران، گفت: چین مخالف تحریم های یکجانبه غیرقانونی 

آمریکا علیه جمهوری اسالمی است. 
وی تأکید کرد: مخالف مداخله در امور داخلی کشورها تحت هر 
بهانه ای هستیم و با برانگیختن انقالب های رنگی در کشورها به 

نام دمکراسی و حقوق بشر مخالفیم.
این درحالی است که رئیس جمهور آمریکا اخیرا در بیانیه ای 
در حمایت از اغتشاشات اخیر در ایران، گفت که ایاالت متحده 
تحریم های جدیدی علیــه مقام های ایران که بــه ادعای او 
واشنگتن آنها را در »خشونت علیه معترضان« دخیل می داند، 
اعمال می کند. اینها درحالی است که دیروز وزیر امورخارجه 
آلمان نیز که پیش تر اظهاراتی مداخله جویانه علیه ایران مطرح 
کرده بود، در واکنش دوباره به ناآرامی های اخیر در ایران، ابراز 
اطمینان کرد که اتحادیه اروپــا تحریم هایی را علیه ایران در 
ارتباط با این ناآرامی ها اعمال می کند؛ تحریم هایی که به گفته 

او، با حمایت آلمان نیز همراه خواهد بود.
آنالنا بائربوک ضمن تشریح جزئیات این طرح تحریمی احتمالی 
اتحادیه اروپا علیه ایران، بر مسدود شــدن دارایی مقام های 
ایرانی در اتحادیه اروپا تأکیــد و ادعا کرد که مقام های ایرانی 
با ممنوعیت ورود به اتحادیه اروپا نیز روبه رو خواهند شد. در 
چنین شــرایطی، در روزهای اخیر یک منبع آگاه در وزارت 
امورخارجه آلمان خبر داده بود که آلمان، فرانسه، دانمارک، 
اســپانیا، ایتالیا و جمهوری  چک ۱۶پیشــنهاد برای اعمال 
تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران به دلیل حوادث اخیر 
این کشور ارائه داده اند؛ اقدامی که اقدام های مداخله جویانه 
مقام های اروپایی را در امور داخلی جمهوری اسالمی وارد فاز 

تازه ای می کند. 
گفته می شود قرار است تصمیم گیری درباره این پیشنهادهای 
تحریمی در نشست وزیران امورخارجه اتحادیه اروپا که روز 
۱7اکتبر)25مهرماه( برگزار می شــود، اتخاذ شود؛ اقدامی 
که برخی کارشناســان معتقدند انتظار مــی رود هیچ گونه 
مقاومتی ازسوی اعضای اتحادیه نسبت به آن مطرح نشود. 
عالوه  بر موضع گیری های اخیر مقام های آمریکایی و اروپایی 
درباره حوادث اخیر در ایران، مسئوالن رژیم صهیونیستی نیز 
اغتشاشات در ایران را به نفع این رژیم توصیف و تأکید کردند 
که تل آویو، اغتشاشگران را دوســت خود می داند. برهمین 
اســاس هم بود که در روزهای اخیر وزارت امور خارجه رژیم 
صهیونیســتی با انتشــار ویدئویی درباره اغتشاشات اخیر 
در ایران، خطاب به اغتشاشگران نوشــت: »اسرائیل شما را 

دوست دارد.«

توصیههایپنجگانه
بهنهادهایامنیتیغرب!

»زن«، »زندگی« و »آزادی« هر سه مفاهیم  ادامهاز
قابل احترامی هســتند که غرب آنها را با صفحهاول

پیوست ها و مصادیق مدنظر خود بازتعریف می کند اما در نگاه اکثر 
زنان و نوجوانان ایرانی مصادیق غربی و اهداف شوم نهفته در پس 
این واژگان، مذموم و نکوهیده هستند. جامعه ایرانی ارزش زن را 
حول مفهوم »حیا« تعریف می کند، نه »برهنگی«. از سوی دیگر، 
»آزادی« در نگاه تاریخی و فرهنگی ایرانیان به معنای »رهایی از 
قید و بندهای ضد انســانی« اســت، نه »خروج از انســانیت«. 
»زندگی« نیز مفهومی اســت که مصداق آن »حیات طیبه« و 
»حیات انسانی و انسان ساز« است، نه حیات »انسان ستیز«. فهم 
این موضوع که دین در جامعه ایران امری ظاهری و سطحی نبوده 
و نیست و زیست حسینی و مهدوی ریشه در باورهای ایرانی دارد، 

نهادهای اطالعاتی غرب را دچار خطاهای پرتکرار می کند.
امنیتی غرب دچار خطا شده اند. شاید آنها تصور کرده اند 4 درخصوص ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز دستگاه های 
که خروج یک ایرانی از ســرزمین مادری به معنــای وداع او با 
فرهنگ، تاریخ، مذهب و ارزش های ذاتی و اکتسابی او در طول 
زندگی در کشــورمان بوده اســت. واقعیت امر این اســت که 
دستگاه های امنیتی غرب الینه شــدن جامعه ایرانیان خارج از 
کشور و از خودبیگانگی فرهنگی آن را امری محتوم می دانند و 
برهمین مبنا، آنها را در محاسبات خود به مثابه »مهره های بازی« 

و نه »انسان های هوشمند« یاد می کنند.
به عنوان یکی از کنشگران حوزه بین الملل و براساس رصد جامعی 
که از جامعه ایرانیان مقیم خارج از کشور داریم، عمیقا براین باورم 
که غرب حتی ماهیت و باورهای ذهنی هم وطنان ایرانی در خارج 
از کشــور را نیز به خوبی نشناخته است. برخالف آنچه دشمنان 
می پندارند، ذات اکثر شــهروندان ایرانی، فارغ از آنکه در کدام 
نقطه از جهان زندگی می کننــد، »دین باور« و »حقیقت مدار« 
است؛ خصوصا زمانی که مولفه های هیجانی زودگذر رخت بسته 
و جای خود را به تامل و ژرف نگری دهند. ارتباطات گســترده 
بسیاری از ایرانیان خارج از کشور با جامعه ایران طی سال های 
گذشته و اخیر و باورها و تجمعات مذهبی آنان در آن سوی مرزها، 
جملگی منجر به پیوند جامعه ایرانیان خارج از کشور با مفاهیم و 
ارزش هایی شده که نمادی از »هویت ایرانی« محسوب می شود. 
جامعه ایرانی خارج از کشــور همان هایی هستند که در جریان 
شهادت سردار دل ها، یکپارچه به سوگ نشستند. کم کارهای های 
ما و نهادهای مسئول، نباید پای موفقیت های دشمنان مردم ایران 

نوشته شود.
انتقام گیری از اســالم و انقالب اســالمی و ارزش های 5 دراین میــان، معدود ایرانیانی هســتند کــه با هدف 
فرهنگی، هویت خود را فدای باید و نبایدهای دســتوری و القایی 
ازســوی غرب کرده انــد. درخصوص ایــن افراد نیز بهتر اســت 
دستگاه های امنیتی غرب کاله خود را باالتر بگذارند. آنچه در جریان 
زد و خورد گروه های ســلطنت طلب و منافقین با یکدیگر و حتی 
جدال فیزیکی آنها با پلیس فرانسه و انگلیس رخ داد، نشان می دهد 
این افراد به اندازه ای از »خویشتن« عبور کرده اند که حتی حاضر 
هستند انتقام آشفتگی درونی و طغیان پرهزینه خود را از صاحبان 
امروز خود بگیرند. مرز فرهنگی و اعتقادی میان اکثریت قریب به 
اتفاق جامعه ایرانی داخل و خارج از کشور با این افراد و گروه ها به 
اندازه ای پررنگ است که امکان ادغام این دو در یکدیگر وجود ندارد.

محمد باقر قالیباف
رئیس مجلس

هفتــه وحــدت نمــادی از تبلــور عینــی 
همدلــی و حرکــت دوشــادوش میــان 
تشیع و اهل سنت اســت. کسانی که 
میان مسلمانان تفرقه ایجاد می کنند، 
آب در آســیاب رژیــم صهیونیســتی و 
آمریــکا می ریزنــد، درحالی کــه آنهــا 
دشمنان قسم خورده ما هستند. / مهر

محمدجعفر منتظری
دادستان کل کشور

امنیت کشــور مرهــون چشــمان بیدار 
نیروی انتظامی است. اینکه دشمنان 
و بدخواهــان هرازگاهــی نیروهــای 
امنیتی، اطالعاتــی و انتظامی را هدف 
هجمه هــای ناجوانمردانــه خــود قــرار 
می دهنــد، نشــان دهنده تأثیرگــذاری 
آنــان در حراســت از نظــام مقــدس 

جمهوری اسالمی است. / میزان

فداحسین مالکی
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس

کانادایی هــا تــالش دارنــد بــا یــک فــرار 
روبه جلــو بعــد از فوت ملکــه، بــا افزایش 
همکاری ها با آمریکا و رژیم صهیونیستی، 
از زیرچتــر یک قرنــی انگلیســی ها بیرون 
آینــد. آنــان تصمیم هایــی می گیرنــد کــه 
حتــی مصــرف داخلــی هــم نــدارد. ایــن 
اقدام ها ناشــی از ناپختگی نخســت وزیر 

کاناداست./ خانه ملت

عیادترئیسدفتررهبرانقالبورئیسجمهور
ازآیتاهللنوریهمدانی

رئیس دفتر مقام معظــم رهبری و  رئیــس جمهور  دیروز 
)یکشنبه ۱7مهر( و رئیس جمهور  از آیت اهلل نوری همدانی، 
از مراجع تقلید عیادت کردند. به گزارش ایرنا، حجت االسالم 
والمسلمین محمدی گلپایگانی و ســیدابراهیم رئیسی در 
جریان آخرین وضعیت درمانــی آیت اهلل نوری همدانی قرار 

گرفتند و برای ایشان آرزوی بهبود و سالمتی کردند.

بررسیتحوالتاخیرکشوردرمجلس
سخنگوی فراکسیون انقالب اسالمی مجلس گفت: مجمع 
عمومی فراکســیون اکثریت مجلس سه شنبه هفته جاری 
)فردا( با دعوت از مقام های امنیتی کشــور، اتفاق های اخیر 
کشور را بررسی می کند. به گزارش مهر، ابوالفضل عمویی با 
اشاره به تحوالت اخیر کشور، افزود: نمایندگان نیز نظرات و 

دیدگاه های خود را در این جلسه مطرح می کنند.

گامتــازهبــرایرونقفعالیتکرســیهای
آزاداندیشی

شورای عالی انقالب فرهنگی در جلسه دیروز خود به ریاست 
رئیس جمهور، 9مســئله مهم و دارای اولویــت فرهنگی و 
اجتماعی را بررســی و بر مبنای آن راهبردها و برنامه های 
اقدامی را تنظیم و تصویــب کرد که یکی از این مســائل، 
ایجاد فضایی آزاد برای دانش آموزان و دانشجویان به دور از 
هرگونه محذوریت علمی است. به گزارش ایرنا، این برنامه ها 
با هدف افزایش کارآمدی آموزش و پرورش، نشاط و پویایی 
اجتماعی در دانشگاه ها، تقویت  نحوه گذراندن اوقات فراغت، 
تقویت فضای گفت وگو و فعلیت بخشــیدن به مصوبه قبلی 
شــورای عالی انقالب فرهنگــی تحت عنــوان »خانه ملی 

گفت وگوی آزاد« تنظیم و تصویب شده اند.

۹۸درصددانشجویان
بازداشتیآزادشدند

رئیس کمیســیون آموزش، تحقیقات و فناوری 
مجلس با بیان اینکه با پیگیری های صورت گرفته، 
9۸درصد از دانشجویان بازداشتی آزاد شده اند، 
گفت: از روز نخست آغاز ناآرامی  ها، پیگیری هایی 
در زمینه مسائل دانشــجویان داشتیم، اما به این 
دلیل که رسانه های معاند سوءاستفاده می کنند، 

از رسانه ای کردن آن  اجتناب کردیم.
علیرضا منادی سفیدان در گفت وگو با خانه ملت، 
درباره آخرین وضعیت دانشجویان بازداشتی در 
جریان ناآرامی های اخیر گفت: در ســطح هیأت 
دولت و پایین تر تــالش کردیــم در حمایت از 
دانشجویان پیگیری هایی داشــته باشیم که جا 
دارد از قوه قضاییه که صدای ما را شــنید و باالی 
9۸درصد دانشجویان بازداشــتی را آزاد کردند، 
قدردانی کنیم. همه تالش ما بر این بود که حتی 
یک دانشجو از کالس درس بازنماند و سر کالس 
درس حاضر شود. وی با بیان اینکه باید به دانشجو 
اجازه داده شود تا حرف او شــنیده شود، افزود: 
امیدواریم شرایط به سمتی حرکت کند که فضا 

آرام باشد تا خروجی دانشگاه ها مطلوب باشد.
رئیس کمیســیون آموزش، تحقیقات و فناوری 
مجلس در عین حال بیان کرد: از دانشــجویان 
انتظار می رود که نخستین دغدغه شان تحصیل 
باشد، چراکه همه مسئوالن منتظرند دانشجویان 
کشــور را تحویل گرفته و اداره کنند؛ اداره آینده 

کشور  برعهده دانشجویان است.

نقل قول خبر

اخبار کوتاه

مجلس

سیاست خارجی

زماناتخاذتصمیمجدیفرارسیدهاست
نمایندهحکومتاقلیمکردستاندرایرانبابیاناینکهنمیشوددرداخلاقلیمکردستانحکومت
دیگریانیرویمسلحدیگریباشدکهخودسرعملمیکند،ادامهداد:اگرگروههایکردایرانیبه
توافقهاپایبندنباشندوبهتذکراتدربارهپرهیزازفعالیتهایمسلحانهعلیهایرانتوجهنکنند،
حکومتقطعاًاینبارتصمیمجدیدربارهآنهامیگیرد.دباغافزود:مابارهابهاینگروههادرمقاطع
مختلفتذکروهشداردادهایم،امااگربهرفتارهایشانادامهدهندوبرمواضعیکهازطریقرسانهها
اعالممیکنند،اصرارداشتهباشــندودرروابطاقلیموایرانتغییریاخللیایجادشود،برایما
قابلقبولنیستوناچارخواهیمبودبارعایتحقوقبشرباآنهابرخوردکنیم.ویدربارههشدار
ایرانبهمقامهایاقلیمکردستاندربارهتبعاتحضورشاندرمقرهایگروهکهایتروریستینیز
اضافهکرد:هیچیکازمسئوالنحکومتاقلیمباگروههایکردمخالفجمهوریاسالمیرابطهندارند
ودیدارهاوحضورآنهادرمقرهایاینگروههابرایمذاکره،ابالغپیامومحدودکردنآنبخشاز

فعالیتهایآنهاستکهبرایایرانوحکومتاقلیمنگرانیایجادمیکند.

مکث
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 همه ما اتوبوس های مدرســه را فقــط در فیلم ها 
و کارتون های خارجــی دیده ایــم؛ اتوبوس های 
زردرنگ با ظاهری متفاوت. همان هایی که دماغه ای 
بزرگ دارند و هنوز که هنوز اســت هم در بسیاری 
از شــهرهاي دنیا، یکی از مهم ترین وسایل نقلیه 
ایمن برای رساندن دانش آموزان از خانه به مدرسه 
و برعکس هستند. اما واقعیت این است که به غیر 
از سرویس های مدرســه، چنین اتوبوس هایی که 
دانش آموزان را به مدرسه برسانند چندان در ایران 
فعال نبوده است؛ اتوبوس هایی که می تواند خیال 
خانواده ها را از لحاظ قیمــت و ایمنی راحت کند. 
حاال شهرداری تهران به دنبال این است که اتوبوس 
مدرســه را در پایتخت راه اندازی کنــد. البته که 
در وضعیت فعلی با توجه بــه کمبودهای موجود، 
به کارگیری اتوبوس های مدرســه طبق استاندارد 
در تهران کاری بس دشــوار  است اما شرکت واحد 
اتوبوسرانی در گام نخست، راه اندازی اتوبوس مدرسه 
در چند مسیر را به شکل پایلوت در دستور کار قرار 
داده است. در این گام، فرهنگسازی برای فعال شدن 
چنین اتوبوس هایی هم مدنظر است. به همین خاطر 
شهرداری تهران نخستین بار اقدام به مناسب سازی  و 
راه اندازی تعدادی اتوبوس مدرسه کرده که به صورت 
پایلوت و به شکل محدود از مهرماه فعالیت خودشان 
را آغاز کرده اند. دو مســیر اصلی اتوبوس مدرسه، 
شهرک قائم - پایانه تجریش و خیابان معلم - میدان 
بهارستان هستند. اتوبوس های مدرسه در برخی 
خطوط داخلی شهرک هایی مانند اکباتان، دریا و 

احمدیه نیز رفت و آمد می کنند.

اتوبوس مدرسه و کاهش ترافیک 
به گزارش همشهری، ظهور و فعالیت اتوبوس های 
مدرسه در جهان به دهه 80 میالدی بر می گردد. 

بهرام نکاحی، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی 
شــهرداری تهران درخصوص اهمیت راه اندازی 
نخستین سرویس های اتوبوس مدرسه در ایران 
می گوید: »ســرویس ها و خودروهای شــخصی، 
در ســاعات بازگشــایی و تعطیلی مــدارس به 
سنگین شــدن ترافیک دامن می زنند. این شیوه 
حمل ونقل دانش آموزی غیــراز ترافیک عوارض 
دیگری هم به دنبال دارد کــه ازجمله می توان به 
موضوع ایمنی و ارتباطات دانش آموز، موضوعات 
فرهنگی و آموزشــی و رفتاری و بسیاری دیگر از 
این موارد اشــاره کرد. در ایــن زمینه یک تجربه 
 موفق جهانی پیش روی ماست که »اسکول باس«
 )School bus( یا »اتوبوس مدرســه« است. اما 
در تامین و تهیه اتوبوس مدرســه بــا ویژگی ها و 
استانداردهای الزم، ظرفیتی در تهران وجود ندارد. 
البته تولید همواره براساس نیاز شکل می گیرد و 
ما تا کنون در زمینه اتوبوس مدرسه احساس نیاز 
نکرده بودیم و در نتیجه فکری هم برای آن نشده 
بود. امسال ما دیدیم که هیچ اتوبوس مدرسه ای 
وجود ندارد، پس از همین ناوگان موجود، تعدادی 
اتوبــوس را تا آنجا که ممکن بود مناسب ســازی  

کردیم.«

 شروع با 30دستگاه 
برای شــروع کار اتوبــوس  مدرســه در تهران، 
30دســتگاه اتوبوس و مینی بوس مناسب سازی 
شــده و از نظر شاســی و بدنه تقویت شده اند تا 
به صورت محدود و آزمایشی به دانش آموزان تهرانی 
خدمات ارائه کنند. نکاحی در این رابطه می گوید: 
»این اتوبوس ها به عالئم و تجهیزات الزم و ضروری 
مجهز شده اند. این گام اول به حساب می آید. نگاه ما 
این است که جامعه را به موضوع حمل ونقل آموزی 
حســاس کنیم. یعنی اولیا به جای اینکه آسایش 
خودشــان را درنظر بگیرند که دانش آموز الزاما از 
مقابل درب منزل سوار خودرو شود و الزم نباشد 
فرزندشان را تا یک مسیری همراهی کنند، به این 

نکته توجه داشته باشــند که با حضور دانش آموز 
در ایستگاه ویژه اتوبوس مدرسه از چه فواید و آثار 
مثبتی بهره مند می شوند. از این طریق دانش آموز 
یاد می گیرد که روی پای خودش بایستد، تحرک 
داشته باشد، وقت شناس باشد و چطور با دیگران 
همنشینی کند و ارتباط بگیرد و بسیار موارد دیگر 
از این دســت. در واقع این جامعه و دانش آموزان 
هستند که باید موضوع اتوبوس مدرسه را مطالبه 
کنند و بخواهند که این طرح در شهر اجرا شود تا 
عالوه بر حل بخشی از مشکالت ترافیکی، اثرات 
مثبت دیگــری را هم برای دانش آموزان شــاهد 
باشیم.« به گفته او عالوه بر اینها در اتوبوس های 

مدرسه حتی شرایط آموزشی هم فراهم است.

فرهنگسازی در کنار تامین زیرساخت ها 
نکاحــی در کنــار تامیــن زیرســاخت ها و 
ســخت افزار های مورد نیاز، بحث فرهنگســازی 
در جامعــه را هم یکــی از ملزومــات راه اندازی 
اتوبوس مدارس در شــهر تهــران عنوان می کند 
و در توضیح آن می گویــد: »در این زمینه جدا از 
بحث سخت افزاری و امکانات، بحث فرهنگی هم 
مطرح است. در کشورهای توسعه یافته زمانی که 
اتوبوس مدرسه در مسیری تردد و توقف دارد، تمام 
خودروها باید مالحظات الزم را نسبت به آن داشته 
باشند تا دانش آموزی در معرض تهدید احتمالی 
قرار نگیرد. حتی در مســیر های خلوت هم باید 
خودرو ها با یک فاصله مشخصی)30متر( نسبت 
به اتوبوس مدرسه توقف کامل داشته باشند. پس 
از اینکه اتوبوس کامال راه افتاد، خودروهای سواری 
صبر می کنند تا مطمئن شــوند که دانش آموزی 
در حال عبــور از عرض خیابان نباشــد و پس از 
کســب اطمینان از این موضوع شروع به حرکت 
می کنند. اینها الگو های اســتاندارد کشــورهای 
توسعه یافته و پیشگام است و ما به فراخور شرایط 
محلی خودمان قطعا باید این موارد را بومی سازی 
کنیم و از استاندارد های تعریف شده فراتر برویم. 

در این زمینه الزم است آموزش و پرورش و دیگر 
دستگاه های متولی و همچنین اصحاب رسانه هم 
ورود جدی داشته باشند و این مطالبه گری را در 
جامعه ایجاد کنند تا ســرویس دانش آموزی را از 
وضعیت موجود به آن شرایط مطلوب و استاندارد 
تغییر دهیم. هدف اولیه ما برای امســال رسیدن 
به ایــن نقطه اســت وگرنه یقین داریــم که این 
30دستگاه پاسخگوی نیاز مدارس و دانش آموزان 

نیست.« 

خدمات دهی درخواست آموزش و پرورش 
نکاحی درباره اینکــه اتوبوس های مدرســه در 
کدام بخش فعال هســتند توضیح می دهد: »در 
آیین نامه ای که در کشــور ما مصوب شده است، 
از عنوان حمل ونقل دانش آموزی اســتفاده شده 
است و موضوع فقط سرویس صبح و ظهر مدارس 
نیســت. در بین روز هم عموما مدارس اردوهایی 
را برگزار می کنند و انتقال دانش آموزان به برخی 
نقاط ازجمله فضاهای ورزشی، تفریحی و آموزشی 
را در برنامــه دارند. این انتقال هــم باید از طریق 
ناوگان مناسب سازی شده و استاندارد انجام شود. 
یعنی هم خودرو، هم راننــده و هم خدمه ای که 
درحال ارائه سرویس به دانش آموزان هستند باید 
از صالحیت الزم برخوردار بوده و آموزش های الزم 
را دیده باشند. برای شروع کار، اتوبوس های مدرسه 
اغلب برای برگزاری این قبیل برنامه ها به مدارس و 
دانش آموزان خدمات ارائه می کنند. ازجمله نقاطی 
که در گام نخست از این ظرفیت ایجادشده استفاده 
می کنند شهرک ها هستند. مدیریت و اولویت بندی 
فعالیت این 30دستگاه اتوبوس اکنون با اداره کل 
آموزش و پرورش است و درخواست سفر از سوی 
آنها به شرکت اتوبوسرانی اعالم می شود. همچنین 
2مسیر ویژه اتوبوس مدرسه نیز به صورت پایلوت 
فعال است. با گسترش فعالیت اتوبوس مدارس طی 
سال های آینده، جانمایی ایستگاه های ویژه اتوبوس 

مدارس هم در دستور کار قرار خواهد گرفت.«

اتوبوس به جای سرویس مدرسه
نخستین اتوبوس های مدرسه کشور توسط شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در چند مسیر به حرکت درآمدند

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

رنگ آمیزی مدرسه به زنگ مهر
 طرح هایی جذاب روی دیوار 150مدرسه شهر تهران

 با همکاری سازمان زیباسازی، هنرمندان و دانش آموزان 
نقاشی می شود 

ســازمان زیباسازی شــهر تهران به مناســبت شروع سال 
تحصیلی »طرح نقش مهر روی دیوار مــدارس« را به اجرا 

درآورده است.
به گزارش همشــهری، روز گذشــته در دبیرستان دخترانه 
محراب در منطقه7 شهر تهران، طرح نقش مهر روی دیوار 
مدارس برگزار شــد؛ درحالی که امسال دانش آموزان همراه 
والدین خود در این پروژه مشارکت داشتند، به همین دلیل 
اجرای این طرح متفاوت تر از ســال های گذشته انجام شد 
و با هدف بهبود فضای بصری شــهر و افزایش شور و نشاط 
دانش آموزان توسط سازمان زیباسازی صورت گرفت. نمای 
داخلی مدارس معموال با اجرای طرح هایی از سوی مدیران 
مدارس و وزارت آموزش و پــرورش اتفاق می افتد، اما نمای 
دیوار بیرونی مدارس بر عهده ســازمان زیباسازی است؛ به 
همین دلیل، این ســازمان با ارائه فراخوانی از دانش آموزان 
150مدرسه در شهر تهران درخواست کرده که در طراحی و 
به ویژه رنگ آمیزی دیوارهای بیرونی مدارس مشارکت کنند. 
به این ترتیب، 194شرکت کننده توسط هیأت داورانی که از 
سوی سازمان زیباسازی انتخاب شده بودند، در طرح نقش 

مهر روی دیوار مدارس حضور داشتند. 
رئیس ســازمان ملی تعلیم و تربیت کــودک درباره اینکه 
مشارکت مستقیم دانش آموزان در رنگ آمیزی دیوار بیرونی 
مدارس چه تأثیری روی آنها می گذارد، به همشهری گفت: 
»وقتی از تعلیم و تربیت صحبت می کنیم، باید دقت کنیم 
که آن نگاه تحولی آموزش و پرورش صرفا مختص به کالس 
درس و رابطه معلم و شــاگرد نباشــد. همه اجزای مرتبط 
آموزشــی به غیراز خانه که کانون اصلی تربیت محســوب 
می شــود، روی دانش آموزان اثر مثبت می گذارد و البته اثر 
منفی هم دارد؛ از فضای ســرویس مدرسه گرفته تا فضای 
فیزیکی داخل مدرسه و کالس روی دانش آموزان تأثیرگذار 

است.«
 مجتبی همتی فر ادامه داد: »فضای فیزیکی بنا بر اسناد کالن 
ســازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، یکی از عناصر مدرسه 
صالح است. از ویژگی های مدرسه صالح این است که فضای 
ســازمانی آن باید منطبق با نگاه تربیتی باشــد و هم اینکه 
به لحاظ فیزیکی و به اصطــالح فضاآرایی باید فضای امنی را 
برای دانش آموزان ایجاد کند؛ طوری که این فضا استرس زا 
نباشد. همچنین از نگاه زیبایی شناسانه باید حاوی پیام های 

مناسبی برای دانش آموزان بوده و به آنها کمک کند.« 

شور و نشاط

اجرای طرح نقش مهــر روی دیوارهای مــدارس عالوه بر 
اینکه به لحاظ بصری شور و نشاط را نزد دانش آموزان ایجاد 
می کند، می تواند افزایش حس مشارکت را نزد آنها برانگیزد. 
همچنین می تواند حس تعلق دانش آموزان را نسبت به محله 
و مدرسه ای که در آن تحصیل می کنند، افزایش دهد. رئیس 
سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک معتقد است: »فضایی که 
در راهروها، کالس ها، دیوارهــای داخل حیاط یا دیوارهای 
بیرون مدرســه وجود دارد، باید نشاط، شادابی و سرزندگی 
را نزد دانش آموزان ایجاد کنــد و در عین حال، این فضا باید 

متناسب با سن و جنسیت دانش آموزان طراحی شود.« 
همتی فر تأکید کرد: »حاال اگر بخشی از طراحی  و نقاشی های 
روی دیوارهای داخل محوطه مدرســه و دیوارهای بیرون 
مدرسه توسط دانش آموزان صورت بگیرد، اتفاق قابل توجهی 
است؛ یعنی دانش آموزان، نه به عنوان مهمان، بلکه به عنوان 
افرادی که در آن مدرسه زندگی می کنند و فعال هستند، در 
طراحی و به خصوص رنگ آمیزی فضای داخل و بیرون مدرسه 
می توانند نقش داشته باشند؛ درست مانند اتفاقی که در دهه 
فجر رخ می دهد و دانش آموزان کالس و مدرســه را تزیین 
می کنند. حاال اگر اجرای این طرح ها به عنوان یک فرهنگ در 
مدرسه دربیاید، به لحاظ تربیتی برای دانش آموزان مناسب 
است؛ به خصوص اینکه خوِد دانش آموزان مشارکت می کنند 

و قطعا تأثیر آن بیشتر است.« 
محمد زوریی نصرآبادی، انوش عین اللهی و محسن ناصریان 
3عضو هیأت داوران بودند که 107طرح را برگزیدند؛ طوری 
که 63طرح توسط سازمان زیباسازی شهر تهران اجرا شد و 
66طرح نیز توســط مناطق 22گانه به اجرا درآمده است. از 
آنجایی که برخی از 107طرح ویژگی های خاصی داشتند، 

در چندین مدرسه اجرا شده اند.

 آمار اجــرای طرح نقش مهــر روی دیــوار مدارس 
در سال 1401

  اجرا در 150مدرسه شهر تهران
  طراحی و رنگ آمیزی بیشتر از 10هزار مترمربع

  تعداد شرکت کنندگان 194نفر
  ارائه 504طرح از کل شرکت کنندگان
  انتخاب طرح  107دانش آموز هنرمند

 ایوب فصاحت
 مدیرعامل سازمان مدیریت میادین 

میوه و تره بار شهرداری تهران
مــا در شــهر تهــران ۲۹۴میــدان و بــازار 
میــوه و تره بــار داریم کــه قرار اســت در 
آینــده مراکــز دیگــری نیز بــه ایــن عدد 
اضافه شــود و همیــن اتفــاق می طلبد 
که هرچه زودتر فرایند هوشمندسازی 
آینــده  در  کنیــم.  تکمیــل  را  خــود 
نزدیک همانطــور که قــول داده بودیم 
اپلیکیشن فروش آنالین میوه و تره بار 
ما نیز راه اندازی می شــود و شهروندان 
بــه روش هــای مناســب تری می توانند 
محصوالت باکیفیت را خریداری کنند. 

محمدمهدی عزیزی
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 

شهر تهران
در مناطــق 15، 1۲، ۲1، ۲۲، 5، 8، 13، 
1۴و 7زباله گردها را جمع آوری کرده ایم 
و تقریبــا کار مدیریت شــده اســت. در 
منطقه ۴نمی توانم ادعا کنم به صورت 
صددرصــدی، امــا بالــغ بــر 60درصــد 
زباله گردها جمع آوری شده اند. بیشتر 
زباله گردهــا اتبــاع بــوده و به صــورت 
شــبکه ای کار می كردنــد. مثــال از یکی 
از روســتاهای کشــورهای همســایه 
آمــده و به صــورت خانوادگی مشــغول 
بــه فعالیــت بودنــد، امــا بــا جمــع آوری 
اتفاقی رخ نمی دهد و باید شغل شــان 

عوض شود.

لطــف هللا فروزنــده، معــاون مالــی 
و اقتصــاد شــهری شــهرداری تهــران 
گفت: سهام شرکت ســرمایه گذاری 
اقتصاد شهر طوبی با نماد »وطوبی« 
که در سال13۹۴ با سرمایه 10میلیارد 
تومــان، به صــورت ســهامی خــاص 
تاســیس شــده بــود، در فرابــورس 
ایــران عرضــه شــد. پــس از ۲ســاعت 
رقابــت بیــن 7۲صنــدوق، درنهایــت 
۴3صندوق صاحب سهام آن شدند. 
قبــال نیــز در ســال های 13۹7 و 13۹8 
منابــع مالــی نقــدی جمعــا بــه ارزش 
7۴میلیــارد تومــان بــه ایــن شــرکت 

تزریق شده بود.

10
میلیارد

یــر راه و  محمــد آیینــی، معــاون وز
شهرســازی بــا بیــان اینکــه نوســازی 
و بهســازی حــدود 10۹هــزار واحــد در 
قالــب طــرح نهضــت ملی مســکن در 
حــال انجام اســت، گفت: ســقف وام 
نوسازی در همه شــهر ها ۴50میلیون 
تومــان و در اطــراف حرم هــای مطهــر 
۴شــهر مشــهد، قــم، شــیراز و تهــران 
600میلیون تومان است. 150میلیون 
تومــان از وام تمــام متقاضیــان بدون 
سود بانکی پرداخت می شود. مابقی 
مبلغ تسهیالت بافت فرسوده با سود 
18درصــد خواهــد بــود. نــرخ ســود در 
تهران حدود 1۲درصد، در کالنشهرها 
11درصــد و در ســایر شــهرها حــدود 

10درصد است.

600
میلیون

مجموعه ورزشی فدک 
بازگشایی می شود

شهردار منطقه8 در بازدید عضو و رئیس کمیسیون 
فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران و 
رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران، خواستار 

بازگشایی مجموعه ورزشی منطقه شد.
به گــزارش همشــهری، فاطمه تنهایــی همراه 
با نرگــس معدنی پور عضو و رئیس کمیســیون 
فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران 
و حسین اوجاقی رئیس سازمان ورزش شهرداری 
تهران از 2مجموعه ورزشی »خانه ورزش شهر« 
و »فدک« بازدید کردند.در ایــن بازدیدها که با 
هدف بازگشــایی از مجموعه چندمنظوره فدک 
انجام گرفت، تنهایی گفت: این مجموعه با امکانات 
زمین چمن مصنوعی، اســتخر و سالن بدنسازی 
در 5سال گذشته غیرفعال بوده و نیازمند تجهیز، 
تعمیر، مرمت و بازسازی بوده است.وی ادامه داد: 
مدیریت شهری منطقه8 بازگشایی این مجموعه  
را با هدف تسهیل استفاده شهروندان از امکانات 
ورزشی و خدمات دهی این مجموعه  در دستورکار 
قرار داد که با همکاری  های انجام شــده توســط 
سازمان ورزش، تامین اعتبار و در مرحله بعدی با 
انتخاب پیمانکار مرمت و بازگشایی این مجموعه 
انجام خواهد شد.معدنی پور نیز  گفت: استفاده از 
توانمندی های ورزشی مناطق و رفع چالش های 
مرتبط با این حوزه به نفع شــهر و شــهروندان و 
همچنین رفع کمبود سرانه های ورزشی منطقه8 

از دغدغه های شهرداری منطقه است.

نقل قول خبر

عدد خبر

 خبر

گزارش2

)School bus( ویژگی های اتوبوس مدرسه
عالوه بر شاسی 
اتوبوس، یک 

شاسی محیطی 
پیرامون اتوبوس 
وجود دارد تا اگر 

یک خودروی 
سنگین با اتوبوس 
مدرسه تصادف 

کرد، دانش آموزان 
کمترین آسیب را 

ببینند.

اتوبوس های 
مدرسه بیش از 

۷0 مرتبه ایمن تر 
از خودروهای 

شخصی برای رفتن 
به مدرسه هستند.

 تعداد و محل قرار 
گرفتن آینه های 
کناری اتوبوس 

مدرسه به شکلی 
است که راننده 
احاطه کاملی به 
محیط پیرامون 
اتوبوس داشته 

باشد.

صندلی ها، 
کابین راننده، 

راهرو، امکانات 
داخلی، ابزار های 
هشدار دهنده و 

آشکار ساز بیرونی 
و ابزار هایی که 
راننده بتواند با 
استفاده از آنها 
تسلط کاملی به 
محیط پیرامون 
اتوبوس داشته 
باشد از جمله 
امكانات اين 

اتوبوس هاست.
 

اتوبوس مدرسه 
اصطالحا دماغ دار 
طراحی می شود 

تا درصورت 
تصادفات از روبه رو 

فشار ناشی از 
برخورد سریع به 

داخل وسیله نقلیه 
منتقل نشود.

یک آنتن حفاظ 
در قسمت جلویی 
اتوبوس قرار داده 
شده است تا اگر 
دانش آموز بعد 
از پیاده شدن از 
قسمت جلوی 

اتوبوس عبور کرد، 
دارای یک فاصله 
مناسب و مطمئن 

باشد که راننده 
دانش آموز را ببیند 
و متوجه حضور او 

شود.
مدل های متفاوتی 
از اتوبوس مدرسه 
در سراسر جهان 

مورد استفاده قرار 
می گیرد.

طراحی اتوبوس 
دانش آموزان 
با اتوبوس های 

 شهری
 متفاوت است.

اتوبوس مدرسه 
دارای یکسری 

ویژگی های فنی 
بوده و مجهز به 
تجهیزات ایمنی 

است.

رانندگان اتوبوس  
مدارس ملزم 
به پشت سر 

گذاشتن دوره های 
ویژه و دریافت 
گواهینامه های 
مختص به آن 

هستند.

عالوه بر ظاهر و 
رنگ متمایز آنها، 

اتوبوس های 
مدرسه مجهز به 
چراغ های هشدار 

خارجی )برای 
نشان دادن اولویت 
ترافیک( و چندین 

دستگاه ایمنی 
هستند.
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واکنــش بــازار تهران بــه حضور 

گزارش
اغتشاشگران در نیم روز شنبه هفته 
جاری، بســتن مغازه ها بود و ترک 
بازار. دیروز اما، از صبح همه کسبه بازار تهران یک روز 
معمولی را آغاز کرده و به واســطه حضور پرشــمار 
نیروهــای تأمین کننده امنیت، بــا خیال راحت به 
کســب وکار خود مشــغول بودند. گزارش میدانی 
همشهری از بازار تهران و گفت وگو با کسبه بازار نشان 
می دهد آنچه در جریان تجمع هــای اعتراضی روز 
شــنبه به عنوان اعتصاب بازاریان و همراهی آنها با 
اغتشاشگران تعبیر شده بود، چیزی جز یک احتیاط 
معقول در برابر حفظ ســرمایه از گزند خرابکاری و 
آسیب نبوده و تنها پاسخ در توان بازاریان در مقابل به 

خطر افتادن امنیت کاسبی آنها بوده است.

امنیت که نباشد، کاسبی نیست
مرد سالخورده ای، تســبیح به دست روی چهارپایه 
نشســته و 2شــاگرد جوانش در حال سروسامان 
دادن جنس های تازه رسیده در مغازه کفش فروشی 
هستند. پیرمرد، راحت 80ســال را دارد، اما حال و 
احوالش خوب است. از اتفاقات روز شنبه می گوید؛ 
از اینکه حوالی ظهر و قبل از اینکه تنش ها و حضور 
اغتشاشگران، راســته بازار را به هم بریزد، متوجه 
غیرعادی بودن وضع شده و ختم کاسبی شنبه را به 
شاگردهایش اعالم کرده تا کرکره ها را پایین بیاورند 
و بروند خانه.او امنیت را شرط اول کاسبی می داند و 
معتقد است بازاری جماعت که کل زار و زندگی اش 
را در حجره و مغازه اش چیده، از نبود امنیت به شدت 
می ترســد؛ پس اگر تنشی ایجاد شــود، نخستین 
اقدامش حفظ سرمایه و بستن دکان است. پیرمرد 
که گویی از کودکی در بازار تهران بوده و از شاگردی 
تا صاحبکاری را آزموده اســت، می گوید: کاری که 
او و سایر بازاری ها در آشــفته بازار 2روز پیش انجام 
داده اند، برای جلوگیری از زیان و خسارتی بوده که 
خانمانسوز است و مقصرش را نیز نمی توان پیدا کرد 

و تاوانش را گرفت.

فرار از بوی ناآرامی
جوانی که بساط عطر و اسانس فروشی دارد و در میانه 
بازار با یک ویترین سیار و چهارپایه پالستیکی بساط 
کرده، می گوید روز شنبه فقط نیم ساعت طول کشید 
تا بوی ناآرامی به مشــام کل بازاریان برسد و همه 
مغازه ها را ببندند. خودش با مشاهده نخستین افرادی 
که قصد تشویق مردم به تجمع را داشتند، بساطش 
را به مغازه دار همسایه سپرده و رهسپار مترو شده و 
تا دیروز صبح هم به بازار برنگشته است. او می گوید: 
من نان آور خانواده هســتم و حتی فیلم جنگی هم 
نمی بینم؛ چه برســد به اینکه بخواهم وسط میدان 
درگیری در بازار، بمانم و تماشاچی باشم. مغازه داری 
هم که چند متر آن طرف تــر از عطرفروش قبلی، به 
همان کاسبی مشغول است، همان حرف های جوان 
بساطی را می زند و می گوید: دیروز به محض اینکه 
مشخص شد عده ای می خواهند در بازار تجمع کنند، 
کرکره مغازه را پایین آوردیــم و در مغازه ماندیم تا 
حوالی ساعت 3.5 ، 4 که مأمورها غائله را خواباندند. 

بعد از آن هم دیگر کاسبی را ادامه ندادیم.

احتیاط، اعتصاب نیست
مغازه خشکبارفروشی شلوغ اســت و 3فروشنده 
جواب مشتری ها را می دهند. ترجیح شان این است 
که اصال ورود خبرنگار را نبینند و سؤالش را نشنیده 
بگیرند، اما مرد میانسالی که گویا صاحب مغازه است 
و پشت میز آخر نشســته، هم حواسش به داخل و 
هم بیرون مغازه اســت و هم وقت حرف زدن دارد. 
او می گوید از حوالی ظهر شــنبه کاسبی را تعطیل 
کرده و بنا بــر احتیاط، مغازه را تا صبح یکشــنبه، 
3قفله کرده است. صاحب مغازه خشکبارفروشی، 
احتیاط کاسب برای حفظ امنیت سرمایه را شرط 
اصلی در معامله و کاسبی عنوان می کند و می گوید: 
امنیت مورد انتظار من این است که مغازه را صبح 
باز کنم، مشتری ها خرید کنند، شب مغازه را ببندم 
و صبح با فراغ بال دوباره به سر کار برگردم؛ پس هر 
اتفاقی که این چرخه را به هم بریزد، امنیت مرا از بین 

می برد؛ خواه این اتفاق تجمع افراد معترض باشد یا 
فشار اقتصادی به مردم که آنها را از خرید ناتوان کند. 
او معتقد است: اگر اوضاع اقتصاد بسامان می شد و 
جوانان کار پیدا می کردند، بسیاری از اتفاقات اصال 
مجال رخ دادن پیدا نمی کــرد، اما اوضاع اقتصادی 
خوب نیست و همین مســئله فضا را برای تنش و 

اعتراض باز می کند.

خاموشی بازار در نیم روز
ورود اغتشاشگران به بازار 15خرداد، شنبه این هفته 
را در خاطر همه کسبه بازار حک کرد. اغلب آنها به 
یاد نداشتند که از ظهر یک روز اول هفته مجبور به 
تعطیلی کاسبی شان شوند؛ درحالی که شنبه ها غالبا 
روز پرفروشی برای آنها بوده است. صاحب یک مغازه 
لوازم الکتریکی می گوید: وقتی دیروز صدای شعار 
اغتشاشگران را شنیدم، اول از همه دویدم و استند 
المپ ها را که به درخت تکیه داده بود، به داخل مغازه 
کشــیدم و کرکره را تا نیمه پاییــن آوردم. او ادامه 
می دهد: چند دقیقه نگذشــته بود که فهمیدم اگر 
اینجا بمانم ممکن است صدمه ببینم، اما ازآنجا  که 
وسط جمعیت اغتشاشگران و نیروهای امنیتی گیر 
کرده بودم، ترجیح دادم خــودم را در مغازه زندانی 
کنم. عینک فروشی هم که در نزدیک مغازه الکتریکی 
بساط کرده، در این خاطره با صاحب مغازه الکتریکی 
شریک است؛ زیرا او نیز پای فرار از تجمع را نداشته 
و به مغازه او پناه آورده تا هم بساطش را حفظ کند و 

هم خودش از تنش دور بماند.

سنگ اغتشاشگران چشم ندارد
همه بازاری هایــی که در جریان گــزارش میدانی 
با همشــهری گفت وگو کردند، تعطیلی نیم روزی 
بازار در ظهر روز شنبه را خودخواسته و برای حفظ 
سرمایه شان دانســتند و چندبار این تعبیر را به کار 
بردند که »سنگ چشم ندارد« و وقتی اوضاع مثل روز 
شنبه پرتنش شود، احتمال آسیب رسیدن به دارایی 
کسبه بسیار باالســت. یکی از مغازه داران می گوید: 

کسانی که شنبه در بازار دســت به اعتراض زدند، 
اهل بازار نبودند؛ البته عقالنی هم نیست که کسی 
در محل کســب خود دعوا کند؛ چه برسد به اینکه 
بخواهد روبه روی مأمور دولت بایستد، شعار بدهد و 
سنگ پرتاب کند. آنهایی که بازار را به هم ریختند از 
جای دیگری آمده بودند و بازاری ها می دانستند که 
اگر تعطیل نکنند، حداقل شیشه هایشان می شکند و 
چه بسا مغازه شان طعمه آتش شود. به گفته او، حتی 
اگر اغتشاشگران از دل بازار هم بودند و اگر حرفشان 
 هم حق بود، باز هم شــرط عقل بستن مغازه است؛ 
زیرا سنگ چشــم ندارد که به همان هدفی بخورد 
که برایش پرتاب شــده! یکی دیگــر از مغازه دارها 
هم با اشاره به نیروهای امنیتی و بسیجی مستقر در 
گوشه و کنار بازار، در صبح روز یکشنبه می گوید: اگر 
امروز این نیروها نبودند و بازار آرام نبود، مغازه را باز 

نمی کردم.

فروش باالی بساطی های راهروی مترو
در شرایطی که بازار تهران از ترس آسیب خوردن از 
اغتشاشگران از نیم روز شنبه کال تعطیل شده بود، 
دستفروشــانی که در راهروهای متروی 15خرداد 
بساط کرده اند از کاســبی روز شنبه راضی هستند! 
یکی از این افراد که در راهروی ورودی مترو، بساط 
فروش شلوار پهن کرده، می گوید: دامنه اعتراض به 
اینجا کشیده نشد و کاسب های اینجا هم در روز شنبه 
نه تنها بساطشان را جمع نکردند، بلکه فروششان  هم 
به خاطر بسته شدن بازار بیشتر بود. او البته از ناامنی 
بازار خوشحال نیست و معتقد است کل کاسبی ها 
مثل انبار پنبه هســتند که اگر یک گوشه اش آتش 
بگیرد، باالخره آتش دامن همه را خواهد گرفت. یکی 
دیگر از کاســب های راهروی متروی 15خرداد نیز 
چنین عقیده ای دارد و می گوید: بسیاری از کسانی که 
اینجا یا کف بازار کار می کنند، محتاج درآمد روزانه 
خود هستند و فقط با یک روز ناامنی بازار هم شرمنده 
خانواده می شوند، اما مجبورند برای آسیب ندیدن از 

آشوب ها، قید کاسبی را بزنند.

شنبه در بازار چه گذشت؟
بازاریان تهران می گویند: اغتشاشگران روز شنبه از اهالی محله نبوده اند و کسبه برای جلوگیری از خسارت های احتمالی، مغازه ها را بسته اند

گزارش میدانی همشهری از بازار تهران

رونمایی مرکز آمار ایران از نمای تابستانی بازار کار

39 درصد دختران ایران بیکارند
مرکز آمار ایران می گوید در تابســتان امسال 

کسب وکار
39درصد از دختــران 15تا 24ســاله بیکار 
بوده اند و نتوانســته اند شــغلی پیــدا کنند. 
تازه ترین گزارش از بازار کار در تابستان امسال نشان می دهد 
نرخ بیکاری زنان باالی 15ســال نیم واحد درصد نســبت به 
تابستان سال گذشته کمتر شده و به 17.2درصد رسیده ولی 
نرخ بیکاری در جمعیت دختران بین 15تا 24ساله با 1.6واحد 

درصد افزایش به 39درصد رسیده است.
به گزارش همشهری، براساس اعالم مرکز آمار نرخ بیکاری زنان 
در گروه سنی 18تا 35ســال با 1.7درصد کاهش در تابستان 
امسال نسبت به تابستان سال گذشته به 29.3درصد رسیده 
است. این گزارش نشــان می دهد نرخ بیکاری مردان در گروه 
سنی 15ساله به باالتر در تابستان امسال 8دهم درصد کمتر 
شده و به 7.3درصد و نرخ بیکاری پسران ایران در گروه سنی 
15تا 24ســال هم با 3.3واحد درصد بهبود به 19.9درصد در 
تابستان امسال رســیده و نرخ بیکاری جمعیت مردان گروه 
ســنی 18تا 35ســال هم با 1.5واحد کاهش به 13.1درصد 

رسیده است.
مرکز آمار می گوید: نرخ بیکاری در جمعیت باالی 15سال ایران 
طی فصل تابستان گذشته نسبت به تابستان سال قبل 7دهم 
درصد کاهش یافته و به 8.9درصد رسیده است. نرخ بیکاری 
جمعیت 15تا 24سال هم 23درصد و نرخ بیکاری گروه سنی 

18تا 35سال هم 16.2درصد اعالم شده است.

خروج 211هزار نفر از بازار کار
براساس اعالم مرکز آمار ایران نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 
در تابستان امسال بازهم کاهش یافته و بیش از 211هزار نفر 
به دلیل عدم یافتن شغل، انصراف خود را از حضور در بازار کار 
اعالم کرده اند. این گزارش نشــان می دهد تابســتان امسال 
373هزار و 734نفر به جمعیت شاغل اضافه شده و در مقابل 
514هزار و 874نفر هم بر جمعیت غیرفعال 15ساله و بیشتر 

افزوده شده اســت. به این ترتیب فقط 162هزار و 629نفر از 
جمعیت بیکار در تابستان امسال کاسته شده و جمعیت بیکار 
رسمی در فصل گذشته 2میلیون و 333هزار و 457نفر برآورد 

شده است.
جدیدترین آمارهای رسمی بیانگر این است که از کل جمعیت 
بیکار کشور در تابستان سال جاری، یک میلیون و 585هزار و 
121نفر مرد و 748هزار و 336نفــر زن بوده اند. چنان که در 
تابستان امسال 41درصد جمعیت 15 ســاله و بیشتر از نظر 
اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه شاغالن یا بیکاران قرار 
گرفته اند و نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان گذشته نسبت به 

تابستان سال گذشته یک دهم درصد کمتر شده است.
این گزارش می افزاید: جمعیت شاغالن 15 ساله و بیشتر در این 
فصل 23 میلیون و 779 هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه 
سال قبل 374 هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در 

بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد در تابستان 1401، 
بخش خدمات با 50، 4 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود 
اختصاص داده است و در رتبه بعدی بخش های صنعت با 33.8 

درصد و کشاورزی با 15.8 درصد قرار دارند.
بررســی آمار نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله حاکی است 
23درصد از فعاالن این گروه ســنی در تابستان 1401 بیکار 
بوده اندکه تابســتان 1400 این نرخ 2.7 درصد کاهش یافته 
است. مرکز آمار می گوید: بررسی ســهم جمعیت 15 ساله و 
بیشتر دارای اشتغال ناقص نشان می دهد که در تابستان امسال، 
9، 2 درصد جمعیت شاغل، به دالیل اقتصادی )فصل غیرکاری، 
رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…( کمتر از 44 
ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند، 
این در حالی است که 39.6 درصد از شاغالن 15 ساله و بیشتر، 

49 ساعت و بیشتر در هفته کار کرده اند.

مجلس 2فوریت الیحه دولت را پذیرفت
 افزایش حقوق کارمندان

و بازنشستگان
دست کم یک میلیون تومان به دریافتی کارمندان بخش دولتی 

و 900هزار تومان به دریافتی بازنشستگان اضافه خواهد شد

افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان این بار از نیمه دوم سال. 
این تازه ترین تصمیم دولت و مجلس برای ترمیم شکاف دخل 
و خرج حقوق بگیران دولتی و بازنشستگان کشوری و لشکری 
اســت که در قالب یک الیحه 2فوریتی، تکلیــف نهایی آن در 
روزهای آینده مشخص می شود. دست کم یک میلیون تومان به 
دریافتی کارمندان بخش دولتی و 900هزار تومان به دریافتی 

بازنشستگان اضافه خواهد شد.
به گزارش همشهری، مجلس با 2فوریت الیحه پیشنهادی دولت 
برای افزایش پلکانی حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و 
لشکری موافقت کرد. پیش بینی می شود حقوق این افراد تا سقف 
20درصد افزایش یابد. سیدمحمد حســینی، معاون پارلمانی 
رئیس جمهور هدف از این الیحه را ارتقای ســطح معیشــت 
کارکنان دولت و بازنشستگان و عدالت در پرداخت ها و افزایش 
قدرت خرید آنها اعالم و تأکید کرد: دولت در تدوین این الیحه 
تدابیری اتخاذ کرده تا اجرای آن نیازمند استقراض و خلق پول 
جدید نباشد ضمن آنکه درصورت تصویب از ابتدای شهریور ماه 
حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش خواهد یافت.او گفت: 
این الیحه که اعضای هیأت علمی و قضات را هم در برمی گیرد، 
درصورت تصویب در مجلس از اول شــهریور اجرایی و افزایش 

حقوق در مواردی تا سقف 20 درصد انجام می شود.
 بابک افقهی، معاون سازمان برنامه و بودجه هم در دفاع از الیحه 
دولت در جلسه دیروز مجلس گفت: درصورت تصویب این الیحه 
افزایش حقوق ها به صورت پلکانی خواهد بود به نحوی که حقوق 
کسانی که پایین تر است افزایش بیشتری پیدا می کند. او توضیح 
داد: دستگاه هایی که فوق العاده ویژه کارکنان شان زیر 35 درصد 
است می توانند درصورت وجود منابع درآمدی تا سقف 35 درصد 
افزایش داشته باشند، عالوه بر این متناسب سازی  حقوق شامل 
مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی می شود و در اجرای 
قانون جمعیت و حمایت از خانواده مبلغی بــه ازای هر یک از 

فرزندان کارکنان و بازنشستگان پیش بینی شده است.
افقهی اعالم کرد: افزایش 57 درصدی حداقل حقوق مشموالن 
قانون کار به اختالف فاحش بین حقوق کارگران و کارکنان دولت 
منجر شد به گونه ای که حداقل حقوق دریافتی یک کارگر با یک 
فرزند به 6 میلیون و 300 هزار تومان رسید اما کارمند دولت با 
همین شــرایط حقوق 5 میلیون و 600 هزار تومان را دریافت 
می کند. این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: 
با توجه به اینکه معموال دولت ها در نیمه اول ســال با کاهش 
درآمدها مواجه هستند، این الیحه برای نیمه دوم سال ارائه شد 
که منابع درآمدی دولت و هم تعهــد و تکلیف دولت در بودجه 
1401 محقق و عملیاتی شود. این الیحه با همکاری سازمان امور 

استخدامی تهیه شده است.

حداقل حقوق دولتی ها 6.6میلیون تومان
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در نشست دیروز 
مجلس گفت: درصورت تصویب بدون تغییر الیحه پیشنهادی 
دولت، یک میلیون تومان به حداقل حقــوق کارمندان دولت 
اضافه شــده و حداقل حقوق دریافتی از 5 میلیون و 600 هزار 
تومان به 6 میلیــون و 600 هزار تومــان افزایش پیدا می کند. 
محمدرضا میرتاج الدینــی افزود: هدف دولــت در این الیحه 
این اســت که حقوق همه حقوق بگیران دولتی اعم از شاغلین، 
بازنشســتگان و مســتمری بگیران افزایش پیدا کند که اقدام 
خوبی است. او با بیان اینکه برای نخستین بار است که افزایش 
حقوق در میانه سال مطرح می شود، افزود: پیشنهاد دولت برای 
افزایش حقوق یک عدد ثابت اســت و در کنارش افزایش حق 
عائله مندی هم درنظر گرفته است؛ بر این اساس حداقل حقوق 
ماهانه کارکنان دولت یک میلیون تومان و بازنشستگان 900 
هزار تومان افزایش می یابد، حق عائله مندی نیز 2برابر خواهد 
شد و مبلغی هم به ازای هر فرزند درنظر گرفته شده است. این 
نماینده مجلس میزان افزایش حقوق بازنشســتگان لشکری و 
کشوری در الیحه دولت را 900 هزار تومان اعالم و تأکید کرد: 
این الیحه هنوز در کمیسیون برنامه بررسی نشده و ممکن است 
عدد افزایش حقوق ها تغییر کند مثال عدد ثابت مدنظر دولت به 

درصد تبدیل شود.

جزئیات الیحه دولت
به گزارش همشهری، براساس الیحه پیشنهاد شده به مجلس، 
درصورت تصویب نهایی، دولت اجازه دارد عالوه بر افزایش های 
حقوق و دستمزد ناشی ازتبصره )12( ماده واحده قانون بودجه 
سال 1401 کل کشور، از ابتدای شهریور امسال نسبت به ترمیم 
حقوق و دریافتی کارکنان دولت و بازنشســتگان کشــوری و 
لشــکری اقدام کند. به این ترتیب 3هزار امتیاز برای کارمندان 
مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز 
یادشده برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت 
کارکنان دولت به استثنای مشــموالن قانون کار و 210امتیاز 
برای اعضای هیــأت علمی و قضات، با عنوان متناسب ســازی 
حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان 
درج خواهد شد. همچنین حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران 
و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر 
صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی، مبلغ 
9میلیون ریال افزایش می یابد و افــرادی که تا پایان 6ماه دوم 
سال 1401 بازنشسته می شوند، هم شامل این افزایش حقوق 
خواهند شــد. با تصویب الیحه دولت، کمک هزینه اوالد و حق 
عائله مندی تمامی گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های 
دولتی و همچنین نیروهای مســلح، وزارت اطالعات، سازمان 
انرژی اتمی ایران )به استثنای مشــموالن قانون کار( از قبیل 
کارکنان کشوری و لشــکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشــی و قضات و بازنشستگان، 
وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و 
لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های 
اجرایی، به ترتیب به میزان 100و 50درصد افزایش می یابد. با 
این حساب مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام 
خمینی )ره( و سازمان بهزیستی به میزان 10درصد و مستمری 
مددجویان تحت پوشــش کمیته امداد امــام خمینی )ره( و 
سازمان بهزیستی کشور در دهک های درآمدی اول تا سوم به 
میزان 5درصد بیشــتر افزایش می یابد. دولت از مجلس اجازه 
خواسته اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی تا 20درصد و 
در سقف مصارف بودجه عمومی ســال 1401 بابت اجرای این 

الیحه افزایش یابد.

ایران در منطقه آزاد اوراسیا
عضویت تجاری ایران در منطقه آزاد اوراسیا 
نهایی شده و ایران به زودی عضو این منطقه 
خواهد شد. در این منطقه آزاد، از کشورهای 
حاشیه دریای خزر قزاقســتان و روسیه 
عضو هســتند و آذربایجــان و ترکمنســتان می توانند به این 
توافق منطقه ای اضافه شــوند. این خبر را علیرضا پیمان پاک، 
رئیس سازمان توسعه و تجارت به عنوان یکی از دستاوردهای 
مجمع اقتصادی خزر مطرح کرده است. پیمان پاک با اشاره به 
بحث های مطرح شده در زمینه توسعه روابط تجاری، ترانزیت 
و حمل ونقل، می گوید: با توجه به بحران هایی که در دنیا وجود 
دارد بحث ترانزیت و حمل ونقل کاال یکی از مهم ترین بحث های 
کشورهای حاشــیه دریای خزر است و در این جلسات بر نقش 
ایران در کریدور شــمال- جنوب در حوزه ترانزیت تأکید شد و 

موردبحث و بررسی قرار گرفت. 
او همچنین با اشاره به تأکید کشورهای عضو منطقه آزاد اوراسیا 
بر توســعه روابط تجاری می افزاید: در جریان برگزاری مجمع 
اقتصادی خزر، اتاق های بازرگانی این کشورها با یکدیگر جلسات 
و مذاکرات جدی داشتند، همچنین معاون اول رئیس جمهور 
جلســات متعددی با مقامات تجــاری و فعــاالن اقتصادی، 
استانداران و روســای جمهوری های فدراسیون روسیه برگزار 
کرده و به جمع بندی خوبی در زمینه های موردبحث رسیدیم. 
به گفته این مقام مســئول درمجموع در مجمع اقتصادی خزر 
موافقت های خوبی به دست آمده که امیدواریم این موافقتنامه ها 
را پیگیری تا به نتیجه نهایی برسد و منافع اقتصادی قابل لمس 
شود. انتظار البته این اســت که دولتمردان در کنار توافق های 
حاصل شده با همســایگان، در داخل نیز تدبیری برای اصالح 
قواعد تجاری و ناهماهنگی ها بیندیشند تا منفعت های اقتصادی 

مجمع خزر ملموس و مشهود شود.

دیپلماسی اقتصادی خصوصی
  خبر: علیرضا یاوری، معاون امور بین الملل اتاق 
ایران با اعالم خبر تأســیس دبیرخانه دیپلماســی 
اقتصادی در اتاق ایــران گفت: ایــن دبیرخانه در 
بیش از 10کارگروه، کار تدوین استراتژی تجاری با 

کشورهای هدف را برعهده دارد.
  نقد: چند سال است که بحث دیپلماسی اقتصادی 
پررنگ تر از گذشــته در دولت پیگیری می شــود و 
معاونت اقتصادی وزارت امــور خارجه نیز با همین 
رویکرد فعال تر شده است؛ اما واقعیت این است که 
بازیگران مؤثر و واقعی تجارت خارجی، بیشتر وابسته 
به بخش خصوصی هســتند و دیپلماسی اقتصادی 
باید گره از کار این بازیگران باز کند؛ حال آنکه تجربه 
نشان داده حتی با عزم دولت، باز هم بخش خصوصی 
نتوانسته آنگونه که باید از ثمرات دیپلماسی اقتصادی 
برخوردار شود پس چه بهتر که بازیگران اصلی تجارت 
خارجی، به جای اینکه منتظر گره گشایی دولتی ها 
باشند، راســا و زیرنظر دولت، به موضوع دیپلماسی 
اقتصادی ورود کننــد و توانمندی های دســتگاه 
دیپلماسی را به صورت حرفه ای برای توسعه تجارت 
کشور به خدمت بگیرند. به عقیده نمایندگان بخش 
خصوصی با تشکیل دبیرخانه دیپلماسی اقتصادی 
می توان با تمرکز بیشــتری منافع اقتصادی کشور 
و بخش خصوصی را دنبال کــرد. اتاق ایران به دنبال 
تأسیس کمیته مشترک با نیجریه به عنوان یکی از 
مهم ترین کشورهای آفریقایی است. آنها همچنین 
می خواهند کمیته ای برای ســازمان همکاری های 

شانگهای تأسیس کنند.

چهره روز

نقد  خبر

گزارش کوتاه
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 در مراسمی با حضور رئیس جمعیت 

هالل احمر و معاون تربیتی وزارت گزارش
آموزش و پرورش، از کتاب دادرس 
رونمایی شد؛ کتابی که محتوای آموزشی آن توسط 
استادان برجسته امداد و نجات کشور و جوانان عضو 
سازمان جوانان به رشته تحریر درآمده تا در قالب طرح 
دادرس با انتقال مفاهیم امدادی به درون خانواده ها 
تاب آوری اجتماعی را ارتقا داده و ضمن حساس سازی  
خانواده به عنوان رکن اصلی و اساسی جامعه، این نهاد 
مهم را نسبت به امنیت آموزش های امدادی آگاه کند.

روند رو به کاهش شــیوع بیماری کرونــا و حضور 
دانش آموزان در مــدارس دوباره فرصــت برگزاری 
دوره های دادرس را در مدارس سراسر کشور فراهم 
کرده است؛ طرحی که به عنوان یک برند امدادی در 
حوزه آموزش و پرورش شناخته می شود و تا به حال 
بالغ بر 2میلیون دانش آموز با فراگیری آموزش های 
مربوطه به عنوان دانش آموزان آماده در بحران شناخته 
شده اند. از ســر گیری برگزاری دوره های دادرس در 
مدارس، موجب امضای تفاهمنامه همکاری جمعیت 
هالل احمــر و وزارت آموزش و پرورش در راســتای 
حمایت از سرمایه ملی و ضرورت توسعه سرمایه های 
اجتماعی از طریق آموزش، ترویج فرهنگ بشردوستی 
و آموزش همگانی در برابر حوادث و مخاطرات جمعیت 
هالل احمر در حاشیه رونمایی از کتاب دادرس شد؛ 
تفاهمنامه ای که طبق آن دوره های آموزشی شامل 
مخاطرات، امداد و کمک هــای اولیه و پایه داوطلبی 
توســط جمعیت هالل احمر برای دانش آموزان در 
قالب طرح دادرس و برای معلمان به صورت حضوری 
- مجازی برگزار می شود. رئیس جمعیت هالل احمر 
در حاشیه این مراسم خبر از برنامه ریزی برای آموزش 
16میلیون دانش آموز در قالب طرح دادرس داد و گفت: 
بعد از آموزش دانش آموزان نوبت یک میلیون معلمی 
می شود که در مدارس فعالیت دارند و برگزیدگان آنها 
با دریافت گواهینامه مربیگری جمعیت هالل احمر 

می توانند منشأ تربیت و مهارت آموزی بسیاری از افراد 
جامعه شوند. درست اســت در طرح دادرس جامعه 
هدف دانش آموزان و معلمان هستند، اما قرار نیست 
در این طرح خانواده دانش آموزان فراموش شــوند؛ 
این نکته ای است که کولیوند بر آن تأکید کرد و افزود: 
اولیای دانش آموزان به عنوان هسته این جامعه هدف 
باید مدنظر قرار گیرند تا بتوانیم در راســتای جامعه 
تاب آور، اهداف مســتمر و مشــخص داشته باشیم. 
الزمه جامعه تاب آور توجه به آموزش های امدادی و 
تربیت نسلی همیشه آماده در برابر بحران است. کاری 
که جمعیت هالل احمر در یک دهه پیش با راه اندازی 
کانون غنچه های هالل و اجــرای طرح دادرس آن را 
در اولویت کاری خود قرار داده تا آموزش کمک های 
امدادی و تقویت روحیه بشردوستانه در نسل جدید 

نهادینه شود.
رئیس جمعیت هالل احمر با بیــان اینکه جمعیت 
هالل احمر در همه  مدارس باید یک پایگاه داشــته 
باشــد، ادامه داد: ما در قالب این پایگاه ها می توانیم 
اهداف بشردوستانه و توسعه آموزش های امدادی را 

پایه ریزی کنیم.

هر مدرسه یک پایگاه با اهداف بشردوستانه
کولیوند با بیان اینکه هالل احمر محتوای موردنیاز را 

برای فعال تر شدن این پایگاه ها آماده می کند، تأکید 
کرد: استقرار این پایگاه می تواند در توسعه فعالیت های 
هالل احمر ازجمله شناسایی دانش آموزان نیازمند و 
معرفی به خیرین مؤثر باشد. او ادامه داد: نگاه جمعیت 
هالل احمر باید نــگاه جهانی به موضوعات باشــد؛ 
خصوصا در موضوعات آموزشــی و تربیتــی باید با 
مشارکت سایر جمعیت های ملی، هم افزایی و تعامل 

را افزایش دهیم.

هدف؛ دانش آموز آماده، معلم آماده و مدرسه آماده
معاون تربیت بدنی و سالمت وزیر آموزش و پرورش 
هم در این مراســم، با قدردانی از همــکاری مؤثر و 
مستمر جمعیت هالل احمر و سازمان جوانان برای 
توسعه آموزش همگانی در مدارس افزود: دانش آموز 
آماده، معلم آماده و مدرســه آماده هدفی است که 
با همکاری جمعیــت هالل احمر دنبال می شــود. 
صادق ستاری فر، با اشاره به اینکه تربیت به عنوان یکی 
از تکالیف جدی در سند تحول بنیادین مدنظر است، 
افزود: بر این اساس دانش آموز صرفا برای کسب دانش 
به مدرسه نمی آید، بلکه او معلم، مربی و مدرسه کانون 

تربیتی محله است.
او با اشــاره به ضرورت آماده ســازی  بسته آموزشی 
متناسب با نیازها و اقتضای ســنی گروه های هدف 

در مدارس افزود: تنوع بخشــی در محیط آموزشی 
در جذب و گرایش دانش آموزان بســیار مؤثر است 
و جمعیــت هالل احمــر می تواند این جــذب را با 
برنامه های خود داشــته باشــد. معاون تربیت بدنی 
و ســالمت وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه 
»مهارت زندگی« کلیدواژه وزارت آموزش و پرورش در 
ارائه آموزش هاست، افزود: هالل احمر به عنوان متولی 
آموزش همگانی می تواند با تربیــت دانش آموزان، 
معلم های چندمهارتی و ۹۰هزار معلم دانشــجو در 

رسیدن به این هدف کمک کند.

تألیف 21جلد کتاب در حوزه کتاب
رئیس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر از تالیف 
21جلد کتاب در حوزه کــودک و نوجوان خبر داد 
و گفت: با حمایت های رئیس جمعیت هالل احمر، 
پروژه تحقیقاتی مبنی بر اثربخشــی و کاربرد مؤثر 
21جلد کتاب با 4محور آموزشی در زمینه های امداد 
و کمک های اولیه، خدمات داوطلبانه، تشــکیالت 
و کارگروهی و آشــنایی با فعالیت هــای جمعیت 
هالل احمــر از ماه ها قبل کلید خــورده و اکنون در 
مرحله بازبینی و طراحی قرار گرفته اســت.   محمد 
گل فشان افزود: این کتاب ها برای نخستین بار با طی 
کردن فرایند مطالعاتی، تحقیقاتی و اعمال نظرات 
کارشناسی مجموعه جمعیت هالل احمر و همچنین 
نخبگان حوزه کودک و نوجوان و براساس آخرین و 
به روزترین روش های معتبر آموزشی دنیا، تدوین و 

تالیف شده اند.
او ادامه داد:  رویکرد مفهومــی و هدف غایی در چاپ 
و نشر کتب یادشده، فراگرفتن مهارت هایی است که 
منجر به تقویت روحیــه کارگروهی و نهادینه کردن 
مسئولیت اجتماعی و آموزش مفاهیم بشردوستانه 
به کودکان و نوجوانان می شود. این مهارت ها در قالب 
طراحی بازی، داســتان و روایت  براساس گروه سنی 

خاص تدوین و تالیف شده اند.

هر مدرسه یک پایگاه هالل احمر 
کتاب »دادرس« در سال تحصیلی جدید به کتاب های مدرسه اضافه می شود

معاون فنی دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت: برخی اختالالت شایع روان پزشکی بعد از شیوع کرونا به حدود 2درصد 
رسیده است

افزایش شیوع اختالالت روان در ایران

 تأثیر کرونا بر روان انسان، موضوعی بود که 

گپ
کمی پس از شیوع این بیماری مورد توجه 
قرار گرفت. دکتر علی اســدی، معاون فنی 
دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت درباره 
این موضوع و برنامه هــا و جزئیات ارائه خدمــات رایگان 
روان پزشکی در شبکه های بهداشتی با ایسنا گفت وگو کرده 
است. او درباره آخرین اخبار از قانون سالمت روان، گفت: این 
قانونی اســت که بیش از 1۵ ســال از آغاِز کار تدوین آن 
می گذرد. هم اکنون الیحه سالمت روان پس از بررسی های 
کارشناســی توســط حوزه های مختلف جامعه شناسی، 
حقوقی، روان پزشــکی، روانشناســی و... از طریق وزارت 
بهداشت برای بررسی های بیشتر کمیسیون های مختلف 
حقوقی به مجلس و دولت ارسال شده است تا تصویب نهایی 
صورت گیرد، اما هنوز تصمیم  نهایی گرفته نشده است. در 
بررسی نهایی ممکن است قانون پذیرفته شود، اما این امکان 
هم وجود دارد که ایراداتی به آن وارد و برای اصالح مجدد، 

عودت داده شود.
براساس پیمایش ملی ســالمت روان در سال1۳۹۰ آمار 
اختالالت روان پزشکی 2۳.6 درصد گزارش شد؛ پس از آن 
در سال 1۳۹۹ هم پیمایش دیگری انجام شد که بررسی ها 
صورت گرفت، ولی نتایج آخرین پیمایش ملی هنوز استخراج 
نشده است، اما به احتمال زیاد تا آخر سال جاری نتایج منتشر 
خواهد شد. البته مطالعاتی به شکل شــهری و استانی در 
برخی نقاط کشور در ســال 1۳۹۹ انجام شده که مشخص 
کرده است آمار برخی اختالالت شایع روان پزشکی)مجموع 
اختالالت افسردگی، مجموع اختالالت اضطرابی و...( بعد 
از شیوع کرونا به حدود 2۹درصد رسیده است. درواقع این 
روندی است که در همه جای دنیا پس از شیوع همه گیری 
رخ داده و کشــور ما هم مطابق این قاعده پیش رفته است. 
آمار نهایی براســاس اســتاندارد جهانی که شامل مجموع 

اختالالت روان پزشــکی در کل کشور اســت نیز به زودی 
منتشر خواهد شد.

کدام خدمات روان پزشکی رایگان ارائه می شود؟
خدمات در چند دسته ارائه می شــوند؛ خدمت اول شامل 
آموزش و پیشــگیری برای جمعیت عمومی است، خدمت 
دوم غربالگری و خدمت سوم ارائه خدمات درمانی به کسانی 
است که غربالگری آنها مثبت شــده باشد و خدمت چهارم 
ارائه خدمات روانشناســی به طیف دیگر افراد غربال شده 
است. خدمات آموزشی و پیشگیری در زمینه خودمراقبتی، 
توانمندســازی در زمینه پیشــگیری از بــروز اختالالت 
روان پزشکی، اختالل اعتیاد، خودکشی و توانمندسازی در 
زمینه مهارت زندگی، مهارت فرزندپروری، غربالگری افرادی 
که ممکن است مشکالتی از جنس اعتیاد یا خشونت خانگی 

داشته باشند به همه گروه های سنی ارائه می شود.

تأثیرات دنباله دار همه گیری کرونا 
تأثیرات مســتقیم کرونا بر ســالمت روان جوامع، تازه از 
این به بعد مشخص خواهد شــد. کرونا طی حدود 2سال 
و نیم گذشــته در همه جوامع تأثیرات اقتصادی، سیاسی، 
اجتماعی و... زیادی به دنبال داشته است که سبب می شود 
آسیب های روانی و اجتماعی پس از کرونا در آینده نیز بیشتر 
شود. به دلیل محدودیت های صورت گرفته زمینه مشکالت 
فرهنگی و اقتصادی، شکاف طبقاتی، فقر، مرگ ومیر افراد و 
سوگ های پیچیده به دنبال از دست دادن افراد خانواده و... 
به وجود آمد که سبب می شود عوارض و آسیب های پساکرونا 

تا سال ها بعد هم ادامه یابد.

تالش برای کاهش عوارض سوگ پیچیده
برنامه های ما پس از طرح تحول ســالمت در نظام شبکه 

جاری است و بیشــتر جنبه های پیشــگیری دارد. پس از 
همه گیری کرونا اما برخی برنامه ها نیز به شکل اختصاصی 
به خدمات ما اضافه شــد؛ به عنوان مثال برنامه مداخالتی 
پیشگیری از سوگ برای خانواده هایی که عضوی را به دلیل 
ابتال به کرونا از دست دادند از اردیبهشت 1۳۹۹ به خدمات 
ما اضافه شــد و بالغ بر ۳۵۰هــزار خانواده با این شــرایط 
شناسایی شدند و کارشناسان سالمت روان ما طبق پروتکل 
برای پیشگیری از ســوگ پیچیده با آنها تماس گرفتند و 
مشاوره هایی به آنها ارائه دادند. برنامه دیگری برای بیماران 
بهبودیافته کرونا هم تدوین شد. برنامه دیگر نیز ارائه مشاوره 
تلفنی بود که از طریق ســامانه 4۰۳۰ با همکاری ســتاد 
اجرایی فرمان امام)ره( دنبال شد و کارشناسان سالمت روان 
از اسفند 1۳۹۸ پشت خط 4۰۳۰ قرار گرفتند تا خدماتی 
برای کنترل استرس ناشی از کوویدـ1۹ به مردم ارائه دهند. 

تمام خدمات ذکر شده هنوز هم ادامه دارد.

به کارگیری مجدد ایثارگران 
بازنشسته 2

گروه دیگری از جامعه ایثارگری که دارای قانون و مقررات 
خاص برای به کارگیری مجدد هستند جانبازان و آزادگان 
مشمول قانون حالت اشتغال هستند. زمانی که قانون جامع 
خدمات رســانی به ایثارگران در مجلس مراحل تصویب 
را می گذراند، عده ای بر آن شــدند تا برخالف مصوبات و 
مقررات قبلی، قطع حقوق حالت اشتغال را در تبصره ذیل 
ماده۳۹ بگنجانند. به همین منظــور مجلس در آن زمان 
تصویب کرد »حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از 
کار افتاده کلی موضوع ماده ۳۸ و ۳۹ این قانون درصورت 
اشتغال در دستگاه های موضوع بند الف ماده2 این قانون 

قطع می گردد.« 
این مصوبه با اعتراض جامعه ایثارگری مواجه شــد و همه 
اســتعالمات قبلی در حوزه های مختلف از قبیل معاونت 
حقوقی رئیس جمهور، اداره حقوقی قوه قضاییه، معاونت 
قوانین مجلس و ســایر مراجع ذیصالح در این امر را زیر 
ســؤال برد. هرچند مجلس در تاریخ ۳مهرماه سال1۳۹2 
این تبصره را اصالح و عبارت »قطع نمی گردد« را جایگزین 
»قطع می گردد« کرد لکن باز هم شبهاتی توسط کسانی که 
سرسازگاری با ایثارگران را ندارند مطرح شد که آیا جانبازان 
و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال می توانند مجددا 

مشغول به کار شوند یا خیر؟
با نگاهی به بررسی های مرکز پژوهش های مجلس و شورای 
نگهبان به هنگام اصالح این تبصره بــه نکاتی بر خواهیم 
خورد که نشــان می دهد به کارگیری مجــدد جانبازان و 
آزادگان از کار افتاده کلی منع قانونی نداشــته بلکه بر آن 
تصریح هم شده اســت و عالوه بر آن پرداخت 2حقوق با 
2منشأ ایثارگری و استخدامی را مجاز دانسته اند. متأسفانه 
این اقدام در بنیاد و دستگاه های اجرایی همچنان به صورت 
چندگانه در حال اجراســت و موجبات اعتراض بخشی از 

ایثارگران نیز از این بابت است.
مرکز پژوهش های مجلس در تاریخ ۳1شهریور1۳۹2 در 
بند2 اظهارنظر کارشناســی درباره طرح اصالح تبصره2 
ماده۳۹ قانون جامع خدمات رســانی بــه ایثارگران بیان 

می دارد:
مهم ترین تفاوت ایجاد شده مربوط به گنجاندن تبصره2 
ماده۳۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است که 
منشأ اعتراض ایثارگران مشمول قانون حالت اشتغال شده 
اســت. این تبصره مقرر می دارد: »حقوق حالت اشــتغال 
جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلــی موضوع مواد ۳۸ و 
۳۹ قانون درصورت اشــتغال در دستگاه های موضوع بند 
الف ماده2 این قانون قطع می گردد.« بدین ترتیب به غیر از 
شهدا، اسرا و مفقوداالثرها که موضوعا امکان ادامه اشتغال 
و یا اشتغال مجدد در مورد ایشان منتفی است، درصورتی 
)که جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلی که مشمول عنوان 
حالت اشــتغال قرار گرفته اند( اعم از آنها کــه در زمان از 
کار افتادگی، شاغل در دســتگاه های دولتی و یا نیروهای 
نظامی بوده اند یا نبوده اند درصورتی که به اشــتغال خود 
در دستگاه و یا نیروی مربوطه ادامه دهند و یا آنکه پس از 
خروج از خدمت، مجددا به استخدام دستگاه های موضوع 
بند الف ماده2 این قانون در آیند و یا در مورد غیرشاغل ها 
درصورتی که در دستگاه های مزبور اشتغال یابند، از حقوق 
حالت اشتغال محروم خواهند شد که این امر با قانون حالت 

اشتغال مصوب سال1۳۷2 مغایرت دارد.
مرکز پژوهش های مجلس در بند۳ همین مطلب به قانون 
الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد 
خانواده های شهدا، جانبازان از کار افتاده، اسرا و... مصوب 
ســال1۳۷۵ اشــاره کرده و هرگونه دریافتی جانبازان و 
مستمری بگیران شــهدا، مفقودین و اســرا و آزادگان از 
بابت وضعیت جانبازی، شــهادت، مفقوداالثــر بودن و یا 
اسارت به موجب مقررات قانونی مربوط با رعایت شرایط 
»دریافت حقوق از بابت اســتخدام رســمی یا غیررسمی 
حقوق بازنشســتگی وظیفه و مســتمری به سبب قانون 
دیگر مشــمول دریافتی های موضوع تبصره نخواهد بود 
و دریافتی های فوق مشــمول هیچ یک از مقررات مربوط 
به دریافــت 2 حقــوق از صندوق دولــت و صندوق های 
بازنشستگی نیست« را بالمانع دانسته و این مصوبه مجلس 
را رافع هرگونه شبهه درخصوص موضوع اعالم کرده است. 
مرکز پژوهش های مجلس در بند4 اشــاره کرده که یکی 
دیگر از نــکات حائز اهمیت دال بر این اســت که »حالت 
اشتغال« تنها در مقابل »ازکارافتادگی« قرار می گیرد و نه 

جمع بین »از کارافتادگی« و »فاقد شغل« بودن.
به بیان دیگر اینکه مشــموالن قانون حالت اشتغال که به 
 منزله شاغل تلقی می شــوند، لزوما با کناره گیری از شغل 
همراهی ندارد، چرا که افرادی که اساســا فاقد شغل بوده 
و ازکارافتاده کلی شــناخته شــوند نیز مشــمول حالت 
اشتغال قرار می گیرند؛ بنابراین در ماده واحده قانون حالت 
اشتغال، ناظر به پیش بینی پست ها یا مشاغل سازمانی با 
نام در تشکیالت مربوط هم تراز با مشاغل قبلی یا همانند، 
از لحاظ پرداخت حقوق و مزایا و فوق العاده شغل و... صرفا 
از باب تنسیق امور و تعیین نحوه و مبنای محاسبه حقوق و 
مزایای مشموالن بیان شده است. بنابراین جانبازان از کار 
افتاده مشمول حالت اشتغال، می توانند به شغل فعلی خود 
ادامه دهند یا از خدمت دســتگاه متبوع قبلی خود خارج 
شده و به استخدام دستگاه دیگری در آیند و یا آنکه اگر از 
ابتدا فاقد شغل بوده، به خدمت یکی از دستگاه های اجرایی 

وارد شوند.
مرکز پژوهش های مجلس در جمع بندی خود بیان داشته: 
»با توجه به گذشــت بیش از 2دهه تصویب قانون حالت 
اشتغال و عمل دستگاه ذیربط بر این منوال و تنظیم امور 
زندگی مشموالن قانون و خانواده های ایشان بر این اساس، 
سلب این حق دارای تبعات منفی اجتماعی خواهد بود. با 
رفع ایراد اصل هفتاد و پنجم از طرقی مانند اختصاص یکی 
از ردیف های بودجه، پیشنهاد می گردد کلیات طرح حاضر 

با عنایت به موارد مطروحه فوق تصویب شود.« 

 محمد مهدی کاظمی
 معاون آموزش متوسطه وزارت 

آموزش و پرورش
تحت تأثیــر  به دلیــل  دانش آمــوزی 
ناآرامی هــای اخیر قــرار گرفتــن، اخراج 
نشــده اســت. اگر مشــکلی برای یکی 
از ایــن دانش آموزان پیش آیــد ما خود 
را موظــف می دانیــم بــرای آمــوزش او 
تــاش کنیــم. گفت وگــو و اطــاع بــه 
اولیــای دانش آمــوزان تنهــا به منظــور 
آگاهــی بخشــی اســت و مــا چیــزی 
به عنوان اخــراج موقــت نداریــم. حتی 
برای دانش آموزانی كه مشكاتي قبل 
از بازگشايي مدارس داشته اند، کمک 

می کنیم./ایسنا

 شیرین نیرومنش
 متخصص زنان و عضو هیأت علمی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران
بایــد در انتظار امــواج آنفلوآنزا باشــیم 
که می تواند روی مادران بــاردار به ویژه 
در اوایــل دوره بارداری و ســه ماهه اول 
روی مادر و جنین تأثیر داشــته باشد و 
از ســوی دیگــر تب بــاالی ناشــی از این 
بیمــاری می توانــد بــرای هــر دو بســیار 
خطرنــاک باشــد. رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی، حفــظ فواصــل اجتماعی، 
ماسک زدن و واکسیناسیون آنفلوآنزا 
در  مهمــی  بســیار  تأثیــر  می توانــد 

پیشگیری داشته باشد. /ایلنا

  در یک هفته اخیر با مرکز دیسپچ اورژانس 
تهران برقرار شد که از این تعداد متأسفانه 
2هــزارو۹۴۷ مــورد، تماس هــای مزاحــم با 
این مرکز بوده است. یحیی صالح طبری، 
رئیس اورژانس تهران به ایســنا گفت: در 
مجمــوع 2۰هــزارو۱2۰ مأموریــت در مرکــز 
ارتباطــات ۱۱۵ اورژانــس تهــران ثبت شــد 
کــه ۳هــزارو2۷۰ مــورد حــوادث ترافیکی و 
۱۶هــزارو۸۴۸ مــورد حــوادث غیرترافیکی 

بوده است.

موتورسوار برای دستگیری موبایل قاپ ها در 
خیابان های تهران حضور دارند که تحت امر 
قرارگاه مبارزه با موبایل قاپی هستند. سردار 
حســین رحیمــی در برنامــه ای تلویزیونــی 
گفت: موبایل قاپی و جرایم خشــن مردم را 
آزار می دهد به همین دلیل گشت های ویژه 
را راه انــدازی کردیم. این گشــت ها تیم های 
۷نفــره هســتند که کارشــان شــکار ســارق 
اســت. در 2روز پیش پلیس آگاهــی حدود 

۴۰۰سارق را   دستگیر کردند.

رقــم افزایش ســطح درآمــدی روســتاییان و 
عشایر در سال جاری است. سطح درآمدی 
روستاییان و عشایر در سال های قبل فقط 
۱۰درصــد افزایــش یافتــه بــود. بــه گــزارش 
مهــر، بیــت هللا برقــراری در همایــش روز 
ملی روســتا و عشــایر توضیح داد: طی یک 
ســال گذشــته نیز ۳۰هزار نفر بیمه شــدند 
ایــن درحالی اســت که در ۱۷ســال گذشــته 
یک میلیــون و۵۰۰ هــزار نفــر تحت پوشــش 

بیمه قرار گرفته بودند.
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نقل قول خبر

عدد خبر

ایثارگران بدانند

اجرای طرح دادرس در 8هزار مدرسه
طرح دادرس امسال قرار است در 8هزار مدرســه و 3هزار مهدکودک اجرایی شود. درست است 
طرح دادرس در گذشته در یک مقطع انجام می شــد، اما حاال این طرح در 4مقطع اعم از دادرس 
پیشتاز     )6-4ساله ها(، دادرس مقدماتی )6سال دوره ابتدایی(، دادرس متوسطه)3سال دوره اول 
متوسطه( و دادرس تکمیلی که 3سال دوم دوره متوسطه صورت می گیرد. در کنار تمامی فعالیت های 
بشردوستانه ای که جمعیت هالل احمر در بخش های مختلف کاری خود دنبال می کند، تربیت نسل 
جدیدی از داوطلبان و امدادگران یکی از اولویت های کاری این مجموعه است؛ ماموریتی که با جذب 
کودکان و نوجوانان عالقه مند به فعالیت های هالل احمر از 4سالگی تا پایان نوجوانی در مهدکودک ها 
و مدارس دنبال می شود. با تمرکز جمعیت هالل احمر بر این حوزه، ساالنه 100هزار کودک 4 تا 6ساله 
در کانون غنچه های هالل مهدهای کودک و بالغ بر 400هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی 

در مدارس از طریق کانون های دانش آموزی هالل احمر جذب می شوند.

نکته



دوشنبه 18 مهر 61401
 شماره  8608

نقشه صراف ورشکسته برای سرقت 300میلیارد تومانی 

جلوی فروش لوازم آرایشی تقلبی را بگیرید
مدتی قبل از فروشــگاهی چند قلم وسیله آرایشی خریدم. 
چند روز بعد از استفاده، پوستم شروع به خارش و جوش زدن 
کرد که تا االن مشغول مداوای آن هستم. جالب اینجاست 
که مارک روی این اقالم مارک معتبر و شناخته شده ای است 
که من مدت هاست از آن استفاده می کنم. به نظر می رسد یا 
این مارک به شکل تقلبی و جعلی روی این محصوالت درج 
شده یا تاریخ انقضای آن دست کاری شده است هرچه هست 
من عالوه بر درد، متحمل هزینه زیادی برای درمان شده ام.
از مسئوالن تقاضا دارم تا نظارت دقیق تری بر نحوه فروش 
لوازم بهداشتی و آرایشی داشته باشند تا فرد یا افراد دیگری 

این وضعیت را تجربه نکنند.
نوری از تهران

خرید ارز دولتی به میزان مشخص نباید منجر به قطع 
یارانه شود

براساس اعالم دولت که به هر کد ملی میزان مشخصی ارز 
با نرخ دولتی تعلق می گیــرد پس اندازم را به این امید که از 
ارزش آن کاسته نشــود ارز دولتی خریدم. 2 ماه بعد از آن 
یارانه ام قطع و مشخص شــد که علت خرید آن ارز دولتی 
بوده اســت. آیا به نظر شــما یک زن که تنهــا پس اندازش 
60میلیون تومان است و آن را هم به امید حفظ ارزش پول 
و براساس قوانین خود دولت ارز خریده است باید در ردیف 
ســرمایه داران متمول، بازاریان و افراد بی نیاز قرار گرفته و 
یارانه اش قطع شــود چون ارز خریده است؟ آن هم به این 

میزان کم و فقط 60میلیون تومان؟
سراجی از تهران

عبور کالسکه از پیاده رو و خیابان ناامن و پردردسر است
من مادری هستم که 2 فرزند خردسال دارم که هیچ کدامشان 
هنوز راه نیفتاده اند و ناگزیرم برای خرید و بیرون رفتن از منزل 
از کالسکه استفاده کنم. متأسفانه پیاده روها و خیابان های شهر 
فضای کافی و امن برای عبور کالســکه ندارند و گاهی اوقات 
برای عبور از موانع و چاله ها و دست اندازها مجبورم کالسکه را 
با کمک فرد دیگری بلند کرده و جابه جا کنم.این کار عالوه بر 

خسته کننده بودن خطرناک و ناایمن هم هست.
علمداری از تهران

ترافیک کرج به تهران و به عکس از اول مهر سرسام آور 
شده است

من از افرادی هســتم که منزلم در شهر کرج و محل کارم در 
شهر تهران واقع شده است. رفت وآمد هر روزه در این مسیر 
به قدر کافی خسته کننده و فرساینده هست و تقریبا همیشه 
ترافیک در ساعات مختلف روز به خصوص اوایل صبح و هنگام 
برگشت افراد شاغل به منازلشان وجود دارد اما ترافیک امسال 
و از اول ماه مهر به طرز بی ســابقه ای سنگین شده و مسیری 
را که تاکسی ها در عرض یک ساعت طی می کردند االن باید 
2 ساعت و یا حتی بیشــتر طی کنند. این موضوع هم برای 
مسافرین و هم رانندگان که باید چندین بار در این مسیر تردد 

کنند واقعا عذاب آور شده است.
سجادی از کرج

درخت های کوچه مشیری واقع در خیابان ولی عصر سربر شده اند
مدتی است که تعداد 7درخت کوچه مشیری واقع در خیابان 
ولی عصر )نرسیده به پارک وی( سر بر شده اند و اصال معلوم 
نیست که این کار توسط چه کسانی و با چه انگیزه ای انجام 
شده اســت. موضوع را به 137هم اطالع دادیم اما پیگیری 
صورت نگرفته است. تقاضا داریم که مسببین این اقدام زشت 
شناسایی و مجازات شوند تا درس عبرتی برای سایرین باشند.
رفیعی از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

شهادت جوان بسیجی در 
درگیری های فالح
جوان بســیجی کــه پیش 
از ایــن بــرادرش در راه امر 
به معــروف و نهــی از منکر 
به شهادت رســیده بود در 
جریان درگیری های خیابانی 
در منطقه فالح به شــهادت 

رسید.
به گــزارش فــارس، ایــن 
شــهید راه امنیت ســلمان 
امیراحمــدی نام داشــت و 

متولد 12مرداد66 و دارای 2 فرزند پســر 7ساله و 16ماهه 
بود. محمدعلی امیراحمدی، برادر شــهید درباره این حادثه 
گفت: برادرم شنبه شب حوالی ساعت 9شب در ماموریت در 
خیابان سجاد شمالی بر اثر اصابت 13تیر به ناحیه سر و گردن 
به شهادت رسید. وی که لحظه شــهادت کنار برادرش بود، 
گفت: پیش از او برادرم روح اهلل امیراحمدی نیز سال85 در راه 
امر به معروف به شهادت رســید که پیکر پاک سلمان نیز در 
قطعه50 کنار پیکر برادر دیگرم دفن خواهد شد. بر اساس این 
گزارش، پرونده ای درباره این حادثه در دادسرای جنایی تهران 
تشکیل شده و با دستور بازپرس ویژه قتل، تحقیقات پلیس 

برای شناسایی و دستگیری ضاربان شهید آغاز شده است. 

اعتراف مرد دکه دار به قتل فامیل دور
مرد دکه دار که در جریان 
یک درگیری جان فامیل 
دور خــود را گرفته بود، 
دســتگیر شــد و اسرار 

جنایت را فاش کرد.
به گــزارش همشــهری، 
گذشــته  چهارشــنبه 
گــزارش مرگ پســری 
25ساله به قاضی محمد 
وهابی بازپــرس جنایی 
تهران اعالم شد و او دستور 
تحقیقــات در این باره را 
صــادر کرد. پســر جوان 
توسط مرد دکه داری به نام 
آرش به قتل رسیده بود و با 

مشخص شدن هویت عامل درگیری مرگبار، نام وی در لیست 
افراد تحت تعقیب قرار گرفت و مأموران وقتی برای بازداشت 
وی به خانه اش رفتند متوجه شدند که پس از درگیری فراری 
شده است. در این شرایط ردیابی ها برای شناسایی مخفیگاه 
وی ادامه داشــت تا اینکه چند روز قبل تیم جنایی دریافت 
که متهم به یکی از استان های اطراف تهران فرار کرده است. 
با این سرنخ، مأموران راهی مخفیگاه متهم فراری شدند و او 
را دســتگیر کردند. متهم دیروز به تهران منتقل شد و وقتی 
پیش روی بازپــرس جنایی تهران قرار گرفت بــه قتل اقرار 
کرد و گفت مقتول فامیل دورش بوده اســت. وی درحالی که 
به شدت پشیمان بود، گفت: هرگز قصد گرفتن جان فامیل مان 
را نداشتم و همه  چیز کامال اتفاقی و در یک لحظه رخ داد. وی 
ادامه داد:6ماهی می شــد که با جمع کردن پول هایم و قرض 
گرفتن یک دکه ساندویچی زده بودم و در آنجا کار می کردم. 
مقتول فامیل دورمان بود که هراز گاهــی به آنجا می آمد اما 
رفتارهایش عجیب بود و می ترسیدم به خاطر او دکه را از من 
بگیرند. وی گفت: شب حادثه او اصال وضعیت نرمالی نداشت 
که به دکه ام آمد و با یکی از مشتری ها درگیر شد. به او تذکر 
دادم اما فایده ای نداشت. آن شب برای پادرمیانی و خاتمه دادن 
به دعوا،  جلو رفتم که ناگهان او شیشه نوشابه را شکست و با آن 
به سمتم حمله کرد. متهم گفت: من زخمی شدم و تنها برای 
اینکه مقتول را بترسانم چاقویی برداشتم و به سمت او پرتاب 
کردم و ناخواسته باعث مرگ او شدم. حتی یک درصد هم فکر 
نمی کردم که او جانش را از دست بدهد و وقتی شنیدم فوت 
شده ترســیدم و فرار کردم. در این مدت یک شب نتوانستم 
راحت بخوابم و مدام به مقتول فکر می کردم که چطور بر سر 
یک مسئله ساده جانش را از دست داد و خودم را نمی بخشم. 
حاال هم به شدت پشیمانم و امیدوارم خانواده مقتول مرا حالل 
کنند و بدانند که قصد من هرگز گرفتن جان او نبوده است. این 
متهم پس از اعتراف به قتل با قرار قانونی بازداشــت شد و در 

اختیار مأموران اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفت.

آغاز تحقیقات در پرونده قتل 
راننده پراید در سنندج 

رئیس کل دادگستری استان کردســتان از تشکیل پرونده 
قضایی درباره قتل راننده پراید جوان در ســنندج خبر داد و 

گفت تحقیقات در این باره آغاز شده است.
به گزارش همشهری، روز شــنبه فیلم کوتاه و در عین حال 
هولناکی از قتل مرد جوانی پشت فرمان خودرواش در سنندج 
در شبکه های اجتماعی منتشر شد که بازتاب وسیعی داشت. 
از همان زمان گمانه زنی ها در این باره آغاز شــد. یک روز پس 
از این حادثه تلخ اما حجت االسالم والمسلمین سیدحسین 
حسینی، رئیس کل دادگســتری استان کردســتان از آغاز 
تحقیقات در ایــن پرونده خبر داد و به میــزان گفت: در این 
رابطه پرونده قضایی تشکیل شده است و شنبه شب کارشناس 
پزشکی قانونی و کارشناس اسلحه برای بررسی جسد اقدامات 
الزم را انجام دادند. او ادامه داد:  جلســات شــورای تامین در 
دادگستری استان برای رسیدگی به پرونده افراد دستگیر شده 
هر روز برگزار می شود. افرادی که نقش مؤثری در اغتشاشات 
نداشتند آزاد شــده اند و برای لیدرها پرونده قضایی تشکیل 
شده است. همچنین شعب ویژه برای رســیدگی به پرونده 
لیدرهای اغتشاشات در دادستانی، محاکم بدوی و تجدید نظر 
تشکیل شده است و به پرونده ها به صورت فوق العاده رسیدگی 
می شود. حجت االسالم والمســلمین حسینی، خبر مجروح 
شدن دادستان عمومی و انقالب سقز را نیز تکذیب کرد و گفت: 
ادعای مطرح شده کذب است و چنین موضوعی صحت ندارد.

کوتاه از حادثه اسرار دستبرد بزرگ به صرافی با دستگیری 4مرد نقابدار فاش شد 

4مرد مســلح که نقاب به صورت 

دادسرا
داشتند پس از حمله به یک صرافی 
در پایتخت و تهدید کارکنان، یکی 
از بزرگ ترین ســرقت های ســال را رقــم زدند و 
گریختند، اما فرار آنها خیلی طول نکشید و سرانجام 
دســتگیر شــدند. طراح نقشــه ســرقت، صراف 
ورشکسته ای است که با اجیر کردن 3سارق معادل 
300میلیارد تومان دالر از گاوصندوق صرافی سرقت 

کرده است.
به گزارش همشهری، این ســرقت زمستان سال 
گذشــته رقم خورد. آن روز وقتی مردی میانسال 
قدم در صرافی خود در خیابان شــریعتی گذاشت 
با صحنه عجیبی روبه رو شد. دست و پای کارکنان 
صرافی با چسب بسته شده بود و آنها تقال می کردند 
تا چسب ها را باز کنند و خودشان را نجات بدهند. 
مغازه صرافی کامال به هــم ریخته و در گاوصندوق 
بزرگ داخل آن،  باز بود. صاحب صرافی که وحشت 
کرده بود،  دست و پای کارکنانش را باز کرد و از آنها 
شنید که سارقانی نقابدار به صرافی دستبرد زده و 
تمام دالرهایی که داخل گاوصندوق بوده را سرقت 
کرده اند. او وحشتزده پلیس را خبر کرد و گروهی از 
مأموران برای انجام تحقیقات راهی محل ســرقت 
شــدند. هنوز معلوم نبود که چه اتفاقی رخ داده و 
برای مشخص شدن جزئیات بیشتر از ماجرای این 
سرقت،  تحقیق از کارکنان صرافی آغاز شد. یکی از 
آنها به مأموران گفت: صبح بود و تازه صرافی را باز و 
کارمان را شروع کرده بودیم که ناگهان 4مرد نقابدار 
درحالی که قمه و اسلحه کالشنیکف به دست داشتند 
وارد شدند. یکی از آنها اسلحه اش را به سمت ما نشانه 
گرفت و دیگری با قمه شروع کرد به تهدید کردن. 
آنها از ما خواستند ســکوت کنیم و حرفی نزنیم. 
مردان نقابدار که ما را به مرگ تهدید می کردند، با 
چسب دست و پا و دهانمان را بستند. سپس سراغ 
من که کلید گاوصندوق را در اختیار داشتم، آمدند 
و درحالی که اسلحه را روی شقیقه ام گذاشته بودند، 
تهدید کردند کلید و رمز گاوصندوق را به آنها بدهم. 
وی افزود: به نظرم آنها به صرافی و وجود گاوصندوق 
پر از دالر اشراف داشتند و از قبل آمار گرفته بودند و 
خبر داشتند که کلید در اختیار من است. ناچار شدم 
برای حفظ جانم رمز را به آنها بگویم و کلید را هم در 
اختیارشان قرار دادم. آنها سپس در گاوصندوق را باز 
و هرچه دالر داخل آن بود را سرقت کردند و بعد ما را 
با همان وضعیت یعنی با دست، پا و دهان بسته رها 
کردند. وی گفت: ما در حال تقال بودیم تا دستانمان 

را باز کنیم که همان لحظه صاحب صرافی رسید و با 
دیدن ما در آن وضعیت شوکه شد و به دادمان رسید.

فرار با کیف های پر از دالر
در ادامه تحقیقات مشخص شد که سارقان مسلح، 
دوربین های مغازه را از کار انداخته اند و این نشــان 
می داد که آنها آشــنایی کاملی با صرافی داشته اند 
و از قبل آنجا را شناســایی کرده بودنــد. در ادامه 
تحقیقات از صاحب صرافی مشخص شد که داخل 
گاوصندوق معــادل 300میلیاردتومان دالر بوده 
اســت که به گفته کارکنان صرافی، سارقان پس از 
باز کردن گاوصندوق،  دالرها را داخل چند ســاک 
ریختند و پس از سرقت از صرافی خارج شدند. آنطور 
که مشخص بود ســرقت این گروه حرفه ای حدود 
10دقیقه طول کشیده بود و سپس آنها با کیف های 
پر از دالر از مغازه خارج و فراری شده بودند. اگرچه 
سارقان نقابدار دوربین داخل صرافی را از کار انداخته 
بودند، اما در بازبینی دوربین های مداربسته ای که در 
اطراف صرافی بود مشخص شد که متهمان پس از 
سرقت از صرافی خارج و سوار 2موتورسیکلت شده 
و فرار کرده بودند، اما نه تصاویر متهمان واضح بود 
و نه شماره پالک موتورسیکلت آنها که این موضوع، 
 ماموریت پلیس را برای شناسایی متهمان دشوارتر 

می کرد.

رازگشایی
ماموران اداره یکم پلیس آگاهی تهران به دســتور 
قاضی محمد ولدی بیرانوند، بازپرس شــعبه هفتم 
دادسرای ویژه سرقت تحقیقات خود را به شکل ویژه 
در این پرونده آغاز کردند و چند مظنون نیز دستگیر 
شدند، اما مدارک و شواهدی علیه آنها به دست نیامد 

و مظنونان یکی پس از دیگری آزاد شدند.
تنها راهی که ممکن بود به شناسایی سارقان منجر 
شود به دست آوردن شــماره پالک موتورسیکلت 
متهمان بود. اگرچه شماره ها ناخوانا بود، اما مأموران 
با بررسی های تخصصی و قرار دادن شماره ها کنار 
هم موفق شدند به نتایج خوبی دست یابند و یکی از 
متهمان را شناسایی کنند. تحقیقات نشان می داد 
که صاحب یکی از موتورها با تصویر به دست آمده از 
یکی از متهمان مطابقت دارد و با این سرنخ بود که 
ماموران به سارقان نقابدار رسیدند. در این شرایط با 
دستور بازپرس پرونده،  متهم دستگیر شد و گرچه 
در بازجویی های اولیه مدعی بود که در سرقت نقشی 
ندارد، امــا در مواجهه با تصاویر ثبت شــده اش در 
دوربین ها و مدارک دیگری که علیه او وجود داشت، 

ناچار شد به سرقت اقرار کند.

صراف ورشکسته؛  طراح نقشه سرقت بزرگ
متهم دستگیر شده در بازجویی ها اقرار کرد که طراح 

نقشه ســرقت و مغز متفکر گروه، یک صراف بوده 
است. وی گفت: میالد یک مغازه صرافی در جنوب 
تهران داشت، اما مدت ها بود که دچار بحران مالی و 
ورشکست شده بود. او را از مدت ها قبل می شناختم 
تا اینکه یک روز نزد من آمد و پیشــنهاد ســرقت 
را مطرح کرد. میالد می گفت کــه یک صرافی در 
خیابان شریعتی وجود دارد که صاحب آن ثروتمند 
اســت. میالد مدعی شــد که  اگر به آنجا دستبرد 
بزنیم زندگی مان از این رو به آن رو می شــود. ابتدا 
قبول نکردم؛ چون می ترســیدم ریســک کنم اما 
هرچه بیشتر به پیشــنهاد وسوسه انگیز میالد فکر 
می کردم، بیشتر مصمم می شدم تا دست به سرقت 
بزنم. سرانجام به او زنگ زدم و گفتم که حاضرم با او 
همکاری کنم و به این ترتیب بود که میالد موضوع 
سرقت را با 2نفر دیگر در میان گذاشت و یک گروه 
4نفره برای اجرای نقشــه ســرقت تشکیل دادیم. 
متهم در ادامه گفت: اطالعــات صرافی را میالد در 
اختیارمان قرار داد و یک هفته ای طول کشــید تا 
اطالعاتمان را تکمیل کنیم و آمار از آنجا به دســت 
بیاوریم. وی افزود: حدود 7شبانه روز به مقابل صرافی 
می رفتیم و آنجــا را زیرنظر می گرفتیم و ســاعت 
رفت وآمد های کارکنان و صاحب صرافی را یادداشت 
می کردیم. در این 7روز متوجه شدیم که کارکنان 
صرافی و فردی کــه این اواخر کلیــد گاوصندوق 
همراهش بود، صبح اول وقت بین ساعت 9تا 10به 
مغازه صرافی می رود و بعد از او کارکنان دیگر وارد 
آنجا می شــوند. عالوه بر ایــن فهمیدم که صاحب 
صرافی حدود ساعت 11به مغازه اش می رود و با این 
اطالعات، فرصت طالیی ما بین ساعت 9تا 10صبح 
بود که تعداد کمتری در مغازه بودند. متهم در ادامه 
گفت: سرانجام روز اجرای نقشه سرقت رسید و ما 
4نفر که از قبل سالح کالشنیکف و قمه تهیه کرده و 
صورت هایمان را پوشانده بودیم، وارد مغازه صرافی 
شدیم و با تهدید،  دالرهایی را که داخل گاوصندوق 

بود، سرقت کردیم.
پس از اعترافات متهم، صراف ورشکسته که در باغ 
ویالیی پنهان شــده بود، همراه 2متهم دیگر این 
باند دستگیر شــدند. درحالی که مدارک، شواهد 
و تصاویری که از دوربین های مداربســته به دست 
آمده با مرد صراف مطابقت دارد، اما او سرقت را انکار 
می کند و می گوید به اشــتباه دستگیر شده است. 
با وجود این صراف ورشکسته و همدستانش برای 
انجام تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران اداره یکم 

پلیس آگاهی تهران قرار گرفته اند.

 پسر جواني که 7 سال قبل در حالت مستي 

داخلی
ناخواســته مرتکب قتل یکي از دوســتان 
صمیمي اش شده بود با اعالم گذشت اولیاي 

دم از قصاص نجات یافت.
به گزارش همشــهري،  این حادثه اواسط سال94 در یکي 
از محله هاي بندرعباس اتفاق افتاد. عصر آن روز پســري 
24ساله با تعدادي از دوستانش مشــروبات الکلي مصرف 
کرده و از حالت طبیعي خارج بود. آنها سر و صداي زیادي 
راه انداخته بودند و آرامش از همســایه ها سلب شده بود. 
در این شرایط بود که پســر جوان چاقویي به دست گرفته 
و با دوستانش درگیر شــد. هرچه مي گذشت سر و صداي 
جوان مست بیشتر مي شــد و در این وضعیت بود که یکی 
از همسایه ها که اتفاقا رابطه دوستانه و خوبي با پسر جوان 
داشت براي آرام کردن او سراغش رفت. پسر جوان مدام داد و 
فریاد مي کرد و با چاقویي که در دست گرفته بود به درختي 
ضربه مي زد. هیچ کس جرات نمي کرد جلو برود تا اینکه مرد 
همسایه جلو رفت اما درست در همان لحظه چاقو ناخواسته 
با او برخورد کرد. هرچند این ضربه باعث جراحت و خونریزي 
شد اما مرد همسایه در همان حالت خودش را به خانه رساند 

و در آغوش برادرش جانش را از دست داد. 
جوان شرور که از مرگ مرد همسایه اطالع نداشت آن شب 
را در خانه یکي از دوستانش گذراند اما روز بعد وقتي فهمید 
ضربه چاقویي که او به مرد همسایه زده موجب مرگش شده 
نزد ماموران پلیس رفت و خودش را تسلیم کرد. او که از این 
حادثه شوکه شــده بود به قتل اعتراف کرد اما مدعي شد 
ناخواسته دســت به این کار زده و هیچ خصومتي با مقتول 
نداشته که بخواهد دست به چنین کاري بزند. با این وجود 
پرونده اتهامي او با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفري یک 

استان هرمزگان فرستاده شد.
در جلسه محاکمه اولیاي دم که شامل فرزندان، همسر، مادر 
و برادر مقتول بودند خواستار قصاص قاتل شدند و گفتند او 

باید مجازات شود. در ادامه متهم به دفاع از خودش پرداخت 
و درباره روز حادثه گفت: آن روز با دوستانم مشروبات الکلي 
مصرف کرده بودیم و من حالت عادي نداشتم. نمي دانستم 
چه کار مي کنم و چاقویي در دست داشتم و آن طور که بقیه 
مي گویند فریاد مي کشــیدم. من قصدي براي درگیري و 
آسیب رساندن به کسي نداشتم. وقتي هم که مرد همسایه 
جلو آمد هدفم ضربه زدن به او نبود. من چاقو را در دســت 
گرفته بودم و در هوا تکان مي دادم و نمي خواســتم که به 

کسي بزنم.

متهم در ادامه گفت:  من و مقتول دوستان صمیمي بودیم و 
هیچ اختالف و مشکلي با یکدیگر نداشتیم. حتي روز پیش 
از این حادثه با هم ناهار خوردیم و حاال خودم هم از اتفاقي 
که افتاده شوکه شــده ام و امیدوارم اولیاي دم از حق شان 

بگذرند و من را ببخشند.
با وجود دفاعیات متهم، از آنجا که همه شــواهد و مدارک 
علیه او بود، قضات دادگاه پس از شور او را گناهکار تشخیص 
داده و به قصاص محکوم کردند. این راي چندي بعد در دیوا 
ن عالي کشور نیز مهر تایید خورد و آماده اجرا شد. در تمام 
این مدت اولیاي دم براي اجراي حکم قصاص اصرار داشتند 
اما از سوي دیگر مسئوالن زندان بندرعباس و شوراي حل 
اختالف که متوجه تغییر رفتار جــوان محکوم به قصاص 
شــده بودند تالش کردند تا با جلب رضایت اولیاي دم او را 

نجات دهند.
در همین روزها بود که پویشــي تحت عنوان »به عشــق 
حسین مي بخشــم« براي بخشــش زندانیان به راه افتاد و 
تالش هاي گسترده اي براي بخشــش زندانیان غیرعمد و 
افرادي که در زندان تغییر کرده و اصالح شده بودند به راه 
افتاد. در این بین مسعود عسگري، رئیس زندان بندرعباس 
تالش هاي زیادي انجام داد؛ تا اینکه ســرانجام اولیاي دم 
این پرونده پس از 7سال براي رضاي خدا قاتل را بخشیدند. 
کاظم شاهرخ نیا، یکي از اعضای شورای حل اختالف زندان 
بندرعباس در این باره به همشهري گفت: خانواده مقتول 
از همان روز نخســت براي مجازات قاتل اصرار داشــتند و 
مي گفتند تحت هیچ شرایطي حاضر به بخشش نیستند. با 
این وجود وقتي رایزني ها با آنها ادامه پیدا کرد بعد از گذشت 
7سال در تصمیمي بزرگ و براي رضاي خدا از حق شرعي و 
قانوني خود براي قصاص قاتل گذشتند و حاضر به بخشش 
شــدند. او ادامه داد: با توجه به اعالم رضایت اولیاي دم و با 
احتساب سال هایي که محکوم در زندان گذرانده است قرار 

است او به زودي از زندان آزاد شود.

بخشش عامل جنايت مستانه 7 سال پس از حادثه

دستگیری زن و شوهری که حرفه شان سرقت بودپسرخاله خشمگین، عروسی را عزا کرد

پویش »به عشق حسین« باعث نجات مردی از مجازات قصاص شد

پلیس در تعقیب مرد جوانی است که به دلیل اختالفات خانوادگی دخترخاله اش و دختر دیگری را بعد از مراسم 
عروسی با شلیک گلوله به قتل رسانده و گریخته است.

به گزارش همشهری، این جنایت شنبه شب در شهرستان فاریاب در جنوب استان کرمان اتفاق افتاد. آن شب، 
عامل این جنایت که مردی جوان است همراه خانواده اش و تعدادی از اقوام برای شرکت در جشن عروسی به 
شهرستان رودبار جنوب رفته بودند. در حاشیه برگزاری جشن عروسی بود که مرد جوان در مورد دخترخاله اش 
و یکی دیگر از دختران فامیل دچار سوء ظن می شود. او گمان می کرد که آنها با فردی به طور مخفیانه در ارتباط 
هستند. به همین دلیل آنها را از عروسی خارج کرده و تالش می کند با خود به فاریاب برگرداند. مرد خشمگین 
2 دختر جوان را سوار بر خودرواش کرده با سرعت زیادی به سوی شهرستان شان به راه می افتد، اما پیش از 
رسیدن به مقصد، خودروی آنها به دلیل سرعت زیاد واژگون می شود. دقایقی پس از این حادثه مردم محلی 
تالش می کنند تا به حادثه دیدگان کمک کنند، اما مرد جوان ناگهان اســلحه ای از جیبش بیرون آورده و با 
شلیک به سوی 2دختر جوان، آنها را به قتل می رساند و می گریزد. به  دنبال این جنایت، تحقیقات پلیس برای 
روشن شدن پشت پرده آن آغاز و مشخص شد که اختالفات خانوادگی، انگیزه اصلی قتل است. آنها همچنین 
موفق شدند هویت قاتل را به طور کامل شناســایی کنند، اما تاکنون تالش ها برای دستگیری وی بی نتیجه 

مانده و مأموران در تعقیب متهم هستند.

زن و شوهر سابقه دار که پیش از این بارها دستگیر شــده بودند درحالی که سوار بر یک مزدا3سرقتی 
بودند بار دیگر دستگیر شدند و به چندین فقره سرقت اعتراف کردند.

به گزارش همشهری، مأموران کالنتری 106نامجو درحال گشتزنی بودند که به سرنشینان یک دستگاه 
خودرو سواری مزدا3 مشکوک شدند. آنها زن و مردی جوان بودند که با دیدن پلیس ناگهان مسیر خود 
را تغییر داده و قصد فرار داشتند. در این شرایط مأموران آنها را تحت نظر گرفتند و با استعالم شماره 
پالک خودرو پی بردند خودروی مزدا 3سرقتی است و چند روز قبل گزارش سرقت آن ثبت شده است. 
به این ترتیب طرح مهار برای دستگیری سرنشینان این خودرو به اجرا درآمد و کمی بعد ماموران موفق 

شدند 2 متهم را که زن و شوهر هستند، دستگیر کنند.
ماموران در بازرسی از متهمان 40کلید و 3 گوشی موبایل مسروقه کشف کردند و زن و شوهر سارق 
که 30 و 40سال دارند در بازجویی های مقدماتی به چندین فقره سرقت خودرو در شرق تهران اعتراف 

کردند و گفتند که قصد سرقت از منزلی را نیز داشتند که پیش از آن دستگیر شدند.
سرهنگ جلیل موقوفه ای، رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ با اعالم جزئیات این پرونده گفت:  این 
زن و شوهر هر دو سابقه دار هستند و هم اکنون در بازداشت به سرمی برند و تحقیقات برای کشف سایر 

جرائم احتمالی آنها ادامه دارد.
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اقتصادجهانبهکدامسومیرود؟
ماههاستکهبازارهایمالیجهانواقتصادجهانیدرگیر
آشفتگیاست.تورمجهانیبراینخستینباردر40سال
گذشتهدورقمیشدهاست.ایندورهجدیدنشاندهندهآن
استکهجهانثروتمندیکهازدامرکوداقتصادیدهه2010
فرارکرد،دردورهجدیدبامشکالتبزرگتریمانندپیری
جمعیتوتغییراتآبوهواییروبهروخواهدشــد.دوره
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دورهتوفانیوپرتالطمدراقتصادجهانیاست.

فاصله میان سیاســت خارجی و 
سیاســت داخلی در ترکیه چنان 
باریک شــده که تشــخیص آن از 
یکدیگر بسیار دشوار است. اصالح سیاست خارجی 
و بهبود روابط آنکارا با دولت های همســایه و حتی 
فراتر از آن، اکنون به هسته اصلی کارزار انتخاباتی 
رجب طیب اردوغــان، رئیس جمهوری ترکیه بدل 
شده است. دلیل آن هم روشن است: دولت اردوغان 
که این روزها با یکی از بدترین بحران های اقتصادی 
تاریخ معاصر ترکیه روبه روست، باور دارد که اصالح 
سیاست خارجی پرآشوب منافع مالی قابل توجهی 
برای اقتصاد بیمار این کشور به همراه خواهد داشت. 
بر همین اساس در ماه های اخیر شاهد عادی سازی 

روابط آنکارا با کشورهای منطقه بوده ایم.
اردوغان که عمیقا از پیمان ناتو و غرب ناامید شده، 
برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو 
به موفقیت در عرصه سیاست خارجی نیاز مبرم دارد. 
مجله المناره می نویسد: »این روزها دیپلمات های 
ترکیه ای در تالش هستند تا روابط قطع شده این 
کشــور با همســایگان و حتی مصر را احیا کنند. 
اردوغان با وجود بحران اقتصادی و نزدیک شــدن 
انتخابات دریافته که نمی تواند در خاورمیانه جدید 
به اســتفاده از تاکتیک های قدیمی بســنده کند، 
بنابراین پس از چند ســال پیروی از دکترین عمق 
استراتژیک)که در واقع بخشــی از دکترین احمد 
داووداوغلو، وزیر خارجه پیشــین بود(، ترکیه بار 
دیگر تالش می کند تا موقعیت خود را به عنوان یک 

شریک قابل اعتماد در منطقه احیا کند.« 

چرخشبهسمترقبایمنطقهخلیجفارس
پس از قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار سعودی 
در سفارت عربستان در استانبول، اردوغان به یکی 
از مخالفان سرسخت محمد بن سلمان تبدیل شد 
و بارها با اشــاره به نقش او در این جنایت، تأکید 
کرد که ترکیه ایــن پرونــده را در محاکم قضایی 
بین المللی پیگیری خواهد کرد اما با وخیم تر شدن 
شرایط اقتصادی ترکیه و تشدید اختالفات آنکارا با 
متحدان غربی اش، شرایط تغییر کرد. حدود 3ماه 
پیش بود که محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان 
سعودی، راهی ترکیه شد و در آنکارا مورد استقبال 
اردوغان و کابینه او قرار گرفت. این دیدار با انتشار 
بیانیه مشــترکی مبنی بر عزم 2طــرف برای آغاز 
دوره جدیدی از همکاری در روابط دوجانبه اعم از 
سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی به پایان رسید. 
همچنین در تازه ترین تحول اعالم شده، مدارسی 
که تحت نظارت وزارت آمــوزش و پرورش ترکیه 

در عربستان فعالیت می کنند، بازگشایی خواهند 
شد.)عربستان سعودی این مدارس را در پایان سال 

تحصیلی 2021-2020 تعطیل کرده بود.( 
گذشــته از عربســتان ســعودی، ترکیه با وجود 
اختالفــات جدی بــا ابوظبی ازجملــه در جنگ 
لیبی در یک ســال گذشــته برای بهبود روابط با 
این کشــور هم گام های محسوسی برداشته است. 
حدود 10ماه پیش)14فوریه( و برای نخستین بار 
در 10سال گذشــته، اردوغان با ســفر به ابوظبی 
اعالم کرد که قصــد دارد روند بهبود روابط آنکارا-

ابوظبی را شــتاب دهد. رئیس جمهــور ترکیه در 
این ســفر حدود 14قــرارداد ســرمایه گذاری و 
تجاری امضا کــرد که یکی از بندهــای آن، ایجاد 
صندوق 10میلیارد دالری امــارات برای حمایت 
از سرمایه گذاری های استراتژیک در ترکیه است. 
وب سایت میدل ایســت ای می نویسد: »منتقدان 
اردوغان با انتقاد از رویکرد آنــکارا برای چرخش 
به سوی عربســتان و امارات معتقدند این اقدامات 
که هدف شــان تماما اقتصادی اســت عزت ملی، 
حاکمیت، اســتقالل و ثبات سیاست متمرکز در 

ترکیه را زیر سؤال می برد.« 
آنــکارا در روابــط خود بــا تل آویو نیــز چرخش 
قابل توجهی داشــته اســت. مناســبات ترکیه و 
رژیم صهیونیســتی از بهار ســال2010 میالدی 
در پی کشته شــدن 11شــهروند ترکیه به دست 
صهیونیســت ها در کشــتی مرمره آبی که برای 
شکســتن حصر دریایی غزه از دریــای مدیترانه 
راهی بنــدر غزه بود، به شــدت تیره شــد. دولت 
اردوغان که همواره یکی از منتقدان سیاست های 
رژیم صهیونیستی در قبال فلسطینی ها بود، چند ماه 
پس از آغاز روابط دیپلماتیک با تل آویو از بازگشایی 
دفتر اقتصادی تل آویو در آنکارا خبــر داد. در آن 
زمان اعالم شد که 2طرف ترافیک خطوط هوایی 

دوجانبه را نیز گسترش خواهند داد.

اردوغــان در پیشــبرد سیاســت تنش زدایــی 
منطقه ای خود یک مشکل اساسی دارد. وب سایت 
میدل ایســت ای با اشــاره به نــگاه افکارعمومی 
ترکیه نســبت به تغییرات سیاســت خارجی در 
آنکارا می نویسد: »یکی از مهم ترین اهداف دولت 
اردوغان از عادی سازی روابط با همسایگان تقویت 
فرصت هــای ســرمایه گذاری  خارجــی و بهبود 
شرایط اقتصادی این کشور در آســتانه انتخابات 
است. اما نظرســنجی های اخیر نشان می دهد که 
رای دهندگان نسبت به گســترش روابط به ویژه با 
عربستان سعودی و امارات متحده تردیدهای جدی 
دارند؛ به عنوان مثال، نظرسنجی ماه می  متروپول 
حاکی از آن است که 30درصد از پاسخ دهندگان با 
بهبود روابط با عربستان موافق هستند و 60درصد 
مخالف. دربــاره روابط با امارات نیــز 42درصد از 
پاسخ دهندگان از احیای روابط با این کشور حمایت 
کرده اند؛ حالی که 49درصد اعالم کرده اند که با این 

سیاست مخالف هستند.

کالفسردرگمروابطبامصر
تنش زدایی و بهبــود روابط با مصر نیــز ازجمله 
برنامه های دولت اردوغان در یک ســال گذشــته 
بوده اســت. این در حالی اســت که از سال2013 
و پس از بروز کودتایی کــه منجر به قدرت گرفتن 
عبدالفتاح السیسی و محبوس شدن محمد مرسی 
و یاران او شــد، اردوغان همواره در سخنرانی های 
خود با اتخاذ مواضع تند علیه مصر، ژنرال السیسی 
را دیکتاتــور و قاتل می خواند و دولــت او را دولت 
نامشروعی می دانست که با کودتا و ظلم بر سر کار 
آمده است. با این حال، آنکارا حدود 7ماه پیش برای 
عادی ســازی روابط پرتنش خود با قاهره گروهی 
بلندپایه از دیپلمات هایش را راهی این کشور کرد. 
وب سایت العربی جدید در آن زمان به نقل از یک 
دیپلمات مصری نوشــت که روابط 2کشور اگرچه 

پیشرفت هایی داشــته اما این روند گره هایی دارد 
که باز کردنش بسیار دشوار است؛ ازجمله مسئله 
اخوان المســلمین که مورد حمایت ترکیه است و 
دولت مصر آن را گروهی تروریستی می داند. در این 
گزارش آمده: »اردوغان در جست وجوی راهی برای 
دست دادن با عبدالفتاح السیسی، همتای مصری 
خود و کنار گذاشتن اختالفات 9سال اخیر است، 
آن هم در شــرایطی که اخوان المسلمین به شدت 
در مصر سرکوب می شود و اردوغان کشته شدگان 
آنان را شهیدان بزرگ تاریخ مقاومت می خواند.« به 
اعتقاد ناظران، با توجه بــه بحران جدی اقتصادی 
مصر، دولت اردوغان در بهبود روابط آنکارا و قاهره 
احتماال به دنبال حمایت این کشــور برای انتقال 

احتمالی گاز از سرزمین های اشغالی به اروپاست.

سوریه؛بازگشتبهسیاستواقعبینانه
روزنامه روسی ایزوستیا ماه گذشته به نقل از یک 
روزنامه نگار ترکیــه ای از تحوالت مثبت در روابط 
ترکیه و سوریه خبر داد. به اعتقاد ناظران، اردوغان 
در مذاکراتش با دولت بشار اســد، رئیس جمهور 
ســوریه، عالوه بر گســترش مراودات اقتصادی و 
یافتن راهی برای مقابله با کردهای سوریه، به دنبال 
حل بحران آوارگان سوریه ای در ترکیه است که از 
منظر انتخاباتی ضروری اســت. به نوشته روزنامه 
ترکیه ای الصباح، نقشــه راهی که طرفین در حال 
بررسی آن هستند شــامل تضمین بازگشت امن 
آوارگان و پــس دادن زمین ها و خانه هایشــان و 
فراهم ساختن شــرایط الزم برای کسب وکار آنها 
و تضمین عدم صدور احکام قضایی برایشان است. 
طرف سوریه ای نیز خواستار خروج کامل نیروهای 
ترکیه از خاک سوریه شــده و پاسخ ترکیه به این 
مطالبه، آن بوده که ترکیه به یکپارچگی ســوریه 
پایبند است و پس از تکمیل روند قانونی و تدوین 
قانون اساسی جدید و اجرای انتخابات آزاد و تمدید 
توافقنامه، آدانا از خاک سوریه خارج خواهد شد. 
مجله انگلیســی زبان مناره می نویسد: »ترکیه از 
زمان اعتراض های موســوم به بهــار عربی رؤیای 
بازطراحی منطقه را در ســر می پروراند؛ سیاستی 
جاه طلبانه که باعث شــد آنکارا به خود اجازه دهد 
که وارد جنگ داخلی در سوریه شود. اگرچه تغییر 
حکومت در سوریه جزو اولویت های اول ترکیه بود 
اما آنکارا در این کار موفق نشد. ناکامی در سرنگون 
کردن دولت بشار اسد باعث شــد تا ترکیه این بار 
سیاست واقع گرایانه را در پیش بگیرد و دریابد که 
کلید حل بحران سوریه روابط دیپلماتیک و مذاکره 

با دولت سوریه است.«

چرخش  انتخاباتی سیاست خارجی ترکیه 
با نزدیک شدن موسم انتخابات در ترکیه، اردوغان با تغییر تاکتیک خود در صحنه سیاست خارجی به دنبال تنش زدایی با 

کشورهای منطقه است

»ژنرال افسانه ای«؛ فرمانده جدید ارتش روسیه در اوکراین
ســاعاتی پس از انفجار در مهم ترین پــل ارتباطی 
میان شبه جزیره کریمه و روسیه، والدیمیر پوتین، 
فرمانده جدید نیروهای نظامی این کشور در اوکراین 
را منصوب کرد. ژنرال »سرگئی سوروویکین«، به عنوان فرمانده جدید 
جبهه جنگ روسیه در اوکراین معرفی شــده است. انتصاب او روزنه 
امیدی برای کرملین است تا تحوالت میدانی جنگ را به سمت و سوی 

مطلوب تری هدایت کند.
الجزیره در این ارتباط گزارش داده که انتصاب فرمانده جدید ارتش 
روسیه پس از اخراج 2فرمانده ارشــد نظامی انجام شده است. طی 
یک ماه گذشته نیروهای اوکراینی توانسته اند بخشی از مناطق از دست 
رفته در شمال شرق و جنوب اوکراین را پس بگیرند و بعید نیست که 
انتصاب فرمانده جدید نظامیان روســیه در اوکراین به دلیل برخی 

تحوالت میدانی ناخوشایند برای رهبران کرملین باشد.
بنیاد جیمز تاون به عنوان یک اندیشــکده سیاست دفاعی در آمریکا 
که بر مسائل امنیتی اوراســیا تمرکز دارد، در گزارشی درباره ژنرال 
سوروویکین، او را متولد 1966در شهر نووسیبیرسک سیبری معرفی 
کرده و افزوده است که او در ارتش روسیه، به بی رحمی معروف است. 
ژنرال سوروویکین در جنگ شــوروی در افغانستان در دهه1980 و 
همچنین در جنگ اول چچن)از دسامبر1994 تا آگوست1996( و 
همچنین جنگ دوم چچن)از آگوست1999 تا آوریل2009( حضور 
داشته و بنا به برخی گزارش ها در این جنگ ها در چند نوبت مجروح 

شده است.

در گزارش بنیاد جیمز تاون در توصیف ژنرال سوروویکین آمده است: 
»سوروویکین پس از سال2008، در جریان اصالحات نظامی بنیادین 
ارتش روسیه که مستلزم قاطعیت در اخراج کهنه سربازان غیرضروری 
و ایجاد نیرویی آماده تر و چابک تر برای جنگ بود، اقدامات برجسته ای 
در رده های باالی ستاد کل و وزارت دفاع انجام داد و آمادگی او برای 
اجرای فوری و قاطعانه هر دستوری، هرگونه تردید احتمالی در مورد 

پیشینه او را برای رهبر روسیه از بین می برد.«
این ژنرال ارشد روسی همچنین سابقه حبس هم دارد و 2بار به زندان 
افتاده است. نخســتین زندان او زمانی بود که سربازان تحت امرش 
در جریان کودتای آگوســت1991 که قبل از سقوط اتحاد جماهیر 
شوروی انجام شد، 3معترض را در مسکو کشتند و این مسئله باعث 
شد تا او 6ماه را پشت میله های زندان بگذراند. وی بعدا بدون محاکمه 

آزاد شــد. ســوروویکین همچنین 4ســال بعد نیز به دلیل تجارت 
غیرقانونی اسلحه محکوم شد؛ اگرچه این حکم نیز بعدا لغو شد.

الجزیره قاطعیت فرمانده جدید نظامیان روسیه در اوکراین را اینگونه 
توصیف می کند که سوروویکین در سال2005 و وقتی که در چچن 
بود، وعده داد کــه به ازای هر یک از ســربازانش، 3چچنی را خواهد 

کشت.
سوروویکین برای اوکراینی ها هم چهره ای آشناست. کیریلو بودانوف، 
رئیس ســرویس اطالعات ارتش اوکراین پیش تر در پاسخ به سؤال 
یک خبرنگار اوکراینی درباره اینکه چرا روسیه حمالت هوایی خود 
را تشدید کرده است، گفته بود: »ســوروویکین می داند که چگونه با 
بمب افکن ها و موشک ها بجنگد، این کاری است که او انجام می دهد.«
کسب مدال قهرمان روسیه نیز از دیگر افتخارات نظامی سوروویکین 
اســت و او به خاطر خدماتش در سوریه در ســال2017 این مدال را 
دریافت کرد. در سوریه او به عنوان فرمانده نیروهای هوافضا مشغول 
به خدمت بوده و در جریان آزادسازی شهر حلب از اشغال گروه های 

تروریستی نیز مشارکت فعالی داشته است.
در عین حال طي گزارشــی که در اکتبر2020 دیده بان حقوق بشر 
منتشر کرد، ادعا شده که نام سوروویکین در کنار فرماندهانی قرار دارد 
که به دلیل مشارکت در جنگ ســوریه ممکن است تحت تحقیقات 
این نهاد قرار گیرد. یوگنی پریگوژین، از فرماندهان ارشد گروه نظامی 
واگنر، ســوروویکین را فردی افســانه ای توصیف می کند و درباره او 

می گوید: »سوروویکین شایسته ترین فرمانده ارتش روسیه است.«

گزارش 2

گزارش 1

جاهطلبیژئوپلیتیکاروپادرقفقاز
استقرار هیأت غیرنظامی اتحادیه اروپا در مرز جمهوری 

آذربایجان و ارمنستان، جای پای اروپا را در قفقاز 
مستحکم تر خواهد کرد

همزمان بــا جنگی که این روزها با شــدت هرچه تمام تر در 
اوکراین جریــان دارد، اروپایی ها از محیــط پیرامونی خود، 
یعنی منطقه قفقــاز جنوبی غافل نمانده انــد. منطقه قفقاز 
جنوبی شامل جمهوری آذربایجان و ارمنستان، سال هاست که 
دچار بی ثباتی و جنگ های مقطعی است. ریشه عمده جنگی 
که در قفقاز جنوبی به صورت دوره ای و با افت و خیز جریان 
دارد، اختالف مرزی جمهوری آذربایجان با ارمنستان بر سر 
منطقه قره باغ است. 2 کشور از دهه1990 و پس از فروپاشی 
شوروی تا به امروز بارها وارد جنگ و آتش بس شده اند. آخرین 
آتش بس در قفقاز در سال 2020 با میانجیگری روسیه برقرار 
شــد و جمهوری آذربایجان به ازای عقب نشینی نیروهای 
ارمنستان از بخش های عمده ای از قره باغ، با توقف درگیری ها 
موافقت کرد. با وجود برقراری این آتش بس اما، ایروان و باکو 
طی یک ماه گذشته بارها یکدیگر را به نقض آتش بس و آغاز 
درگیری های مرزی متهم کرده اند و همین اتهام زنی ها البته 
پای اروپایی ها را به میدان اختالفات قفقاز به صورت جدی تری 
باز کرده است. فرانسه و مجارستان 2کشور اروپایی هستند 
که همزمان بــا تنش ها در قره باغ، ابتــکارات دیپلماتیک را 
برای برگزاری یک نشســت با حضور ارمنستان، جمهوری 
آذربایجان و ترکیه ترتیب دادند. سرانجام هفته گذشته نیکول 
پاشینیان،  نخست وزیر ارمنستان، الهام علی اف، رئیس جمهور 
جمهوری آذربایجان و رجب طیــب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه در حاشیه نشســت سیاســی اتحادیه اروپا در پراگ 
دیدار و گفت وگو کردند. البته رهبران ارمنستان و جمهوری 
آذربایجان پیش از درگیری های خونین اخیر، در بروکسل و 

وین هم دیدار کرده بودند.

این نشست در چارچوب اجالس باشگاه جامعه سیاسی اروپا 
برگزار شد و پس از آن آذربایجان و ارمنستان بیانیه ای مبنی 
بر به رسمیت شــناختن تمامیت ارضی و حاکمیت یکدیگر 
صادر کردند. پس از این دیدار، الهام علی اف، رئیس جمهور 
آذربایجان گفت که توافقنامه صلح با ارمنستان می تواند تا 
پایان سال امضا شود. مهم ترین نتیجه این نشست نیز آنجا 
بود که هم ارمنستان و هم جمهوری آذربایجان با اعزام »یک 
هیأت غیرنظامی« از اتحادیه اروپا به مرز مشــترک میان 
دوطرف موافقت کردند. هدف این هیــأت، همکاری با دو 

کمیسیون  مرزی دو طرف اعالم شده است.

اروپابهجایروسیه
در دور قبلی آتش بسی که در قفقاز برگزار شد، روسیه بازیگر 
و میانجی اصلی بود، اما این بار این اتحادیه اروپاست که در 
غیاب بازیگری روسیه در قفقاز خودنمایی می کند. روسیه 
این روزها به شدت درگیر تحوالت اوکراین است و واکنش 
خاصی به تنش های اخیر در قره باغ نداشــته است. قبل از 
برگزاری نشست پراگ، نخســت وزیر ارمنستان از فرانسه 
درخواســت ورود به ماجرای درگیری مــرزی با جمهوری 
آذربایجان را کرده بود و فرانســه نیز بــا کمک به برگزاری 
نشست پراگ تالش کرد تا به خواســته ایروان جامه عمل 

بپوشاند.
فرانسه به عنوان بزرگ ترین کشــور اروپای غربی، از دیر باز 
روابط نزدیکی با ارمنستان داشته است که این مسئله بیش 
از هر چیز به خاطر البی قدرتمند ارمنی ها در پاریس است. با 
این حال، ورود جدی تر اروپایی ها به پرونده قره باغ و توافق 
بر سر استقرار نیروهای اروپایی، دالیلی فراتر از روابط گرم 
فرانسه با ارمنســتان دارد. در واقع منطقه قفقاز به خودی 
خود برای اروپایی ها مهم اســت. گــروه بین المللی بحران 
با تأیید عالقه اروپایی ها به ایفای نقــش در تحوالت قفقاز 
در گزارشی نوشته است: اتحادیه اروپا تالش دارد به عنوان 
بازیگر دیپلماتیک پیشرو در میان بازیگران غربی ظاهر شود 
و از همین رو به صورت فعال تری وارد پرونده تنش جمهوری 

آذربایجان و ارمنستان شده است.
اتحادیه اروپا البته در قفقاز از گذشته حضور داشته است. یک 
هیأت نظارت از سوی این سازمان از سال 2008در منطقه 
مرزی میان جمهوری های استقالل یافته آبخازیا و اوستیا با 
گرجستان مستقر شده اســت. اما حضور در بحران قره باغ، 
ناخواســته حضور اروپایی ها را در منطقه قفقاز پررنگ تر از 

گذشته خواهد کرد.

مسئلهانرژیمطرحاست
اتحادیه اروپا به خوبی می داند کــه در جنوب قفقاز عالوه 
بر ترکیه، منافــع بازیگران دیگری ازجملــه چین، ایران و 
روسیه نیز مطرح اســت. از همین رو اروپایی ها نمی توانند 
به آســانی از تحوالت منطقه پیرامونی خــود کناره گیری 
کنند. همچنین این روزها کــه تحت تأثیر جنگ اوکراین، 
قیمت انرژی رکوردهای تورمی جدیدی را در اروپا و غرب 
ثبت می کند، عالقه اتحادیه اروپا بــه منابع انرژی و گازی 
جمهوری آذربایجان قابل پنهان کردن نیست. اورسوال فون 
در الین، رئیس کمیسیون اروپا، 3ماه قبل به باکو سفر کرد و 
قراردادی را برای افزایش صادرات گاز آذربایجان به اروپا به 
حدود 20میلیارد مترمکعب تا سال 2027امضا کرد. حجم 
گاز صادراتی از آذربایجان به اروپا طی سال گذشته میالدی، 
8میلیارد مترمکعب بوده است. مجله تایم در گزارشی منابع 
انرژی جمهوری آذربایجان را تغییر دهنده قواعد بازی اروپا 
در قفقاز توصیف می کند و می نویسد: »کل واردات گاز اروپا 
350میلیارد مترمکعب در سال است که باکو در سال 2021 
کمی بیش از 2درصد از آن را تامین کرده است. در مقابل، 
روســیه 45درصد از گاز اروپا را در همان سال تامین کرده 
است. برای اتحادیه اروپا، کشــورهای الجزایر، نروژ، قطر و 
حتی آمریکا برای تامین گاز جایگزین روسیه مهم هستند و 

هر ذره گاز اضافی حیاتی است.«

دونالد ترامپ 
رئیس جمهور پیشین آمریکا

دولــت بایــدن، والدیمیــر پوتیــن را بــه 
تمســخر گرفت و باعث ترغیب او برای 
آغاز جنگ شــد. مقام های کشور ما به 
پوتین طعنه می زنند و علیــه او لفاظی  
می کنند. آنچه می گوینــد او را وادار به 
این تصمیم کرد. اگر من رئیس جمهور 
بــودم، جنــگ اوکرایــن هرگــز اتفــاق 

نمی افتاد.)نیوزویک( 

فرانسوا اوالند
رئیس جمهور سابق فرانسه

فصــل زمســتان ســبب متوقف شــدن 
فعالیت هــا در جنگ روســیه و اوکراین 
می شــود اما منجر به پایــان اين جنگ 
نخواهد شــد. من از مدت ها قبل و در 
همــان ســال 2014 ايــن پيــش بينــی را 
داشتم كه روسيه سرانجام به اوكراين 

حمله خواهد كرد. )آناتولی(

والدیمیر پوتین 
رئیس جمهور روسیه

روســیه آمــاده مشــارکت در حــل 
مشــکالت غذایــی جهــان ازجملــه 
کمک به فقیرترین کشورهاســت. ما 
توانســته ایم به طور کامل محصوالت 
غذایــی مــورد نیــاز مــردم را در بــازار 
داخلی تامین کنیم. مســکو می تواند 
مســائل امنیــت غذایــی جهــان را هم 
حــل کنــد. قصــد داریــم فرصت هــای 
صادراتــی را هــم افزایــش دهیــم.

)خبرگزاری تاس(

تجمعمیلیونیمردمیمن
همزمان با روز میالد حضرت محمد)ص( به روایت 
اهل ســنت)12ربیع االول(، صدهــا هزار یمنی 
در اســتان های صنعاء، صعده، حجه، ذمار، إب، 
تعز، عمران، محویت، الجوف و البیضاء و مناطق 
آزاد شده در اســتان های مأرب و شبوه خود را به 
میدان های تعیین شــده برای برگزاری جشــن 
میالد رسول اکرم رساندند و مراسم باشکوه عید 
میالد خاتم النبیین را برگزار کردند. روز شــنبه 
مصادف با 12ربیع االول در یمن بود و مردم این 
کشور در استان های مختلف که از چند روز پیش 
با آذین بندی شــهرها و روســتاها، خود را برای 
برگزاری این جشن آماده می کردند، سرانجام این 
جشن را مانند سال های گذشــته بسیار باشکوه 
برگزار کردند. خبرگزاری رسمی یمن)سبأ( نیز 
با انتشار گزارشی تصویری از حضور یمنی ها در 
پایتخت نوشت که میدان »السبعین« در صنعاء 
شاهد حضور پرشــمار مردمی بود که از مناطق 
مختلف، خــود را به این میدان رســانده بودند و 
درحالی که پارچه نوشــت بزرگ و ســفیدی که 
منقش به نامه حضرت محمد)ص(، با رنگ سبز 
بود، با دست هایشان باالی سرشان گرفته بودند، 
فریاد »لبیک یا رسول اهلل« سر دادند. پیش از آغاز 
رسمی مراســم، مردم حاضر در میدان السبعین 
با سر دادن شعار، از دشــمنان اسالم اعالم برائت 
کردند و با خواندن شعر و سرود، خوشحالی خود 

را از این روز به نمایش گذاشتند.

نقل قول جهان نما

 خبر

کیوسک

دکترین عمق استراتژیک ترکیه
درسالهاییکهاحمدداووداوغلو،وزیرخارجهترکیهبود،یعنیدهه2000،آنکاراهدفشتبدیلشدن
بهقدرتاولمنطقهبود.دلتمردانترکیهایدرسایهسقوطدولتهایتونس،مصر،لیبیویمندرپی
اعتراضهایگستردهتالشمیکردندتابااستفادهازقدرتنرم،خودرابهالگوییسیاسی،اقتصادی
وحتیفرهنگیبرایکشورهایخاورمیانهوشمالآفریقاتبدیلکنند.بنابردکترینداووداوغلو،
ترکیهبایدازطریقگسترشامنیتودمکراسیحوزهنفوذخودراتوسعهمیداد.بنابراین،زمانیکه
ناآرامیهادرسوریهآغازشد،ترکیهآشکاراازمخالفانبشاراسدحمایتکردهوتالشکردتادولت
اوراسرنگونکند؛سیاستیکهبهتدریجباعثتشدیداختالفاتآنکارابانزدیکترینمتحدانش
شد.دراینمیانهمزمانبابقایدولتاسددرسوریه،نظامیاننیزدرمصرباکودتاعلیهمحمدمرسی
رئیسجمهوریاینکشورکهموردحمایتآنکارابود،رویاهایترکیهبرایبازطراحیخاورمیانهرا
نابودکردند.ازاینپسبودکهدکترینسیاستخارجیداووداوغلوقدرتونفوذکاربردیخودرا

درصحنهسیاستخارجیترکیهازدستداد.
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گرینویچ

رکوردشکنی تاريخی 

رکوردهای زیادی در ورزش هســتند که دهه هاست 
 ورزشکاران را وسوســه می کنند و آنها را به  خویش 
می خوانند. یکی از آنها، رکورد یک ساعت رکاب زدن 
در دوچرخه ســواری است که شکســتن آن ، اعتبار 
زیادی برای دوچرخه سواران به همراه خواهد داشت. 
این رکوردها گاهی چند دهه دست نخورده می مانند 
اما ممکن اســت به یکباره مورد توجــه زیادی قرار 
بگيرند. رکورد جهانی یک ساعت رکاب زدن یکی از 
آنهاست که در همين یک دو ماه اخير، 2 بار شکسته 
شده است. دیروز، فيليپو گانا، دوچرخه سوار ایتاليایی 
توانست در یک ساعت، مسافت 56کيلومتر و 792متر 
را رکاب بزنــد که رکورد جدیدی به شــمار می رود. 
این رکورد، همين ميانه تابستان توسط دان بيگهام 
هم تيمی او شکسته شده بود؛ بيگهام در یک ساعت، 
55کيلومتر و 548متر رکاب زده بود. این رکوردگيری 

با یک دوچرخه مخصوص انجام شده است.

دریچهایبهاقیانوسیخزده

يافتن حلقه در دل توفان 
 

توفان ایان در آمریکا، زندگی ميليون ها نفر را به هم ریخته و 
چنان شهرهای کاليفرنيا را گرفتار و آشفته کرده که احتماال 
هفته ها و ماه ها طول خواهد کشــيد تا اوضاع به روال عادی 
برگردد. با این حال، توفان، دســت کم بــرای یک نفر، فایده 
داشته است؛ خانم اشــلی گارنر چند روز قبل از توفان، حلقه 
ازدواجش را گم کرده بود و چند روز تمام خانه و زندگی اش 
را زیرورو کرده بود تا این دارایی عزیــز را پيدا کند. اما تمام 
تالش هایــش بيهوده بود. نــه او، و نه تيم جســت و جویش؛ 
متشکل از همسر  و 3 فرزندنش نتوانسته بودند ردی از حلقه 
پيدا کنند و خانم گارنر دیگر پذیرفته بود که این نشان شيرین 
ازدواج پایدارش، برای هميشه گم شده است. با این حال وقتی 
توفان به شهرشان زد، دیگر به این مسئله فکر نمی کرد. آنها 
وقتی توفان محله شان را در نوردید در خانه ماندند و بعدا که 
هوا صاف و آرام شــد، برای تميز کردن به هم ریختگی شدید 
حياط، این بار تيم آواربرداری تشــکيل دادند. همســر خانم 
گارنر، در حال جابه جایی شــاخه های شکســته درخت بود 
که چشــمش به یک چيز براق افتاد و وقتی دقت کرد حلقه 
همسرش را پيدا کرد. خبر پيدا شدن حلقه، در شرایطی که 
توفان زندگی ميليون ها نفر را به هــم ریخته، مایه دلگرمی 

خيلی ها شده و بازتاب زیادی داشته است. 

خشکی به اسکاتلند رسید 
 

تغييرات اقليمی، چنان بالیی بر ســر کــره زمين آورده 
اســت که برخی ویژگی هــای ســنتی و تاریخی برخی 
کشــورها، در حال از بين رفتن هســتند. اسکاتلند، یکی 
از این کشورهاست، ســرزمينی که درداستان ها و فيلم ها 
و تصاویر، تر بودن و پرآب بودن از آن برداشــت می شود، 
حاال اوضاع بدی دارد. در واقع اوضاع آنقدر بد است که این 
کشور، برای چهارمين بار در 6 سال اخير، تمام برف هایش 
را از دست داده است. منطقه اسفينکس در اسکاتلند،  که 
به صورت تاریخی به خاطر حفظ برف هایش در تمام سال 
شهرت دارد، چند سال پيش برای نخستين بار بعد از مدتی 
طوالنی تمام برف هایش را در تابستان از دست داد. برخی 
می گفتند این مسئله استثناست اما امسال، برای چهارمين 
بار در 6 سال گذشــته، تمامی برف های این منطقه ذوب 
شده است. این در حالی اســت که این منطقه، در3 قرن 
اخير تنها 9بار شــاهد ذوب شــدن تمامی برف هایش در 

تابستان بوده است.

 باشگاه
نویسندگان

دوشنبه

   »ترها« و »ترین«ها 
و رسانه ها

دنيای امروز مــا، دنيای اطالعات 
و ارتباطات و البته رسانه هاست. 
رســانه ها هم که انــواع ریز و درشــت دارنــد و همه جوره 
زندگی های ما را تحت الشــعاع قرار می دهند. اما رسانه ها با 
ذهن و دنيا و سبک زندگی ما چه می کنند؟ این همان چيزی 
است که پژوهشــگران ارتباطات و رسانه و...، بارها و بارها به 
سمت و ســویش رفته اند تا درباره اش بيشتر تحقيق کرده و 

بيشتر پژوهش کنند و به عمق ماجرا بيشتر پی ببرند.
یکی از عجيب ترین و خاص ترین تأثيراتی که رسانه ها روی 
مغز و ذهن ما می گذارند، بحث مقایســه اســت. در این باره 
بسيار گفته اند و حتی ما نيز بسيار گفته ایم. رسانه ها معموال از 
تکنيک بزرگ نمایی به شدت استفاده می کنند تا منظورشان 
را برسانند و هدف شان را پيش ببرند. مثال یکی از مواردی که 
درباره اش بزرگ نمایی می کنند، بحث افراد به شدت موفق و 
البته چهره ها و تا حدودی ورزشکاران و سلبریتی هاست. در 
واقع یکی از تأکيدات رسانه ها، بحث »ترین ها« است؛ یعنی 
در هر حوزه ای به دنبال ترین ها هستند؛ بزرگ ترین بازیگر، 
بزرگ ترین تاجر، بهترین فيلم ها، بزرگ ترین ورزشــکاران، 
ســریع ترین دونده، بامزه ترین کمدین و... به واقع با عطف و 
توجه به عنصر رکوردهــا و ارزش خبری بزرگی و همچنين 
شهرت و ندرت و استثنا، سعی می کنند که مطالب شان را به 
خورد ما بدهند. حاال کاری به فرایند این قصه نداریم؛ بحث 
ما نتيجه کار است، اینکه تمرکز کرده اند روی »ترین ها«. این 
تمرکز در درازمدت و حتی در زمانی نه چندان  طوالنی، باعث 
می شود تا مدام خودمان را با این افراد مقایسه کنيم. به نوعی، 
رسانه ها درگير الگوسازی از این افراد هستند و طبيعی است 

که روی ما اثرگذار خواهد بود.
به عبارت بهتــر، ما معموال پيــرو تأثيراتی کــه از این روند 
رسانه ها دریافت می کنيم، دوست داریم که »ترین« باشيم 
یا جزو »ترین ها «، این، همان نکته ای است که انرژی روانی و 
احساسی زیادی از ما می گيرد. اما چرا از ما انرژی می گيرد؟ 
چون که اصل این مقایسه و ماجرا و ماهيت این ميدانی که 
برای رقابت انتخاب کرده ایم، به شدت انرژی بر است؛ چراکه 
اساسا واقعی نيســت. اما چرا واقعی نيست؟ چون که ما هم 
خط آغازی را انتخاب کرده ایم که یکسان نيست، هم افرادی 
را انتخاب کرده ایم برای مقایســه که با ما یکسان نيستند و 
هم در مسيری هستيم که مشــخص نيست درست است یا 
نه. همين ها باعث می شوند تا ما با پدیده ای واقعی و طبيعی 
روبه رو نباشيم و به واســطه تمرکز روی پدیده های خيالين 
و توهمی، هميشــه در حال رنج و خستگی روحی و روانی و 

احساسی باشيم.
به واقع ماجرا درست مثل ماجرای رؤیا و هدف می ماند؛ رؤیا 
یعنی هدف هایی که صرفا تصور می شــوند و هيچ فوریتی و 
زمانی برای رسيدن شــان وجود ندارد. بــه واقع رؤیا، همان 
ایده آرزوست. آرزو هم به قول فالســفه، چيزی است که از 
نظر عقالنی، مقدمات رسيدن به آن فراهم نيست. یعنی من 
االن یک آدم خسته و استخوانی و الغر هستم که کال عادت 
به ورزش منظم و ثبات قدم در این زمينه نداشته ام، یک دفعه 
تصميم می گيرم که قوی ترین وزنه بردار جهان بشوم. البته 
روی کاغذ شاید این امر شــدنی باشد، اما از نظر عقالنی این 
درســت نيســت و به خاطر همين یک رؤیا و یک آرزوست. 
آرزوها نيز سراسر کاهنده و خورنده انرژی های ما هستند و ما 
را بيشتر خسته می کنند. اما هدف، چيزی است که متناسب 
با دستاوردهای قبلی مان انتخاب کرده ایم و از نظر عقالنی نيز 
شدنی به نظر می رسد. یعنی مقدمات و گام های اوليه آن کامال 
عقالنی است. مثل اینکه االن یک مغازه با دو کارگر دارم، ولی 
تصميم گرفته ام مغازه ای دیگر با همين کســب وکار ایجاد 
کنم و دو کارگر دیگر اضافه کنم. این، با توجه به تجربه هایی 
که قبال داشته ام شــدنی به نظر می رســد؛ درحالی که اگر 
می خواســتم کارخانه ای با دو هزار آدم راه بيندازم، شدنی 

به نظر نمی رسيد و بيشتر یک خيال پردازی بود.
خب، تا بدین جا نتيجه چنين است که اگر می خواهيم یک 
»ترین« باشــيم یا جزو »ترین ها« قرار بگيریم، مدام خسته 
می شویم و انرژی مان را از دســت می دهيم. چرا که هم آدم 
مقایسه و هم مسير مسابقه و هم خط آغاز آن و... غيرواقعی و 
غيرعقالنی است و این کار بيشتر یک رؤیاپردازی است. پس 
برای کســانی که می خواهند پيش بروند و به توسعه فردی 
برسند، چه اتفاقی باید بيفتد که نه کاهنده و خورنده انرژی 
و احساسات و... باشــد و نه غيرعقالنی؟ تنها راه حل ماجرا، 
حذف یک »ی« و »ن« است؛ یعنی ترین تبدیل به تر می شود. 
یعنی شما تصميم می گيرید که یک آدم منظم تر باشيد، نه 
منظم ترین آدمی که در این شهر و کسب وکار هست؛ یعنی 
شما تصميم می گيرید که صبورتر باشيد، نه صبورترین آدم. 
وقتی شــما تصميم می گيرید که در یک حــوزه ای »...تر« 
باشيد، یعنی که نسبت به گذشته خودتان در حال مقایسه 
و مسابقه هستيد و این بهترین اتفاق است. همه  چيز شدنی 
است و معقول؛ همه  چيز قابل چرتکه انداختن و دودوتا چهارتا 
کردن است. اما وقتی تصميم می گيرید که خواننده ترین و 
ورزشــکارترین و منظم ترین و بيشترین و... باشيد، خودتان 
را وارد باتالقی می کنيد که عمال فقط باعث فروتر رفتن تان 

می شود؛ نه فراتر رفتن تان.
شاید مقایســه بين تر و ترین بودن، چندان برای شما نکته 
عجيبی نباشــد، اما به واسطه پشتوانه فلســفی و ذهنی و 
اجتماعی و... که دارد، به شدت تعيين کننده است. رسانه ها 
مدام به ما می گویند این جماعتی که »ترین ها« را تشکيل 
می دهند، الگوهای خوبی هســتند؛ حتی اگر نخواهند که 
مســتقيم این حرف را بزنند. پس ما الجرم به سمت و سوی 
»ترین« بودن می رویم. این درحالی است که »ترین« بودن 
یک فریب و ســراب تمام عيار اســت. نقطه مقابل آن »تر« 
بودن است؛ یعنی شما نسبت به وضعيت قبلی خودتان کمی 
بهتر می شوید؛ چيزی که هم شدنی است، هم عقالنی، هم 
قابل اندازه گيری و تعقيب کردن. در این صورت رســانه ها 
نمی توانند تأثيری روی شــما بگذارند و یک سبک زندگی 
متعادل و ســالم و خوب خواهيد داشــت؛ که در آن خبری 
از انرژی خواری و احســاس خواری نيســت. غالبا با چنين 
شيوه هایی اســت که به جنگ روانی رسانه ها می شود رفت 
تا کمترین اثر را در ســبک زندگی های مــا بگذارند. به نظر 

می رسد راه حل های جالب و کارسازی هم باشند، نه؟

حافظ

صالِح کار کجا و مِن خراب کجا
ببین تفاوِت ره کز کجاست تا به کجا

عکس های بی نظير لــورن بایه ســتا از عمق 
اقيانوس منجمد شمالی، نه تنها مناظر بدیعی از 
این خلوتگاه های بکر طبيعت را به جهان بيرون 
داده که باعث شده تا برخی گونه های جدید موجودات هم کشف 
شوند. البته تالش های شگفت انگيز او و غوص های خطرناکش 
به عمق دریاهای یخ زده، باعث شده است تا مجموعه عکس های 
او از دریاهای شمالی، جایزه مسابقه »عکاس سال طبيعت« را 

برای این عکاس به همراه داشته باشد.
رئيس هيأت داوران این مســابقه، گفته است که هيچ عکاسی 
پيش از این نتوانسته چنين »جعبه گنجی« را، آن هم فقط از 

اقيانوس منجمد شمالی، دور هم گرد آورد.
بایه ستا که زیست شناس و عکاس حرفه ای زیر آب است، 2 سال 
را صرف عکاسی از اعماق اقيانوس منجمد شمالی کرده است. 
او در مجموع 32بار به دل آب های سرد اقيانوس منجمد شمالی 
زده اســت که یکی از این غوص ها، عميق ترین و طوالنی ترین 
اکتشاف زیر آبی در این اقيانوس به شمار می رود. او تجربه زدن 
به دل آب های اقيانوس منجمد شمالی را با رفتن به غار مقایسه 
کرده است؛ »درست مثل این اســت که به دل یک غار تاریک 

و ترســناک بروید. با این تفاوت بزرگ که شانس گم شدن در 
اینجا،  به  مراتب بيشتر است.«

مجموعه عکس او با نام زیر یخ اقيانوس منجمد شمالی، تنوع 
زیستی شگفت انگيز در دل آب های ســرد شمال کره زمين را 

آشکار کرده است.
او در ایــن عکس ها، چنــد گونه جدید زیســتی از جمله یک 
گونه اژدهاماهی را ثبت کرده اســت. او گفته ثبت عکس این 
موجودات،  به  شدت سخت بوده است. او برای ثبت عکس این 
ماهی خاص، از یک شکاف در یخ های شرق اقيانوس به زیر آب 
رفته و ساعت ها در آب های منجمدکننده مانده تا موفق به ثبت 
این موجود عجيب شود. دمای آب در بسياری از سفرهای او به 
زیر دریا،  حدود یک درجه سانتی گراد بوده و بایه ستا گفته است 
که بارها چنان درد و ناراحتی ای را تجربه کرده که می خواسته 

کارش را نيمه کاره رها کند.
موجوداتی که در اقيانوس منجمد شــمالی زندگی می کنند، 
دچار پدیده ای به نام گيگانتيسم قطبی هستند و به همين خاطر، 
در مقایسه با خویشاوندان خود در دیگر نقاط زمين، از اندام های 
بزرگ تــری برخوردار هســتند و عمال در مقایســه بــا آنها، 

عظيم الجثه به شمار می روند؛ درست مثل یک عنکبوت دریایی 
در این اقيانوس که بــه خاطر بزرگی، اندام هــای داخلی اش، 
در پاهایش قرار دارند. بایه ســتا در این مجموعه،  عکس های 

بی نظيری از این عنکبوت گرفته است.
او پيش از این هم به خاطر عکس هایش از زندگی زیر دریا، برنده 
این جایزه شده است. او سال گذشــته)2021( این جایزه را از 
آن خود کرده بود. او و تيمش، 5سال را در آب های فاکاراوا در 
پلينزی فرانسه سپری کرده بودند تا استتار گروهی موجودات 

زیردریایی را به تصویر بکشند.
موزه طبيعی لندن، برای انتخــاب بهترین های خود در رقابت  
عکاسی طبيعت، کاری بسيار بزرگ و فشــرده دارد و برنده را 
از بين ده ها عکاس سرشناس انتخاب می کند. در مسابقه سال 
گذشته، 50هزار عکس از 95کشور به این موزه فرستاده شده 

بود تا در رقابت شرکت کند.
روز کيدمن کاکس، رئيس هيأت داوران جایزه، درباره انتخاب 
مجموعه عکس های بایه ســتا از زندگی زیــر آب در اقيانوس 
منجمد شمالی گفته اســت: »غنا و تنوع این مجموعه عکس 

زیرآبی واقعا فوق العاده است.«

تقویم/ سالروز

سکوت های طوالنی آقای نویسنده

بی تعارف و تکلف ، مثــل همین متن 
کوتاهی کــه می بینید. مــا منتظريم 
 تا نوشــته هايتان درباره مســائل روزمره، مشــکالت و

دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور 
و طراحی هم هســتید 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. 

فراخوان

عیسی محمدی
روزنامه نگار

خوشــبختی در نظر تــو طبعاً تنهــا در این 
می تواند باشــد که مقدار زیــادی کار بيرون 
بدهی، کارهایت را ببينند، تحســين کنند یا از آن بد بگویند. خب، 
پذیرفته شدن در سالن، وارد شدن در گردوغبار ميدان نبرد، تصاویر 
دیگری کشــيدن و بعد به من بگو همين کافی است؟ اگر چنين شد 
آخر سر تو راضی می شــوی؟ گوش کن. کار همه وجود مرا در اختيار 
خود گرفته اســت. ذره ذره مرا از مادرم، از همسرم و از همه  چيزهایی 
که دوستشــان دارم گرفته اســت. مثل کرمی که در کاسه  سر آدم 
بيفتد، مغز را بخورد، راهش را به تنه و اندام ها باز کند و سراســر تن 
را بخورد. لحظه ای که صبح از رختخواب بيــرون می آیم، کار در من 
چنگ می اندازد و بی آنکه مجالم بدهد تا نفسی تازه کنم بر پشت ميز 

ميخکوبم می کند.

محدثه: جریان چيه؟
رامتين: مــن قبــال ازدواج کردم ولــی االن تو 

کش وقوس طالقيم.
محدثه: بچه  ام دارین؟

رامتين: نه، اصن زیر یه سقف زندگی نکردیم.
محدثه: پس چرا جدا شدین؟

رامتين: به درد هم نمی خوردیم.
ساناز: از کجا معلوم من به دردت بخورم؟

رامتين: تو دیدیش... به من ميومد؟
ساناز: آره... چش بود؟

رامتين: از این زنایی که از صب تا شــب تو آشپزخونن...من زن می خوام پا 
باشه باهام.

ساناز: من باهات پام، ولی مشکل اینه که اخالق زن تو آشپزخونه رو ندارم. 
چيزی که تو می خوای شــتر، گاو، پلنگه! شــما زن امــروزی می خوای با 

روحيات زن دیروزی.
رامتين: احترام جزء روحيات زن دیروزه؟

ساناز: احترام یعنی چی؟ یعنی هرچی تو گفتی من بگم چشم؟

امیل زوال

روح اهلل حجازی

شاهکار

دیالوگ

بوک  مارک

زندگی مشترك آقای محمودی و بانو

نگاه

وقتی که آدم های نمایش از کلمه ها نه برای 
ارتباط که به عنوان اســلحه استفاده کنند، 
طوری که بتوانی ترس هاشان را مجسم کنی، 
درست به اندازه آنها احساس ناامنی کنی، 
چشمت بيفتد به تنها »در« گوشه اتاق ولی 
ناامنی محيط بيرون اتاق تو را متقاعد کند 
که همان جا بایستی، یا شاید متوسل شوی 
به ســکوت؛ یعنی داری یکی از 29شاهکار 

»هارولد پينتر« را می بينی.
اصــال وقتی کــه تواتــر واژه )مکــث( در 
نمایشــنامه ای از حدی فراتر رفت، به ویژه 
که تمام ماجرا در یک اتــاق و بين 3-2نفر 
بگــذرد، می توانی بدون نــگاه کردن روی 
جلد، اسم نویسنده اش را حدس بزنی. پينتر 
مثل همه غول های انگليســی ادبيات، مثل 
شکســپير و مثل دیکنز واژه های جدیدی 
به فرهنگ هــای ادبيات جهــان وارد کرد. 
»فضای پينترســک« )  Pinteresque( و 
سبک منحصر به فردش، »کمدی تهدید« با 
نمایشنامه های او مثل »اتاق«، »سرایدار«، 
»جشن تولد«، »بازگشت به خانه« و... وارد 

ادبيات نمایشی شد.
پينتر خــودش هــم نمی داند چــه اتفاق 
لعنتــی ای زندگــی اش را تحت تأثير قرار 
داد. از نظر او تنها چيــزی که ارزش گفتن 
دارد، این است که در 13سالگی عاشق شده 
است. او درباره آثارش می گوید: »2تا آدم، 
در یک اتاق، اغلب ذهن مرا به خود مشغول 

می کنند. در صحنه پــرده باال می رود، 
اتاقی اســت و 2 تا آدم در آن و این 

برای من به صورت  ســؤالی قابل 
تعمق در می آید. بر این 2 نفر چه 

خواهد گذشت؟ آیا در باز خواهد شد و کسی 
به درون خواهد آمد؟«

با وجود این، نوبل ادبيات 2005خيلی ها را 
شگفت زده کرد. با وجود رقيبان سرسختی 
مثل »اورهان پامــوک« ترک و »آدونيس« 
ســوری، نوبل را دادند به »هارولد پينتر« 
انگليســی و این یعنی دومين نوبل ادبيات 
در مدت کمتر از 5ســال برای ادبيات نوی 
انگليــس. خيلی ها بــا آرامــش خاطر این 
مسئله را به گرایش های سياسی پينتر ربط 
دادند؛ به آن انتقادهای صریحی که نسبت به 
سياست های آمریکا در جنگ عراق داشت. 
ولی بنياد نوبل در بيانيه خود نوشت:»پينتر 
تئاتر را بــه اصالت خــود برگرداند؛ فضایی 
محصور و دیالوگ هایی غيرقابل پيش بينی«.

  سرطان مری پينتر نگذاشت که در مراسم 
اهدای جوایز شرکت کند و بيانيه اش به نام 
»هنر، حقيقت، سياست« را هم ضبط کرد و 
به استکهلم فرستاد. پينتر سخنرانی اش را 
اینطور شروع کرد: »در سال 1958 نوشتم: 
تشخيص بين اینکه چه چيز واقعی و چه چيز 
غيرواقعی است، ســخت نيست، همينطور 
بين چيزی که درســت اســت و چيزی که 
غلط است. الزم نيست چيزی درست باشد 
یا غلط، می تواند هم درست باشد هم غلط. 
اعتقــاد دارم که این تأکيدهــا هنوز هم در 
کشــف واقعيت از طریق هنر، کاربرد دارد؛ 
بنابرایــن به عنوان یــک نویســنده از این 
تأکيدها حمایت می کنم ولی 
به عنوان یک شــهروند باید 
بپرسم: درست چيست؟ 

غلط چيست؟«
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 جراحی چاقی
 آخرین راه باشد

چاقی، معضلی که این روزها خیلی ها را گرفتار 
خود کرده و باعث شــده تا ایــن افراد برای 
خالصی از آن دست به دامن راه های مجاز و 
غیرمجاز کاهش وزن برونــد؛ از ورزش های 
سخت گرفته تا جراحی های خطرناک. البته 
اغلب این افراد برای رهایــی از وزن اضافه 
همــان اول راه گزینه جراحــی را انتخاب 
می کنند و غافل از خطراتی که ممکن اســت 
برایشان داشته باشد زیر تیغ جراحان می روند. 
موضوعی کــه دکتر حمیدرضا ســبحانی، 
متخصص تغذیه به آن خرده گرفته و می گوید 
این بزرگ ترین اشتباه عاشقان الغری است. 
در گفت وگو با این پزشــک متخصص بیشتر 
درباره مضرات الغری بــا جراحی صحبت 

کرده ایم.

چه شــد که چاقی امروز به عنوان 
یک چالش زندگی خیلــی از افراد جامعه را 

تحت تأثیر خود قرار داده است؟
عادت های غذایی بــد در کنار فعالیت های بدنی 
کم باعث شده اســت که مردم امروز با چالشی 
به نام اضافــه وزن یا همان چاقی روبه رو شــوند.

شــیوع چاقی و اضافه وزن کودکان زیر ۱۶ سال 
در مناطق شهری ۲۳ درصد اســت که این رقم 
باالترین میزان شیوع چاقی کودکان در دنیاست. 
اگر نسل های قبل تا سن حدود ۲۵ سالگی دارای 
وزن نسبتا نرمال بودند، اما نسل جدید کودکان ما 
از ۵ یا ۶ سالگی دچار این مشکل می شوند و همه 
عمر خود را درگیر چاقی هســتند که زمینه ساز 
بروز انواع بیماری هــا مانند افزایش چربی خون، 

قند خون، کبد چرب و ... در آنها می شود.
چرا معتقدید جراحی های چاقی 

باید آخرین گزینه باشد؟
ما برای کاهش وزن هزار و یک راه حل داریم که 
مهم ترین آن اصالح برنامــه غذایی و بعد ورزش 
است. اگر هیچ یک از این برنامه ها برای فرد جواب 
نداد می تــوان در نهایت بــه جراحی های چاقی 

فکر کرد.
به نظر شما یک نســخه الغری را 

می شود برای همه تجویز کرد؟ 
هرگز، چرا که تمام نسخه های الغری با توجه به 
ویژگی هر فرد تهیه می شــود لذا برای کسی که 
دچار دیابت اســت نمی توان رژیم غذایی بدون 

قند پیچید.
نظرتان درباره شیوه های الغری 
رایج در بعضــی از آرایشــگاه ها و توزیع 

قرص هایی به این منظور چیست؟
ایــن قرص هــا معمــوال حــاوی مشــتقاتی 
شــبه آمفتامین ماننــد آنچه در شیشــه وجود 
دارد هســتند که هم اثرگذاری اش روی اشتها 
باالست هم آثار سوء دیگری ازجمله بی خوابی، 
بی اشــتهایی، اضطراب، پرخاشگری، تپش قلب 

و... ایجاد می کند.
چالش اساســی پیش روی جامعه 

آرزومند الغری را چه می دانید؟ 
بی اعتمادیشان به پزشکان متخصص و بهره گیری 
از خدمات ارزان قیمت مراکزی که هیچ تخصصی 
در این زمینه ندارند. از آرایشگاه های زنانه گرفته تا 
سالن های ورزشی همه و همه ازجمله چالش های 
اساســی آرزومندان الغری اســت؛ آرزویی که 

متأسفانه خیلی ها را به کام مرگ کشانده است.
به نظر شــما چند درصد الغری ها 

منجر به مرگ می شود؟ 
با توجه به اینکه فعالیت اکثر مراکز مورد اشــاره 
غیرقانونی است و در ثانی مردم اطالعی از اثرات 
منفی داروها ندارند، نمی توان آمار و ارقامی از این 
بخش عرضه کرد.متأسفانه این روزها بیشترین 
دلیل مرگ در عمل جراحی زیبایی به این دلیل 
است که جراح صالحیت حرفه ای این کار را ندارند 

یا این کار را به تکنیسین ها خود می سپارند .
 به همین دلیل، موارد زیــادی از خونریزی های 
شدید یا سوراخ شــدن احشــای داخلی بر اثر 
جراحی های زیبایی مثل پیکرتراشی را می بینیم 
که همین امر موجب فوت بیمار می شوند و مسلم 
است که اگر این اقدامات توسط پزشک متخصص 
یا فوق تخصص و شناخته شده انجام شود، شاهد 
این موارد حاد نخواهیم بود. عواملی مانند عفونت، 
سوختگی پوســت و نابودی پوست و آمبولی نیز 
از عوارض اعمال جراحی است که اگر دقت الزم 
و توجه به نکات مهم در مــورد هر عملی وجود 
داشته باشــد، میزان این عوارض کمتر می شود.

تمام جراحی ها دارای درجاتی از خطر هستند که 
به صورت غیرمنتظره رخ می هد. به همین دلیل 
است که همیشه توصیه می شود که قبل ازهرگونه 
اقدام برای جراحی ازتجربه جراح و به روز بودند 
دستگاه های اتاق جراحی اطمینان خاطر کسب 
کنید. همچنین، درجلسه حضوری مشاوره، تمام 
سؤاالت و ابهامات مربوط به جراحی را از پزشک 
خود بپرسید و با یک دید واقع بینانه برای جراحی 
آماده شــوید. در جلسات و مشــاوره حضوری، 
پزشــک تالش می کند تا یک آمادگی ذهنی در 
بیمار ایجاد کند و عوارض و هشدارهای ضروری 

را به او گوشزد  کند.
و توصیه شــما برای کسانی که 
دوســت دارند به دور از هرگونه خطر جدی 

الغر شوند؟
جراحی را آخرین انتخاب خود قرار دهند و بعد از 
رسیدن به این مرحله برای پیشگیری و کاهش 
خطرات و احتماالت مرگ حین انجام جراحی، 
توصیه می شود در انتخاب پزشک متخصص خود 
دقت بیشتری داشته باشید و سعی کنید بهترین 
کلینیک جراحی و همینطور پزشک معتبر را با 
انجام تحقیقات بسیار زیاد برای انجام عمل زیبایی 

خود انتخاب کنید.

گپ

برمودای الغری 

هر چه دلت می خواهد بخور، رمز و راز الغری پیش 
ماست! این شــعار اکثر مراکزی است که عاشقان 
الغری را به سمت و ســوی خود جذب می کنند. 
گرچه هنوز خیلی از شبکه های ماهواره ای استفاده 
از شــلوار و شــلوارک و گن و... را راه موفق کاهش 
عجیب و غریب وزن در تبلیغات شان می خوانند اما 
دوستداران الغری برای اینکه از دست چربی های 
اضافه و وزن باالی شان خالص شوند یکی از ۳ضلع 
مثلث مرگ را برای این کار انتخاب می کنند؛ مثلثی 
که چند سال پیش از سوی وزارت بهداشت معرفی 
شد تا هم زنگ خطر الغری به قیمت از دست دادن 
جان را در کشــور به صدا درآورد هم یک جورهایی 
به مراکــز فعال در ایــن ۳ضلع هشــدار دهد که 
فعالیت شان زیر ذره بین وزارت بهداشت است. البته 
وزارت بهداشت ضمن تشریح عملکرد این ۳ضلع 
مرگ در الغری از بازار پررونق مشاغلی که در حاشیه 
این عرصه شکل گرفته اند پرده برداشت؛ مشاغلی که 
هر روز با تبلیغات پررنگ و لعاب، دلباختگان الغری را 
به سمت و سوی خود می کشند. این بازار در تمامی 
شــهرها به خصوص کالنشهرهای کشــور از رونق 

بیشتری برخوردار است.

الغری؛ رؤیایی در باشگاه های ورزشی
 باشــگاه های ورزشــی یکی از ۳ضلع این مثلث 
مرگ هســتند؛ مراکزی که بیشتر در بخش زنانه 
به فعالیت های کاهش وزن غیراصولی می پردازند. 
علیرضا سجادی، از کارشناسان اجتماعی می گوید: 
رؤیای تناســب اندام در کنار تبلیغات رنگارنگ 
ماهواره ای باعث شده تا جوانان بی حوصله تر از هر 
زمان دیگر به دنبال کاهش وزن باشند. او با اشاره به 
بازار پررونق باشگاه های ورزشی در مناسبت های 
خاص از حضور جوانان عالقه مند به کاهش وزن 
می گوید: »زنان و دختران غافل از عواقب داروهایی 
که به صورت غیرقانونی در این مراکز عرضه می شود 
آنها را مصرف کرده و باعث به خطر افتادن جان شان 
می شوند. دستگاه های ورزشی شوک واردکننده 
و داروهای مرکب از مواد مخــدر از جمله عواملی 
هستند که جان ورزشــکاران عاشق الغری را در 
سالن های ورزشی تهدید می کنند.  مرگ سپیده، 
دختر جوانی که ســال 9۱به امیــد الغری راهی 
یکی از این باشگاه ها شــده بود، نمود عینی این 
قصه است. کسی که از ترس ترک نامزدش به خاطر 
اضافه وزنش در یکی از باشگاه های ورزشی ثبت نام 
کرد اما به محض اتصال دستگاه الغر کننده به بدن 
به دلیل وارد شدن شوک زیاد به بدنش ایست قلبی 
کرد و جان خود را از دست داد؛ قصه ای که لهراسب 
عالمی، از رفتارشناسان اجتماعی، علت وقوع آن را 
عالوه بر اعتماد به نفس پایین، هجمه روانی تبلیغات 

رنگارنگ در مورد الغری در جامعه می داند.

می خواهی الغر شوی خرج کن
 می گویند می خواهید اندامی ورزیده و زیبا مثل 

ســلبریتی های بدنسازی و... داشــته باشید باید 
کمی سر کیسه را شل کنید. شنیدن این جمالت 
در باشگاه های ورزشــی دیگر امروز خیلی دور از 
انتظار نیست مخصوصاً اگر کالنشهرنشین باشید 
و باشگاه های ورزشی شهرتان در بهترین نقاط آن 
مستقر باشد.  فرامرز، جوان ۳4ساله شیرازی است 
که چند سال گذشته در اثر مسمومیت به سبب 
مصرف داروهای الغری در یکی از باشــگاه های 
ورزشی این شهر راهی بیمارســتان شد. او برای 
کاهش 40کیلویی وزنش به پیشنهاد مربی مصرف 
سوماتروپین را شروع کرده بود؛ داروی چربی سوزی 
که او را راهی بیمارستان کرد.  او می گوید: آنقدر 
از وزن زیادم خســته بودم که با وجــود اطالع از 
غیرمجاز بودن داروی فوق به مصرفش تن دادم و 
در نهایت نه تنها دردی از چاقی من درمان نشد که با 
مشکالت بسیار جسمی هم روبه رو شدم. ابراهیمی 
توضیح می دهد: با احتساب پول داروها و برنامه ها 
و خدماتی که باشــگاه های ورزشی به نام الغری 
عرضه می کنند هر فرد باید برای الغری رؤیایی در 
این مراکز چیزی حدود ۳تا4میلیون تومان در ماه 
هزینه کند، البته بدون هیچ تضمینی که کارتان به 

بیمارستان کشیده نشود.

آرایشگاه های زنانه؛ ضلع دوم مثلث مرگبار 
الغری

الغری تضمینی به سبک بعضی آرایشگاه های زنانه 
در ضلع دوم مثلث مرگ بــرای الغری قرار دارد. 
فعالیت پررنگ آرایشــگاه های زنانه در این بخش 
در نوع خودش بی نظیر است؛ موضوعی که فرحناز 
بزرگی، حقوقدان، درباره آن می گوید: متأسفانه 
پرونده های زیــادی در محاکم قضایی وجود دارد 
که در آن بعضی از آرایشگاه های زنانه فعال در حوزه 
الغری به جرم کشف مواد مخدر شکایت شده است. 
حرف های این حقوقدان را کارشناسان حوزه مبارزه 
با مواد مخدر، هم تأیید کرده و می گویند:»متأسفانه 
در سبک الغری آرایشــگاه های زنانه، شیادها با 
عرضه انواع مواد مخدر ازجمله شیشه به داوطلبان، 
باعث اعتیاد زنان و دختران می شوند.« او با اشاره به 
افزایش روزافزون فعالیت آرایشگاه ها در این حوزه 
ادامه می دهد:» در برخی از آرایشــگاه های زنانه 
شهرهای بزرگ که در حوزه الغری فعال هستند، 
هر روز قربانیان زیادی اسیر دام اعتیاد می شوند.«

الناز، دختری ۲۶ســاله ای اســت که در یکی از 
کمپ های ترک اعتیاد دوره پاکی خود را سپری 
می کند. او   دانشجوی مهندسی عمران بوده بشود و 
همه آرزوهایش را در پی مصرف یک داروی الغری 
در یکی از آرایشگاه ها به جا گذاشت، دارویی که او 
را کم کم از خود بیگانه و به مواد مخدر وابسته  کرد 
تا جایی که درس و دانشــگاه را رها کرد و به یک 
کارتن خواب تبدیل شد.  او خودش می گوید: »خدا 
را شاکرم که بعد از ۵سال از بند اعتیاد رها شدم. 

حاال می فهمم که به هر قیمت نباید الغرشد.«

بخورید و بیاشامید، نگران چاقی نباشید 
در ضلع سوم مثلث مرگ به خاطر الغری، تبلیغات 
شــبکه های ماهواره ای دیده می شــود. تبلیغات 
پر سر و صدایی که تا کنون هزینه های زیادی را روی 

دست عالقه مندان الغری گذاشته اند. از قرص های 
الغری گرفته تا پودرهایی که قرار است یک ماهه 
کاری کنند کارســتان. قرص های گیاهی با منشا 
مواد مخدر هم در این میان جای خود را دارند. دکتر 
علیرضا امیدی، از متخصصان تغذیه می گوید:گرچه 
این روزهــا روش های علمــی و تخصصی خوبی 
برای کاهش وزن معرفی شده و مردم می توانند با 
مراجعه به مراکز متخصص نسبت به کاهش وزن 
خود اقدام کنند اما گرایش اغلب مردم به داروهای 
ناشناخته ای که از شــبکه های ماهواره ای تبلیغ 
می شود به یکی از دغدغه های جامعه تبدیل شده 
اســت؛ داروهایی که به اذعان کارشناسان حاوی 
مواد مخدر و استفاده مدام از آنها زمینه ساز اعتیاد 
در فرد است. البته این تبلیغات سیاه به عده ای از 
عطاری ها هم جسارت داده تا به نام فروش داروهای 
الغری جوانان را اسیر دام اعتیاد کنند؛ نقشه پلیدی 
که رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ 
هم ۲ماه پیش پرده از آن برداشــت و اعالم کرد: 
پلیس با فروش و عرضه محصــوالت غیرمجاز و 
اعتیادآور در پوشــش قرص های الغری به شدت 
برخورد می کند و مردم نباید به خاطر الغری خود 

را در دام شیادان بیندازند.

ســرهنگ ضرغام آذین با اشــاره بــه تبلیغات 
گسترده برای فروش برخی از داروهای غیرمجاز 
و مواداعتیادآور تحت عنــوان داروها و قرص های 
الغری اظهارکرد: افراد ســودجو اقــدام به تبلیغ 
مصرف و فروش این مواد در برخی محیط ها نظیر 
باشــگاه های ورزشی، آرایشــگاه ها و به خصوص 
آرایشــگاه های زنانه، عطاری هــا و... می کنند. از 
این رو به شهروندان هشدار می دهم که قرص و مواد 
خوراکی تحت عناوینی نظیر گلوریا، آلفا اسلیم، بک 
اسلیم، اسلیم فیت، بریکتون و... را که توسط عوامل 
ســودجو در جامعه در حال فروش و توزیع است 
تهیه نکنند. چرا که این مواد به دلیل آغشته بودن 
به متامفتامین یا همان شیشه به شدت اعتیاد آور 
اســت و اثرات جبران ناپذیری را در روح و روان و 

جسم فرد مصرف کننده باقی می گذارد.

معضل چاقی دامن یک ســوم جمعیت ایران 
را گرفته

به گفته دکتر عبدالرضا رفعتی، متخصص جراحی 
و متابولیک یک سوم جمعیت کشور یعنی حدود 
۲۵میلیون نفر از ایرانی ها، با معضل چاقی دست 
و پنجه نرم می کنند و میــزان مرگ ومیر به علت 
چاقی از مجمــوع مرگ ومیر به علت 4ســرطان 
اصلی ریه، روده، ســینه و پروستات بیشتر است. 
او با اشــاره به رشــد روزافزون چاقــی در میان 
کــودکان و نوجوانان ادامه می دهــد: »این افراد 
در آینده به دلیل رویارویی با شــرایط اجتماعی 
خواستار کاهش وزن می شــوند؛ خواسته ای که 
عموماً می کوشند راه رســیدن به آن را در اماکن 
غیراصولــی و غیرتخصصی چون آرایشــگاه ها، 
باشگاه های ورزشــی و شــبکه های ماهواره ای 
بیابند. صحبت از مراکزی است که وعده الغری 
ســریع را به متقاضیان می دهند اما بیش از آنکه 
آنها را به خواسته قلبی شان برسانند، به قتلگاه شان 
رهنمون می سازند. آمارها حکایت از آن دارد که 
4۳درصد مردان و ۵7درصد زنان کشور به چاقی 
مبتال هستند و تأثیرات منفی چاقی در تعامالت 
اجتماعی افراد، باعث شده تا چاق ها به هر قیمتی 
پیکر خود را برای رسیدن به اندامی زیبا به دست 

مراکز الغری بسپارند.

کالنشهرها؛ پیشتاز در چاقی
دکتــر عبدالرضا نــوروزی به عنــوان دبیر علمی 
چهارمین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایرانیان 
که اردیبهشــت ماه امسال در مشــهد برگزار شد 
می گوید: طبق بررســی های کشــوری میانگین 
شیوع چاقی بزرگســاالن در کالنشهرهایی مانند 
مشــهد، کرج و تهران بیش از ۶۵درصد است. به 
گزارش دفتــر مدیریت بیماری هــای غیرواگیر 
وزارت بهداشت، نسبت چاقی در استان ها متفاوت 
است و استان های مرکزی و شمالی آدم های چاق 
بیشــتری را در دل خود جای داده اند و به مراتب 
انجام عمل های جراحی چاقــی و فعالیت مراکز 

الغــری در ایــن اســتان ها 
بیشــتر از ســایر استان هاست.

آمار دقیقی از مراکز الغری غیرمجاز نیست
 بهروز کریمی، از پزشکان متخصص جراحی چاقی هم می گوید: متأسفانه 
بخش قابل توجهی از فعالیت مراکز الغری غیرقانونی است. همین مسئله 
باعث شده تا آمار دقیقی از فعالیت این مراکز در اختیار نباشد. به گفته او 
حتی از انجام عمل های جراحی هم در این رابطه آمار و اطالعاتی وجود 
ندارد اما نکته ای که در این میان می شود بدان اشاره کرد استان هایی است 
که فعالیت این مراکز در آنها بیش از هر جای دیگر کشور دیده می شود، از 
مازندران و اردبیل گرفته تا گیالن و سمنان و البته ناگفته نماند که تهران 

به عنوان پایتخت سهم به سزایی در این زمینه دارد.
همین تیرماه گذشــته بود که مرگ زن جوانی در یکی از کلینیک های 
زیبایی تهران حسابی خبرساز شد. همســرش در جریان تحقیقات به 
بازپرس پرونده گفته بود: »همســرم 15کیلو اضافه وزن داشت. همین 
موضوع باعث افسردگی و ناراحتی اش شده بود. خیلی سعی کرد با ورزش 
و رژیم خودش را الغر کند اما بی فایده بود. به همین خاطر با دیدن تبلیغات 
جراحی های الغری در فضای مجازی تصمیم گرفت از این طریق الغر شود. 
بعد از جست و جوهای فراوان تبلیغات الغری در یک کلینیک زیبایی به 
روش ساکشن و بدون بازگشت را پیدا کرد که داخل صفحه اینستاگرام 
نیز کلی عکس و فیلم از بیماران بود که رضایت خود را اعالم کرده بودند. 
فیلم ها و عکس ها اعتماد همسرم را جلب کرد و در نهایت با مراجعه به آنجا 
وقت عمل گرفت.« روز عمل همسرش به اتاق جراحی رفت، قرار بود عمل 

2ساعت طول بکشد اما بعد از گذشت 2ساعت خبری از همسرش نشد. 
مرد جوان ادامه می دهد: بعــد هم متوجه رفت وآمدهای مشــکوک 
تیم پزشــکی دیگری به اتاق عمل شــدم و از هرکدام درباره وضعیت 

همسرم پرس وجو می کردم پاسخ درستی نمی دادند، در نهایت هم خبر 
مرگ همســرم را حین عمل جراحی دادند. تجربه های تلخ درخصوص 
جراحی های زیبایی الغری تعدادشان کم نیست.  رؤیا هم ازجمله قربانیان 
و زخم خورده های این جراحی هاست. کسی که می گوید یکباره دچار اضافه 
وزن شدید شدم و این مسئله تأثیرات منفی زیادی در زندگی ام وارد کرد 
به حدی که حتی بیمار و مجبور به تزریق آمپول های کورتون شدم. تزریق 
این آمپول ها هم باعث اضافه وزن بیشترم شد. همین باعث شد تا به فکر 
جراحی بالون بیفتم که واقعا تجربه بدی بود. در حالت طبیعی و استاندارد 
بالون باید تا 6ماه در بدن باقی بماند اما متأسفانه دکتر من با بی تفاوتی، 
خارج کردن بالون را از داخل بدنم فراموش کرده بود! بعد از 10ماه خودم 
با او تماس گرفتم و در مورد خارج کردن بالون از معده ام سؤال کردم که 
پزشکم در کمال تعجب گفت: من این موضوع را فراموش کرده بودم! شما 
باید زودتر برای خارج کردن بالون اقدام می کردی! اکنون احتماال معده و 
روده ات با مشکل مواجه شده است. بالون بیش از حد استاندارد در معده ام 
مانده بود، موضوعی که باعث شد نه تنها این عمل به کاهش وزنم کمکی 

نکند بلکه 20کیلو به وزنم اضافه کرد.
لعیا حسین زاده، از کارشناسان تغذیه می گوید: متأسفانه این روزها در 
سایه فعالیت شــبکه های مجازی و تبلیغات پرزرق و برق کلینیک های 
الغری، مردم غافل از خطرات و تهدیداتی که دنبالشــان می کند راهی 
این مراکز می شوند و با باور وعده های پوچ و دروغین آنها مبنی بر الغری 
سریع با جان خود بازی می کنند. به گفته این کارشناس مردم نباید گول 
تبلیغات ماهواره ای یا فضای مجازی را بخورند و اگر قصد الغر شدن دارند 
با مراجعه به کلینیک های تخصصی با حضور پزشک متخصص نسبت به 

انجام این کار اقدام کنند. 

نکته

یک سوم جمعیت کشور یعنی حدود 
25میلیون نفر از ایرانی ها، با معضل 
چاقی دســت و پنجــه نــرم می کنند و 
میــزان مرگ ومیــر به علــت چاقــی از 
مجموع مرگ ومیر به علت 4سرطان 
اصلی ریه، روده، ســینه و پروستات 

بیشتر است

طبق بررســی های کشــوری میانگین 
کالنشــهرهایی  در  چاقــی  شــیوع 
مانند مشــهد، کرج و تهــران بیش از 
65درصــد اســت. نســبت چاقــی در 
استان ها متفاوت است و استان های 
مرکــزی و شــمالی آدم هــای چــاق 

بیشتری را در دل خود جای داده اند

فاطمه عسگری نیاگزارش
روزنامه نگار

ترفندهای خطرناک الغری این روزها با تبلیغات پررنگ و لعاب، افراد دچار اضافه وزن را قربانی می کند

جراحی های 
زیبایی توسط افراد 

غیرمتخصص و 
غیرمجاز، هر هفته 

منجر به حداقل 
2مرگ در کشور 
می شود. بیشتر 
پرونده هایی که 

هم اکنون در پزشکی 
قانونی مورد بررسی 
قرار می گیرد مربوط 

به کارهای زیبایی 
است که توسط افراد 
غیرمتخصص انجام 

شده است.

سهم بزرگی از 
عوارضی که به دنبال 

کارهای زیبایی ایجاد 
می شود بر عهده خود 

مراجعه کننده است 
زیرا بدون آگاهی 
و تحقیق و تنها با 

تبلیغ های فریبنده 
به یک مرکز زیبایی 

مراجعه می کنند.

قطع عصب های 
صورت، نکروز 

وسیع بافت و ایجاد 
ناهنجاری هایی که 

شاید نیاز به چندین 
عمل ترمیمی داشته 

باشد، از عواقب 
سهل انگاری در 
انتخاب درست 

پزشک است.

بعد از جراحی 
بینی، جراحی های 
چاقی از بیشترین 

جراحی های زیبایی 
محسوب می شوند 
البته بعضی از این 

عمل ها در حوزه 
درمان قرار دارد؛ 

به طور مثال افرادی 
که BMI شاخص 
توده بدنی باالی 

۳5 تا 4۰ دارند، در 
حیطه اعمال جراحی 

درمانی چاقی قرار 
می گیرند.

 قبل از جراحی چاقی 
انجام معاینات 

 ،)BMI(بالینی دقیق
میزان قدرت 

کشسانی پوست، 
وجود فتق های 

ناشناخته، مصرف 
سیگار و مواد مخدر 

و همچنین  
آزمایش های  کامل 

و بررسی تمامی 
بیماری های داخلی 
فرد، ضروری است 

که پس از آن پزشک 
فوق تخصص جراحی 
ترمیمی، نظر خود را 

اعالم می کند.

حمیدرضا علیزاده؛ 
عضو کمیسیون 

پزشکی قانونی کشور:

 پلیس؛ مقتدر
 اما مظلوم

 جای خالی 
پلتفرم جایگزین

 اتوبوس های 
نو در صف شماره گذاری

پلیس با مماشاتی که دارد تالش کرده تا 
احساسات افراد فریب خورده را کنترل کند

جایگزین مناسب داخلی یا خارجی پلتفرم های 
محدودشده  چه زمانی معرفی می شود؟

رئیس شورای شهر تهران خواستار تعیین تکلیف 
۱00دستگاه اتوبوس داخل پارکینگ شد
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امنیت، زیرســاخت و پایه تمام 

گزارش
فعالیت های اجتماعی، سیاسی، 
فرهنگی و اقتصادی است. از این 
رو می تــوان امنیت را مهم تریــن کار ویژه ای 
دانست که در هر ساختار حکومتی مورد توجه 
خاص قرار می گیرد. براســاس اصل 176قانون 
اساســی، مســئول و متولی امنیت کشــور 
شــورای عالی امنیت ملی است که ریاست آن 
برعهده وزیر کشور است. اصلی ترین بازوی حفظ 
امنیت کشور نیز نیروی انتظامی است که هم در 
شهرها و هم در روستاها ماموریت برقراری امنیت 
و آرامش را بر عهــده دارد. در دکترین امنیتی 
کشور، متولیان و مسئوالن امنیت کشور باید با 
عوامل ایجاد ناامنی برخورد جدی داشته باشند 
و در مقابل با شهروندان ارتباط و رفتاری پدرانه 
برقرار کنند. بــه بهانه هفته فراجــا با جبار 
کوچکی نژا د، نماینده مجلس به بررسی عملکرد 

این نیرو در اغتشاشات اخیر پرداخته ایم.

می گویند »احساس امنیت« از وجود خود آن برای 
جامعه ضرورت بیشــتری دارد؛ هرچه این احساس 
در جامعه تقویت شــود، امنیت نیــز پایدارتر و فضا 
برای جوالن افــراد مغرض، آشــوبگر و ناامن کننده 
جامعه تنگ تر می شــود  و مردم با آرامش بیشتری 
زیســت  می کنند. گرچه نیروی انتظامی که پیش تر 
با نام اختصاری »ناجا« شــناخته می شد و اخیرا به 
»فراجا« تغییر نام یافته است، همواره ازسوی برخی 
گروه های سیاسی و مغرضان خارجی با هجمه روبه رو 
بوده و عملکردش با بزرگنمایی برخی خطاها زیرآتش 
سنگین نقدهای غیرمنصفانه قرار گرفته است، اما این 
نیرو همواره خط مقدم مقابله با ناامنی را شکل داده و 
پناهگاهی برای مظلومان بوده است. کوچکی نژاد نیز 
به این موضوع بــاور دارد و می گوید: »در 2دهه اخیر 
چند آشوب در کشــور رخ داده که همواره با تدابیر 
نیروهای انتظامی و امنیتی مدیریت شده اند. با این 
حال، آشــوب هایی که اکنون شــاهد آن هستیم با 
ناآرامی های سال های 78، 88، 96و 98تفاوت های 

عمــده ای دارد. در همه این آشــوب ها پلیس با 
مماشات و رأفتی که در برخورد با افراد دارد 

تالش کرد تا احساسات افراد فریب خورده 
را کنترل و از دامنه دار شدن آشوب ها 
جلوگیــری کند تا به امــوال عمومی 
آسیب کمتری وارد شود.« او حرفش را 
اینطور ادامه می دهد: »آمارهای منتشر 

شده از ســوی فراجا نشان می دهد 
در آشوب های 

2دهه اخیر تعداد شهدای فراجا بسیار کمتر از تعداد 
شهدای این نیرو در هفته های اخیر بوده است.« این 
نماینده مجلس با بیان اینکه ارزیابی ها نشان می دهد 
گروه های تبهکار ســازمان  یافته در پوشش مردم در 
حال هدایت اعتراض بخش هایی از مردم هستند تا 
فضای کشــور را ناامن کنند، می افزاید: »مستندات 
امنیتی گویــای حضور تعدادی از عوامل نشــان دار 
آشوبگر است که به شکل سازمان یافته هدایت بخشی 
از جریان اعتــراض قانونی و مســالمت آمیز مردم را 
به دست گرفته و با استفاده از سالح گرم و سرد به آن 
جهت خشــونت آمیز داده اند؛ جهتی که سبب شده  
تعداد شهدا و نیروهای مجروح امنیتی و انتظامی با 
افزایش چشمگیری در مقایسه با آشوب های گذشته 

روبه رو شود.«

خویشتنداری؛ دســتورکار مأموران در مقابل 
آشوبگران 

ناقضان قانون با هر وسیله و تجهیزاتی تالش دارند تا 
با ایجاد ناامنی منافع نامشــروع خود را تامین کنند. 
براساس گزارش رسمی مراکز امنیتی، در آشوب های 
اخیر در برخی شهرها و استان های کشور ده ها قبضه 
سالح جنگی و مهمات از برخی آشوبگران کشف شده 
است. با این حال، حامیان جریان آشوبگر، نیروهای 
انتظامی را متهم به اســتفاده از سالح برای مقابله با 
برهم زنندگان نظم و امنیــت می کنند. کوچکی نژاد 
این اتهام را مستند به تصاویر ضبط شده از عملکرد 
مأموران امنیتی رد می کند و می گوید: »براســاس 
گزارش فرمانــده کل انتظامی کشــور، هیچ یک از 
مأموران امنیتی و انتظامی از سالح جنگی برای مهار 
آشوب ها استفاده نکردند. تنها تفنگ های ساچمه ای 
و نیز تفنگ هــای مورد اســتفاده در پینت بال برای 
نشان دار کردن آشوبگران مورد استفاده قرار گرفته 
است؛ موضوعی که سبب شده است برخی آشوبگران 
با اطالع از موضوع به مأموران با چاقو و بعضا ســالح 
گرم حمله کنند.« به گفته این نماینده مجلس، تعداد 
باالی مجروحان و آسیب دیدگان امنیتی و انتظامی 
نشانه روشــنی بر خویشــتنداری مأموران امنیتی 
مقابل اغتشاشگران و سندی بر سازمان یافته بودن 
اغتشاشات اخیر است که نباید از کنار آن 

بی تفاوت عبور کرد.

اقتدار در عین مظلومیت 
رویه در پیش گرفته شــده از ســوی 
مأموران امنیتــی و انتظامی در برخورد 
با ناامن کنندگان فضای جامعه در 3هفته 
اخیر نشان می دهد مأموران حفظ امنیت 

اشراف کاملی بر فضای جامعه دارند و برای برقراری 
آرامش به تجهیزاتی که در قانون استفاده از آن برای 
مهار ناامنی مجاز اســت، نیاز نداشته اند. سخنگوی 
فراکســیون فرهنگیان مجلس استفاده از تجهیزات 
حداقلی برای مهار آشوب ها را نقطه قوت فراجا برای 
حفظ امنیت در شــرایط کنونی می دانــد و معتقد 
است: »در هیچ کشــوری مانند ایران، با افرادی که 
رسما اعالم کرده اند قصدشــان اعتراض به حجاب یا 
اعتراض به ماجرای درگذشــت یک شهروند نیست، 
بلکه اصل و اساس هدفشــان براندازی نظام سیاسی 
حاکم است اینگونه برخورد نمی شــود.« او توضیح 
می دهد: »مامــوران امنیتی در کشــورهای مدعی 
دمکراسی و حقوق بشــر با معترضان سیاسی خود 
با شدیدترین شــکل ممکن برخورد می کنند؛ حتی 
مأموران پلیس به یک متهم معمولی و بدون ســالح 
که دست های خود را به نشانه تسلیم باال برده است در 
مقابل دوربین شلیک و افراد را گلوله باران می کنند و 
در نهایت حق را هم به مأموران متخلف می دهند، اما 
در ایران مامورانی که سالح جنگی ندارند را به نقض 
حقوق بشر متهم و جرم مرتکب نشده را به آنان نسبت 
می دهند.« به گفته کوچکی نژاد، مظلومیت مأموران 
انتظامی در آشــوب های اخیر در روایت رســانه ای 
منادیان آشــوب بیش از هر زمان دیگری عیان شده 
است: »متأسفانه به دلیل روایت های نادرست رسانه ای 
جریان ضد انقالب، برخی خواص و چهره  هایی که در 
بزنگاه های سیاسی مانند امروز باید از نظام و مدافعان 
آن حمایت کنند مرعوب بازی روانی دشــمن شده 
و حافظان امنیت کشــور را در جبهه ای مشترک با 
ضد انقالب مورد شــماتت قرار داده انــد؛ اقدامی که 
هم نشانه اقتدار حافظان امنیت کشور و هم نشانه ای 
مبرهن بر مظلومیت و تنهایی آنان در پیچ های سخت 

تاریخی کشور است.«

خطاها رصد و خسارت ها جبران شود
یکی از شگردهایی که در رسانه های ضد انقالب بر آن 
تأکید و توجه ویژه ای شده است، موضوع رفتارهای 
غیرقابل قبول در برخورد با افراد در فرایند نظم  دهی 
به جامعه و برخورد با آشــوبگران است. تصاویری با 
این نیت منتشر می شود که نیروی انتظامی را متهم 
به اســتفاده از خشــونت بیش از اندازه در برخورد با 
معترضان کند. تصاویری که این نماینده مجلس در 
خطا بودن رفتار مأموران صحه می گذارد، اما به موضوع 
مهمی اشــاره می کند که نباید از کنار آن به سادگی 
عبور کرد: »شرایط چند هفته اخیر در کشور و تهران 
عادی نبوده است و تفکیک اینکه چه کسانی در فرایند 
اغتشاشات حضور داشته یا نداشته اند از سوی مأموران 

عمل کننده در صحنه میدانی عملیات انتظامی کار 
بسیار سخت و بعضا غیرممکنی است. در این مسیر 
ممکن اســت با مردم عادی که نقشی در اغتشاشات 
نداشــته اند نیز برخوردهایی صورت گرفته باشد که 
سبب تکدر خاطر شهروندان شده است. بدون شک در 
شرایط کنونی نمی توان از افرادی که خطایی مرتکب 
نشده اند، اما از سوی مأموران با آنها برخورد شده است 
،دلجویی کرد.« کوچکی نژاد تأکید می کند مسئوالن 
فراجا پس از برقرار شدن آرامش در کشور باید با اتخاذ 
تدابیر الزم از افرادی که به هر شکل بدون گناه مواخذه 
شده اند، دلجویی کنند: »فراجا سامانه های نظارتی بر 
عملکرد مأموران خود دارد و مردم شکایت از پرسنل 
انتظامی را در این سامانه ها ثبت می  کنند. انتظار بر 
این است که با ایجاد آرامش در جامعه، ضمن دلجویی 
از افراد بی گناه، خســارت های احتمالی وارد شده به 
شهروندان از سوی مســئوالن مرتبط جبران شود. 
تحقق این موضوع زمینه ساز پیوند بیشتر میان مردم و 
نیروهای امنیتی و انتظامی شده و تحقق امنیت پایدار 

را با مشارکت مردم تضمین می کند.« 

پایان مماشات؛ الزمه ایجاد امنیت
گرچه نیروهای امنیتی و انتظامی در تالشــند تا با 
حداقل برخــورد با افراد و در کنار آن با دســتگیری 
لیدرهای آشــوب طلب فضای جامعــه را مدیریت و 
افرادی را که به دلیل جوسازی رسانه های ضد انقالب 
به شــکل احساســی وارد خیابان شــده اند آرام و 
مطالبات شان را در مسیرهای منطقی و قانونی هدایت 
کنند، اما این رویه سبب شــده است خسارت هایی 
به کسب وکارهای مردم و اموال و تاسیسات عمومی 
و خصوصی وارد شود؛ خســارت هایی که شهروندان 
را از ادامه این وضعیت ناراضی کرده و ســبب شــده  
آنان از مأموران امنیت کشور مطالبه  بحق آرامش را 
داشته باشــند تا به زندگی خود بپردازند. سخنگوی 
فراکســیون فرهنگیان مجلس نیز بر این موضوع و 
مطالبه عمومی تأکیــد دارد و می گوید: »صف مردم 
معترض از اغتشاشــگران در حال جدا شدن است. با 
تفکیک آشوبگر از مردم عادی، انتظار می رود مأموران 
امنیتی مماشات را کنار گذاشــته و براساس وظیفه 
قانونی خود با آشوبگرانی که امنیت عمومی را دچار 
اخالل کرده اند برخورد کننــد.« کوچکی نژاد تأکید 
می کند: »مردم پشتیبان نیروهای امنیتی در برخورد 
با آشوبگران هستند. ناامن کنندگان جامعه باید بدانند 
نیروهای حافظ امنیت تا همیشه با آنان با مماشات و 
نگاه پدرانه برخورد نمی کنند و درصورت لزوم آنطور 
که در قانون پیش بینی شده اســت با مخالن نظم و 

امنیت برخورد خواهند کرد.« 

پلیس؛ مقتدر، اما مظلوم
پلیس با مماشاتی که دارد تالش کرده تا احساسات افراد فریب خورده را کنترل و از دامنه دارشدن آشوب ها جلوگیری کند

اعالم برائت سراسری بازاریان از اغتشاشگران
احمد کریمی اصفهانی، دبیرکل جامعه اسالمی اصناف و 

سیاسی
بازار اعالم کرده که یک گروه 30، 40نفره می خواستند 
بازار را تعطیل کنند، اما بازاریان به آنها بی اعتنایی کردند 
و برای آنکه اموالشان به سرقت نرود، مغازه هایشان را ساعتی زودتر بستند 
که اقدام قابل تحسینی بوده است. وی گفته که نهایت کاری که این گروه 
آشوبگر در بازار کردند، آتش زدن 2یا 3سطل آشغال بوده است. پلیس هم 
البته برای رعایت حال کسبه و برای عدم اخالل در فعالیت اقتصادی بازار 
می خواست با برخورد قاطع، این گروه آشوبگر را در بازار متفرق کند که این 

اقدام پلیس مورد تقدیر بازاریان قرار گرفت.
در این راستا مهدی عرب صادق، معاون سیاسی حزب مؤتلفه اسالمی با 
تأکید بر اینکه مشی عامالن فتنه ســلب هر نوع آرامش از جامعه است و 
حتی به دنبال به مخاطره انداختن کسب وکار مردم هستند، گفته است؛ 
به همین دلیل آنها امروز روی کسبه، اصناف و بازاریان تمرکز کرده اند تا 
امنیت اقتصادی مردم را نیز نشانه بگیرند. این فعال سیاسی، کشته سازی 
و انتســاب قتل آنها به پلیس و حافظان امنیت را از شگردهای آشوبگران 
برشمرد تا به هدف خود که سلب امنیت از کشور است، دست یابند. وی با 
اشاره به تالش رسانه های معاند در انبوه سازی اغتشاشات و اجرای پروژه 

کشته سازی برای تحریک مردم گفت: هدف اصلی طراحان فتنه جاری، 
مقابله با ایران قوی است که آن را از مســیر تجزیه طلبی در کشور دنبال 
می کنند و در هر بخش برنامه خود را در تکمیل بخش قبل پیش می برند.

وی با بیان اینکه پایان دادن به اغتشاش خیابانی کار پیچیده ای نیست، 
ادامه داد: گاهی باید صبور بود تا مزدوران و عامالن اصلی جبهه نفاق و 
سرویس های موساد و سیا، نه فریب خوردگان و هیجان زدگان ماجراجو، 
شناسایی شوند. عرب صادق تأکید کرد: دشــمنان امروز در این جنگ 
ترکیبی و نرم با هرچه که دارند بــه جنگ نظام و امنیت نظام و حافظان 
امنیت مردم آمده اند. امروز این فتنه یک جنگ شناختی ادراکی است و 
نه زمان دارد و نه مکان و با زیرساخت رسانه ای در پی مشروعیت زدایی، 
اعتبارزدایی و اعتمادزدایی از نظام جمهوری اسالمی است و به مقدسات 
دینی، والیت فقیه و رهبری حملــه می کند. وی با یادآوری اینکه هدف 
نهایی این فتنه، براندازی نظام جمهوری اسالمی ایران از طریق تجزیه 
است، گفت: استمرار آشوب های خیابانی از اهداف مهم طراحان، آمران 
و برنامه اجرایی عامالن اســت. معاون سیاســی حزب موتلفه اسالمی 
گفت: اگر در این جنگ ترکیبی، عملیات روانی برنامه ریزی شــده اتاق 
فکرهایشان، پای رســانه های معاند فارسی زبان در میان نباشد، عجیب 

است. نقشــه راه اینها دروغ، رعب و غبارافکنی اســت و در این فتنه بر 
تقدس زدایی متمرکز شده اند. معاون سیاسی حزب مؤتلفه اسالمی تأکید 
کرد: خواص سیاسی که موضع گیری غلط یا اشتباه محاسباتی داشتند 
یا هدف خود را همسو با صهیونیستی، آمریکایی و سعودی تعریف کرده 
و محاسبات را بر این مبنا و اتفاقات نوشتند، باید گذشته را جبران کنند. 
معاون سیاســی حزب مؤتلفه اســالمی با قدردانی از هوشمندی مردم 
سیستان و بلوچستان در تشــخیص به موقع عوامل استکبار و استعمار 
گفت: حمله منافقین در زاهدان در راســتای اختالف افکنی میان مردم 
به ویژه شیعه و ســنی و بهره برداری تجزیه طلبان در فتنه جاری در بعد 
مذهبی بود و باید مراقب دوگانه های دشمن باشیم؛ چراکه در این صحنه 
وحدت مسلمانان را نشــانه گرفته اند و خصومت و جدایی همان چیزی 
است که آمری  کا و صهیونیست دنبال می کنند. عرب صادق خاطرنشان 
کرد: این روزها باید مراقب نفوذی های مذهبی باشــیم که با تحریک و 
تهییج احساسات دینی آتش اختالف بین شیعه و سنی را شعله ور نسازند 
و امروز تأکید مراجع عظام تقلید بر حفظ وحدت اســت و هرکس غیر 
از این عمل کند ابزار دست و عامل بی مزد و مواجب دشمن است و باید 

امتداد این حرکات بررسی شود.

دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی:

تفرقه باشد سوریه دوم می شویم
حمید شهریاری، دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی 
گفت: وحدت و اتحاد مسلمانان پیام انقالب اسالمی بوده که 
آن را طی 40ســال اعالم کرده اند. اتحاد مسلمانان فکری 
بود که از ابتدا مقام معظم رهبری تحت عنوان وحدت به آن 
اشاره و برای همین موضوع مجمع جهانی را تأسیس کرد تا 
آن را دنبال کند. وحدت بسیار اهمیت دارد و جلوگیری از 
تفرقه و تنازع را امروز می توانیم از واجبات شــرعی و دینی 
عنوان کنیم. اسالم نیز تفرقه و تنازع را نفی کرده و وحدت را 
سنت دینی قرار داده است. اگر تفرقه ادامه یابد، ما را به دام 

سوریه سازی  پیش خواهند برد.
وی افزود: استعمار پیر و اســتکبار آمریکا به دنبال تکه تکه 
کردن سرزمین مســلمانان بوده اســت. تاریخ به ما نشان 
می دهد که دولت عثمانی را تکه تکه کرده و به کشــورهای 
متعددی تقسیم کردند و این نقشه شوم آنهاست که امروز 
نیز دنبال می شود. در قرون گذشــته نیز به عنوان مثال در 
جنگ جهانی دوم کشــور ما را به 3پاره تقســیم کردند و 
کشــورهایی مانند بخش قفقاز و ماوراءالنهر را جدا کرده و 
همچنین بخش هایی از افغانســتان و پاکستان جزو ایران 
بودند. تکه تکه کردن پروژه ای است که از زبان اندیشمندان 
صهیونیست مطرح شده و به دســت مستکبرین دنیا دنبال 
می شود. آنها به دنبال غربی کردن اســالم هستند تا منافع 
خودشان را به دست آوردند. اگر ما تاریخ سوریه در ۱0سال 
گذشته را دنبال کنیم، این اتفاق در ســوریه رخ داده و آن 
کشــور تبدیل به یک خرابه شده اســت. همین مسئله را 
امروزه درخصوص استقالل اقلیم کردستان در عراق دنبال 

می کنند.
وی ادامه داد: در ســوریه که امروزه ســرزمینی ســوخته 
نامگذاری می شود در ابتدا این موضوع با تظاهرات خیابانی 
رقم خورد و بخشــی از ارتش اعالم استقالل کرد. در همین 
زمان نیز گروه های تکفیری وارد کشور شده و آشوب هایی 
را رقم زدند که ماحصل آن تخریب، کشتار و آوارگی مردم 
سوری شد. ما باید از تاریخ درس بگیریم و ببینیم ابرقدرت ها 

چگونه دارایــی و منافع ما را 
صاحب می شوند. این 

درس بزرگی است 
تا اهمیت وحدت را 
با عمق جان دنبال 

کنیم./مهر

فرمانده کل ارتش: 

نیروهای مسلح یک حقیقت واحدند
امیر سرلشکر عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش گفت: در 
مسیر حرکت انقالب به سوی تمدن نوین اسالمی و فراهم سازی 
زمینه ظهور، هجمه گسترده و ترکیبی دشمنان، در هر برهه ای به 
شکلی قابل مشاهده است. شیطان و طاغوت همواره سد راه انبیا، 
اوصیا و اولیا بوده اند که نگذارند انسان ها به سعادت هدف گذاری 
شده خداوند برسند و در طول تاریخ هر بار به شکلی آن  را نشان 

داده اند.
وی ادامه داد: در عصر انقالب اسالمی ایران که با شواهد بسیار، 
دوران وصل به ظهور حضرت مهدی )عج( اســت، نماد برجسته 
طاغوت و نظام سلطه، شــیطان بزرگ آمریکا و فرزند نامشروع 
آنها رژیم جعلی صهیونیستی، ســردمدار مبارزه با راه سعادت 
بشر که در نقشه راه انقالب اســالمی ایران متجلی شده است، 
هستند.مهم ترین راهبرد آنها هم ناامیدسازی، شکستن استقامت 
ملت بــزرگ ایران، برهــم زدن امنیت و اخالل در اســتقالل و 
پیشرفت ایران اســت. آنها به دنبال آن هستند که امنیت و امید 
را از این ملــت بگیرند و مقامت او را در هم بشــکنند، اما ملت با 
بصیرت ایران هم دســت آنها را خوب خوانده اســت و با وجود 
 همه دشــمنی ها، امیدوار و مســتقل و مقاوم به پیش می رود. 
امیر سرلشکر موسوی ادامه داد: دشمنان ما پیشرفت این ملت 
و این انسجام و یکپارچگی ملت و نیروهای مسلح را برنمی تابند، 
می بینند که ملت نیروهای مسلح را دوســت دارند و نیروهای 
مسلح مردم را دوست دارند و در کنار هم یکپارچه از کشور دفاع 
می کنند، لذا یکی از اهداف شان در تضعیف امنیت، سرگرم سازی ، 

هزینه سازی  و نهایتاً تضعیف قدرت دفاعی کشور است.
فرمانده کل ارتش، نیروهای مســلح را همرزم و حامی یکدیگر 
دانســت و افزود: ارتش، ســپاه، بســیج و فراجا؛ برادر، همرزم، 
همسنگر، حامی و پشــتیبان یکدیگر و در خط مقدم ملت برای 
حفظ امنیت کشور و مقابله با تهدیدات هستند. نیروهای مسلح 
یک حقیقت واحدند، تحت یک فرماندهی واحد اجرای ماموریت 
می کنند و برای یک هدف پیشمرگ یکدیگر و پیشمرگ ایران و 
ایرانی هســتند. وی افزود: عمق راهبرد دشمن در ناامنی ها این 
است که با جنگ ترکیبی و با شیوه های نوین، قدرت دفاعی کشور 
را تضعیف و از آن مسیر، مقاومت مردم ایران را بشکند و با تضعیف 
انسجام داخلی، نقشه های شــوم خود را عملی سازد و برایشان 
ارتش، ســپاه و انتظامی فرقی نمی کند. اما ما ایرانی هســتیم، 

متعصب نســبت به دین، 
نسبت به وطن و مردم 
و اجــازه هیچ گونــه 
دخالــت و تعــرض 
به هیــچ بیگانه ای را 

نمی دهیم./ ایسنا

مصطفی رستمی
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم 

رهبری در دانشگاه ها
اکثریــت مــردم بــا انقــاب همراهند و 
زندگی با امنیت و آسایش می خواهند. 
جمعیت اندکی از مردم هم در ماجرای 
اخیر معترض بودند و عــده ای بدخواه 
ســوار ایــن مــوج اعتراضــی شــدند. اما 
خروجی آن در رســانه و فضــای مجازی 

به گونه ای دیگر است./ فارس 

احمد راستینه
نماینده مجلس

جــوان و نوجــوان مــا کــه در آشــوب ها 
حضور داشــتند، برانداز و اغتشاشــگر 
نیســتند بلکه دچــار هیجانــات کاذب 
شــده اند. وضعیــت نظــام آموزشــی، 
فرهنگــی، ســواد رســانه ای و خــأ 
قانونی ما دست به دســت هــم داده تا 
یــک مســئله اجتماعی بــه یــک بحران 

اجتماعی تبدیل شود./مهر

اسماعیل کوثری
نماینده مجلس

دســتگاه های مســئول بایــد قاطعانــه 
با اغتشاشــگران برخورد کــرده و اجازه 
ندهنــد که آنهــا بیــش از ایــن امنیت و 
آســایش مــردم را برهــم بزنند.چــرا که 
به هیــچ وجه نمی توان روی شــعارهای 
ساختارشــکنانه و رفتارهای خشن نام 
مطالبه عمومی گذاشت و آن را نادیده 

گرفت./ ایسنا

رشدچند برابری صادرات 
محصوالت دفاعی کشور

سرتیپ سیدمهدی فرحی، جانشــین وزیر دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: عمر فناوری کوتاه 
شده و همه چیز در حال تغییر است و ما نباید از این 
قافله عقب بمانیم. ما باید به فرایند توســعه فناوری 
توجه کنیم که در وزارت دفاع این امر معنادار و اساس 

کار ماست.
وی افزود: ما طی حداقل 3 ســال گذشــته قیمت 
محصوالت دفاعی مان یا ثابــت مانده یا کاهش پیدا 
کرده و اگر هم افزایش یافته هرگز متناســب با رشد 
تورم باالی 40درصدی چند سال اخیر نبوده است. 
البته این امر فارغ از قیمت بخش صادرات ماســت. 
جانشین وزیر دفاع ادامه داد: کسی تصور نکند که ما 
در این زمینه ضرر نمی دهیم بلکه به صنایع دفاعی 
ابالغ شده اســت که ســود گرفتن از کاالها برای ما 
ممنوع اســت. در عین حال با وجود تورم سال های 
اخیر، خروجی ما در این 3ســال گذشته حداقل ۱0 

برابر شده است.
 فرحی با بیان اینکــه ما در وزارت دفاع به ســمت 
باالبردن بهره وری حرکت می کنیــم، تصریح کرد: 
یکی از دالیل این موفقیت ها کاهش هزینه هاســت 
که با اســتفاده از ظرفیت های ملی کــردن و دیگر 
اقدامات مشابه رخ داده است. نیروی انسانی هم اگر 
دارای ویژگی های اســتاندارد و واالی کارایی باشد 
نتیجه کار با کیفیت باالتری ارائه خواهد شــد و این 
هم یکی از نکاتی است که در وزارت دفاع به آن توجه 

داریم. / ایسنا

نقل قول خبر

امنیتی

ارتش

دفاعی

وحدت

جاسوسان فرانسوی هم آتش بیار 
معرکه شدند

تأکید بر اهمیت وحدت ملی، رسیدگی به معیشت مرزبانان 
و تأکید بر ساماندهی اعتراضات از مهم ترین کلیدواژه هایی 
اســت که نمایندگان مجلس بر آن تأکید داشته اند. در این 
راستا یعقوب رضازاده، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 
خواســتار حمایت کامل دولت نســبت به معیشت، حقوق 
و دستمزد مرزبانان کشور شده اســت. وی تأکید کرده که 
الزم است کارکنان آموزش و پرورش تحت عنوان مهرآفرین 
تعیین تکلیف شــده و ضمن ابالغ حقوق آنها در رتبه بندی 

قرار گیرند.
حجت االسالم علیرضا ســلیمی، نماینده مردم محالت در 
مجلس هم گفته اســت که آنچه امروز بیش از پیش به آن 
احتیاج داریم، انســجام ملی و اقتدار ایران اســت؛ لذا همه 
افرادی که تریبون دارند مراقب باشند وحدت ملی آسیب 
نبیند. اروپاییان در رفتارشان نشــان دادند به هیچ تعهدی 
پایبند نیستند؛ سلیمی گفته است که فرانسوی ها برای ایجاد 
آشوب جاسوس به کشــور اعزام کردند و برخی کشورهای 
اروپایی نیز نشان دادند توان عمل به تعهدات دیپلماتیک خود 
ندارند. همچنین برخی از کشورهای اروپایی در امور داخلی 
کشورمان دخالت کردند؛ لذا اروپایی ها بدانند اقدامات آنها 

بی پاسخ نخواهد ماند.
فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزویــن در مجلس هم 
گفته اســت که این روزها برخی با ســردادن شعار پوسیده 
زن، زندگی، آزادی و بــا ادعای دفاع از حقــوق زنان پروژه 
کشته سازی زنان و دختران را راه انداخته اند و به نام آزادی با 
عفت ستیزی به دنبال اسارت و بردگی جنسی زنان هستند و 
با اغتشاش و آشوب می خواهند زندگی را به ملت عزیز ایران 

حرام کنند./ فارس
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همزمان بــا ناآرامی هــای اخیر، 
2پلتفــرم مشــهور کــه بخــش 
قابل توجهی از مردم از آنها استفاده 
می کردند، با تصمیم مراجع رســمی کشور مسدود 
شــدند. اگرچه این پلتفرم ها به خاطر شرایط خاص 
تحریم امکان دایر کــردن نمایندگــی در ایران را 
ندارند اما از ســوی دیگر، بارها شــاهد بوده ایم که 
به عنوان مثال، اینستاگرام بدون هیچ توضیح و دلیل 
مشخصی، پست های کاربران ایرانی را حذف کرده یا 
دست به بســتن اکانت ها بدون توضیح مناسب زده 
است. متاسفانه هیچ عدالتی در فعالیت این پلتفرم ها 
در کشــور ما وجود ندارد و آنها یــک طرفه و با نظر 
خودشــان اقدام به حذف محتوا یا اکانت می کنند. 
هیچ وقت هم قبول نکرده اند که قوانین کشور ما را در 
نظر بگیرند. این موضوع بیانگر آن است که مسئوالن 
حوزه ارتباطات کشور و در رأس آن، وزارت ارتباطات 
نتوانسته اند فرایند مناســبی را برای تعامل با این 

پلتفرم ها طی کنند.
به گزارش همشــهری، این در حالی اســت که در 
ســال های ابتدایی دهه90 مســئوالن ارتباطات و 
فناوری اطالعات کشور از طریق مذاکره با مسئوالن 
پیام رسان تلگرام نشان دادند که امکان ایجاد تعامل 
با پلتفرم هــای خارجی وجود دارد. اینســتاگرام و 
واتساپ هم طی این سال ها در ایران آزادانه فعالیت 
داشته و توانسته اند به خاطر قابلیت ها و ویژگی های 
کاربرپذیری و کاربردی بودن خود، حدود 40میلیون 
ایرانی را جذب کنند. این ویژگی ها باعث شــد که 
کســب وکارهای خرد و کالن، فضــای این پلتفرم 
را برای فعالیت هاي اقتصادی مناســب تشــخیص 
دهند. همچنین کاربران متقاضــی کاال و خدمات 
هم این فضا را بــرای رفع نیازهای خود مناســب 
دانستند تا اینکه با فیلتر شدن ناگهانی اینستاگرام، 
کســب وکارهای فعال در این پلتفــرم و همچنین 
کســب وکارهای مرتبط، مانند شرکت ملی پست، 
دچار ضرر و زیان شدند. گزارش سازمان نظام صنفی 
رایانه ای اســتان تهران که به تازگی منتشــر شده 
نشان می دهد کســب وکارهای اینترنتی به خاطر 
قطع دسترســی به پلتفرم ها و اختالل در اینترنت 
از روزی 50میلیون تومان تــا 500میلیون تومان 
خسارت دیده اند. این گزارش همچنین حاکی است 
که تنها در اینســتاگرام 9میلیون نفر امرار معاش 
می کنند و اکنون بیش از 400هزار کســب وکار در 
خطر نابودی قرار گرفته است. با این اوصاف، طی این 

سال ها پلتفرم های ایرانی باوجود حمایت های دولتی 
نتوانستند با اینستاگرام، واتســاپ و تلگرام رقابت 
کنند. اکنون با شرایط فعلی، وجود پلتفرم های ایرانی 
یا پلتفرم های کشورهایی که ما رابطه مناسبی با آنها 
داریم برای فعالیت کسب وکارهای اینترنتی بیش از 
پیش احساس می شود. با این حال، به نظر می رسد 
که اقداماتی در حال انجام اســت. برخی شنیده ها 
حاکی از آن است که برای ایجاد ارزش افزوده ویژه 
پیام رسان های ایرانی در برابر پیام رسان های خارجی، 
راه اندازی مرکــز انتقال پیام بین پیام رســان ها در 

دستور کار قرار گرفته است.

نبود پلتفرم جایگزین
طی ســال های گذشته، مســئوالن، پژوهشگران، 
فعاالن و بازیگران حــوزه فناوری اطالعات به کرات 
در مورد پلتفرم های ایرانی چه در حوزه پیام رســان 
و چه در حوزه شبکه های اجتماعی سخن گفته اند. 
شاید پر ســروصداترین مورد در ســال96 با فیلتر 
تلگرام و مطرح شدن پیام رســان سروش بود. پس 
از آن نام های دیگری ماننــد روبیکا، بله، گپ، ایتا و 
برخی دیگر مطرح شــد. با این حال، این پلتفرم ها 

نتوانستند فراگیر شوند.
مهدی انجیدنــی، مدیرعامل پیام رســان گپ در 

گفت وگو با همشــهری معتقد اســت کــه اکنون 
دغدغه اعتماد وجود ندارد و هیچ فشاری هم برای 

اعتمادسازی در کار نیست.
به گفته او »مردم اکنون با یک شیب منطقی به سمت 
پیام رسان های داخلی جذب می شوند و بهتر است 
اجازه دهیم که همین رشــد ارگانیک اتفاق بیفتد. 
ما هم خیلی ایــن دغدغه را نداریم کــه بخواهیم 
بگوییم لزوما فالن اتفاق بیفتــد تا مردم جذب این 
پیام رسان ها شوند.« اگرچه پیام رسان ها و شبکه های 
اجتماعی توفیقی در جلب عمومی کاربران به خاطر 
حاشــیه های به وجود آمده نداشتند اما پلتفرم های 
مســیریاب و به ویژه 2پلتفرم مشــهور توانستند تا 
حد مناســبی نیازهای مــردم را رفــع و جایگزین 
 google map و waze پلتفرم های خارجی مانند
بدون فیلترینگ شوند. مردم فراموش نمی کنند که 
در اوج شیوع کرونا و برنامه واکسیناسیون سراسری، 
یکی از مسیریاب ها آدرس مراکز واکسیناسیون را به 
مردم معرفی می کرد. اکنون هم مسیریاب دیگری با 
قابلیت های مختلفی که ایجاد کرده، مورد استقبال 

مردم قرار گرفته است.

ضرورت راه اندازی پلتفرم بومی
با این حال، باوجود حمایت هــای دولتی از بعضی 

پلتفرم های داخلی)پیام ر سان و شبکه های اجتماعی( 
کار آنطور که تصور می شد، پیش نرفت و نبود یک 
برنامه مناســب اقتصادی، منتج به فراگیر نشــدن 
پلتفرم های داخلی شــد. حتی متولیان ارتباطات و 
فناوری اطالعات نتوانستند با کشورهای دوست به 
تفاهم برسند و پلتفرم هایی مانند وی چت چینی و 
یاندکس روسی هم فیلتر شــد. درنهایت، متولیان 
این حوزه و مدیران پلتفرم های داخلی به این نتیجه 
رسیدند که تنها راه جذب کاربران، ایجاد اعتماد در 
آنها، ایجاد قابلیت ها و ویژگی های مورد نیاز کاربران 

و در کل فراهم کردن تجربه کاربری مناسب است.
عیســی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
هم در روزهای نخست فعالیت خود اظهار امیدواری 
کرده بود که بخش خصوصی بتواند از کار برای شبکه 
ملی اطالعات ارتزاق کند. او ایــن جمله را اینگونه 
توضیح داده بود: »باید برای این کار مدل اقتصادی 
وجود داشته باشد. شبکه ملی اطالعات باید تبدیل 
به فعالیت اصلی بخش آی ســی تی شود. آن موقع 
می توانیم بگوییــم که ما کارمــان را انجام داده ایم 
وگرنه اینکه فالن پلتفرم ملی را باال بیاوریم و من هم 
به عنوان وزیر آن را افتتاح کنم و فردا هم هیچ کسی 
از آن اســتفاده نکند و اصاًل زیســت بوم و فعالیت 

اقتصادی شکل نگیرد، فایده ای ندارد.«

جای خالی پلتفرم جایگزین تأثیر یک انگل بر تغییر دیدگاه فردی
عفونت های ناشی از انگل توکسوپالسما ممکن است به عالئم 
ظاهری کمی منجر شود، اما یک مطالعه جدید، نشان می دهد 
که بیماری ناشــی از این انــگل می تواند باعــث تغییراتی در 
باورها و ارزش های افراد شــود. این تغییرات به احتمال زیاد از 
طریق یک واکنــش التهابی رخ می دهد. به گزارش ســایتک، 
توکسوپالسموز توســط انگل Toxoplasma gondii ایجاد 
می شود و یکی از شایع ترین بیماری های انگلی در جهان است. 
این عفونت  می تواند با مصرف گوشت نپخته، آلوده یا تمیز کردن 
محل  نگهداری گربه آلوده به این انگل،  ایجاد شود. این بیماری 
اغلب عالئم واضحی در انسان ایجاد نمی کند اما می تواند برای 
زنان باردار یا افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند خطرناک 
باشــد. درحالی که عفونت توکسوپالســما اغلــب مورد توجه 
قرار نمی گیرد، شواهد نشــان می دهد که خطر ابتال به برخی 
بیماری ها و اختالالت در فرد را افزایش می دهد. یاروسالو فلگر 
نویسنده این مطالعه و همکارانش می گویند احتماال این انگل 
باعث تغییرات شخصیتی و رفتاری نیز می شود که احتماال به 
این دلیل است که این بیماری سیستم ایمنی را فعال می کند و 

سایتوکین های پیش التهابی خاص را افزایش می دهد.

به گفته نویسندگان، التهاب بر فرایندهای عاطفی و رفتاری تأثیر 
می گذارد. فلگر، استاد دانشگاه چارلز در پراگ، گفت: آزمایشگاه 
ما از سال1992 اثرات توکسوپالسموز نهفته بر رفتار و شخصیت 
انسان و جوندگان را مطالعه کرده است. در 10 سال گذشته، ما 
آن را در چارچوب فرضیه مقابله با اســترس مورد مطالعه قرار 
داده  ایم. این فرضیه بیان می کند که انسان های آلوده از استرس 
مزمن خفیف رنج می برند و تغییرات مشــاهده شده در رفتار و 
شخصیت آنها پاسخی به این استرس است. فلگر و همکارانش 
اشــاره می کنند که برخی از ویژگی های شــخصیتی مرتبط 
با توکسوپالســموز ممکن اســت با تغییرات در باورهای افراد 
همزمان باشــد. برای مثال، مردان و زنان مبتال به این بیماری،  
وظیفه  شناسی، سخاوت و تازگی جویی کمتری نشان می دهند. 
عفونت انگلی نیز با اختالالت اضطرابی مرتبط است. برای بررسی 
ارتباط بین عفونت توکسوپالسما و ارزش های فردی، محققان 
یک پرسشنامه آنالین بین شرکت  کنندگانی که تحت آزمایش 
توکسوپالسموز بودند توزیع شد. براســاس نتایج، آلودگی به 
توکسوپالسما در زنان هم باعث آسیب به روح و جسم شده بود و 

در مردان آسیب به سالمت جسم بیشتر دیده شد.

ساخت پیشرفته ترین پای مصنوعی 
دانشمندان موفق شدند پیشــرفته ترین پای مصنوعی جهان 
مجهز به هوش مصنوعی را بســازند. به گزارش اینترستینگ 
انجینرینگ، شرکت اتوباک سازنده اندام های مصنوعی هوشمند 
برای ارائه جهانی این پای مصنوعی به محققان دانشــگاه یوتا 
قول همکاری داده انــد. پای بیونیک یوتا بــا ترکیب موتورها، 
پردازشــگرها و هوش مصنوعی نوین باعث می شود فردی که 
دچار قطع عضو شده بتواند با قدرت بیشتری فعالیت های روزمره 
خود را انجام دهد. محققان دانشــگاه یوتا دربــاره این فناوری 
گفتند: ما در آزمایشــگاه مهندســی بیونیک  پای هوشمندی 
ابداع کرده ایم که پیشرفته ترین پای بیونیک جهان است. حاال 
قرار است با پیشــروترین تولید کننده پروتز در جهان همکاری 
کنیم تا این پروتز را بــرای همه افرادی که دچــار قطع عضو 
هستند فراهم کنیم. توماسو لنزی استادیار دانشکده مهندسی 
مکانیک و مدیر آزمایشــگاه مهندســی بیونیک این دانشگاه، 
گفت: هدف ما از این همکاری ارتقا و ترکیب فناوری های نوین 
مانند روباتیک، هوش مصنوعی، مهندسی عصبی با فرایندهای 
تولیدی، خدمات درمانی و مراقبت از بیماران است. باید مطمئن 
شــویم فناوری های نوین با ســرعت زیاد از آزمایشگاه به بازار 

عرضه می شود.

براساس اعالم معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری ۱۴ هزار و ۲۶۸ محصول 
برای رفع نیازهای فناورانه کشور و اتصال 
به بازار عرضه شــد. ایــن محصوالت که 
بر مبنــای نیازهــا و چالش هــای فناورانه 
تولید شــده اند سال هاســت که به بازار 
تقاضا عرضه می شوند و نیازهای کشور 
را بدون وابســتگی بــه بازارهــای جهانی 

رفع می کنند.

14268
محصول

چیــن نخســتین کاوشــگر مخصــوص 
مطالعه خورشیدی را به فضا فرستاد تا 
فوران شعله های خورشیدی را دقیق تر 
رصد کند. این رصدخانه خورشــید که 
ASO- S نــام گرفتــه بــا ۸۸۸کیلوگرم 
وزن از مقــر پرتــاب ماهــوان جیوکوان 
به فضاپرتاب شــد. رصدخانــه مذکور 
کــه در فاصلــه ۷۲۰کیلومتــری زمیــن 
پــرواز می کنــد، نخســتین تلســکوپ 
خورشــیدی اســت که به طور همزمان 
دو فعالیت خشن خورشیدی و میدان 

مغناطیسی را بررسی می کند.

888
کیلوگرم

هوش مصنوعی

عدد خبر

دانش

جایگزین مناسب داخلی یا خارجی پلتفرم های محدودشده  چه زمانی معرفی می شود؟

فناوری
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بهبود وضعیت ناوگان حمل ونقل 

شورا
مطالبــه  همچنــان  عمومــی 
پایتخت نشینان و اعضای پارلمان 
شهری است. از این  رو مهدی چمران، رئیس شورای 
شهر تهران روز گذشــته قبل از آغاز نود و پنجمین 
جلسه در جمع خبرنگاران به این موضوع اشاره کرد 
و گفت: »اورهال )تعمیر اساسی( حدود 500دستگاه 
اتوبوس از ماه های قبل شــروع شده بود و اکنون در 
مراحل پایانی هستند و امیدواریم تا پایان مهر وارد 
نــاوگان اتوبوســرانی شــوند. همچنیــن حدود 
100دستگاه اتوبوس نو )80درصد منابع خرید آنها 
توسط دولت و 20درصد توسط شهرداری تأمین شده 
است( در پارکینگ شرکت اتوبوسرانی قرار دارد که 
باید شماره گذاری شــوند و انتظار داریم این اقدام 
هرچه سریع تر پیگیری و انجام شود تا با ورود آنها به 
چرخه خدمت رســانی اندکی از کمبودهای ناوگان 

حمل ونقل عمومی تهران جبران شود.« 
پرویز ســروری، نایب رئیس شورای شهر تهران هم 
پس از اتمام جلســه در جمع خبرنگاران حاضر شد 
و به  ضرورت حمایت دولت از شهرداری برای بهبود 
وضعیت حمل ونقل عمومی تأکیــد و عنوان کرد: 
»دولت مساعدت هایی در حوزه حمل ونقل عمومی 
تهران دارد که امیدواریم با استفاده بهینه از ظرفیت ها 
موضوع افزایش جابه جایی مسافر و توسعه خطوط 

مترو محقق شود.«
به گزارش همشهری، بررسی الیحه الحاق یک بند 
به تبصره۳ ماده واحده مصوبه بودجه ســال1۴01 
شهرداری و اعطای مجوز به شهرداری تهران برای 
انتشــار ۳500میلیارد تومان اوراق مالی – اسالمی 
برای اجرای طرح های حمل ونقل عمومی، مهم ترین 
دستور جلسه دیروز شورای شهری ها بود که میثم 
مظفر در توضیح این الیحه و ضــرورت بند الحاقی 
گفت که پس از بررسی این الیحه در کمیسیون های 
برنامه وبودجه، حمل ونقل و عمران، محل هزینه کرد 
اوراق مالی و اسالمی مشخص شد. به  گفته این عضو 
کمیســیون برنامه وبودجه در بودجه امسال مجوز 
صدور 2200میلیارد تومان اوراق مشارکت مصوب و 
در بودجه سال1۴02 هم ۳500میلیارد تومان برای 
توسعه حمل ونقل عمومی پیش بینی  شده است که 
براساس بند الحاقی از مبلغ موردنظر )۳500میلیارد 
تومان(، 2100میلیارد تومان برای تکمیل خطوط 
۳، ۴، 6 و 7، 500میلیارد تومان برای توسعه مترو و 
900میلیارد تومان هم برای توسعه و نوسازی ناوگان 

اتوبوسرانی اختصاص  داده  شده است. آنطور که مظفر 
عنوان کرده: »50درصد اصل و سود اوراق مشارکت 
از ســوی دولت و 50درصد هم توســط شهرداری 
پرداخت می شود و این یک فرصت است که شهرداری 
تهران می تواند از آن برای بهبود وضعیت حمل ونقل 
عمومی اســتفاده کند.« این الحاقیــه درنهایت با 

20رأی تصویب شد.

حسابرسی مالی 1402، توسط 25حسابرس
طرح تعیین حسابرســان برای سال1۴02 دستور 

جلسه دیگر شــورای شــهر تهران بود که محمد 
آخونــدی در جریــان بررســی آن با بیــان اینکه 
حسابرســان 1۴01 کار حسابرسی مالی واحدهای 
تابع شهرداری تهران را آغاز کرده اند و تا پایان سال 
گزارش حسابرسان در صحن شورا قرائت می شود، 
گفت: »با توجه  به حجم بــاالی کارهای مالی، برای 
نخستین بار تعداد حسابرسان سال1۴02 را افزایش 
داده ایم و 25 شرکت انتخاب شده اند. چرا که با این 

اقدام کارها با سرعت و کیفیت انجام می شود.« 
در پایان اعضای شورای شــهر تهران با حسابرسان 

تعیین شده، موافقت کردند.

پایش هوشمند ساختمان های بیش از 5هزار متر
در جلسات گذشته الیحه تعیین نرخ بهای خدمات 
پایش هوشمند ساختمان در شــورای شهر تهران 
تصویب شد. براســاس این مصوبه ســاختمان ها 
به صورت داوطلبانه به این سامانه متصل می شدند، 
اما در جلســه دیروز مهدی چمران پیشــنهاد داد 
تمامی ساختمان های مسکونی باالی 5هزار متر و 
سایر ســاختمان ها با متراژ باالی 2هزار متر به این 
سامانه متصل شوند. در نهایت اعضای شورای شهر با 

این پیشنهاد موافقت کردند. 

سفرهای خارجی آورده های خوبی دارد
در جلسه دیروز شــورا، مهدی اقراریان از سفرهای 
خارجی مدیران شــهرداری تهران انتقــاد کرد و 
خواستار شفاف سازی  شــد و لطف اهلل فروزنده هم 
در پاسخ به رئیس کمیســیون نظارت و حقوقی با 
بیان اینکه سفر من به روســیه با تأکید معاون اول 
رئیس جمهور بوده است، گفت: »هیچ کس ولع سفر 
خارجی ندارد و ســفرها تنها به اجبار و الزام صورت 
می گیرد. نباید به گونه ای با افکار عمومی سخن گفت 
که مردم فکر کنند ما دائما به ســفر می رویم. ما به 
اندازه شما دغدغه داریم که هزینه ها به درستی خرج 
شود و اگر سفری صورت می گیرد، قطعا آورده های 

خوبی دارد.«

اتوبوسهاینودرصفشمارهگذاری
رئیس شورای شهر تهران خواستار تعیین تکلیف 100دستگاه اتوبوس داخل پارکینگ شرکت اتوبوسرانی شد

 آشنایی بیشتر نسل آینده ساز 
با میراث تاریخی تهران

برای آشتی و انس آینده سازان با تاریخ و فرهنگ غنی 
تهران باید اقداماتی صورت گیرد 

هفته تهران مانند همه مناســبت های 
ملی و مذهبی، بهانه ای اســت تا به این 
موضوع)تهران و ظرفیت هایش( بیشتر 
توجه و پرداخته شود. این هفته فرصت 
مناسبی است تا از طریق اطالع رسانی و آگاهی بخشی افکار 
عمومی، شهروندان را با جاذبه ها و ویژگی های تاریخی، بومی، 
میراث فرهنگی و... بیشتر آشــنا کرد. در این میان کودکان 
و نوجوانان که آینده سازان کشور هســتند، سهم بیشتری 
دارند؛ چراکه این روزها آنها)کودکان و نوجوانان( به واسطه 
فضای مجازی با رویدادهای سایر کشــورها آشنا شده اند و 
از فرهنگ خــود فاصله گرفته اند. قطعا برای آشــتی و انس 
آینده ســازان)کودکان و نوجوانان( با تاریخ و فرهنگ غنی 
تهران باید اقداماتی صورت گیــرد و از هفته تهران می توان 

برای رقم زدن این اتفاق استفاده کرد. 
مجموعه شــهرداری تهــران می تواند بــا تمهیداتی مانند 
پیش بینی تخفیف برای بازدید از اماکــن تاریخی و... ارائه 
خدمات در حوزه گردشــگری را به گونه ای مدیریت کند تا 
خانواده ها، نوجوانان و کودکان و به طورکلی همگان بتوانند 
از این امکانات بهره مند شوند.  با این اقدام از یک سو اطالعات 
شهروندان درخصوص میراث و تاریخ تهران افزایش می یابد و 

از سوی دیگر حال خوب برای مردم ایجاد می شود. 
ســتاد میراث فرهنگی و گردشگری شــهرداری تهران در 
حوزه معرفی مکان های تاریخی و گردشــگری فعال است و 
از هر فرصتی برای برگزاری تورهای گردشــگری از اماکن 
تاریخی پایتخت استفاده می کند. در کمیته میراث فرهنگی 
و گردشگری شورای شهر تهران هم پیگیر تشکیل سازمان 
گردشگری هســتیم تا از این طریق، هم تحوالتی در رونق 
گردشــگری تهران رخ دهــد و هم شــاهد یکپارچگی در 

سیاستگذاری های مرتبط با حوزه گردشگری باشیم. 
سال گذشته هفته تهران با ایام صفر مصادف شد و نتوانستیم 
از این فرصت برای اجرای رویدادها و جشــنواره ها استفاده 

کنیم.
امســال موقعیت خوبی اســت تا در هفته تهران از طریق 
برگزاری رویدادها و جشنواره ها، نشــاط اجتماعی در شهر 
ایجاد شود. اگرچه متأسفانه اخیرا شرایطی در تهران به وجود 
آمده که رویدادهای جمعی را دســتخوش تغییرات کرده و 
جای اجرای برنامه ها و رویدادهای فرهنگی این روزها خالی 
است. ضرورت دارد شــهرداری تهران در فرصت باقی مانده 
با اطالع رســانی درســت، اقداماتی انجام دهد تا مردم در 

برنامه های هفته تهران شرکت و از آنها بهره مند شوند.

سیدمهدی صباغ
شهردار منطقه 15تهران

جشنواره غذای اقوام ایرانی، چهارشنبه 
هفتــه جــاری از ســاعت1۳ در کوشــک 
تاریخــی امیرســلیمانی با حضــور بانوان 
ســراهای محله منطقه برگزار می شــود. 
برپایــی نمایشــگاه عکــس، برپایــی تــور 
فتوواک با حضور عکاسان عالقه مند به 
گردشــگری، برپایی مراســم بزرگداشت 
روز حافظ، اجرای ســرود و دکلمه خوانی 

از برنامه های این روز است.

نقل قول خبر

عدد خبر

علیرضا نادعلی؛ سخنگوی شورای شهر تهرانیادداشت

شــهردار منطقــه 1۳تهــران از رســیدگی 
به فضای ســبز داخل و پیرامون مدارس 
در بــازه زمانــی یک ماهــه خبــر داد. 
محمدهادی  علی احمدی گفت: »بیش 
از ۲۰۰۰مترمربع از فضاهای ســبز مراکز 
آموزشی سطح منطقه بازپیرایی و مرمت 
و بیش از ۳۰ مدرسه در نواحی چهارگانه 
ازخدمــات اداره فضــای ســبز بهره منــد 
شدند. همچنین بیش از 1۶۰۰نفرساعت 
آموزش دانش آموزی کاشت بذر و قلمه 
و نگهداشت گیاهان توسط کارشناسان 

صورت گرفته است.« 

2000
مترمربع

معــاون ورزش بانــوان ســازمان ورزش 
شــهرداری تهران از برگــزاری رقابت های 
ویژه بانــوان معلول و جانباز شــهر تهران 
در 15رشــته خبر داد و گفــت: »به زودی 
این رقابت هادر مناطق ۲۲گانه پایتخت 
برگــزار می شــود.« به گفتــه مرجــان 
میرزایــی، ایــن مســابقات از امــروز 
1۸مهرماه در مناطق ۲۲گانه شهر تهران 
استارت می خورد و تا 1۲ آذر ماه به پایان 

خواهد رسید.

15
رشته ورزشی

تذکرات
اعضای پارلمان شهری در جلســه دیروز مطالبی را از کاهش زمان صدور پروانه تا توجه به نشاط 

کودکان در قالب تذکر بیان کردند.
  مهدی چمران: صدور پروانه ساختمان در کمترین زمان ممکن، مطالبه درستی است و همواره در شورا 
به این موضوع پرداخته شده است و شهرداری تهران هم تالش خود را در این باره انجام داده، اما موضوع 

شفاف و روشنی درباره چگونگی صدور و مدت پروانه ارائه نشده که همچنان نیازمند بررسی است.
  ناصر امانی: موافق کمک شهرداری به طرح ملی مسکن هستیم و حتما موافقیم که پروانه را صادر 
و هزینه آن را در مطالبات بین خودش و دولت حساب کند، اما می گوییم اصول اولیه شهرسازی در 
این مسئله مهم رعایت شود. اطالعاتی که ما داریم حکایت از آن دارد که این اصول در برخی موارد 

رعایت نشده است.
  مهدی اقراریان: در هفته کودک قرار داریم و ضرورت دارد تدابیری برای نشاط و شادی کودکان در 

شهر اندیشید. نیاز است فضای بوستان ها برای تفریح و بازی آنها مناسب سازی شود.
  جعفر بندی شربیانی: سازمان آتش نشانی براساس وظیفه ذاتی در راستای ایمنی ساختمان ها 
اقدام به صدور ضوابط و دستورالعمل هایی کرده است؛ اما نهادهای ذیربط در این حوزه به وظایف 

ذاتی خود عمل نمی کنند و موجب ساخت ساختمان های ناایمن می شوند.
  سیداحمد علوی: تشکیل سازمان گردشگری ضرورت دارد، چرا که تا وقتی این سازمان شکل 

نگیرد هر هزینه ای در این حوزه بی فایده خواهد بود.

مکث

مسعود رنجبریان
شهردار منطقه ۶ تهران

در راســتای حفــظ و صیانــت از امــالک 
شهرداری با تالش اداره حقوقی منطقه، 
پس از انجام کارشناسی های الزم با اخذ 
دســتور قضایــی ملــک واقــع در خیابــان 
حافــظ بــا مســاحتی بالــغ بــر ۴5۰متــر، 
عرصه و 1۸۰۹ متر اعیان که دارای ۶ طبقه 
۳ واحدی بود بــه ارزش۷۰۰میلیارد ریال 
رفع تصرف و سند ملک به نام شهرداری 

منطقه ۶ انتقال یافت.

500دستگاه اتوبوس اورهال شده تا پایان مهرماه وارد ناوگان حمل ونقل عمومی می شود.    عکس: همشهری / علیرضا طهماسبی
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بار مسئولیت دانش آموز روی دوش خودش

در تمام مراحل آموزش و پرورش، آنچه بسیار مهم است توجه به یاد دادن و تقویت مهارت هایی مکث
است که تا پایان عمر برای همه افراد ضروری اســت و از آنها انسان های موفقی خواهد ساخت. 
مسئولیت پذیری یکی از این مهارت هاست که از آن در انجام امور درسی هم می توان بهره گرفت. 
»دانش آموز باید یاد بگیرد خودش مسئول تکالیف و وظایفش است، والدین نیز به هیچ عنوان نباید 
بار این مسئولیت ها را روی دوش خودشان بگذارند.« به جز امور درسی،  باید مسئولیت اموری که 
فرزند از اجرای آنها برمی آید نیز در محیط خانه و مدرسه به او واگذار شده و نحوه انجام آنها نیز مورد 

بررسی قرار گیرد تا حس وظیفه شناسی او را تقویت کند.

ری
 اکب

ضا
در

حم
ح: م

طر خداحافظی با مورچه های خانگی 
حتما با تبلیغات مختلفی برای نابودی مورچه ها مواجه شده اید؛ 
تبلیغاتی که مدام به ما یادآوری می کنند از بین بردن مورچه ها 
و حشرات خانگی به سادگی انجام نمی شــود و باید حتما خانه 
را سمپاشــی کرد. اما برای از بین بردن مورچه ها همیشه نیاز به 
استفاده از مواد سمی نیست. روش های خانگی و آسانی هم وجود 
دارد که می شود مورچه ها را بدون استفاده از مواد سمی فراری داد.
سرکه: بوی تند سرکه مورچه ها را فراری می دهد. برای این کار 
مقدار برابر آب و سرکه  سفید را در یک بطری اسپری با هم مخلوط 
کنید. محلول سرکه را روی تمام نقاط ورودی مورچه ها اسپری و 

چند روز این کار را تکرار کنید تا مورچه ای باقی نماند.
آب و مایع ظرفشــویی: یک بطری اســپری را با کمی مایع 
ظرفشویی و آب گرم پر کنید و چند روز در نقاطی که مورچه ها در 

تردد هستند اسپری کنید.
آبلیمو: مقدار مساوی آب و آبلیمو را در یک بطری اسپری بریزید 

و در نقاط تردد مورچه ها اسپری کنید.
دارچین: دارچین به دلیل بوی تندی که دارد برای فراری دادن 
مورچه ها مناسب است. حدود نصف قاشق دارچین را با یک فنجان 
آب مخلوط کنید و با کمک یک دستمال تا چند روز روی نواحی 

رد مورچه بکشید.
نعناع: این سبزی بوی تندی دارد که توانایی بویای مورچه ها را 

مختل می کند.
فلفل سیاه: با پاشیدن فلفل ســیاه در مکان هایی که مورچه ها 

حضور دارند به راحتی از دست مورچه ها خالص شوید.
پوست خیار: مورچه ها نمی توانند طعم خیار را تحمل کنند. یک 
خیار را پوست بکنید و پوست آن را در نقاطی که رد مورچه وجود 
دارد قرار دهید. حتما هر روز پوست خیارها را عوض کنید تا زمانی  

که اثری از این حشرات نباشد.
پودر بچه: اگر مسیر ورودی مورچه ها را می شناسید بهتر است از 
پودر بچه استفاده کنید. مقداری پودر بچه را در نقاط ورودی بریزید 

تا مسیر مورچه ها را مسدود کند.
تفاله  قهوه: بوی قهوه می تواند مورچه ها را فراری دهد. اگر اطراف 
و پای دیوارهای خانه و جای عبــور مورچه ها تفاله  قهوه بریزید، 

کفایت می کند.
نمک: نمک اگرچه باعث مرگ مورچه ها نمی شــود، اما محلول 
نمک به عنوان دفع کننده مورچه ها مناسب است، زیرا مورچه ها 
از هر محلی که با محلول نمک اسپری شده باشد رد نمی شوند. 
می توانند در طول ترک های راهرو یا کناره های خانه که مورچه ها 

حضور دارند نمک بپاشید.
تمیز کردن خانه: مورچه ها از خودشان رد و اثر بر جا می گذارند 
تا مورچه های دیگر آنها را دنبال کنند. تمیز کردن خانه و از بین 
بردن باقی مانده  خوراکی هایی که بوی آنها مورچه ها را به خود جلب 

می کند بهترین گزینه برای فراری دادن مورچه هاست.
جوش شیرین: با ریختن کمی جوش شــیرین در محل عبور 

مورچه ها هم می توان ازدست این حشرات خالص شوید.
پوست مرکبات: پوست مرکبات و آب را در یک مخلوط کن با هم 

ترکیب کنید و آن را در محل عبور مورچه ها اسپری کنید.

کشتن مرغ مینا 
»کشتن مرغ مینا« اثر برجسته 
خانــم هارپر لی اســت که در 
سراسر جهان شــهرت دارد. 
رمانــی که با وجود ســادگی، 
حرف هــای بســیار مهمــی 
برای گفتــن دارد و کمی پس 
از انتشارش در ســال ۱۹۶۰ 

غوغایی به پا کرد. پیشنهاد می کنیم اگر نوجوان هستید 
یا نوجوانی در اطرافتان دارید حتما خواندن این کتاب 
را به او پیشــنهاد کنید. رمان کشتن مرغ مینا از زبان 
دختری به نام اسکات فینچ روایت می شود که دختر 
وکیل سفیدپوستی به نام اتیکاس فینچ است که دفاع از 
جوان سیاهپوستی را به عهده می گیرد. اتیکاس فینچ، 
وکیلی انسان دوست، جسور و شجاع و پدری مهربان 
و دوست داشتنی است. او با قدرت و بی باکی از عدالت 
و انســانیت دفاع می کند و در مقابل تعصب، نفرت و 

خشونت نژادی و ریاکاری مردم می ایستد.

ورزش کنید، آلزایمر نگیرید 
کاهش قــدرت تصمیم گیری، عدم تعــادل هیجانی، به یاد 
آوردن بهتر خاطرات دور،  عدم ارتباط درســت با اطرافیان، 
مشــکل در پیدا کردن وسایل، افســردگی، تغییر در برنامه 
خــواب، عدم توانایی در انجام کارهای شــخصی و در نهایت 
نشــناختن اعضای خانواده برخی از عالئم ابتال به آلزایمر در 
سنین باالست. آلزایمر درمان قطعی و حتمی ندارد. اما می توان 
با راهکارهای پیشگیرانه از بروز آن جلوگیری کرد یا بروز آن 
را به تأخیر انداخت. ســالمندان می توانند با انجام حرکات 
ورزشی مناسب، بدن خود را در شرایط بهتری قرار دهند و از 
بروز بیماری هایی مثل آلزایمر جلوگیری کنند.عدم استعمال 
دخانیات، خصوصا در ســنین ســالمندی می تواند تأثیرات 
گسترده ای بر جنبه های سالمت فردی داشته باشد. داشتن 
تناسب اندام و وزن مناسب به سالمند شما کمک می کند تا 
بدنی سالم داشته باشــد. تغذیه مناسب یکی از اساسی ترین 
دالیل در پیشگیری از آلزایمر و مشــکالت حافظه سالمند 
است. اغلب پزشکان به سالمندان توصیه می کنند که به تغذیه 
و برنامه غذایی خود توجه ویژه ای داشته باشند. زمانی که افراد 
اقدام به نوشتن و خواندن می کنند، عملکرد مغزی فعال شده 
که این امر باعث هماهنگی عصب و عضله های چشم خواهد 

شد و برای جلوگیری از زوال عقل بسیار کاربردی است.

تندرست

راهنما

ترفند

 انجام دادن تکالیف مدرسه 

الهام مصدقی رادگزارش
روزنامه نگار

توسط دانش آموزان، چالش 
جدی برخی خانواده ها از 
ابتدای سال تحصیلی است. این مسئله در مورد دانش آموزان کوچک تر 
که در سال های آغازین یادگیری قرار دارند،  با نگرانی بیشتری برای والدین 
همراه اســت و گاهی به همین دلیل ســختگیری های بیشتری روی 
فرزندانشان اعمال می کنند که چاشنی حرص و جوش و عصبی شدن هم 
به آن افزوده می شود. اگر معلمان نیز دانش و تجربه کافی در این خصوص 
نداشته باشند، فشار روی دانش آموز بر سر انجام تکالیفش مضاعف خواهد 

شد؛ نتیجه این اتفاق مطلوب نیست،  در هر صورت کودک تا سال ها از انجام 
تکالیف و مسئولیت ها فراری خواهد بود و عالقه اش به آموزش و یادگیری 

کمرنگ می شود. در شیوه های نوین آموزشی و تربیتی که چند سالی است در 
بسیاری از مدارس اعمال می شود، نگاه متفاوتی به حوزه آموزش شده که نتایج 

قابل قبولی در پی دارد و ادامه همان روند در خانه و در تعامل با کودک بی عالقه به 
انجام امور درسی، با پیامدهای مثبتی همراه می شود.

نگاهت را به آموزش تغییر بده 
از نخســتین قدم هــا بــرای عالقه منــد کردن 
دانش آموزان بــه آموختن و انجــام تمرین ها و 
یادگیری بیشــتر، تغییر نگاه به موضوع آموزش 
است. سال هاست به کارگیری شیوه های خشک 
و یک طرفه تدریس به خصوص برای دانش آموزان 
کوچک تر، پاســخ نمی دهد و بسیاری از معلمان 
و مدارس به کمک شــیوه های جدید و با توجه به 
عالیق کودکان به آنها آموزش می دهند.سیدمحمد 
یزدان شناس، کارشناس آموزشی دوران ابتدایی در 
این خصوص به همشهری می گوید:»در امر آموزش 
باید میان عالقه مندی هــا دوران کودکی و اصول 
آموزشی، پل ارتباطی ایجاد کرد و مباحث را طبق 
عالیق کودکان و متناسب با سن آنها پیش برد. در 
این صورت یادگیری دانش آموزان افزایش یافته و 
آن را مشتاقانه دنبال می کنند.« شیوه رایج در این 
نوع آموزش، معموال غیرمستقیم و همراه با بازی و 
سرگرمی است.فعالیت هایی که در عین آموختن 
دروس، آموزش و ارتقای مهارت های مختلفی چون 
ارتباط گیری و تعامل با همســاالن، حل مسئله، 
خالقیت،  مسئولیت پذیری و... را هم دنبال می کند. 
یزدان شناس درخصوص روش هایی که معلمان 
می تواننــد در امر آموزش جذاب بــرای کودکان 
استفاده کنند می گوید: »باید به روز بود و با عالیق 
دانش آموزان در آن سنین آشنا شد. بهره مندی از 

کتاب ها، انیمیشن های 
مناسب، بازی ها و... در هر 

دوره خاص، کمک بزرگی به مربیان می کند تا با 
وام گیری از آنها و اعمال تغییرات مناسب، از آن در 

امر آموزش استفاده کنند.« 

آموزش متفاوت، تکالیف را جذاب می کند
با تغییر در شیوه آموزش و به کارگیری روش های 
جذاب و خالقانه برای آن، انجام تکالیف و مطالعه 
دروس نیز برای دانش آموزان با جذابیت بیشتری 
همراه خواهد شــد. یکی از مهم ترین قدم ها در 
این راه این اســت که از همــان خالقیت در امر 
آموزش نیز استفاده شود. به گفته این کارشناس 
آموزشی گاهی اوقات تمرین خواندن و نوشتن 
و حســاب کردن را می توان در قالــب فعالیت 
دیگری با کــودک در خانه انجــام داد. به عنوان 
مثال از او بخواهیم فهرســت اقالم مــورد نیاز 
برای خرید را یادداشــت کرده و قیمت حدودی 
آنها را با موجودی حساب بسنجد. با این کار هم 
تمرین نوشتن را انجام داده و هم تمرین ریاضی. 
روش های مختلفی از مثال عنوان شــده وجود 
دارد که با هماهنگی با معلم کالس،  می توان برای 
دانش آموزان بی عالقه به انجام تکلیف استفاده 
کرد و آرام آرام او را عالقه مند به انجام تکالیف و 

دروس  کرد.

مشــق شــب
آموزش و تکالیف جذاب و خالقانه، مسئولیت پذیری و ایجاد فضای 
تعاملی به عالقه مندی کودکان در انجام تکالیف کمک خواهد کرد

فضای گفت وگو ایجاد کنید 
فقط بی عالقگــی و بی توجهی بــه انجام امور 
درســی و تکالیــف نیســت کــه می تواند به 
چالشــی میان کودک و والدین تبدیل شود. با 
بزرگ ترشــدن کودکان، چالش و مشکالت نیز 
رشــد خواهند کرد. بهترین راهکار برای حل 
این چالش ها و کاهش آنها ایجاد فضای تعامل 
میان کودک و والدین است. یزدان شناس ایجاد 
این فضا را موجب شناخت بهتر نیازهای فرزند 
دانســته و می گوید:  »با درنظــر گرفتن زمانی 
مشــخص برای گفت وگوی روزانه یا هفتگی، 
عالقه مندی هــا و بی عالقگی هــای کــودک، 
بهترشــناخته خواهد شد. شــرط این فضای 
تعاملی این است که والدین سخنان فرزندانشان 
را بدون قضاوت، سرزنش، نصیحت و... بشنوند 

و به خوبی به آنها توجه نشــان دهند. سپس با 
کمک فرزندشان راهکارهایی برای رسیدن به 
نیازهای و عالقه مندی هایــش پیدا کرده و در 
مقابل نیز راهکارهایی بــرای موارد نامطلوب و 
اذیت کننده برای کــودک بیابند.« بی عالقگی 
به انجام درس می تواند یکی از موارد نامطلوب 
و اعتراضی کودکان باشــد که طی گفت وگوی 
آرام با آنها می توان به دالیل اصلی بی عالقگی 
و اذیت کننده برای آنها پی برد و برای رفع آنها 
تالش کرد. او تأکید می کند: »ایجاد این فضا در 
خانواده تأثیرات بسیار مثبتی دارد.فضایی آرام 
و بدون قضاوت و همراه با همدلی و همراهی و 
البته صبوری والدین که اگر با همین روند پیش 
رود در دوران نوجوانی و جوانی نیز نتایج خوبی 

به همراه خواهد داشت.« 
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پیش بینی آتش سوزی  پاییزی در جنگل هیرکانی
6ماه نخست امسال ۱۹۷5هکتار آتش سوزی جنگلی رخ داد که این عدد در نیمه نخست سال گذشته 23505هکتار بود

تالشمحیطزیست
برایمخالفتبامازوتسوزی

ســازمان محیط زیســت اصوال مخالف ســوزاندن مازوت در 
نیروگاه هاست ولی امسال اعالم کرده، اگر قرار است که مازوت 
مصرف شود، باید سیستم های کنترلی نصب شده باشد تا میزان 

آالینده هاسنجیده شود.
مصوبات عدم اســتفاده از مازوت ابتدا برای تهران و حومه و با 
وخیم شدن وضعیت آلودگی هوا در سایر کالنشهرها نیز وضع 
شد. اما آنچه مورد نگرانی همگانی بوده و محیط زیست نیز بر آن 
نمی تواند نظارتی داشته باشد، صدور مجوزهای مصرف مازوت 

بیرون از اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست است.
داریوش گل علیزاده، سرپرســت مرکز ملی هــوا و تغییر اقلیم 
سازمان حفاظت محیط زیســت در گفت وگو با تسنیم با اشاره 
به اینکه بودجه 50هزار میلیارد تومانی که برای اجرای احکام 
کنترل منابع آالینده متحرک و ثابت محقق نشده است گفت: 
طرح کیفی سازی سوخت را نیز پیگیری کرده  و در این خصوص 
جلساتی را با مدیران پاالیشگاه ها و وزارت نفت داشته ایم. در این 
جلسات مقرر شد که کیفی سازی سوخت اعم از مازوت و بنزین 

صورت پذیرد.
وی گفت: با وجود مخالفت ســازمان محیط زیست، متأسفانه 
بسیاری از نیروگاه ها نه سیستم های کنترلی دارند و نه از مازوت 
کم گوگرد اســتفاده می شــود. 3.5درصد وزن حجمی مازوت 
در نیروگاه ها گوگرد اســت. یعنی 35هزار قسمت در میلیون، 
میزان گوگرد در مازوت مصرفی ماســت. این گوگرد در محیط 
تبدیل به آالینده ثانویه شده و خطرناک است. سرپرست مرکز 
ملی هوا و تغییر اقلیم افزود: در فصل زمستان همزمان با کاهش 
دما افزایش مصــرف گاز را داریم که ایــن افزایش مصرف گاز 
در بخش خانگی و تجاری محســوس و حدود 20درصد است. 
به دنبال افزایش مصرف گاز در فصل سرما و برای اینکه در شبکه 
برق رسانی اختالل ایجاد نشود، سوزاندن مازوت در نیروگاه های 
بخاری افزایش پیدا می کند. ۱6نیروگاه بخاری در کشور داریم 
که قابلیت سوزاندن مازوت دارند که از این بین 2نیروگاه بعثت 
تهران و اسالم آباد اصفهان سال گذشته مصرف مازوت نداشتند. 
نیروگاه منتظری اصفهان ســال گذشته 55روز مازوت سوزاند 
و نیروگاه شــازند اراک هم مازوت مصرف کرد. برنامه سازمان 
این اســت در این نیروگاه ها امســال مازوت مصرف نشود و در 
این خصوص گزارش های خــود را به دولــت و مراجع قضایی 
فرســتاده ایم. گل علیزاده در رابطه با دلیل کاهش آالیندگی 
مازوت توضیح داد: قدیمی بودن نیروگاه ها یکی از دالیلی است 
که نمی توان سیستم های کنترلی مصرف مازوت را نصب کرد چرا 
که طراحی اولیه این نیروگاه ها به نحوی نبوده که نصب سیستم 
کنترلی روی آنها انجام شود. به طور متوسط 25درصد محصول 
در پاالیشگاه های ما مازوت پرگوگرد است و این درحالی است که 
میانگین مصرف مازوت در دنیا ۱2درصد است. پاالیشگاه های 
ما قدیمی هستند و روزانه 63میلیون لیتر مصرف مازوت دارند.

خبر روز نقل قول خبر

علیرضا امری کاظمی
عضو شورای عالی ژئوپارک های یونسکو

ژئوپارک مراغه برای ثبت در یونسکو معرفی 
شد. در شانزدهمین کنفرانس ژئوپارک های 
اروپایــی بــه میزبانی شــهر وربانیــای ایتالیا، 
جاذبه های مختلــف مراغــه ازجمله منطقه 
فســیلی، مناطق ارزشــمند زمین شــناختی 
و طبیعــی و میــراث ناملمــوس فرهنگی این 
شهرستان معرفی شد.ایجاد ژئوپارک سهند 
با محوریت مراغه طی سال ۱۳۸۹ پیشنهاد 
شــد. پیش از این ژئوپارک قشــم و ژئوپارک 

منطقه آزاد ارس جهانی شده اند.

عاطفه رشنویی
مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل    

فصــل خــوب کاوش در خوزســتان قبــل از 
باران هــای سیل آســا شــروع شــده و زمــان 
مناسب آماده ســازی چغازنبیل است. قبل 
از آغاز آبان و آذر و شــروع بارندگی، فرصت 
خوبی بــرای کار و احیا داریم. امــا با توجه به 
آنکه هنوز وضعیت بودجه مشخص نیست 
بالتکلیــف مانده ایم و نمی دانیم سیاســت  
وزارت میراث فرهنگــی در مــورد بودجــه 

پایگاه های میراث جهانی و ملی چیست؟

مزایــده در ۳ مــاه آینــده درخصــوص 
اکتشــاف و واگــذاری معــادن برگــزار 

خواهد شد.
معدن کاوی یکی از اصلی  ترین عوامل 
تخریــب زیســتگاه های حیات وحــش 
اســت و بــه همیــن دلیــل هرگونــه 
اکتشــاف و بهره بــرداری از معــادن 
مستلزم انجام ارزیابی زیست محیطی 
و دریافــت مجــوز از ســازمان حفاظت 

محیط زیست است.

5
هزار 

بــا بحــران شــدید   ۲۰۴۰ در ســال 
خشکســالی مواجه می شــوند و ایران 
نیــز یکــی از ایــن کشورهاســت. ایــن 
بحــران به دلیــل تغییــرات و نوســانات 

اقلیمی تشدید خواهد شد. 
به همین دلیــل بایــد گونه هایــی برای 
تکثیر و کاشت در کشور انتخاب شوند 
کــه مناســب شــرایط جدیــد اقلیمــی 

هستند.

۱۷
کشور

عدد خبر

نیمه نخست امسال با کاهش ۹2درصدی حریق های جنگلی نسبت به سال 
گذشته گذشت. اما پیش بینی ها نشان می دهد در پاییز خشک و کم بارش 
امسال باید منتظر آتش ســوزی به ویژه در جنگل های شمال کشور باشیم 
که به علت تغییر اقلیم با کاهش رطوبت چشمگیر مواجه شده اند. در چنین 
شرایطی کمبود نیرو و تجهیزات حفاظتی نیز مزید بر علت شده تا وضعیت 

هشدار حریق در جنگل های دیرپای هیرکانی روشن شود.
به گزارش سازمان منابع طبیعی، علی محمدی مقدم، قائم مقام فرمانده یگان 
حفاظت سازمان منابع طبیعی با اعالم این خبر گفته است که در 6ماه نخست 
سال جاری نسبت به سال گذشــته ۹2درصد سطح آتش سوزی ها کاهش 
یافت و البته که هنوز هم بیش از ۹0درصد آتش ســوزی های عرصه های 
طبیعی عامل انسانی دارند. آتش ســوزی ازجمله حوادث غیرمترقبه است 
که در عرصه های طبیعی اعم از جنگل و مرتع رخ می دهد و به استناد ماده 
۴۷ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، هنگام آتش ســوزی 
همه دستگاه های دولتی اعم از کشــوری و لشکری موظف هستند با کلیه 
وسایل ممکن که در اختیار دارند در اطفای آتش عرصه های طبیعی کمک 
کنند و خوشبختانه تاکنون تعامل دستگاه های دولتی، حضور و مشارکت 
مردم بســیار خوب بوده و به همین علت در 6ماه اول ســال جاری، سطح 
آتش سوزی ها کاهش یافته است. براساس آمار یگان حفاظت سازمان منابع 
طبیعی، در 6ماه نخست امسال 552 فقره آتش سوزی در سطح ۱۹۷5هکتار 
رخ داد که نسبت به 6ماه نخست سال گذشته که ۱۴۷۹فقره آتش سوزی در 
سطح 23هزار و505 هکتار رخ داده بود کاهش چشمگیری داشت و بنابراین 
امسال، ۹2 درصد کاهش سطح آتش سوزی در عرصه های طبیعی گزارش 
شد. البته به گفته قائم مقام فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و 
آبخیزداری نمی توان دلیل آتش سوزی ها را تنها به گرمایش زمین و تغییرات 
اقلیمی تعمیم داد؛ چرا که امسال با توجه به افزایش گرمایش زمین کاهش 
آتش سوزی ها را شــاهد بودیم. آتش ســوزی ها عالوه بر عوامل طبیعی به 
عوامل انسانی نیز بستگی دارد که سهم بیش از ۹0درصد آتش سوزی ها برای 
عوامل انسانی است که در برخی مواقع سهوی و در برخی مواقع نیز عامدانه 
رخ می دهد. در این باره بیشتر آتش سوزی ها ســهوی هستند که به دلیل 
عدم رعایت نکات ایمنی، روشن کردن آتش توسط گردشگران و دامداران 
در عرصه منابع طبیعی رخ می دهد. آتــش را خاموش نمی کنند و محل را 
ترک می کنند و بعدازظهر با وزش باد، آتش  به عرصه منابع طبیعی سرایت 
می کند و سطح وسیعی دچار آتش سوزی می شود. یکی دیگر از ریشه های 
آتش سوزی، آتش زدن »پس چر« )کاه و کلش( اراضی کشاورزی است که 
به اذعان سازمان منابع طبیعی، به دلیل از بین بردن »میکرو ارگانیزم هایی« 
که در خاک وجود دارد، از نظر علمی مضر است؛ چراکه موجب کاهش تولید 
محصوالت کشــاورزی می شود و متأسفانه بســیاری از کشاورزان به دلیل 
ناآگاهی با ســوزاندن پس چرها هم به محصوالت خود و هم به اراضی ملی 

آسیب می زنند.

پیشبینیآتشسوزیبرایهیرکانی
یگان حفاظت ســازمان منابع طبیعی اعالم کرده که نباید گمان کنیم در 
نیمه دوم سال دیگر آتش سوزی نخواهیم داشت؛ چراکه در نیمه اول سال 
بیشتر آتش سوزی ها در زاگرس و در نیمه دوم سال نیز در جنگل های شمال 
کشور رخ می دهد. شاید در زاگرس آتش سوزی نداشته باشیم  یا به ندرت رخ 

دهد ولی در شمال کشور حتما آتش سوزی پیش بینی می شود.
قائم مقام فرمانــده یگان حفاظت ســازمان منابع طبیعــی و آبخیزداری 
اعالم کرده که در ســال جاری برای کنتــرل آتش ســوزی ها مبنای کار 
پیشگیری است. تشکیل گروه های گشت، مراقبت، کشیک اطفای حریق 
در جنگلبانی ها، بخش ها و ادارات منابع طبیعی شهرستان ها و کل مناطق 
کشور و تشکیل گروه های شبانه روزی پیشگیری و اطفای حریق، فعالیت های 
مؤثری بوده است که در سال جاری برای کنترل و کاهش آتش سوزی ها انجام 
شد. مسئله اصلی در کاهش و کنترل آتش سوزی جنگل ها فرهنگسازی و 
آموزش از طریق رسانه هاست که می تواند به آگاه سازی و افزایش دانش مردم 
درخصوص پیشگیری از حریق کمک کند، همانطور که در گذشته بستن 
کمربند ایمنی با آموزش فرهنگســازی شد. همچنین دستگاه های دولتی 
همچون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست 
که متولی اصلی حفاظت از عرصه های طبیعی هستند می توانند با برگزاری 
کارگاه های آموزشی برای بهره برداران، مرتع داران و جامعه هدف که با منابع 
طبیعی ســر و کار دارند، گام مؤثری در کاهش آتش سوزی های جنگلی و 

مرتعی بردارند که این اقدام در دستور کار است و هرسال نیز این آموزش ها 
به صورت علمی تری برگزار می شود.

کمبودامکاناتاطفایحریق
در سال های اخیر بارها از تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی به عنوان عامل 
اصلی آتش سوزی  جنگل ها یادشده اما طی ۱0سال اخیر در کشور خشکسالی 
شدت گرفته است. با این حال با مشارکت مردم و آمادگی نیروهای عمل کننده 
ستاد بحران نسبت به سال گذشته کاهش ســطح آتش سوزی محقق شده 
است. البته در تمام نقاط دنیا به ازای هر هزار هکتار یک نیروی حفاظتی وجود 
دارد. ولی در ایران از هر ۱0هزارهکتار یک نیروی حفاظتی مراقبت می کند 
و امکانات اولیه همچون دمنده، فلکس بک و موتورسیکلت که نیروها بتوانند 
خود را به محدوده آتش سوزی برسانند، بسیار محدود است. از سویی هرچند 
که به کمک وزارت دفاع فعالیت خوبی با »هلی برد« برای اطفای حریق انجام 
شد اما تنها وســیله ای که می تواند نیروها را به مناطق آتش سوزی برساند، 
موتورسیکلت است که همچنان با کمبود مواجه است. سال گذشته ۴6درصد 
نسبت به سال۱3۹۹ و در سال جاری ۹2درصد نسبت به 6ماه اول سال گذشته 
کاهش سطح آتش ســوزی در جنگل ها و مراتع رخ داد و در این مدت اطفای 
هوایی نیز به خوبی انجام شد و در هر نقطه که سازمان منابع طبیعی اعالم نیاز 
کرد، وزارت دفاع با تجهیزات پخش آب، نیرو و »هلی برد« برای جلوگیری از 

توسعه آتش سوزی حضور یافت.

سیدمحمدفخارگزارش
روزنامه نگار
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یک ســال از انتخاب شــما به عنوان 
استاندار ویژه خوزستان می گذرد. آیا این عنوان 

توانسته امتیازاتی برای استان داشته باشد؟
زمانی که به عنوان استاندار خوزستان تعیین شدم با 
وضعیتی روبه رو بودم که نشان می داد در دولت قبل، 
اقدام اساســی و ویژه ای برای حل مشکالت صورت 
نگرفته و این اســتان با چالش های متعــدد به حال 
خود رها شده اســت. به همین دلیل، در گام نخست 
شناسایی و اولویت بندی مشکالت در دستور کار قرار 
گرفت و حل آنها برنامه ریزی و در قالب مصوبات سفر، 

تصویب و ابالغ شد.
تصویــب ۳۴ هزار میلیــارد تومان مصوبــات دولت 
و تخصیــص بخشــی از آن بــه اســتان، پرداخت 
51۳0میلیارد تومان عوارض آالیندگی، 5نوبت سفر 
رئیس جمهوری به خوزستان و حضور بنده در جلسه 
هیأت دولت نشــان دهنده نگاه خاص و حمایت ویژه 
دولت از خوزستان و استانداری ویژه است که منجر به 

اقدامات بزرگی در استان شد.
دستاوردهای سفر رئیس جمهوری و 

مصوبه های این سفر برای خوزستان چه بود؟ 
اولین ســفر رئیس جمهوری به اســتان، مصوبه ای 
نداشــت. طی جلســات متعدد طرح هایی در زمینه  
مشکالت اساسی خوزستان همچون آب و فاضالب، 
آب آشــامیدنی باکیفیت، راه ها و جاده ها، توســعه 
کشاورزی، بهداشت و درمان، اشــتغال زایی پایدار، 
محرومیت زدایی، فعال کردن صنایع راکد احصا و در 
قالب مصوبه های سفر تنظیم شد و به تصویب دولت 
رســید و بیش از ۳۴هزار میلیارد تومان اعتبار به آنها 
اختصاص پیدا کرد. با تخصیص و تزریق اعتبار از این 
محل، همه طرح های مهم استان فعال شد و هم اکنون 

با سرعت در حال انجام است.
یکی از مشــکالت خوزستان به ویژه 
در ســال های اخیر، تامین آب آشــامیدنی بود. 
با بهره برداری از طرح غدیر چه میزان مشــکل 
تامین آب آشامیدنی استان رفع شد؟ این طرح 
با انتقادهایی از نگاه محیط زیســتی و از سوی 
دیگر پایداری آب سد دز مواجه است. دولت در 
بلندمدت برای مدیریت آب در خوزستان چه طرح 

و برنامه هایی دارد؟
مسئله تامین آب آشامیدنی مردم به ویژه در مناطق 
درگیر با خشکسالی یکی از مشکالت اساسی خوزستان 
بود که به تنش های شدید و ناآرامی های اجتماعی طی 
سال های دهه90 منجر شــد. دولت در یکسال اخیر 
با اقدامی انقالبی، تصمیم گرفت ظــرف 10ماه این 

مشــکل را رفع کند. به همین دلیل طرح میان مدت 
آبرســانی غدیر که یک ابرپروژه در سطح خاورمیانه 
است، اجرا شد و هم اکنون از محل باالدست رودخانه 
دز، آب آشامیدنی 52درصد جمعیت استان که بیش 

از 2.5میلیون نفر را شامل می شود، تامین می کند.
انتخاب ســد دز به عنوان منبــع تامین کننده آب در 
طرح غدیر به اجرای این طرح ســرعت داد و آرزوی 
دیرینه مردم مناطق جنوبی و مرکزی اســتان برای 
دستیابی به آب با کیفیت و مطمئن را تحقق بخشید. 
پیش از اجرای طرح آبرسانی غدیر، مردم در مناطقی 
مانند اهواز، آبادان و خرمشــهر، آبی با درجه شوری 
1800مصرف می کردند، اما اکنون آبی که در اختیار 
شهرها و روستاهای مرکزی، جنوبی و غربی استان قرار 
گرفته، باالترین استاندارد را داراست. از سال گذشته 
تاکنون بیش از 1500روستا از آب آشامیدنی پایدار 
برخوردار شده اند که موجب شد دیگر شاهد تنش های 

آبی و ناآرامی های اجتماعی نباشیم.
ضوابط زیست محیطی در طرح آبرسانی غدیر رعایت 
شده اســت و با توجه به طرح هایی که وزارت نیرو در 
باالدســت رودخانه دز جهت پایداری آب ســد برای 
اجرا درنظر دارد، پایداری تامین آب آشامیدنی مناطق 
پایین دست نیز مورد حمایت قرار می گیرد. مجموعه 
اقدامات انجام شده در مناطق باالدست رودخانه های 
کارون، دز، کرخه، مارون و زهره در مدیریت پایداری 

آب و در بلندمدت مؤثر خواهد بود.
از نــگاه مردم یکــی از عوامل اصلی 
کم آبی در خوزستان طرح های انتقال آب است. 

نظر شما در این باره چیست؟
در دهه های گذشــته طرح های انتقال آب از مناطق 
باالدست رودخانه های خوزستان اجرا شد که بر تامین 
پایدار آب در خوزستان هم تأثیر گذاشت، اما پس از آن، 
با توجه به حساسیت های موجود، طرح های انتقال آب 
بین حوضه ای متوقف شد و تاکنون نیز متوقف مانده 
اســت. من نیز مخالفت خودم را با انتقال آب مناطق 

باالدست خوزستان به سایر مناطق اعالم کرده ام.
بیــکاری در خوزســتان به ویژه در 
شهرهای جنوبی، یکی از دغدغه های همیشگی 
بوده اســت. چه اقداماتی در این بــاره ازجمله 
اشــتغال زایی، بازگردانــدن واحدهای صنعتی 
به چرخــه تولید، ایجاد صنایع پایین دســتی و 

بومی گزینی صورت گرفته است؟
یکــی از اقدامات صــورت گرفته بــرای کاهش نرخ 
بیکاری در یکسال گذشته، ایجاد صنایع پایین دست 
پتروشیمی و صنایع فرآوری محصوالت کشاورزی در 
خوزستان بود که می تواند ضمن تکمیل زنجیره تولید 
از باالدست تا پایین دست، ارزش افزوده بیشتری ایجاد 

کند و باعث ارزآوری بیشتری نیز برای استان شود.
در ســال1۴01 تاکنون بیــش از ۳1هــزار فرصت 
شغلی در خوزستان ایجاد شد و این استان رتبه دوم 
اشتغال زایی کشور را به خود اختصاص داد درحالی که 
در سال1۴00 کل مجموع اشتغال زایی استان 22هزار 
شغل بود. هدف گذاری اشــتغال زایی تا پایان سال، 
بیش از ۶0هزار شغل است که با روند فعلی، از این عدد 

عبور خواهیم کرد.
در یک سال گذشــته نرخ بیکاری استان 1.۳درصد 
کاهش یافت و 1۶2واحد صنعتــی راکد و نیمه راکد 
با حمایت دولت فعال شــد که عالوه بر کمک به روند 
تولید، در زمینه اشــتغال زایی نیز نقش به سزایی ایفا 

کرد.
در زمینه بومی گزینی در اســتخدام ها بــا توجه به 

خواست و مطالبه مردم، شرکت ها و صنایع استان را 
براساس یک بخشنامه چهار ماده ای ملزم به استفاده 
از افراد بومی اســتان کردیم تا بتوان از این طریق نیز 

میزان نرخ بیکاری در استان را کاهش داد.
از دســت رفتن بخشــی  از سرمایه 
اجتماعی یکی از مهم ترین چالش های خوزستان 
در دهه اخیر بوده است که بروز مشکالتی ازجمله 
ســیل ســال98، تنش های آبی، اعتراض های 
اجتماعی، فاجعــه متروپل و... آن را بیشــتر 
تحت الشــعاع قرار داد. کمتــر صحبتی درباره 
چگونگی بازگرداندن این سرمایه اجتماعی به ویژه 

در حوزه جوانان و زنان می شود.
خوشــبختانه با مجموعه اقدامات انجام شده بخشی 
از سرمایه های اجتماعی از دست رفته جبران شده و 
تداوم این روند می تواند به طور کامل چهره خوزستان 
را متحول، مشــکالت را رفع و سرمایه های اجتماعی 
را تقویت کند. اجرای ابرطرح تامین آب آشــامیدنی 
غدیر، طرح اضطراری فاضالب، جهش تولید مسکن، 
ســاماندهی جوانان و پرداخت وام کم بهــره ازدواج، 
حمایت از طرح های اشتغال خانگی و ارائه تسهیالت و 
سایر طرح هایی که در این مصاحبه اشاره کرده ام نشان 
می دهد مسائل استان قابل حل است و متناسب حل 

آنها سرمایه های اجتماعی نیز تقویت می شود.
برای نخستین بار حدود ۶ هزار میلیارد 
تومان از بدهی عوارض آالیندگی شــرکت های 
نفتی در خوزستان وصول و به حساب شهرداری ها 
و دهیاری ها واریز شد. آیا بر استفاده از این اعتبار 
هم نظارت صورت می گیرد؟ چگونه؟ خوزستان 
پیش از این تجربه وصول اعتبارات را در ســطح 
ملی داشته که در نهایت نتوانسته  باری از دوش 

مشکالت آن بردارد.
در دولت گذشــته اهتمامی برای دریافت مطالبات 
عوارض آالیندگــی از صنایــع آالینده در اســتان 
وجود نداشــت و صنایع نیز از پرداخت آن خودداری 
می کردند. خوشبختانه در این دولت به دلیل اهمیت 
توجه به خوزســتان و نیاز به حل مشکالت شهرها و 
دهیاری هاي اســتان و با پیگیری های صورت گرفته 
51۳0میلیارد تومان عوارض آالیندگی پرداخت شد 
که هم اکنون به حساب شــهرداری ها و دهیاری های 

سراسر استان واریز شده است.
دوری و نزدیکی مناطق به مرکز آالیندگی و جمعیت 
شهرها به عنوان 2شاخص اصلی برای توزیع مناسب 
عوارض آالیندگی میان شهرهای استان لحاظ شده 
اســت. برای مدیریت این اعتبار نیز دستورالعملی به 
شهرداران و فرمانداران اعالم شــد. بخشی از اعتبار 
عوارض آالیندگی برای پرداخت حقوق معوق کارگران 
شــهرداری که برخی تا 12ماه مطالبات داشــتند، 
اختصاص یافت و بخش عمده ای از این اعتبار )بیش از 
50درصد( به خرید تجهیزات مورد نیاز شهرداری ها، 
توسعه طرح های زیرساخت شهری و همچنین اجرای 

طرح های مبلمان شهری اختصاص داده شد.
با توجه به اینکه این اعتبار متناسب با طرح های ارائه 
شده از ســوی شــهرداری ها توزیع و هزینه کرد آن 
مدیریت می شــود می تواند بخش زیادی از مشکالت 

شهرداری ها و دهیاری های استان را رفع کند. در اهواز 
نیز با اختصاص بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار که 
در نوع خود بی سابقه است بخشــی از پروژه هایی که 
سال ها بالتکلیف بوده و روی زمین مانده به سرانجام 

خواهند رسید.
پیش از این در گفت وگو با همشهری 
اعالم کرده بودیــد وزارت نفــت در چارچوب 
مصوبه ها متعهد شــده 7هزار میلیــارد تومان 
به عنوان حق مسئولیت اجتماعی به صورت 3ساله 
در اختیار اســتان قرار دهد. از ایــن رقم 2هزار 
میلیارد تومان جاری شده و برای 5هزار میلیارد 
تومان باقیمانده هم در حال تهیه پروژه  بودید. آیا 

این پروژه ها احصا شد؟
از مجموع ۳۴هــزار میلیارد تومان مصوبات ســفر، 
7هزار میلیارد تومان از سوی وزارت نفت به عنوان حق 
مسئولیت اجتماعی به استان اختصاص داده شد که 
5هزار میلیارد تومان آن به عنوان بخشی از اعتبار مورد 
نیاز تکمیل طرح های جمــع آوری فاضالب و راه های 
اصلی خوزستان درنظر گرفته شــد. 2هزار میلیارد 
تومان براســاس تصمیم وزارت نفت برای ۴75پروژه 

اختصاص داده شد.
آیا بــا تشــکیل شــورای راهبری 
مســئولیت های اجتماعی می توان گفت باالخره 
دریافت و هزینه کرد حق مسئولیت های اجتماعی و 
عوارض آالیندگی شرکت ها ساماندهی شده است؟

در زمینه اعتبــارات مربوط به مســئولیت اجتماعی 
همه شــرکت ها و مؤسســاتی کــه در خوزســتان 
فعالیت می کنند یک شــورای راهبردی مســئولیت 
اجتماعی تشــکیل داده شــده اســت که امســال 
همه اعتبار در ایــن زمینه، در چارچــوب طرح های 
 مصوب شــورای برنامه ریزی اســتان اختصاص پیدا 
خواهند کرد. بــرای 5هزار میلیــارد اعتبار مربوط به 
شــرکت نفت، طرح ها و پروژه ها را در قالب مصوبات 
سفر در شورای برنامه ریزی به تصویب رساندیم و دولت 
نیز آنها را ابالغ کرده که این طرح ها در حال اجراست. 
بخشی از شــرکت ها و مؤسســات نیز ازجمله صنایع 
پتروشیمی، آمادگی خود را برای مشارکت در طرح ها و 
پروژه های خوزستان اعالم کردند. برای اثرگذاری بهتر 
حق مســئولیت اجتماعی یک دستورالعمل جامع در 
شورای راهبردی تهیه شده است که اعتبار اختصاصی 
در چارچوب این دستورالعمل هزینه می شود. تشکیل 
شورای راهبردی و دســتورالعمل تهیه شده به دولت 
منعکس شــده و هم اکنون دولت به دنبال تبدیل یک 
دستورالعمل یکسان برای هزینه کرد حق مسئولیت 
اجتماعی در کشــور است. خوزســتان به عنوان تنها 
استانی که در این زمینه پیشقدم بوده اقدامات خود را 
سازماندهی کرده و دستورالعمل تهیه شده را در اختیار 

کارگروه متشکل از چند وزارتخانه قرار داده است.
به عنوان ســؤال آخر، وضعیت تولید، 
نرخ رشــد اقتصادی و صادرات غیرنفتی استان 
نســبت به یکسال گذشــته چه میزان افزایش 

داشته است؟ 
نرخ رشد اقتصادی خوزستان در یکسال اخیر نسبت 
به ســال قبل از آن 2برابر شــده و صادرات غیرنفتی 
در خوزستان رشــد 50درصدی در یک سال گذشته 
را تجربه کرد و بیش از ۶.۳5میلیــارد دالر تا خرداد 
افزایش داشت. خوزستان طی سال گذشته در تولید 
انواع محصوالت کشاورزی ازجمله محصول راهبردی 
گندم در کشــور رتبه اول را کســب کرد. ۴0درصد 
محصوالت پتروشــیمی کشــور در خوزستان تولید 
شــد و در بحث های فوالدی نیز چند کارخانه فوالد 
در حال تکمیل بود یا به بهره برداری رسید.  همچنین 
بهره برداری از فازهای دوم و سوم کارخانه روغن کشی 
و صنایع جانبی خلیج فارس، موجب افزایش ۳برابری 
تولید این کارخانه شد. اجرای طرح های سرمایه گذاری 
جمع آوری گازهای همراه نفت از دیگر اقدامات بزرگی 

اســت کــه ضمن 
کاهــش آلودگی 

هوا، و تولید محصوالت ارزشمند صادراتی، ارزآوری 
خوبی برای کشور دارد.

ایجاد 60هزار شغل در خوزستان
استاندار خوزستان در گفت وگو با همشهری مطرح کرد:

صادق خلیلیان: مسائل استان قابل حل است که این روند می تواند به طور کامل چهره خوزستان را متحول و سرمایه های اجتماعی را تقویت کند

ات
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بهمن امیری مقدم 
استاندار کرمانشاه 

اولین جلســه قرارگاه ملی اشــتغال در 
استان امروز در نهاد رياست جمهوري 
برگزار و در آن 2700میلیارد تومان طرح 
اشــتغال زا به دولت پیشنهاد می شود 
کــه درصــورت تصویــب بــرای 70هــزار 
نفر در استان شغل ایجاد خواهد شد. 
این میزان اعتبار پیشــنهادی در قالب 
2کتابچــه تهیــه و تدویــن و در آن همه 

بخش ها دیده شده است.

محمد فرخ زاده
معاون هماهنگی امور زائرین و 

گردشگری استانداری فارس 
یکــی از شــاخصه های بررســی عملکــرد 
فرمانداران موفق اســتان، همکاری برای 
احصا و رفع موانع پروژه های گردشــگری 
اســـــت. هم اکنــون 20هــزار میلیــــــارد 
پروژه های بزرگ مقیاس و 10هزار میلیارد 
ریــال پروژه های خــرد در ایــن معاونت در 
کارگــروه رفع موانع بررســی شــده اســت 
که اشــتغال باالی 2هزار شــغل مستقیم 

و غیرمستقیم را درپی دارد.

یعقوب هوشیار 
شهردار تبریز 

فعال کردن دیپلماســی از اولویت های 
شــورای اســامی شــهر تبریــز اســت 
و مدیریــت شــهری تبریــز تــاش خــود 
را در ایــن راســتا بــه کار گرفته اســت. با 
ایــن رویکــرد، کانشــهر تبریــز تاکنــون 
بــا شــهرهای اســتانبول، قــازان، ازمیر، 
بورسا، گنجه، کربا، باکو، غزه، خنجد، 
ارزروم، قارص، ترابــوزان و قونیه پیوند 

خواهر خواندگی داشته است.

نقل قول خبر

۴5۰ واحد مسکونی روستایی میز خبر
خوی، نیازمند بازسازی 

اســالمی انقــالب  مســکن  بنیــاد   مدیــرکل 
آذربایجان  غربی گفت: با توجه بــه ارزیابی های انجام 
شده در جریان زلزله خوی بیش از ۴50 منزل مسکونی 
در سطح روستاهای این شهرستان نیازمند تخریب و 
ساخت مجدد است. به گزارش تســنیم، جعفر برزگر 
گفت: تیم هــای ارزیاب بنیاد مســکن از ابتدای وقوع 
زلزله در شهرستان خوی حاضر شدند و در روستاهای 
اطراف نسبت به برآورد و ارزیابی میزان خسارات وارد 
شده به منازل اقدام کردند. به گفته وی، این بررسی ها 
با حضور ۶7تیــم ارزیاب انجــام و در نهایت منجر به 
برآورد خسارات و نیز استخراج آمار و اطالعات مربوط 
به واحدهای مســکونی تخریبی و نیازمند بهســازی 
شده اســت. مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
آذربایجان  غربی عنوان کرد: در اثــر این زلزله حدود 
1۴00واحد مسکونی در روســتاها آسیب دیده اند که 
در نتیجه ارزیابی های انجام شده مشخص شد حدود 
۴50منزل نیازمند تخریب و ساخت مجدد و نیز بیش 
از 950واحد مسکونی نیازمند بهسازی و مقاوم سازی  
هستند. وی ادامه داد: در سطح شهر خوی هم برخی 
واحدهای مسکونی نیازمند بهسازی و بازسازی هستند 
که ارزیابی این منازل در حال انجام است. برزگر با اشاره 
به بازدید رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور از 
مناطق زلزله زده شهرستان خوی گفت: در جریان این 
بازدید، دیدار و گفت وگویی میان زلزله زدگان و رئیس 
بنیاد مسکن انجام و دســتورات الزم درباره تسریع در 

روند بازسازی منازل روستاییان این منطقه صادر شد.

 خبر

عدد خبر

مدیرکل امور عشایر چهار محال و بختیاری 
گفــت: ســاالنه 100 میلیــون لیتــر آب 
آشــامیدنی، 7میلیون لیتر نفت ســفید 
و ۳70 هــزار ســیلندر گاز و ماهانــه 1100 
تــن آرد بیــن 1۸۳0 خانــوار عشــایری 
توزیع می شود. به گزارش ایسنا، یحیی 
حســین پور افزود: 2۵ هــزار و 110 خانوار 
عشــایری در اســتان زندگی می کنند که 
۹۸ درصد آنها عشایر بختیاری هستند.

۱۸۳۰
خانوار 

چهار محال و بختیاری

شــهردار شــیراز گفت: شــهرداری شــیراز ۸ 
هزار میلیارد تومــان بدهــی دارد، اما از این 
رقم ترســی ندارم زیرا اعتقاد دارم پرداخت 
ایــن بدهــی کار خیلــی ســختی نیســت. به 
گزارش مهر، محمدحســن اسدی گفت: از 
تمام ظرفیت های استانی، ملی و منطقه ای 
برای توســعه شهر شــیراز اســتفاده و تاش 
می کنیــم بــا همدلــی و همســویی تمــام 
دســتگاه های اجرایی، اتفاقــات خوبی برای 

شهر شیراز رقم بخورد.

۸۰۰۰
میلیارد 

فارس

آذربایجان غربی

میــراث  کل  اداره   گردشــگری  معــاون 
 فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع  دســتی 
اســتان مرکزی گفــت: ۳۹4۳میلیــارد ریال 
در نیمه نخست امسال در حوزه گردشگری 
این استان ســرمایه گذاری شــد. به گزارش 
ایرنا، سیدحسن حسینی افزود: این میزان 
ســرمایه گذاری  از ســوی بخــش خصوصــی 
انجــام شــده و بــا وجــود فضــای تحریمــی، 
مجمــوع ســرمایه گذاری های داخلــی و 

خارجی در استان چشمگیر است.

۳94۳
میلیارد

مرکزی

بوشهرعکس خبر

ساحل بادبادک ها در بوشهر 

به مناسبت روز جهانی کودک روز گذشته )یکشنبه 17مهر( 
مسابقات بادبادک بازی و رنگ آمیزی کودکان در سواحل 

بندر بوشهر برگزار شد. منبع: فارس 

 تمرکز شهرداری قزوین
بر مناطق کم برخوردار 

شهردار قزوین گفت: با توجه به شــعار شورای شهر ششم 
قزوین در حوزه عدالت محوری، اجرای طرح های عمرانی در 
مناطق کم برخوردار اولویت شهرداری قزوین است. همچنین 
بنا داریم ســرانه فضاهای فرهنگی در جنوب شهر قزوین را 

افزایش دهیم.
به گزارش تسنیم، مهدی صباغی با بیان اینکه وجود مناطق 
محروم در شــهر قزوین هم فرصت محسوب می شود و هم 
تهدید گفت: اگر سطح خدمات به این مناطق را باال ببریم و 
کیفیت زندگی مردم در این نقاط را افزایش دهیم، سرمایه 
اجتماعی نظام را افزایش داده ایم و اگــر هم به این مناطق 
بی توجهی کنیم، در آینده آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد 

از این نقاط به سایر نواحی شهر قزوین سرایت می کند.
وی با اشاره به ضرورت همکاری نمایندگان قزوین در مجلس 
شورای اسالمی برای باز کردن گره های مدیریت شهری اضافه 
کرد: اگر نمایندگان پشتیبان ما در اجرای طرح های شهری 
باشــند، ســرعت اجرای این طرح ها افزایش پیدا می کند و 
می توانیم طرح های راهبردی شهر قزوین را در زمان مقرر به 

مردم تحویل بدهیم.

 راه اندازی باشگاه اهدای خون
 در یزد 

سرپرست انتقال خون یزد اعالم کرد به زودی با هدف آموزش 
شهروندی، باشگاه اهدای خون در یزد راه اندازی می شود. به 
گزارش ایسنا، سیدمحمدرضا آقایی در دیدار با رئیس سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری یزد ضمن اعالم این 
خبر تصریح کرد: در سال گذشته 5۳هزار نفر به انتقال خون 
یزد مراجعه کرده اند که از این تعــداد ۴5هزار نفر موفق به 

اهدای خون شدند.
وی افزود: اهدای خون در یزد ۳5مورد به ازای هر یک هزار 

است که این آمار در متوسط کشوری 25درهزار نفر است.
سرپرســت انتقال خون یزد ادامه داد: اداره کل انتقال خون 
یزد 100درصد پاســخگوی نیازهای بیمارستان ها و مراکز 

درمانی استان است.
حجت االســالم »مجتبی صداقت« رئیس سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری یزد نیز در این نشست در رابطه 
با تالش برای ترویج فرهنگ اهدای خون در سطح شهر قول 

مساعدت داد.

مهلت یک ماهه نانوایی های مشهد 
برای نصب کارتخوان 

مدیرکل اداره کل غله و خدمات بازرگانی خراســان رضوی 
گفت: حدود 500نانوایی دســتگاه کارتخوان هوشمند را به 
دالیلی نصب نکردند که به آنها مهلت یک ماه داده شده است.
 به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان، وحیدرضا فریدونی
گفت: در مشهد حدود 221۳واحد نانوایی داریم که با ۴استان 
کوچک برابری می کند و مجموعا 5507واحد نانوایی فعال در 

استان خراسان رضوی وجود دارد.
مدیرکل اداره کل غله و خدمات بازرگانی خراســان رضوی 
با بیان اینکــه 2۴70دســتگاه کارت خوان هوشــمند در 
نانوایی های مشهد نصب شده اســت، ادامه داد: در برخی از 
این نانوایی ها برای جلوگیری از قطعی دستگاه و با توجه به 
تعداد مراجعه کننده ها از سوی بانک عامل 2 دستگاه نصب 
شده است، اما حدود 500نانوایی دستگاه را به دالیلی نصب 

نکردند که به آنها مهلت یک ماه داده شده است.

کرمانشاه

فارس

آذربایجان شرقی

قزوین

یزد

خراسان رضوی

تصویب ۳۴ هزار میلیارد تومان مصوبات 
دولت و تخصیص بخشی از آن به استان، 
پرداخــت 51۳0 میلیــارد تومــان عوارض 
آالیندگی، 5 نوبت سفر رئیس جمهوری 
بــه خوزســتان و حضــور بنــده در جلســه 
هیــات دولت نشــان دهنــده نــگاه خاص 
و حمایــت ویــژه دولــت از خوزســتان 
و اســتانداری ویــژه اســت کــه منجــر بــه 

اقدامات بزرگی در استان شد 

در ســال 1۴01 تاکنــون بیــش از ۳1 
هــزار فرصــت شــغلی در خوزســتان 
ایجــاد شــد و ایــن اســتان رتبــه دوم 
خــود  بــه  را  کشــور  اشــتغال زایی 

اختصاص داد 
هدف گــذاری اشــتغال زایی تــا پایــان 
ســال، بیــش از 60 هزار شــغل اســت 
که بــا رونــد فعلــی، از ایــن عــدد عبور 

خواهیم کرد 

سیده زهرا عباسیگفت و گو
خبرنگار 

خوزستان پیش از آنکه با محرومیت، بیکاری، 
ریزگرد، خشکســالی، تنش های اجتماعی 
و آمار باالی مهاجرت معرفی شود، با تاریخ 
دیرینه، رودهای خروشان، صنعت و کشاورزی شناخته شده بود؛ ویژگی هایی که هر یک به تنهایی 

می توانست و می تواند منشا ثروت، رشد اقتصادی و توسعه و رفاه اجتماعی باشد. 
از نگاه شهروندان و کارشناسان، تعیین استانداری ویژه برای این استان از سال گذشته، امیدها 
را برای نگاه جدی تر به مشکالت خوزستان زنده کرد. صادق خلیلیان، استاندار خوزستان درباره 
اقدامات صورت گرفته در یک سال گذشته و همچنین تالش برای بازگشت سرمایه اجتماعی در 

استان توضیح می دهد.

 متن کامل را در   
همشهری آنالین بخوانید
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روند نزولی بازار سهام دیروز هم 

بورس
ادامه یافت و شاخص کل بورس 
تهران به محدوده یک میلیون و 
305هزار واحد رســید. این پایین ترین ســطح 
شاخص از ابتدای امسال تاکنون است که به نظر 
می رســد درصورت تداوم روند نزولی با شــدت 
روز های گذشته، امروز شاخص بورس وارد کانال 
یک میلیون  و200هزار واحدی شود. قرار است روز 
سه شنبه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس برای 
ارائه توضیح درباره آخرین وضعیت بازار سهام به 

کمیسیون اقتصادی مجلس بروند.
به گزارش همشهری، دور تازه روند نزولی شاخص 
بورس که از خرداد ماه امسال آغاز شده همچنان 
ادامه دارد و آمار ها نشــان می دهد در این مدت 
شــاخص کل بورس تهران 20درصد افت کرده 
اســت. اطالعات موجود همچنین نشان می دهد 
در این مدت 25هزار میلیارد تومان نقدینگی از 
بورس خارج و راهی سایر بازارها شده است. این 
روند نزولی همچنین تمایل ســهامداران را برای 
ســرمایه گذاری در بورس کاهش داده و موجب 
شده ارزش معامالت خرد به سطح 2هزار میلیارد 
تومان برسد که 4برابر کمتر از میزان معامالت در 
ابتدای سال است. در چنین شرایطی ظرف چند 
روز گذشته شدت نزول در بازار سهام بیشتر شده 
و این روند دیــروز هم ادامه یافــت؛ به طوری که 
شــاخص کل بورس تهران با یک افت سنگین به 
محدوده یک میلیون  و 305هزار واحد رسید که 
پایین ترین سطح شاخص از ابتدای سال تاکنون 
است. دیروز همچنین رکورد خروج نقدینگی از 
بورس شکسته شد و نســبت خروج نقدینگی به 
ارزش کل معامالت خرد به 28.5درصد رســید 

که باالترین میزان از ابتدای ســال تاکنون بوده 
و بیانگر آن اســت که ســهامداران خرد دیروز 
630میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج 

کرده اند.
به نظر می رسد درصورت تداوم روند نزولی شاخص 
با شدت روز های گذشته، امروز شاخص کل بورس 
وارد کانــال یک میلیون  و200هزار واحد شــود. 
تحلیلگران تکنیکی بر ایــن باورند که درصورت 
نزول شاخص به زیر یک میلیون  و300هزار واحد، 
شدت نزول شاخص بیشتر خواهد شد. به همین 
دلیل ظرف چند هفته گذشته ســازمان بورس 
چندین نشست ویژه با سهامداران حقوقی بزرگ، 
هلدینگ ها و بازارگردان ها برگــزار کرده تا مانع 
از نزول بیشتر شاخص بورس شــود. در آخرین 
نشستی که روز شنبه با حضور احسان خاندوزی، 
وزیر اقتصاد و هلدینگ ها برگزار شد این شرکت ها 
موافقت کردنــد منابع مالی را بــرای حمایت از 
بورس در قالب اوراق تبعی به بورس تزریق کنند 
تا مانع از نزول بیشــتر شاخص شوند. با این حال 
این اقدامات و برگزاری نشست های ویژه تاکنون 
کارساز نبوده و قرار اســت وزیر اقتصاد و رئیس 
ســازمان بورس برای ارائه توضیح درباره آخرین 
وضعیت بازار سهام به کمیسیون اقتصادی مجلس 

بروند.

دالیل نزول
تحلیلگران بر ایــن باورند کــه عوامل مختلفی 
ازجمله رکــود اقتصاد جهانــی، کاهش قیمت 
مواد پایه و رشــد نرخ بهره بیــن بانکی در نزول 
بورس نقش داشــته اند و این عوامــل به خروج 
نقدینگی از بازار ســهام منجر شده است، با این 

حال کارشناســان تأکید می کنند مشکل اصلی 
بازار سرمایه افزایش تردیدها برای سرمایه گذاری 
در بــورس به دلیل افزایش ریســک ها و ابهام ها 
اســت؛ به همین دلیل الزم است دولت اقدامات 
حمایتی تازه ای را برای حمایت از بازار ســرمایه 
آغاز کند. مصطفی امید قائمی، مدیرعامل گروه 
مالی ملــت در این باره گفت: بــا وجود وضعیت 
خوب بنگاه ها هنوز سایه ابهام بر سر بازار سهام، 
سنگینی می کند؛ بخشی از این ابهامات از سمت 
دولت و برخی دیگر ناشی از رکود اقتصاد جهانی 
و کاهش قیمت مواد پایه اســت که این ابهامات 
مانع رشد و حرکت روبه جلوی آن شدند. او با بیان 
اینکه دولــت باید تصمیمات عاجــل و حمایتی 
برای بازار سهام بگیرد، اضافه کرد: به نظر می رسد 
گزارش هــای مالی 6ماهه شــرکت های بورس 
گزارش های خوبی باشــد که می تواند روی بازار 
سهام تأثیر بگذارد، اما دولت نیز باید تصمیم های 
جدیدی برای حمایت از بــورس بگیرد؛ به طور 
مثال باید برنامه های بودجه ســال بعد و افزایش 

یارانه تعیین تکلیف شود.
او با اشاره به افزایش قیمت دالر ادامه داد: افزایش 
نرخ دالر به  نوعی به روند بازار سهام کمک می کند 
زیرا بیشــتر شــرکت های فعال در ایــن حوزه، 
مشــغول به صادرات محصوالت پایه هســتند 
که افزایــش قیمت دالر می تواند ســودآوری را 
باال ببرد و در نهایت منجر به رشــد ارزش سهام 

شرکت ها شود.
امید قائمی تأکید کرد: با توجه به شرایط رکودی 
فعلی و جذابیت قیمت در بازار سهام احتماالً در 
ماه های آینــده و از آبــان و آذر، رونقی را تجربه 
کنیم. اگر این رونق رخ دهد صنایع پتروشیمی، 

پاالیشی، بانک ها، ســازندگان و تولیدکنندگان 
محصوالت داخلی می توانند از آن دست صنایع 
با پتانسیل صعودی باشــند. از سوی دیگر گروه 
معدنی، بســته به میزان تولیدات خود می تواند 

وضعیت خوبی داشته باشد.
بهاءالدین حسینی هاشــمی، کارشــناس بازار 
ســرمایه نیز درباره وضع فعلی بازار سهام گفت: 
شاخص کل بازار ســرمایه از 2میلیون  و80 هزار 
واحد بــه یک میلیون  و300هزار واحد ســقوط 
کرده که در تاریخ بازار سرمایه این مقدار سقوط 
بی سابقه بوده است. به همین دلیل، ترس از این 
بازار افزایش یافته است و سهامداران فکر می کنند 
که بازار سهام همچون تله ای بوده است که در آن 
گرفتار شــده اند. او افزود: به دلیل افزایش تورم، 
بازار های رقیب بازار سرمایه سودآور تر شده اند به 
همین دلیل فعاالن بازار سهام به دنبال آزاد کردن 
نقدینگی خود هستند و این موضوع موجب شده 
است تا ســهامداران، ســهام خود را بفروشند تا 

سرمایه های خود را به بازار رقیب منتقل کنند.
این تحلیلگر بازار های مالی تأکید کرد: احتماال 
شــاخص کل بازار ســرمایه تا حدود کانال یک 
میلیون واحد کاهــش خواهد یافت، در آن زمان 
به دلیل اینکه شاخص کل بازار سهام و همچنین 
بسیاری از شرکت های بورس به کف قیمت خود 
رسیده اند، رونق به بازار سهام باز خواهد گشت؛ 
به طوری کــه می تواند شــاخص کل بورس را با 

قدرت به سمت جلو حرکت دهد.
حسینی هاشــمی با تأکید بر اینکه بازار سرمایه 
هم اکنون حبابی نیست، گفت: هم اکنون قیمت 
بسیاری از ســهم ها منطقی شده است و در کف 

قرار گرفته اند.

شاخص بورس در آستانه ورود به کانال جدید
درصورت تداوم روند نزولی با شدت روزهای گذشته، امروز شاخص بورس وارد کانال یک میلیون  و200هزار واحد خواهد شد

طناب کشی رشد نرخ ارز و نبود تقاضا در بازار خودرو
تداوم رکود در بازار خودرو باعث شد برخی خودروها در هفته گذشته همزمان صعود و افت قیمت را تجربه کنند 

با جهش قیمت ارز در روزهای گذشته نوسان قیمت 

خودرو
در بازار خودرو افزایش یافته و روند تغییر قیمت ها 
شتاب بیشتری به خود گرفته است. همزمان وزارت 
صمت در حال بررسی شــرکت ها و افراد متقاضی واردات خودرو 
اســت اما هنوز روند واردات خــودرو از این مرحلــه فراتر نرفته و 
پیش بینی تأثیر آغاز واردات بر بازار با توجه به ابهامات موجود، برای 
کارشناســان دشــوار اســت. این در حالی اســت کــه به گفته 
دست اندرکاران و کارشناسان این حوزه، بازار خودرو همچنان در 

رکودی سنگین به سر می برد و خریداری در بازار وجود ندارد.
 رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران درباره 
آغاز احتمالی واردات خودرو از آذرماه و تأثیر آن بر بازار به همشهری 
گفت: فعال جزئیات واردات خودرو مبهم است و به ویژه واردات برای 
انواع خودرو مشخص نیســت، تا این جزئیات شفاف سازی نشود 
نمی توان پیش بینی کرد بازار خودرو از واردات چه تأثیری خواهد 
گرفت. سعید موتمنی افزود: شرکت هایی که قرار است واردات انجام 
بدهند و همچنین نوع خودروهای وارداتی هنوز مشخص نشده و 
تازمانی که نوع خودرو و اینکه از چه برند و چه کشوری وارد می شود 
مشخص نشود محدوده قیمت در بازار نیز قابل پیش بینی نخواهد 
بود، کما اینکه همین امروز شرکت هایی هستند که خودروی چینی 
را با مبلغی خیلی باالتــر از قیمت جهانی به صــورت درازمدت به 
مشتری می فروشند و این  مشــکالت هنوز ساماندهی نشده است. 
به گفته او، قیمت این خودروها چه در بورس کاال و چه خود شرکت، 
واقعی نیســت و وقتی خودروهای مونتاژی در داخل کشور هنوز 
ســاماندهی نشــده اند نمی توان درباره خودروهایی که هنوز وارد 
کشور نشده اند اظهارنظر کرد. موتمنی روند افزایش قیمت برخی 
خودروها طی 2هفته گذشته را ناشی از تأثیر همزمان افزایش نرخ 
ارز و محدودیت عرضه دانست و گفت: در چند سال اخیر هیچ گاه 
عرضه جوابگوی تقاضا نبوده و فروشــنده ها نیــز با کوچک ترین 

نوسان ارزی، قیمت را با توجه به شرایط روز باال می برند. او درباره 
تغییرات قیمت انواع خودرو در بازار نیز گفت: بیشــتر خودروهای 
داخلی در هفته  گذشته دچار نوسان قیمت شدند و برخی بین 5 تا 
13میلیون تومان تغییر قیمت داشــتند. او افزود: بعضی خودروها 
مثل هایما و  207 اتومات که افزایش قیمت داشتند در هفته اخیر 
تا 5میلیون تومان کاهش قیمت داشــتند که ناشی از رکود بازار و 
همچنین افزایش عرضه این خودروها در بازار بود. اما خودروهایی 
مثل 206که فاکتور نمی شود افزایش قیمت زیادی داشت. به گفته 
رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان خودرو تهران، 207 
از تیرماه که 580میلیون تومان بود اما با افزایش عرضه تا یک ماه 
پیش به 460میلیون رســید. اخیرا باز این خودرو به 490میلیون 
تومان رســیده بود که امروز دوباره تا 480میلیــون تومان پایین 
آمد. هایما نیز هفته گذشــته 970میلیون تومان بود که امروز به 

960میلیون رسید. 

قیمت کدام خودروها باال رفت!
اگرچه گفته می شود مشتری در بازار خودرو نیست اما قیمت هایی 
که فروشــندگان اعــالم می کنند افزایشــی بوده اســت. در بین 
خودروهای پراید مدل 131 آن، از 180میلیون تومان در روز پایانی 
هفته گذشته به 186میلیون در روز گذشته رسید. تارا اتومات نیز 
ظرف 3 روز گذشته از 595میلیون به 604میلیون تومان رسید و 
دنای معمولی نیز در همین بازه زمانی دست کم یک میلیون تومان 
گران شد و 405میلیون تومان قیمت خورد. در بین خودروهای پژو 
نیز این جهش قیمت ها اتفاق افتاده  اســت. در ادامه روند افزایشی 
قیمت، خودروهای پژو طی 24ســاعت گذشــته هم گران شدند، 
به طوری که پژو 206 تیپ 2 مدل 99بــا 5میلیون افزایش قیمت 
از 280میلیون تومان به 285میلیون تومان رســید. مدل 1400 
این خودرو نیز در این مدت 3 میلیون تومان گران شد و هم اکنون 

295میلیون تومان قیمت خورده اســت. قیمت مدل 1401 این 
خودرو نیز از 300میلیون تومان به 305میلیون تومان رسیده است. 
خودروهای کوییک نیز در این مدت گران شدند به طوری که کوییک 
دنده ای مدل 1400 از 191میلیون تومان در طول 2روز گذشته به 
192میلیون تومان رسیده و مدل 99این خودرو نیز در این مدت 

2میلیون تومان گران شد و 185میلیون تومان قیمت خورد.

وزیر صمت: واردات خودرو قطعی است
این در حالی اســت که برخی کارشناســان این حوزه نســبت به 
عملی شــدن وعــده واردات خودرو ابــراز تردیــد می کنند. این 
کارشناسان از سوی دیگر با توجه به افزایش نرخ دالر و بازه قیمتی 
10تا 20هزار دالری تعیین شــده برای واردات خودرو، می گویند 
خودروهایی که تحت این شرایط به کشور وارد شوند با قدرت خرید 
بیشتر مصرف کنندگان تناسبی ندارد. وزیر صمت اما روز گذشته 
در جمع خبرنگاران در واکنش به تردیدهای مطرح شــده در این 
خصوص، واردات خودرو را قطعی دانســت و گفت: به طور قطع در 
آینده شاهد ورود نخســتین خودروهای وارداتی به کشور خواهیم 
بود. سیدرضا فاطمی امین درخصوص فرایند انتخاب شرکت های 
واردکننده خودرو گفت: تاکنون 300شــرکت یا شخص حقیقی 
برای واردات خودرو درخواست داده اند، اما بسیاری از آنها در همان 
ابتدای کار به دلیل نداشتن شرایط الزم حذف شدند. به گفته وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، تا پایان هفته گذشته تنها 2 شرکت از میان 
درخواست کنندگان از شرایط الزم برای واردات خودرو برخوردار 
بودند. هفته گذشته امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت با بیان 
اینکه نمی توان تاریخ مشخصی برای واردات خودرو درنظر گرفت، 
گفت: فرایندهای واردات خودرو منحصر به وزارت صنعت نیســت 
و دســتگاه های دیگر نیز در این بخش نقش ایفا می کنند و همین 

مسائل باعث شده زمان واردات خودرو نامشخص باشد.

چهره ها

تاالر شیشه ای

فروش حقوقی

فروش حقیقی

247

872

1944

1319

خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان

1.317.5

1.315

1.312.5

1.310

1.307.5

1.305

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

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 11هزارو 
638واحد، معادل 0.88درصد نزول کرد و به یک میلیون 
و 305هزارو 83واحد رسید. شاخص کل نیز با 5627واحد 

افت به 376هزار و 20واحد رسید.

در مبادالت دیروزبازارسرمایه، قیمت سهام 
112شرکت رشد و 477شرکت کاهش یافت. قیمت 

سهام 24شرکت هم تغییر نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت دیروز بازارسهام، سهامداران حقیقی هزارو 319میلیارد 
تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم فروش سهامداران حقیقی 

به هزارو 944میلیارد تومان رسید. 625میلیارد تومان از سهام 
فروخته شده از سهامداران حقیقی را سهامداران حقوقی خریدند. 

سهامداران حقوقی از این طریق از بازار حمایت کردند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل ســهام شــرکت های حاضر در بــورس و فرابورس 
درمبــادالت دیــروز 64هزارمیلیاردتومــان نــزول کــرد و بــه 
5872هــزار میلیــارد تومــان رســید. ارزش دالری کل بــازار 
ســهام ایران »بورس و فرابورس« با توجه به اینکه هر دالر 
آمریکا دیروز در بازار آزاد در محدوده 32هزار و 500تومان 
دادوستد شد، هم اکنون معادل 180میلیارد و 680میلیون 

دالر است.
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ارقام به هزارمیلیاردتومان

ارزش معامالت بازار سرمایه

در مبــادالت دیــروز 6هــزارو 555میلیــارد تومــان اوراق 
بهادار دربازار ســرمایه دادوســتد شــد که از ایــن میزان 
2هزارو 191میلیارد تومان به معامالت خرد سهام و بقیه 
به اوراق بدهی و معامالت عمده اختصاص یافت. این 
ارقام نشــان می دهــد ارزش کل معامالت خــرد در دادو 
ستد های دیروز 349میلیارد تومان معادل 19درصد در 

مقایسه با دیروز رشد کرده است.

ارقام به درصد  کل معامالت  معامالت خرد

صعود
نزول

بدون تغییر

4

78

18

قیمت محصوالت فرنگی کاهشی شد
نرخ نامه جدید میادین میوه وتره بار نشان می دهد قیمت بیشتر 
اقالم پرمصرف ســبزی، صیفی و محصوالت جالیزی در فاصله 
شهریور تا مهرماه کاهشی بوده است. بیشترین کاهش قیمت در 
کاهوی رسمی مشاهده می شود که 7.500تومان کاهش قیمت 
داشته است. دیگر اقالم بین 500تا 3.200تومان ارزان شده اند. 
در میان پرمصرف ها تنها سیب زمینی 100تومان افزایش قیمت 

داشته است.

   اوراق مسکن، همچنان زیر 100هزار تومان
هزینه اوراق تسهیالت مســکن 2هفته قبل و پس از مدت ها به 
زیر 100هزار تومان رسید، روندی که همچنان ادامه دارد و این 
اوراق که با نام تسه شناخته می شود در ســال جاری با 99هزار 
تومان معامله می شود. هر برگ اوراق تسهیالت مسکن تیر سال 
گذشته 98هزار و 500تومان، اوراق مرداد سال گذشته 97هزار 
و 700تومان و شــهریور 1400به مبلغ 98هــزار و 100 تومان 
دادوستد می شــود. این اوراق در ماه مهر سال گذشته 98هزار و 
500تومان، در آبان ماه 98هزار و 100تومان و در آذرماه 99هزار 
تومان قیمت داشتند. اوراق تسهیالت مسکن در دی  و بهمن سال 
گذشته نیز با قیمت های 99هزار و 200 و 98هزار و 500تومان 

معامله می شود.

   خودروهای خارجی اموال تملیکی به فروش رفت
ســید عبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل ســازمان جمع آوری و 
فروش اموال تملیکی در مورد مزایده خودروهای خارجی رسوبی 
گفت: پس از دســتور فروش مقام قضایی فرایند اجرایی مزایده 
آغاز شد و درنهایت 982خودرو پس از تشریفات قانونی به مزایده 
گذاشته شدند. 13هزار نفر در این مزایده فوق العاده شرکت کردند 
و965خودرو به ارزش 2هزار و 813میلیارد تومان به فروش رفت 
که متوسط رشد قیمت های پیشــنهادی 85درصد بوده است. 

همچنین 17دستگاه خودرو نیز به فروش نرفت.

   لوازم یدکی داخلی در دسترس است
رحمت اهلل صباغ، رئیس اتحادیه لوازم یدکی و نمایندگی های مجاز 
خودرو اهواز گفت: با توجه به تولید قطعات داخلی با کیفیت هم اکنون 
لوازم یدکی قاچاق در اهواز مالحظه نشــده است.همچنین برای 
پیشگیری از وجود لوازم قاچاق در بازار، باید 53قلم از لوازم یدکی و 
قطعات خودرو دارای شناسه  باشند که باتری و صفحه کمک فنر جزو 
آنها هستند.او افزود: به دلیل قیمت مناسب و ضمانت قطعات داخلی، 

مصرف کنندگان تمایل بیشتری به استفاده از قطعات داخلی دارند.

قیمت در مهر

قیمت در شهریور

کیلوگرم/ تومان

 افزایش چراغ خاموش 
قیمت شوینده ها

بعد از افزایش 25درصدی قیمت مصوب شوینده ها 
و محصوالت بهداشــتی در خردادماه که به دنبال 
درخواست تولیدکنندگان این محصوالت انجام شد، 
در 3ماه تابستان قیمت شوینده ها تغییری نداشت، 
اما اخیرا سوپرمارکت ها از افزایش قیمت محصوالت 
بعضــی از شــرکت های تولیدی خبــر می دهند. 
مقایســه قیمت کنونی انواع مایع لباسشویی چند 
شرکت تولیدی با آرشیو همشهری از قیمت همین 
محصوالت در خردادمــاه، از افزایش 25درصدی 

قیمت ها برای دست کم 2شرکت حکایت دارد.

میادین

بازارها

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان
خرداد

مهر
اکتیو، صورتی 

 2.5لیتری
103.000
103.000

خرداد
مهر

تست، لباس رنگی 
 یک لیتری

51.000
51.000

خرداد
مهر

ایدرا، صورتی 
 2.7لیتری

158.000
158.000

خرداد
مهر 35.000رویا، 1.2لیتری

35.000

خرداد
مهر

نویتکس، جنرال 
 1.3لیتری

47.500
60.000

خرداد
مهر

اتک، معطر 
 یک لیتری

50.000
50.000

خرداد
مهر

پرسیل، پریمیوم 
 2.4لیتری

142.000
180.000

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000

0

بادمجان

12.500
9.200

شلغم

9.000
8.500

فلفل دلمه 
سبز

13.500
12.500

کدو 
مسمایی
11.800
9.500

خیار 
رسمی
14.500
12.800

کدو 
حلوایی 

8.000
7.700

فلفل دلمه 
رنگی

18.000
19.800

کاهو 
رسمی
17.000
9.500

بامیه

32.000
33.000

چغندر 
برش

9.000
8.500

پیاز

7.900
7.900

هویج

7.500
6.500

لیموترش

17.500
19.000

سیب  
زمینی

15.200
15.300

گوجه

8.800
8.800

کرفس

7.500
6.500

پور
ناه

ر پ
 امی

ی/
هر

مش
س: ه

عک

رستم قاسمی
وزیر راه و شهرسازی 

دیروز با مســئوالن کشــورهای روسیه 
و آذربایجــان نشســتی برگــزار شــد که 
در ایــن نشســت دربــاره نحــوه تامیــن 
مالــی روس هــا بــرای ســاخت راه آهــن 
رشت -آستارا به توافق نهایی رسیدیم. 
اهمیت ســاخت مســیر ریلی رشــت - 
آســتارا آنچنــان اســت کــه اگــر مجبور 
شــویم ســاختمان وزارت راه را بــرای 

تامین مالی به فروش می رسانیم.

احمد اسدزاده
معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر 

نفت 
در ســفر وزیــر نفــت و هیــأت همــراه بــه 
مسکو برای شرکت در همایش اقتصادی 
خزر، اجرایی ســازی تفاهمنامــه جامع با 
گازپروم پیگیری شد. طرف روس در حال 
تدوین طرح جامع توســعه برای 6میدان  
نفتی و 2میدان بزرگ گازی کشور است 
و امیدواریم تا پایان سال شاهد امضای 

قرارداد برای این میدان ها باشیم.



حاال دیگر مســابقات لیگ برتر فوتبــال به جایی 
رسیده که می شــود از بازیکنان مهم انتظار داشت 
توانایی های شان را نشان بدهند. روزهای آماده شدن 
و تطبیق یافتن با شرایط به پایان رسیده و حاال فصل 
عمل است. با وجود این اما، برخی نام های بزرگ که 
انتظارات باالیی هم از آنها وجود داشــت، هنوز در 

برآوردن توقعات موفق عمل نکرده اند.

  مهدی ترابی
ستاره تند و تیز و مؤثر پرســپولیس با فرم ضعیف 
کنونی اش در وضعیتی قرار گرفته که اجازه انتقادات 
تند را به رسانه ها و کارشناســان می دهد. ترابی از 
ابتدای فصل تا کنون اگرچه بازیکن ثابت پرسپولیس 
بوده، اما موفق به زدن هیچ گلی نشــده و تنها یک 
پاس گل مقابل اسم او به ثبت رسیده است. افزایش 
فشارها روی ترابی به خصوص به خاطر پنالتی بسیار 
بدی اســت که این بازیکن در دقایق پایانی بازی 
با تراکتور از دســت داد و نخستین شکست فصل 
سرخپوشان را رقم زد. شاید اگر ترابی اجازه می  داد 
آن ضربه را یورگن لوکادیا بزند، وضع عوض می شد. 
تداوم نمایش های ضعیف ترابی در مسابقه بزرگ با 
سپاهان هم زبان منتقدان را تندتر کرده است. به طور 
مشخص اســماعیل حاللی و فرزاد آشوبی ازجمله 
پیشکسوتان پرسپولیس هستند که در این چند روز 
به تندی از ســطح فنی این بازیکن انتقاد کرده اند. 
آشــوبی حتی عقیده دارد ترابی فصل گذشته هم 

اثرگذار نبوده است.

  مهدی قائدی
بعد از پشت ســر گذاشــتن یک فصل ناموفق در 
فوتبال امارات، به نظر می رسید بازگشت به استقالل 
می تواند ســکوی پرتاب مهدی قائدی در ســال 
جام جهانی باشــد. وقتی او در دقایق پایانی بازی با 
ملوان به زمین آمــد و گل زد، دیگر تردیدی باقی 
نماند که قطار قائدی روی ریل برگشته است، اما از 
آن روز به بعد تنها یک پاس گل در بازی با نساجی 
به نام باشوی استقاللی ها ثبت شده است. همین و 
دیگر هیچ. نمایش های او در این فصل اصال چنگی 
به دل نزده و مخصوصا در 2مسابقه برگزار شده پس 
از تعطیالت برابر گل گهر سیرجان و فوالد هم شاهد 
بازی هــای خوبی از این بازیکــن نبوده ایم. همین 
مسئله هم باعث شده اســم قائدی در مینی کمپ 
کارلوس کی روش دیده نشود و او در آستانه از دست 

دادن جام جهانی قرار بگیرد.

  شهریار مغانلو
به ثمر رســاندن تنها یک گل در 8بازی اصال آمار 
خوبی برای شــهریار مغانلو نیســت. او یک دوره 
حضور کوتاه، اما بسیار مؤثر در پرسپولیس داشت 
و با سر و صدای زیاد راهی ســپاهان شد. انتظارها 
از این بازیکن بسیار باالســت، اما او که تقریبا تنها 
مهاجم نوک تخصصی سپاهان در این فصل به شمار 
می آید، هرگز نتوانســته عملکرد مطلوبی داشته 
باشد؛ تا جایی که گاهی طعم نیمکت نشینی را هم 
چشیده است. شهریار یک بازی بی اثر دیگر هم برابر 
پرســپولیس ارائه داد و در دقایق پایانی، زمانی که 
تیمش به گل زدن نیاز داشت، تعویض شد تا روشن 

شود اوضاع بر وفق مراد این بازیکن نیست.

  گادوین منشا
تکلیف او که دیگر کامال روشــن اســت؛ مهاجم 
پرحاشیه مس رفسنجان که ابتدای فصل پیشنهاد 
پرسپولیس را نپذیرفت و قراردادش را تمدید کرد. 
او اما فصل بسیار بدی را پشت سر می گذارد، هنوز 
موفق به ثبت هیچ گلی نشده و تازه 2ضربه پنالتی 
هم از دست داده است. منشا این هفته ها کامال در 
مس نیمکت نشین شــده و حضور بی اثر به عنوان 
بازیکن تعویضی را پذیرفته اســت. محمد ربیعی، 
سرمربی مس در آخرین اظهاراتش پیرامون منشا 
گفته: »به عنوان یک مربی از او حمایت می  کنم، اما 
تا جایی به این کار ادامه می دهم که بفهمم حمایت 

من هم فایده ای ندارد.«

اصوِل شکست!

دســت تیم ملی فوتســال ایران از جام قهرمانی 
آسیا کوتاه ماند تا ژاپنی ها روبه روی نگاه بهت زده 
ستاره های ایرانی فاتح جام ملت ها شوند. این نتیجه، 
یک شکســت بزرگ و باورنکردنی برای فوتســال 
ایران به شمار می رفت؛ چراکه ایران نسبت به ژاپن، 
تیم بهتری بود اما نتوانست این برتری را در دیدار 
فینال به حریف تحمیل کند. تیم ملی از نظر همه 
هوادارانش، به سختی شکست خورده و باید به دنبال 
راهی برای جبــران این ناکامی باشــد. در چنین 
شــرایطی، فقط یک مدیر مثل »احسان اصولی« 
می تواند سینه سپر کند و با اعتماد به نفس بگوید: 
»تیم ملی از نظر ما قهرمان شده است!«. دلیل این 
صحبت عجیب آن هم درست بعد از یک شکست 
بزرگ و اعصاب خرد کن از نگاه سخنگوی فدراسیون 
فوتبال، جوانگرایی در تیم ملی بوده است. اصولی 
طوری از ایــن جوانگرایی حرف می زنــد که انگار 

تیم ملی امید ایران در این 
رقابت ها حاضر بوده است. 

جوانگرایی وقتی به توجیه یک شکست بدل می شود 
که یک نسل کامال تغییر کرده باشند. 

سوژه روز
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با گهرهای فراوان!
 قلعه نویی دوباره به یک  مربی با انگیزه تبدیل شده  

و به دنبال تصاحب یک موفقیت بزرگ است

20

آرش رضاوند، هافبک آبی ها  هم مثل 
خیلی از استقاللی ها از اشتباهات  

داوری گالیه دارد

امیدواریقهرمانیم اگر ...
 آزادکاران و فرنگی کاران امید ایران 

 درصورت حضور در اسپانیا شانس اصلی 
قهرمانی جهان به حساب می آیند
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تیتر یک

وقتی تیم ملی فوتسال از نظر آقای سخنگو 
قهرمان آسیا شد

 ادامه  در
 صفحه18

گمشده ها

برنامه بازی

پنجشنبه 21  مهر  1401
ليگ برتر ايران - هفته 9

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

باگذشت8هفتهازليگبرتر،برخیستارههاهنوزتوقعاترابرآوردهنکردهاند
ولز

ایران
13:30

ایران

آمریکا
22:30

جمعه 4 آذر 1401

سه شنبه 8 آذر 1401

انگلیس

ایران
16:30

دوشنبه 30 آبان 1401
B جام جهانی- گروه

 روز مانده تا 
جام جهانی
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هر 29دقیقه یک گل

و اما بعد از بمب ترکاندن

باالخره چی شد استاد؟

بدون تردید عجیب ترین تیم لیگ 
تا کنون نفت مسجدسلیمان بوده؛ 
تیمی کــه ابتــدا امیدواری های 
زیادی در مورد ســطح کیفی اش 
در این فصل به وجــود آمد، اما بعد 
از تعطیالت 2باخت عجیب 4 و 5گله 
را تجربه کرد تا نگاه ها به رضا مهاجری و شــاگردانش عوض 
شود. نفت مسجدســلیمان قبل از تعطیالت آنقدر سخت به 
پرسپولیس باخت که آدم فکر می کرد محال است آنها دیگر 
تا آخر فصل رنگ شکست را ببینند، اما در 2بازی پیاپی برابر 
نساجی و گل گهر مجموعا 9گل خوردند تا هیأت مدیره قرارداد 
بازیکنان و کادرفنی را کســر کند. نکته جالب اینجاست که 
همه مسابقات نفت پرگل و جذاب از کار در می آید. در طول 
720دقیقه مسابقات این فصل آنها، مجموعا 25گل رد و بدل 

شده؛ یعنی هر 29دقیقه یک گل!

خبر بد برای پرسپولیسی ها این است 
که پرداخت یکی از اقساط قرارداد 
یورگن لوکادیا به تعویق افتاده و 
گویا این بازیکن حسابی شاکی 
شده است. باشگاه چند روز پیش 
باید 81هزار دالر به مهاجم هلندی اش 
می پرداخت، اما فعال این پول به حساب لوکادیا واریز نشده که 
یکی از دالیلش بسته بودن حساب باشگاه پرسپولیس است. 
به طور کلی اما تجربه به ما نشــان می دهد بمب ترکاندن در 
تابستان، این قبیل دردسرها را هم دارد. به هر حال لوکادیا 
که بازیکن باکیفیتی است، خیلی سخت و پرهزینه با قرارداد 
باالی یک میلیون یورو به پرسپولیس پیوسته. همانطور که 
حضورش در این تیم باعث تحسین کادر مدیریتی شد، حاال 
هم اگر نتوانند دستمزدش را به موقع بدهند باید منتظر فشار 

افکار عمومی باشند. کاش از قبل فکرش را کرده باشید.

زمانی که کارلوس کی روش به عنوان 
ســرمربی جدید تیم ملی برگزیده 
شد، میرشــاد ماجدی به وضوح 
با این موضوع مخالف بــود. او آن 
زمان می گفت: »مسئولیت تغییرات 
در کادرفنی تیم ملــی برعهده همان 
کسانی اســت که تصمیم می گیرند.« حاال اما بعد از 2نمایش 
امیدوارکننده تیم ملی برابر اروگوئه و ســنگال در مســابقات 
دوســتانه و افزایش خوش بینی ها در مــورد عملکرد تیم ملی 
کشورمان در قطر، گویا جناب ماجدی هم تغییر موضع داده است. 
میرشــاد دیروز در این مورد گفته: »االن همه باید تالش کنیم 
که تیم ملی خودش را در دور دوم مسابقات جام جهانی ببیند. 
با تمهیداتی که انجام شــده و با حضور سرمربی جدید به نظرم 
رســیدن به دور دوم جام جهانی کار سختی نخواهد بود.« خب 
االن یعنی شما از آن طرف صف آمدید این طرف؟ مبارک باشد!

نكته بازی

امیرحسین اعظمی| در هفته ای که پرسپولیس 
و ســپاهان در مصاف رودررو به تساوی بدون گل 
رضایت دادند، اســتقالل این فرصت را داشت تا با 
پیــروزی مقابل فوالد به صدر جدول برســد اما از 
دســت دادن 2 امتیاز خانگی مانع این اتفاق شد. 
آرش رضاوند هافبک آبی ها که سابقه یک نیم فصل 
بازی برای فوالد را هم در کارنامه دارد، مثل خیلی 
از هواداران و بازیکنان به برخی از تصمیمات داور در 
بازی هفته هشتم معترض است و اعتقاد دارد تیم 
ساپینتو با اشتباه واضح داور، 2 امتیاز مقابل نکونام 

و تیمش از دست داده است.
 

   از بازی با فوالد شروع کنیم. بازی 
چطور بود؟

فوالد یکی از تیم های باکیفیت لیگ برتر اســت و 
می دانســتیم بازی آســانی در پیش نداریم. ما در 
مجموع فوتبال خوبی را به نمایش گذاشــتیم ولی 
مسئله ای که اذیت مان کرد، اشتباهات داوری بود. 
همه دیدند در زمین مســابقه چه اتفاقاتی رخ داد. 
کارشناسان داوری هم در مورد قضاوت آقای حاج 
ملک نظر دادند و تأیید کردند کــه او باید برای ما 

پنالتی می گرفت.

     ولی داور بعد از بازی در مصاحبه  ای 
اعالم کرد که اشتباهی نداشته است.

طبیعی اســت که خودش این صحبــت را انجام 
بدهد ولی کارشناســان در مورد عملکرد داور نظر 
دادند و همه  چیز روشن اســت. ما امسال در چند 
بازی از اشــتباهات داوری ضربه خوردیم. اگر این 
اشتباهات نبود می توانستیم با امتیازهای بیشتر، 
جایگاه بهتری در جدول داشته باشیم. نمی دانیم 
چرا تیم ما فقط از اشــتباهات داوری ضرر می کند 
و سود نمی برد. در بازی با پیکان و چند بازی دیگر 
بابت اشتباهات داوری چند امتیاز حساس از دست 

دادیم.
 

    عملکرد اســتقالل را در 8 بازی 
گذشته چطور ارزیابی می کنی؟ کیفیت فنی تیم 
و امتیازاتی که تا االن گرفته اید، راضی کننده 

بوده است؟
استقالل نســبت به فصل گذشته تغییراتی داشت. 
هم چند بازیکن عوض شــدند و هم سرمربی تیم 
تغییر کرد. با توجه به حضور مربی خارجی، استقالل 
نیاز به زمان داشت تا به شــرایط ایده آل برسد و از 
طرفی ســاپینتو هم باید از فوتبال ایران و شرایط 

استقالل شناخت بیشتری پیدا می کرد. تا االن بد 
کار نکرده ایم ولی می توانستیم بیشتر امتیاز بگیریم.

 
    ولی برخی معتقدند استقالل چندان 

زیبا بازی نمی کند.
من با این موضوع مخالفم. شما باید سبک بازی دیگر 
تیم ها را ببینید و بعد در این مورد صحبت کنید. ما 

بد فوتبال بازی نمی کنیم.
 

    شــرایط خودت در استقالل چطور 
است؟

شــرایط من خوب است و همیشــه تالش می کنم 
تا خواســته های کادر فنی را در زمیــن پیاده کنم. 

امیدوارم برای استقالل بازیکن مثمرثمری باشم.

    قبل از شروع فصل خبرهای مختلفی 
درخصوص جدایی ات از استقالل مطرح شد. از 

اینکه در استقالل ماندی چقدر رضایت داری؟
من همان زمان هم گفتم که خیلی ها آرزو دارند در 
استقالل بازی کنند. من از بچگی به این تیم عالقه 
داشتم و حاال هم خوشحالم که پیراهن استقالل را 

بر تن دارم.

    سال گذشته در تیم فوالد بازی 
می  کردی. این تیم را چطور دیدی؟ 

نسبت به پارسال فرقی کرده؟
فوالد یکی از تیم های خوب 

ایــران اســت و جواد 
نکونام هم نشــان 
داده کــه از لحاظ 

فنی در چه سطحی 
قرار دارد. آنها واقعا تیم باکیفیتی 

هستند ولی در این بازی دیدید که ما چند موقعیت را برابر 
فوالد از دست دادیم.

 
    چقدر احتمال می دهی استقالل 

قهرمانی سال گذشته را تکرار کند؟
اگر اشــتباهات داوری اجازه بدهد، شــانس 

اول قهرمانــی هســتیم. ما تیــم خوبی 
 داریم و بــه چیزی جــز قهرمانی فکر

 نمی کنیم.
 

صدرنشینی گل گهر سیرجان در لیگ برتر، اصال اتفاقی به دست 
نیامده است. آنها یکی از بهترین تیم های لیگ برتر هستند و حاال 
دیگر نمی توان جدی شــان نگرفت. گل  گهر خودش را در قامت 
یک  تیم مدعی نشان داده و روزهای خوبی را در این فصل سپری 
کرده است. تیم قلعه نویی فصل گذشــته در چنین مقطعی نیز، 
یکی از مدعیان بردن جام به شمار می رفت اما کسر 7 امتیاز از این 
باشــگاه با رأی کمیته انضباطی بعد از ماجرای بایناما، یک  ضربه 
بزرگ برای این تیم بود. امیر قلعه نویی بارها از این اتفاق به عنوان 
تلخ ترین ماجرای دوران مربیگری اش در لیگ برتر یاد کرده است. 
شاید همین اتفاق هم به او انگیزه داده تا دوباره قدرت الزم را برای 
درخشیدن در لیگ به دست بیاورد. او دوباره به یک  مربی پرانگیزه 
تبدیل شــده و حاال به عنوان پرتجربه ترین و البته پرافتخارترین 
مربی تاریخ لیگ برتر، به دنبال تصاحب یک موفقیت بزرگ است. 
از آخرین قهرمانی امیر در لیگ برتر درست یک دهه سپری شده 
است. او در لیگ دوازدهم استقالل را به سکوی اول لیگ رساند. آن 
روزها کسی تصور نمی کرد این آخرین جام قلعه نویی در فوتبال 
ایران باشد. ژنرال بعدها با تراکتور به فینال جام حذفی هم رسید اما 
موفق به قهرمانی نشد. او در سپاهان هم دور از انتظار نتیجه گرفت 
اما حاال تجربه حضور در گل گهر برای این مربی متفاوت بوده است. 

امیر در سیرجان آرام آرام به نقشه های مدنظرش نزدیک شده و 
حاال می خواهد یک فصل فوق العاده را با تیمش پشت سر بگذارد.

 
   گل گهر این فصل را با شکست دادن تراکتور در سیرجان شروع 
کرد. یک هفته بعد نمایش ضعیف این تیم روبه روی مس رفسنجان 
با یک  تساوی بدون گل همراه شــد و البته انتقادهای وحشتناک 
قلعه نویی از شــاگردانش را در پی داشــت. خیلی ها بعد از همین 
مصاحبه، از بازگشت امیر به جدیت گذشته حرف زدند؛ چرا که این 
مربی در چند ســال اخیر دیگر کمتر به ســرزنش شــاگردانش 
می پرداخت. گل گهر در 2 بازی جذاب بعدی روبه روی مس کرمان 
و سپاهان به تساوی مشابه 2-2 رسید. درســت در روزهایی که 
فوتبال ایران درگیر نبردهای کم گل و بازی های کسل کننده بود، 
گل گهر نمایش های ســرگرم کننده ای داشــت و بــرای فوتبال 
بازی کردن به زمین مسابقه می رفت. آنها در 2 هفته بعدی، ملوان و 
پیکان را شکست دادند و هیچ گلی هم در این دو مسابقه دریافت 
نکردند. این تیم در آســتانه کسب امتیاز از اســتقالل نیز بود اما 
یک پنالتی لحظه آخری، تیم قلعه نویی را بعد از مدت بسیار زیادی 
در لیگ برتر بازنده کرد. ســیرجانی ها اما بــا زدن 5 گل به نفت 
مسجدسلیمان، قدرت شان را نشــان دادند. گل گهر در این فصل 

صاحب بهترین خط حمله لیگ برتر اســت و توانسته به ازای هر 
بازی، تقریبا 2 گل به ثمر برســاند. به نظر می رســد آنها در لیگ 
بیست و دوم، هدفی به جز باالنشینی دارند و این بار حتی به قهرمانی 

نیز فکر می کنند.
 

   گل گهر برخالف ســال گذشــته، این بار فصل نقل  وانتقاالت 
شلوغی نداشت. آنها حتی ستاره ای مثل سعید صادقی را از دست 
دادند اما در نقل و انتقاالت توفان به پا نکردند و به سراغ جوانانی مثل 
امیر شهیم و محمد خدابنده لو رفتند؛ بازیکنانی که خیلی زود در 
این تیم جا افتاده اند. شاید در این تیم، چیزی مهم تر از نتیجه گرفتن 
نیز وجود دارد. گل گهر ذهنیت همیشــگی نســبت به تیم های 
قلعه نویی در فوتبال ایران را تغییر داده است. آنها در این فصل برای 
به گل رسیدن، روی ارســال های بلند و ضربه های سر حساب باز 
نمی کنند و به دنبال نمایش فوتبال کامال مدرن هستند؛ اتفاقی که 
اعتبارش را باید به قلعه نویی و دستیاران او داد. با این حال، آنها روی 
ضربات شروع مجدد حریف کمی  آسیب پذیر هستند و این فصل 
5 گل با این شیوه دریافت کرده اند. گل گهر برای موفقیت در این 
فصل و رسیدن به جام، باید به دنبال راهی برای برطرف کردن این 

ضعف باشد.

فوتبال ایران

عمق شکننده
مشکل فنی بزرگ پرسپولیس که 

نباید از نظرها دور بماند

اگرچه بنا به ادعای یحیی گل محمدی پرسپولیس 
در مسابقات اخیر طراوت و تمرکز الزم را نداشته 
و کیفیت کار سرخپوشان قابل مقایسه با پیش از 
تعطیالت نیست، اما در عین حال از نکات فنی هم 
نباید غافل شــد. بدون تردید یکی از بزرگ ترین 
عیوب سرخپوشان که در همین دو بازی اخیر برابر 
تراکتور و سپاهان به شــدت به چشم آمده، ضعف 
عمق خط دفاعی قرمزها بوده است. در شرایطی که 
کادرفنی پرسپولیس همچنان از زوج گولسیانی و 
مرتضی پورعلی گنجی در قلب خط دفاع استفاده 
می کند، به طور پیاپی شــاهد باز شدن فضای بین 
این دو نفر روی ساده ترین پاس های عمقی و تودر 
بازیکنان حریف هستیم. در بازی با تراکتور محمد 
عباس زاده در چنیــن موقعیتی با علیرضا بیرانوند 
تک به تک شد، ضربه اش را زد و تازه در ریباند هم 
آنقدر فرصت داشت تا کار را تمام کند. در دیدار با 
سپاهان هم شاهد تکرار همین اتفاق بودیم؛ جایی 
که پاس عمقی محمد کریمی به علی نژاد رســید 
و ضربه او را بیرانوند مهار کرد. شــاید اگر واکنش 
به موقع گلر ســرخ ها نبود، دومین شکست پیاپی 

پرسپولیس هم رقم می خورد.
گولســیانی خرید مورد عالقه یحیی گل محمدی 
بود و مرتضی پورعلی گنجی هــم بالفاصله بعد از 
رفع موانع بــازی اش در ترکیب اصلی قرار گرفت. 
هر دو بازیکن از اســتانداردهای نسبی برخوردار 
هستند و گنجی حتی از شانس باالیی برای حضور 
در فهرست نهایی جام جهانی برخوردار است. با این 
حال به نظر می رسد هر دو دفاع میانی پرسپولیس 
کمی کند و ســنگین هســتند و روی پاس های 
ســریع جا می مانند. با توجه به تعدد هافبک های 
خالق در فصل جــاری، پرســپولیس ناخودآگاه 
باال بازی می کند و این موضــوع عمق دفاعی این 
تیم را آســیب پذیرتر هم کرده اســت. درصورتی 
که گل محمدی موفق به رفع این مشــکل نشود، 
شاید پرسپولیس بهای ســنگینی بدهد و با یکی 
از رویایی ترین تیم هایش از کسب عنوان قهرمانی 
عاجز بماند. جا ماندن های پیاپی مدافعان در حالی 
است که تا همین فصل گذشته و در حضور جالل 
حســینی 40ســاله چنین صحنه هایی کمتر در 

مسابقات پرسپولیس دیده می شد.

اشتباهات داوری 
اجازه دهد، قهرمانیم

وز سوژه ر

از اول هم معلوم بود
اتفاقات رخ داده در بازی اســتقالل و فوالد باعث شد یک بار دیگر بحث 
اشتباهات داوری در فوتبال ایران داغ شود. استقاللی ها به شدت نسبت 
به تصمیمات حمید حاج ملک در این مسابقه شاکی بودند و حتی کار به 
صدور بیانیه و مالقات مصطفی آجورلو با مهدی تاج کشید. در همین راستا 
و با توجه به نزدیکی زمان برگزاری دربی تهران در هفته دوازدهم لیگ برتر، 
بار دیگر این شایعه عجیب سر زبان ها افتاد که ممکن است برای این مسابقه 
از داور خارجی استفاده شود. درست است که دیروز فدراسیون فوتبال این 
خبر را تکذیب کرد، اما حتی پیش از آن هم روشن بود که چنین شایعه ای 
نمی تواند مبنای واقعی داشته باشد. دربی تهران برای سالیان طوالنی با داور 
خارجی قضاوت می شد و این یک نقص بزرگ برای تشکیالت مدیریتی 
فوتبال کشور به شمار می آمد. سرانجام اما از اواخر دهه 80 این روند اصالح 
شد و سوت دربی به داوران داخلی رسید؛ سنتی که همچنان هم پابرجا باقی 
مانده است. در نتیجه بسیار بعید به نظر می رسد روزی فدراسیون فوتبال 
و کمیته داوران امتیاز بســیار بزرگی را که با دشواری به دست آورده اند، 

پس بدهند و دوباره سراغ استفاده از داوران خارجی برای این بازی بروند.

فقط خودمان 
نمی توانم بگویم اصلی ترین رقیب استقالل 

چه تیمی است. 6-7 تیم  باالی جدول شانس 

خودشــان را برای قهرمانی امتحان می کنند 

ولی ما توجهی به نتایج دیگر تیم ها نداریم. 

اگر می خواهیم قهرمان شویم باید روی 
نتایج خودمان تمرکز کنیم.

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

با گهرهای فراوان!

 آرش رضاوند هم مثل خیلی از استقاللی ها از اشتباهات
  داوری گالیه دارد و مي گوید اگر این اشتباهات نبود 

تیم ساپینتو جایگاه بهتری داشت

ادامه از 
صفحه17

نه زمانی کــه 3 نفر از 5 نفر اصلی تیــم ملی ایران 
بیشتر از 32 سال  داشته باشند! دوران ملی برخی 
ستاره ها حتی قبل از آمدن وحید شمسایی نیز تمام شده بود. فوتسال 
ایران با بهترین داشته های فعلی و ترکیبی پرتجربه که 3 بازیکن اش در 
سطح یک اسپانیا بازی می کنند، راهی جام ملت ها شد اما به خاطر چند 
اشتباه فردی و البته کم تجربگی کادر فنی به خصوص در مسابقه فینال، 
نتوانست قهرمانی را به دست بیاورد. هر کسی که این نایب قهرمانی را 
یک دســتاورد ویژه برای ایران بداند، اصال فوتسال را نمی شناسد. قاره 
آسیا اساسا تنها 2 تیم مطرح دارد و به جز این 2کشور، هیچ تیمی تا امروز 
فاتح جام ملت ها نشده است. بین این 2 تیم هم، ایران همیشه به شکل 
واضحی نسبت به حریف برتر بوده است. اینکه تیمی با 13 قهرمانی در 
آســیا در دیدار فینال روبه روی تیمی با 3 قهرمانی شکست می خورد، 
یک فاجعه بزرگ اســت. اینکه تیم ملی برای »اولین بار« در وقت های 
قانونی فینال آسیا به ژاپن می بازد، تلخ و نگران کننده است. البته احسان 

اصولی به شدت از وحید شمسایی حمایت کرده و از ماندن او در تیم ملی 
خبر داده است. وحید البته باید کامال نگران این حمایت باشد؛ چرا که نفر 
قبلی تحت حمایت سخنگوی فدراسیون فوتبال، دراگان اسکوچیچ بود. 
او که از قول اصولی سرمربی »صد درصدی« ایران در جام جهانی قطر به 
شمار می رفت، شغل اش را از دست داد و بعید نیست این سرنوشت در 

انتظار شمسایی نیز باشد.

هت تریک؛ از نوع دوم!
فینال آسیا می توانست برای حسین طیبی، فرصت رقم زدن 2 هت تریک 
باشد. ستاره شماره 10 تیم ملی می توانست در این مسابقه برای سومین 
بار قهرمانی قاره آسیا را به دست بیاورد و برای سومین بار آقای گل جام 
ملت ها شود اما از بین این 2 هت تریک، فقط یکی برای طیبی اتفاق افتاد. 
حسین و هم تیمی ها به شکل ناباورانه ای روبه روی ژاپن شکست خوردند 
و با اشک از زمین مسابقه جدا شدند. با وجود این لحظات بعد از مسابقه 

اصرار ســتاره های حریف به عکس گرفتن با طیبی، نشان می داد که او 
چه چهره بزرگی در فوتسال آســیا به شمار می رود. طیبی در سال های 
گذشته، بهترین و ماجراجوترین فوتسالیست آسیا بوده است. ستاره ای 
که در لباس بنفیکا در فوتبال پرتغال درخشید و سپس راهی لیگ فوتسال 
اسپانیا شد تا برای باشگاه مدعی پالما به زمین برود. جایزه بهترین بازیکن 
این جام در نهایت به مســلم اوالدقباد از تیم ملی ایران رسید اما طیبی 
تنها بازیکنی بود که توانست تعداد گل های زده اش را در این تورنمنت 10 
رقمی کند. طیبی با اختالف قابل توجه، آقای گل این دوره لقب گرفت 
و در دیدار فینال نیز تالش زیادی انجام داد تا تیم ملی را از شکست جدا 
کند. اتفاقی که در نهایت رخ نداد تا شاید نمایش خوب و گل های زیاد این 
ستاره برای تیم ملی دیگر چندان به چشم نیاید. آقای گل  شدن در جام 
ملت ها، دستاورد مهمی اســت که نباید در سایه شکست تیم ملی محو 
شود. هر چند که بدون شک بازیکن جاه طلبی مثل طیبی، با این جایزه 
فردی به جای یک عنوان تیمی راضی نخواهد شــد. این آخرین تجربه 
حضور او در تیم ملی نیست و یکی از بهترین گلزنان تاریخ این تیم، باید 
خودش را برای جام جهانی آماده کند. او سابقه ایستادن روی سکوی سوم 
این جام را دارد و این بار برای خلق یک نتیجه خیره کننده در آخرین جام 

جهانی دوران ورزشی اش، دست به هر کاری خواهد زد.

 قلعه نویی دوباره به یک  مربی با انگیزه تبدیل شده 
و به دنبال تصاحب یک موفقیت بزرگ است

اصوِل شکست!
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ژابی و اولین برد در تاریخ
بایر لورکوزن با سیوانه تا نزدیکی های سقوط به بوندس لیگا-2 رفته بود اما پس از 
اخراج او از سرمربیگری این تیم اوضاع انگار آرام شده. همین هفته گذشته بود که 
لورکوزن به پورتو در لیگ قهرمانان باخت و سرمربی این تیم برکنار شد و حاال ژابی 
آلونسو که تنها چند روز است در این پست گماشته شده، اولین بردش را در اولین 
تجربه سرمربیگری عمرش در یک تیم بزرگسال به دست آورده است. آلونسو پیش 
از این تنها به عنوان سرمربی تیم دوم رئال سوسیداد در دسته های پایین تر فعالیت 
کرده بود. لورکوزن در همین بازی اول با ژابی آلونسو، یک تیم کامال متفاوت نشان 
داد. برتری 4-0 بایرلورکوزن مقابل شالکه در هفته نهم بوندس لیگا بهترین شروع 
تاریخ یک سرمربی در لورکوزن بود و او به اولین سرمربی تاریخ این باشگاه تبدیل 
شد که در نخستین بازی خود در بوندسلیگا موفق به کسب بردی با اختالف 4 گل 
می شود. او پیش از این به مدت 3 سال هدایت تیم رئال سوسیداد را برعهده داشت.

بازگشت به تنظیمات کارخانه
سرخیو راموس مدتی طوالنی بود که عادت قدیمی اش را در دریافت کارت قرمز 
ترک کرده بود اما دوباره به این کار ناپسند آلوده شد. در جریان نیمه اول دیدار رنس 
و پاری سن ژرمن در هفته دهم لیگ1 فرانسه، سرخیو راموس با کارت قرمز داور از 
زمین بازی اخراج شد. راموس پس از دریافت کارت زرد اول به داور اعتراض کرد 
و به فاصله چند ثانیه کارت زرد دوم را گرفت. این کارت قرمز شماره28 
این بازیکن اسپانیایی بود؛ 21بار در اللیگا و لیگ یک و بقیه در تیم ملی 
اسپانیا. از سال 2000 به بعد، او حداقل 7 بار بیشتر از هر بازیکنی در 

5 لیگ معتبر اروپایی از زمین بازی اخراج شده است.

چلسی زیر آب می رود
تغییرات اقلیمی و آب و هوایی، ورزش زیبای فوتبال در انگلیس را در 
قرن 21 به شدت تهدید می کند و این شرایط بر باشگاه ها و ورزشگاه های فوتبال 
هم تاثیر می گذارد. تخمین زده شده با افزایش بارش های شدید در سال های آینده 
و همچنین گرمایش زمین و آب شدن یخ های قطب شمال، ورزشگاه های خانگی 
باشگاه های وستهم، چلســی و فوالم در معرض خطر جدی قرار خواهند گرفت و 
احتماال زیر آب خواهند رفت. دیوید گلدبلت، رئیس تحقیقات دانشگاهی تغییرات 
اقلیمی در انگلیس در این مورد گفت: یک چهارم تیم های لیگ های برتر انگلیس 
و ولز به زودی درگیر مشکل میزبانی مسابقات خود به دلیل افزایش سطح آب دریا 
می شوند. در 28 سال آینده به خاطر افزایش گرمای کره زمین، برخی استادیوم های 
لیگ برتر برای همیشه زیر آب فرو می روند. آب و هوای غیرعادی، منجر به سیل های 
وحشتناک خواهد شد. ما از چند چاله آب حرف نمی زنیم، صحبت ما از 1.5 متر آب 

در زمین است که این یعنی دیگر فوتبالی وجود نخواهد داشت.«

70 روز تا تعیین سرنوشت سوپرلیگ
فلورنتینو پرس با همدستی الپورتا و آنیلی هنوز از رویای راه اندازی سوپرلیگ اروپا 
دست برنداشــته. روز 25 آذر در دادگاه لوکزامبورگ درباره این پروژه رای خواهد 
داد و احتماال رای در دی ماه علنی خواهد شد. رئال، بارسا و یووه معتقدند که یوفا 
از قدرت خود در مورد پرونده سوپرلیگ سوء استفاده کرده است و حاال باید دادگاه 
لوکزامبورگ نظر خود را در این باره اعالم کند. اگر حکم به سود سوپرلیگ باشد، 
این سه باشگاه تالش خواهند کرد تا تورنمنتی را به جای لیگ قهرمانان اروپا یا به 

موازات آن راه اندازی کنند. 

بزرگ ترین بازی نیم فصل اول بوندس لیگا 
سرنوشتی متفاوت از در کالسیکرهای 
قبلی داشت و این بار دورتموند استثنائا 
به بایرن مونیخ نباخت؛ در حالی که ابتدا 
2 بر صفر و سپس تا دقیقه95 از حریف 
عقب بود. گورتسکا )33( و سانه )53( 
بایرن را پیش انداختند و موکوکو )74( 
و مودست )95( بازی را مساوی کرد. در 
غیاب لواندوفسکی و هالند که معموال در 
این رقابت گل می زدند و حاال به لیگ های 
دیگری رفته اند، درکالســیکر باز هم 

جذاب و پرگل بود.

   ادیــن ترزیچ، ســرمربی دورتموند 
پس از سوت پایان مســابقه گریه کرد 
اما علت گریه اش اشــک شوق بابت این 
 کام بک تاریخی نبود. او پدرش را  درسن

 72 سالگی از دست داده بود.

  آلفونسو دیویس، ستاره بایرن مونیخ، 
پس از ضربه شدیدی که در جریان بازی با 
دورتموند به سرش وارد شد به بیمارستان 
منتقل شــد.در حالی که جود بلینگام 
ســعی می کرد توپ را از آن خود کند، 
پای راستش را باال آورد تا به توپ ضربه 
بزند و از ســوی دیگر دیویس نیز قصد 
داشت با سرش این توپ را دور کند که 
پای این هافبک انگلیســی به شدت با 
سر او برخورد کرد. بازیکنان و هواداران 
بایرن معتقد بودند که بلینگام باید اخراج 

می شد اما خود این بازیکن گفته حرکتش 
عمدی نبوده.

  دورتموند با این 2 گل دیرهنگام برای 
اولین بار از بازی ســوپر جام سال 2019 

مقابل بایرن شکست نخورد.

  در کارنامه دورتموند طی 11 بازی اخیر 
مقابل بایرن مونیــخ در بوندس لیگا، 10 
باخت و 1 برد به ثبت رســیده بود. آنها 
در 7 بازی اخیر خود مقابل بایرن مونیخ 
در بوندس لیگا همواره شکست خورده 
بودند. این بدتریــن روند دورتموند در 
تاریخ درکالسیکر محسوب می شود اما 
آنها پس از 3 سال سرانجام موفق شدند 
با نتیجه ای به غیر از شکست از این بازی 

خارج شوند.

  زنبورهــا از زمان برتــری 2 بر صفر 
مقابل بایرن در ســوپر جام سال 2019، 
دورتموند در تمامــی بازی ها به بایرن 
باخته و طوالنی ترین روند شکست مقابل 

یک تیم حرفه ای را تجربه کرده بودند.

  بایرن در 8 بازی اخیر مقابل بوروسیا 
دورتموند پیروز شده بود. بین سال های 
1982 و 1985، دورتمونــد در برابــر 

هامبورگ شکست های مشابهی داشت.

  آخرین بــاری کــه دورتموند توی 

درکالسیکر 2-0 عقب افتاده و در نهایت 
نباخته بود به 33سال قبل برمی گردد.

  2 تیم در تاریــخ بوندس لیگا تاکنون 
109 بار مقابل یکدیگر به میدان رفته اند؛ 
53 برد برای بایرن مونیخ، 26 برد برای 

دورتموند و 30 مساوی.

   دورتموندبه رکــورد 39 بازی خانگی 
متوالی همراه با گلزنی رسید که رکورد 
جدیدی در تاریخ باشــگاه محســوب 

می شود.

  برای اولین بار در 13 ســال اخیر هیچ 
کدام از 2 تیم پیش از آغاز در کالسیکر 
در صدرجدول بوندس لیگا قرار نداشتند. 
آخرین بار در سال 2009 چنین اتفاقی رخ 
داد؛ فصلی که بایرن 5 بریک دورتموند را 

در هم کوبید. 

  یوسف موکوکو جوان 17 ساله باشگاه 
دورتموند اولین گل دوران حرفه ای خود 
را مقابل بایرن مونیخ به ثمر رساند. پس 
از آنکه موکوکو با گلزنی جلوی شالکه به 
جوان ترین گلزن تاریخ دربی روهر تبدیل 
شد، حاال با گلزنی به بایرن به جوان ترین 
گلزن تاریخ درکالســیکر هم بدل شد. 
رکورد قبلی در اختیار الرس ریکن بود 
که وقتی 18 سال و 256 روز سن داشت 
در سال 1995 با پیراهن دورتموند مقابل 

بایرن مونیخ گل زد.

  آنتونی مودست فرانسوی که قرار بود 
جای خالی سباستین هالر را در دورتموند 
پر کند با پاس گلی کــه داد و گلی که 

به ثمر رســاند مهم ترین نقش را در 
 جلوگیری از شکست تیمش در
درکالســیکر بازی کرد و مرد 

اول این مسابقه لقب گرفت.

  ناگلزمان بــرای پنجمین بازی 
در بوندس لیگا موفق به کسب پیروزی 

نشد. مربیان تاریخ بایرن با بیشترین 
بازی پیاپی بدون برد؛ هیتسفلد، 

زبک و چایکوفسکی: 7 بازی، 
تراپاتونی، هاینکس و سورن 
لربی: 6 بازی، ریبک، فرانتس 
بکن باوئر، لورانت، دتمار کرامر، 
ادو التک و یولیــان ناگلزمان: 

5 بازی.

  بایرن در 5 بازی اخیرش 
در بوندس لیگا 101 شــوت 
به سمت دروازه حریفان 
زده که تنها 6تای آن گل 

شده و 95شوت به هدر 
رفته است.

قرعه مرگ تکراری
انگلیس و ایتالیا در یورو هم به تور هم خوردند

بعدازظهر دیروز قرعه کشی رقابت های یورو2024 برگزار شد و ایتالیا و انگلیس 
که فینالیســت های دوره قبلی بودند و در رقابت های امسال لیگ ملت های 
اروپا هم به همراه آلمان در یک گروه قــرار گرفته بودند، باز هم با هم هم گروه 
شدند. غیر از آلمان میزبان و روسیه که به خاطر جنگ در اوکراین از حضور در 
این رقابت ها محروم است، قرعه کشی بین بقیه کشورهای اروپایی انجام شد. 
آلمان ترجیح داده به عنوان میهمان هم در گروه ها قرار نگیرد و در فیفادی های 
مربوط به مسابقات مقدماتی یورو بازی های دوستانه خود را دنبال کند. پیش 
از این تیم های میزبان در اروپا که از حضور در مسابقات انتخابی معاف بودند، 
به صورت تشریفاتی و به عنوان میهمان در یکی از گروه ها قرار می گرفتند اما 
نتایج مسابقات شــان در گروه محاسبه نمی شد.  مســابقات یورو 2024 قرار 
است در تابستان 2024 در کشور آلمان برگزار شود و مسابقات مقدماتی آن از 
مارس 2023 تا مارس 2024 برگزار خواهد شد. 53 کشور دیگر برای کسب 
23ســهمیه باقی مانده با هم در گروه های مختلف رقابت خواهند کرد. تیم ها 
به 10 گروه تقسیم شده اند؛ 7 گروه متشــکل از 5 تیم و 3 گروه 6تیم. پس از 
برگزاری رقابت ها به صورت رفت و برگشــت و گروهی، 2 تیم صدرنشین هر 
گروه، مستقیما به یورو 2024 می رسند و مسابقات پلی آف که براساس باالترین 
رتبه تیم ها در لیگ ملت های اروپا تعیین خواهد شد، تکلیف 3 تیم صعودکننده 

دیگر را مشخص خواهد کرد. 
  گروه A....................................... اسپانیا، اسکاتلند، نروژ، گرجستان، قبرس
  گروه B........................ هلند، فرانسه، جمهوری ایرلند، یونان، جبل الطارق
  گروه C............................. ایتالیا، انگلیس، اوکراین، مقدونیه شمالی، مالت
  گروه D.............................................. کرواسی، ولز، ارمنستان، ترکیه، لتونی
  گروه E.................... لهستان، جمهوری چک، آلبانی، جزایر فارو، مولداوی
  گروه F...................... بلژیک، اتریش، سوئد، جمهوری آذربایجان، استونی
  گروه G................. مجارستان، صربستان، مونته نگرو، بلغارستان، لیتوانی
  گروه H.. دانمارک، فنالند، اسلوونی، قزاقستان، ایرلند شمالی، سن مارینو
........... سوئیس،رژیم صهیونیستی، رومانی، کوزوو، بالروس، آندورا I گروه  
  گروه J... پرتغال، بوسنی، ایسلند، لوکزامبورگ، اسلواکی، لیختن اشتاین.

بنا به دالیل سیاسی امکان هم گروه شدن این کشورها با یکدیگر امکان پذیر 
نبود؛ ارمنســتان و جمهوری آذربایجان، بالروس و اوکراین، جبل الطارق و 

اسپانیا، کوزوو و بوسنی، کوزوو و صربستان. 
به دلیل شرایط جوی و زمستان سرد برخی از کشورها امکان هم گروهی 3 کشور 
سردسیر با یکدیگر وجود نداشت. بالروس، استونی، جزایر فارو، فنالند، ایسلند، 
لتونی، لیتوانی و نروژ شامل این قانون می شدند. ایسلند و جزایر فارو به عنوان 

سردسیرترین کشورهای اروپا نمی توانند در ماه مارس و نوامبر میزبان باشند.

سنت شکنی در بازی سنتی
دورتموند سرانجام توانست در یک درکالسیکر شکست نخورد

تمرین گل نخوردن
رئال مادرید توانست در یک بازی اللیگایی گل نخورد

رئال مادرید ســرانجام در یک بازی اللیگایی در این 
فصل گلی دریافت نکرد. کهکشــانی ها در هر 7بازی 
قبلی یک گل در هر مسابقه دریافت کرده بودند. در 
غیاب کورتوا و کروس و بنزمــا، یک پیروزی خفیف 
یک بر صفر مقابل ختافه در زمین این تیم به دســت 
آمد که طلســم گل خوردن رئالی ها را شکست. در 
23فصل گذشته این بدترین عملکرد دفاعی سفیدها 

در لیگ بود.
  آخرین باری که رئال در 7 بازی اولش در اللیگا گل 
خورد به فصل 00-1999 برمی گردد که دل بوســکه 
هدایت تیم را به عهده داشــت. درآن فصل الکرونیا 
قهرمان اللیگا شد و رئال پنجم شد اما لیگ قهرمانان 
را برد. رئال در آن فصــل در 38 بازی 48 گل خورد. 
آخرین و تنها باری که رئال در 7 بازی اولش در اللیگا 
گل خورد و قهرمان شد به فصل 79-1978 با هدایت 

مولونی برمی گردد.
  این بهترین شروع رئال در نزدیک یک قرن بود. رئال 
مادرید فصل 23-2022 را با 11 برد و یک تساوی از 12 
بازی اولش آغاز کرده که این بهترین شروع  94 سال 
اخیرش است که رئال در فصل 29-1928 نیز فصل را با 

11 برد و یک تساوی شروع کرد.
  رئال مادرید برای پنجمین بار در تاریخش اللیگا را با 
حداقل 7 برد و بدون شکست )یعنی یا 8 برد یا 7 برد و 
یک تساوی( آغاز کرده است که در 3 تا از 4 دفعه اخیر 
رئال مادرید به قهرمانی رسیده: 1961-62، 1968-69، 

87-1988 و در فصل 92-1991 نیز دوم شدند.
  ادر میلیتائو تمام 5 گل خــود در رئال مادرید را با 
ضربه سر به ثبت رسانده  که چهار تایش با کرنر بوده 
که عجیب این که هرگز یک بازیکن به او دو بار پاس گل 
نداده است. مارسلو، ایسکو، رودریگو، وینیسیوس و 

مودریچ هر کدام به او یک پاس گل داده اند.
  میلیتائو در مقابل ختافه صدمین بازی اش در رئال 
مادرید را داشــت. این بازیکن مجموعا 66 برد و 5 
گل در این 100 بازی ثبت کرده. فقط  3 بازیکن تعداد 
بردهایشان از میلیتائو در 100 بازی اولشان بیش تر بوده؛ 

کاسمیرو با 78 و کاکا با 76 برد.
  قبل از میلیتائو بازیکنــان دیگری هم در صدمین 
بازیشان در رئال گل زده بودند؛ سرخیو راموس )2007(، 
ایگواین )2009(، اوزیــل )2012(، دی ماریا )2012( و 

وینیسیوس )2021(.
هر کاری می کند اخراج نمی شود
آلگری رکوردهای منفی خودش را هم در یووه زد

یوونتوس در ادامه روند نزولی اش با مکس آلگری بازی 
با میالن را هم باخت و این در حالی است که قبال آلگری 
دست کم مقابل پیولی عملکردی عالی داشت. آلگری 
19بازی پیاپی مقابل این مربی بدون شکست مانده بود؛ 
با 14برد و 5تساوی و حاال پیولی برد نوبرانه ای مقابل 

همتایش در یوونتوس به دست آورده است. 
  یوونتوس برای اولین بار از فصل 1994-1993 که 
تراپاتونی سرمربی این تیم بود، در 9 بازی ابتدایی 
لیگ موفق به پیروزی خارج از خانه نشد. در آن زمان 
یوونتوس فصل را با 3 امتیاز کمتر از میالن در رده 

دوم به پایان رساند.
  آلگری در بازی های خــارج از خانه این فصل؛ 
باخت به مونتسا، میالن و پاری سن ژرمن و تساوی 
با سمپدوریا و فیورنتینا. او در 9بازی این فصل تنها 

3 برد به دست آورده که همگی در خانه بوده است.
  با این حال آنیلی و دیگر مدیران باشگاه تصمیم 
به اخراج او ندارند چون جام جهانی در پیش است و 

اخراج می تواند تا آن موقع به تعویق بیفتد. 
  آلگری فصل قبل بعد از 9 بازی، 12 امتیاز از دست 
داد. آلگری این فصل بعد از 9 بــازی، 14 امتیاز از 

دست داده.
  آلگری مقابل تیم های باالی جدول سری آ از زمان 

بازگشت به یووه؛ 8بازی، 5 شکست، 3 تساوی.
  میالن در غیاب مانیان مصدوم توانست برای اولین 

بار در این فصل کلین شیت کند.
  میالن یوونتوس و اینتــر را پیش از دهمین بازی 
خود در سری آ شکست داده است آخرین بار سال 

1971 این اتفاق افتاده است.

جهان

خبر آخر
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استارت با وزنه های ضعیف
وزنه برداران ایران مسابقات قهرمانی آســیا را از گروهB و با سومی در وزن 
61کیلوگرم این گروه آغاز کردند. در ایــن رقابت ها که در بحرین برگزار 
می شود، دیروز مجید عسگری به عنوان نخستین نماینده ایران روی تخته 
رفت. رکوردهای او در حد رقابت در گروه A نبود و به اجبار با 7وزنه برداری که 
رکوردهای پایین تری داشتند، رقابت کرد. عسگری در بین این نفرات در رده 
سوم قرار گرفت. او در یک ضرب 117کیلوگرم و در دوضرب 132کیلوگرم 
وزنه زد. این وزنه بردار با مجموع 249کیلوگرم در رده سوم قرار گرفت اما 
برای مشخص شدن جایگاه نهایی باید صبر می  کرد تا وزنه برداران گروه 
A رقابت شان به پایان برسد. امروز در روز دوم این رقابت ها ایران فقط یک 
نماینده دارد و پوپک بسطامی در دسته 59کیلوگرم وزنه می زند. او در گروه 
A با 9وزنه بردار رقابت می کند. ایران با 10وزنه بردار مرد و 7وزنه بردار زن در 
مسابقات شرکت کرده است. در تیم مردان رسول معتمدی امید اول مدال 

است و در تیم زنان الهام حسینی چنین شرایطی دارد.

زنان سپاهان؛ پنجم آسیا
پنجمی و 2پیروزی؛ این حاصل کار تیم هندبال سپاهان در جام باشگاه های 
زنان آسیا بود. سپاهانی ها که به عنوان قهرمان لیگ برتر ایران راهی جام 
باشگاه های آسیا شده بودند، در آلماتی قزاقســتان 6بازی انجام دادند 
که فقط در 2بازی برنده بودند. در این مســابقات 7تیم شرکت کردند؛ 
نمایندگان کره جنوبی، ازبکستان، هند، ایران، کویت و 2تیم از قزاقستان. 
این تیم ها به صورت دوره ای به رقابت پرداختند و حریف اول ســپاهان 
تیمی از کره جنوبی بود که در این بازی ســپاهان 34-22 مقابل اس کی  
سوگرگلیدرز بازي را واگذار کرد. در بازی دوم ایران به نخستین پیروزی 
رسید و القرین کویت را 21-19 شکست داد ولی در بازی سوم و در مقابل 
تیم آالتائوی قزاقســتان 41-32 بازنده شد. ســپاهان به تیم ازبچکای 
ازبکستان هم با اختالف 5گل و 35-30 باخت ولی بازی این تیم مقابل تیم 
تی اسپرت هند یکطرفه بود و با نتیجه 48-18 به سود طالیی پوشان ایران 
به پایان رسید. بازی آخر سپاهان هم مقابل آستان نورسلطان قزاقستان 
برگزار شد. سپاهان در مقابل این تیم از میزبان هم 40-32 شکست خورد 

و با 2پیروزی و 4شکست به کار خودش پایان داد.

منهای فوتبال

جدول 8608

86
07

ره  
ـا

شم
ل 

د       و
ــ

ل ج
ــ

ــ
حـ

افقی:
1 - همدم - همیشه - آلیاژ

2 - شمالی ترین شیخ نشین 
امارات عربی - دلداده فرهاد

3 - رهبــر قوم هــون - از 
لوازم التحریر

4 - ســخن توأم با کنایه - 
شــریف - نوعــی خواهر و 

برادر
5 - برخـــــی از آن کــره 
می گیرنــد! - نامی دخترانه 
- بخش هاللی انتهای ناخن 

- گشاده
6 - دیــوار بلنــد - ناطق - 

ریسیدن
7 - مواجهه – بنیان نهادن

8 - عالمــت زیرحــرف - 
پرنــده ای شــکاری - زن 

شوهرمرده
9 - قهرمــان شــاهنامه که 
برای اثبات بی گناهی از آتش 
گذشت - از سلسله هایی که 
بیش از صد ســال در ایران 

حکومت کردند
10 - دیرینگی - درختی با 

برگ های پنجه ای - ناپاک
11 - سیلی - قدرت - تصور 

و خیال - بانگ چوپان
12 – کم پشت – رفع کننده 

- نوعی بیماری التهابی حاد
13 - عدلیه امروزی - بهره 

هوشی
14 - ویــروس مهلک قرن 
- از نوازندگان برجســته و 
فقید ســنتور در موسیقی 

ایرانی
15 - اهانت - برادر ســلم و 

تور - نام خدا در دین یهود
  

عمودی:
1 – رعایت کــردن احترام 
دیگران - بیمــاری - نوعی 

باالپوش
2 - واحد اندازه گیری توان 
الکتریکی - تحقیق - افراطی
3 - باد مالیم - چند ورق - 

آهنگر انقالبی
4 - فنی در کشـــتی - پیرو 
دین حضرت موســی)ع( - 

فرومایه
5 - لیگ فوتبال اســپانیا - 

تیراژ
6 - مغــز ســر - رنجش و 

آزردگی - ایوان
7 - کشت بارانی -  ام الشرایین 

- بهتان
8 - مقابل رفتن - نام قدیم 

بیت المقدس - از پهنا
9 – حمله کننــده - مجانی 

- معشوق
10 - سرزمین - عید باستانی 

ایرانیان - سوسن زرد

11 - کاخ تاریخی دوره صفوی در 
اصفهان - اسب تندرو

12 - فرمانده - نوشتاری - تباشیر 
فرنگی 

13 - جسارت - فراموشی - جوش 
صورت

14 - خدای هندو - خوراکی برای 
چهارپایان اهلی - فیلمی ساخته 

مهدی جعفری
15 - سنگریزه - زن نازا - پزشک 

15دربار فراعنه مصر

بتاولقابيلكاك
لوفاارسدادنكش
اشعمسبتنيبجو
ليامحتخابيدزي
رليوبرسيمكبي

يوالطمتارارا
امينرهاقيرونت
سيوتياباگمدمك
رفنتمرومسيلاد
وسرپساتيمكدي

منحورجملياسر
وهاياهنتهنكشا
زكمشپجاتنروح
ودبدايليارتهم
نيرفنليبجنزرق
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سخت

915436278
387912564
642785139
154693782
238174695
769528413
573269841
496851327
821347956

متوسط

8 5  2   4   
 2    6 9   
3   7     8
5 1        
  4    6   
       7 2
9     7   4
  2 8    6  
  8   4  9 3184296735

579813624
623754819
742369581
316528497
958147263
465981372
831472956
297635148

ساده

متوسط

857219436
421386957
396745128
513672849
274938615
689451372
935167284
742893561
168524793

سخت

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

ساده

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

آزاد هم مدعی است
در کشتی آزاد هم شــرایط همانند فرنگی است. تیمی که در نبود 
پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی بزرگساالن، زیرنظر محسن کاوه 
به عنوان مدیر تیم های ملی و ســرمربی جوانــان تمرین می کرد، 
با مشــخص شــدن نفراتش می توان به قدرت باالیــش پی برد. 
احمد محمدنژاد جــوان در 57 کیلوگرم، آرمیــن حبیب زاده در 
61 کیلوگرم، کیان محمودجانلو در 65 کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی 
در 70 کیلوگــرم، محمدصادق فیروزپــور در 74 کیلوگرم، محمد 
نخودی در 79 کیلوگرم، سجاد غالمی در 86 کیلوگرم، امیرحسین 
فیروزپور در 92 کیلوگرم، امیرعلی آذرپیرا در 97 کیلوگرم و امیررضا 
معصومی در 125 کیلوگرم، آزادکاران ایران در مسابقات امیدهای 
جهان در کشــتی آزاد هســتند. ترکیبی از تیم ملی بزرگساالن و 
جوانان که امید زیادی به این تیم در کســب عنوان قهرمانی وجود 
دارد. امیرمحمد یزدانی بعد از اینکه نتوانست در مسابقات جهانی 
بزرگساالن کشتی بگیرد، حاال قرار است به مسابقات امیدها اعزام 
شود. محمد نخودی دارنده مدال نقره جهان در مسابقات صربستان 
با مصدومیت ســبحان یاری، ملی پوش ایران در وزن 79 کیلوگرم 

در مســابقات امیدهای جهان شــد تا مدال ایــران در این 
وزن تضمین شود. سایر کشــتی گیران اعالم شده هم 
مدال داران رقابت های جوانان جهان 
هستند و درصورت اعزام تیم 
آزاد به مســابقات امیدها، 

کســب عنوان قهرمانی دور 
از دســترس این تیم نخواهد بود. 

رقابت های کشتی آزاد زیر 23 سال 
جهان روزهای 29 مهر تا اول آبان 

برگزار خواهد شد.

آزادکاران و فرنگی کاران امید ایران امیدواری

 درصورت حضور در اسپانیا شانس

 اصلی قهرمانی جهان به حساب می آیند

مسابقات کشتی فرنگی و آزاد امیدهای )زیر 23 سال( قهرمانی 
جهان، از 25 مهر تا اول آبان در شهر پنتبدرا در اسپانیا برگزار 
می شود. حضور تیم ملی ایران در این مسابقات هنوز در هاله ای 
از ابهام قرار دارد ولی با این حال هــر دو تیم آزاد و فرنگی در 
اردوي شبانه روزی به سرمی برند تا خودشان را برای حضوری 

قدرتمند در این رقابت ها آماده  کنند.

فرنگی؛ ترکیبی از جوانان و بزرگساالن
تیم ایران در هر دو رشــته آزاد و فرنگی با کشــتی گیرانی 
که در اختیار دارد مدعی اصلی عنوان قهرمانی محســوب 
می شود. پس از مسابقات جهانی 2022صربستان، محمد 
بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی از سمتش کنار رفت و با 
تصمیم فدراسیون حسن رنگرز جای او را گرفت؛ چهره ای که 
سابقه سرمربیگری تیم ملی کشتی مراکش و مدیریت تیم 
ملی کشتی فرنگی ایران را در کارنامه دارد و به واسطه کسب 
مدال طال و برنز جهان، نامی آشنا برای اهالی کشتی به حساب 
می آید. از سال گذشته با نظر فدراسیون کشتی هدایت تیم 
امید به سرمربیان تیم بزرگساالن سپرده شد تا درستکار و 
رنگرز با حفظ سمت هدایت تیم امید را هم در دست داشته 
باشند. به این ترتیب این نخســتین حضور رنگرز به عنوان 
ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی از زمان دریافت حکم 
سرمربیگری از سوی علیرضا دبیر خواهد بود. او خیلی امیدوار 
است با ســتارگانی که در اختیار دارد روی سکوي نخست 
مســابقات امیدها قرار بگیرد تا شــروع بی حرف و حدیثی 
به عنوان سرمربی تیم ملی داشته باشد. تیم رنگرز ترکیبی از 

نفرات تیم ملی جوانان و بزرگساالن است که همگی تجربه 
حضور در مسابقات جهانی بزرگســاالن یا جوانان را دارند. 
پویا دادمــرز در 55 کیلوگرم، امید آرامــی در 60 کیلوگرم، 
ایمان محمدی در 63 کیلوگرم، ســیددانیال ســهرابی در 
67 کیلوگرم، امیر عبدی در 72 کیلوگرم، محمدرضا مختاری 
در 77 کیلوگرم، علیرضا ُمهمدی در 82 کیلوگرم، ابوالفضل 
چوبانی در 87 کیلوگرم، علی عابدی درزی در 97کیلوگرم 
و علی اکبر یوســفی در 130 کیلوگرم ملی پوشان ایران در 
مسابقات امیدهای جهان هســتند. در این بین پویا دادمرز 
و محمدرضا مختاری ملی پوشان ایران در مسابقات جهانی 
صربســتان 2022بودند که حاال با تشخیص کادر فنی قرار 
اســت در فاصله زمانی کمتر از 2ماه در مســابقات جهانی 
امیدها هم روی تشک بروند. علی اکبر یوسفی هم در مرحله 
نهایی انتخابی تیم ملی در مقابل امین میرزازاده شکســت 
خورد و شانس حضور در مســابقات جهانی بزرگساالن را از 
دست داد و حاال قرار است در امیدهای جهان کشتی بگیرد. 
یوسفی مدال طالی جهان در رده سنی بزرگساالن در سال 
2021را در اختیــار دارد و مدعی اصلی کســب مدال طال 
در این وزن محسوب می شــود. رقابت های کشتی فرنگی 
 زیر 23 ســال جهان روزهای 25تا 27 مهرماه برگزار خواهد 

شد.

فرصت طالیی!
رنگرز این فرصت را دارد که با این ســتارگان کارش را با 
قهرمانی آغاز کند ولی اگر موفق به حضور در مســابقات 

جهانی امیدها نشود، نخستین میدان 
او به عنوان سرمربی ایران، مسابقات 

جام جهانی باکو اســت که قرار 
است اواســط آبان ماه برگزار 

شــود. حضور تیم ایران در 
مسابقات امیدها از جایی 

با شــک و تردید همراه 
شــده که ســفارت 
اســپانیا چند روزی 
بــه بهانــه اختالل 
اینترنــت از دریافت 

مدارک کشتی گیران 
خودداری می کرد اما در نهایت 

اواخر هفته گذشــته مدارک را تحویل 
گرفت، با این وجود تا به حال خبری از صدور ویزاي 

کشتی گیران نشده است. ابراهیم مهربان، دبیر فدراسیون 
کشتی درباره شرایط دریافت روادید از سوی سفارت اسپانیا 
می گوید: »با توجه به پیگیری فدراســیون کشتی، وزارت 
ورزش، وزارت امور خارجه، اتحادیه جهانی کشتی و سفارت 
اسپانیا سرانجام مدارک را تحویل دادیم. علیرضا دبیر هر 
روز در تماس بود و پیگیری زیادی انجام داد و نهایتا موفق 
شدیم سفارت اسپانیا را برای دریافت مدارک مجاب کنیم. 
حاال منتظریم ببینیم چه اتفاقی بــرای صدور روادید رخ 
خواهد داد. همین که مدارک را تحویل دادیم، باید امیدوار 

باشیم که روادید هم صادر شود.«

امید با درستکار
درستکار پیش از این درگیر تیم 

 بزرگساالن بود و لی به محض
  بازگشت از صربستان به اردوي
  تیم ملی امید رفت و هدایت این

  تیم را به عنوان سرمربی
 برعهده گرفت.



 صداوسیما 
واقعا هک شد؟
 شنبه شب شبکه های یک و خبر 

برای لحظاتی از کنترل خارج شدند

»صدا و ســیما هــک شــد«؛ عنوانــی که 
شایدتهدیدهای حمله های هکری، به تصور 
بعضی چندان ناممکن به نظر نرسد اما برای 
برخی ابهام هایی داشته که نتیجه آن به این 
پرسش می انجامد: انگشــت اتهام به سمت 

چه کسی یا چه کسانی است؟  
به گزارش ایســنا، با آغاز حرکات یک گروه 
هکری همزمان با  ناآرامی ها بود که ماجرای 
هک شدن زیرساخت های اینترنتی نهادهای 

دولتی و حاکمیتی ایران مطرح شد. 
البته بعدا کارشناســان فنــی اظهار کردند 
آنچه آن گروه هکری انجام می داد، درواقع 
هک کردن سایت و دسترســی به محتوا و 
خروجی آن نبوده، بلکه ایجاد ترافیک کاذب 
برای اخالل در ســرور پشــتیبانی کننده و 
درنتیجه از دســترس خارج شدن سایت ها 
بوده اســت. زمان زیــادی از ایــن اتفاق ها 
سپری نشده که شامگاه شــنبه ۱۶ مهرماه 
توسط  گروه دیگری که پیش تر نیز با ادعای 
هک کردن دوربین های زندان اوین، به انتشار 
فیلم هایی از برخی اتفاقات داخل زندان اقدام 
کرده بود، این بار تصاویر نامربوط و موهنی از 
قاب تلویزیون پخش شد؛ اتفاقی که عالوه بر 
آنکه توسط بسیاری از مردم دیده شد، توسط 
رســانه های ماهواره ای خارج از کشــور نیز 

به شدت مورد توجه قرار گرفت. 
با توجه به اینکه سازمان صداوسیما پیش تر 
نیز شاهد اتفاق مشابهی از این دست بوده، 
پرســش هایی جدی درباره ایــن اتفاق ها و 
تکرار آن پدید آمده که با توجه به ســکوت 
مطلق مسئوالن و دســت اندرکاران رسانه 
ملی تا ســاعت ها پس از ایــن رخداد، عمال 
به ابهام های جدی نزد عامه و اهالی رســانه 
انجامید؛ شــرایطی که یک سوی آن نیز به 
شــایعاتی درباره  از جنس »هک اینترنتی« 
نبودن ایــن اتفاق ها اشــاره کرده اســت؛ 
چراکه برخــی بر این باورند کــه با توجه به 
اینترنتی نبودن سیســتم های صداوسیما و 
به نوعی ایزوله بودن آنها، عمال امکان نفوذ از 

طریق اینترنت وجود ندارد.
در همین راستا حســن نجفی سوالری که 
تا ســال  ۱۳۸۶ به عنوان رئیس مرکز تولید 
و فنی سیما در سازمان صداوسیما مشغول 
بــوده، می گوید: »کادر رســمی که به این 
مجموعه تعلق دارد، چطور ممکن اســت 
دســت به چنین کاری بزند؟ فکر می کنم 
این اتفاق از جای دیگری رخ داده است. در 
زمان خود ما یک کارمند که می خواست وارد 
سازمان شود، از چند جا کنترل و گزینش 
می شد. بنابراین از افراد در داخل سیستم 
بعید اســت که این کار را انجام دهند. اگر 
یادتان باشــد، چند ماه پیش نیز از سران 
گروهــک منافقین چیزهایــی روی آنتن 
رفته بود و بعد ظاهرا مشخص شد که روی 
سیگنال ماهواره صداوسیما رفته و ماهواره 
را از خارج از کشــور یک لحظه هک کرده 
بودند. البته این موضوع را باید یک متخصص 
ماهواره دقیق شــرح دهد. کل ماجرا را هم 
کارشناســان امنیتی باید بررسی کنند که 
آیا سازمان صداوسیما االن ترکیب نیروی 
انســانی و ســاختارش به نحوی است که 

افرادی دست به چنین اقدام هایی بزنند؟«
ســوالری ادامه می دهد: »زمانی که من در 
ســازمان بودم، افرادی که آنجا مشغول به 
فعالیت بودند، همه بچه هایی بودند که قبل 
و بعد از انقالب مبارز بودند و درگیر زندگی 
ســازمان که می شدند، شــب و روزشان را 
می گذاشــتند و زحمت می کشیدند و همه  

تعلق خاطرشان به مردم بود. 
خود من اوایل انقالب چند شــبانه روز خانه 
نمی رفتم و خب تعلقاتی داشتیم. نمی دانم 
ترکیب نیروی انســانی موجود صداوسیما 
با این همه تغییرات که کــرده آیا روال های 
گذشته را رعایت می کنند؟ آیا واقعا نیروها 
از انسان  های توانا انتخاب می شوند که تعلق 

سازمانی داشته باشند؟« 
همچنین درباره این موضــوع خبرگزاری 
جمهوری اسالمی خبری در گفت وگو با یک 
منبع آگاه در سازمان صدا و سیما منتشر کرده 
است. این منبع آگاه در سازمان صدا و سیما 
در گفت وگو با ایرنا درباره نتایج نخســتین 
بررســی ها پیرامون هک شنبه شب گذشته 
صدا و سیما، گفت: بررســی های اولیه نشان 
می دهد پخش فایل آلوده در اخبار ساعت ۲۱ 
روز شنبه ناشی از هک پلی اوت شبکه خبر 

بوده است. 
پشت صحنه برخی خبرسازی ها و شایعات 
منتشرشده و اکانت های ســازمانی، برخی 
گروه ها و جریان ها هســتند کــه تضعیف 
مدیریــت ســازمان صداوســیما را دنبال 
می کنند. وی بــا اعالم اینکه بعــد از هک 
۷ بهمن۱۴۰۰ هیچ کدام از نهادهای مسئول 
حتی یک ریال نیز به امن ســازی شــبکه 
ســازمان کمک نکردند، گفت: بررسی های 
فارنزیک هک سال گذشــته مشخص کرد 
مهاجم از خردادماه ۱۴۰۰ در شبکه سازمان 
حضور داشته و فرایند امن سازی شبکه های 
ســیما موفق بوده است؛ اما شــبکه خبر به 
واســطه ماهیت خبری خود دسترسی های 
ویژه ای داشته که بعد از رخداد اخیر در حال 

امن سازی است.

تلویزیون
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تعلیق در فصل جدید کنسرت ها
کنسرت های موسیقی بعد از وقفه ۲ ماهه، همچنان اجرایی ندارند

بعد از ۲سال تعطیلی ســالن های موسیقی 

به خاطر کرونا، برخی  کنسرت ها به خصوص موسیقی
پاپ ترجیح دادند که اجراهــای خود را در 
کیش  یا خارج از کشــور داشته باشــند؛ مدتی طول کشید تا 
گروه ها اجراهــای خــود را در پایتخــت از ســر بگیرند و با 
فروکش شدن تقریبی اپیدمی بار دیگر سالن های موسیقی فعال 
شدند. اما این فعالیت بیشتر از ۳ماه نبود؛ با شروع ماه محرم و 
صفر باز هم گروه ها اجراهای خود را تعطیل کردند. حاال که ایام 
عزاداری تمام شــده، بســیاری از برگزارکنندگان کنسرت ها 
اجراهای خود را بــه حالت تعلیق درآورده انــد. اجراهایی که 
 می توانســت بــاز هــم اقتصــاد حــوزه موســیقی را بــه 

گردش درآورد. 
فصل پاییز همیشه برای برگزارکنندگان کنسرت های موسیقی 
با برنامه ریزی های متعدد در تهران و دیگر شهرهای کشور همراه 
بود؛ عالقه مندان به کنسرت های موسیقی حتی با افزایش قیمت 
بلیت های کنسرت مشتاقانه منتظر اجراهای خوانندگان مورد 
عالقه خود بودند اما وضعیت  این روزها باعث شده که گروه ها 

ترجیح دهند تا اطالع ثانوی اجرایی نداشته باشند. این تعطیلی 
در شــرایطی اســت که تعدادی از خوانندگان طی سال های 
اخیر مجوز فعالیت رســمی نداشــتند و بعد از مدتی مجاز به 
انتشار تک آهنگ شده ، بعد از مدتی توانسته اند مجوز برگزاری 
کنسرت خود را بگیرند و منتظر زمانی برای برگزاری کنسرت 
خود هستند. حامیم، رضا نیک  زاده، معین زد و رضایا ازجمله 
خوانندگانی بودند که گفته می شــد مجوز آنها برای برگزاری 
کنسرت صادر شده اما باید صبر کنند که اجراها از تعلیق خارج 
شوند. در میان انبوه کنســرت هایی که قرار است برگزار شود، 
تعطیلی کنســرت های موســیقی در ژانرهای دیگر همچون 
نواحی، کالسیک و تلفیقی اســت. پیش از این کنسرت های 
همایون شجریان توانســت بزرگ ترین رویداد فصل باشد اما 
هم اکنون با وجود تعلیقی ها، کنســرت های دیگر در تعطیلی 
کامل هستند. با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، برخی از 

کنسرت ها هم دچار ضرر و زیان شده اند. 
رویداد موســیقایی »همراه با خاطره ها« برگزیده آثار مجید 
انتظامی  بود، این رویداد قرار بود با همراهی ارکستر ملی ایران 

به رهبری انتظامی پس از یک دهه دوری این آهنگساز و صحنه 
و گروه کر بنیاد رودکی به رهبری رازمیک اوحانیان، دهه اول 
مهر و به مناســبت هفته دفاع مقدس از چهارشنبه تا یکشنبه 
)ششم تا دهم مهرماه( ســاعت ۲۱ در تاالر وحدت اجرا شود. 
ششم مهرماه براساس اعالم سایت فروش بلیت، این رویداد لغو 
و به تاریخ های ۱۴ تا ۱۸ مهرماه موکول شد و در نهایت برگزار 
نشد. قیمت بلیت این رویداد بین ۸۰ تا ۱۸۰هزار تومان اعالم 
شــده که خبرگزاری ایرنا عنوان کرده عدم برگزاری کنسرت 

نزدیک به ۱۰۰میلیون تومان خسارت داشته است.
همچنین عنوان شده؛ کنسرت »َدمســاز« دونوازی سازهای 
تار ایمان جمشیدی و عود هومن شیرعلی نیز قرار بود )هشتم 
مهرماه( در تاالر رودکی اجرا شــود که این کنســرت به زمان 
دیگری موکول شد. قیمت بلیت کنســرت »َدمساز« ۱۶۰ و 
۱۸۰هزار تومان است که خسارت تقریبی ۳۴میلیون تومانی را 
تجربه کرده است. از دیگر کنسرت ها؛ کنسرت گروه موسیقی 
»نوشه« )ویژه بانوان( به سرپرستی نیوشا بریمانی نیز قرار بود 
)۲۲ مهرماه( در تاالر وحدت برگزار شــود که این کنسرت هم 

لغو شد، قیمت بلیت این کنســرت، ۱۳۰ تا ۴۰۰هزار تومان 
بوده  که ۱۸۵میلیون تومان خســارت دیده است. این ضرر و 
زیان در کنسرت های پاپ هم دیده می شود؛ علیرضا طلیسچی 
شهریورماه اعالم کرده بود که قرار است هفتم مهرماه ۲سانس 
اجرا در برج میالد داشــته باشــد و از آخرین آلبومش )قاف( 
رونمایی کند، قیمت بلیت های این کنسرت ۱۵۰تا ۴۵۰هزار 
تومان بوده که به طور حتم هزینه های اجرا و... نیز از پیش لحاظ 
شده و این تعطیلی نزدیک به یک میلیارد تومان خسارت داشته 
است. بهنام بانی، آرش و مســیح و دیگر خوانندگان پاپ هم 
برنامه هایشان را برای هفته اول مهر ماه اعالم کرده بود که همه 
این کنسرت ها تعطیل شــد. پیش از این اعالم شده قرار است 
کنسرت محسن یگانه ۲۸ مهر در سانس های ۱۹ و ۲۲ در هتل 
اسپیناس پاالس تهران برگزار شود اما تاکنون درباره برگزاری  یا 
لغو این کنسرت اطالع رسانی نشده است. به نظر می رسد شرایط 

برای برگزاری کنسرت ها همچون اجراهای 
تئاتر آماده نیست و باید دید چه اتفاقی برای 

برنامه های هنری کشور خواهد افتاد. 

»دست ناپیدا« 
در راه فجر 

شاه حســینی  انســیه 
کــه به عنوان فیلمســاز 
دفاع مقــدس شــناخته 
می شــود، پس از ۱۱ سال 
فیلم جدیدی را با نام »دست 
ناپیدا« جلــوی دوربین 
می برد. شاه حسینی آخرین 
فیلمش را سال ۱۳۹۰ با نام 
»زیباتر از زندگی« ساخت 
و »پنالتی« )۱۳87(، »شب 
بخیر فرمانده« )۱۳84( و 
»غروب شد بیا« )۱۳8۳( 

دیگر فیلم های او هستند.
انســیه شاه حسینی پس 
از ۱۱ ســال فیلم »دست 
ناپیدا« را برای شرکت در 
جشــنواره فجر می سازد. 
این فیلمســاز اخیرا برای 
فیلمنامه »دســت ناپیدا« 
از سازمان سینمایی پروانه 
ساخت گرفته و سیدسعید 
سیدزاده، تهیه کننده اش 
درباره روند تولید این فیلم 
به ایســنا گفت: هم اکنون 
یکسری صحبت های اولیه 
با کســانی که نیت کمک و 
حمایت از ساخت داشتند، 
انجام داده ایم و امیدوارم به 
نتیجه برسد تا کار را زودتر 
شروع کنیم. »دست ناپیدا« 
فیلمی در حوزه دفاع مقدس 
و کامال ارزشــی است که 
آیندگان ما نیاز دارند این 
قصه ها ر ا ببینند. فیلم، یک 
قصه اجتماعی در میانه های 
جنگ و روایتگر ایثارگری 
یک قشر خاصی از جامعه در 

دوران جنگ است .

رونمایی از 
نسخه خطی 
نفیس دیوان 

حافظ 

آیین بزرگداشت روز حافظ و 
رونمایی از نسخه خطی نفیس 
و هنری قدیمی دیوان حافظ، 
متعلق به ۳ قرن گذشته که 
به تازگی توسط سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی خریداری شده 

است، برگزار می شود. 
این ســازمان در آستانه روز 
بزرگداشــت حافظ، مراسم 
بزرگداشــت ایــن روز را با 
سخنرانی حسن انوری، عضو 
پیوسته فرهنگستان زبان و 
ادبیات فارسی در روز سه شنبه 
)۱۹مهرماه( ساعت ۱۰ در سالن 
همایش های  مرکز  فرهنگ 
بین المللی سازمان اسناد و 
کتابخانه ملــی ایران برگزار 
می کند. براســاس این خبر، 
رونمایی از نسخه خطی نفیس 
و هنری قدیمی دیوان حافظ، 
متعلق به۳ قرن گذشته، دیگر 
برنامه این نشســت خواهد 
بود. این در حالی  اســت که 
تذهیب های هنری و ۹4 نگاره 
مرتبط با ابیات در هر صفحه، 
ازجمله ویژگی های این نسخه 

قدیمی است.

 کناره گیری 
کیانو ریوز از سریال 

اسکورسیزی 

کیانو ریوز از بازی در سریال 
»شیطان در شهر سفید« 
بــه تهیه کنندگی مارتین 
اسکورســیزی و لئوناردو 
کناره گیری  دی کاپریــو 
کرد. 2 ماه پــس از اینکه 
سامانه نمایش آنالین هولو 
اعالم کرد کیارنــو ریوز، 
ستاره مجموعه فیلم های 
»ماتریکس«، در ســریال 
»شیطان در شهر سفید« 
بــه تهیه کنندگی مارتین 
اسکورســیزی و لئوناردو 
دی کاپریــو حضور خواهد 
داشــت، این بازیگر ۵8 
ســاله کانادایــی از این 
پروژه کناره گیری کرد. به 
گزارش ایســنا، سرویس 
نمایش آنالیــن هولو که از 
کمپانی  زیرمجموعه های 
دیزنــی اســت از پیش 
جست وجوی خود را برای 
یافتن جایگزین کیانو ریوز 
در این ســریال درام آغاز 
کرده است؛ سریالی که در 
بیش از یک دهه گذشته در 
مراحل گوناگون پیش تولید 

قرار داشته است.

چنــد روز پیــش در همین 

صفحه نوشــتیم که »جنگ سینما
جهانی سوم« ساخته هومن 
ســیدی که در بخش افق های هفتاد و نهمین 
جشنواره فیلم ونیز ۲جایزه بهترین بازیگری و 
بهترین کارگردانــی را دریافت کرد و به عنوان 
نماینده سینمای ایران به اسکار ۲۰۲۳ معرفی 
شد، قرار است به مدت ۷روز در پردیس مگامال 
تهران اکران داشته باشد تا مطابق قوانین اسکار 

حائز شرایط شــرکت در این مراسم شود. این 
اکران ۷روزه قرار بود از ۱۴مهر یعنی پنجشنبه 
هفته گذشته شروع شود اما این اتفاق تا شامگاه 

۱۶مهرماه میسر نشد. 
خبرگزاری مهر روز شنبه گزارش داد که این 
فیلم در هیچ کدام از سایت های بلیت فروشی، 
فروش آنالین نــدارد و مخاطبــان درصورت 
مراجعــه حضوری به گیشــه بلیت فروشــی 
پردیس مگامال با این پاسخ مواجه می شدند 

که از همان روز پنجشــنبه نســخه فیزیکی 
فیلم در اختیار سینما قرار نگرفته و به همین 
دلیل بلیت فروشی دســتی هم برای آن انجام 
نمی گیرد. این به معنای آن اســت که نه فقط 
مخاطبان عالقه مند به تماشای این فیلم امکانی 
برای تهیه بلیت آن نداشــته اند، بلکه اساســا 
ســینمای میزبان هم فیلمی بــرای اکران در 

اختیار نداشته است.
 نکته جالب این است که سمفا )سامانه مدیریت 

فروش و اکران سینما( از ۱۴مهر تا لحظه تهیه 
این گزارش تعــداد بلیت های فروخته شــده 
این فیلم را ۳۲۰ قطعه بلیــت و فروش آن را 
۱۴میلیون و ۴۰۰هزار تومان ثبت کرده است.

این در حالی است که مهر گزارش داده براساس 
مشاهدات میدانی اساسا هیچ مخاطبی امکان 
تماشــای »جنگ جهانی ســوم« را از ۱۴تا 

شامگاه ۱۶مهر نداشته است. 
حاال مشخص نیست این ۳۲۰نفری که بلیت 
این فیلم را تهیه کرده اند چه کسانی بوده اند و 
مهم تر از آن اینکه این فیلم را در کدام سینما 
تماشا کرده اند؟ آیا تیم سازنده »جنگ جهانی 
سوم« خودشان این بلیت  ها را تهیه کرده اند و 
این فیلم بدون آنکه به معنای واقعی به نمایش 
عمومی درآمده باشــد، در قالــب اکران های 
خصوصی و بــرای افراد خاص اکران شــده و 
برایش در سامانه سمفا رقم فروش ثبت شده 
است؟ این بلیت فروشی و اکران در کدام سالن 
ســینما اتفاق افتاده است؟ شــورای صنفی 
اکران آیــا توضیحی بــرای مخاطبانی که بنا 
بر مصوبه این شــورا طی ۲روز گذشــته برای 
تماشای این فیلم اقدام کرده و با در بسته مواجه 
شدند، دارد؟ اینها سؤاالتی بود که مهر مطرح 
کرده بود و حاال با اکران این فیلم در شــامگاه 
 شــنبه پاســخ هایی به برخی از این سؤاالت

 داده شد.
»جنگ جهانی سوم« در سالن شماره ۲ پردیس 
ســینمایی مگامال که ۴۰نفــر ظرفیت دارد، 
میزبان تماشــاگرانی بود که به دلیل ظرفیت 
محدود این ســالن فقط می توانســتند بلیت 
این فیلم را حضوری تهیه  کنند. اما چرا اکران 
یک هفته ای این فیلم در موعد اعالم شده آغاز 
نشد؟ اینطور که ایســنا گزارش داده، محمد 

شایســته، پخش کننده فیلم، اعالم کرده که 
مشکالتی در دی سی پی فیلم وجود داشت که 

ادامه نمایش را با مشکل مواجه کرد. 
با وجود اینکه فیلم شامگاه ۱۶مهر به نمایش 
درآمده، اما تعداد و رقم فروش آن در »سمفا« 
تا زمان نــگارش این گــزارش تغییری نکرده 
است؛ یعنی همچنان همان ۳۲۰قطعه بلیت و 
۱۴میلیون و ۴۰۰هزار تومان فروش برای این 

فیلم ثبت شده است.
 شــاید در این روزها پیگیری اکران شــدن یا 
نشدن یک هفته ای هیچ فیلمی اولویت خبری 
محسوب نشود، اما آنچه در این میان اهمیت 
دارد، این اســت که به هر حال ممکن اســت 
عده ای برای تماشــای »جنگ جهانی سوم« 
راهی پردیس مگامال شوند و بخواهند از نحوه 

اکران آن کسب اطالع کنند.
فیلم »جنگ جهانی سوم« داستان شخصیتی 
به نام شــکیب، یک کارگر روز مزد بی خانمان 
است که هرگز نتوانسته با از دست دادن همسر 
و پسرش در زلزله سال ها پیش کنار بیاید. طی 
چند سال گذشته، او با یک زن کر و الل، به نام 
الدن رابطه برقرار کرده است. شکیب که برای 
کارگری به پشت صحنه فیلمی درباره هیتلر 
رفته، در کمــال تعجب با پیشــنهاد بازی در 
 یک نقش مواجه می شــود و به او مکانی برای

 اقامت می دهند.
 این اتفاق باعث می شود که »الدن« از این موضوع 
مطلع شــود، به محل کارش بیاید و درخواست 
کمک کند اما نقشه »شکیب« برای مخفی کردن 
او به طــرز غم انگیزی اشــتباه از کار در می آید و 

موقعیــت جدیــد و فرصــت 
بی تکرار پیش آمده برای او را، 

با تهدید روبه رو می کند.

»جنگ جهانی سوم« باالخره اکران شد
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دین و جامعه حجره دار ناجی جبهه ها
مروری اجمالی بر اندیشه های دینی- اجتماعی 

شهیدمحمد باقر  صدر پیرامون جامعه، نظام 
اجتماعی و مسئله اجتماعی

 روایت های خواندنی 
از پیامبر مهربانی ها

پیشقدمی جشنواره خاتم برای تولید آثار در زمینه 
ادبیات داستانی با محوریت زندگی  پیامبر اکرم  )ص(

حاج حسین فتحی، کاسبی که از بازار تهران 
 برای کمک رسانی به جنگ زدگان 

عازم مناطق جنگ زده شد
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روايتی از شهید مدافع حرمی که ظاهرش شبیه 
مدل های سینمايی بود

قصه بابک
تصوير روی جلد نگاهم را خیره کرد، همان دمی که کتاب به 
دستم رسید، »بیست و هفت روز و يک لبخند«؛ روايتی از زندگی 
شهید مدافع حرم، بابک نوری هريس. تصوير روی جلد، عکس 
همین آقا بابک نوری است؛ جوانی که وقتی به شهادت رسید، 
صفحات مجازی پر شد از عکس های متفاوت و جذابش. حرف 
همه هم تقريبا يکی بود؛ جوانی اش به کنار، جوانی به اين ُمد 

روزی، چرا بايد برود جنگ و مدافع حرم بشود؟
فاطمه رهبر، به عنوان نويسنده، فقط شنونده نبوده، يعنی 
ما تاثیر قلمش را در کتابش می بینیم. يعنی او تالش کرده 
به جای يک وقايع نويس و مستندنويس، واقعا يک نويسنده 
باشد. او کتابش را از سفرش برای ديدار با پدر شهید شروع 
می کند، از همان وقتی که توی ماشین انزلی به رشت نشسته 
و می رود تا بــا آقای نوری بزرگ، روبه رو شــود. با دلهره ای 
عمیق که آيا پــدر راضی به بیان خاطراتش خواهدشــد يا 
مثل ديگران، ماجرا را با يک »باشه، تماس می گیرم« تمام 

خواهدکرد!

پدری که می خواهد بابک را همان جوری که بوده، نشان بدهند. 
می خواهد درباره اش نه اغراق کنند و نه بزرگ نمايی. پدری که 
معتقد است بابکش به اين کارها نیازی ندارد و خودش بزرگ 
هست. پسری که توی همین عمر کوتاهش، به چشم همه آمده و 
نیازی به تعريف و تمجید اضافی ندارد. فاطمه رهبر ابايی ندارد از 
بیان حال و هوا و احساسش، اتفاقی که باعث شده کتاب، صاحب 
دو روايت باشد؛ روايت نويســنده و روايت بابک. و برای همین 
هم کتاب بیش از دو بخش ندارد؛ ماجرای نويسنده و بابک، و 
ماجرای بابک. ما در تمام مراحل با کار سخت نويسنده درگیريم؛ 
با ترس ها، دلهره ها، غصه ها، گريه ها، عکس ها و تالش ها.با مادر 
و پدری که انگار نمی خواهند حرف بزنند، خواهر و خواهرزاده ای 
که بیشتر دلتنگند و ناراحت و گفتن از بابک ناراحت شان می کند. 
نويسنده سراغ همه می رود، همه کسانی که نامی از بابک نوری 
هريس شنیده اند، هم دانشگاهی اش بوده اند يا همرزمش. مهم تر 
از همه اينکه دوره حضور بابک در سوريه کوتاه بوده و همرزمانش 
از اين حضور و از آن شهادت شوکه اند و متحیر. و ما هم در انتها 
همینطوری می شويم، شوکه و متحیر، از جوانی که لبخندش 
فقط در عکس ها به يادگار باقــی خواهدماند. فاطمه رهبر به 
خوبی توانسته قصه بابک را برای همه تعريف کند؛ قصه رفتن تا 
شهادتش را. در ادامه بخشی از کتاب »بیست و هفت روز و يک 

لبخند« از انتشارات خط مقدم را می خوانیم.

هیچ کاری نتونستن بکنن
اين بــارِ اول نیســت؛ بابک، 
اکثــر شــب ها جــای بقیه 
نگهبانی می دهــد. علی پور 
متوجه شده وقتی که مهرورز 
نیست و مسئولیت زدن لوح 
برعهده بابک اســت، بابک 
طوری ساعت پست خودش 
را انتخاب می کنــد که بقیه 
زمان بیشتری برای استراحت 
داشته باشند. بارها هم شاهد 
بوده وقت نگهبانی بچه های 

ديگر، بابک از خواب بیدار می شود، برايشان خوراکی می برد و 
ساعتی کنارشان می نشیند تا تنهايی و سکوت خوفناک شب 
اذيت شان نکند. ديگر خیلی ها، وقت پست دادن، منتظر بابک اند 

تا برايشان میوه و خوراکی ببرد و دمی هم صحبت شان شود.
بابک از توی جیبش دو سیب درمی آورد و يکی را سمت علی پور 
می گیرد. لبخندی، کنج لب رضا می نشیند. می پرسد: به چی 

داری فکر می کنی، حاجی؟
رضا نگاه می چرخاند توی ســیاهی. از دور، هرازگاهی صدای 
تیراندازی می آيد. سیب را از دست بابک می گیرد و می گويد: 

به همه چی و هیچ چی.
- رضا، می دونی تو پادگان کســوه که بوديم، خیلی احساس 

غرور داشتم.
- از چی؟

- از اينکه پادگان مــا تو چند کیلومتری اســرائیل بود و اون 
نمی تونست هیچ غلطی بکنه.

علی پور نگاهش می کند. بابک با هیجــان ادامه می دهد: اين 
می دونی يعنی چی رضا؟ يعنی که ما صاحب قدرت ايم؛ يعنی 
به اون ها هم ثابت شده با ما نمی تونن دربیفتن. رضا، ما تو چند 

کیلومتری اون ها بوديم و هیچ کاری نتونستن بکنن.
هیجان به صدايش اوج می دهد: می دونی علت همه اينها چیه؟

علی پور در ســکوت ســر تکان می دهد. در اين مدت، بابک 
هیچ وقت اين همه حرف نزده بود.

بابک در جیــب پیراهنش دســت می کند. قــرآن کوچکی 
درمی آورد و زير لب صلوات می فرست و اليش را باز می کند:

- به خاطر وجود و درايت ايشونه. رضا، اين آرامش و امنیت، اين 
غروری رو که من امشب ازش حرف می زنم، مديون بودن اين 

مرد هستیم؛ همه ما.
علی پور خم می شود روی عکس. تصوير حضرت خامنه ای، زير 

نور اندک ماه روشن می شود.
- خیلی دوست دارم ارادتم رو به خودش بدونه. می خوام بفهمه 
يکی از سربازهاش من ام و برای خوشحالی و سربلندی خودش 

و کشورش هر کاری می کنم.
رضا می بیند که بابک چطور سريع قطره اشک گوشه چشمش 
را پاک می کند؛ اما خودش را به نديدن می زند و خیره می شود 

به چهره مردی که سرانگشتان بابک در حال نواختن اوست.

نمایشی از رشادت های 
شهید زین الدین در قم

نمايش »فصل شیدايی« از سه شنبه 12مهرماه 
به مدت 15شب در قم اجرا می شود. اين نمايش 
با داستان خلقت، آغاز و با ظهور منجی به پايان 
می رسد. همچنین با بومی سازی  اين نمايش در 
هر استان، ورود کاروان حضرت معصومه)س( به 
قم و نیز رشادت های شهید مهدی زين الدين، از 
شهدای شاخص دفاع مقدس اين استان نیز روی 

صحنه می رود.

 جان بخشی ایثارگرانه 
یک جانباز

اعضای بدن ســیدعبدالکريم موسوی، جانباز و 
آزاده جنگ تحمیلی به چنــد بیمار جان دوباره 
بخشید. رضا پارسیان نژاد، مديرکل بنیاد شهید 
و امور ايثارگران کهگیلويه و بويراحمد در ياسوج 
با اعالم اين خبر گفــت: »اين جانباز ۳۰درصد و 
آزاده جنگ تحمیلی چندی پیش بر اثر بیماری 
دچار مرگ مغزی شــده و با رضايــت خانواده، 
اعضای بدنــش برای پیوند به بیمــاران نیازمند 
اهدا شد. جانباز موســوی متولد 1۳۴۷ بوده و 
2سال و 1۶روز اسارت در اردوگاه های عراقی را 

تجربه کرده بود.«

 »اسفند« با روایتی از 
شهید علی هاشمی

فیلمبرداری فیلم سینمايی »اســفند« با پرداختن به مقطعی از 
حضور شهید علی هاشمی در دوران جنگ ايران و عراق به زودی 
آغاز می شود. اين فیلم که يکی از تولیدات سازمان هنری - رسانه ای 
اوج است، به نويسندگی و کارگردانی دانش اقباشاوی که خودش 
اهل آبادان است، ساخته خواهد شــد. محمدرضا تخت کشیان، 
تهیه کنندگی اين فیلم را برعهده داشته و فعال در مرحله پیش تولید 
و انتخاب بازيگر است. طبق اعالم ســازمان اوج فیلمبرداری اين 
فیلم سینمايی از اواخر مهر يا اوايل آبان امسال آغاز می شود و در 
جشنواره فیلم فجر نیز رونمايی خواهد شد. ناگفته نماند شهید علی 
هاشمی به سردار هور شهرت دارد و از جوان های عرب خوزستان و 
اهل اهواز بوده است. رهبر معظم انقالب اخیرا در سخنرانی خود به 
مناسبت هفته دفاع مقدس به شهید هاشمی اشاره کردند و او را از 
شخصیت های درجه يک دفاع نامیدند. او که نظامی نخبه ای بود، 
نقش تأثیرگذاری در اجرای عملیات های مهمی چون بیت المقدس، 
خیبر و بدر داشــته اما مهم تر از همه حفاظت از جزاير مجنون و 
فرماندهی قرارگاه نصرت است که شهید هاشمی در کارنامه نظامی 
خود دارد. قرارگاهی فوق ســری و استراتژيک در دل هورالهويزه؛ 
جايی که سردار هور با طراحی تاکتیک های جنگی عراقی ها را به 
زانو درآورد. اين مجاهد، سرانجام در تیرماه سال 1۳۶۷هنگام حمله 
عراق به جزاير مجنون به شهادت رسید و پیکرش بعد از 22سال به 

آغوش خانواده بازگشت.

تفاوت دفاع مقدس با جنگ های دیگر
عموماً آغاز جنگ ها را تبريک نمی گويند  يا اينکه معموال پايان 
جنگ ها را جشــن می گیرند اما در ايران آغاز جنگ را جشــن 
می گیرند. ۳1شهريور آغاز جنگ تحمیلی علیه ملت ايران بود و از 
اين نکته می توان دريافت که جنگ ما يک جنگ نظامی صرف نبود 
و پاسداشت اين حادثه بزرگ هم پاسداشت يک پیروزی سرزمینی 
و در ابعاد نظامی نبود، همانگونه که از پیام ها و سخنرانی های متعدد 
امام خمینی )ره( اين برداشت می شد. اين جنگ فراتر از آن چیزی 

که در دنیا به آن توجه می کنند، بود.
جنگ های بزرگ مانند جنگ جهانی اول يا جنگ جهانی دوم يا 
بسیاری از جنگ های منطقه ای که رخ داد، همه اش ماهیت کشتن 
و مسائل اين چنینی بود اما ما در جنگ تحمیلی نه دنبال کشتن 
بوديم و نه فتح ســرزمین. اگرچه برای اشرافیت بر دشمن حتما 
تسلط بر سرزمین هايش بر ما واجب بود. بايد اين کار را می کرديم تا 

شر دشمن از درون سرزمین های خودمان کم شود.
سال1۳۶۴»عملیات والفجر۸« را در عمق خاک عراق انجام داديم 
و شهر فاو عراق را در يک دوره جنگ پی در پی و سخت فتح کرديم، 
برای اينکه بتوانیم شهرهای خودمان را از دسترس توپخانه ای و 
موشکی دشمن دور نگه داريم. در واقع فتح سرزمین هم به جهت 
دفع شر دشمن بود لذا آنچه بايد ماهیتا اين جنگ را حفظ می کرد 
نگاه محتوايی، معرفتی و معنوی بود و اين کار به اهالی هنر و ادبیات 
برمی گردد و آنها بايد بیايند کار و روايت درستی از اين جنگ به 
نسل آن زمان و آينده ارائه کنند. در واقع يک نوع عملیات فرهنگی 
بسیار بزرگ اســت. ما در جنگ اصطالحی داشتیم و می گفتیم 
گرفتن خاکريز کار راحتی است البته راحت نبود ولی می گفتیم 
شايد گرفتن يک خاکريز راحت بوده باشد ولی حفظ خاکريز از 
گرفتنش سخت تر است چون دشمن به فکر بازپس گیری آن است. 
ما در دفاع مقدس دستاوردهای عجیبی داشتیم. مهم ترين آن از 

نظر من اين بود که در مردم خودباوری به وجود آمد. 
* بخشی از صحبت های سردار عباس بایرامی، رئیس سازمان تاریخ و 

ادبیات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، ایسنا

خـبر

مکث

 خبر کوتاه
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شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

بمباران شهرها، اعالن رســمی جنگی نا برابر از 
ســوی رژیم بعثی عراق بود و از همان ابتدا مردم 
مناطق مرزی بیشترین آسیب از حمله ناجوانمردانه 
دشمن را متحمل شدند. خیلی زود خبر به تهران 
و شهرهای دیگر رســید. حاج حسین فتحی، از 
بازاریان تهران در ســرای سلیمان خان بود که با 
شنیدن خبر شروع برای کمک به جنگ زدگان، 
عازم مناطق جنگی شد و تا پایان جنگ تحمیلی 
همراه رزمندگان در جبهه های نبرد حضور داشت. 
او در اواخر مهر ماه سال 1390درگذشت، اما پیش از 
آن، خاطراتش از انقالب تا پس از جنگ تحمیلی را 
درکتابی به نام »سرای سلیمان خان« مکتوب کرد. 
این کتاب در 1۲ فصل و با عنوان هایی مانند »مرد 
کوچک«، »کوچ«، »توفان انقالب«، »داغ دهالویه« 
و »آن ســوی اروند« به قلم محمدعلی میرزایی 
تدوین شده است. آنچه می خوانید مروری کوتاه 
بر زندگی مردی است که از بازار تهران برای کمک 
به جنگ زدگان راهی جنوب کشور شد و سال ها 

در کنار رزمندگان برای دفاع از کشورش جنگید.

حاج حسین همچون پدرش در بازار تهران حجره داشت 
و از همان ابتدا به چم و خم حجره داری و گرداندن مغازه 
آشنا بود. 1۰سال داشت که پدرش فوت کرد. حاال او 
که فرزند بزرگ تر خانواده بود بايد خرج مادر و ۴فرزند 
ديگر را تامین می کرد. او در خاطراتش به دوران کودکی 
و وضعیت بازار اشاره کرده است: »پدر در اوايل زمستان 
سال 1۳2۰از دنیا رفت و مادر را با 5بچه که بزرگ ترين 
آنها منـ  1۰سالهـ  بودم، تنها گذاشت. در خانه ای که 
صاحب نیمی از آن بوديم با مشکالت ناشی از قحطی و 
بی کسی به سختی روزگار می گذرانديم. من که حاال 
خودم را پسر بزرگ خانواده و تنها ياور مادر می ديدم به 
فکر افتادم تا با کار کردن و کسب درآمد وظیفه خود را 
در قبال مادرم انجام دهم.« سرانجام بعد از چندين سال 
شاگردی توانست با 2۰هزار تومان صاحب مغازه ای در 

انتهای بازار آهنگرها در سرای سلیمان خان شود؛ جايی 
که بخش زيادی از خاطرات جوانی او در انقالب و جنگ 
با آن گره خورده بود. محمدعلی میرزايی، نويسنده کتاب 
سرای سلیمان خان در مقدمه کتاب خود به ماجرای 
نوشتن خاطرات حاج حسین اشاره کرده است: »عکس 
پسر شهیدش روی ديوار بود و تازه آلبوم هايش را برده 
بودند برای اســکن و عکس هايی که در جبهه يا ديگر 
نقاط کشور داشت، روی هم در کیسه ای جمع بود. با 
هم عکس ها را ديديم و در مورد آنها حرف زديم. شانس 
خوبی که آوردم اين بود که حاجی )حسین فتحی( از   
همان زمان اول انقالب يادداشــت برداشته و جزئیات 
بسیاری را ثبت کرده بود. حاج  حسین، مردی سختکوش 
و بسیار توانا بود که در سرای سلیمان خان بازار، حجره ای 
داشت و با خطی خوش بخشی از روزگار پر التهاب خود 
و سرزمینش را ثبت کرده بود. يادداشت هايش را به من 

سپرد و... .« 

غروب دلگیر تهران 
حاج حسین فتحی از مبارزان پیش از انقالب بود و بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی به انجمن اسالمی بازار پیوست. 
او با شروع جنگ تحمیلی از طريق اين انجمن به عنوان 
نماينده صنف خشکبار به جبهه های جنگ اعزام شد و 
در نخستین قدم، کمک رسانی به جنگ زدگان را شروع 
کرد. در بخشی از خاطرات حاج حسین فتحی در کتاب 
سرای سلیمان خان آمده اســت: »غروب دلگیر روز 
چهاردهم آبان ماه سال 59به تهران رسیديم. درست 
روزی که ما به عربستان پرواز کرديم جنگ شروع شده 
و حاال تهران در سکوت و تاريکی فرو رفته بود. چهره  
شهر کامال عوض شده بود. مردم پنجره ها را با پرده های 
کلفت پوشانده و روی بیشتر شیشه ها به شکل ضربدری 
چسب چسبانده بودند. تهران مثل شهر خاموشان سرد 
و دل مرده بود. به خانه رسیديم و به سرعت در جريان 
خبر ها قرار گرفتیم. عراق روز ۳1شهريور با حمله ای 
هوايی به فرودگاه مهرآباد و شهرهای ديگر رسما جنگ 
علیه ايران را آغاز کرده و در جنوب تا خرمشهر پیشروی 
کرده و شهر را به اشغال درآورده است. فردای آن روز به 
بازار رفتم و اعالم آمادگی کردم که در هر قسمتی که 
نیاز است وارد شوم و به نیروهای مردمی ياری برسانم. 

روز دوم به وزارت کشور دعوت شدم و به دفتر يکی از 
مديران رفتم و فهمیدم که برخی از مهاجران جنگی 
که از شهرهای خود آواره شده و به شیراز رفته اند دچار 
مشکالتی هستند و نیاز به نیروهای داوطلب از بازار و 

ديگر اصناف بود تا به نحوی مشکالت مردم 
جنگ زده ای که به شیراز رفته اند را حل 
کنند.« مهیاکردن پناهگاه، غذا، مايحتاج 
اولیه و ضــروری ازجمله کمک هايی بود 
که حاج حســین به همراه دوستانش به 
مردم آسیب ديده و آواره جنگ می دادند. 
او در بــدو ورودش به مناطــق جنگی با 
صحنه هايی از درد و رنج مــردم روبه رو 
می شــود: »در اينجا 2وضعیت دلخراش 
وجود دارد؛ يک عده از جان گذشــته در 
مرزها و جبهه ها از خطوط مقدم محافظت 
می کنند و حتی برای غــذای روزانه هم 

دچار مشکل هستند، ولی با تمام کمبودها ايستاده اند تا 
دشمن از مرزها وارد کشورمان نشود. از سويی مردمی 
هستند که دشــمن خانه و کاشانه شــان را با بمب بر 
سرشان آوار کرده، زن و بچه و پیر و جوان از ديار خود 
آواره اند و چشــم امیدشــان اول به خداست و دوم به 
مردم و کسانی که در شهرهای دورتر با آرامش زندگی 
می کنند. ما در فهرســتی که تهیه می کنیم مقداری 
موکت، والور، ظروف غذا و لباس و مايحتاج اولیه برای 

عده ای از مردم آواره بی پناه در اين مناطق می بريم.«

داغ دهالویه و شهادت فرزند
همزمان با مناطق جنوب کشــور، جنگ تحمیلی در 
مناطق غربی نیز ادامه داشت و حاج حسین که از نزديک 
مشکالت مردم جنگ زده را درک کرده بود، بعد از جنوب 
و اهواز و خوزســتان، داوطلبانه به سمت کرمانشاه، 
دهالويه و ايالم و آذربايجان غربی رفت. محمد و مهدی 
پسرانش که همیشه حاج حسین را همراهی می کردند، 
در اين سفر با او بودند و در رسیدگی به جنگ زده ها پدر 
را ياری می کردند. در دهالويه مهدی داوطلب شد که 
به شکل رزمی وارد جبهه شــود. بعد از ورود به گروه 
شهید چمران، مدتی بعد به شهادت رسید. پیکر شهید 
مهدی فتحی کنار مزار فرمانده اش شهید چمران در 

حجرهدارناجیجبههها
حاج حسین فتحی، کاسبی که از بازار تهران برای کمک رسانی به جنگ زدگان عازم مناطق جنگ زده شد

مرور خاطرات شهريار مزيدآبادی، امدادگر پیشکسوت جمعیت هالل احمر از سال های جنگ

نجات معجزه آسای کودکان از زیر آوار
»در طبقه باالی ساختمان جمعیت 

پریسا نوریگزارش
روزنامه نگار

هالل احمر نشســته بودیم که 
صدای مهیب انفجار به گوشمان 
رسید و دیدیم دود سیاهی که از اطراف میدان هفتم تیر به آسمان 
رفت. فکر اینکه مثل ۲سال پیش صدام نابکار هواپیماهایش را برای 
بمباران تهران فرستاده، سریع خودمان را به محل رساندیم. اما چرا 
هواپیما را ندیدیم؟چرا آژیر قرمز نزدند؟« این بخشــی از روایت 
»شهریار مزیدآبادی«، امدادگر جمعیت هالل احمر از موشکباران 
تهران در یازدهمین روز از اسفندماه سال ۶۶ است. مزیدآبادی که در 

زمان موشکباران تهران ۲۶ ساله بوده از آن روزها سخن می گوید.

اين امدادگر پیشکسوت، خاطرات بسیاری از روزهای موشکباران تهران 
دارد؛ روزهايی که مردم تهران آماده اســتقبال از سال 
نو بودند اما حمله های بی امان موشــک های عراقی 
کام شــان را تلخ کرد. خودش می گويد: »تا شب به 
چند نقطه ديگر شــهر که مشــابه میدان هفتم تیر 
انفجار در آنها رخ داده بود، اعزام شــديم و همراه 
تیم های آتش نشانی مشــغول آواربرداری و 
نجات زخمی ها بوديم اما هنوز نمی دانستیم 
اين چیزی که وسط تهران زده اند و قدرت 
تخريبش از بمب هم بیشتر است، چیست؟ 
تا اينکه تیم های تخريــب نیروی هوايی 
رسیدند و از بقايای به جا مانده متوجه شدند 
که متأسفانه تهران را با موشک زده اند. همه 
از اين خبر شوکه شــده بودند. چون موشک 

مثل هواپیما امواج راديويی نداشت که قابل رديابی باشد و مردم با شنیدن 
صدای آژير خطر خودشان را به پناهگاه برسانند و... .«

آواربرداری های غم انگیز
مزيدآبادی حافظه خوبی دارد و آن روز را بــا جزئیات به ياد می آورد: »با 
گذشت ســال ها خیلی از آن خاطرات کمرنگ و محو شده اند اما يکی از 
آنها به قدری شیرين است که گوشه ذهنم مانده است. روز 2۶ اسفند ماه و 
چهارشنبه آخر سال بود که موشک به يکی از کوچه های بن بست خیابان 
نظام آباد به نام کوچه امیر شرفی خورده و چندين ساختمان را خراب کرده 
بود. به طوری که اصال محدوده خانه ها و کوچه پیدا نبود. با فضای بزرگی 
از آوار روبه رو شديم. با توجه به نشانه ها احتمال می داديم کجا خانه بوده 
که با احتیاط آوار را برداريم. بايد قبل از رسیدن لودر کنترل های دستی و 
چشمی را انجام می داديم. مشغول جست وجو در جايی بوديم که احتمال 
می داديم خانه است. جسد يک پیرمرد را از زير آوار پیدا کرديم. کنار پیکر 
پیرمرد يک پشتی ترکمن قرمز بود. پشتی را که برداشتیم يک زن جوان 
را که بعدها فهمیديم دختر پیرمرد است زنده و تقريبا سالم بیرون آورديم. 
چند ساعت جست وجو کرديم و از اينکه فرد ديگری را از زير آوار پیدا کنیم 
کامال ناامید شده بوديم و داشــتیم خانه را ترک می کرديم که لودر کار 
آواربرداری را شروع کند که در آن شلوغی صدای ضعیفی شبیه زوزه، ناله 
شنیدم. با احتیاط آوار را کنار زديم و ديديم يک بچه زير آوار مانده و يک 
تکه چوب که روی صورتش قرار گرفته مانع از ريختن آوار بر سرش شده 
است. وقتی بچه را بیرون آورديم، سر و صورتش از تکه های سنگ و شیشه 
که درصورتش فرو رفته بود خونی بود. درحالی که از شدت جراحات بچه 
خبر نداشتیم و نمی دانستیم زنده می ماند يا نه فوری خاک دهانش را خالی 

کرده و با آمبوالنس به بیمارستان فرستاديم.«

دیدار با بازماندگان
جنگ تمام شده و سال ها از آن ماجرا می گذرد و مزيدآبادی خبری از آن 
بچه ندارد تا اينکه يک روز از طرف يک گروه تلويزيونی با او تماس می گیرند. 
او می گويد: »بچه های روايت فتح زنگ زدند و گفتند بیا خاطراتت از آن 
روز را بگو می خواهیم ضبط کنیم. گفتم چه کاری است که بیايم تلفنی هم 
می توانم بگويم ولی اصرار کردند و گفتند آن بچه زنده است. بیا ببینش...« 
صحبت به اينجا می رسد مکث می کند و چشمانش پر از اشک می شود و 
حالی که بغضش را فرو می دهد می گويد: »مرا با يک جوان خوش قد و باال 
روبه رو کردند. به محض اينکه ديدمش از جای زخم هايی که روی صورتش 
باقی مانده بود، فهمیدم خودش است. آن جوان که گفتند اسمش حامد 
است و آقا مهندس شده بود در آن موشــکباران پدر و مادرش را از دست 

داده و با مادربزرگش زندگی می کرد.«

راه اندازی صندوق

اوایل پیروزی انقالب اسالمی، زندان قصر نیازمند نیروی انسانی بود. حاج حسین در آن زمان همکاری و جلساتی مکث
با شهید اسداهلل الجوردی رئیس وقت زندان اوین داشت. قرار شد روزها در بازار و شب ها در امور زندان و امنیت 
خیابان ها به برادران کمیته کمک کند. بعد از مدتی با تعدادی از دوستان در بازار صندوق قرض الحسنه ای راه 

انداخت و چون با مزایای تشکیل صندوق قرض الحسنه و خرید خانه با وام چنین صندوق هایی آشنا بود، به عنوان 
یکی از اعضای هیأت مدیره صندوق انتخاب شد. چندی بعد مسئولیت اتحادیه صنفی را از طرف کمیته امور 

صنفی امام خمینی )ره( به او و ۲تن از دوستانش سپردند.

سرای سلیمان خان
معرفی 

کتاب
کتاب سرای سلیمان خان براساس 
خاطرات شــفاهی حاج حسین 
فتحی، پیشکسوت بسیج اصناف 
بازار، از دوران دفاع مقدس است 
که توسط محمدعلی میرزایی 
گردآوری شــده و نشر فاتحان 
آن را متشــر کرده است. در این 
کتاب خاطرات او از حماسه های 
15خرداد 4۲و 17دی 5۶تا بهمن 
57 و پیروزی انقالب اســالمی 
در ۲۲بهمن روایت شده است. 
فداکاری های بازاریان در دفاع و 
پشتیبانی از رزمندگان اسالم در 
زمان جنگ و فعالیت های او بعد 
از جنگ بــرای خدمت به  مردم 
ایران زمین در این کتاب گردآوری 

شده است.

بهشت زهرا)س( آرام گرفته است. خاطرات حاج حسین 
از مناطق عملیاتی فاو، حمالت شــیمیايی دشمن و 
شیمیايی شدن رزمندگان با عنوان »آن سوی اروند« در 
فصل دهم کتاب سرای سلیمان خان آمده است. در فاو، 
حاج حسین به همراه دوستانش داوطلب می شوند تا از 
مجروحانی که به بیمارستان منتقل می شوند مراقبت 
کنند درحالی کــه بدن  رزمنــدگان در اثر بمب های 
شــیمیايی تاول زده بود. او درباره آن روزها می گويد: 
»صحنه های دلخراشــی بود. جوان هــای رزمنده با 
بدن هايی سراسر تاول و زخم های چرکین از درد به خود 
می پیچیدند. برخی از آنها تمام دهان و گلويشان زخمی 
بود. به آنها که کمی بهتر بودند و گلويشان زخمی نبود 
آبمیوه می داديم.«  جنگ تمام شد و حاج حسین دوباره 
به همان بازار و سرای سلیمان خان برگشت، اما هیچ گاه 
تا آخرين روزهای حیاتش ازکارهای خیرخواهانه خود 
دست برنداشت. فصل پايانی کتاب با عنوان »آوارگان 
کردســتان« خاطرات و فعالیت های حاج حســین 
بعد از جنگ در زلزلــه رودبار، حملــه رژيم بعثی به 
کردهای شمال عراق در سال 1۳۷۰و زلزله اردبیل در 
سال 1۳۷5و رســیدگی حاج حسین و همراهانش به 

مردم آسیب زده را روايت می کند. 
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معرفی کتاب جامعه ما
کتاب »جامعه ما: در اندیشه و آثار 
شهیدسیدمحمدباقر صدر )ره(« 
نوشته سیدمنذر حکیم، تفاسیر این 
شهید بزرگوار را پیرامون برجسته 
ســاختن ســنت های اجتماعی، 
تاریخی و عوامل جامعه انســانی 
در بردارد. این تفاســیر بین نظریه 

اجتماعی برآمده از قرآن و نظام اجتماعی اســامی، کلیات و 
برخی از جزئیات مهم آنکه در قرآن آمده، به خوبی پیوند برقرار 
کرده است. این کتاب که دســتاورد گردآوری و بازسازی آرا و 
اندیشه های ایشــان در عرصه جامعی الگویی اسامی است، 
با تاش و کوشــش یکی از پرورش یافتگان مکتب او نوشته 
شده اســت. جامعه اســامی ما امروز بیش از هر زمان دیگر 
نیازمند برخورداری از نظریه هایی اســت که افزون بر قابلیت 
حل مشکات مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، برآمده از 
مبانی، اصول و ارزش های اسامی باشد تا با اجرا و عملی شدن 
آن، مسیر ســعادت، کمال، رفاه و استقال فراهم شود. کتاب 
دارای 6 فصل است که عبارتند از: اصطاحات و تعاریف، مسئله 
اجتماعی انسان، مبانی نظریه اجتماعی قرآن کریم، سنت های 
اجتماعی و نقش آن در پیشــرفت جامعه، ماهیت مشــکل 
اجتماعی انسان و راه حل قرآنی آن، و نظریه اجتماعی در قرآن. 
این عنوان مهم و ارزشمند به پژوهشگران و متخصصان علوم 
اسامی و جامعه شناسی اسامی توصیه می شود، همچنین 
برای عاقه مندان به مکتب فکری شهیدصدر نیز اثری کم نظیر 
و جذاب اســت. کتاب مذکور ترجمه ای اســت به سرپرستی 
مسعود فکری از عنوان عربی »مجتمعنا: فی فکر و تراث الشهید 
السیدمحمدباقر صدر« که توسط انتشارات سروش چاپ شده و 
در دسترس عاقه مندان به آثار و اندیشه های شهیدصدر داشته 

و به مباحث اجتماعی گرایش دارند.

نیازهای واقعی
رهبرمعظم انقالب:

»البه الی این مناجات ها، نیازهای واقعی انسان نهفته است. نیازهای 
واقعی آن هایی است که این بزرگوار از خدای متعال می خواهد. مثا 
در فرازی از دعا خطاب به قادر متعال عرض می کند: »اَْرِغْد َعیشی«؛ 
»زندگی مرا زندگی گوارایی قرار بده«. گوارا بودن زندگی نه با پول، نه 
با قدرت و نه با داشتن زر و زور است. زیرا یک فرد در عین برخورداری 
از همه این امکانات، ممکن است زندگی برایش گوارا نباشد. نگرانی ای 
دارد که زندگی برایش گوارا نیست. مشکل خانوادگی ای دارد که زندگی 
، نستجیر  برایش گوارا نیست. اوالدش مشکلی پیدا می کنند -العیاُذ باللَّ
، یکی از فرزندان وی اخاق بدی دارد- دیگر زندگی برایش گوارا  باللَّ
نیست. خبِر بدی به انسان می رسد؛ زندگی بر او تلخ و ناگوار می شود. 
این انسان، هم پول دارد، هم قدرت دارد، هم امکانات دارد؛ همه چیز 
دارد اما زندگی گوارا ندارد. ممکن است انسان فقیری که زندگی خیلی 
ســاده ای دارد و در اتاقی محّقر با عیال و فرزندش در عین تنگدستی 
گذران زندگی می کند، زندگی اش گواراتر از آن فرد همه چیزدار ثروتمند 
و قدرتمند باشد. ببینید حضرت سجاد علیه الصاه والسام چگونه نقطه 
اصلی را مورد توجه قرار می دهد. می گوید: »اَرِْغْد َعیشی وَ اَْظِهْر ُمُرّوتی«؛ 
»زندگی ام را گوارا و جوانمردی ام را آشکار کن«. ظاهراً معنای عبارت 
دوم این است که »میدانی به وجود آید تا من در آن، صفت جوانمردی را 
به منصه بروز درآورم«. نه اینکه »مردم ببینند من جوانمردم«؛ نه. برای 
اینکه اگر بخواهیم جوانمردی بروز پیدا کند، باید جوانمردی کنیم. 
صرف اینکه جوانمردی درون انسان وجود داشته باشد، کافی نیست. 
انســان باید جوانمردی را به مرحله عمل برساند و نسبت به کسانی 
جوانمردی کند. این می شود »اَْظِهْر ُمُرّوتی«. در ادامه می فرماید: »َو 
اَْصلِْح َجمیَع اَْحوالی«؛ »همه کارهای من و احوال مرا اصاح کن. حال 
دعای مرا اصاح کن. حال زندگی معمولی من و خانواده ام را اصاح کن. 
حال شغلی را که دارم، اصاح کن. همه خصوصیات مرا اصاح کن«. 
اصاح هر امری، به حسب خودش، یک دعای کامل و جامع است.... 
می گوید: »مرا از کسانی قرار بده که عمری طوالنی توأم با عمل نیکو 
و همراه با نعمت کامل الهی و همراه با رضای پروردگار و حیات طیبه 

دارند«. آیا چیزی از این بهتر، وجود دارد؟!«

اندیشه معنویت

کتاب اندیشه

خدا و خرما
استاد علی صفایی حائری:

آدمی گاهی در خودش گرفتار حالت ها و تناقض هایی است و بنا 
دارد اینها را با تجربه خودش حل و فصل کند و با تجربه خودش 
از آنها عبور کند. او چیزی را می خواهد، اما آنجا که او هســت 
آن چیز حضور ندارد و آنجایی که آن چیز هســت او نمی تواند 
یک دل برود. ریشه و اساس این تناقض، در خواسته های آدمی 
است که باعث می شود او به این تجربه ها روبیاورد ولی انعکاس 
و عکس العمل بعد از تجربه نشان می دهد که ما با تجربه کردن 
نمی توانیم از این حائل عبور کنیم یا این تناقض را سامان داده و 
حل کنیم. تا وقتی که آدمی تناقض دین و دنیا و یا خدا و خرما را 
برای خودش حل نکرده باشد، نمی تواند یک دل و یکسره باشد 
بلکه مشکل دارد و راه حل و توجیه او هم این است که می خواهم 

تجربه کنم ولی این، مشکل او را حل نمی کند.
من خواهرزاده ای داشتم، می رفت کنار جوی آب، از لب جوی راه 
می رفت تا شاید در آب چیزی پیدا کند اما گاهی می افتاد توی 
آب و گل آلود و زخمی و صورت خراشیده می شد ولی باز هم این 
عمل را تکرار می کرد. آدمی بعد از این همه تجربه باز این درد 
و مرض را دارد که می خواهد دوباره تجربه کند، درحالی که اگر 
بداند آن چیزی را که می خواهد در جای دیگری است؛ یعنی هم 
بداند چه می خواهد و هم بداند کجا باید برود، دیگر کنار جوی 
آب دنبال قران و شــاهی نمی گردد. مادام که در دنیا بهره ای 
ببینم، همه دلم را برای صفای خدا نخواهم گذاشت، می گویم 
بگذار بروم اینجا را هم ببینــم. این همه، حکایت از تناقض ها و 
تشتت های درونی انســان دارد؛ چه در حوزه معارف و چه در 

حوزه عاطفه و چه در حوزه کارهایی که دارد.
این مجموعه باعث می شود که آدمی در رفتار خود مشکل پیدا 
کند و حل مشــکل را در تجربه های جدید ببیند ولی همیشه 
نمی تواند عبور کند؛ چرا که ممکن اســت زیر پا بماند و به حل 

مشکل نرسد.
پ.ن: برگرفته از کتاب مشکالت حکومت دینی- ص ۵۶

اندیشه مسطور

 مروری بر رمان قیدار 
و فرهنگ فتوت

»قیدار« یعنی پهلوان نادر، یعنــی یل کمیاب یعنی لوطی 
تمام عیار! نام یکی از شــهرهای ایران در استان زنجان و نام 
پسر حضرت اسماعیل است. رضا امیرخانی نویسنده خوب 
کشورمان کتابی نگاشته است به نام »قیدار« که این نام را به 
شخصیت اصلی داستانش سپرده است. شخصیتی که تمام 

داستان پیرامون او در گردش هستند.
داستان به این شرح است که قیدار مرد لوطی مسلکی است 
که مالک یک گاراژ ماشین و کامیون است.او به جوانمردی 
شــهرت دارد و به افراد بســیاری کمک می کند اما در پس 
تمام کارهای خیرخواهانه او رازی نهفته است که بر مرام و 
اصول رفتاری او سایه می اندازد. فضای داستان به دهه50 و 
زمان  قبل از انقاب برمی گردد. قهرمان داستان با نامزدش 
شهاجان به سمت اصفهان سفر می کنند اما در طول مسیر 
تصادف می  کنند و ســفر ناتمام باقی می  ماند. با این حادثه 
وقایع مختلفی در داستان شکل می گیرد که زندگی قهرمان 
داستان را متحول می کند و باعث می شــود مسیر زندگی 
او تغییر کند. ایــن تغییرات او را از خوشــنامی به گمنامی 
می رساند چیزی که شاید اصل و درونمایه اسم ورسم قیدار 

است و پازل گمشده هر روزگاری محسوب می شود.
نویســنده به قیــدار صفــات و خصوصیــات اخاقی اعم 
از: لوطی گــری، جوانمردی، گذشــت، مرام، انســانیت و 

عاشق پیشگی را یکجا عطا کرده است.

در پشت جلد کتاب می خوانیم:
»در قرآن، اســم بعضی پیامبران آمده اســت؛ اسم بعضی 
غیرپیامبران هــم، چه صالح و چه طالح آمده اســت... این 
صلحا عاشق حضرت باری هستند... اما حضرت حق، بعضی 
را خودش هم عاشق است... عاشقی خدا توفیر دارد با عاشقی 
ما... خدا عاشقی است که حتی دوست ندارد، اسم معشوقش 
را کسی بداند... به او می گوید، رجل! همین... مرد!... همین... 
می فرماید و جاء من اقصی المدینه رجل یسعی... جای دیگر 
می فرماید و جاء رجل من اقصی المدینه یسعی، یعنی این 
دوتا رجل با هم فرق می کنند... یکی میاد موســای نبی را 
نجات می دهد... قوم بنی اسرائیل را در اصل نشان می دهد... 
دیگری هــم قومی را از عــذاب نجات می دهد... اســمش 

چیست؟ اسمشان چیست؟ نمی دانیم... رجل است... .«
شاید بتوان گفت نویسنده خواسته است با شخصیت قیدار 
یک فتوت نامه را ارائه دهد. فتوت نامه یعنی آیین ها، باورها، 
رفتارها و اصولی که برای ما محترم و ارزشــمند هستند و 

ممکن است در گذر زمان کمرنگ شوند.
مثا نویسنده در مورد یکی از رفتارهای قیدار از توسل کردن 
و ارادت او به حضرت جون غام سیاه پوست امام حسین)ع( 
می گوید. این امر هم به لطافت فضای داستان کمک کرده 
است و هم خواسته است که با مرام و معرفت و سخاوتش از 
قیدار یک پیام آور یا نماینده بســازد. اینگونه قیدار پیام آور 

مردانگی و بزرگی محسوب می شود.
کتاب قیدار بیشتر از اینکه جنبه سرگرم کننده داشته باشد، 
یک مرام نامه به حساب می آید و شما با خواندن این کتاب به 
یاد اسطوره هایی همچون پوریای ولی و یا جهان پهلوان تختی 
خواهید افتاد کــه در ذهن همه ما نقش بســته و ماندگار 
شده اند.در حقیقت دغدغه اصلی نویسنده کتاب، زنده کردن 
و پاسداری از مســلک های جوانمردی و معرفت است که با 
گذر زمان به فراموشی سپرده می شوند و در این روزها کمتر 

انسانی همچون جوانمردان قدیم رفتار می کند.
در کتاب قیدار شخصیت های مختلف دیگری وجود دارند 

که نماینده یک قشر یا رفتار در جامعه محسوب می شوند.
یکی از آن شخصیت ها که شــاید نقش کلیدی در مسیر 
تغییر قیدار داشته است، سیدگلپاســت که قیدار بسیار 
روی حرف و نظر او حساب می کند. سیدگلپا همچون نور 
هدایت و هادی مسیر است. اوست که مسیر را آب و جارو 
می کند، نور می اندازد تا در تاریکی ها مســیر روشن شود. 
اوست که نقشه مسیر خوشنامی تا گمنامی را برای قیدار 

سر راهش می گذارد.

امیرخانی سعی در ایجاد الگوســازی شخصیتی دارد، ولی 
خود به خوبی می  داند که قهرمانش نه تنها انســانی جدید 
نیست، بلکه او دقیقاً همان شمایل آشنای پیام آوران خوبی 

و نیکویی را دارد. 
یکی از مســائل دیگر در مــورد کتاب نوشــتار مخصوص 
امیرخانی اســت. او برای کتاب هایش سبک نگارش خاص 
خود را دارد. او به جدانویســی معتقد اســت این امر باعث 
می شــود کلمات بهتر معنا پیدا کنند و در ذهن مخاطب 
بنشینند از طرفی امیرخانی با این شیوه کلمه سازی  کرده 
است و خواننده را با کلمات جدیدی آشنا می کند همه  این 
موارد در حفظ و گســترش زبان فارســی نیز نقش مهمی 
دارند. شاید مخاطب احساس کند که این موارد باعث شده 
است تا سبک داستان سنگین و کمی مشکل به نظر برسد اما 
خیلی زود متوجه خواهد شد که روند نگارش داستان روان 
شده اســت. در واقع امیرخانی توانسته به زیبایی با کلمات 
بازی کند و با دقــت و ریزبینی و اســتفاده ازتوصیف های 
جذاب شما را وارد دنیای گذشته کند. یکی دیگر از موارد 
جذاب درباره کتاب نام فصل هاست. این کتاب9 فصل دارد 
و هر فصل به اسم یکی از ماشین های گاراژ قیدار نامگذاری 

شده است. 
در مجموع درست است که قیدار قصه یک جوانمرد است اما 
ما معتقدیم که زمین، هیچ گاه از محبت های خداوند خالی 
نمی شود و در زمان حاضر نیز افراد جوانمرد وجود دارند. ما 
به قیدار به چشم یک قصه نگاه نمی کنیم به چشم یک گمنام 

حقیقی می نگریم که در میان ما نفس می کشد.

اندیشه داستان

دین و جامعه
 مروری اجمالی بر اندیشه های دینی- اجتماعی شهیدمحمد باقر  صدر 

پیرامون جامعه، نظام اجتماعی و مسئله اجتماعی

سیدمیثم میرتاج الدینی
روزنامه نگار

اندیشه 
اجتماعی

درباره جامعه، نظام اجتماعی و مسئله اجتماعی، 
شــهید محمد باقرصدر نظریاتــی را مبتنی بر 
همان اندیشه های دینی و تامالت قرآنی خویش 
ارائه کرده است که نکاتی بدیع و البته متکی به 
سنت های علمی و دینی برای خواننده به همراه 
دارد. در ادامــه به آراء شــهید صدر درباره این 
3موضوع که به صورت پراکنده در آثار او وجود 
دارد خواهیم پرداخت. ذکر این نکته ضروری است 
که سیدمنذر حکیم در کتابی با عنوان »مجتمعنا« 
)جامعه ما( بخش های اساســی و مهمی از آراء 
شهید صدر را گردآوری کرده و این نوشته از آن 

کتاب بهره برده است.

چیستی جامعه از منظر شهید صدر
شهید صدر از آنجا که معتقد است میان مردم روابط و 
پیوندهایی وجود دارد مبتنی بر مجموعه ای از افکار و 
اصول، واژه »جامعه« را برای وجود گروهی مردم به کار 
می گیرد. تقریبا همان مفهومی که قرآن کریم با عنوان 
»امت« از آن یاد می کند و اشعار بر همین روابط میان 
مردم دارد که منجر به پدیدایی وجود جمعی و گروهی 
آنها می شود. سپس شــهید صدر معتقد است که هر 
گروه از مردم که دارای پیوندهایی مشــخص است، 
برای زندگی خود و حل مسائل خویش راه و رسمی را 
درنظر گرفته و به آن عمل می کند. این راه و رسم های 
زندگی و حل مسائل، در 2چیز از یکدیگر متمایزند: 
الف( روش زندگی اجتماعی، ب( مفاهیمی که از این 

روش ها پشتیبانی می کند.

نظام اجتماعی
در این میان شهید، دین مبین اسام را یک نوع راه و 
رسم زندگی و حال مسائل می داند و در این باره معتقد 
است: »دین اسام به شیوه زندگی مردم و چگونگی 
رفتار آنها در زندگی اهتمام می ورزد و دائم بر برقراری 
ارتباط میان احکام اسام تأکید می کند؛ بدین معنا که 
حکمت وضع این احکام بدون پیاده ســاختن اسام 
به عنوان کلی جداناپذیر، در زندگی تحقق نمی پذیرد.« 
)اقتصادنا، ص34( این یعنی در نگاه شهید صدر اسام 
مجموعه ای است منسجم و هماهنگ که احکام آن 
برای ارائه راه و رســم زندگی و دادن راه حل به مسائل 

زندگی انسان به وجود آمده است.
با این توصیف اگر ما نظام اجتماعی را عهده دار برقراری 
زندگی اجتماعی بدانیم که اتفاقا شهید همین نظر را 
داشته و معتقد اســت نظام اجتماعی تعیین کننده 
روابط میان افراد جامعه است، دین اسام یک نظام 

اجتماعی است.
در تبیین بیشتر نظام اجتماعی شهید صدر در جایی 
می فرماید: »نظام اجتماعی به سازگار ساختن زندگی 
می پردازد؛ به گونه ای که ضامن تامین نیازهای متنوع 
انسان در زندگی - از آن رو که این نیازها سنگ بنای 
پیدایش زندگی اجتماعی است- باشد.« )اقتصادنا، 

ص372(

نظام های اجتماعی موجود
شهید صدر این نظام های اجتماعی که تاکنون توانسته 
خود را به عنوان یک مکتب عرضــه کند در 4عنوان 

معرفی می کند: 
1.  نظام دمکراسی سرمایه داری

2.  نظام سوسیالیستی
3. نظام کمونیستی

4.  نظام اسامی

3مکتب اول نمایان کننده 3دیدگاه بشری درخصوص 
پاسخ به این پرسش اساســی است که بهترین نظام 
کدامیک است؟ بنابراین 3مورد اول پاسخ هایی است 
که انسان برحسب امکانات و توانایی های محدود خود 

برای این پرسش ارائه داده است. اما نظام اسامی خود 
را در عرصه اجتماعی به عنوان دینی استوار بر وحی و 
اراده الهی و نه اندیشه ای آزمودنی و برخاسته از توان و 
امکانات انسان نشان می دهد. در این نگاه در واقع نظام 
و مکتب به معنای اصطاحــی، با مذهب و دین یکی 
هستند لکن شهید این تفاوت را قائل می شود که یکی 

خاصه و دیگری مفصل است.
درنتیجه باید مذهــب را که مبتنی بر وحی اســت 
برای یافتن نظام اسامی مورد اســتنطاق قرار داد و 
قانونگذاری های جزئی و تفصیلی را کشف کرد. شهید 
همچنین معتقد است که این کشف ویژه جامعه امروز 
ماســت؛ چرا که در عصر نبوی به دلیل وجود فضای 
صدراســام که توضیح آن در این مقال نمی گنجد، 
نیازی به کشف جزئیات و تفصیل مذهب نبوده است. 
سپس برای چگونگی کشف نظریه قرآن در باب نظام 
اجتماعی اسامی روش اجتهادی خود را بیان می کند 

که دارای 5گام اساسی است:
1. مشخص کردن موضوعی که خواستار کشف نظر 
قرآن درباره آن هستیم و شــناخت اجزا و عناصر و 

ویژگی های حقیقی آن.
2. مشخص کردن پرسش هایی که الزم است از طریق 
متون قرآنی به آنها پاسخ داده شود برای تعامل با این 

متون و استخراج نظریه از آن از طریق این پرسش ها.
3. گردآوری تمام متون مرتبط به موضوع تعیین شده؛ 
چه این متون دربردارنده لفظ موضوع و چه دربردارنده 
مفهوم و عناصر یــا یکی از خصایــص و ویژگی ها یا 
مستلزمات آن یا هر چیز مرتبط با آن باشد که می تواند 
در شفاف سازی موضع قرآن درباره موضوع مورد نظر یا 
پرسش های مطرح شده درباره آن کمک کننده باشد.

4. تاش برای کشف رابطه میان مفاهیم جزئی هریک 
از آیات و متن گردآوری شــده با دیگر مفاهیم برای 

یکپارچه سازی این مفاهیم.
۵. تاش برای کشف مفاهیم و تنظیم همگی آنها در 
قالب ترکیب نظری فراگیر که در آن هریک از مفاهیم 
در محل مناســب خویش قرار می گیرد و استخراج 
مفهوم قرآنی که می تواند موضع قرآن را درباره موضوع 

مورد نظر به تصویر بکشد.
سپس شــهید با همین شیوه وارد مســائل اساسی 
پیرامون بحث نظام اجتماعی اسام شده که 5پرسش 

اساسی شهید عبارتند از:
الف( جامعه بشــری از چه عناصری تشکیل یافته 

است؟
ب( نقش هریک از این عناصر در زندگی چیست؟

ج( رابطه موجود میان خــط دوگانه عناصر جامعه 
انسانی )یعنی خط رابطه انسان با انسان و خط رابطه 

انسان با طبیعت( چه نوع رابطه ای است؟
د( نقش انســان در ســیر اجتماعی و حرکت تاریخ 

بشری چیست؟
ه( نقش دین در سیر اجتماعی چیست؟

مسئله اجتماعی
شهید صدر مسئله اجتماعی انسان را از نظر تاریخی به 
زمان پیدایش زندگی اجتماعی انسان بازگشت داده و 
معتقد است: »مسئله جهانی که امروز اندیشه بشریت 
را فراگرفته و با واقعیت خود ذاتش را هدف قرار داده، 
مسئله نظام اجتماعی است که در پاسخ صادقانه به این 
پرسش خاصه می شود: نظامی که شایسته بشریت 
است و انسان در زندگی اجتماعی اش در سایه آن به 

سعادت نایل می شود، کدام نظام است؟«
طبیعی است که این مسئله جایگاه مهمی را به خود 
اختصاص دهد، ولی به علــت پیچیدگی و گوناگونی 
نظریه ها درباره حل این موضوع، می تواند به کانونی 
خطرساز علیه خود بشریت تبدیل شود؛ زیرا این نظام 
در چارچوب زندگی بشری قرار گرفته است و دقیقا بر 

موجودیت اجتماعی او اثر می گذارد.
این مسئله ریشــه های عمیقی در گذشته های دور 
تاریخ انسان دارد و بشــر همواره در واقعیت زندگی 
اجتماعی اش با آن مواجه بوده اســت. آنگاه انســان 
گروه پذیر پدید آمد که در گروهــی از افراد با روابط 

مشــترک نمود یافت که طبیعتا این روابط نیازمند 
هدایت و سازماندهی کلی بوده، ثبات و خوشبختی 
جامعه نیز متوقف بــر میزان هماهنگــی این نهاد 
با واقعیت انســانی است. این مسئله بشــریت را در 
جوالنگاه های فکری و سیاسی اش به جنگی طوالنی 
و مبارزه ای پرتنش با مکاتب فکری رنگارنگ بشری 
دعوت می کند که همگی مدعی برپایی کاخ اجتماعی 

و مهندسی و نقشه کشی و پی ریزی آن هستند.
این امر تاشی جان فرسا، آکنده از اندوه ها و بیدادها، 
مملو از اشــک ها و لبخندها و قرین خوشبختی و 
شوربختی است و این همه، ریشه در انواع رنگارنگ 
ناهنجــاری و انواع انحــراف از وضعیت اجتماعی 

مطلوب دارد.

درک انسان امروز از مسئله اجتماعی
واقعیت آن است که انسان امروز بیش از هر زمانی در 
دوران های تاریخ گذشته، مسئله اجتماعی را درک 
و احساس می کند. او اکنون نسبت به جایگاهش در 
برابر این مســئله آگاه تر و درباره پیچیدگی های آن 
از ادراک بیشتری برخوردار شده؛ زیرا اکنون انسان 
مدرن فهمیده که این مســئله را خود به وجود آورده 
است و نظام اجتماعی برخاف قوانین طبیعی که از 
باال به پایین بر روابط انسان و طبیعت اعمال حاکمیت 
می کند، چنین ســلطه ای ندارد. درحالی که انسان 
قدیم غالبا نظام اجتماعی را به چشم قانون طبیعی 
می نگریســت و درنتیجه توان و اختیاری در برابر آن 
نداشت. او همانطوری که نمی توانست قانون جاذبه 
زمین را تغییر دهد، قادر نبود روابط موجود اجتماعی 
را نیز عوض کند، ولی طبیعتا وقتی انسان معتقد باشد 
که این روابط بیان کننده رفتارهایی است که خود آن را 
انتخاب می کند و اراده اش را در برابر آنها از دست ندهد، 
آنگاه مسئله اجتماعی- در درون انسانی که با اندیشه 
آن زندگی می کند- به شکل طعم تلخ جوشش به جای 

طعم تلخ تسلیم نمود می یابد.
از سوی دیگر انسان مدرن به طور بی سابقه ای معاصر 
با تحولی شگرف در زمینه تســلط بر طبیعت شده 
است. این تسلط روبه گسترش به صورتی ترسناک و 
با گام هایی بس بلند بر پیچیدگی مسئله اجتماعی 
و خطرات آن می افزاید. زیرا در برابر انسان فضاهای 
تازه و گســترده ای را برای بهره برداری می گشــاید. 
این موضوع اهمیــت نظام اجتماعــی را دوچندان 
می کند؛ نظامی که بهره هر فرد را از دســتاوردهای 
عظیمی که طبیعت با گشاده دستی به انسان هدیه 
می دهد، تعیین می کنــد. او همچنین از تجربه های 
پیشینیان در طول زمان، تجربه ای گسترده و فراگیر و 
عمیق تر نسبت به آزمون های اجتماعی انسان گذشته 
کسب کرده اســت و در پرتو آن، مسئله اجتماعی را 
مورد بررسی قرار می دهد. طبیعی است که این تجربه 
نوین، اثر بزرگی در پیچیده تر شدن مسئله، گوناگونی 
نظرات درباره راه حل و پاسخ به آن مسئله را به دنبال 

داشته باشد.

حدود مسئله اجتماعی و امکان سنجی حل آن
شهیدصدر مسئله اجتماعی را مسئله نظامی می داند 
که شایسته انســانیت است و انســان در پرتو آن در 
زندگی سعادتمند می شود. او با طرح 3پرسش محوری 
که از طریــق آن امکان ارائه راه حل هایی به انســان 
برای حل مسئله فراهم می شــود، بحث را متمرکز 
بر امکان سنجی حل این مســئله توسط خود انسان 

می کند. ایشان می گوید:

»ما هم اکنون درحالی که مســئله یا همان پرسش 
محوری را شناخته ایم - پرسشی که بشریت از زمان 
آگاهی از ماهیت اجتماعی اش با آن ســروکار دارد 
و تاش هایی هنرمندانه برای پاسخ به آن در طول 
تاریخ طوالنی خود مصروف داشته است- می خواهیم 
ببینیم بشــریت امروز و هر زمان دیگری برای ارائه 
پاسخ درست به آن پرســش محوری، یعنی نظام 
شایسته بشریت و نظامی که در زندگی اجتماعی اش 
با پیروی از آن به ســعادت می رســد، چه ابزارها و 
الزاماتی دراختیار دارد؟« اینجاســت که ســؤاالت 
مهمی به آن مسئله اجتماعی اولیه پیوند می خورد. 
مانند اینکه آیا اساسا بشریت می تواند چنین پاسخی 
بدهد؟ چه الزاماتی و به چه میزان - در ساختار اندیشه 
و روان- برای موفقیت در این مسیر مورد نیاز است؟ 
ویژگی  ضمانت های موفقیت بشریت در این آزمون 
کدام است؟ توانایی انسان در پاسخ به این پرسش و 
راه حلش برای مسئله اجتماعی و یافتن شایسته ترین 
نظام عهده دار سعادت بشریت و هدایت او به باالترین 

سطوح به چه میزان است؟
اگر بخواهیم این مسئله اجتماعی را به بیان بهتری 
شرح دهیم درواقع این مسائل اینگونه مطرح هستند:
الف( بشــریت امــروز چطــور می توانــد بفهمد 
کدامیــک از نظام های ســرمایه داری دمکراتیک، 
دیکتاتوری پرولتاریای سوسیالیستی یا دیگر نظام ها 

شایسته ترین است؟
ب( آیا صرفا تشخیص نظام شایسته و برتر و شناخت 
انسان نسبت به آن برای پیاده ساختن و حل مسئله 
اجتماعی براساس آن کافی است یا اینکه پیاده کردن 
این نظام به عوامل دیگری وابســته است که به رغم 
شناخت از شایســتگی و لیاقت آن، گاهی اوقات در 

دسترس نیستند؟
طبیعتا پاسخ تفصیلی شــهید صدر به این مسائل 
اجتماعی در این نوشتار ممکن اســت و از ابتدا نیز 
ما درصدد به دست دادن شناختی از خود »مسئله 
اجتماعی« بودیم. لکن شهید صدر در پاسخ به این 
مسائل و تبیین برتری مکتب اسام یک بیان اجمالی 
دارد بدین صورت: »مکتب اقتصادی اسام از لحاظ 
قرار داشتن در چارچوب دینی فراگیر، از دیگر مکاتب 
اقتصادی متمایز است. دین، چارچوب فراگیر همه 
نظام های زندگی در اسام است. اسام هر بخش از 
بخش های زندگی را که مورد بررسی قرار می دهد، با 
دین می آمیزد و در چارچوب پیوند دینی بین انسان، 
خالق و آخرتش آن را پی ریزی می کند. این چارچوب 
همان چیزی است که نظام اسامی را بر موفقیت و 
تضمین منافع عمومی اجتماعی برای انســان قادر 
می سازد. زیرا ضمانت تحقق این منافع اجتماعی جز 

از راه دین عملی نیست.« )اقتصادنا، ص 347(

چرا منافع انسان فقط با دین تامین می شود؟
شهید صدر در پاسخ به این چرایی ابتدا منافع انسان 
را به 2بخش منافع طبیعی و منافع اجتماعی تقسیم 
می کند. منافــع طبیعی یعنی آن دســته از منافع 
انسان که طبیعت به او به عنوان موجودی با ویژگی 
خاص می دهد. مثل گیاهان دارویی که نفع انسان 
در تحصیل آن از راه طبیعت است. منافع اجتماعی 
هم یعنی آن دسته از منافع انسان که به عنوان موجود 
اجتماعی و دارای روابط با دیگران از نظام اجتماعی 
تامین می شود مانند اجازه نظام به تبادل محصوالت 
وی با دیگران یا تامین معیشت او در حال ناتوانی و 

از کارافتادگی.
سپس شهیدصدر تامین این منافع را در گرو تجهیز 

انسان به 2چیز می داند:
 الف( توان شــناخت آن منافع و روش های یافتن 

آن ها. 
ب( برخورداری از انگیزه ای که او را به تاش در راه 
کسب آنها وادارد. سپس به صورت مبسوط توضیح 
می دهد که این هردو از عهده انسان در تامین هردو 
منفعت برنمی آیــد و از ایــن رو وی محتاج وحی و 

درنتیجه دین است.

شکوفه سادات مرجانی
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عصری سازی افعال پیامبرص
کتــاب »عصری ســازی  
افعال پیامبر)ص(« به قلم 
حجت االسالم  والمسلمین 
مهدی مردانی گلســتانی 
تدوین شــده و از ســوی 
انتشارات بنیاد پژوهش های 
اســالمی آســتان قدس 
منتشر شــده است. کتاب 

حاضر کوشــیده اســت تا با تبیین مبانی نظری و 
تشریح مراحل عملی، چگونگی عصری سازی افعال 
پیامبر)ص( را نشان دهد و زمینه بهره گیری از افعال 
تاریخی پیامبر)ص( را فراهم آورد. این کتاب در 3 فصل 
»مبانی عصری سازی افعال پیامبر)ص(«، »مراحل 
عصری سازی  افعال پیامبر)ص(« و »تحلیل نمونه های 
افعال پیامبر)ص(« را مورد بررسی و واکاوی قرار داده 
است. همچنین ضرورت تأسی به فعل پیامبر)ص( 
و عرفی بودن افعال ایشان، امکان سنجی انجام فعل 
پیامبر)ص(، اقسام تأسی به فعل پیامبر)ص(، اقسام 
و مالک محدودیت تاریخی، روش شناســی کشف 
مقصود فعــل، بازســازی فعل پیامبــر)ص(، احراز 
محدودیت تاریخی در فعل پیامبر)ص( و... برخی از 
موضوعاتی است که در این کتاب به آن پرداخته شده 
اســت. این تحقیق از منظر تبارشناسی، مطالعه ای 
میان رشته ای اســت که از پیوند دو دانش حدیث و 
تاریخ بهره می گیرد و به تحلیــل گزاره های رفتاری 
پیامبر)ص( می پردازد. از منظر گستره تحقیقی، کار 
انجام شده پژوهشی درون مذهبی است که به بررسی 

چگونگی روزآمدسازی افعال پیامبر)ع( می اندیشد.

سیره رسول اهلل ص  از آغاز تا هجرت
کتاب»سیره رسول اهلل)ص( 
از آغــاز تا هجرت« نوشــته 
عباس زریــاب خویی، اثری 
پژوهشی درباره پیامبر گرامی 
اســالم حضرت محمد)ص( 
است که از ســوی انتشارات 
سروش چاپ و منتشر شده 
است. این کتاب یک اثر ممتاز 
تحقیقی اســت کــه در آن، 
براساس منابع متقن و معتبر، 
روایتی منســجم از ســیره 

پیامبر)ص( عرضه شــده و اثری در تاریخ و سیره زندگانی 
حضرت محمد)ص( از والیت تا هجرت اســت. نویسنده، با 
بهره گرفتن از منابع اولیه تاریخی، ازجمله سیره ابن هشام، 
تاریخ طبری و مغازی واقدی، ابتدا به بررسی شرایط و اوضاع 
عربستان و شــهر مکه پیش از ظهور اسالم پرداخته و نظام 
حاکم بر آن، و موقعیت قریش و آداب و رسوم آنان، ازجمله 
مسئله حج و برگزاری آن و دیگر سنت های جاهلی را بررسی 
کرده و سپس به والیت پیامبر)ص( و شرح حال آن حضرت 
و چگونگی رفتار و ســلوک وی در نوجوانــی و تعاملش با 
سنت های حاکم بر مکه، ازجمله شرکت وی در مرمت کعبه 
و مشارکت در پیمان »حلف الفضول« پرداخته است. دوران 
بعثت پیامبر و نزول آیات قرآن و دعوت پنهانی و آشکار ایشان 
و گرایش برخی از جوانان و محرومان به ایشان و واکنش تند 
قریش به دعوت آن حضرت و مخالفت ها و جبهه گیری آن در 
برابر پیامبر و تحریم اقتصادی و سیاسی آن حضرت و یارانش، 
پایان بخش مطالب کتاب است. نویســنده، ضمن اشاره به 
مستضعفانی که به پیامبر ایمان آوردند، از سران مشرک در 

مکه نیز نام برده است.

تاریخ اسالم از آغاز تا هجرت
کتاب»تاریخ اسالم از آغاز تا 
هجرت« به قلــم علی دوانی 
اثری تاریخی است که به بیان 
رویدادهای تاریخ اســالم از 
آغاز بعثت رســول خدا)ص( 
تا هجــرت آن حضــرت به 
مدینه می پردازد و از ســوی 
انتشــارات اســالمی در قم 
منتشر شده است. نویسنده در 
بخش هایی از ابتدای کتاب، به 
موضوع هایی همچون: حجاز؛ 

قلمرو ظهور اسالم، نام و نژاد عرب، تقسیم بندی اعراب، ادیان 
عرب، بت های عرب، علم و هنر عرب، بازارهای ده گانه عرب، 
تجارت قریش، شهر مکه، تولیت مکه، قبیله قریش، نیاکان 
پیامبر، داستان ســاختگی، نذر عبدالمطلب و عبداهلل؛ پدر 

حضرت رسول اشاره کرده است. 
در بخش های دیگر نیز پــس از ذکر والدت و پرورش پیامبر، 
ســفر پیامبر )ص( به شام، شــرکت در جنگ فجار، شرکت 
پیامبر )ص( در پیمان جوانمــردان قریش )حلف الفضول(، 
ازدواج با حضــرت خدیجه)س(، والدت حضــرت علی)ع(، 
نصب حجراالسود توسط پیامبر، فرزندان پیامبر و دین پیامبر 
پیش از بعثت، به بعثت رسول خدا)ص( پرداخته و با نگاهی به 
احادیث بعثت و اظهار ایراد به احادیث بعثت، واقعیت بعثت از 
دیدگاه شیعه را بیان کرده است. همچنین موضوع هایی مانند: 
علی)ع(؛ نخستین کسی که به پیامبر ایمان آورد، آشکار شدن 
دعوت پیامبر، جاذبه قرآن، مهاجرت مســلمانان به حبشه، 
مطالب بخش های پایانی کتاب را تشــکیل می دهد. روش 
نگارش این کتاب بیشتر به شــکل نقل رویدادها و در برخی 

موارد، همراه با تحلیل است.

پیشخوان

پیشخوان

پیشخوان

از روزگاران گذشته تا امروز، زوایای مختلف زندگی 
و سیره پیامبر گرامی اســالم، حضرت محمد)ص( 
همواره دســتمایه خلق آثاری ادبی بوده و هســت 
و در این زمینــه تا به حال آثار ارزشــمندی به قلم 
نویسندگان پیشکسوت و نوقلم تالیف و منتشر شده 
است. بســیاری از فعالیت ها در این بخش معموال 
به شــکل خودجوش از سوی نویســندگان انجام 
می شــود اما در این میان، برخــی مراکز فرهنگی 
با بســیج امکانات خود، زمینه را بــرای تولید آثار 
ادبی فاخر و ارزشــمند فراهم می کنند که حاصل 
آن، خلق مجموعه آثار ارزشــمند در زمینه ادبیات 
دینی به ویژه زندگی و ســیره پیامبر گرامی اسالم، 
حضرت محمــد)ص( اســت. ازجمله ایــن مراکز 
فرهنگی، دفتر نشر فرهنگ اســالمی است که در 
راستای اهداف مصرح در اساسنامه خود و به منظور 
تبییــن ســیره و روش زندگــی پیامبر اکرم)ص(، 
همچنین تأکیــد مقام معظم رهبــری بر »اهمیت 
گســترش کیفی فرهنگ از طریق یافتن استعداد 
نویســندگی در بین مردم و تولید کتــاب«، اقدام 
به برگزاری ســاالنه جشــنواره ای با نام »جشنواره 
خاتــم« به منظور تبییــن ســیره و روش زندگی 
پیامبر مکرم اســالم)ص( کرده است. این جشنواره 
از زمان برگزاری نخســتین دوره آن که در ســال 
1394صورت گرفت، همواره مورد توجه نویسندگان 
و اهالی ادبیات داستانی قرار گرفته و نتایج پرباری 

هم تا به امروز به همراه داشته است. در گزارش زیر، 
برگزاری 7دوره از این جشنواره ادبی به طور اجمالی 

مرور و بررسی شده است.

اهداف جشنواره خاتم
جشنواره های ادبی معموال اهداف مشخصی را برای 
فعالیت های خــود تعییــن و در دوره های مختلف 
برگزاری آن جشنواره، براساس اهداف از پیش تعیین 
شده پیش می روند. جشنواره خاتم هم از این قاعده 
مســتثنی نبوده و برای برنامه های پیش روی خود 
اهداف معین و مشخصی را تعیین کرده و در دستور کار 
خود قرار داده است. از جمله، تعمیق شناخت طبقات و 
سنین مختلف جامعه درباره شخصیت، زندگی و سیره 
رسول اکرم صلوات اهلل علیه، تولید آثار داستانی)داستان 
کوتاه( با موضوع داستان و روایت داستانی با الهام از 
بینش، روش، کنش و منش پیامبر اکرم)ص( در رفتار 
انسان امروز با توجه به نیازهای مخاطب و شرایط امروز 
جهان و مستند به اسناد و روایات معتبر، ترویج فرهنگ 
مطالعه، فراهم آوردن زمینه کشف استعدادهای جدید 
و انتخاب آثار شاخص نویســندگان و انتشار آنها به 

شیوه های گوناگون.

استقبال فراوان از دوره اول 
اولین دوره جشــنواره خاتم در دی مــاه 1394با 
رونمایی از پوستر فراخوان نخستین دوره آن در تاالر 
وحدت کار خود را آغاز کرد. این دوره با آنکه نخستین 
دوره یک جشنواره تازه تاســیس بود اما خیلی زود 
مورد توجه نویسندگان پیشکسوت و نوقلم قرار گرفت 

و آثار قابل تامل و توجهی به دبیرخانه جشنواره ارسال 
شــد. در این دوره 845اثر به دبیرخانه جشــنواره 
ارسال شد که از سوی داوران انتخابی مورد داوری 
قرار گرفــت. از این تعداد آثار رســیده، 210اثر در 
بخش کودک و نوجوان و 635اثر در بخش بزرگسال 

بوده است.

دوره های متوالی موفقیت آمیز
بعد از برگزاری نخســتین دوره از جشنواره خاتم و 
استقبال خوب نویسندگان پیشکســوت و نوقلم، 
دومین دوره این جشنواره ادبی هم در امتداد اهداف از 
پیش تعیین شده برگزار شد که این بار هم مورد توجه 
اهالی ادبیات داستانی قرار گرفت. در این دوره تعداد 
آثار رســیده 292اثر بود که 84اثر در بخش کودک 
و نوجوان و 208اثر در بخش بزرگســال بوده است. 
همچنین در دوره سوم این جشــنواره، تعداد آثار 
رســیده572اثر بود که 210اثر در بخش کودک و 
نوجوان و 362اثر در بخش بزرگســال بوده است. 
این روال ادامه داشت و جشنواره ادبی خاتم به طور 
مرتب هر سال برگزار می شد که حاصل آن در دوره 
چهارم باز هم قابل توجه بوده است. تعداد آثار رسیده 
678 اثر بود که288اثــر در بخش کودک و نوجوان 
و390اثر در بخش بزرگســال بوده است. همچنین 
در پنجمین دوره جشنواره خاتم، تعداد 495اثر به 
دبیرخانه جشنواره رسید که215اثر در بخش کودک 
و نوجوان و 280اثردر بخش بزرگســال بوده است. 
در ادامه و دوره ششم این جشــنواره، باز هم میزان 
استقبال به شــدت افزایش یافت و تعداد 806اثر به 

دبیرخانه جشــنواره رســید که541اثر در بخش 
کودک و نوجوان و 265اثر در بخش بزرگسال بوده 
است. سرانجام در هفتمین دوره این جشنواره ادبی 
تعداد آثار رسیده 383اثر بوده که208اثر در بخش 
کودک و نوجوان و 175اثر در بخش بزرگسال بوده 
است. تعداد کتاب های منتشره در 7دوره برگزاری 

جشنواره خاتم 20عنوان است.

فراخوان هشتمین دوره جشنواره خاتم
این روزها فراخوان و شرایط شــرکت در جشنواره 
هشتم منتشر شده است که عالقه مندان به موضوع 
تالیف داستان درباره زندگی و سیره پیامبر اکرم)ص( 
را به شرکت در این فراخوان دعوت کرده است. این 
فراخوان می گوید موضوع داستان و روایت داستانی با 
الهام از بینش، روش، کنش و منش پیامبر اکرم)ص( 
در رفتار انســان امروز با توجه به نیازهای مخاطب 
و شــرایط امــروز جهــان و مســتند به اســناد و 
 روایات معتبر باشــد. حجم آثار ارســالی حداکثر

 5000کلمه باشد. تألیف و ارســال آثار برای همه 
گروه های ســنی، پیروان همه ادیــان و مذاهب و 
به زبان های مختلف آزاد اســت. آثــاری که تنها از 
طریق پســت یا از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره 
در فرمت های doc.docx. وpdf به همراه نشــانی 
دقیق پستی و الکترونیک، شماره تلفن ثابت و همراه 
و شرح حال کوتاهی از نویسنده ارسال شود به بخش 
مســابقه راه می یابند. آثاری به مسابقه راه می یابند 
 که قباًل منتشر نشــده یا در سایر مســابقات ارائه

نشده باشند.

روایتهایخواندنیازپیامبرمهربانیها
جشنواره خاتم برای تولید آثار در زمینه ادبیات داستانی با محوریت زندگی و سیره پیامبر اکرم  )ص(پیشقدم شده است

آراسته سلیمی توپقراءگزارش

یادداشتی بر کتاب »رد نامنظمی روی برف ها« 
11 روایت از آخرین پیام آور دوستی

 ادبیات دینی در سال های 
اخیر بــا رشــد و بالندگی 
قابــل توجهــی در بخش 
داستان نویسی همراه بوده 
و هســت که حاصــل آن، 
تالیف و انتشــار کتاب های 
داســتانی متعدد با موضوع 
ائمــه)ع( اســت و در این 
میــان، برگــزاری برخــی 
جشــنواره های ادبی مانند 
»جشنواره خاتم« که ویژه 

آثار داســتانی با موضــوع پیامبر گرامی اســالم حضرت 
محمد)ص( است، رونق فراوانی به تالیف داستان با محوریت 
زندگی و ســیره پیامبر مهربانی ها بخشــیده است. البته 
نویســندگان با رویکردهای متفاوتی به سراغ این موضوع 
رفته اند اما در مجموع، می توان سوژه های داستانی رسیده 
به جشنواره خاتم را به چند دسته تقسیم کرد که براساس 
آن طرح های داستانی شکل گرفته است؛ استفاده از وقایع 
تاریخی و مســتندات مربوط به آن ها، رفتار پیامبر)ص( 
و سبک زندگی ایشــان و مفاهیم دریافتی که نگارندگان 

داستان ها از زندگی پیامبر)ص( دریافت کرده اند.
 در این میان، یکی از کتاب های برگزیده جشنواره خاتم، 
اثری با عنــوان»رد نامنظمی روی برف ها« اســت که از 
11 داســتان کوتاه درباره پیامبر اکرم)ص( تشــکیل و از 
 سوی انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسالمی چاپ و منتشر

 شده است. 
داســتان های این کتاب با عناویــن: »رد نامنظمی روی 
برف ها«، »نخل ها سرشــان را باال گرفتند«، »داســتان 
مباهله«، »مرد چهلــم«، »من محمد را دوســت دارم«، 
»پای بت بامیان«، »ابراهیمی دیگر«، »این جنگ لعنتی«، 
»بازگشت«، »رستگاری اجباری« و »قالب های مهربانی« 
به قلم نویسندگان؛ محمدعلی رکنی، مریم منوچهری، زهرا 
عباسی، ســیدعلی اکبر میرجعفری، رقیه کریمی، سمیه 
کابلی، فاطمه دانشور جلیل، مریم صفری، عاطفه اردیانی، 
علی آرمین و محمد آیتی گازار است و در هر یک از آثار با 
نگاه متفاوت به زندگی و سیره پیامبرگرامی اسالم حضرت 

محمد)ص( پرداخته شده است.

 از ویژگی های این کتــاب می توان بــه بازآفرینی برخی 
رویدادهای عصر پیامبر، تلفیق و پیوند میان دیروز و امروز 
و گره زدن آموزه های پیامبرانه با مسائل امروز و بهره گیری 
از ظرفیت های نمادین دینــی، عرفانی، ادبی و تاریخی در 

باورسازی داستان ها، نام برد.
 در مقدمه این کتاب آمده است، شــناختن و شناساندن 
پیامبر خاتم که خداوند در قرآن او را »اُسوه«، شاهد، بشیر، 
نذیر، رحمه للعالمین، مهربان و مردمدار، دلســوز مردم، 
دارای خلق عظیــم و دعوت کننده به حق و... می خواند در 
هر عصر و زمان، باید با زبانی تازه و هنرمندانه مطرح شود 
تا با دل ها و اندیشه ها پیوندی ژرف تر و پایاتر بیابد. داستان 
کوتاه یکی از ظرفیت های مناســب و موفق در این حوزه 
است که براساس تجربه نخستین جشنواره خاتم می تواند 
ترجمان و مفسر سلوک و ســیرت و سیمای پیامبر عزیز و 

بزرگوار اسالم باشد.
داســتان کوتاه نه تنها این مهم را برمی تابد که مورد اقبال 
و اســتقبال نســل جوان امروز در ایران و جهان است. در 
مجموعه داستان های کوتاه که در دومین دوره جشنواره 
خاتــم دریافت شــد  دارای چنــد ویژگی چشــم نواز و 
امیدبخش اســت؛ تلفیق و پیوند میان دیــروز و امروز و 
هم عصرانگاری پیامبر و گــره زدن آموزه های پیامبرانه با 
مســائل و رویدادهای امروز؛ بازآفرینی برخی رویدادهای 
عصر پیامبر با زبانی چــاالک و زنده و امروزین؛ بهره گیری 
از ظرفیت های نمادین دینــی، عرفانی، ادبی و تاریخی در 
بارورسازی داستان و استحکام و قوام داستانی با نگاه بدیع 

و پردازش مناسب تر. 
وقایع اغلب داســتان های این مجموعــه در حال و هوای 
امروزی اتفاق می افتد اما در رفتار و کردار شــخصیت های 
داستانی نشــانه های آشــکاری از ســیره رفتاری پیامبر 
اکرم)ص(، مانند مهربانی با کــودکان، احترام به والدین، 
خوش رفتاری با اطرافیان و... دیده می شــود. در بخشــی 
از داســتان کوتاه»داســتان مباهله« به قلم زهرا عباسی 
می خوانیم: کرورکرور آدم از کوچه پسکوچه ها وارد میدان 
می شوند. دورتادور میدان روی پشــت بام ها کپه کپه زن 
و بچه ایســتاده اند. مســن ترها کنار دیوار کاهگلی، سینه 
آفتاب کم جان نشسته اند. بچه ها توی جمعیت می لولند. 
پســر جوانی پیرمرد قوزداری را به کــول گرفته و از بین 
جمعیت راه باز می کند و کنار دیوار نزدیک سکوی وسط 
میدان می ایستد. جماعت نشسته، به احترام پیرمرد بلند 
می شوند. مردی به پسر جوان تشر می زند: »سی چه مامو را 
آوردیش؟!« پسر جوان همچنان که پیرمرد را به کول دارد 
قدمی به عقب می رود و می گویــد: »خودش گفت. اصرار 
اصرار که مونه ببر!« مرد با دســت برای پسر جوان خط و 
نشان می کشد: ُخب بگه. گفتم که هوش و حواس درست 
و حسابی نداره، ببرش خونه. پســر جوان پیرمرد را کنار 
دیوار می نشاند و چوبه دســتی را به دست پیرمرد می دهد 
و می گوید: »هوش و حــواس مامو از همه جمع تره.« مامو 
چوبه دســتی را به دیوار تکیه می دهد و با دست دیگرش 
فاصله چوبه دستی تا خودش را لمس می کند. مرد به سمت 
پســر جوان هجوم می برد و می گوید: »مگه با تو نیســتم 

ببرش خونه!؟ شر به پا نکن!«

نسیبه توفیقییادداشت

یکلبخندبیانتها
یکی از کتاب های برگزیده جشــنواره خاتم، اثری 
با عنوان»یک لبخند بی انتها« نوشــته محمدعلی 
رکنی اســت که از ســوی انتشــارات دفتر نشر 
فرهنگ اسالم منتشر شده اســت. نویسنده در 
این کتاب، داســتان مهربانی، صبر، فرونشاندن 
خشم، پرکاری و سخت کوشی، عشق پیامبر اسالم 
نسبت به کودکان و... را در هر قصه از زبان یک راوی 
حاضر در آن رویداد و با بیانی شــیوا و نثری روان و 
خواندنی روایت کرده اســت. یکی از داستان های 
این کتاب، به اســالم آوردن »وحشی«، غالم هند 
جگرخــوار و قاتل حضرت حمزه سیدالشــهداء، 
عموی گرامی پیامبر اکرم)ص( پرداخته و در بخشی 
از آن آمده است: »پیامبر ســرش را باال می آورد. 
می گوید: »بخشــیدمت.« به پیامبر نگاه می کنم، 
به چشمان مهربانش. دلم می خواهد بلند شوم در 
آغوشم بفشارمش. بگویم تو واقعا رحمتی، تو واقعا 
مهربان ترین آدمی. بی اختیار اشک هایم می غلتند 
روی گونه هایم. به زید نگاه می کنم. حال او هم با حال 
من فرقی ندارد. به بقیــه نگاه می کنم. همه حیران 
دل مهربان پیامبر شــده اند. به وحشی می گوید 
بخشیدمت، و فقط دیگر جلوی من نیا، برو! دست 
زید را رها می کنم. هر دو خیره می مانیم به وحشی که 
آرام آرام دور می شود.« کتاب»یک لبخند بی انتها« 
نوشــته محمدعلی رکنی، برگزیده بخش نوجوان 
دومین دوره جشنواره خاتم است که با تصویرگری 
مجید صابری نژاد از سوی دفتر نشر فرهنگ اسالمی 

چاپ و منتشر شده است.

مکث

کتابخاتم
مجموعهداستانکتابسحر

کتاب های برگزیده جشــنواره خاتم، آثار متنوعی از 
نویسندگان نوقلم و پیشکســوت امروزی را در کنار 
هم قرار می دهد و اغلب آثار برگزیــده از نوآوری و 
خالقیت های ادبی برخوردار اســت. یکی از این آثار، 
»کتاب خاتم، مجموعه داستان )کتاب سحر(« به قلم 
گروهی از نویسندگان نوقلم و همچنین پیشکسوت 
است که از ســوی دفتر نشر فرهنگ اسالمی منتشر 
شده است. در این کتاب، داســتان های »به ما نگاه 
کن«، »موریانــه و پیامبر«، »یاس«، »یک مشــت 
خرمای خشک«، »بوی اردیبهشت«، »درس امروز«، 
»عطر عبا«، »پدر در یثرب«، »از دفتر خاطرات یک 
عنکبوت بیچاره« و »قهر تعطیل!« به قلم نویسندگان؛ 
مهدی میرکیانی، مهناز فتاحــی، مهرنوش گرجی، 
مهدی کاموس، طیبه شجاعی، شکوفه آروین، زینب 
احمدیان، علی اکبر واالیی، شیما شهیدزاده، امیرحسن 
ابراهیمی خبیر، انتخاب و منتشر شده است. در بخشی 
از مقدمه »کتاب خاتم، مجموعه داستان )کتاب سحر(« 
می خوانیم:»هدف این جشنواره تشویق نخبگان حوزه 
نویسندگی و ایجاد فرصت برای آنها است تا به معرفی 
چهره رسول مکرم اسالم به عنوان یک الگوی بی بدیل 
برای نسل امروز بپردازند. در نخستین مرحله در پاسخ 
به فراخوان نخستین دوره جشنواره خاتم با موضوع 
داســتان کوتاه درباره زندگی رسول رحمت، بیش از 
۹۵۰اثر به دبیرخانه جشــنواره رسید که پس از طی 
مراحل مختلف داوری از پدیدآورندگان آثار برتر در دو 
حوزه بزرگسال و کودک و نوجوان تقدیر به عمل آمد.«

مکث

کتابخاتم
بهایآدمماندن

حاصل برگزاری هر دوره از جشنواره خاتم، افزوده 
شدن مجموعه ای تازه از داســتان های خواندنی 
با حال و هوای ادبیات دینــی با محوریت زندگی و 
سیره رفتاری پیامبر اســالم)ص( است که غنای 
این حــوزه ادبی را بیش از پیــش افزون  می کند. 
سلســله کتاب های»خاتم« که شامل گزیده ای از 
آثار منتخب هر دوره است، مخاطبان این نوع آثار 
را با تازه های این بخش از ادبیات دینی بیشتر آشنا 
می کند. یکی از این کتاب ها، اثری با عنوان»کتاب 
خانم: بهای آدم ماندن« به قلم گروهی از نویسندگان 
شرکت کننده در این جشنواره است که آثارشان در 
بین داستان های رسیده به این جشنواره برگزیده 
شده است. در این کتاب، داستان های »بهای آدم 
ماندن« به قلم یوسف قوجق، »سند« به قلم سمیه 
لندی اصفهانی، »حکایت آن گردن آویز ُظفار« به 
قلم مهدی کفاش و »تحفــه زغال فروش« به قلم 
عرفان پاپری دیانت انتخاب و منتشر شده است. 
در بخشی از داستان»حکایت آن گردن آویز ظفار« 
این کتاب می خوانیم:»کنانه جعبه تیر را که حمایل 
پشتش بود، به ســرعت بیرون کشید و روی زمین 
رها کرد. شتر بی تابی می کرد. زانو خوابانده بود؛ اما 
سر می گرداند تا به سمتی بگریزد. زینب امانت بود. 
هودج پشت شــتر خالی بود و کسی درونش نبود. 
زن برادر بزرگش، امانت بود و تا اینجا نتوانســته 
بود رسم امانتی که پدر به 3پسرش آموخته بود را 

به جای آورد.«

مکث

 کارگاه داستان نویسی جشنواره خاتم 
با حضور سیدمهدی شجاعی
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