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همین صفحه

 تشنه 
انتقال بزرگ
با نزدیک شدن به نقل وانتقاالت زمستانی، بار 
دیگر شــایعات فراوانی در مورد آینده مهدی 
طارمی و احتمال انتقال او به یک باشگاه بزرگ 
مطرح شده است. به طور مشخص، از آرسنال 
به عنوان جدیدترین مشتری طارمی نام برده 
می شــود و رســانه های پرتغالی و انگلیسی 
درصدد توجیــه ارزش های چنیــن انتقالی 
هســتند. در عین حال اما به نظر می رسد اگر 
این جابه جایی رخ بدهد )به تیمی مثل آرسنال 
یا در این قواره ها( به نفع همه طرف هاســت و 

مزایای زیادی دارد.

  آخرین فرصت مهدی
بدیهی اســت که بعد از مدت ها درخشــش 
در پورتو، مهــدی طارمی عالقــه دارد راهی 
یک باشــگاه بزرگ تر شود و ســر ساییدن به 
سقفی جدید را بیازماید. این نکته محرمانه ای 
نیســت و خود طارمی هم چنــدی پیش در 
مصاحبه اش با عادل فردوســی  پور بر آن پای 
فشرد. او آن زمان افشا کرد عالقه دارد پورتو 
را به مقصد یک باشــگاه بزرگ در لیگی دیگر 
ترک کند؛ اظهارنظــری که تا حدی هم برای 
این ســتاره فوتبال ایران دردسرساز شد. به 
هر حال طارمی 30ساله است و بدون تعارف 
می دانیم که از این ســن به باالتــر، کار برای 
انتقال بازیکنان به باشگاه های بزرگ اروپایی 
دشوار می شــود؛ بنابراین شــاید این یکی از 
آخریــن فرصت های مهاجم بوشــهری برای 
حضور در تیمی بزرگ تر باشد، مخصوصا که با 
توجه به در پیش بودن جام جهانی، او می تواند 

حسابی از باشگاه های خواهان دلبری کند.

  درآمدزایی پورتو
مهدی طارمی تا پایان فصل آینــده با پورتو 
قرارداد دارد، بنابرایــن آنها 3پنجره در پیش 
دارند تا از فروش این بازیکن درآمدزایی کنند. 
روال کار در فوتبــال حرفه ای این اســت که 
قیمت رضایتنامه یک بازیکن هر چه به پایان 
قراردادش نزدیک تر می شویم، کاهش می یابد. 
پورتو در تابســتان گذشــته از محل فروش 
طارمی بیشتر از زمستان پیش رو می توانست 
کسب درآمد کند و باز اگر در این زمستان او را 
نفروشد، تابستان بعد باید به قیمت پایین تری 
رضایت بدهد. تجربه هم نشــان می دهد تیم 
پرتغالی نســبت به فروش ســتارگان خود و 
کسب درآمد بی میل نیست، بنابراین ممکن 
اســت همین ســناریو در مورد طارمی تکرار 
شــود. یک متغیر مهم در مورد اینکه طارمی 
به فروش خواهد رســید یا نه، نتایجی است 
که پورتو در لیگ قهرمانان می گیرد. اگر آنها 
از گروه شان صعود کنند انگیزه باالتری برای 
حفظ طارمی دارند، وگرنه شــاید آســان تر 
با جدایــی او کنار بیایند. در گــروه دوم لیگ 
قهرمانان، کلوب بروژ شگفتی ساز با 9امتیاز در 
صدر اســت و پورتو برای صعود باید با اتلتیکو 

مادرید و لورکوزن رقابت کند.

  پایان یک جنجال
از همه اینها که بگذریم، داســتان متهم شدن 
مهــدی طارمی به تمــارض دیگر حســابی 
کالفه کننده شده است. قیل و قالی که در یک 
سال گذشته علیه او در پرتغال به پا شده، فضای 
مسمومی به وجود آورده که دل کندن طارمی 
از آن می توانــد برای خودش هم بهتر باشــد. 
مهدی مدام به تمارض متهم می شود و کار به 
جایی رســیده که کارگردان تئاتر یا گزارشگر 
کشتی کچ هم به مهاجم ایرانی طعنه می زند، 
بنابراین جدایی طارمی از پورتو می تواند فضای 
تنفس طارمی را تغییر بدهد و کمک کند تا این 
بازیکن در شرایط طبیعی تری به کارش ادامه 
بدهد. این اواخر داوران در اعالم پنالتی روی او 

هم سختگیرتر شده اند.

شکست قهرمان
آبادانی ها که این فصل یکی از مدعیان قهرمانی 
لیگ برتر بسکتبال به حساب می آیند، در هفته 
چهارم دومین شکست را هم تجربه کردند. آنها 
که دیروز مهمان کاله مازنــدران بودند، 84 بر 
78نتیجه را به این تیم واگذار کردند. ذوب آهن 
دیگر مدعی این فصل در اصفهان، صنعت مس 
کرمــان را 71 بر 59 برد. بــازی آویژه صنعت 
پارسا مشهد و توفارقان آذرشهر در نزدیک ترین 
حالت ممکن پیگیری شد و مشهدی ها تنها با 
اختالف یک امتیاز و 58-57 پیروزی را به نام 
خودشان ثبت کردند. در رفســنجان هم تیم 
صنعت مس این شهر به نخستین پیروزی این 
فصل رســید. مســی ها 74 بر 62 صنایع مس 
هرمزگان را شکست دادند. این هفته چهارمین 
شکست برای رعد پدافند هوایی ثبت شد. این 
تیم 79-68 مقابل نبوغ اراک شکست خورد تا 
تیم بدون برد جدول باشد. حسا س ترین بازی 
این هفته در آخرین ســاعت دیروز در تهران و 
بین تیم های مهرام و شهرداری گرگان برگزار 
شد. در این بازی شــهرداری گرگان، قهرمان 

فصل پیش با نتیجه82 بر 98 شکست خورد.

خبر آخر

 سه شنبه     19 مهر  1401     14 ربیع االول  1444       سال سی ام          شـــماره  8609

فقط به بردن استقالل فکر می کنیم
مهدی تارتار که با ذوب آهن یکی از تیم های 
بدون شکست لیگ بوده، از منتقدان تیمش 

می خواهد تا بازی این تیم را نگاه نکنند
نشانه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه 

توپچی ها ممکن است پس از 2 دهه لیگ 
را فتح کنند

بوی قهرمانی می آید
شاهکار پرهام

پرهام مقصودلو با تساوی مقابل کارلسن و 
واشیه الگرا در میز یک لیگ شطرنج

اروپا، برای تیم فرانسوی اش مدال برنز گرفت  18
19

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده

برنامه بازی

پنجشنبه 21  مهر  1401
ليگ برتر ايران - هفته 8

گل گهر

نساجی
17:00

پرسپولیس

مس رفسنجان
17:00

آلومینیوم

مس کرمان
17:00

جمعه 22 مهر 1401

تراکتور

نفت م.س
16:30

ذوب آهن

استقالل
16:30

فوالد

پیکان
18:30

هوادار

ملوان
16:00

صنعت نفت

سپاهان
18:30

آث میالن

دیناموزاگرب

چلسی

سالزبورگ

22:30

22:30

کپنهاگن

پاری سن ژرمن

منچسرتسیتی

بنفیکا

20:15

22:30

ليگ قهرمانان اروپا

دورمتوند

سه ویا
22:30

شاختار

سلتیک

رئال مادرید

الیپزیش

22:30

22:30

تیتر یک

بمب
زمستان

برای همه
 بهتر است که طارمی 
در زمستان از پورتو 

جدا شود
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صفحه17

رئیس قوه قضاییه دیروز در نشست شورای عالی این قوه، ضمن 
تشریح پشت پرده اغتشاشات اخیر و عامالن و محرکان اصلی 
آن، صهیونیست ها، آمریکایی ها و برخی کشورهای اروپایی را 
در این حوادث دخیل دانست و خطاب به همه جریان ها، گروه ها، 
جناح های سیاســی و افرادی از عموم مردم که »دارای ابهام، 
سؤال، انتقاد و اعتراض« هســتند، اعالم کرد آمادگی 
 شنیدن پیشــنهادها و انتقادهای آنان را از طریق

 گفت وگو دارد...

محسنی اژه ای به مقام های مربوطه دستور داد
اغتشاشات به روایت قاضی القضات 

2

سخنگوی وزارت امورخارجه عنوان کرد
موضع قاطع ایران در برابر »مداخله«

2

حــوادث اخیر در ایران، مــوج  تازه ای از فضاســازی ها علیه 
جمهوری اســالمی را ازســوی طرف های غربــی حاضر در 
گفت وگوهای برجامی به همراه داشته اســت؛رویکردی که با 
اعمال تحریم های جدید ازسوی آمریکا و »تهدیدهای تحریمی« 
توســط برخی کشــورهای اروپایی توأم شده است. در چنین 
شرایطی اما مقام های کشــورمان در روزهای اخیر بارها اعالم 

کردند به هیچ  کشوری اجازه مداخله در امورداخلی 
ایران را نمی دهند...

ویژه های  امروز

 بی اعتبارسازی
امپراتوری دروغ

سرمقاله مدیرمسئول

افزایش حقوق 
پرستاران؛ به زودی

واقعیت ماجرای 
زندان الکان رشت

تولید »سووشون« 
با اجازه وارث

سرمقاله
عبدا...گنجی؛ مدیرمسئول

رهبر  معظم انقالب در دیدار دست اندرکاران کنگره شهدای ورزشكار

  محروم شدن از مدال به علت مسابقه ندادن
با فرستاده رژیم غاصب در واقع پیروزی است

  پایبندی ورزشكاران به مسائل دینی و فعالیت 
جهادی تأثیر معنوی و اجتماعی زیادی دارد

 کاهش 11درصدی سهم تهران
از جرایم کشور

بافت های تاریخی پایتخت 
جان         می گیرند

 مدیر بناهای تاریخی تهران از اجرای برنامه های کوتاه مدت
 و میان مدت برای احیای بافت تاریخی تهران خبر داد

گفت وگوی همشهری با سردار حسین رحیمی
روبات های آشوب ساز مشغول کارند
رسانه های دشمن با بزرگنمایی گسترده در فضای مجازی آتش بیار معرکه اغتشاشات شدند

17000 دروغ فقط در 25 روز!

 متن کامل را با  اسکن  کیو آر کد، در همشهری آنالین بخوانید

واکنش سازمان هواپیمایی به ادعای رائفی پور
میراکبر رضوی سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور در 
واکنش به ادعای رائفی پــور در برنامه زنده تلویزیونی 
ثریا درخصــوص تیراندازی بــه هواپیماهــای ایرانی به 
همشــهری آنالین گفت: این موضوع صحــت ندارد. 
همچنین رئیــس این ســازمان  اعالم کرد اگــر ادعایی 

هم در این رابطه هست آن را بررسی خواهیم کرد.

تفاوت مهم ناآرامی های امسال با ۸۸ و ۹۸
ناصر ایمانی معتقد است که این اغتشاشات به زودی 
تمام خواهد شد اما اصل، راه حل های پس از آن است. 
بعد از آن باید به مردم آگاهی داده شود که این ناامنی ها 
دودش در چشم مردم خواهد رفت. به لحاظ اقتصادی  
هــم موضــع ایــران را در صحنــه بین الملــل به شــدت 

تضعیف می کند همینطور که تا االن کرده است.

ترفندهایی برای انتخاب گلدان مناسب 
یــک گلــدان زیبــا می توانــد مرکــز ثقلی بــرای خانــه یا 
آپارتمان شما باشــد، بنابراین چگونگی انتخاب آن با 
توجه به شکل و اندازه گیاه بسیار اهمیت دارد. اگر به 
گل و گیاه عالقه مند باشید حتما می دانید که انتخاب 
یک گلدان مناسب برای گیاهان تا چه اندازه اهمیت 

دارد.گزارش همشهری آنالین را بخوانید.

تصاویری زیبا از کوه های رنگی آال داغالر
کوه های رنگی یا به زبان محلی آالداغالر از جاذبه های 
طبیعــی و زیبــای اســتان آذربایجــان شــرقی و در 
۲۵کیلومتری شمال شرقی تبریز مســیر جاده تبریز- 
خواجه به اهر واقع شده است. وســعت این کوه های 
رنگی و نمکی بیش از ۷۰ کیلومترمربع از جاده اهر به 

تبریز و از استان زنجان تا میانه کشیده شده اند.

صدای باد 1۶۳ هزار سال نوری آن طرف تر را بشنوید!
در فاصلــه ۱۶۳ هــزار ســال نــوری از مــا، ۲ ســحابی یــک 
صخره کیهانــی را تشــکیل می دهند ؛ بیشــتر اوقــات ما 
فقط تصاویری از فضا می بینیم و از دیــدن آن حیرت زده 
می شــویم، اما شــنیدن صدای موجــود در اعماق کیهان 
هم می تواند در نوع خود جالب باشد. این صدای بادهای 

قدرتمندی است که محل تولد ستارگان را درمی نوردد.

جامعه

سیاسی

سبک زندگی

گردشگری

دانش

داده نما

 ايران جزو 20كشور 
توليدكننده زباله

مدیــركل دفتــر محیط زیســت و خدمــات شــهری ســازمان شــهرداری ها و 
دهیاری های كشــور می گوید: روزانه 4۵هــزار تن زباله در مناطق شــهری و 
۱۰هزار تن در مناطق روستایی تولید می شود و همین باعث شده ایران جزو 

۲۰كشور اول تولیدكننده زباله باشد.

گروه  شهري  همشهري آنالین -گرافیک: مهدی سالمی
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7۶0

4۸54
رتبه تولید زباله 
ایران در جهان 

است.

۳
كیسه پالستیك 
روزانه هر ایرانی 
مصرف می كند.

12
 دقیقه 

متوسط عمر استفاده 
از هر كیسه است.

۹۶
 درصد

 كیسه  های 
 پالستیك

مستقیم وارد 
سطل زباله 
می شوند.

 گرم  زباله در روز
 هر شهرنشین  تولید می کند. 

 گرم  زباله در روز
هر روستایی تولید می كند.

میلیون تن 
زباله پالستیكی 
ساالنه در ایران 
تولید می شود.

همانگونه کــه پس از 2قرن به اینجا رســیدیم که در 
حوزه دفاعی-  نظامی تذکر دهیم که »دوران بزن دررو تمام شــده است« در حوزه 
رسانه نیز روزبه روز توانسته ایم راهبرد »بی اعتبارسازی« را برای جریان زر و زور و 
تزویر جهانی رقم بزنیم. کمتر اتفاق می افتاد که محتوای تولیدی چند رسانه معاند 
در یک پروژه، تحلیل و راستی آزمایی شــود، اما در حوادث اخیر که نقش مستقیم 
تحریک و تهییج به صورتی علنی به عهده شبه رسانه ها در بیرون کشور بود و برخی 
اصرار داشتند رســانه به اتاق جنگ تبدیل شود، نتوانســتند بازی یک طرفه ای را 
پیش ببرند. شاخص برای این ناتوانی، قطع ارتباط بین عده ای خشن و توده مردم 
در کف خیابان بود. از جمعیت حدود 90میلیونی ایران چند نفر در طول 3هفته به 
میدان آمدند؟ تكراری ها  را هم چندبار محاسبه کنیم به 30هزار نفر نمی رسد. این 
امر 2علت اساسی داشت؛ اول: دشــمنی از  طرف دوربین رسانه، قی کردن اخالق 
و دستور فرمان کشتن و کشته شــدن از خارج و از جای گرم و دوم، راستی آزمایی 
امپراتوری دروغ از سوي سیما و رسانه های داخلی این مرحله به شدت پررنگ بود. 
اکنون رسانه های داخلی احصا کرده اند که 17هزار دروغ از 5شبه  رسانه در 25روز 
تولید شده است و محورها و اولویت ها و سهم هرکدام از آن رسانه ها روشن است. این 
روش بی اعتبارکننده در گذشته جایش خالی بود اما اکنون در آرامش نسبی موجود 

و پس از گرد و خاک اخیر، این مهم  نور تابانی شد.
بی اخالقاِن ایرانِی پول بگیِر مستقر در غرب وقتی از طریق رسانه نتوانستند تهییج را 
پیش ببرند به صورت فردی و به کمک روبات ها در شبكه های اجتماعی آماده باش 
24ســاعته خوردند، اما آنجا هم در محاصــره ده ها اکانت هوشــیار بودند که امر 
بی اعتبارسازی را برعهده داشتند. عبارت »بیایید داخل کشور کنار هم با حكومت 
بجنگیم« بیشــترین اثر بی اعتبارکننده را داشت و مردم متوجه این موضوع بودند 
که چطور طرف در امنیت کامل در غرب نشسته و از جوانان احساسی می خواهد که 
آینده خود را ســیاه کنند. ازجمله تكنیک های بی اعتبارسازی تمرکز بر آرزوهایی 
بود که به خبر تبدیل می شــد. گزاره امروز چه می شــود؟ فردا چه خواهد شــد؟ 
پس فردا فالن خواهد شد به ظاهر برای تهییج و امیدبخشــی بود، اما بعد از اینكه 
اتفاقی نمی افتاد پاسخ طلبی  از اکانت های »آرزوساز« و »پس چی شد؟« بود و اصل 
بی اعتبارسازی نیز همین جا محقق می شــد. اثبات میدانداری روبات ها از عوامل 
بی اعتبارســاز دیگر بود که بارها از به هم ریختگی و غیرعرفی شدن 3محور الیک، 
ری توییت و کامنت خود را نشان می داد و مچ گیری همین جا اتفاق می افتاد. دشمن 
تجربه انباشته دارد، اما ما نیز دست بسته نبودیم. اکنون نتیجه این بی اعتبارسازی 
ملموس است و باید آرزوهای خبرشــده را احصا و ثبت و هر روز آیینه طرف مقابل 
کرد. 25روز جنگ واقعی به اندازه طول عملیات بیت المقدس بود. ســالم خدا بر 

سربازان این عرصه باد.

 بی اعتبار سازی
امپراتوری دروغ

20

استقالل این هفته رودرروی یکی از 3 تیم بدون شکست لیگ 
قرار می گیرد. ذوب آهن که در هفته های اخیر با تیم هایی 

مثل پرسپولیس، سپاهان، تراکتور و مس رفسنجان 
بازی کرده و صاحب یک پیروزی و 7 تساوی بوده، 
این هفته هم مقابل استقالل به دنبال حفظ رکورد 
شکست ناپذیری اش خواهد بود. تارتار، سرمربی 
ذوبی ها در گفت و گو با همشهری اعتقاد دارد تیمش 

پتانسیل شکست دادن استقالل را دارد و...

مهدی تارتار :
فقط به بردن استقالل فکر می کنیم

18

اتفاق مهم برای شــطرنج ایران؛ پرهام مقصودلو در 
میز یک لیگ اروپا مدال برنز گرفت و برای رسیدن 
به این مدال 2چهره بزرگ شطرنج جهان را متوقف 
کرد. او بعد از اینکه مقابل ماکســیم واشیه الگرا 
مساوی کرد، اجازه پیروزی به مگنوس کارلسن، 
بهترین بازیکن تاریخ شطرنج را هم نداد تا 
با 2تساوی، یکی از چهره های مطرح لیگ 

اروپا باشد...

مقصودلو برای تیم فرانسوی اش مدال برنز گرفت
شاهکار پرهام

دستپاچگی  مجری  اینترنشنال دربرخورد با  ایرانیان معترض  در ترکیه  را با اسكن این کیو آرکد  ببینید.

شبکه بی بی سی 

58درصد دروغ
ایران اینترنشنال 

53درصد دروغ
شبکه منوتو

49درصد دروغ
صدای آمریکا

43درصد دروغ
رادیو فردا

41درصد دروغ
روایت  سردار رحیمی 
درباره ماجرای مهسا 
امینی را  با اسكن این 
کیو آرکد  ببینید.
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بیانات رهبرمعظم انقالب در دیدار 
دســت اندرکاران کنگره شــهدای 
ورزشکار و جمعی از مادران شهدای 
ورزشــکار که در تاریخ ۲۰شهریورماه ۱۴۰۱ برگزار 
شده بود، صبح دیروز در محل برگزاری این همایش 

در تهران منتشر شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتــر مقام معظم 
رهبری، حضرت آیت اهلل خامنــه ای در این دیدار با 
اشــاره به تصریح قرآن کریم به زنده بودن شهیدان، 
گفتند: شهیدان به جامعه ایمانی بشارت و دلگرمی 
می دهند که مجاهدت در راه خدا با وجود دشواری ها، 
عاقبت بسیار خوبی دارد و پایان آن نه با ترس همراه 

است و نه با اندوه.
ایشــان این بشــارت امیدبخش را موجب حرکت 
و پیشــرفت دانستند و خاطرنشــان کردند: انقالب 
اســالمی موجب ایجاد جاذبه عمومــی برای جهاد 
و شــهادت در راه خدا شــد و بیش از ۵هزار شهید 
ورزشکار نشــانه های ممتازی از این جاذبه فراگیر و 

اثرگذار هستند.
رهبر معظم انقــالب، محیط کنونــی ورزش را 
متأثر از معنویت شــهدای ورزشــکار دانستند 
و با برشــمردن جلوه هایی از تدیــن و پایبندی 
ورزشــکاران کشــورمان گفتند: حضور بانوی 
ورزشکار بر ســکوی قهرمانی با حجاب اسالمی 
و دســت ندادن با مرد بیگانه، اهدای مدال های 
قهرمانی به خانواده های شــهدا، ســر به خاک 
ســاییدن و ذکر نام ائمه هدی پــس از پیروزی 
و عزیمــت هیأت ورزشــی به زیــارت اربعین، 
پدیده های شگرف و بی بدیلی در دنیای مادی و پر 
از فساد امروز است که برای شناخت اعماق روحی 
و اخالقی ملت ایران باید مورد توجه قرار بگیرند.

نقش برجسته ورزشــکاران در تزریق معنویت 
به جامعه

رهبرمعظم انقالب با اشاره به نقش برجسته چهره ها 
ازجمله ورزشــکاران صاحب نام در تزریق معنویت 
به الیه هــای گوناگون اجتماعــی، گفتند: پایبندی 
ورزشکاران و مدیران ورزشی به مسائل دینی و حضور 
جهادی چهره ها در میادیــن، تأثیر معنوی زیادی بر 

افراد مستعد دارد.

حضرت آیت اهلل خامنــه ای ورزش همگانی را عامل 
سالمت جســم و نشــاط روح و امری الزم و واجب 
برای همه خواندنــد و افزودنــد: ورزش حرفه ای و 
قهرمانی نیز اهمیت زیادی دارد؛ چراکه هم زمینه ساز 
تشویق عموم مردم به ورزش همگانی است و هم مایه 
افتخار ملی است و پیروزی در آن موجب خرسندی 
و سرافرازی همه ملت می شود و به همین علت بنده 
همواره از قهرمانان ورزشی تشــکر می کنم و به آنها 

تبریک می گویم.ایشان با تأکید بر لزوم همراه کردن 
پیروزی فنی در میدان با پیروزی ارزشــی، افزودند: 
اینکه ورزشکار ما به علت مسابقه ندادن با فرستادگان 
رژیم صهیونیستی از مدال محروم می شود، درواقع 
یک پیروزی است؛ چراکه مسابقه دادن به معنای به 
رسمیت شناختن رژیمی غاصب، جالد و کودک کش 
و پامال کردن پیروزی اخالقی به بهای پیروزی فنی و 

ظاهری است که به هیچ وجه ارزش ندارد.

نگذاریم ورزش پلی برای ورود فرهنگ غربی شود
رهبرمعظم انقالب تحریم های ورزشی بعد از جنگ 
اوکراین را موجب رنگ باختن ادعاهای مستکبران 
و دنباله روهای آنها درباره دخالت ندادن سیاســت 
در ورزش دانســتند و گفتند: این قضیه نشــان داد 
هرجا منافع غربی ها اقتضا کند، به راحتی از خطوط 
قرمز خود عبور می کنند.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
ورزشکاران را به حفظ شــرف و آبروی خود و ملت 
و کشور با مراقبت از رفتارشــان در میدان مسابقه و 
خارج از آن، توصیه کردند و افزودند: در گذشته محیط 
ورزشی ما همیشه به نام خدا و ائمه معصومین)ع( و 
جنبه های دینی و اخالقی آراســته بود، اما غربی ها 
سعی کردند همراه با ورزش های جدید، فرهنگ خود 
را نیز وارد کنند که باید ضمن فراگیری و پیشرفت 
در ورزش های جدید، فرهنگ خــود را غالب کنیم 
و نگذاریم ورزش به پلی بــرای ورود فرهنگ غربی 
تبدیل شود.ایشــان همچنیــن از تولیدکنندگان 
فیلم »مستطیل قرمز« با موضوع شهادت جمعی از 
ورزشکاران و تماشاگران در جریان بمباران یک زمین 
فوتبال در استان ایالم در دوران دفاع مقدس، قدردانی 
و تأکید کردند: بیان حقایق با آثار هنری کار الزمی 

است که باید با قوت انجام شود.

ورزش قهرمانی مایه افتخارملی
رهبر معظم انقالب در دیدار دست اندرکاران کنگره شهدای ورزشکارعنوان کردند:

محسنی اژه ای به مقام های مربوطه دستور داد رسیدگی به پرونده عناصر اصلی اغتشاشات را سرعت دهند

پشت پرده اغتشاشات به روایت قاضی القضات 

رئیس قوه قضاییه دیروز در نشست شورای عالی این قوه، 

قضایی
ضمن تشریح پشت پرده اغتشاشــات اخیر و عامالن و 
محرکان اصلی آن، صهیونیست ها، آمریکایی ها و برخی 
کشــورهای اروپایی را در این حوادث دخیل دانســت و خطاب به همه 
جریان ها، گروه ها، جناح های سیاسی و افرادی از عموم مردم که »دارای 
ابهام، ســؤال، انتقاد و اعتراض« هســتند، اعالم کرد آمادگی شنیدن 

پیشنهادها و انتقادهای آنان را از طریق گفت وگو دارد.
براساس گزارشــی که میزان از این نشست منتشــر کرده، غالمحسین 
محسنی اژه ای به این موضوع هم اشاره کرده است که اگر »اشتباه و ضعفی 
از ناحیه ما وجود داشته باشد، از نقطه نظرهای ارائه شده در راستای رفع آنها 

استفاده می کنیم و هیچ ابایی از اصالح و رفع ضعف نداریم.«
وی با اشاره به اتفاق ها و وقایع روزها و هفته های اخیر، به تبیین و تشریح 
زوایای مختلف یک کنش اعتراضی و مسائل جامعه شناختی مرتبط با آن 
پرداخت و بار دیگر تأکید کرد: »باید میان ۲مقوله »اعتراض« و »اغتشاش« 
تفکیک قائل شد؛ قطعا یک کنش اعتراضی شامل آتش زدن قرآن کریم، 
پرچم و ســوزاندن اموال مردم و کشته سازی نمی شــود، بلکه »کنش 

اعتراضی« تعریف و چارچوب ویژه خود را دارد.«

برنامه ریزی پیچیده برای تحریک مردم
رئیس عدلیه همچنین با اشــاره به نقش انکارناپذیر صهیونیســت ها، 
آمریکایی ها و برخی کشــورهای اروپایی در حوادث اخیر کشور، افزود 
که وقتی آنها دریافتند جنگ ترکیبی - تبلیغاتــی و انجام ترور و اعمال 
تحریم های غیرانسانی برای شکست دادن ایران اسالمی کارساز نیست و 
در این جنگ همه جانبه  خود علیه مردم و نظام ایران شکست خورده اند، 
چاره  کار را در تمهید مقدمات برای ناامن کردن ایران یافتند تا کشور را از 

مسیر پیشرفت بازدارند.
محسنی اژه ای با اشاره به شکست های متعدد و پی درپی مستکبران در 
نقاط مختلف جهان اسالم ازجمله یمن، فلسطین، لبنان، عراق، سوریه 
و افغانستان گفت: سردمداران دول و رژیم های متخاصم با جهان اسالم 

برای سرپوش گذاشتن بر شکست های پرشمار خود در برابر ملل اسالمی، 
ناچارند دست به تحرکاتی بزنند و به دروغ وانمود کنند هزینه های گزاف و 

هنگفت  شان نتیجه داده  است.
وی با اشــاره به برنامه ریزی پیچیده تدارک  دیده شده از ناحیه دشمنان 
برای تحریک مردم ایران و همراه کردن آنها با عناصر اصلی اغتشاشات، 
خاطرنشان کرد: دشمن به مقصود خود نرسید و دوباره آدرس غلط دریافت 
کرد. طی روزهای گذشته سردمداران برخی دولت های متخاصم نیز نسبت 
به کاسته شدن از حجم شــعارها و جمعیت اغتشاشگران اظهار تأسف 
کرده اند.محسنی اژه ای با اشاره به مترصد بودن دشمن برای تمسک به هر 
بهانه ای با هدف تهدید امنیت روانی مردم ایران، افزود: امروز دیگر بر همگان 
مبرهن است که فوت یک دختر خانم، که همه ما را متاثر کرد، کامال بهانه 
بوده است. وقتی یک دستگاه رسمی و مسئول )پزشکی قانونی( با اعمال 
نهایت دقت و بررسی همه جانبه و علمی و تخصصی، نتایج ناظر بر علت 
فوت آن مرحومه را به صورت شفاف در اختیار مردم می گذارد، دیگر این 
بهانه از همه سلب شده  است و دیگر کسی که بخواهد هم راستا با دشمن 

تحرکاتی داشته باشد، نمی تواند ادعا کند موضوع را نمی دانسته  است.
وی از عموم مردم که در نقاط مختلف کشــور با برگــزاری تجمع های 
خودجوش، انزجار خود را از عناصر اغتشاشگر اعالم می کنند و به تکریم 
نیروهای حافظ امنیت می پردازند، قدردانی کرد. محسنی اژه ای همچنین 
ضمن قدردانی از مجاهدت  نیروهای حافظ امنیت مردم، به ویژه نیروهای 
فراجا و بسیج، از همکاران قضایی خود نیز در بخش های مختلف به ویژه 
سازمان زندان ها و دادسراها به سبب انجام تالش مضاعف قدردانی و به 
آنان توصیه کرد بیش از پیش نسبت به توطئه های عناصر شیطان صفت 

هوشیار باشند.

دستورهای ویژه قاضی القضات
رئیس قوه قضاییه در این نشست دستورهایی را نیز خطاب به مقام های 
دادسراها در سراسر کشور صادر کرد و از آنان خواست به تکمیل پرونده 
عناصر اصلی اغتشاش ها و عناصر وابسته به خارج، معاندان و ضدانقالب 
و عناصری که به انحای گوناگــون، ازجمله »تســبیب«، »معاونت« و 
»مباشــرت«، زمینه ســاز تهدید امنیت مردم و تخریب و تحریق اموال 

عمومی و خصوصی شده اند، سرعت دهند.
محسنی اژه ای به مسئوالن دادگســتری های سراسر کشور نیز دستور 
داد پرونده های ارسال شده از دادسراها پیرامون عناصر اغتشاشات را در 
دادگاه ها، خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار دهند و در مراحل بعدی در 
مرجع تجدیدنظر یا حسب مورد دیوان عالی کشور نیز، برای رسیدگی 
سریع و دقیق براســاس موازین قانونی به این پرونده ها اقدام شود.وی 
همچنین به مقام های دادسراها و دادگســتری ها دستور داد هر تعداد 
کیفرخواســت یا حکم که پیرامون عناصر اغتشاشات صادر کرده اند را 
با اســتناد به مواد قانونی ناظر بر آنها، از طریق مرکز رسانه قوه قضاییه، 
به اطالع جامعه برسانند؛ چراکه مردم در این رابطه توقع و انتظار بحق 
دارند و می خواهند از سیر و مراحل رســیدگی به پرونده عناصری که 
امنیت  آنان را تهدید و در زندگی و کسب وکارشان اخالل ایجاد کرده اند، 

آگاه شوند.

سخنگوی وزارت امورخارجه عنوان کرد
موضع قاطع ایران در برابر 
»مداخله« و »باج خواهی«

حوادث اخیــر در ایــران، موج  تــازه ای از فضاســازی ها علیه 
جمهوری اســالمی را ازســوی طرف هــای غربــی حاضر در 
گفت وگوهای برجامی به همراه داشته است؛رویکردی که با اعمال 
تحریم های جدید ازسوی آمریکا و »تهدیدهای تحریمی« توسط 
برخی کشــورهای اروپایی توأم شده است.به گزارش همشهری، 
در چنین شــرایطی اما مقام های کشــورمان در روزهای اخیر 
بارها اعالم کرده اند به هیچ  کشوری اجازه مداخله در امورداخلی 
ایران را نمی دهند و حوادث اخیر نمی تواند به اهرمی فشاری در 
دست طرف های غربی درجریان مذاکرات برجامی تبدیل شود. 
برهمین اساس هم بود که ســخنگوی وزارت امورخارجه ایران 
در نشست خبری دیروز خود تأکید کرد با وجود اینکه کشورهای 
اروپایی و آمریکا تــالش می کنند روند مذاکرات را به مســائل 
اخیر در ایران ارتباط دهند، اما تهران مداخله هیچ کشــوری در 
امور داخلی خود را برنمی تابد.ناصر کنعانی با بیان اینکه موضع 
ایران، همچنان پایبندی به مســیر مذاکرات است، تأکید کرد 
جمهوری اســالمی به مســیری که دربرگیرنده توافقی پایدار و 
متضمن منافع اساسی مردم کشور و البته »پایدار« باشد، ادامه 
خواهد داد؛ »این موضع بارها مورد تأکید جمهوری اسالمی قرار 
گرفته و اخیرا در گفت وگوی وزیر امورخارجه کشورمان با نماینده 
عالی اتحادیه اروپا نیز به آن اشاره شد، اما دیدگاه هایی در طرف 
مقابل مطرح شده و برخی صداها را در حوزه غرب، آمریکا یا در اروپا 
شنیده ایم که روند گفت وگوها را با مسائل اخیر داخلی ایران ارتباط 
داده اند و به اشاعه اخبار غلط و نادرست دامن می زنند«.وی با تأکید 
بر اینکه اجازه نمی دهیم کشوری در امور داخلی ایران مداخله کند، 
افزود که موضوع مذاکرات چارچوب روشنی دارد و جزئیات آن 
کامال برای طرف ها روشن است. براین اساس جمهوری اسالمی 
آماده است در همان مسیر، کار را برای دستیابی به توافقی جامع که 
تامین کننده منافع همه طرف ها باشد، پیش ببرد.کنعانی به رفتار 
دوگانه بعضی کشورهای اروپایی در موضوع »حقوق بشر« نیز اشاره 
کرد و گفت آنهایی که دولت ایران را به »عدم خشــونت« توصیه 
می کنند، در کشورهای خود به خشونت طلبان اجازه می دهند هم 
علیه سفارتخانه های جمهوری اسالمی دست به اقدام خشونت آمیز 
بزنند و هم متعرض سفارتخانه های کشورمان شوند؛ مکان هایی که 
بر مبنای کنوانسیون وین، از »مصونیت دیپلماتیک« برخوردارند.

به گفته وی، مدعیانی دم از دمکراسی می زنند و توصیه های اخالقی 
ارائه می کنند که در کشورشان به خشونت طلبان اجازه حمله به 

دیپلمات های جمهوری اسالمی را می دهند.

 سند جدید درباره 
پرونده »مهسا امینی« 

دبیر شورای امنیت کشور با بیان اینکه پس  از بروز حادثه برای 
خانم مهسا امینی و با ابالغ دستور رئیس جمهور برای پیگیری 
موضوع، پیگیری های گسترده ای از دستگاه های مختلف انجام 
شد، گفت: براساس سندی که تاکنون منتشر نشده  است، پدر 
مهسا امینی در اول شهریورماه ۱39۵با مدیرکل تأمین اجتماعی 
کردستان مکاتبه ای داشته که نشــان می دهد وی اظهارکرده: 
»دختر من مریض است و باید همیشه تحت مراقبت باشد و هر ماه 

برای کنترل وضعیت جسمانی به تبریز مراجعه کند«.
به گزارش همشهری، سیدمجید میراحمدی با اشاره به اینکه از 
ابتدا اصرار می شد که مرحومه امینی »هیچ  مشکلی نداشته«، 
اما این سند وجود دارد، افزود: اسناد مختلفی از پرونده پزشکی، 
نامه های اداری و فیلم های بیمارســتان در زمان بستری شدن 
خانم امینی وجود دارد. وی ادامه داد: براســاس فیلم، زمانی که 
بازپرس در بیمارستان حضور می یابد، پدر مرحومه امینی تأیید 
می کند که ضربه ای به سر او نخورده  است. گزارش نهایی ما آماده 
و به وزیر کشور تقدیم شده و نتیجه بررســی ها، مؤید گزارش 

پزشکی قانونی است.
معاون امنیتی وزیر کشور در بخش دیگری از نشست خبری خود 
»کشته سازی« را یکی از پروژه های جدی دشمنان دانست و در 
ادامه با ذکر نمونه ای گفت: جنازه یک دختر لرستانی به اسم مهسا 
را مقابل بیمارستانی در اصفهان انداختند تا تحریک کنند، اما پدر 
این دختر گفت دخترش به دست نیروی انتظامی کشته نشده  
است. تاکنون بیش  از ۲۰نفر به  دست دشمنان درخارج از صحنه 
اعتراض کشته شده اند.میراحمدی به برخی آمارها درباره میزان 
خسارات وارد شــده به اموال  عمومی در جریان آشوب ها اشاره 
کرد و افزود: ۱۷۸بانک تخریب شده یا سوخته  است. به 3۵ مکان 
دولتی نیز خسارت وارد شده؛ 3۰مکان خصوصی هم تخریب و به 

بیش  از 3۰مکان مذهبی حمله شده است.
دبیر شورای امنیت کشــور همچنین با بیان اینکه جز دانشگاه 
شریف که یک هفته غیرحضوری شد، بقیه دانشگاه ها به فعالیت 
خود ادامه می دهند و ۱۰۰درصد مدارس کشور نیز فعال است، 
تأکید کرد که اقدام های خصمانه کشــور حامی شــبکه ایران 

اینترنشنال بی پاسخ نمی ماند.
وی درباره توقیف گذرنامه علی دایــی و چند هنرمند دیگر نیز 
گفت: علی دایی سرمایه کشور است و او را دوست داریم. همانطور 
که برای برافراشته شــدن پرچم جمهوری اسالمی تالش کرده 
همچنان او عزت این پرچم را می خواهد و اتفاقی که افتاد بالفاصله 
اصالح شــد و گذرنامه اش را تحویل دادند. همچنین گذرنامه 

همایون شجریان هم تحویل داده شد.
میراحمدی افزود: کتایون ریاحی احضار شده، اما هنوز خود را 
معرفی نکرده  است. او جرایمی مرتکب شده که باید در دستگاه 
قضایی پاسخگو باشد و مهلت معرفی او تمام شود، دستگاه قضایی 
ورود می کند. وی همچنین با بیان اینکه ورزشــکار بازداشتی 
نداریم، ادامه  داد: به برخی فوتبالیســت ها تذکراتی داده شده، 
مانند حسین ماهینی که بازداشت و به اشــتباه خود پی برد و 
فرصتی برای اصالح اشتباه های خود خواست که این فرصت به او 
داده شد.دبیر شورای امنیت کشور همچنین با بیان اینکه بیش 
 از ۲۰ شهید تقدیم امنیت مردم کرده ایم، تأکید کرد: افرادی که با 
دستور دشمن به صحنه آمده اند، تا زمان محاکمه، آزاد نمی شوند. 
میراحمدی با بیان اینکه در سنندج عناصری از کومله با سالح 
جنگی آمدند، عنوان کرد: آمار ۸۵ کشته در زاهدان واقعیت ندارد 
و به دلیل مسئله »کشته سازی« از سوی دشمن، درحال تفکیک 

آمار کشته ها هستیم.

 روح  هللا متفکرآزاد
نماینده مجلس

نظام، وظیفه دارد هم بستر نقدسازنده 
را فراهم و هم از امنیت و آسایش مردم 
دفاع کند و اجازه ندهد آشوبگران جامعه 
را تخریــب کنند. امــروز کســانی ادعای 
دلسوزی برای مردم ما را دارند که سال ها 
با تحریم های فلج کننده، گرانی دارو را به 

کشور تحمیل کردند./خانه ملت

 حمایت تحریمی انگلیس
 از آشوب در ایران

در ادامه مواضع مداخله جویانه کشــورهای غربی 
و حمایت از اغتشاشــگران، دولت انگلیس اعالم 
کــرد تحریم های جدیدی را علیــه پلیس امنیت 
اخالقی و مقام های ارشد امنیتی و سیاسی ایران 
اعمال کرده  اســت.به گزارش فارس، دراین بیانیه 
ضمن طرح اتهام هایی علیه پلیس امنیت اخالقی 
ایران، آمده: »بریتانیا پلیس امنیت اخالقی ایران را 
به طورکامل و همچنین رئیس آن، »محمد رستمی 
چشــمه گچی« و »حاج احمد میرزایی«، رئیس 
بخش تهران )رئیس پلیس امنیت اخالقی تهران( 

را تحریم کرد«.
در ادامه این بیانیه ادعا شده که »بریتانیا همچنین 
تحریم هایی را علیه ۵ مقام سیاسی - امنیتی مهم 
در ایران به دلیل ارتکاب نقض جدی حقوق بشــر 
اعمال می کند که شامل این افراد است: غالمرضا 
ســلیمانی، رئیس نیروی بســیج سپاه پاسداران، 
حســن کرمی، فرمانده واحد یــگان ویژه نیروی 
انتظامــی فراجا، حســین اشــتری، فرمانده کل 
نیروی انتظامی ایران، لیال واثقی، فرماندار ســابق 
شهرقدس و حســن شــاهوارپور، فرمانده سپاه 

استان خوزستان.
در ادامه این بیانیه، جیمز کلورلی، وزیر امورخارجه 
انگلیس با گرفتن ژســت دلســوزانه مدعی شد: 
»بریتانیا در کنار مردم ایران که شجاعانه خواستار 
پاســخگویی ازسوی دولت شــان و رعایت حقوق 

انسانی خود هستند، می ایستد«. 

نقل قول خبر

اخبار کوتاه

دولت

 خبر

سیاست خارجی

رهبری

هشدار فرمانده کل سپاه به دشمنان ایران
فرمانده کل سپاه پاسداران خطاب به دشمنان آشوب طلب ایران گفت: با همین جوانانی که فریب شما 

را خورده اند، سراغ تان خواهیم آمد؛ ما با همین جوانان انتقام خواهیم گرفت؛ مراقب رفتارتان باشید.
سردار حسین سالمی دیروز در دومین کنگره ملی شــهدای ورزش کشور که در سالن ۱۲هزارنفری 
آزادی تهران برگزار شد، گفت: امروز دشمن سناریویی را درپیش گرفته است و با اقدام های شیطانی از 
طریق رسانه ها، از درون اتاق های فکر در واشنگتن و نیویورک و در برخی کشور های اروپایی و عوامل 
خود در ریاض، درحال تالش برای برهم زدن دستاورد های بزرگ حاصل خون شهیدان است.وی ادامه 
داد: دشمن نمی تواند درخشش های ایران اسالمی را ببیند. دشمنان نمی توانند ایران عبورکننده از فراز 
تحریم ها را ببینند. دشمنان نمی توانند ایران سربلند و عزتمند و ایران فاتح قله های سخت را ببینند. 
سردار سالمی با بیان اینکه عده قلیلی از جوانان کشور تحت تأثیر القائات دشمن قرار گرفتند، عنوان کرد: 
به این جوانان اندک می گویم که دشمن را بشناسید و مهره شطرنج سیاسی دشمن علیه کشور نشوید؛ 
شما نباید پیاده نظام ژنرال های سیاسی دشمنان مان شوید. این دشمنان هرگز خیرخواه شما نیستند و 
آنها را می شناسیم؛ اینها شیطانند.فرمانده کل سپاه پاسداران خطاب به آشوبگران خیابانی گفت: چرا 
در خیابان به بسیجی ها و مدافعان امنیت حمله می کنید؟ چرا افتخار شما مثل افتخار دشمن شده  است؟ 
اگر یک نیروی مدافع امنیت، وطن و اسالم را شهید کنید، آیا می توانید به تاریخ پاسخ دهید؟ چرا اینگونه 
عمل می کنید؟ مگر این نظام جز استقالل، آزاد شدن و جز برای رفع فقر و محرومیت و جز برای پیشرفت 
و امنیت و جز برای رفاه و جز برای مفتخر کردن این  مردم در همه عرصه ها، کار دیگری می کند؟ مگر 
در مقابل دشمنان نایستاده است؟ چرا می خواهید به این ایستادگی آسیب بزنید؟ چرا حرف های حق 
را نمی شنوید و در غوغای باطل و در فضای مه آلود گرفتار شده اید و چرا به ارکان مقدس انقالب و نظام 

اهانت می کنید؟ آیا آمریکا به چیزی غیر از این می اندیشد؟
سردار سالمی ادامه داد: دشمنانی که امروز به شما فرمان می دهند به خیابان ها بریزید و آتش بزنید و 
نیروهای امنیتی و مدافعان امنیت کشور را مورد حمله قرار دهید و آنها را ترور و اقتصاد کشور را متوقف 
کنید، از کشته شدن جوانان لذت می برند و خیرخواه شما نیستند. وی ادامه داد: این همه افتخار، بزرگی، 
عظمت، منزلت و این درخشش سیاسی کشور در نظام بین الملل، قدرت نفوذ منطقه ای جمهوری اسالمی 
و این امنیت مقتدرانه و این آرامش شکوهمند، محصول ریخته شدن خون صدها هزار جوان شهید است؛ 

به صورت آنان چنگ نزنید و مواظب باشید.

مکث

   خبرخوش برای ورزشکارانی که با صهیونیست ها 
مسابقه نمی دهند

رئیس فراکســیون ورزش مجلــس گفت: ورزشــکارانی که از 
رویارویی با رقیب صهیونیستی خود انصراف می دهند، مشمول 
امتیازات و حمایت های مالی مدال آوران می شــوند. به گزارش 
ایرنا، محمدمهدی فروردین افزود: آیین نامه اجرایی مربوط به 

این موضوع تصویب شده و درحال اجراست. 

   زاهدی وفا همچنان سرپرست وزارت کار است
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: تا زمان تعیین وزیر جدید 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همچنان زاهدی وفا سرپرســت این 
وزارتخانه است. به گزارش ایسنا، سیدنظام موسوی گفت: بعد از 
اتمام مهلت 3ماهه سرپرستی زاهدی وفا در وزارت کار، اجازه ای 
از مقام معظم رهبری برای ادامه کار گرفته شــد که براســاس 
شنیده هایم، وی با همان مجوز، همچنان سرپرست این وزارتخانه 

است. 

  پیامی از ایران برای نمایندگان پارلمان های اروپایی
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پیامی 
به همتایان خود در پارلمان های کشورهای اروپایی، به فوت مهسا 
امینی و تحوالت اخیر در ایران اشاره کرد و گفت: اغتشاشگران 
امنیت و جان و مال مــردم مان را به خطر انداختنــد و در اروپا 
روایت هایی بی اســاس و غیرمنصفانه ای درخصوص مدیریت و 
پاسخ نیروی پلیس به وضعیت جاری است، ما آماده ایم شواهد 
بیشتری درباره اغتشاشات در اختیار رسانه ها قرار دهیم. به گزارش 
خانه ملت، وحید جالل زاده دراین پیام با بیان اینکه طی این روزها 
به ویژه در سطح رسانه ای، حدسیات متناقضی مطرح می شود که 
تشخیص درست و غلط و واقعیات و جعلیات را دشوار می کند، از 
اینکه چنین ذهنیتی بتواند بر تعامالت اطمینان بخش و سازنده 
متقابل میان جمهوری اسالمی و سایر کشورها تأثیر منفی داشته 

باشد، ابراز نگرانی کرد. 

 محمد باقری
رئیس ستادکل نیرو های مسلح

اندک صحنه های آشوب در این روزها، 
نمونــه ای از انتحار دشــمن اســت که با 
بســیج امکانــات و بــه مــدد پشــتیبانی 
رسانه ها، جنگ احزاب علیه ملت ایران 
به راه انداخته  و در این جنگ، تفاله های 
ســلطنت طلب، منافقــان کــوردل و 
گروهک های تروریست، عمله  میدانی 

دشمن هستند./فارس

 علی باقری
معاون سیاسی وزیر امورخارجه

در هر زمینه ای کــه اروپا گزینه تعامل و 
همکاری را انتخاب کند، می تواند انتظار 
واکنش مثبت از سوی جمهوری اسالمی 
را داشته باشد. منافع ملت های اروپایی 
اقتضا می کند تا میز گفت وگو برای حل 
و فصل اختالف ها از هر گزینه دیگری در 

دسترس تر باشد./ایرنا
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 درست در قلب شمیران، بنایی در حال احداث است 
که کامال توی ذوق می زند؛ ساختمانی بلندمرتبه که 
ساخت آن در سال 1397شروع شــده و قرار بوده تا 
اواخر سال 1399به پایان برسد. با این حال نه تنها هنوز 
تکمیل نشده، بلکه مشکالت کارگاهی آن همچنان 
محدوده پیرامونی به خصوص 2بنای تاریخی ثبت ملی 
شده را آزار می دهد. برخی می گویند مالک اصلی این 

برج نیمه کاره یکی از مدیران ارشد فوتبال است.
بنای بلندی که از آن صحبت می شود کمی پایین تر 
از میدان قدس و ایستگاه متروی تجریش در خیابان 
شریعتی قرار دارد. هیچ بعید نیست که فوندانسیون آن، 
درست روی سقف بتنی باالی سکوی ایستگاه مترو قرار 
گرفته باشد. بنایی که از بیرون هم می توان به راحتی 
14طبقه رویی را شمرد، اما اطالعاتی از طبقات منفی 
آن در دست نیســت؛ اگرچه گویا پای 8طبقه منفی 
در میان اســت. به عبارتی برای احداث برج، گودی با 
عمق بیش از 40متر ایجاد شده؛ در حالی که ایستگاه 

متروی تجریش، عمق متوسطی به میزان 50متر دارد؛ 
به همین خاطر بسیاری از شــهروندان، به ویژه اهالی 
شمیران، سؤالی بزرگ در ذهن شان شکل گرفته که 

چطور 4سال پیش مجوز ساخت به این بنا   داده اند؟ 
غالمرضا.ف که یکی از قدیمی های ساکن محله تجریش 
به حساب می آید، می گوید: »اینجایی که بنای خاص 
آقای خاص را می ســازند، زمانی شعبه بانک صادرات 
بود. در محدوده شعبه هم درختان زیادی وجود داشت، 
اما بسیاری از درختان به خاطر همین بنا از بین رفته اند. 
چطور   اجازه چنین ساختی را صادر کرده اند؟ تازه من 
از یکی از شورایاران منطقه شــنیده ام در شهرداری 
دوره قبل، مجوز احداث 12طبقه را تبدیل به 14طبقه 
کرده اند!« صحبت های این شهروند باعث شکل گیری 
ســؤالی دیگر می شــود: »اینکه چطور در زمانی که 
شورای عالی شهرســازی در ســال 1395و بعدها با 
همراهی شورای پنجم شهر تهران )شورای پیشین(، 
صدور مجوز برای بلند مرتبه سازی )12طبقه به باال( 
را ممنوع کردند و مدعی جلوگیری از بلندمرتبه سازی 
بودند چنین بنای بلندی شروع به ساخت کرده است؟« 
2راننده تاکسی که در حوالی میدان قدس، در انتظار 

نوبت برای سوار کردن مسافر هستند هم از اینکه چنین 
برجی در حال احداث اســت، اظهار تعجب می کنند 
و می گویند: »وقتی که گودبرداری پروژه انجام شــد، 
هاج و واج به عمق آن نگاه می کردیم. تا حاال چندین 
بار همین خیابان شریعتی در کنار برج، فرورفته است.« 
یکی از آنها می گوید که حصار پروژه اصال مناسب نیست؛ 
»چند وقت پیش تکه بتنی بزرگی پرت شد و شانس 
با عابران و ما همراه بود که به سرمان نخورد.«  کوچه 
باالیــی بلندمرتبه ماجرا، از قدیم نــام »اختصاصی« 
داشته و دور و بَر بنا پر است از دفاتر اداری و خدماتی. 
شناســنامه پروژه به این بزرگی در یک تابلوی بسیار 
کوچک حک شده اســت. در این میان، دیروز موفق 
نشدیم با شــهرداری منطقه یک و ناحیه 7آن ارتباط 
مناسبی بگیریم تا جزئیات بیشتری را اعالم کنند؛ به 
همین خاطر، همشهری از همین طریق اعالم آمادگی 
می کند که آمــاده دریافت اطالعــات صحیح بنایی 
است که در ذهن مردم سؤاالت فراوانی را ایجاد کرده 
است. اگرچه کمیسیون  نظارت و حقوقی و کمیسیون 
معماری و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار همشهری، 

برای بررسی این موضوع اعالم آمادگی کرده اند.

چه خبر از گالبدره؟
یکی دیگر از محدوده های شمال شهر تهران که طی 
یک دهه اخیر به خصوص در فواصل سال های 1395تا 
1400 اسیر ساخت وسازهای غیرمجاز شده محله 
گالبدره به ویژه خیابان های شهید سعیدی و شهید 
زبردست آن است. به همین خاطر، سازمان بازرسی 
شهرداری، کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر 
و شهرداری منطقه یک طی یک سال اخیر پای کار 
آمده اند تا راهکارهای ویــژه ای را برای جلوگیری از 
این ساخت وسازها به اجرا درآورند. مهدی اقراریان، 
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسالمی 
شهر تهران در این خصوص می گوید: »مشکل اصلی 
به افرادی که باندی و شــبکه ای فعالیت می کنند، 
برمی گردد. این سودجویان بعضا از اراذل برای مقابله 
با مأموران شهرداری استفاده می کنند. طبق قانون، 
شــهرداری موظف به برخورد با ساخت وســازهای 
غیرمجاز است، اما مأموران شهرداری ضابط قضایی 
نیســتند و برای چنین اقدامی نیاز به ضابط قضایی 
یعنی نیروی انتظامی اســت. در مجمــوع فرایند 
جلوگیری از ساخت وســاز غیرمجاز طوالنی است 
و امکان برخورد لحظه ای، اغلب فراهم نمی شــود و 
فرصتی برای سودجویان به وجود می آید تا کار خود 
را پیش ببرند.« اقراریان در پاسخ به این سؤال که به 
هرحال شهروندان بسیاری خواستار جلوگیری از این 
روند هستند و باالخره چه کاری باید صورت پذیرد، 
می گوید: »نیازمند ورود دادستانی هستیم. البته راه 
اساسی که امروز شــهر به آن نیاز دارد، شکل گیری 
پلیس شهری است.« او  اعالم می کند که در محدوده 
گالبدره گیت هایی برای کنترل روند و ورود مصالح 
ساختمانی گذاشته شــده، اما مادامی که ابزار الزم 
کنترلی به وجود نیاید، گیت ها پاســخگو نیستند؛ 
هرچند که این کار جلوی روند سودجویی را گرفته 
و کند می کند.اما به هرحال مدیریت شهری به جد، 
بستن دروازه های تخلف در گالبدره را دنبال می کند.  

شهرداری ضابط قضایی نیست
فرداد عدالتخواه، شهردار ناحیه 3منطقه یک تهران 
هم درباره وضعیت گالبدره می گوید: »ما گام به گام 
جلو می رویم تا جلوی تخلفات را بگیریم. گذاشــتن 
گیت ها نخستین گام بوده است.« او نیز ضابط قضایی 
نبودن مأموران شهرداری را یک مشکل جدی عنوان 
می کند و می گوید: » 10 ، 15نفری هستند که منتظر 
کوچک ترین فرصتی اند تا طبقه اضافه احداث کنند. با 
نیروی انتظامی به تفاهم رسیده ایم تا برای کمک به 
شهرداری و کنترل گیت ها بیشتر به ما کمک کنند. از 
همین امروز صبح )دوشنبه 18مهرماه( طرح دیگری 
را شروع کرده ایم. شــهرداری منطقه طرح محدوده 
گالبدره را تهیه کرده که روشن کننده مسیر مقابله با 

ساخت وسازهای غیرمجاز شمال شهر تهران است.«

 پایان تخلف ساخت و ساز 
در شمال تهران

مدیریت شهری بناهایی که در محدوده هایی از منطقه یک تهران با تخلف قدعلم می کنند، را زیر ذره بین برده است

با هدف ایجاد شفافیت و انضباط مالی انجام می شود

تغییر استراتژی بودجه ریزی 
شهرداری  تهران

 مدیــرکل برنامــه و بودجــه 

بودجه
شهرداری برنامه های پیش روی 
این اداره کل در زمینه بازنگری و 
بهبود نظام بودجه ریزی عملیاتی در شــهرداری 

تهران را تشریح کرد.
 بــه گــزارش همشــهری، امیر شــهرابی 
گفت:»استراتژی ما اصالح و بهبود نظام تدوین 
بودجه در راستای ایجاد شــفافیت و انضباط 
مالی است و بنا داریم کنترل و نظارت بر اجرای 
بودجه را در راستای ارتقاي عملکرد سیستم 
افزایش دهیم. حاکمیت انضباط مالی ازجمله 

سیاست های 12گانه شهردار تهران است. 
یکی از برنامه های کالن ما برای پیاده ســازی  
 ایــن سیاســت، ایجــاد تحــول درنظــام

بودجه ریزی درشــهرداری تهران است که به 
شفافیت مالی، عدالت محوری و ارتقای انضباط 
مالی در مجموعه شــهرداری تهــران منجر 
خواهد شد و در مدیریت، کنترل و نظارت بر 
بودجه تمام بخش های شهرداری تهران تحول 
بزرگی ایجاد خواهد کرد. برخی از ردیف های 
بودجــه ای تکراری و مواردی نیــز دارای هم 
پوشانی است که طی سالیان متمادی ایجاد 
شده اند و اکنون نیازمند اصالح و ادغام هستند 

و بنابراین باید بازنگری و ساماندهی شوند.
 او دربــاره مزایــای اجرای این طــرح گفت: 
»مواردی چون اصالح ردیف هــای اعتباری 
هزینــه ای و ســرمایه ای مســتمر و ادغــام 

ردیف هــای اعتباری مشــابه، کاهش حجم 
بودجه شــهرداری تهران، افزایش اختیارات 
مدیــران اجرایــی در انجــام عملیــات و 
هزینه کرد ردیف های اعتبــاری و رفع برخی 
از محدودیت هــای موجود، کاهــش تعداد 
موافقتنامه های شرح عملیات و امکان مبادله با 
کیفیت و محتوای قابل استناد، افزایش کنترل 
و نظارت بر اجرای بودجــه و افزایش انضباط 
و شــفافیت مالــی در هزینــه ای و اعتبارات 
هزینه ای و سرمایه ای مستمر ازجمله مزایای 

اجرای این طرح است.«
شــهرابی از بازنگری در نظام تدوین و نظارت 
بر بودجه ســازمان ها و شــرکت ها خبر داد و 
گفت:»برای رفع چالش های وضع موجود در 
تدوین، اجرا و نظارت بر بودجه ســازمان ها و 
شرکت ها اقداماتی چون تطبیق سامانه مالی 
سازمان ها و شــرکت ها با بودجه مصوب سال 
1401، بازنگــری، اصالح و بهبــود فرم های 
بودجه ســازمان ها و شــرکت ها، ساماندهی 
ردیف هــای اعتباری حقــوق و مزایا، تعریف 
کدینگ مشــترک بودجه برای ســازمان ها 
و شــرکت ها و اتصال آن بــه کدینگ بودجه 
عمومی شــهرداری، اختصاص کــد بودجه 
به تمامــی ردیف هــا برای یکپارچه ســازی  
سامانه های بودجه و مالی و همچنین بازنگری 
و تغییر مدل تخصیص اعتبار در دســتور کار 

قرار دارد.«

حامد فوقانیگزارش
دبیرگروه شهری

لزوم پایه ریزی گفتمانی برای نسلی 
که بهتر از من و شما می داند

 همزمان با بــروز ناآرامی هــا در برخی 
از مناطق کشــور با هدایت رســانه های 
معاند و بیگانه و سوء اســتفاده از برخی 
نارضایتی های داخلی، شاهد تحلیل های 
مختلفی دربــاره حاضــران در اینگونه 
ناآرامی ها با کلیدواژه هایی چون دهه هفتادی و هشتادی، نسل 
زد )z( و دانش آموزان دبیرستانی هستیم؛ حضور هیجانی و 
احساسی عده معدودی از این نسل در ناآرامی ها با پشتیبانی 
رسانه ای گســترده و همه جانبه ای در حال فضاسازی است، 
به گونه ای که شهروندان بی طرفی که این روزها ناآرامی های 
کشــور را از دریچه موبایل و فضای مجازی دنبال می کنند 
شاید باور نکنند که فعالیت عادی در همه مدارس کشور برقرار 
است و غالب دانش آموزان از همین نسل زد یا دهه هشتادی 
بدون توجه به هیاهو و تاکتیک های رسانه ای در حال تحصیل 
هســتند و فضای واقعی و میدانی مدارس کشور با آنچه در 

رسانه ها وایرال می شود، تفاوت معناداری دارد.
به نظر می رسد یکی از تاکتیک های اصلی براندازان در کنار 
جنگ رسانه ای و روانی، مصادره نســلی است که مظلومانه 
و ناجوانمردانه مورد مطامع سیاســی عده ای ســودجو قرار 
گرفته اند؛ نسلی که در برخی رفتارها، رویکردها و حتی پوشش 
و ظاهر تفاوت هایی با نسل گذشــته دارد و با بلوغ و آگاهی 
بیشتری حتی نسبت به گذشتگان مسائل را تحلیل می کند 
و از این رو امکان سوءاستفاده از این نسل برخالف استراتژی 

براندازان، نمی تواند موفقیت آمیز باشد.
البته این نقــد به برخــی از تحلیلگران وارد اســت که چرا 
تحت تأثیر عملیــات روانی و جنگ رســانه  ای دشــمنان، 
بیگانه سازی این نسل را پذیرفته اند، یعنی متأسفانه بسیاری 
از مدیران به دلیل بروز برخــی اختالف نظرها و تفاوت های 
ظاهری به نوعی با پذیرش شکاف نسلی عرصه را منفعالنه به 

دشمن واگذار کرده اند.
 مگر نه این نسل همان نسلی است که تا چندی پیش در خلوت 
خودش سرود سالم فرمانده را از ته دل زمزمه می کرد و یا در 
آئین هایی همچون عزادارای محرم یا مراســم شیرخوارگان 
حســینی حضوری فعال و پررنــگ دارد و هرجا که فعالیت 
فرهنگی هوشمندانه ای تعریف شــده خود را به خوبی نشان 

داده است؟
برخالف عده ای که منفعالنه شکاف نســلی را پذیرفته اند و 
واکنش های سلبی نســبت به این نسل دارند، معتقدم شاید 
این نسل در نحوه رفتار و گفتار و کردار تفاوت هایی با نسل های 
گذشته دارد اما به شدت مستعد وطن دوستی، معنویت گرایی و 
توسعه است. مگر نحوه حمایت و طرفداری نسل جدید و قدیم 
نسبت به یک تیم فوتبال یا رنگ آبی و قرمز شباهتی به هم 
دارد که توقع رفتار کامال مشابه از 2نسل در قبال رویدادهای 
سیاســی، اجتماعی و مذهبی داریم؟ پذیرش تفاوت و تنوع 
به معنای پذیرش تفاوت در آرمان ها و اصول نیست و فرهنگ 
تمدنی ایرانی در بستر جامعه همیشه نســلی آگاه و بالغ را 
پرورش می دهد که در بزنگاه های مهم نقش خود را نشــان 
می دهد؛ نه اینکه بخواهیم به واســطه چند کلیپ موبایلی و 
اعتراضات محدود و هیجانی در تعــداد محدودی از مدارس 

برچسب کلی به آنها بزنیم.
دشمن روی نسل زِد یا دهه هفتادی و هشتادی و دانش آموزان 
برای تبدیل آنها به پیاده نظام ناآرامی های آینده چشم طمع 
دارد، اما بلوغ و آگاهی این نسل ظرفیت مناسبی برای تبدیل 
آنها به شــهروندانی با سبک زندگی غنی اســالمی و ایرانی 
است؛ به شرطی که متولیان امر ضرورت ها و حساسیت ها و 
تفاوت های این نسل را دریابند و با گفتمان و تعامل و افزایش 
نقش و مشارکت آنها، نقشه های دشمن را خنثی کنند. سرشت 
پاک و طینت زالل این نسل مستعد کاشت بذر میهن دوستی، 
معنویت و توسعه اســت و علف های هرزی که این روزها در 
مسیر این نسل قرار می گیرند با قدری تدبیر از بین خواهند 
رفت. نســل جدید را بپذیریم، تفاوت هایش را درک کنیم و 
تردید نکنیم آنها راه و رسم ایران دوســتی و اسالم گرایی را 

خیلی بیشتر از نسل ما می فهمند.
* معاون ارتباطات   اداره کل اداری  و اجرایی شورای شهر تهران

مشکل خاموشی ایستگاه مالصدرا 
برطرف می شود

بنابر گزارش های مردمی، ایستگاه بی آرتی مالصدرا به دلیل 
خرابی چراغ های روشنایی این ایستگاه خاموش است و این 
موضوع مشکالتی برای مردم و مســافران ایجاد کرده است. 
به ویژه اینکه در نیمه دوم ســال هوا زودتر از گذشته تاریک 
می شود؛ آن هم در ساعت هایی که هنوز مسافران زیادی در 
ایستگاه منتظر رسیدن اتوبوس برای رفتن به منزل و دیگر 
مقاصد مورد نظر خودشان هســتند. در ساعت های منتهی 
به شــب هم باتوجه به خلوتی معابر، این تاریکی باعث ایجاد 
حس ناامنی در مسافرانی می شود که در ایستگاه حضور دارند. 
برخالف تصور، مسئول برطرف کردن مشکالت ایستگاه های 
اتوبوس ازجمله ایســتگاه  بی آرتی مالصدرا، شــرکت واحد 
اتوبوسرانی شهرداری تهران نیســت و این شرکت در حوزه 
اجرایی تنها مســئولیت جابه جایی مسافران را برعهده دارد. 
مسئولیت اجرایی برطرف کردن مشکالت و نواقص مربوط به 
ایستگاه ها با شهرداری های مناطق است و شرکت اتوبوسرانی 
این قبیل مــوارد را به معاونت حمل ونقــل ترافیک مناطق 
اطالع رسانی کرده و پیگیری می کند.  با توجه به اینکه ایستگاه 
بی آرتی مالصدرا در محدوده شهرداری منطقه2 تهران قرار 
دارد این موضوع را از طریق معاونــت حمل ونقل و ترافیک 
این منطقه پیگیری کردیم. محمدحســین کریمی معاون 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری منطقه2 از برطرف شدن این 
مشــکل خبر داد و در این رابطه به همشهری گفت: »انجام 
این کار از طریق پیمانکار ناظر انجام می شــود و با توجه به 
این موضوع مشکل پیش آمده را اطالع رسانی کرده ایم و قرار 
است در سریع ترین زمان ممکن این موضوع برطرف شده و 

روشنایی ایستگاه بی آرتی مالصدرا تامین شود.« 

شــهرداری تهــران هم اکنــون ۵۵۴۱ 
کــودک کار را در مراکــز پرتــو دارد. 
شهرداری تهران از اوایل دهه 90تصمیم 
به راه انــدازی مراکــزی گرفت کــه در آن 
امکان آموزش تحصیلــی رایگان همراه 
با ارائه مهــارت زندگی و توانمندســازی 

برای کودکان کار فراهم شود.

5541
کودککار

صبح رویش نیز برای کودکان کار و کودکان 
در معــرض آســیب و آســیب دیده در شــهر 
تهــران فعــال هســتند. مجتمــع خالقیتــی-
مهارتــی و آموزشــی صبح رویش نخســتین 
مدرسه کودکان کار ایران است که تالشش 
تبدیــل کــودکان کار، در معــرض آســیب و 
بازمانده از تحصیل به شهروندانی مطلوب و 

مؤثر برای آینده است.

4
مدرسه

در مناطق ۲۲گانه شهر تهران ۲۷ مرکز 
پرتــو وجــود دارد. این مراکز بــا هدایت 
سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های 
اجتماعــی شــهرداری تهران و از ســوی 
ســازمان های غیردولتــی و متخصــص 

در حوزه کودک مدیریت می شوند.

27
مرکزپرتو

عدد خبر

پیگیری

محمودرضا کبیری*یادداشت

 علی اصغر قائمی
 رئیس کمیته هوشمندسازی شورای 

شهر تهران
موضوع نگهداشــت تجهیزات ترافیکی 
بســیار جدی اســت . چــرا کــه تجهیزات 
فرســوده زیاد می بینیــم. عالوه بــر این، 
دوربین های کنترل ترافیک توسعه جدی 
نکرده اند و این مصادیق نشان می دهد 
کــه در حــوزه هوشمندســازی کنتــرل 

ترافیک ایستایی داشته ایم.

 سیدجعفر تشکری هاشمی 
 رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل 

شورای شهر تهران
در مســیر مناطــق غــرب و جنوب غــرب 
تهــران همچــون مناطــق ۵، ۱۸، ۲۱ و ۲۲ 
زیرســاخت های حمل ونقــل عمومــی از 
گذشــته تاکنــون ضعیــف اســت. در بحث 
ریلــی پیش بینی هایــی در ایــن خصــوص 
شده اما تا طرح جامع ریلی به مرحله نهایی 
برســد، ممکن اســت ســال های طوالنی را 

پیش رو داشته باشیم.
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نرخ بیکاری تابســتان 0.7درصد 

اشتغال
کاهش پیدا کــرده و به 8.9درصد 
رسیده است؛ البته باز هم این تغییر 
تا حدودی ناشــی از افت نرخ مشارکت اقتصادی و 
خروج نیروی در سن کار از بازار رخ داده و بدتر اینکه 
روند آن در استان های مختلف به شدت نوسانی بوده 

است.
به گزارش همشهری، اطالعات منتشرشده از سوی 
مرکز آمار ایران حاکی از این اســت در شرایطی که 
نرخ بیکاری کشور در تابســتان امسال 8.9درصد 
محاسبه شده، همزمان استان هرمزگان نرخ بیکاری 
22.6درصدی را تجربه کرده که 2.5برابر میانگین 
نرخ بیکاری کشــور اســت. در آن ســوی جدول، 
استان زنجان کمترین نرخ بیکاری را داشته و فقط 
5.5درصد از جمعیت فعــال اقتصادی آن در جرگه 

بیکاران قرار گرفته اند.

نمایبیکاریدراستانها
در فصل تابســتان، از مجموع 31اســتان کشور، 
21استان نرخ بیکاری کمتر از نرخ میانگین کشوری 
را تجربه کرده اند و درصد بیکاران آنها نسبت به کل 
جمعیت فعال اقتصادی معــادل 5.5تا 8.7درصد 
بوده است، اما در مقابل، 10استان کشور نیز با نرخ 
بیکاری باالتر از میانگین کشــوری مواجه بوده اند و 
نرخ بیکاری آنها 8.2تا 22.6درصد برآورد شده است. 
بررسی ها نشان می دهد وخیم ترین وضعیت بیکاری 
در تابستان امسال در استان هرمزگان تجربه شده 
که نرخ بیکاری آن با 4.4واحد درصد افزایش نسبت 
به سال قبل، 22.6درصد محاسبه شده است. بعد از 
آن، استان خوزستان قرار گرفته که نرخ بیکاری آن 
با رشــد 1.3درصدی به 15.6درصد رسیده است. 
سومین استان از نظر باالترین نرخ بیکاری نیز استان 
کرمانشاه بوده که باوجود کاهش 0.4درصدی نرخ 
بیکاری آن، همچنــان با بیــکاری 13.6درصدی 
جمعیت فعال مواجه است و در رتبه سوم باالترین 
نرخ بیکاری کشور قرار دارد. به گزارش همشهری، 
در مقابل استان های هرمزگان، خوزستان و کرمانشاه 
که باالترین نرخ بیکاری را در فصل تابستان امسال 
تجربه کرده اند، استان های زنجان، سمنان و مرکزی 
به ترتیب کمترین نرخ بیکاری را داشته اند. طبق اعالم 
مرکز آمار ایران، در فصل گذشته نرخ بیکاری استان 
زنجان با یک درصد کاهش نسبت به تابستان سال 
قبل به 5.5درصد رسیده، نرخ بیکاری استان سمنان 
با کاهش 0.2درصدی 6.3درصد محاســبه شده و 
نرخ بیکاری استان مرکزی با کاهش 1.3درصدی به 

6.4درصد رسیده است.

موفقتریناستانهادرکاهشبیکاری
بررسی استان های کشــور از نظر میزان تغییر نرخ 
بیکاری در تابستان امسال نسبت به تابستان سال 
قبل نشــان می دهد که در این فصل، میزان کاهش 
نرخ بیکاری در 15استان بیش از میانگین کشوری 
بوده و در 16استان کاهش کمتری تجربه شده یا نرخ 
بیکاری آنها افزایش پیدا کرده است. طبق اطالعات 
مرکز آمار ایران، در تابستان امسال، استان های یزد، 
چهارمحال و بختیاری و گیالن بیشــترین میزان 
کاهش نرخ بیکاری را داشته اند؛ به گونه ای که نرخ 
بیکاری اســتان یزد 5.9واحد درصــد کاهش پیدا 
کرده و به 7.7درصد رســیده اســت. همچنین در 
استان چهارمحال و بختیاری، نرخ بیکاری با کاهش 
4.4واحد درصدی به 8درصد رسیده و نرخ بیکاری 
استان گیالن نیز با کاهش 3.8واحد درصدی، روی 

رقم 7.8درصد متوقف شده است.

بیشترینرشدنرخبیکاری
در مقابل استان هایی که در فصل تابستان موفق به 
کاهش چشمگیر نرخ بیکاری شده اند، استان هایی 
هم هستند که نرخ بیکاری شان رشد عجیبی داشته 
است. بررسی داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد 
در تابستان امسال، نرخ بیکاری استان های اردبیل، 
هرمزگان و همدان بیشــترین میزان افزایش را در 
مقایسه با سایر استان ها تجربه کرده است؛ به گونه ای 
که نرخ بیکاری استان اردبیل در این فصل 5.3واحد 
درصد نسبت به تابستان ســال قبل رشد کرده و با 
رســیدن به رقم 11.7درصد، تقریبا دو برابر شده 
است. بعد از آن استان هرمزگان با افزایش 4.4واحد 
درصدی نرخ بیکاری مواجه شــده و باالترین نرخ 
بیکاری کشور معادل 22.6درصد را به خود اختصاص 
داده است. همچنین نرخ بیکاری استان همدان نیز 
با افزایش 2.8واحد درصدی به 9.3درصد رسیده که 
گرچه رقم بسیار باالیی محسوب نمی شود، اما میزان 

افزایش آن در این استان قابل توجه است.

نمایکشوریبازارکار
در تابســتان امســال، جوانان 15تا 24ساله کشور 

همچنان باالترین نرخ بیکاری را در میان گروه های 
ســنی تجربه کرده اند و نرخ بیــکاری آنها باوجود 
کاهش 2.7واحد درصدی، باز هم روی رقم 23درصد 
باقی مانده است. به عبارت دیگر، در تابستان امسال از 
هر هزار جوان 15تا 24ساله ایرانی که به امید اشتغال 
از خانه خارج شده اند، 230نفر موفق به یافتن هیچ 
کاری نشده اند و حتی در هر هفته، 2ساعت نیز کار 

نکرده اند. 
این شــرایط برای گروه ســنی 18تا 35سال نیز با 
شدت پایین تری حکمفرماســت؛ به گونه ای که در 
تابستان امســال از هر هزار نفر متقاضی کار در این 
گروه ســنی، 162نفر بیکار مانده اند و حتی شغل 
موقت نیز پیدا نکرده انــد. در این میان نرخ بیکاری 
فارغ التحصیالن دانشــگاهی نیز بــه 13.2درصد 
رســیده که 1.2واحد درصد کمتر از تابستان سال 
قبل است، اما همچنان در مقایسه با نرخ بیکاری کل 
کشور، شرایط نامساعدی را تجربه می کند. نامتناسب 
بودن آموزش های عالی با نیاز کار از یک سو موجب 
نبود شغل مناسب برای این گروه شده و در مقابل، 
عدم تناسب در دستمزد و  شــأن کار با تحصیالت 
و ســطح انتظارات فارغ التحصیالن نیز سبب شده 
بخشی از اشتغال موجود از ســوی این گروه مورد 

پذیرش قرار نگیرد.

جریاننیرویکاربازارتابستان
آخرین آمارهای رســمی از بازار کار ایران نشــان 
می دهد در فصل تابســتان امســال نرخ مشارکت 
اقتصادی جمعیت در سن کار با 0.1درصد کاهش به 
41درصد رسیده است که معنای آن انصراف بخشی 
از نیروی کار جدید برای ورود به بازار است. این اتفاق 
که در چندین فصل متوالی در بازار کار ایران تکرار 
شــده، چالش جدی برای اقتصاد ایران است که به 
هدررفت سرمایه های انسانی کشور منجر می شود. 
به گزارش همشهری، بررسی بازار کار ایران از زاویه 
ســهم بخش های مختلف، نشــان می دهد که در 
تابستان 1401بخش خدمات با سهم 50.4درصدی 
از بازار کار، همچنان بزرگ ترین بخش از اشــتغال 
اقتصاد ایران را حفظ کرده است و بعد از آن بخش 
صنعت با ســهم 33.8درصدی و بخش کشاورزی 
با ســهم 15.8درصدی قرار گرفته اند. نکته مهم و 
تکان دهنده آمارها این است که در این فصل، بازهم 
اشــتغال بخش کشــاورزی با ریزش قابل توجهی 
مواجه بوده و بیش از 300هزار نفر معادل 1.6درصد 
کل شاغالن خود را از دست داده است که این افراد 
یا به بخش هــای صنعت و خدمات کــوچ کرده اند 
یا به جرگه بیکاران پیوســته اند و یا کال از بازار کار 

خارج شده اند.

نرخ بیکاری تک رقمی در 7 استان
21 استان نرخ بیکاری کمتر از میانگین کشور را تجربه کردند

تأثیر اختالل اینترنت بر کسب وکارها به خصوص در حوزه خدمات، انتظار فعاالن اقتصادی برای بهبود وضعیت تولید در مهرماه را کاهش داده است
نگرانی بنگاه های اقتصادی از دست انداز اینترنتی

شاخص مدیران خرید اقتصاد بعد از نزول 3ماهه، خود را 

کسب وکار
به باالتر از مرز رکود رسانده، اما فعاالن اقتصادی نگران 
این هستند که اختالل اینترنت به خصوص برای بخش 
خدمات دردسرساز شود و این شــاخص دوباره به ارقام پایین تر سقوط 

کند.
به گزارش همشهری، شاخص مدیران خرید )PMI( که در ایران با عنوان 
شاخص شامخ و از سوی مرکز پژوهش های اتاق ایران منتشر می شود، 
یک شاخص پیش نگر اســت که با ارقام یک تا 100محاسبه می شود و 
عدد 50به عنوان حد وســط آن مدنظر قرار می گیرد. بر همین اساس، 
ارقام باالتر از 50واحد در شاخص شامخ به وضعیت رونق و انبساط تعبیر 
می شود و ارقام پایین تر از 50واحد، نشانگر حرکت فعالیت های اقتصادی 
به سمت رکود و انقباض است. این شاخص در شهریورماه بعد از توقف 
روند نزولی 3 ماهه به 52.08رســیده که 4.02واحد باالتر از مردادماه 
اســت، اما پایداری آن در این منطقه نیازمند الزاماتی نظیر دسترسی 
کسب وکارها و جامعه به اینترنت اســت که در 4هفته گذشته شرایط 

بدی را تجربه می کند.

حالوهوایاقتصاد
گزارش شــاخص مدیران خریــد )PMI( کل اقتصــاد، از توقف روند 
نزولی 3ماهه این شــاخص و برگشــت آن به باالی 50واحد حکایت 
دارد؛ هرچند فعــاالن اقتصادی پیش بینی کرده اند کــه با اختالل در 
اینترنت، فعالیت های اقتصادی در مهرماه به خصوص در بخش خدمات 
کاهش یابد. طبق گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران، در شهریورماه 
1401شامخ اقتصاد به 52.08واحد رسیده که باالترین میزان در 3ماهه 
اخیر است، اما همچنان بنگاه های اقتصادی ازنظر موجودی مواداولیه یا 
لوازم خریداری شده برای تولید در شرایط مساعدی قرار ندارند و ازنظر 
فروش محصوالت نیز به واســطه پایین بودن سطح تقاضا با مشکالتی 

روبه رو هستند. 
بررسی شامخ اقتصاد در شهریورماه نشان می دهد در این ماه، شاخص 
میزان فعالیت های کسب وکار افزایش داشته و دلیل عمده آن رشد تولید 
بخش صنعت است که بیشــترین افزایش را در میان 3بخش داشته؛ 

درحالی که بخش ساختمان با رکود شدید روبه روست. همچنین شاخص 
میزان سفارشات جدید مشتریان در شهریورماه پس از 2ماه پیاپی رکود، 
افزایش داشته و به باالترین میزان 4ماهه اخیر رسیده است. البته این 
شاخص در بخش خدمات و کشاورزی با افزایش روبه رو بوده و در بخش 

ساختمان با کاهش همراه شده است. 
در این میان، شــاخص موجودی مواداولیه و لوازم خریداری شــده در 
شــهریورماه همچنان با کاهش روبه رو بوده و باوجود افزایش در بخش 
ساختمان، در بخش صنعت و خدمات و کشاورزی با کاهش شدید روبه رو 
شده است. بنا به گفته فعاالن اقتصادی کمبود شدید نقدینگی و سرمایه 
در گردش دلیل عمده کاهش موجودی مواداولیه است. از سوی دیگر 
شاخص میزان صادرات کاال یا خدمات در شهریورماه کاهش داشته و 
به کمترین مقدار 3ماهه اخیر رسیده که بخشی از آن ناشی از کاهش 
صادرات به عراق به دلیل تعطیالت اربعین بوده و بخشی نیز بنا به گفته 
فعاالن اقتصادی، به دلیل جایگزینی ترکیه با ایران در بازارهای همسایه 
است. اطالعات جمع آوری شده از بنگاه های اقتصادی حاکی از این است 
که در شهریورماه بازهم شاخص قیمت محصوالت و خدمات بنگاه های 
اقتصادی افزایش داشته است؛ درحالی که در مردادماه به یکی از کمترین 
مقادیر 28ماهه اخیر رسیده بود. همچنین شاخص میزان فروش کاالها 
یا خدمات در شهریورماه اندکی در مقایسه با ماه قبل بهتر شده که البته 

همچنان با وضعیت آرمانی بنگاه های اقتصادی فاصله دارد.

نگرانیبنگاههاازاختاللاینترنت
درمجموع، بررسی اظهارات فعاالن اقتصادی در گزارش شامخ اقتصاد 
حاکی از این است که شاخص انتظارات آنها در ارتباط با میزان فعالیت 
اقتصادی در مهرماه همچنان باالتر از 50واحد است و آنها برای بهبود 
وضعیت امیدوار هستند، اما میزان این خوش بینی در مقایسه با مردادماه 
به شــدت افت کرده و از 63.72واحد به 52.47واحد رســیده اســت. 
بررسی ها نشان می دهد باوجود انتظارات خوش بینانه فعاالن اقتصادی به 
بهبود فعالیت ها در بخش صنعت، فعاالن بخش های خدمات، کشاورزی 
و ســاختمان انتظار کاهش فعالیت در مهرماه را دارند و به خصوص با 
اختالل در اینترنت، کاهــش فعالیت ها در بخش خدمات را پیش بینی 

می کنند که 50.4درصد از بازار کار کشور را به خود اختصاص می دهد 
و وضعیت آن تأثیر مستقیمی بر بخش قابل توجهی از خانوارها دارد.

وضعیتبخشصنعت
براساس داده های به دســت آمده از بنگاه های بخش صنعت، شاخص 
مدیران خرید صنعت در شهریورماه به عدد 53.25 واحد رسیده و میزان 
فعالیت های این بخش همانند شــهریورماه ســال های قبل با افزایش 
مواجه شده است. در این ماه، شــاخص مقدار تولید محصوالت بخش 
صنعت نسبت به مردادماه افزایش داشته و طبق انتظار مانند شهریور 
سال های قبل با رشد همراه بوده است؛ هرچند در صنایعی که شاخص 
کل شامخ کاهشی بوده، شاخص تولید هم به شدت کاهش یافته است. 
همچنین شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان نیز نسبت به مرداد 
افزایش داشته، اما همچنان نشان دهنده میزان پایین سطح تقاضاست؛ 
به خصوص در مقایسه با شهریور سال های قبل بســیار کمتر است. از 
سوی دیگر شــاخص موجودی مواداولیه خریداری شده در شهریورماه 
اگرچه نسبت به مرداد کمی افزایش داشته، اما هنوز نشان دهنده کمبود 
مواداولیه است که به عقیده فعاالن اقتصادی به دلیل کمبود نقدینگی 
و عدم ارائه تسهیالت بانکی برای تأمین سرمایه در گردش، بنگاه ها در 

تأمین مواداولیه با مشکل روبه رو هستند. 
در این میان شــاخص قیمت خرید مواداولیه با شیب بیشتری نسبت 
به مرداد افزایش یافته و افزایــش قیمت ها به همراه کمبود منابع مالی 
شرکت ها باعث شده تا با کاهش موجود مواداولیه روبه رو باشند. نکته 
دیگر اینکه شــاخص میزان صادرات کاال در شهریورماه بازهم کاهش 
پیدا کرده؛ البته شــیب آن از مردادماه کمتر است و بخشی از آن ناشی 
از تعطیالت اربعین بوده است. بررسی ها نشان می دهد در شهریورماه، 
شاخص قیمت محصوالت صنعتی با شــیب کمتری نسبت به مرداد 
کاهش داشته است؛ چراکه کاهش قدرت خرید مشتریان باعث شده تا 
همچنان فعاالن اقتصادی باوجود هزینه زیاد نهاده های تولید، محصوالت 
خود را به کمترین مقدار بفروشــند. پیرو همین اتفاق، شاخص میزان 
فروش محصوالت در شهریور نیز همچنان نزولی بوده و کاهش شدید 
قدرت خرید و نقدینگی باعث کاهش مقدار فروش شرکت ها شده است.

نظارتناقصبانکمرکزی
برپرداختوامها

مرکز پژوهش های مجلس با افشای ایراد سامانه متمرکز اطالعات 
تســهیالت و تعهدات بانک مرکزی موسوم به سمات از نظارت 
ضعیف بر پرداخت تســهیالت بانکی رونمایی کرد و نسبت به 
خطر انحراف در تسهیالت و انباشت مطالبات بانک ها به دلیل 
نبود نظارت شــفاف و نظام مند بر رفتار بانک ها هشدار داد. به 
گزارش همشهری، یافته های پژوهشــگران وابسته به مجلس 
نشان می دهد به رغم تالش های صورت گرفته، به تمام تکالیف 

قانونی برای ایجاد سامانه سمات عمل نشده است.
از جمله تکالیفی که تاکنون بر زمین مانده می توان به مواردی 
چون مشروط کردن اعطای شناسه تسهیالت به استعالم ترهین 
از سامانه ثبت الکترونیک اسناد، اخذ استعالم ترهین اوراق بهادار 
از شبکه بانکی و شرکت سپرده گذاری مرکزی و مشروط شدن 
اعطای شناسه تسهیالت به اســتعالم از سامانه ثبت معامالت 
اشــاره کرد و افزون بر اینکه اطالعات قراردادهای وام بانکی و 
همچنین اطالعات درج شده روی سفته های بانکی و گواهی کسر 
از حقوق در سامانه یادشده به صورت کامل بارگذاری نمی شود، 
حتی اخذ وثایق و تضامین متناســب با نتایج اعتبارســنجی 

مشتریان هم جدی گرفته نمی شود.
مرکز پژوهش های مجلــس حتی به طور شــفاف اعالم کرده 
اقدام هــای بانک مرکزی برای پیاده ســازی ســامانه متمرکز 
تســهیالت بانکی با وضعیت مطلوب، فاصله معنــاداری دارد؛ 
ازجمله اینکه برخی تســهیالت پرداختی، ازجمله کارت های 
اعتباری مرابحه، ثبت نمی شوند و برخی بانک ها آشکارا دست به 
تخلف می زنند و حاضر به ثبت تسهیالت پرداختی به مشتریان 
نمی شوند و داده های ثبت شده به واسطه نبود صحت سنجی و 
تقاطع گیری در بانک مرکزی قابل استناد نیست. این گزارش 
نشان می دهد سامانه های مربوط به اعتبارات بانکی نظیر سامانه 
مربوط به ضمانتنامه ها و تسهیالت، یکپارچه نیستند و اطالعاتی 

چون وضعیت اقساط پرداختی هم به درستی ثبت نمی شوند.

ریسکدرکمینبانکها
بازوی تحقیقاتی مجلس با اشــاره به ریســک های در کمین 
بانک ها ناشی از پرداخت تسهیالت می گوید: یکی از مهم ترین 
ریسک های بانکی، ریسک اعتباری یا ریسک ایفا نشدن تعهدات 
تسهیالت گیرنده است و شرط الزم موفقیت بانک ها در مدیریت 
ریسک اعتباری دسترسی به اطالعات اعتباری صحیح و موثق 
از متقاضیان تســهیالت و تعهدات بوده و در ســایه دسترسی 
به اطالعات صحیح و قابل اعتماد اســت که بانک ها می توانند 
مشتریان خوش حساب را تشــخیص داده و از این رو بر ریسک 
اعتباری فائق آیند. افزون بر اینکه با تکمیل ســامانه سمات و 
رفع ایرادهای آن، می توان انتظار داشت که مطالبات غیرجاری 
بانک ها به صورت محسوس کاهش یابد. زیرا یکی از روش های 
پیشــگیری از ایجاد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و کاهش 

ریسک اعتباری شناسایی اهلیت اعتباری مشتریان است.
این تحقیق نشــان می دهد: شــکاف اطالعاتی موجود میان 
بانک ها به عنوان وام دهنده و گیرندگان تسهیالت بانکی باعث 
پرداخت تسهیالت به افراد فاقد اهلیت و اعتبار شده و بانک ها 
را با خطر نکول یا بازنگشــتن اصل و سود تسهیالت پرداختی 
مواجه می سازد و در عمل دسترسی مشتریان خوش حساب به 
تسهیالت، سخت تر می شود. مرکز پژوهش های مجلس توضیح 
می دهد: هنگامی که بانک بخواهد تســهیالتی پرداخت کند، 
تنها بخشــی از اطالعات را دارد که فرد متقاضی وام ارائه کرده 
و بســیاری از اطالعات الزم در اختیار بانک قــرار نمی گیرد و 
راستی آزمایی ادعای مشتریان درباره پرداخت به موقع اقساط 
تسهیالت با مشکل مواجه می شود چرا که متقاضی تسهیالت 
متمایل است تا مشخصات ریسک خود را به درستی نشان ندهد؛ 
این در حالی اســت حتی زمانی که متقاضی تســهیالت، فرد 
صادقی هم باشد، بانک ها باید ادعای او را مورد ارزیابی قرار دهند.

قانونچهمیگوید
براســاس ماده 37آیین نامه پیشــگیری از انباشت مطالبات 
غیرجاری بانک ها، بانک مرکزی باید از طریق سامانه سمات بر 
فرآیند اعطای تســهیالت بانکی نظارت کند تا بتواند به صورت 
سیستمی، به اطالعات تســهیالت و تعهدات دریافتی توسط 
اشــخاص حقیقی و حقوقی دسترسی داشته باشــد. افزون بر 
اینکه بانک ها باید نسبت به همگام ســازی سامانه های داخلی 
خود به گونه ای عمل کنند که به لحاظ فنی امکان ارسال آنالین 
اطالعات تســهیالت و تعهدات و اخذ شماره پیگیری از سامانه 
سمات در مرحله قبل از اعطای تسهیالت یا ایجاد تعهدات وجود 
داشته باشد. قانون برنامه ششم توسعه هم بانک مرکزی را مکلف 
می سازد در سال اول اجرای قانون برنامه با استقرار سامانه های 
نظارتی برخط، زمینه نظارت مســتمر را در نظام بانکی فراهم 
سازد؛ به نحوی که امکان کشــف خطاها و تخلف های احتمالی 
قبل از وقوع ایجاد شود و با استعالم های آنالین از جمله وضعیت 
اعتباری مشتریان، بدهی مالیاتی و نظایر آن از مراجع ذیربط را 

فراهم سازد تا ریسک بانک ها کمتر شود.

فاصلهبانکهاتانظارتمطلوب
براساس قوانین و مقررات موجود، بانک ها باید پس از بررسی های 
اولیه و موافقت با اعطای تسهیالت نسبت به اخذ شناسه پیگیری 
تســهیالت از بانک مرکزی اقدام کنند و نهاد ناظر بر بازار پول 
هم باید به صورت سیستمی نسبت به بررسی شرایط متقاضی 
تسهیالت و احراز عدم ممنوعیت آن با استعالم از سایر سامانه ها 
درصورت احراز شرایط، نسبت به ارائه شناسه پیگیری تسهیالت 
اقدام کند. بانک ها هم پس از دریافت شناسه پیگیری، اطالعات 
تکمیلی تسهیالت و تعهدات را به همراه شناسه پیگیری دریافتی 
برای سامانه سمات ارســال خواهند کرد و این سامانه به عنوان 
بانک اطالعات جامع تسهیالت و تعهدات، اطالعات مربوطه را 
جمع آوری و بین شبکه بانکی به اشتراک می گذارد. به این ترتیب 
بانک ها وظیفه دارند قبل از ارائه تسهیالت و تعهدات، وضعیت 
مشتریان را در سامانه سمات اســتعالم کنند و درصورتی که 
مشتری براســاس مقررات مربوطه بدحساب شناخته شود، به 

ارائه تسهیالت و تعهدات به او مجاز نیستند.

دوربرگردانبانکها
بازوی تحقیقاتی مجلس با اشاره به رشــد 72درصدی صدور 
کارت های اعتباری در بانک ها در نیمه نخست سال 1400فاش 
می سازد، تسهیالت اعطایی که بانک ها در قالب کارت اعتباری 
می پردازند در سامانه سمات ثبت نمی شــوند، بلکه در سامانه 
دیگری به نام مکنا یا همان مرکز کنترل نظارت اعتباری تجمیع 

می شوند و این یک نقص جدی به شمار می رود. 

زمینبرایهمه
رستم قاســمی، وزیر راه و شهرسازی، بار 
دیگر وعده واگذاری زمین به مردم در تمام 
استان ها برای ساخت منازل یک طبقه و 
زندگی راحت را داده اســت. امید که این 
وعده محقق شود تا ساکنان کالنشهرها هم مجبور نباشند در 
آپارتمان های بلندمرتبه احداث شده در بیابان های اطراف شهر 

ساکن شوند، اما آیا می شود؟
قانون جهش تولید مسکن، دولت را مکلف کرده تا سال 1404 
ساالنه برای تولید حداقل یک میلیون واحد مسکونی برنامه ریزی 
کند و دولت سیزدهم برای اجرای این قانون، نهضت ملی مسکن 
را به راه انداخته است. رستم قاســمی از همان ابتدا اعالم کرد 
بنا به زمان بــر بودن روند تولید مســکن، متولیان نهضت ملی 
مسکن، در سال نخست نهضت، کلنگ بیش از 2میلیون واحد 
مسکونی و 2سال نخست نهضت عملیات اجرایی کل 4میلیون 
واحد مسکونی را آغاز کنند تا امکان بهره برداری از این واحدها 
تا ســال چهارم دولت وجود داشته باشد. حاال، یک سال از عمر 
دولت گذشته و نهضت خانه سازی نیز یک ساله شده است، اما 
نه تنها اجرای عملیات اجرایی واحدهای نهضت ملی مسکن به 
وعده وزیر راه نرسیده، بلکه همچنان تأمین زمین موردنیاز برای 
احداث این واحدها نیز از حــدود 1.7میلیون واحد فراتر نرفته 
است؛ البته، همین زمین تأمین شــده نیز نتیجه پیگیری های 
مداوم دولــت و به خصوص شــخص وزیر راه و شهرســازی و 
ایستادگی آنها در مقابل دســتگاه های کارشکن بوده، اما نکته 
اینجاست که هنوز نهضت ملی مســکن در بحث زمین دارای 
مشکل است و وزیر راه و شهرسازی در حالی برای چندمین بار 
وعده اعطای زمین به متقاضیان برای احداث مسکن ویالیی یک 
طبقه را می دهد که حتی کلنگ زنی پروژه های بلندمرتبه نهضت 

ملی مسکن نیز طبق برنامه پیش نمی رود.

کشتوکارنظممیگیرد؟
خبر:ســرانجام وزارت جهادکشاورزی پس از 
سال ها از طرح الگوی کشت رونمایی کرد به این امید 
که تولید در بخش کشــاورزی نظم بگیرد و امنیت 
غذایی مســتحکم شود. براســاس این سند کشت 
محصوالت استان ها در سال زراعی 1401-1402 
مشخص شــده و از این به بعد وزارت کشاورزی به 
کشــاورزان می گوید که چه محصولی را کجا و به 
چه میزان بکارند که در فروش آن به مشکل برخورد 
نکنند و به اصطالح محصول شان روی دستشان باد 
نکند و از ســوی دیگر وزارتخانه یادشده براساس 
این الگــو، می تواند پیش بینی کند در طول ســال 
چه میزان محصول کاشــت و برداشت خواهد شد. 
مجتبی خیام نکویی معاون وزیر جهادکشــاورزی 
می گوید: طرح الگوی کشت موضوع فرا قوه ای است 
و به جز نقش آفرینی قوه مقننه و اجرایی، اتحادیه ها، 
بخش خصوصی و غیره هم باید در اجرای این طرح 

دخیل باشند. 
نقد: اگر دولت مصمم اســت تا به کشت و کار 
در بخش کشاورزی نظم دهد، نباید به ابالغ سند یا 
الگوی کشت دلخوش باشد. ضرورت ایجاب می کند 
یک گفت وگوی فراگیر با فعاالن بخش کشاورزی هم 
در بخش سنتی و هم صنعتی انجام گیرد تا آنها قانع 
شوند وبراســاس این الگو گام بردارند. بدیهی است 
که کشاورزان و فعاالن این بخش استراتژیک دنبال 
سودآوری هستند و واقعیت این است که بازده بخش 
کشاورزی نســبت به دیگر بخش ها پایین است و 
همین مسئله تغییر الگوی کشت را با ناهمواری های 
جدی مواجه می سازد. چنان که تغییر الگوی کشت 
نیازمند ســرمایه گذاری های جدی است و دولت و 

مجلس باید مشوق های الزم را درنظر بگیرند. 

چهره روز

خبر

نقد  خبر

گزارش

برندگاننوبلاقتصاد۲۰۲۲

3خبره بانکــی از ایاالت متحــده آمریکا، برنــده جایزه نوبل 
اقتصاد2022 شــدند. بن برنانکی، رئیس اســبق فدرال رزرو 
آمریکا، داگالس دایموند و فیلیپ دیبویگ 3برنده جایزه نوبل 
اقتصاد امسال هستند. این جایزه بابت توسعه دانش درباره نقش 
بانک ها به ویژه طی بحران های مالــی به این 3خبره بانکی دنیا 

داده شده است.
 بن برنانکی آمریکایی 69ساله از سال 2006 تا 2014 ریاست 
فدرال رزرو را بر عهده داشت و اکنون به عنوان همکار برجسته 

دانشگاه بروکینگز در رشته اقتصاد مشغول به فعالیت است.
داگالس دایموند 69ســاله آمریکایی نیز استاد مالی دانشکده 
کسب وکار بوث شیکاگو است؛ او در مطالعه واسطه گرهای مالی، 

بحران های مالی و نقدینگی تخصص دارد. 
فیلیپ دیبویگ 67ســاله نیز یک اقتصاددان آمریکایی است 
که دروس بانکداری و فایننس را در دانشگاه واشنگتن تدریس 

می کند.
هیئت داوران نوبل اعالم کرد که این سه نفر »به طور قابل توجهی 
درک ما را از نقش بانک ها در اقتصاد، به ویژه در زمان بحران های 
مالی و همچنین نحوه تنظیم بازارهای مالی بهبود بخشیدند.« 
در ادامه این بیانیه تاکید شده که یک یافته مهم در تحقیقات این 
سه نفر این است که چرا اجتناب از سقوط و ورشکستگی بانک ها 
حیاتی است و بر همین اساس، آنها توانایی ما را برای اجتناب از 

بحران های جدی افزایش داده اند.
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 معاون پرستاری وزارت بهداشت از نهایی شدن اجرای 
قانون تعرفه گذاری جدید برای خدمات پرســتاری 
و افزایش حقوق پرســتاران در هفته های آتی خبر 
داد و گفت: گرچه قرار بود اجرای این قانون تا پایان 
شهریورماه عملیاتی شود، اما وجود برخی مشکالت 
مانع از انجام این کار شــد. البته این نخستین باری 
نیست که اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری جدید 
برای خدمات پرســتاری به تأخیر می افتد؛ چرا که 
پرستاران حاال 15سالی می شــود که چشم به راه 
اجرایی شدن این قانون هستند. عباس عبادی، معاون 

پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
کشور هم با اشاره به تصویب این قانون در سال1386 
گفت: متأسفانه قانون در همان سال اجرایی نشد و 
از دولتی به دولت دیگر موکول شــد. گرچه محمد 
شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار اواخر سال گذشته 
اعالم کرده بود پرستاران برای سال1401 هم منتظر 
اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری نباشند؛ 
چون وزارت بهداشت اعتبار موردنظر برای اجرایی 
شدن قانون را به ســازمان برنامه و بودجه پیشنهاد 
نداده است، اما حاال معاون پرستاری وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی از ردیف اعتباری بالغ بر 
5هزار میلیارد تومان در ردیــف بودجه های وزارت 
بهداشت به این امر خبر داده و اعالم کرده است که 
این مهم در ســایه پیگیری های دولت سیزدهم و 

مساعدت مجلس، رئیس جمهور و تأکیدات رهبری 
صورت گرفته است.

اعتماد پرستارها از بین رفته
علی اکبر ویسی، رئیس دانشکده پرستاری کرمانشاه 
و عضو شورای عالی پرستاری کشــور هم با انتقاد از 
طوالنی شدن روند اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات 
پرســتاری در گفت وگو با همشــهری گفت: گرچه 
از تصویب این قانون در ســایه پیگیری تشکل های 
مردمی پرســتاری و ورود مقام معظم رهبری حدود 
15ســال می گذرد، اما ما جامعه پرستاران همچنان 
امیدوار به اجرای آن هستیم؛ چراکه معتقدیم اجرایی 
شــدن این قانون و پرداخت حق و حقوق پرستاران 
متناســب با خدماتی که ارائه می کنند، بزرگ ترین 

خدمت به جامعه و مردمی است که در مراکز درمانی 
و بیمارستانی خدمات پرستاری را دریافت می کنند.

این عضو سازمان نظام پرستاری کشور در ادامه تأکید 
کرد: حاال که بعد از 15ســال تأخیر قرار است قانون 
تعرفه جدید خدمات پرستاری اجرا شود، انتظار داریم 
که به صورت کامل و جامع انجام شود تا بتواند امید و 
سرزندگی را در میان پرستاران احیا کرده و باعث شود 
که این قشر با روحیه باال و توان مضاعف در پست های 
خود حاضر شوند و موجبات ارتقای خدمات بهداشت 

و درمان به مردم را فراهم کنند.
او این نکته را هم یادآور می شود که عدم  اجرای این 
قانون نتیجه ای جز مهاجرت پرســتاران در ســایه 
مشوق های دهان پرکن کشــورهای دیگر را ندارد و 
این رسالت وزارت بهداشــت و دولت است که مانع 
مهاجرت نیروهای نخبــه و تحصیلکرده خود در هر 
رشته ای شوند. اگرچه ویســی می گوید وعده های 
15ساله برای اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری جدید 
خدمات پرستاری دیگر پرستاران را به این وعده وعیدها 
بی اعتماد کرده اســت؛ اما عبادی، معاون پرستاری 
وزارت بهداشــت علت این تأخیرات را فراهم نبودن 
زیرســاخت های اجرایی این قانون برشمرد و افزود:  
قانون »تعرفه گذاری خدمات پرســتاری« نیازمند 
تأمین زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری بود. 
دستورالعمل رسیدگی به اسناد تعرفه های خدمات 
پرستاری ازجمله زیرساخت های نرم افزاری توسط 
بیمه تدوین و ابالغ شــد و ازجمله زیرســاخت های 
سخت افزاری آن هم آماده سازی  سیستم محاسباتی 
اتوماسیون الکترونیک است که این هم خوشبختانه 
مهیا شده و احصای درآمد نیز درحال صورت گرفتن 

است.

اجرای قانون به نفع مردم است
حسینعلی شــهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت 
مجلس نیز با ابراز خرسندی از نزدیک شدن به اجرای 
قانون تعرفه گذاری خدمات پرســتاری گفت:  قانون 
تعرفه گذاری خدمات پرستاری پس از حدود 15سال 
بی تفاوتی دولت ها و وزرای مختلف و اجرا نشدن، با 
تالش های وزارت بهداشت و مجلس یازدهم در حال 

اجرایی و عملیاتی شدن است.
او با بیان اینکه 5هزار میلیارد تومان اعتبار در الیحه 
بودجه1401 به اجرای قانون تعرفه گذاری پرستاری 
اختصاص یافت، افــزود: این قانون در ســال1386 
تصویب شد، اما طی این ســال ها دولت ها آن را اجرا 
نکردند. شهریاری افزود: امید است با اجرایی شدن این 
قانون مطالبات بحق پرستاران پرداخت شود و شرایط 
کار برای آنها بهبود یابد که این شــرایط قطعا به نفع 
سیستم بهداشت و درمان کشور است؛ چراکه خدمات 
پرستاری بخش قابل توجهی از خدمات وزارت بهداشت 

و درمان در مراکز درمانی را شامل می شود.

افزایش حقوق پرستاران 
به زودی

بعد از 15سال تأخیر، سرانجام قانون تعرفه گذاری جدید خدمات پرستاری اجرایی می شود

باقری مطرح کرد
حضور ۷۴۰ هزار دانش آموز در جشن تکلیف امسال

 مدیرکل قرآن، عترت و نماز 

آموزش
وزارت آموزش و پرورش گفت: 
محتوای متنی و رسانه ای در 
رمزینه های کتب درســی بارگذاری خواهند 

شد.
میکائیل باقری در نشست خبری برنامه طرح 
نور چشم که با محوریت موضوع نماز برگزار 
می شــود؛ گفت: برای همه معلمین مدارس 
به ویژه معلمین دانش آموزانی که در آســتانه 
سن تکلیف هستند دوره های آموزشی برای 
تدریس نماز برگزار می شــود. همچنین در 
تالشیم تا از ظرفیت کتب درسی برای تبلیغ 
نماز استفاده کنیم. در همین راستا همکاران 
من تمام کتب درسی چند سال اخیر را بررسی 
کردند و هر مطلبی کــه در حروف نماز وجود 
داشت استخراج نموده و تولیدات رسانه ای و 

مکتوب مکمل تولید کردند.
مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و 
پرورش افزود: محتوای متنی و رســانه ای در 
رمزینه های کتب درســی بارگذاری خواهند 
شــد و معلمان بزرگوار می تواننــد به عنوان 
یک محتوای مکمل آموزشــی از آن استفاده 

کنند. به عنوان مثال اگر در پایه دوم دبستان 
نماز 2 رکعتی آموزش داده می شود یا در پایه 
سوم وضو آموزش داده می شود؛ در سال های 
تحصیلی گذشته تنها عکس و متن در کتاب 
درسی بود اما امســال آموزش نماز به صورت 

رسانه ای هم تولید معتبر شده است.

فاطمه عسگری نیاگزارش
روزنامه نگار
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 رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی
 اعالم کرد

گالیه داروخانه ها  از برخی بیمه ها
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با بیان اینکه 
علت بخش عمده ای از کمبودهای دارویی، نبود نقدینگی شرکت ها 
و پرداختی شان در گمرک است، گفت: برای همه ارزهایی که از 
ترجیحی به نیمایی بدل شــد، ارزش افزوده در ابتدای سال یک 
درصد شــد، اما ما بعد از 7ماه هنوز درگیر مکاتبات درباره ارزش 

افزوده ۹درصدی دارو هستیم و تا این لحظه به جایی نرسیده ایم.
او افزود: البته بخشی از این کارها با وجود پیگیری های متعدد 
هنوز مغفول مانده است. بعد از 7ماه دارویی که کاالی استراتژیک 
است، هنوز صنعتش استراتژیک دیده نمی شود. بحث ارز نیمایی 
در حوزه دارو، یعنی کاهش قیمت مصرف کننده به نفع بیمار. برای 
همه ارزهایی که از ترجیحی به نیمایی بدل شد، ارزش افزوده در 
ابتدای سال یک درصد شــد، اما بعد از 7ماه ما درگیر مکاتبات 
درباره ارزش افزوده ۹درصدی دارو هســتیم و تا این لحظه به 

جایی نرسیده ایم.
عبده زاده ادامه داد: ریشه بســیاری از کمبودها، در صنعت دارو 
نیست بلکه در قوانین و مقرراتی است که در دولت و مجلس تعیین 
می شود. در هیچ کجای دنیا صنعتی را نمی بینید که التماس کند 
تا برای دریافت تسهیالت در جهت تامین دارو و بانک های عاملش 
تسهیالت و حد اعتباری قبلی را تامین نکنند. ما هنوز در بحث بانک 
مرکزی به شدت مشکل داریم. درخواستمان از بانک مرکزی این 
است که همان دستورالعمل های قدیم را تمدید کند. شرکت های 
ما نمی توانند حد اعتباری قبل را دریافت کنند. انتظار داریم هم در 
بحث ارزش افزوده، هم تامین نقدینگی و هم در تعرفه ماشین آالت 

خطوط تولید کمک شود.
او در ادامه گفت: در بحث دارویاری داروخانه ها گالیه مندی های 
زیادی به ویژه در زمینه بیمه تامیــن اجتماعی و بیمه دی دارند. 
ســازمان تامین اجتماعی به رغم وصول مطالبات ماهانه اش، به 
تعهدش درخصوص داروخانه ها به موقع عمل نمی کند. بیمه دی 
که متولی بیمه ایثارگران است، باالی 7ماه است که مطالباتش را 
پرداخت نکرده است. البته از بیمه سالمت و بیمه نیروهای مسلح 

تشکر می کنیم که به موقع تعهداتشان را پرداخت می کنند.
عبده زاده همچنین گفت: انتظار ما این اســت که داروی به موقع 
و با قیمت مناســب برای مردم تامین کنیم. صنعت داروسازی 
کشور خواسته مشخص اش توسعه، بازسازی و نوسازی صنعت با 
هدف توسعه صادرات، تراز تجاری مثبت، ارتقای کیفیت و تامین 
داخل است. برای این کار حداقل بودجه و چارچوبی نیاز دارد که در 
بودجه1402 دیده شود. در بحث بیمه ها هم انتظار داریم که بحث 

چرخه دارویی کشور به سرانجام برسد.
در این مراســم از آمارنامه دارویی هم رونمایی شد و گزارش شد 
که مطابق آمارنامه فروش داروی شرکت های پخش سراسری در 
ســال1400، مبلغ کل فروش دارو در این سال معادل 63.5هزار 
میلیارد تومان بوده است. این عدد در سال13۹۹ بالغ بر 35هزار 
میلیارد تومان بوده است. بر این اساس بازار دارویی در سال1400 
در مقایسه با 13۹۹ رشدی 81درصدی تجربه کرده است. همچنین 
مطابق آمارنامه دارویی سال13۹۹ ســهم ریالی داروهای تولید 
داخل از کل بازار 85درصد بوده  که این عدد در ســال1400 به 
87درصد افزایش یافته است. در عین حال سهم داروهای بیولوژیک 

در بازار دارویی 13درصد از کل آمارنامه بوده است. / ایسنا

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور اعالم 
کرد:

رد دیون سازمان تأمین اجتماعی از 
طریق واگذاری فوری سهام

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تصمیماتی در زمینه 
رسیدگی به وضعیت صندوق تامین اجتماعی اتخاذ شد.

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بررسی موضوع رد دیون دولت به 
سازمان تامین اجتماعی مقرر کرد در اجرای تبصره2 قانون بودجه 
سال1401 کل کشور، اقدامات الزم برای واگذاری سریع تر سهام 
دولت و فروش آن به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز ســازمان 

تامین اجتماعی انجام شود.
در این جلسه که به ریاست ســیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 
برگزار شد، موضوع تمدید مهلت مجوز تسهیالت ارزی صندوق 
توسعه ملی برای تکمیل راه آهن چابهار به زاهدان مطرح و مقرر شد 
اقدامات الزم در این راستا انجام شود، تا این طرح مهم ملی هرچه 

سریع تر به بهره برداری برسد.
در ادامه جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزارت امور 
اقتصادی و دارایی برای سرعت بخشــیدن به ترخیص کاالهای 
اساسی از گمرکات کشور پیشنهادهایی مطرح کرد که مقرر شد 

با هماهنگی دستگاه های مسئول پیگیری و اجرایی شود./ ایلنا

عسکری اعالم کرد؛
تولید بیش از ۴میلیون و۶۰۰هزار 

سرنگ در هفته گذشته
مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی از تولید بیش از 4میلیون و600 
هزار سرنگ در مجموعه سازمان تدارکات پزشکی در هفته گذشته 
خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عســکری با اشــاره 
به اهم تولیدات این مجموعه در هفته گذشــته گفت: ســازمان 
تدارکات پزشکی در راستای تولید سرنگ و تأمین نیاز کشور تالش 
قابل توجهی دارد و تولیدات خوبی در هفته گذشته برای رفع نیاز 
جامعه بیمارستانی انجام شده اســت. وی افزود: بر همین اساس 
سرنگ 5میل با سرسوزن جی22 به تعداد یک میلیون و440 هزار 
عدد، سرنگ 2میل با سرسوزن جی23 به تعداد یک میلیون و728 

هزار عدد در این بازه زمانی تولید شده است.
این مقام مسئول در جمعیت هالل احمر ادامه داد: بر همین اساس، 
سرسوزن دندانپزشکی پایه کوتاه به تعداد 720هزار عدد، سرنگ 
5میل 3تکه با سرسوزن جی22 به تعداد 288هزار عدد و سرنگ 
2میل 3تکه جی23 به تعداد 432هزار نیز در هفته گذشته تولید 
شد. عسکری خاطرنشان کرد: سازمان تدارکات پزشکی در مجموع 
در هفته گذشــته 4میلیون و608 هزار انواع سرنگ تولید کرده و 
با اســتفاده از تمام ظرفیت ها در زمینه تولید تجهیزات پزشکی 

فعالیت می کند.

 دکتر بهرام دارایی
 رئیس سازمان غذا و دارو 

مصــرف دارو در دوران کرونــا افزایــش 
بســیاری داشــت کــه ســهم رمدســیور 
در ســبد دارویــی کشــور در ایــن مــدت 
حدود6هزار میلیارد تومان بوده است. در 
مجموع فشار زیادی به صنعت وارد شد، 
اما اکنون کنترل آن با اصالح سیاســت 
غلط ارزی دارو همراه شده است. امسال 
نزدیــک 6۰ تا ۷۰درصــد افزایش مصرف 

سرم در کشور داشتیم./ایسنا

 محمد نصیری
 معاون امور فرهنگی و اجتماعی 

سازمان بهزیستی کشور
کاهــش نــرخ مرگ ومیــر کــودکان، ارائــه 
مراقبت هــای بهداشــتی اولیــه در تمــام 
نقــاط کشــور، ریشــه کنی فلــج اطفــال، 
گسترش سطح آموزش در مقاطع مختلف 
تحصیلی، افزایش نرخ ثبت موالید، اهتمام 
دولت بــرای کاهش ســوءتغذیه کــودکان،  
موید بهبود شرایط کودکان در ایران است.

نقل قول خبر

راه اندازی ۴۰ هزار پنل 
خورشیدی برای مددجویان

رئیس کمیتــه امداد امــام خمینــی)ره( گفت: 
تا پایان ســال جاری 40هزار نیروگاه خورشیدی 
کوچک مقیاس برای مددجویان نصب می شود. به 
گزارش ایرنا از کمیته امداد، سیدمرتضی بختیاری 
با بیان اینکه نصب و راه اندازی پنل های خورشیدی 
با هدف توانمندسازی خانواده های تحت حمایت 
انجام می شود، افزود: تا پایان سال جاری 40 هزار 
نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس برای مددجویان 
به بهره برداری می رسد. وی با اشاره به تفاهمنامه 
ایجاد 550هزار پنل خورشیدی برای اقشار محروم 
و روستاییان ادامه داد: تفاهمنامه پنج جانبه احداث 
550 هزار واحد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی 
میان سازمان بسیج سازندگی کشور، معاونت توسعه 
روستایی و مناطق محروم، وزارت نیرو، کمیته امداد 

و سازمان بهزیستی امضا شده است.

 خبر

میزخبر
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 زن جوان که برای جراحی زیبایی 

دادسرا
بینی بــه یکــی از کلینیک های 
پایتخت رفته بــود، دچار مرگ 
مغزی شــد و با اهدای اعضای بدن او، چند بیمار 

فرصت زندگی دوباره یافتند.
به گزارش همشــهری، صبح دوازدهــم مهرماه 
محبوبه 35ساله برای جراحی بینی به یک کلینیک 
زیبایی در غــرب تهران رفــت. او از چند روز قبل 
تمام کارهای قبل از عمل جراحی مانند آزمایش 
و عکسبرداری را انجام داده بود و آن روز بی خبر از 
حادثه دردناکی که در انتظارش است قدم در اتاق 
عمل گذاشــت. زن جوان که مادر کودکی 4ساله 
بود در اتاق عمل بی هوش و جراحی آغاز شــد. اما 
بعد از عمل حالش بد شــد و از آنجا به  آی سی یو 
بیمارستانی در تهران انتقال یافت تا اینکه سطح 
هوشیاری اش آنقدر پایین آمد که پزشکان اعالم 
کردند دچار مرگ مغزی شــده و هیچ امیدی به 
بازگشت او به زندگی نیســت. به دنبال مرگ زن 
جوان ماجرا صبح یکشنبه هفدهم مهرماه به قاضی 
محمد وهابی، بازپرس جنایی تهران گزارش شد. 
خانواده محبوبه از تیم جراحی و پزشــک زیبایی 
شکایت داشــتند و آنها را مقصر مرگ عزیزشان 
می دانســتند و در این شــرایط پرونده با دستور 
بازپرس جنایی تهران برای انجام روند تحقیقات 
تخصصی به دادسرای جرایم پزشکی فرستاده شد.

تصمیم بزرگ
درحالی که پیکر زن جوان همچنان در بیمارستان 
بود خانواده او تصمیم بزرگــی گرفتند و با اهدای 
اعضای بدن وی به بیماران نیازمند موافقت کردند. 
دکتر فائزه اسالمی پزشک هماهنگ کننده اهدای 
عضو بیمارستان مسیح دانشوری درباره جزئیات 
این حادثه می گوید: زن جوان دوازدهم مهرماه در 
کلینیک پذیرش شده بود تا عمل بینی انجام دهد 
اما آنطور که به ما اعالم کردنــد بعد از عمل دچار 

ایست قلبی شده بود.
وی ادامه می دهد: متأسفانه آسیب هایی که به مغز 
او وارد شده جدی بود و سطح هوشیاری او در حال 
کاهش بود. تا اینکه وی دچار مرگ مغزی شــد و 
وقتی در جریان این حادثه قرار گرفتیم، شانزدهم 
مهرماه راهی بیمارستان مورد نظر شدیم که پس 
از انجام معاینات معلوم شد زن جوان دچار مرگ 
مغزی شــده و جانش را از دست داده است. همان 
شــب جلســه ای برگزار کردیم و اعضای خانواده 
محبوبه را خبر کردیم تا با آنها وارد مذاکرات شویم. 
زمان برای اهدای عضو بســیار اهمیت دارد و اگر 
تعلل صورت بگیرد قلب از کار افتاده و دیگر اهدای 
عضو فایده ای ندارد. خانواده محبوبه خیلی ناراحت 
بودند. مادر و پدرش، دختر بچه 4ساله او، همسرش 
و خواهرانش شــرایط بدی داشــتند و آنطور که 
متوجه شدم دخترش وابستگی شدیدی به مادرش 

داشته و از وقتی این اتفاق افتاده بود، شوکه بود.
دکتر اســالمی می گوید: خانــواده محبوبه وقتی 
متوجه شــدند که دیگــری امیدی به برگشــت 
دخترشان نیســت، تصمیم بزرگی گرفتند و پای 
برگه اهدای عضو را امضــا کردند. آنها گفتند حاال 
که محبوبه را از دســت داده اند حداقل مانع از آن 
شوند که خانواده ای دیگر عزادار شود. می گفتند 

اگر خودش بود و می توانست تصمیم بگیرد قطعا 
موافقت خود را اعالم می کرد. با رضایت آنها محبوبه 
برای انجام عمل اهدای عضو به بیمارستان مسیح 
دانشوری منتقل و کبد، کلیه ها، پانکراس و قرنیه ها 

اهدا شد اما قلبش شرایط اهدا را نداشت.

همسرم کارت اهدای عضو داشت
»همسرم سال ها قبل کارت اهدای عضو گرفته بود 
و می دانم که حاال روحش در آرامش است.« همسر 
محبوبه که هنوز مرگ ناگهانی او را باور ندارد این را 
می گوید و ادامه می دهد:  همسرم خودش کلینیک 
و دکتر زیبایی را پیدا کــرده بود. البته نمی دانم از 
فضای مجازی پیدا کرده بود یا از طریق دوســت 
یا آشــنا. اما می گفت خیلی تحقیق کرده و همه 
افرادی که نزد این پزشک رفته اند راضی هستند. 
حدود 32میلیون تومان هم هزینه جراحی بینی بود 
که پس از انجام کارهایش،  صبح زود به کلینیک 
رفت و ســاعت 8 به اتاق عمل منتقل شد. ساعت 
10 و نیم، 11 بود که به ما اطالع دادند حالش خوب 
نیست و به شدت نگران شدم. کارکنان آنجا مرتب 
می رفتند و می آمدند اما کسی اطالعات درستی 
به من نمی داد. باالخره گفتند باید به بیمارستان 
منتقلش کنیم که به شدت شوکه شدم. آنها دست 
و پایشان را گم کرده بودند و مرتب می گفتند باید به 
بخش مراقبت های ویژه بیمارستان منتقلش کنند. 
بعد متوجه شدم که همســرم دچار ایست قلبی و 
تنفسی شده و دنیا روی سرم خراب شد. شاید اگر 
او زودتر از اتاق عمل به بیمارستان منتقل می شد 
هرگز چنین اتفاق دردناکــی رخ نمی داد و فرزند 
من بی مادر نمی شد. من از پزشک و تیم جراحی 
شکایت کرده ام و تا آخر پیگیر پرونده هستم چرا 
که شــکی ندارم اهمالی صورت گرفته است. آنها 
مرتب تقصیر را گردن دیگری می اندازند اما جواب 
بچه من که بی مادر شده را چه کسی می دهد؟ آنها 
می گویند که همسرم بعد از عمل به هوش آمده و 
بعد حالش بده شده است. اما مطمئنم او حین عمل 

دچار آسیب شده است.
شوهر محبوبه می گوید: همسرم در کنکور رتبه اش 
زیر 70 بود و لیسانس مهندسی تکنولوژی معماری 
داشت. او زنی فداکار، خیر و مادری مهربان و دلسوز 
بود. دخترم از روزی که مادرش رفته یک لحظه از 
کنار من تکان نمی خورد و خیلی شرایط سختی 
دارد. هم اکنون تنها چیزی که مــرا آرام می کند 
این است که اعضای بدن محبوبه،  زندگی بیماران 

زیادی را نجات داده است. 

پایان سرگردانی مردی که 
قاتل همسرش شد

برخی رشته های ورزشی در خراسان رضوی رو به تعطیلی است
بعضی از رشــته های ورزشــی در خراســان رضوی به حالت 
نیمه تعطیل درآمده انــد و گویا اهتمامی بــرای فعال کردن 
این رشــته ها در اســتان وجود ندارد این در حالی اســت که 
خراسان رضوی مهد پرورش ورزشکاران در زمینه های مختلف 
بوده اســت. اکنون یا برخی از رشته ها در اســتان نیست و یا 
تعدادی از رشته ها هیأت ورزشــی ندارند و زیرنظر رشته های 
دیگر و به صورت غیرقانونی مشغول فعالیت اند. این موضوع باعث 
دلسردی ورزشکاران شده است. از اســتاندار خراسان رضوی 
تقاضا داریم به این موضوع ورود و با به کارگیری افراد شایسته و 
با تجریه و تاسیس هیأت های ورزشی قانونی، ورزش این استان 

را به جایگاه قبلی خود برگردانند.
میرمسعودی از مشهد

کارت اهدای عضو سند رسمی شود
به تازگی خبر رسیده که افراد دارای کارت اهدای عضو که رضایت 
دارند اعضای بدنشان پس از فوت به بیماران نیازمند اهدا شود، 
باید به دفتر اسناد رسمی بروند و درخصوص اهدای عضو خود 
امضای محضری بدهند که پس از مرگ شان کسی نتواند جلوی 
اهدای اعضای بدن آنها را بگیرد. این کار چه بســا در راســتای 
قانونمند کردن این پروسه انسانی است اما باعث می شود بسیاری 
از کســانی که کارت اهدای عضو دارند از چرخه یادشده کنار 
گذاشته شوند چرا که مگر چند نفر هستند که بخواهند به محضر 
رفته و دنبال قانونی کردن این کار باشند. راهکار این است که از 
همان اول کارت اهدای عضو سندی رسمی محسوب می شود و 

قانونا کسی نتواند در اجرای اهدای عضو خللی ایجاد کند.
کریمی از تهران 

خیابان ها و گذرگاه های فرعــی دوربین کنترل ترافیک 
داشته باشند

خوب است مسئوالن در راســتای تأمین امنیت و نیز کنترل 
ترافیک در خیابان ها و معابر فرعی نیز دوربین های هوشمند 
ثبت کنند تــا کنترل ترافیــک و ثبت تخلفــات راحت تر و 

قانونمند شود.
میرسپاسی از تهران

البسه ایرانی خوش دوخت اما گران است
 سال هاســت که برای خرید اجناس و به خصوص البســه 
ایرانی تبلیغ می شــود و انصافا طی چند سال اخیر طراحان 
و شرکت های تولید پوشاک وطنی بســیار خوب و خالقانه 
کار کرده اند به طوری که تشــخیص این اجناس از مشــابه 
خارجی شان ســخت و در برخی موارد غیرممکن است.اما 
متأسفانه قیمت ها به قدری باالســت که قشر متوسط اصال 
توان خریدشان را ندارد. با کم کردن و متعادل کردن قیمت ها 
هم مردم به خرید تشویق و ترغیب می شوند و هم از طراحان 

و شرکت های داخلی حمایت می شود.
ابوالحسنی از کرج

ادارات و شرکت های بزرگ مهدکودک داشته باشند
مادری شــاغلم که دارای 3 فرزند خردسال هستم که یکی 
از بزرگ ترین دغدغه های من نگهداری از فرزندانم در طول 
زمانی است که سرکار هستم. طبیعتا این نگرانی برعملکرد 
کاری من هم تأثیر گذاشته است. با وضع اقتصادی موجود و 
هزینه های سرسام آور زندگی نمی توانم شغلم را هم ترک کنم 
و امثال مادرانی مثل من کم نیستند. از مسئوالن درخواست 
می کنم با راه اندازی مهدهای کودک در ادارات و شرکت های 
بزرگ هم برای عده ای کارآفرینی کنند و هم نگرانی مادران 
شــاغل را رفع کنند تا با کیفیت بهتر و بیشــتری در محل 

خدمت شان حاضر شوند.
کمالوند از تهران

اردوهای دانش آموزی جدی تر پیگیری و برگزار شود
زمان ما یکــی از هیجان انگیز ترین کارها برای دانش آموزان 
رفتن به اردوی دانش آموزی از طرف مدرسه بود. خوبی این 
قبیل فعالیت ها این اســت که بچه ها عالوه بر کسب تجربه 
جدید بدون حضور خانواده، نحوه تعامل با هم سن و سال های 
خود را یاد می گیرند و این برای بچه هایی که هم اکنون مدام 
گوشی به دســت هســتند و صفحات و بازی های مجازی را 
دنبال می کنند بسیار مفید و آموزنده است. جا دارد مدارس 

این اردوها را جدی تر و منظم تر برگزار و پیگیری کنند.
قوامی از شهریار

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

اختالفات شخصی دلیل دعوای خونین میان زندانیان بود

درگیری مرگبار در
زندان الکان رشت

 درگیری گروهی از زندانیــان محکوم به قصاص در زندان الکان 
رشــت با یکدیگر به جدالی تمام عیار تبدیل شد و برای ساعتی 
کنترل بخشی از زندان را از دســت مأموران خارج کرد. هرچند 
پس از ساعتی با مداخله پلیس آرامش به زندان بازگشت اما در این 
نزاع دسته جمعی تعدادی از زندانیان جان خود را از دست دادند و 

تعداد دیگری نیز مصدوم شدند.
به گزارش همشهری، روز یکشــنبه برای زندانیان زندان الکان 
رشت مثل همیشه آغاز شــده بود اما ساعتی از ظهر گذشته بود 
که صداهایی از بند 8شنیده شد. آنجا محل نگهداری زندانیانی 
است که اغلب مرتکب قتل و به قصاص محکوم شده و در انتظار 

مجازات هستند.
درگیری میان زندانیان چندان عجیب نیســت امــا این بار این 
درگیری به زد و خوردی خونین بین 2گروه از زندانیان تبدیل شد.
در شــرایطی که درگیری و زد و خورد هر لحظه بیشتر می شد 
نگهبانان زندان قصد داشــتند برای پایان دادن به ماجرا مداخله 
کنند اما درگیری زندانیان از بند 8 به راهروهای زندان کشیده شد 
و تعداد دیگری از زندانیان نیز در حمایت از دوستان شان به این 
زد و خورد پیوسته و دعوایی که تا همین چند دقیقه قبل نزاعی 
ساده به نظر می رسید به یک درگیری تمام عیار تبدیل شده بود. 
هرچه می گذشت افراد بیشتری وارد دعوا می شدند و اوضاع زندان 
متشنج تر از قبل می شد تا اینکه مأموران مجبور شدند وارد بند 
شوند. زندانیان عالوه بر درگیری با یکدیگر تاسیسات زندان را نیز 
تخریب می کردند و دقایقی بعد باعث قطع بخشی از شبکه برق 
زندان شدند. درحالی که زندانیان حاضر نبودند از درگیری دست 
بکشند، مأموران مجبور شــدند برای خاتمه دادن به نزاع از گاز 

اشک آور استفاده کنند.
این اقدام مأموران باعث شد تا زندانیاِن درگیر تا حدودی متفرق 
شوند. بررسی ها نشان می داد در زد و خوردهای بین 2گروهِ درگیر 
افراد زیادی مصدوم شــده و شــرایط برخی از آنها وخیم است. 
هرچند مأموران قصد داشتند برای امدادرسانی به مجروحان آنها 
را از مهلکه خارج کنند اما چند زندانی شرور مانع بودند تا اینکه 
سرانجام آنها نیز خود را تسلیم کردند و به این ترتیب درگیری به 

پایان رسید.

آتش در زندان
به دنبال این حادثه دود سیاهی که از زندان خارج می شد، توجه 
ساکنان رشت را جلب کرد. به تدریج زمزمه ها درخصوص حادثه 
در این زندان آغاز شد و بعضی ها ادعا می کردند که زندانیان زندان 

را به آتش کشیده اند که فرار کنند.

حادثه به روایت دادستان
به دنبال وقوع درگیری در زندان الکان این ماجرا به سیدمهدی 
فالح میری، دادستان مرکز گیالن گزارش و دستور انجام تحقیقات 

برای شناسایی مقصران این حادثه صادر شد.
او روز گذشــته درباره جزئیات آنچه در زندان الکان اتفاق افتاده 
بود گفت:  تعدادی از زندانیان بند8 زندان الکان رشت که بخاطر 
قتل محکوم به قصاص هستند بر اثر اختالفات شخصی با یکدیگر 
درگیر شــدند که با باال گرفتن درگیری این افراد، منازعه و دعوا 
به راهروی زندان کشید و با پیوســتن تعداد دیگری از زندانیان، 
فضای این بخش از زندان رشــت متشنج شــد. در این ناآرامی، 
تعدادی از زندانیان، تأسیسات موجود در راهرو و سالن زندان را 
تخریب کردند که در نتیجه پلیس در محل حاضر شد و برای آرام 
و پراکنده کردن زندانیان از گاز اشک آور استفاده کرد. مأموران 
انتظامی برای کاهش آثار گاز اشــک آور ناچار شدند در محوطه 
راهرو و سالن های زندان آتش روشن کنند و دود متصاعد شده از 

زندان به همین علت بود.
فالح میری درباره سرنوشت زندانیان دخیل در این درگیری گفت: 
با توجه به قطعی برق به دلیل تخریب تاسیسات توسط آشوبگران 
و ممانعت از خدمات رسانی به مجروحان توسط زندانیان، تعدادی 
از مجروحان فوت شــدند و بقیه برای مداوا به بیمارستان انتقال 
یافتند. با مداخله مأموران و پایان یافتن درگیری شرایط زندان 
به طور کامل تحت کنترل پلیس و نیروهای امنیتی و قضایی است 

و هیچ یک از زندانیان نیز فرار نکرده اند.

تصادف خونین مینی بوس و کامیون
تصادف یک دســتگاه مینی بوس با یک کامیون خاور در جاده 

خاوران حادثه تلخی را رقم زد و موجب جانباختن 2نفر شد.
به گزارش همشهری، این حادثه ساعت 8:27 صبح دیروز 
)دوشــنبه( در جاده خــاوران، میدان غنی آباد به ســمت 
فیروزآباد اتفاق افتاد و در جریان آن یک دستگاه مینی بوس 
که 3سرنشین داشت بنابر دالیل نامعلومی به شدت با قسمت 
عقب یک دستگاه کامیون خاور حامل بار ماسه برخورد کرد. 

شدت این تصادف به حدی بود که مینی بوس واژگون شد.
لحظاتی پــس از این حادثه ماجرا به آتش نشــانی گزارش 
شد و آتش نشــانان 2ایســتگاه خود را به محل رساندند و 
عملیات امدادرسانی آغاز شد. سید جالل ملکی، سخنگوی 
آتش نشــانی تهران در این باره گفت: متأســفانه بر اثر این 
حادثه 2نفر جان خود را از دســت دادنــد. او ادامه داد: در 
جریان این حادثه یکی از سرنشــینان مینی بوس با وجود 
مصدومیت توانســته بود خود را از آن خارج کند؛ اما 2مرد 
دیگر که 58 و ۶5 سال داشتند داخل مینی بوس گرفتار شده 
بودند که آتش نشانان در عملیاتی آنها را خارج کردند اما با 
تأیید عوامل اورژانس مشخص شد این دو نفر به دلیل شدت 
جراحات وارده فوت شــده اند. به گفته سخنگوی سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری تهران علت وقوع 
این تصادف از ســوی کارشناســان پلیس راهور در دست 

بررسی است.

متهم مدعی است که عاشق همسرش بوده و ناخواسته مرتکب قتل شده است

مردی که مدعی است همســرش را به خاطر بیماری 

جنایی
وسواس به قتل رسانده است بعد از 3ماه سرگردانی در 

خیابان و پارک های پایتخت دستگیر شد.
به گزارش همشهری، بامداد بیست و نهم تیر ماه به قاضی محمد جواد 
شفیعی، بازپرس ویژه قتل دادسرای جنایی تهران خبر رسید که زنی 
میانسال در خانه اش به قتل رسیده است. مقتول زنی بود 50ساله که 
پس از قتل جسدش مثله شده و نخستین فردی که با جسد مواجه شده 

بود، یکی از فرزندان وی بود.
پسر جوان در تحقیقات گفت: وقتی به خانه رسیدم هرچه پدر و مادرم را 
صدا زدم کسی جواب مرا نداد. وسایل خانه بهم ریخته بود که نشان می داد 
پدر و مادرم با یکدیگر درگیر شده اند. آنها این اواخر با هم دچار اختالف 
شده و مدام دعوا می کردند. با موبایل مادرم که تماس گرفتم، صدای زنگ 
آن از داخل خانه شنیده شد و پس از جســت و جو متوجه شدم گوشی 
موبایل مادرم در اتاق خواب اســت. کمی بعد و در حمام خانه با صحنه 
دلخراشی مواجه شدم. جسد مثله شده مادرم در حمام بود که با دیدن 

آن وحشت زده فریاد کشیدم و همسایه ها در جریان ماجرا قرار گرفتند.
با اظهارات فرزند مقتول تحقیقات ادامه یافت و مشخص شد که مقتول 
از بیماری وسواس رنج می برده و همین مسئله باعث بروز اختالفاتی 
میان او و همسرش شده بود. شــوهر این زن به تازگی بازنشسته شده 
و همســایه ها این اواخر مدام صدای درگیری و مشــاجره این زوج را 
می شنیدند. تیم پزشــکی که در صحنه حضور داشت اعالم کرد که 
حدود 10ساعت از مرگ زن میانسال می گذرد و بررسی ها نشان می داد 
که او بر اثر اصابت ضربات جسم سخت به سرش جانش را از دست داد.

همه شــواهد از این حکایت داشــت که قاتل، شــوهر مقتول است. 
بنابراین دستور بازداشت او صادر شد اما اثری از او نبود. این مرد بدون 
برجاگذاشتن ردی از خودش ناپدید شده بود تا اینکه بعد از گذشت 3ماه 
روز یکشنبه در یکی از پارک های پایتخت شناسایی و دستگیر شد. او 
دیروز برای تحقیق به دادسرای جنایی تهران منتقل شد و پس از اقرار 
به قتل و بیان جزئیات آن با قرار قانونی بازداشت شد و در اختیار مأموران 

اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

تحقیقات برای رازگشــایی از مرگ 

داخلی
دختری جــوان که بــه داخل چاه 
خانه ای در پایتخت ســقوط کرده، 

توسط تیم جنایی پایتخت آغاز شده است.
به گزارش همشهری، عصر یکشنبه به قاضی محمد 
وهابی، بازپرس جنایی تهران خبر رسید که دختری 
جوان به داخل چاهی سقوط کرده و جانش را از دست 
داده است. به دستور بازپرس جنایی تهران تحقیقات 
در این باره آغاز و مشخص شد که دختر جوان مهمان 
خانه دوستش بوده که هنگام خروج از ساختمان در 
قسمت پارکینگ به داخل چاهی حدودا 13یا 14متر 
سقوط کرده و جانش را از دست داده است. با شکایت 
خانواده دختر جوان، تحقیقات در این باره به دســتور 
بازپرس جنایی تهران آغاز شــده است. از سوی دیگر 
جالل ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری 
تهران دربــاره جزئیات این حادثه می گوید: ســاعت 
17:32یکشــنبه بود که گزارش حادثه ای به سازمان 
آتش نشانی اعالم شد و بالفاصله 2 ایستگاه با تجهیزات 
کامل به محل حادثه که ساختمان مسکونی 3طبقه 
در شرق تهران بود به محل حادثه اعزام شد. وی ادامه 
می دهد: در پارکینگ ساختمان یک حلقه چاه قدیمی 
وجود داشت و یک خانم حدودا 17 یا 18ساله در حال 
عبور از پارکینگ بوده که یکباره به دلیل تخریب دهانه 
چاه به داخل آن ســقوط کرده بود. آتش نشانان نیز با 
تجهیزات، دختر جوان را از داخل چاه بیرون کشیدند، 
اما متأسفانه او بر اثر این حادثه جانش را از دست داده 
بود. ملکی می گوید: در منازل قدیمی معموال چاه ها در 
وسط پارکینگ یا حیاط منزل وجود دارد و از همین 
رو الزم است که ایمن سازی صورت بگیرد و چاه ایمن 

شــود. معموال روی دهانه این چاه ها خــودرو پارک 
می شود و یا وسایل سنگین قرار داده می شود که بسیار 
خطرناک اســت.درصورتی که کف پارکینگ دفرمه 
شده باشــد این احتمال وجود دارد که دهانه چاه زیر 
موزاییک شسته شــده و ریزش کرده باشد و ضروری 
است که ایمن سازی های الزم در اسرع وقت انجام شود.

عاشق همسرم بودم
متهم متولد سال 36 اســت و می گوید 37سال قبل گفت و گو

ازدواج کرده و زندگی بدی نداشته است. او 3فرزند دارد 
و می گوید وسواس های همسرش او را تبدیل به قاتل کرده و حاال به شدت 
پشیمان است. مرد 65ساله مدام اشک می ریزد و با گریه می گوید که تا 
به حال حتی یک سیلی هم در گوش همسرش نزده و عاشق همسرش 

بوده است.

اگر عاشق همسرت بودی، چرا جانش را گرفتی؟
به خاطر وسواس های شــدید او. اما این را بدانید که من هرگز قصد گرفتن 
جان همسرم را نداشتم و واقعا برای لحظاتی از خود بی خود شده بودم و حاال 
به شدت پشیمانم. من همسرم را دوست داشتم و نمی دانید این روزها چه 

رنجی می برم. هم به خاطر دلتنگی و هم  عذاب وجدان.
مگر وسواس او چقدر شدید بود که این اتفاق افتاد؟

ما 37سال کنار هم زندگی  کردیم و حاصل زندگیمان 3فرزند است. از همان 
ابتدای زندگی وسواس داشت اما خیلی کم بود. به مرور بدتر شد و این اواخر 
دیگر دارو هم جواب نمی داد و واقعا اعصاب مرا بهم می ریخت. به عنوان مثال 
هروقت به خانه برمی گشتم و دست به دســتگیره می زدم با مواد شوینده 
دستگیره ها را می شست. آنقدر وسایل و شیرآالت و دستگیره ها و... شسته 
بود که رنگ همه  چیز را برده بود. خودش را پیر کرده بود و هرچه به او می گفتم 

فایده ای نداشت.
او را نزد پزشک نبردی؟

مگر می شود او را به دکتر نبرده باشــم؟ او تحت درمان بود، از سال ها قبل 
تحت درمان بود و قرص مصرف می کرد اما این اواخر انگار داروها روی او تأثیر 
نمی گذاشت. با همه اینها من حتی یک بار هم دستم روی همسرم بلند نشده 
بود و هنوز باور ندارم که چرا این همه از خود بی خود شدم و کنترلم را از دست 

دادم و با مادر بچه هایم اینطور رفتار کردم. 
از روز حادثه بگو چه اتفاقی افتاد که به قتل منجر شد؟

چند روزی بود که در خانه بنایی داشتیم و آن روز چکشی روی اپن آشپزخانه 
بود. همسرم شروع کرد به غر زدن و بعد هم نظافت. بر سر همین مسئله با هم 
درگیر شدیم. در یک لحظه کنترلم را ازدست دادم و همان چکش را برداشتم 
و ... همسرم غرق در خون روی زمین افتاده بود و نفس نمی کشید. هر لحظه 
ممکن بود بچه هایم برسند و با آن صحنه مواجه شوند.  زورم نمی رسید جسد 
را بیرون ببرم. برای همین آن را به حمام بردم و مثله کردم  تا از خانه خارجش 

کنم اما حالم بد شد. بعد  جسد را با همان وضعیت رها کردم و گریختم.
در این مدت کجا پنهان شده بودی؟

در خیابان ها سرگردان بودم و در پارک ها می خوابیدم. چندین بار خواستم 
خودم را معرفی کنم اما صدایی در گوشم می پیچید که خودت را معرفی نکن 

چون اعدامت می کنند.
اعتیاد داری؟

نه. فکر نکنید من متوهم هستم! در زندگی ام لب به سیگار هم نزده ام. فقط 
قرص فشــار مصرف می کنم و حتی بیماری اعصاب و روان هم ندارم. اگر 

می گویم صدا شنیده ام دروغ نمی گویم و متوهم نیستم.
در مدتی که فراری بودی از بچه هایت خبر داشتی؟

یکبار به محل کار پسرم رفتم و وقتی دیدم او حالش بد است ترسیدم و فورا 
محل کارش را ترک کردم. او از مرگ مادرش ناراحت بود و حق دارد که مرا 
مقصر بداند.اگر بچه هایم مرا نبخشــند، مرگ حقم است. چون دیگر بدون 

همسرم زندگی برایم خیلی سخت است.

جراحی زیبایی بینی به قیمت جان زن تحصلیکرده تمام شد 

مرگ زن جوان به چند نفر زندگی بخشید 
سقوط مرگباردختر جوان به داخل چاه
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روزنامه گلوبال تایمز ]چین[

اعتراض فعاالن محیط زیست در انگلیس
روزنامه گلوبال تایمز در صفحه نخســت خود تصویری از 
اعتراض ها در انگلیس به استفاده از سوخت های فسیلی را 
منتشر کرده و نوشته: معترضان انگلیسی با مسدود کردن 
خیابان های مرکزی شهر لندن و با شعار »نه به نفت« نسبت 
به استفاده روزافزون از سوخت های فسیلی اعتراض کردند. 
بنا براین گزارش، معترضان خواستار این بودند که دولت 
انگلیس مجوزهای جدید استفاده از نفت و گاز را که به دلیل 
باال گرفتن بحران کمبود سوخت در زمستان پیش رو صادر 
کرده لغو کند و در مقابل سیاست عایق کردن خانه ها را در 
پیش بگیرد. پلیس شــمار زیادی از معترضان را بازداشت 

کرده است.

طی حدود 2هفته گذشته شرق 
آسیا روزهای پرتنشی را سپری 
کرده است. در این 2هفته، ارتش 
کره شمالی 7موشک بالســتیک با قابلیت حمل 
کالهک هســته ای را آزمایش کرد. آخرین این 
موشــک ها دیروز از منطقه مونچون در اســتان 
گانگ وون کره شمالی شــلیک شد. خبرگزاری 
یونهاپ کره جنوبی در گزارش خود درباره شلیک 
موشک های هسته ای کره شمالی نوشت که این 

موشک ها حدود 350کیلومتر برد داشته اند.
با وجود تکرار پرتاب های موشــکی کره شمالی 
طی 2هفته گذشــته اما هیچ کــس در خارج از 
کره شمالی خبر نداشت که این پرتاب های منظم 
درواقع بخشی از رزمایش »یگان اتمی تاکتیکی 
ارتش کره شمالی« بوده است. خبر برگزاری این 
رزمایش را رسانه های کره شــمالی روز دوشنبه 
اعالم کردند. یونهــاپ به نقل از این رســانه ها 
نوشته که این رزمایش از روز 29سپتامبر)7مهر( 
آغاز شــده و به مدت 10روز ادامه داشته است. 
خبرگزاری رسمی کره شمالی نیز تأیید کرد که 
در جریان این رزمایش، نیروهای ارتش استفاده 
از »بمب های اتمی تاکتیکــی« علیه نقاطی در 

کره جنوبی و آمریکا، »شبیه سازی« کرده اند.
پایان رزمایــش یگان اتمی کره شــمالی البته با 
خط و نشان های هسته ای کیم جونگ اون، رهبر 
کره شمالی نیز همراه بود. او در پایان این رزمایش 
اعالم کرد که نیروهایش کاماًل آماده هســتند تا 
اهداف مورد نظر را در هر زمــان و مکانی هدف 
قرار دهند. کیم ماه گذشته گفته بود که تبدیل 
کره شــمالی به یک قدرت هســته ای موضوعی 
غیرقابل بازگشت است. او همچنین رزمایش اخیر 
را یک هشدار آشکار و نمایش واضح به دشمنان 
کشورش ارزیابی کرد و گفت: »این بار، من بیشتر 
متقاعد شــده ام که واحدهای عملیات هسته ای 
تاکتیکی ما می توانند ماموریت نظامی سنگینی 

برای بازدارندگی داشته باشند.«

چه موشک هایی پرتاب شدند؟
به طور کلی آزمایش های موشکی اخیر کره شمالی 
شامل انواع موشک های بالستیک و حتی مافوق 
صوت بوده اســت. موشــک های مافوق صوت با 
چندین برابر سرعت صوت و در ارتفاع کم پرواز 

می کنند تا از شناســایی رادار در امــان بمانند. 
در جریــان آزمایش های اخیر کره شــمالی یک 
موشک بالستیک نیز از آســمان ژاپن عبور کرد 
که با هراس ژاپنی ها روبه رو شد. بی بی سی در این 
ارتباط گزارش می دهد: موشکی که بر فراز ژاپن 
پرتاب شد، از نوع هواســونگ-12با برد متوسط 
بوده است. برد این موشک 4500کیلومتر است 
و می تواند جزیره گوام آمریکا را از کره شــمالی 
هدف قرار دهد. این دوربردترین موشــکی است 
که تا به حال بر فراز ژاپن از ســوی کره شــمالی 
شلیک شده است. این موشک همچنین می تواند 
برای حمل کالهک هسته ای نیز مناسب باشد. به 
گزارش بی بی سی، کره شمالی همچنین موشک 
بالســتیک هواســونگ 14را در این رزمایش ها 
آزمایش کرده اســت. این موشــک برد 8هزار 
کیلومتری دارد؛ اگرچه برخــی گفته اند که این 
موشــک تا 10هزار کیلومتر هم پرواز می کند و 
این به معنای آن است که این موشک ها می توانند 
به نیویورک هم برسند. هواسونگ 14نخستین 
 )ICBM موشــک بالســتیک قاره پیمــای )

کره شمالی است.
پیــش از ایــن در اکتبــر 2020، کره شــمالی 
از جدیدتریــن موشــک بالســتیک خــود - 
هواســونگ17- رونمایــی کرده بــود. به گفته 
کارشناسان، برد این موشک تا 15هزار کیلومتر یا 
بیشتر است و می تواند 3یا 4کالهک هسته ای را 

با خود حمل کند.

پشــت پرده افزایش آزمایش های موشکی 
کره شمالی 

نمی توان نقش زمان را در انجام آزمایش های اخیر 
موشکی کره شــمالی نادیده گرفت. پرتاب های 
موشکی اخیر بالفاصله پس از آغاز رزمایش های 
دریایی بزرگ آمریکا و کره جنوبی و پس از بازدید 
کاماال هریس، معاون اول رئیس جمهور آمریکا از 
مرز پرتنش 2کره آغاز شد. پیونگ یانگ معتقد 
اســت که این رزمایش ها درواقع تمرینی برای 
تهاجم به خاک کره شــمالی اســت. خبرگزاری 
دولتی کره شــمالی به نقل از رهبر این کشــور 
اعالم کرد که دستور انجام آزمایش های موشکی 
اخیر در پاسخ به رزمایش های دریایی نیروهای 

کره جنوبی و آمریکا صادر شده است.

توکیو و واشــنگتن اخیراً رزمایش های نظامی را 
در جنوب شرق آسیا انجام داده بودند که استقرار 
ناو هواپیمابر هسته ای یو اس اس رونالد ریگان در 
آب های سواحل شرقی کره جنوبی بخشی از این 
رزمایش بود؛ اقدامی که خشــم پیونگ یانگ را 
برانگیخت و در پاسخ، کره شمالی تصمیم گرفت 
تا تمرینات نظامی را تحت شبیه سازی  یک جنگ 

واقعی انجام دهد.
آنکیت پاندا، تحلیلگر امنیتی مستقر در آمریکا 
درباره آزمایش های موشکی اخیر کره شمالی به 
گاردین گفت: »کره شمالی مطمئناً به دنبال یک 
سالح هسته ای تاکتیکی است. من گمان می کنم 
که آنها به تدریج بسیاری از موشک های کوتاه برد 
جدید خود را تبدیل به موشــک های هسته ای 
تاکتیکی خواهند کرد.« موشــک های هسته ای 

تاکتیکی قدرت تخریب کمتری دارند.
ایــن کارشــناس آمریکایــی افــزود: »اینکه 
کره شــمالی هر 7پرتاب موشــک اخیر خود را 
عملیات هسته ای تاکتیکی توصیف کرده است، 
بســیار مهم اســت؛ زیرا ظرفیت موشــک های 
بالستیک کوتاه برد و میان برد این کشور را نشان 

می دهد.«
گاردین در ادامه گزارش خود می نویسد: »کیم 
با وجود سال ها تحریم های سخت سازمان ملل، 
کشورش را به سمت پیشــرفت های چشمگیر 
در توسعه موشــکی و هســته ای پیش برده. او 
مدت هاست که می خواهد به سالح های هسته ای 
تاکتیکی دست یابد؛ سالح هایی که هم کوچک تر 
و هم برای اســتفاده در میدان جنگ ســبک تر 
هستند و بنا به خواسته کیم جونگ اون اکنون به 
اولویت اصلی کنگره حزب کمونیسم کره شمالی 

تبدیل شده است.«
کره شمالی همچنین ماه گذشته، قوانین هسته ای 
خود را بازبینی کرد تا بتواند حمالت هســته ای 
پیشگیرانه، ازجمله در پاسخ به حمالت متعارف 
را انجام دهد. خبرگزاری کره شمالی به نقل از کیم 
جونگ اون گفت: »با وجود اینکه دشمن همچنان 
به گفت وگو و مذاکره ادامه می دهد، ما نه چیزی 

برای گفت وگو و نه نیازی به گفت وگو داریم.« 

اهداف حمله ها کجا هستند؟
آزمایش هــای مختلف موشــکی کره شــمالی 

حمله به فرماندهی نظامی، بنادر اصلی و انهدام 
فرودگاه های همســایه جنوبی را شبیه ســازی 
می کنند. مقامات کره جنوبی و آمریکا می گویند 
نشــانه هایی وجود دارد که کره شمالی به زودی 
در ســایت آزمایش هســته ای پونگــی ری که 
به طور رســمی در سال 2018بســته شد، یک 
آزمایش هسته ای انجام خواهد داد. از سوی دیگر، 
تحلیلگــران می گویند قــرار دادن کالهک های 
کوچک روی موشــک های کوتاه بــرد می تواند 
نشان دهنده تغییر خطرناکی در نحوه استقرار و 
برنامه های کره شمالی برای استفاده از سالح های 

هسته ای باشد.
لیف- اریک ایزلی، استاد دانشگاه اوها در سئول 
درباره انگیزه کره شمالی در انجام آزمایش های 
موشــکی به گاردین گفته اســت: »کره شمالی 
انگیزه های متعددی بــرای این آزمایش ها دارد. 
پیونگ یانگ نگران مانورهــای نظامی آمریکا، 
کره جنوبی و ژاپن اســت؛ بنابراین برای تقویت 
بازدارندگی خود، دست به نمایش قدرت هسته ای 

خود می زند.«
از نظر اســتراتژیک نیز، رفتار قاطعانه تر پیونگ 
یانــگ در قالب انجــام آزمایش های موشــکی 
نتیجه بی ثباتی سیاســی جهانی است؛ بی ثباتی 
بین المللی که جنگ در اوکراین آن را تشــدید 
کرده است. جنگ در اوکراین باعث شده که درها 
روی روابط نزدیک تر بین پیونگ یانگ و مسکو باز 
شود. همچنین تنش آمریکا با چین بر سرتایوان 
باعث شــده تا پکن برخالف خواست واشنگتن 
دیگر واکنش خاصی به آزمایش های موشــکی 
کره شمالی نداشته باشد و مقامات پیونگ یانگ 
با اطمینان خاطر از سکوت حمایت آمیز متحدان 
روســی و چینی خود دســت بــه آزمایش های 

موشکی می زنند.
حتی ســازمان ملل هــم دیگر به مانند ســال 
2017به دنبــال اعمــال تحریم های شــورای 
امنیت علیه کره شمالی نیســت؛ چون تحوالت 
اوکراین و تایوان باعث شــده تا در عمل، وحدت 
رویه در شورای امنیت از دســت برود و اعضای 
دائمی شــورای امنیت نمی توانند بر سر مسائل 
و موضوعات به نتیجه برســند. طبیعی است که 
تحریم دوباره کره شــمالی برخالف گذشته در 

شورای امنیت رأی نخواهد آورد.

خطونشانهستهایپیونگیانگ
کره شمالی با برگزاری رزمایش یگان اتمی تاکتیکی و آزمایش7موشک بالستیک به مانور نظامی کره جنوبی و آمریکا پاسخ داد

شهرهای اوکراین، زیر موشک باران روسیه 
ارتش اوکراین اعالم کرد چندین شــهر این کشــور 
دوشنبه دست کم با 83فروند موشک روسیه هدف قرار 
گرفته است. این حمالت چند روز پس از حمله اوکراین 
به پل کریمه و انفجار خودروی بمب گذاری شــده روی این پل صورت 
می گیرد؛ حمله ای که روسیه آن را تروریستی خوانده است. به گزارش 
خبرگزاری فرانسه، در نخستین ساعات روز دوشنبه دست کم 6 موشک 
به پایتخت اوکراین اصابت کرده است. این نخستین حمالت روسیه به 
کی یف از ماه ژوئن تاکنون است. مقام های اوکراینی تأیید کرده اند که 
به دنبال حمله به زیرساخت ها و تاسیسات انرژی برق بسیاری از مناطق 
قطع شده است. آسوشــیتدپرس نیز گزارش داده، در این حمالت که 
شهرهایی چون ژیتومیر، ترنوپل، دنیپرو، خارکیف و خملنیتسکی هدف 
قرار گرفته اند 70خانه صدمه دیدند و دست کم 19 نفر کشته و 60 نفر 
زخمی شدند. شبکه الجزیره اما تعداد کشته ها را 11نفر اعالم کرده است.

حمالت موشکی به کی یف و شهرهای دیگر اوکراین در حالی رخ داد که 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار بود پیش نویس قطعنامه ای درباره 
الحاق 4 منطقه اوکراین به روسیه را بررسی کند. والدیمیر پوتین اخیرا 

با امضای فرمانی 4 منطقه اوکراین را ضمیمه خاک روسیه کرده است.

واکنش ها به حمله روسیه
والدیمیر پوتین دوشنبه با تأیید حمالت موشکی گسترده کشورش به 
زیرساخت های انرژی در اوکراین تأکید کرده »کی یف درصورت حمله 
اوکراین به روسیه باید منتظر پاسخ های فوری و سخت باشد.« پوتین 
همچنین تأیید کرده این حمالت در واکنش به »حمله تروریستی« به 

پل ارتباطی با شبه جزیره کریمه صورت گرفته است. او در این باره گفته: 
»به پیشنهاد وزارت دفاع و مطابق با برنامه ستاد کل، حمالت گسترده ای 
با تسلیحات دوربرد با دقت باال علیه زیرســاخت های انرژی، نظامی و 
ارتباطی اوکراین انجام شد.« وزارت دفاع روسیه هم اعالم کرده است که 

این کشور در حمالت دوشنبه به اهداف خود رسیده است.
سویاتوسالو یوراش نماینده پارلمان شهر لویو که یکی از مقاصد حمالت 
موشکی روسیه بوده، گفته: »موشک باران کی یف هیچ فرقی با آنچه در 
8ماه گذشــته در جریان بوده ندارد. حمالت موشکی بخشی از جنگ 
است.« به گزارش الجزیره، این نماینده اوکراینی با خودداری از اظهارنظر 
درباره مســئولیت اوکراین در حمله به پل کریمه گفته: »اولین خطا را 

مسکو مرتکب شد که کریمه را به خاک روسیه ضمیمه کرد.«
پل  کریمه موســوم به »کرچ« که بر اثر انفجار خودرویی بمب گذاری 

شده تخریب و غیرقابل تردد شده سال 2018، چهار سال پس از الحاق 
کریمه به روسیه افتتاح شد. این پل استراتژیک شبه جزیره کریمه را به 
خاک روسیه وصل می کند و گفته می شود که مسکو از آن برای ارسال 
تجهیزات نظامی به منظور تقویت نیروهای نظامی مستقر در جبهه های 

جنوبی و شرقی استفاده می کند.
ســازمان پیمان آتالنتیک شــمالی )ناتو( حمالت موشکی روسیه به 
شهرهای اوکراین را محکوم کرده است. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو، 
حمالت روسیه را وحشــتناک خوانده و گفته »ناتو تا هر زمان که الزم 

باشد به حمایت از مردم اوکراین ادامه خواهد داد.«
دیمیتری مدودف، معاون شــورای امنیت روســیه، نیز دوشنبه گفته 
حمالت اخیر به اوکراین نخســتین مرحله از حمالت پیش بینی شده 
است. به گزارش یورونیوز، مرد شماره 2 شــورای امنیت ملی با تأکید 
ضمنی بر ادامه دار  بودن این حمالت خواســتار برچیده شــدن کامل 
قدرت سیاسی در اوکراین شد. در این میان اتحادیه اروپا حمالت روسیه 
به شــهرهای اوکراین را مصداق بارز جنایات جنگی خوانده است. پیتر 
استانو سخنگوی دستگاه سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، همچنین از 
الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بالروس، خواسته که اجازه ندهد از 
قلمرو کشورش به عنوان پایگاهی برای انجام حمالت موشکی به اوکراین 
استفاده شود.جوزپ بورل مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز 
گفته از این حمالت روسیه به غیرنظامیان در اوکراین شوک زده است. 
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت 
به حمالت گسترده موشکی روســیه به اوکراین وعده داده که پاریس 

کمک های نظامی بیشتری در اختیار کی یف قرار دهد.

رویداد

گزارش

معمای »جباروف« در قرقیزستان
سدیر جباروف با وجود چالش های بزرگ اقتصادی و 

رقابت های جدی سیاسی، توانسته طی 2سال گذشته قدرت 
خود را به عنوان رئیس جمهور قرقیزستان مستحکم کند

نزدیک به 2 سال از ظهور »سدیر جباروف«، میدان دار صحنه 
سیاسی این روزهای قرقیزســتان می گذرد؛ 2 سالی که هم 
در بخش سیاســت داخلی و هم در حوزه سیاست خارجی 
این کشــور پرحادثه بوده اســت. روند کند بهبود شرایط 
اقتصادی دوران پسا کرونا، تشدید فزاینده تنش های مرزی با 
تاجیکستان که تنها در سال جاری ده ها کشته برجای گذاشته 
است، جهش بی سابقه تورم و دوبرابر شدن قیمت انرژی و مواد 
غذایی در این کشور در پی جنگ اوکراین، همگی چالش های 
بزرگی هستند که جباروف بی تجربه در سیاست، موانع بزرگ 

به شمار می روند.
سدیر جباروف در پی مناقشــه های سیاسی سال 2020به 
قدرت رسید. سیاست در قرقیزستان به  سبب بافت طایفه ای 
آن به 2 طیف شمال و جنوب تقسیم می شود. در سال 2020، 
جنوبی ها پیروز اصلی انتخابات پارلمانی بودند اما شمالی ها 
نتیجه را نپذیرفتند و به پایتخت یــورش بردند. نتیجه این 
آشوب، سقوط دولت و فرار سورنبای جینبکف، رئیس جمهور، 
از کشور بود. سورنبای جینبکف، پیش از فرار، سدیر جباروف 
را به عنوان نخست وزیر تعیین کرد؛ فردی که سیاستمدار نبود 
اما نفوذ بسیاری در میان شمالی ها داشت. او همزمان کفالت 
ریاست جمهوری و نخســت وزیری را در دست داشت که با 
پیروزی در انتخابات دهم ژانویه 2021میالدی )21تیرماه 

1399( به طور رسمی وارد دفتر ریاست جمهوری شد.
آن زمان، اغلب ناظران سیاسی پیش بینی می کردند دولت او 
فقط چند ماه دوام بیاورد. اما2 سال پس از ورود او به عرصه 
قدرت، دولتش همچنان پابرجاست. دولت جباروف گرچه 
با مشکالت بزرگی چون کســری بودجه، تامین هزینه های 
جاری و فرار سرمایه روبه رو است اما نه تنها توانسته از بحران 
کمرشکن کمبود شدید آب و برق جان سالم به در ببرد که 

فعاالنه مشغول تثبیت قدرت سیاسی خود است.

در قرقیزستان، در سایه اختالفات شــمالی ها و جنوبی ها، 
ساختار قدرت همیشــه حول جایگاه رئیس جمهور تعریف 
شده است. قرقیزستان در طول 30ســال گذشته با وجود 
تالش برای ایجاد یک فضای نسبتاً باز سیاسی، هنوز نتوانسته 
مدل سیستم و ساختار سیاســی را به طور دقیق مشخص و 
آن را اجرا کند. اگرچه طبق قانون اساسی ساختار سیاسی 
این کشور پارلمانی اســت و مجلس می باید تصمیم گیرنده 
اصلی باشد اما در عمل، ســاختار این کشور ریاستی بوده و 
رئیس جمهور تصمیم گیرنده اصلی اســت و مجلس تقریبا 

مطیع فرامین او است.
به اعتقاد ناظران، گذشــته از نفوذ جباروف به عنوان یکی از 
چهره های قبیله های شــمالی، رئیس جمهــوری بی تجربه 
قرقیزســتان بخش زیــادی از پایداری دولتــش را مدیون 
متحدان سیاسی قدرتمندی چون کامچی بیک  تاشیف است. 
مجله دیپلمات می نویسد: ماهیت رابطه زوج سیاسی صادیر 
جباروف و کامچی بیک  تاشیف پرسشی است که ذهن اغلب 
ناظران خارجی تحوالت سیاسی قرقیزستان را به خود مشغول 
می کند. تاشــیف نه تنها رئیس کمیته دولتــی امنیت ملی 
قرقیزستان است بلکه کرسی معاونت کابینه را نیز در اختیار 
دارد. بســیاری از تحلیلگران سیاسی پیش بینی کرده بودند 
که جاه طلبی های سیاسی تاشیف باعث جدایی او از جباروف 
خواهد شد؛ پیش بینی که حداقل تاکنون محقق نشده است. 
صحنه سیاست قرقیزســتان درگذشته شــاهد اتحادهای 
سیاســی زیادی بوده اســت که به دلیل فقدان زمینه های 
ایدئولوژیک عمر نسبتا کوتاهی داشتند، ازجمله اتحاد سیاسی 
تاشیفـ  اموربیک ببانوف نخست وزیر سابق قرقیزستان، که 
تنها چند ماه دوام داشت. اما اتحاد سدیر جباروف و تاشیف 
به رغم برخی اختالفات میان این دو، همچنان پا برجا مانده 
است؛ گرچه این روزها دخالت فزاینده تاشیف در سیاست های 
اقتصادی و اجتماعی این پرسش را برای منتقدان ایجاد کرده 

که چه کسی واقعا بر قرقیزستان حکومت می کند.
منتقدان جباروف بر این باورند که او شخصیتی نسبتا منفعل 
داشته و همین مسئله باعث می شود تا تحت نفوذ دیگران 
قرار بگیرد. به عنــوان مثال، مخالفان جبــاروف معتقدند 
ضعف آقــای رئیس جمهور در 2 ســال اخیر باعث شــده 
است تا نیروهای امنیتی قرقیزستان به ویژه کمیته امنیت 
ملی به ریاست تاشــیف با افزایش دامنه مداخالت خود در 
حکومتداری نه تنها علیه مخالفان پرونده سازی کند، بلکه با 
ایجاد رویه های بوروکراتیک و تشریفاتی دست وپا گیر برای 
مدیران رده های میانی عمال راه هرگونــه اصالحات مورد 
نیاز را نیز مســدود کند. همین هفته گذشته رئیس جمهور 
قرقیزستان با اعالم تغییرات گســترده در دولت اعالم کرد 
که برخــی از وزرا که پرونده هــای جنایی  دارنــد را از کار 
برکنار کرده اســت؛ ازجمله وزیر حمل ونقل، وزیر انرژی و 
وزیر آموزش و پرورش. تردیدها درباره نقش تاشیف در این 
تغییرات زمانی قوت گرفت که برخــی از وزرایی که به رغم 
اتهاماتی مبنی بر فساد و رشوه خواری کرسی خود را حفظ 

کردند، رابطه نزدیکی با تاشیف دارند.
این روزها در بیشکک شایعاتی شنیده می شود مبنی بر اینکه 
تاشیف به زودی با کنار گذاشــتن سدیر جباروف از قدرت، 
خود جانشین او خواهد شــد. اما چنین سناریویی با توجه 
به واقعیت های تاریخی قرقیزستان چندان محتمل به نظر 
نمی رســد. مجله دیپلمات می نویسد: »سناریوی برکناری 
جباروف نمی تواند درست باشد چون تاشیف از موقعیت و 
نفوذ جباروف در میان ساکنان شمالی قرقیزستان به خوبی 
آگاه است و هم اکنون به کاریزما، نفوذ سیاسی و توانایی او 
نیاز دارد. بنابراین به نظر می رســد که جباروف و تاشیف به 
نوعی تقسیم کار کرده اند که آنها را در تقابل با یکدیگر قرار 

ندهد.«

والدیمیر پوتین
رئیس جمهور روسیه

و  ســازمان دهندگان  محرک هــا، 
عامالن حمله تروریســتی پــل کریمه، 
ســرویس های ویــژه اوکرایــن هســتند. 
رژیــم کی یــف مدت هاســت کــه از 
تاکتیک هــای تروریســتی اســتفاده 
می کند. اینهــا همان تروریســت هایی 
هســتند که شــهرهای دونباس را برای 

8سال بمباران کردند.)اسپوتنیک(

جان کربی
سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا

مــا تمایــل داریــم بــا کره شــمالی بــدون 
هیــچ پیــش شــرطی وارد مذاکره شــویم، 
امــا کیــم جونــگ اون، رهبــر کره شــمالی 
تصمیم گرفته به پیشنهاد ما پشت کند. 
واشنگتن اگرچه به یک مسیر دیپلماتیک 
در قبــال کره شــمالی متعهــد اســت، امــا 
همزمــان روی ظرفیت هــای دفاعــی خود 

هم کار می کند. )دیلی میل(

مایک پمپئو
 وزیر خارجه سابق آمریکا

اظهــارات جــو بایــدن در رابطــه بــا 
آرماگدون هسته ای )جنگ آخرالزمانی 
هســته ای( خطــر وحشــتناکی را بــرای 
مردم آمریــکا به دنبال داشــته و باعث 
وحشــت مــردم شــده اســت. اینگونــه 
سخنان از سوی بایدن نسنجیده بوده و 
بیانگر یکی از بزرگ ترین شکست های 
سیاست خارجی کشور ما در دهه های 

اخیر است.)فاکس نیوز(

انحالل پارلمان در مالزی
نخست وزیر مالزی پارلمان کشــورش را با هدف 
هموار کردن راه برای برگزاری انتخابات سراسری 
زودهنگام منحل کرد. به گزارش آسوشیتدپرس، 
در پی باال گرفتن اختالفات حزب حاکم »سازمان 
ملی ماالیی های متحد« با متحدانش نخست وزیر 
با انحالل پارلمان خواســتار برگــزاری انتخابات 
زودهنگام شده است. اســماعیل صبری یعقوب 
نخست وزیر مالزی گفته با سلطان عبداهلل سلطان 
احمد شاه، پادشاه مالزی دیدار کرده و او با تصمیم 
برای انحالل پارلمان مالزی موافقت کرده اســت. 
نخســت وزیر مالزی گفته، به این دلیل خواستار 
برگزاری انتخابات زودهنگام شده تا با انتقادات بر 
سر مشروعیت دولتش که سومین دولت روی کار 
آمده در مالزی از زمــان انتخابات 2018 تاکنون 
اســت، مقابله کنــد. انتظار می رود کمیســیون 
انتخابات مالــزی در روزهای آینده بــا برگزاری 
نشســتی تاریخ دقیقی را برای انتخابات که باید 
موعد برگزاری آن در بــازه 60 روز پس از انحالل 
پارلمان باشد، اعالم کند. آسوشیتدپرس نوشته: 
این انتخابات به احتمال زیاد اوایل ماه نوامبر پیش 
از فرارســیدن فصل باران های موسمی که اغلب 
سیل های ویرانگر در مالزی ایجاد می کند، برگزار 
خواهد شد. باران های موســمی سال گذشته در 
مالزی بیش از 50 نفر کشته و هزاران آواره برجای 

گذاشت.

نقل قول جهان نما
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جنجال دروازه های نا هم اندازه
 

اعتراض یک تيم فوتبال به بزرگ تر بودن یکی از 
دروازه ها در انگليس، حسابی خبرساز شده است. 
در بازی کاردیف بــا ویگان در ليگ دســته دوم 
انگليس، یکی از اعضــای کادر فنی تيم مهمان به 
تيم داوری اعتراض کرد که یکی از دروازه ها، حدود 
30 سانت بلندتر است. بعد از اعتراض او،  سرمربی 
تيم کاردیف خواستار بررسی موضوع شد اما تيم 
داوری به او گفت که این کار، چند ســاعت طول 
خواهد کشــيد چون باید فناوری های تشخيص 
عبور توپ از گل دوباره تنظيم شــوند. در نهایت 
کاردیف به برگزاری بازی رضایت داد و موفق هم 
شد 3 بر یک تيم ميزبان را شکست دهد. جالب این 
اســت که یکی از گل ها ، اینطور به ثمر رسيد که 
توپ به زیردیرك دروازه ای که گفته می شد بلندتر 

است خورد و کمانه کرد و وارد گل شد. 

 کاش کاله کمربند شود

اعتراض با نقاشی پیکاسو
 

خيلی ها برای اینکه صدایشــان را به گوش دنيا برســانند، 
خودشــان را به آدم ها و اتفاق هــا و آثار بــزرگ و معروف 
می چســبانند. 2 نفر در اســتراليا، به معنای واقعی این کار 
را کرده اند و برای اینکه پيامشــان درباره تغييرات اقليمی 
به گوش مردم برســد، واقعا به یک تابلوی نقاشــی معروف 
چســبيده اند. این آقا و خانم، کف دستشــان را به قاب یک 
تابلوی نقاشــی معروف پيکاسو چســبانده اند و نوشته ای 
را در مقابلشــان گذاشــته اند که روی آن آمده: »آشــوب 
اقليمی = جنگ و قحطي.« این افــراد عضو یک گروه فعال 
محيط زیستی هســتند و در پی انجام این کار، در بيانيه ای 
در حســاب تویيتر خود نوشــته اند که اگر وضع همينطور 
بماند، کره زمين قطعا به مشــکل خواهد خورد و ارتباطی 
مستقيم بين فاجعه اقليمی و درد و رنج های بشر وجود دارد. 
حساسيت به آثار هنری در اعتراض های این چنينی بسيار 
زیاد اســت و این گروه هم گفته اســت که اعضایش کامال 
مراقب بوده اند تا آسيبی به نقاشی پيکاسو وارد نشود. پليس 
ملبورن گفته است که این دو نفر، که یک آقای 59ساله و یک 
خانم 49ساله هستند، در ساعت12و40ظهر به وقت محلی 
در گالری ملی ملبورن خود را به قاب این تابلو چسباندند و در 

ساعت2 از آن جدا و بازداشت شدند.

حراج سکه های بادآورده
 

یک زوج که با خوش شانســی محض چند ســکه قدیمی در 
حياط خانه شــان پيدا کــرده بودند، از فــروش آنها در یک 
حراجی مبلغی هنگفت کاسب شــده اند. این زوج انگليسی 
که هویت آنها فاش نشده، در سال2019 برای بازسازی خانه 
قدیمی شــان که متعلق به قرن هجدهم اســت اقدام کردند 
و در کمال خوش شانسی، چند ســکه قدیمی در حياط آن 
پيدا کردند. آنها ابتــدا فکر می کردند چيــزی که می بينند 
بخشی از سيستم انتقال برق است اما بعد متوجه شدند یک 
قوطی قدیمی کوچک به اندازه یک قوطی نوشابه است. بعد از 
بررسی محتویات آن، مشخص شد که چند سکه طال متعلق 
به قرن های هفدهم و هجدهم در آن وجود دارد که در دوران 
خودشــان هم باارزش بوده اند. درمجموع، 264سکه از این 
خانه پيدا شد و بعد از مطالعات باستانی، همين هفته به حراج 
گذاشته شد. استقبال از این سکه ها خيلی زیاد بود و مالکان 
جدید آنها، از این حراجی 748هزار پوند کاسب شدند که رقم 
قابل توجهی برای سکه های متعلق به قرن های17و18 است.

ناگهان پايیز...    عکس: همشهری/ امیر رستمی اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

 سه شنبه

قلب، خاک خوبی دارد
19مهر سالروز درگذشت »حسن 
گل نراقی« خواننده ایرانی اســت 
که بيشــتر به خاطر ترانــه »مرا 
ببوس« معروف است. این ترانه از 
خاطره انگيزترین و پرشنونده ترین 
ترانه های ایرانی بوده  است. یکی از 
علت های شهرت این ترانه تقارن 
آن با وقوع کودتای 28مرداد1332 

است که شعر غم انگيز آن را بر سر زبان ميليون ها  ایرانی آزرده از 
کودتا انداخت. متنی که در ادامه می خوانيد درباره داستان سرودن 
ترانه مرا ببوس و بخشــی از رمان بلند »آتش بدون دود« اثر نادر 
ابراهيمی است؛ جلد 6، صفحات 113 تا 120 و البته با تلخيص 
فراوان. برای خواندن کامل ماجرا، خودتان باید به کتاب سر بزنيد.

  
رئيس شهربانی گنبد، نشست و خطر کرد و تاخت به صحرا؛ تک. 
ساعت یک بعد از نيمه شــب وارد اینچه برون شد. »آلنی« بيدار 
بود. با صدای جيپ از چــادر مادرش بيرون آمد و پشــت چادر 
آرپاچی پنهان شد. سگ ها غریبه را در ميان گرفتند. آلنی غریبه 

را شناخت.
- صبح بخير رئيس! خوش خبر باشی!

- سالم دکتر. فقط چند کلمه حرف دارم.
- خدا کند خبر دستگيری و اعدام کسی نباشد.

- بدتر از اینهاست.
قلب آلنی لرزید. چندان که به نظر می رسيد، پوالدین نبود.

)گروه سرهنگ نوایی تازه به جانب جنگل آمان  جان آبایی حرکت 
کرده بود.(

رئيس شهربانی به اختصار اما دقيق، داستان را نقل کرد )لو رفتن 
فرار سرهنگ و حرکت ارتش برای ســرکوب آنها(. عرق سرد بر 
تن آلنی نشست و بر پيشانی بلند روح او نيز، و در یک آن، رئيس 
شهربانی گنبد را بسيار شجاع تر از خود یافت. آلنی، وامانده، رئيس 
شهربانی گنبد را نگاه می کرد -زیر نور کمرنگ ماه غبار گرفته- و 

هر دم بيشتر شيفته او می شد و افتاده در گاه او.
آلنی مثل یک سرباز، خبردار ایستاد تا بشارتی برود و سوار شود و 
روشن کند اما نتوانست مثل یک سرباز خبردار بماند و رفتن آن 
جوانمرد به جان آمده را ببيند. احساس بر او غلبه کرد؛ احساسی 
که هرگز نظيرش را نسبت به برادرش هم در خود نيافته بود. پس 
جلو رفت، نزدیک به جيپ ایستاد، کمی خم شد به داخل جيپ، 
یک لحظه سکوت کرد و بعد به زمزمه گفت: »رئيس! می خواهم 
بگویم شما حقيقا الیق کبتر )همسر بشارتی( هستيد اما می بينم 
که در این حرف، مدح شــما چندان که باید نيســت. به عکس 
می گویم شاید درست درآید. شما مردی هستيد که کبتر حقيقتا 

الیق شماست.«
یک باره زیر نور آن ماه غبار گرفته رفتنــی- که پرتو ناچيزی به 
چهره بشارتی می بخشيد- آلنی دید که اشک از چشمان مردی که 
خشونت اش پشت همه مجرمان و حتی پاسبان ها و افسران جوان 

را می لرزاند، فروچکيد.
-کدام یک را بيشتر عاشقيد، وطن را یا کبتر را؟

- این سؤال، از شــما که می گویند دریا دریا دل دارید، تعجب آور 
اســت اما جواب می دهم: » قلب، خاك خوبی دارد. تو می توانی 
در زمان واحدی، هزار هزار درخت در آن بنشانی و تمامی آنها را 
هم بپایی، عزیز بداری، به درستی برویانی. در قلب، همانطور که 
دوست داشتن جای نفرت را تنگ نمی کند، دوست داشتن جای 

دوست داشتن را هم تنگ نمی کند...«
آلنی دیگر تا پایان عمر بشارتی را ندید، ندید، ندید. باور کنيد که ندید. 

روزگار عجيب بی رحمانه بازی می کند.
در یک دیدار کوتاه، در سحری غمبار، آلنی و بشارتی آنچنان به هم 
نزدیک شدند که انگار 40سال است دوستند و 40سال دیگر دوست 
باقی خواهند ماند. آلنی دیگر تا پایان عمر بشارتی را ندید اما بعد از 
اعدام بشارتی، یاد گرفت که ترانه ای را که زنده کننده خاطره بشارتی 
بود، زیر لــب زمزمه کند و تا پایان عمر هم زمزمــه کرد: مرا ببوس! 
مرا ببوس! بــرای آخرین بار، خدا تو را نگهدار، که می روم به ســوی 

سرنوشت...
این ترانه را یکی از دوستان خوب آلنی - شاعری به نام حيدر رقابی- 
ساخته بود و یکی از یاران مهربان و خوش صدای آلنی به نام حسن 
گل نراقی- که ســوارکاری زبده بود و گهگاه در ميدان های اسب در 
کنار آلنی می تاخت- خوانده بود؛ به خاطر بشارتی اما نه به خاطر حزب 
بدکاری )حزب توده( که بشارتی و ده ها دالور همچون او را، رایگان به 
دژخيمان پهلوی سپرده بود؛ فروخته بود، فروخته بود، فروخته بود...

»مرا ببوس« ترانه ای شد که جملگی آرمان خواهان و عاشقان آزادی 
در سراسر ایران آن را زمزمه می کردند و تيری شد زهرآلود و سوزنده 

در قلب نظام دژخيمان...
مردم کوچه می دانستند و می گفتند که این ترانه، از زبان سرهنگ 
بشارتی اســت خطاب به تنها دختر کوچکش- ســولماز- در شب 

قبل از اعدام.

محققان می   گویند صبحانه، پدیده ای نســبتا 
جدید در تاریخ بشر است و برخالف باورهای 
عمومی، نقش چندانی در زندگی انسان ندارد.

صبحانه، برای ميلياردها  انسان به مفصل ترین 
وعده غذای روزانه تبدیل شده و سبک زندگی 
مدرن، کار را به جایی کشــانده که بسياری، 
قرارهای دوستانه شان را برای صرف صبحانه 
می گذارند و در بسياری از توصيه های پزشکی، 

ناشتایی، مهم ترین وعده روز خوانده می شود.
همه اینها اما دستاوردهای بشر در تاریخ متاخر 
خود اســت چون در ســال های دور، چنين 
وعده ای اصال وجود خارجی نداشــته و حتی 
حاال،  در بســياری از فرهنگ هــا هم چندان 
اهميتی ندارد. متخصصان تغذیه و مورخان غذا 
می گویند که بخشی از این فضاسازی برای مهم 
نشان دادن صبحانه، ترفند شرکت های توليد 
غذا و لبنيات است که می خواهند محصوالت 
فراوری شده و عموما ناســالم خود را به خورد 

مردم بدهند.
پروفسور تيم اسپکتور، اپيدمولوژیست ژنتيک 
و مورخ غذا، دربــاره افســانه های مربوط به 
صحبانه به تلگراف گفته است: »خود صبحانه 
اختراعی نسبتا جدید است. شــواهد زیادی 
وجود ندارد که نشــان بدهد در ابتدای تاریخ، 
قبليه های شکارچی- خوراك جو اصال صبحانه 
می خورده اند. در مورد تاریخ صبحانه تحقيقات 
کمی شده است تحقيقات جدید نشان می دهد 
دستاوردهای عملی درباره خوردن صبحانه، با 
تردیدهای زیادی مواجه شده است. صبحانه 
و فواید آن، برای برخی کارآمد اســت و برای 

دیگران نه.«
ســازمان های بهداشتی و ســالمت ملی در 
کشورهای مختلف توصيه می کنند که صبحانه 
حتما در ســبد غذایی روزانه مردم باشــد اما 
داده های علمــی زیادی که از این پيشــنهاد 
حمایت کنند وجود ندارنــد. البته این به این 
معنا نيســت که باید از همين فردا صبحانه را 
قطع کنيم، اما این واقعيت به ما کمک می کند 
تا کمی عميق تر به توصيه های شــرکت های 
توليدکننده غذاهای فراوری شــده و لبنيات 
درباره خوردن صبحانه فکــر کنيم و منتظر 

پژوهش های بعدی علمی باشيم.
یک مورد معروف، صبحانه انگليسی است که 
حاال نه تنها به بخشــی از فرهنگ این کشور 

تبدیل شده که یکی از صادرات فرهنگی این 
کشور به دنياست و صبحانه  انگليسی که شامل 
بيکن و لوبيا و سوسيس و تخم مرغ و نظایر آن 
می شود، در سراسر جهان طرفدار پيدا کرده 
است. اما همين صبحانه هم پدیده ای مدرن 
است. فليسيتی کلوك، مورخ غذا در انگليس 
گفته است که مردم در این کشور تا همين قرن 
هفدهم اصال چيزی به اسم صبحانه نداشته اند 
که بخواهند با وســواس جزئيــات آن را هم 
مشخص کنند. در واقع صبحانه، پدیده دوران 
صنعتی شــدن در انگليس اســت، زمانی که 
کارگران به سختی در طول روز کار می کردند 
و برای اینکه انرژی و توان کافی داشته باشند، 
قبل از کار یک وعده غذای مفصل می خوردند 

تا در واقع،  به نوعی، بيشتر استثمار شوند.
در دهه های اخير، پای شرکت های توليد کننده 
قندوشکر و غذاهای آماده و فراوری شده هم به 
ميز غذای مردم باز شد و آنها به این تصور که 
صبحانه بخش مهمی از زندگی اســت دامن 
زدند. این در حالی اســت که در بســياری از 
نقاط دنيا، به خصوص در شرق، همچنان ایده 
صبحانه حالت سنتی خود را حفظ کرده است؛ 
در هند و ژاپن و چين و حتی بخشــی هایی از 
شــمال ایران، هيچ فرقی بين وعده صبحانه 
و مثال ناهار وجــود ندارد و آنهــا چه صبح یا 
چه ظهــر، یک مدل غــذا می خورند. در هند 
مخصوصا، این عادت قدیمــی وجود دارد که 
مردم غذای شــب مانده را همــان اول صبح 
می خورند و البته حتما درباره پلو خوردن برای 

صبحانه در شمال کشور شنيده اید.
محققان زیادی هستند که می گویند، توصيه ها 
به جدی گرفتن صبحانه و پرزرق و برق کردن 
آن، عموما پشــتوانه مالی و تجــاری دارند و 
تحقيقات علمی جدید، بســياری از افسانه ها 

درباره صبحانه را رد می کنند.

لقمه

افسانه صبحانه

انجامش بدهعدد خبر

بچه ها در برج آزادی

همانطور که احتمــاال می دانید، در هفته 
ملی کودك قرار داريم و به همین مناسبت 
برنامه های فرهنگی و اجتماعی مختلفی 
در شــهر برای بچه ها برگزار می شود. از 
نمايش تئاتــر و فیلم بگیر تــا برگزاری 
جشــن ها و کارگاه های فرهنگی و هنری. 
يکی از برنامه هايی که در اين هفته برگزار 
می شود و می تواند برای بچه ها و همچنین 
خانواده هايشــان جذاب باشد، بازديد از 
برج آزادی تهران است. مجموعه فرهنگی 
هنری برج آزادی تا 22 مهر پذيرای بازديد 
رايگان خانواده ها به همراه کودکانشــان 
اســت. اجرای اين برنامه به منظور ايجاد 
فضايی شاد و کودکانه در هفته ملی کودك 
با امکان بازديد رايگان از اين نماد تاريخی 
و اســتفاده از امکانات موزه ای و معماری 
اين مجموعه است. معماری برج، تلفیقی 
از معماری هخامنشی، معماری ساسانی و 
معماری اسالمی است و در محوطه زيرين 
برج هم چندين تــاالر نمايش، نگارخانه، 
کتابخانــه و موزه قــرار دارد. اين برنامه 
را شــهرداری منطقه 9 تــدارك ديده و 
خانواده ها می توانند تا تاريخ اعالم شده، 
هر روز از ساعت 9 تا 17 بچه ها را برای ديدن 
اين مجموعه به میدان آزادی ببرند. ضمن 
اينکه محوطه و فضای سبز میدان آزادی 
هم جای مناســبی برای يک روز بازی و 

تفريح بچه هاست. 

حافظ

ُحسنت به اتفاِق َمالحت جهان گرفت
آری به اتفاق، جهان می توان گرفت

خيابان ها شلوغ است، خودروهای 
کوچک و بزرگ معابر را اشــغال 
کرده اند و ترافيک، این ترافيک 
لعنتــی آدم را کالفه می کند. در 
این شــرایط اســت که عده ای قيد رفت وآمد با 
خودروی شخصی را می زنند و اگر حوصله مترو و 
اتوبوس را هم نداشته باشند، ترجيح می دهند با 
موتور از این سر شهر به آن سر شهر بروند. بماند 
که عده ای هم عشق موتورســواری دارند و برای 
همين موتــور را به عنوان وســيله نقليه انتخاب 
می کنند و برخی هم بودجه شــان فقط به خرید 
موتور می رســد. هر چه که هســت، این مرکب 
دوچرخ، با همه کارراه اندازی اش در شــهرهای 
شــلوغ و پر ترافيک، خطراتی هم دارد که همه 
از آن باخبرند اما باز هم تعدادی از موتورسواران 

موارد ایمنی را رعایــت نمی کنند. نمونه بارزش 
کاله ایمنی اســت که می توانــد در تصادفات و 
حوادث جان راکــب را نجات دهد امــا خيلی از 
موتورســواران بدون کاله در شهر تردد می کنند 
و بهانه شان هم گرما و فراموشــکاری و نداشتن 
کاله اســت. آنطور که پليس راهــور آمار داده، 
62درصد موتورسيکلت سواران به دليل ضربه به 
سر در صحنه تصادف فوت می کنند. فاجعه ای که 
می شود به راحتی و با یک کاله کاسکت استاندارد 

جلویش را گرفت.
حتما به یاد دارید که تا همين چند ســال پيش 
بســياری از رانندگان وقتی پشت فرمان خودرو 
می نشســتند، کمربند ایمنی نمی بستند و فقط 
درصورتی دستشان به ســمت کمربند ماشين 
برای بستن می رفت که پليس را  می دیدند. بعد 

آمدند ماجرا را قانونی کردنــد و این قانون را هم 
سفت و سخت گرفتند و جریمه تعيين کردند تا 
اینکه حاال دیگر برای همه رانندگان عادت شده 
که ابتدا کمربند ایمنی شان را ببندند و بعد حرکت 
کنند. برای موتورســواران هم این قانون وجود 
دارد و گاهی هم پليس در برخــی از خيابان ها، 
راکبانی را که کاله ایمنی ندارند متوقف و جریمه 
می کند اما این برخوردها گاه به گاه است و دائمی 
نيست. به همين دليل هم هنوز تبدیل به عادت 
نشده و کسانی که متوجه نمی شوند که این کاله، 
ایمنی خودشان را بيشتر می کند، از ترس قانون 
و جریمه هم کاله کاســکت به ســر نمی کنند. 
ســختگيری در کنار فرهنگسازی شــاید آمار 
فاجعه بار فوت شدگان در تصادفات موتورسيکلت 

را کاهش بدهد.

آن سال که آميتاب باچان به خاطر 
عمــل جراحی معــده اش راهی 
بيمارســتان ليلواتی هند شــد، 
خيلی از روزنامه ها نوشــتند که 
»هندوستان عمال به حالت نيمه 
تعطيل درآمده«. برای هندی ها 
ســينما با آميتاب باچان تعریف 
می شود؛ مرد قد بلندی که خيال 
پير شدن و از کار افتادن ندارد. با 
این حال کمتر کسی می داند که 
موهای زیبای روی ســر باچان، 
مصنوعی اســت یا اینکه فاميلی 
واقعی اش اصال باچان نيســت و 

»اسریواستاوا« است.
آميتاب باچان در  اهلل آباد هند به 
دنيا آمد. پدرش، هریوانش رای 
باچان، یکی از مشهورترین شعرای 
هند بود. قرار بود اســم آميتاب 
»انقالب« بشــود، ولی قرعه به 
آميتاب افتــاد. فاميلی »باچان« 
هم در واقع اسم مستعاری بود که 
پدرش برای خودش انتخاب کرده 
بود و بعدها روی پسرش باقی ماند.
باچان توی یکی از مصاحبه هایش 
گفته بود: »وقتی که من از بمبئی 
آمدم، فقط گواهينامه رانندگی 
داشــتم. پيش خودم گفتم اگر 
بازیگر شــوم، شــاید بتوانم یک 
ماشين بخرم... من حتی جایی را 
نداشتم که بتوانم در آن استراحت 

کنم یا بخوابم.«
باچان بعد از رفتن به کالج شروود 
و دانشگاه دهلی، وارد سينما شد. 
نخســتين کارش فيلم سياه و 

سفيد »هفت هندی« بود و 
از آن موقع تا حاال در بيش 

از 190فيلم ظاهر شده. هندی ها 
در این سال ها القاب زیادی به او 
داده اند؛ بی بزرگ، )B(، صنعت 
 یک نفــره، شاهنشــاه باليوود،
ای بزرگ)A( و... ولی مشهورترین 
لقبش »جوانمرد خشــمگين« 
است که گویای تيپ غالب او در 

محبوب ترین فيلم هایش است.
سال 1984 باچان گول خورد و 
وارد سياست شد و رفت وآمدهایی 
بــا خانــواده راجيــو گانــدی 
)نخســت وزیر وقت هنــد( پيدا 
کرد. همــان موقع برای تصاحب 
صندلی پارلمــان  اهلل آباد با یکی 
از مشــهورترین سياستمداران 
هند به اسم باهو گونا، وارد رقابت 
شد و توانســت 68/2درصد آرا 
را به  خودش اختصــاص دهد و 
برنده ميدان شود. اما 3 سال بعد 
فهميد که عجب کاله گشــادی 
سرش رفته و تصميم گرفت هر 
جور که شــده بی خيال سياست 
شــود. بنابرایــن قبــل از اینکه 
دوره اش تمام شــود، از سمتش 
استعفا داد. شــایعه شده بود که 
اســتعفای او احتمــاال به خاطر 
رسوایی های سياســی دهه 80 
هند است؛ رسوایی هایی که یکی 
از پایه های اصلی اش همان جناب 
نخست وزیر راجيو گاندی بود. با 
این حال باچان خودش را درگير 
این ماجراها نکــرد و از خانواده 
گاندی هم به تدریج دوری کرد. 
او بعدا گفت که »هرگز 
نباید وارد سياست 

می شدم«.

تقویم/ سالروز

جوانمرد خشمگین

می گوید: »می دانــی چی فکر 
می کنــم؟ به نظــرم خاطره ها 
شــاید ســوختی باشــد که مردم برای زنــده ماندن 
می سوزانند. تا آنجا که به حفظ زندگی مربوط می شود، 
ابداً مهم نيســت که این خاطرات به درد بخور باشــند 
یا نه. فقط ســوخت اند. آگهی هایی کــه روزنامه ها را پر 
می کنند، کتاب های فلسفه، تصاویر زشت مجله ها، یک 
بسته اسکناس ده هزار ینی، وقتی خوراك آتش بشوند، 
همه شان فقط کاغذند. آتش که می سوزاند، فکر نمی کند، 
آه، این کانت است، یا آه، این نسخۀ عصر یوميوری است، 
یا چه زن قشنگی! برای آتش اینها چيزی جز تکه کاغذ 
نيست. همه شــان یکيســت. خاطرات مهم، خاطرات 
ـ  غيرمهم، خاطرات کاماًل بــدرد نخور: فرقی نمی کندـ 

همه شان فقط سوخت اند.«

هاروکی موراکامی

پس از تاريکی
بوك  مارك

نگاه

بگذارید فقط به خودمان اجازه 
دهيم هرچه هســتيم باشيم. 
اميد، این تنها چيزیست که از ترس قوی تر است. کمی 

اميد موثر است، اما اميد زیادی خطرناك است.

گری راس

دیالوگ

بازی های گرسنگی 
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300 مأمور پلیس در 
اغتشاشات  تهران 

مجروح شدند
روایت فرمانده نیروی انتظامی 
تهران درباره حوادث اخیر تهران

حادثه ای که اخیرا در پایتخت رخ 
داد دل همه ما را به درد آورد. رســیدگی به 
پرونده فوت خانم مهســا امینی االن در چه 

مرحله ای است؟
خب نتیجه پزشــکی قانونی مشــخص کرد که 
هیچ ضرب و شتمی وجود نداشته و به رغم همه 
دروغ گویی ها و سیاه نمایی ای که کردند، معلوم 
شد که هیچ سهل انگاری از ســوی پلیس انجام 
نشده است. بررسی ها نشــان داد که هیچ بحثی 
بین مهسا امینی و پلیس ایجاد نشد و منتظریم 
مراجع قضایی و قانونی بررسی هایشــان تمام و 

نتیجه اعالم شود.
در حوادثی که متأسفانه روزهای 
اخیر شاهد آن بودیم و باعث شد که عده ای از 
آشوبگران به پلیس و اموال عمومی حمله کرده 
و خسارات جانی و مالی زیادی را به بار آورند، 
خساراتی که به پلیس پایتخت وارد شد، چقدر 

بود و چند نفر در این مدت بازداشت شدند؟
خسارت وارده در تهران به نسبت حجم اتفاقاتی 
که رخ داد از سایر شــهرها کمتر بود؛ هر چند از 
نیروهای ما کسی به شــهادت نرسید، اما حدود 
300نفر از همکارانم مجروح و مضروب شــدند؛ 
از تیری که به سمت شــان پرتاب شــد تا ضربه 
سنگ و چماق، ولی ما سعی کردیم با سعه صدر 
و با رعایت شــئونات، موضــوع را جمع کنیم و 
احمدهلل جز عده اندکی که آمدند و این اقدامات 
را انجام دادند، هیچ اســتقبالی از سوی مردم از 
این افراد انجام نشد. با این حال مسئوالن ذیربط 
باید ان شاءاهلل با حل مشکالت اقتصادی به ویژه 
گرانی هایی که مردم را اذیت می کند، کاری کنند 
که مشکالت آنها حل شود. ما در پلیس چه چوب 
بخوریم، چه سنگ بخوریم و چه مجروح بدهیم، 
با سعه صدر رفتار می کنیم. درباره افراد دستگیر 
شــده نیز عدد و آمار نداریم، اما بررسی ها نشان 
می  دهد که برخی افراد دســتگیر شــده، در هر 
تجمعی کــه قبال هم بوده حضور داشــته اند که 

ان شاءاهلل مراجع قضایی آمار می دهند.
در طول 5سال گذشــته اتفاقات 
مهمی در پایتخت رخ داد؛ حوادثی که تلخی 
آنها ممکن است تا مدت ها در افکار عمومی 
باقی بماند. تلخ ترین حوادثی که شما به عنوان 
فرمانده انتظامی تهــران در این مدت با آنها 

روبه رو بودید، چه بود؟
فرماندهی کار ســختی اســت؛ به ویژه فرمانده 
پلیس. بعضی از ســازمان ها  فقط یک ماموریت 
و یک مســئولیت دارند، اما ماموریت های پلیس 
متنوع و متکثر است. در همه مسائل پلیس حضور 
دارد؛ مثــال در حادثه ای اورژانــس باید حضور 
داشته باشد و پلیس هم باید باشد و در حادثه ای 
آتش نشانی باید باشد و پلیس هم باید باشد. هر 
اتفاقی که می افتد یک پای بررســی آن پلیس 
است. شاید تلخ ترین حادثه ای که در دوران حضور 
به عنوان فرمانده پلیس پایتخت، شــاهد بودم، 
حادثه شــهادت مظلومانه 3نفر از همکارانم بود 
که توسط یک فرقه منحرف به شهادت رسیدند 
و حدود 12نفر دیگر از همکارانم مجروح شدند. 
یا در ســال جاری درحالی که همکارانم در حال 
انجام ماموریت خود بودند توسط یک یاغی 6نفر 
از آنها هدف گلوله قــرار گرفتند یا حادثه ای که 
اخیرا رخ داد؛ آن هم زمانی که من در کربال بودم. 
خانم مهســا امینی و افرادی مثل او فرزندان ما 
هستند. نمی توانیم بگوییم به اندازه پدر و مادرش 
ناراحت شــدیم، اما از عمق وجودمــان برای او 
ناراحت شدیم؛ این در حالی بود که پلیس در این 
ماجرا هیچ دخالت و ســهل انگاری نداشت. اما 
به هرحال حوادث تلخ رخ می دهند و هر لحظه ما 
باید مترصد یک حادثه باشیم. وقتی تیراندازی ای 
در گوشه ای از شــهر رخ می دهد، لرزه به تن من 
فرمانده می افتد تا ماجرا مشــخص و جمع شود 
یا کسی که گروگان گرفته می شود تا زمانی که 
آزاد نشود، قلبمان برای او و خانواده اش می تپد 
یا حادثه ای که مدتی قبــل رخ داد و در جریان 
آن رئیس اسبق ســازمان پزشکی قانونی به قتل 
رســید.  تا زمانی که قاتالنش را دستگیر کنیم، 
آرام نداشتیم. کار پلیس چه یک 
مأمور ســاده باشــد و چه یک 
فرمانده، کاری بسیار پرمشغله،   

پراضطراب و سختی است.

نکته

کاهش 11درصدی سهم تهران از جرایم کشور 
بیشتر از 5سال از زمانی که مسئولیت فرماندهی 
انتظامی پایتخت را بر عهــده گرفته می گذرد و 
در این مدت در متن بســیاری از حوادث تلخ و 
شــیرینی که در تهران رخ داده حضور داشته 
است. سردار حسین رحیمی را شاید بیشتر بتوان 
به دلیل طرح های منسجم، منظم و مستمری که 
برای برخورد با مجرمان و جانیان از سوی پلیس 
پایتخت در مناطق مختلف تهران انجام می شود، 
شناخت، اما فرارســیدن هفته فراجا فرصتی 
را مهیا کرد تا در گفت وگو با ســردار رحیمی از 
برنامه هایش در 5سال گذشته و دستاوردهایی 
که در این مدت پلیس پایتخت به آن دست پیدا 

کرده، پرس وجو کنیم.

ضمن تبریک هفته فراجا به شــما 
و همکاران  تان، به عنوان نخســتین ســؤال از 
دســتاوردهایتان طی بیش از 5سال فرماندهی 
انتظامی تهــران بزرگ بگوییــد و اینکه کدام 

برنامه ها با موفقیت اجرا شده اند؟
امسال هفته فراجا با شعار پلیس خادم مردم، مردم 
حامی پلیس شروع شــده و ما طبیعتا در طول سال 
با همین شعار زندگی می کنیم؛ یعنی کار را استمرار 
می بخشیم و ادامه می دهیم و تمام برنامه ریزی هایمان 
در همین زمینه خواهد بود. توفیــق دارم که بالغ بر 
5سال خدمتگزار امنیت و خادم مردم عزیز پایتخت 
هســتم. من کال آدم برنامه محوری هستم و جدا از 
ماموریت کالنی که فرمانده کل ساالنه ابالغ می کند، 
تالش می کنیم به برنامه ها جزئی نگاه کنیم و در تمام 
رده های پلیس تخصصی از پلیــس آگاهی گرفته تا 
پلیس راهور، مبارزه با مواد مخدر، پیشــگیری، فتا و 
پلیس های تخصصی دیگــر کار را پیش ببریم؛ مثال 
اگر گفته می شــود اولویت ما مبارزه با جرائم است، 
ترجمانش در ماموریت پلیس های دیگر به چه صورت 
است؛ مثال پلیس آگاهی که شاید مهم ترین موضوعی 
است که مردم در بحث مبارزه با سرقت با آن سروکار 
دارند، یکی از نمونه هاســت. با افتخار می گویم که با 
اجرای برنامه ها و طرح های مختلفی که انجام دادیم 
سرانه وقوع جرم که در بدو ورود من 30درصد )یعنی 
یک سوم از جرائم کشــور متعلق به تهران( بود را به 
19درصد رساندیم که این کار بزرگی است. این یک 
انقالب عملیاتی در بحث مبارزه با مجرمان است. این 
در حالی است که طبیعتا در این 5سال با مسائلی مثل 
تشدید محاصره اقتصادی که خودش ناهنجاری های 
زیادی ازجمله بیکاری، تــورم و... را در هر جامعه ای 
پدید می آورد، روبه رو بودیم. در این شــرایط سرانه 
جرائمی مثل سرقت 10 تا 15درصد در کشور افزایش 
داشــته، اما ما در تهران ســهم مان از 30درصد به 

19درصد رسیده است.

در سایر پلیس های تخصصی ازجمله 
پلیس مبارزه با موادمخدر چطور؟

در حوزه مبارزه با مواد مخدر که شاید دومین مطالبه 
مردم است، ما با 3موضوع برنامه مان را تدوین کردیم؛ 
اول مبارزه با قاچاقچیان کالن، مبارزه با خرده فروشان 
و مبارزه با معتادان؛ به ویژه معتادان متجاهر. در این 
بین بحث مناطق آلوده تهران مطرح می شود؛ مثل 
شــوش، مولوی، هرندی، فرحزاد، جاجرود و گردنه 

تنباکو که در این 5،4 سال به طور ویژه در دستور کار ما 
قرار گرفت. در اواخر سال97 بحث شوش و هرندی را 
به تنهایی شروع کردیم و پیش بردیم و امروز می توانیم 
بگوییم که 70 تا 80درصد آنجا را پاکسازی کرده ایم 
و حتی اگر بخواهیم به طــور صددرصد این مناطق 
را از حیث موادفروشــان و معتادان پاکسازی کنیم، 
راهکارش وجود دارد. شهردار محترم تهران در این 
بخش شخصا وارد شدند و تالش می کنند و استاندار 
محترم تهران و شــورای هماهنگی که واقعا ســعی 
می کنند و ظرفیت های ما را برای نگهداری معتادان 
خیلی افزایش دادند. برای اینکه این زحمت تکمیل 

شود، نیاز به ظرفیت 7 تا 8هزارتایی دیگر هم داریم.
در بحث خرده فروشــان که مردم و خانواده ها را آزار 
می دهند، چه در مناطق آلوده ای که به آن اشاره شد 
و چه در پارک ها و معابر که مردم گله مند هســتند، 
روی این افراد اشــراف داریم، اما باید در این بخش 
اردوگاه هایی برای جمع آوری و نگهداری براســاس 
قانون مبارزه با مواد مخدر تاســیس شــود تا شاهد 

نتیجه بخشی اقدامات پلیس باشیم.
به همین ترتیب دربــاره قاچاقچیان عمده باندهایی 
را منهدم کردیم که از بعضــی از آنها یک تن، 2تن و 

500کیلو موادمخدر کشف شد.
در برخی از مناطق پایتخت ازجمله 
شوش، هرندی، فرحزاد و... همیشه حضور معتادان 
و خرده فروشان مواد مخدر باعث ناراحتی و نگرانی 
مردم و شهروندان بوده است. در این مناطق پلیس 

پایتخت چه اقداماتی انجام داده است؟
ما به صورت توامان هم با خرده فروشان و هم با معتادان 
متجاهر برخورد می کنیم؛ مثال در شــوش و هرندی 
روندی را از اواخر سال98 شــروع کردیم و حاال در 
سال1401 به اینجا رسیدیم که قرارگاه ویژه ای را با 
300نفر نیروی مستقل در آنجا فعال کرده ایم؛ یعنی 
جدای از کار جاری پلیس در این مناطق، این قرارگاه 
ویژه در شــوش و هرندی فعال شــده و 10ایستگاه 
پلیس نیز در آنجا مشغول فعالیت شده که تاسیس 
این ایســتگاه ها لرزه به جان خرده فروش ها انداخته 
است. با این حال باید بگویم که این ابتدای کاری است 
که در مرحله جدید فعالیت پلیس در شوش و هرندی 

اتفاق می افتد و ادامه دارد.
در منطقه فرحزاد با کمک شهرداری منطقه2 تمام 
آن منطقه را کامال پاکســازی کردیم که شهروندان 
می توانند برای تفریح و اســتفاده از طبیعت به آنجا 
بروند. 5 ایستگاه پلیس در آنجا فعال شده و بیش از 
100پلیس روزانه در آنجا فعالیت می کنند تا بتوانیم 
وجود معتادان و خرده فروشــان را در آنجا ریشه کن 
کنیم. حتما به خاطر دارید که در آن منطقه بعضا قتل 
هم اتفاق می افتاد، اما حــاال تبدیل به مناطقی امن 

برای شهروندان شده اند.
در منطقه گردنه تنباکو، ســنگرها و پاتوق هایی که 
معتادان درست کرده بودند، کامال با لودر و بولدوزر 
صاف شد و همه معتادان و خرده فروشان جمع آوری 
شدند. این اتفاق در منطقه جاجرود هم رخ داد و سایر 
مناطق نیز در دستور کار است. اما در این میان نکته 
مهمی وجود دارد؛ اینکه اگر بخواهیم این اقدامات به 

نتیجه برسند، حتما باید بسترهای الزم فراهم شود.
دربــاره فعالیت هــای پلیس های 
تخصصی و دســتاوردهای آنهــا در این مدت 

گفتید. این دستاوردها درخصوص پلیس راهور 
و پیشگیری را چطور ارزیابی می کنید؟ 

در بحث پلیس راهنمایــی و رانندگی با برنامه پیش 
رفتیم. 4سال اســت که در کاهش کشــته ها رتبه 
اول را در کل شــهرهای کشــور داریم. در روزهای 
نخســت حضور من به عنــوان فرمانــده انتظامی 
تهران، خیابان های تهران قفل و مشــکالتی ایجاد 
می شــد، اما االن به رغم اینکه روزانــه خودروهای 
فراوانی به خودروهای تهران افزوده می شود، ترافیک 
تهران را قفل شــده نمی بینید و فقط همان ترافیک 
صبحگاهی و شــامگاهی اســت. این در حالی است 
که هیچ خودروی فرســوده ای خارج نمی شــود و 
ناوگان حمل ونقل عمومی به ویژه در حوزه اتوبوس به 
جهت مشکالتی که وجود دارد، افزایشی نداشته که 
کاهش هم داشته، اما برای حل کامل مشکل ترافیک 
باید دستگاه های مختلف فعال شــوند و کار کنند. 
مشــکل پارکینگ را باید حل کنیم؛ مشکل افزایش 
حمل ونقل عمومی چه قطار شهری و چه اتوبوس ها 
و تاکســی ها را باید حل کنیم. ترافیک تهران به رغم 
اینکه خیلی ها می گویند راه برون رفت ندارد، به اعتقاد 
من راه برون رفت دارد و ما می توانیم اتفاقات بهتری را 
رقم بزنیم؛ به ویژه درباره 2معضل ترافیک و آلودگی 
هوا که معموال 6ماهه دوم سال با آن روبه رو هستیم. 
در بخش پلیس فتا با افتخار می گوییم که جزو معدود 
استان هایی هستیم که بالغ بر 90درصد جرائمی که 
در فضای مجازی رخ می دهد، کشــف می کنیم. در 
بحث کالنتری ها هم تمام کالنتری های ما به عنوان 
محیطی انتظامی که بیشــترین مراجعان را دارند، 
بهبود پیدا کرده اند. ظاهر کالنتری ها کامال متفاوت 
شده و به تبع آن فرایند خدمت رسانی هم در کالنتری 
متفاوت شده است. در بخش مشــاوره و مددکاری، 
تالش می کنیم تــا پرونده های کمتــری به مراجع 
قضایی بروند. بخش های مشاوره خوب کار می کنند 
و با حــل اختالف های مربوط بــه درگیری ها باعث 
شده اند که پرونده های زیادی در همان کالنتری  ها 
به صلح و سازش برسند. در بخش تسلط بر مجرمان 
و برخورد با مجرمان، گشت های ویژه ما و گشت های 
انتظامی ما که به تازگی راه اندازی شده اند، از اشراف 
خوبی برخوردار هســتند. به نظرم بیش از 80درصد 
برنامه هایی که در دستور کار من بوده محقق شده و 

دنبال نوآوری های جدید هستیم.
کالنتری ها همیشه در صف اول ارتباط 
پلیس و مردم بوده اند. بــرای بهبود فرایند کار 
کالنتری ها و تسهیل امور شهروندان و مراجعان به 

کالنتری ها، چه اقداماتی انجام شده است؟
اول باید بــه این اشــاره کنم که الزم اســت تعداد 
کالنتری هایمان را براساس مصوبه شورای امنیت به 
200کالنتری برسانیم و در گام اول باید 40کالنتری 
فعال می شــد که این اتفاق رخ نداده است؛ هر چند 
اخیرا کمک های خوبی از سوی مجلس و نمایندگان 
تهران به پلیس شده و پیگیری های خوبی در بحث 
تامین اعتبار ساخت کالنتری ها صورت گرفته است. 
در بحث زمین، هم شــهردار تهران و هم شهرداران 
مناطق 22گانه کمک هــای خوبی کرده اند. در حال 
نوسازی حدود 13کالنتری هستیم. بخش دیگری 
از کار راه اندازی کالنتری ها هم از صفر شروع می شود 

که به ارتقای سطح امنیت شهر کمک می کند. نکته 
دیگری که پیگیری می کنیم درباره بهبود روندهاست؛ 
ازجمله کالنتری دیجیتال. امکانات دوربین البسه که 
دوربین های البســه البته نه کامل، اما بخشی  از آنها 
تامین شده که ان شاءاهلل استفاده از آنها در دستور کار 
است. حتی پیگیر این هستیم که مردم برای هر کاری 
به کالنتری مراجعه نکنند و به شیوه الکترونیک با آن 
در ارتباط باشند. البته االن اپلیکیشن هایی داریم که 
6تا 7 خدمات ازجمله اعالم ســرقت خودرو را ارائه 
می دهند. بحث دیگر بحث اصالح رفتار است. شعار 
ما پلیس خدمتگزار با رویکرد مردم محوری اســت 
که هم اکنون هم این اتفاقات خوب می افتد. همواره 
میزان رضایتمندی مردم نســبت به پلیس در حال 
افزایش است. البته سطح توقعات مردم از پلیس هم 
بیشتر شده است. پلیسی که امروز می تواند در کمتر 
از 24ساعت خفت گیر اتوبان نیایش را بگیرد یا ظرف 
48ساعت بزرگ ترین سرقت از بانک را کشف می کند 
یا ظرف چند دقیقه گروگانگیر آجودانیه را بدون اینکه 
خون از دماغ کســی بیاید، دســتگیر می کند، اینها 
توقعات مردم را باال می برد که بجاســت و روزبه روز 

تالش مان این است که این روند بهتر شود.
امنیت همیشــه جایگاه  ویژه ای در 
شعار هر سال پلیس دارد. شما امنیت و احساس 
امنیت در جامعه امروز پایتخت را چطور ارزیابی 
می کنید و امنیت پایدار که همیشه مهم ترین 

هدف پلیس بوده، چطور محقق می شود؟ 
امنیت، ریشه اســت، بنیاد اســت و نیاز اولیه هر 
جامعه و بشر اســت. امنیت که نباشد چیزی معنا 
و ارزش پیــدا نمی کند. امنیت زیرســاخت همه 
فعالیت ها و حرکت هاست. از سویی فلسفه وجودی 
پلیس برقراری امنیت اســت؛ یعنی رکن اساسی 
برقرار کننده نظم و امنیت پلیس اســت؛ هر چند 
دستگاه های دیگر هم تالش می کنند، اما پیگیری 
بیش از 95درصد پرونده هایی که در جرائم مختلف 
تشکیل می شود، کار پلیس است. درباره این موضوع 
ما باید درواقع کمک همه مردم و همه دستگاه ها و 
سازمان ها را داشته باشــیم. قطعا پلیس به تنهایی 
نمی تواند این مســئولیت و ماموریت حیاتی را به 
مرحله اجــرا درآورد. در حکمی کــه مقام معظم 
رهبری به فرمانده محترم فراجا دادند قوای سه گانه 
و دستگاه های مختلف را مکلف کردند که به نیروی 
عظیم انتظامی در اجرای ماموریتش کمک کنند. 
با همه اینها خود مردم نیز باید کنار پلیس باشــند 
و همه باید تالش کنند که به پلیس اقتدار دهند تا 
بتواند ماموریت و وظیفه اش را به خوبی انجام دهد. 
اگر رکن امنیت ساز در جامعه که پلیس است، دچار 
اخالل و ایراد شود، نتیجه آن برمی گردد به تضعیف 
امنیت جامعه. تضعیف امنیــت جامعه هم یعنی 
همه زیرســاخت ها و همه فعالیت های اجتماعی، 
فرهنگی، سیاســی و... دچار چالش می شود. پس 
ما همواره تمام تالشمان معطوف به استقرار امنیت 
پایدار و با ثبات اســت. زمانی کــه امنیت با ثبات 
و پایدار ایجاد شــود، دســتگاه های اطالع رسان و 
فرهنگساز باید تالشش شان این باشد که احساس 
امنیت در جامعه به وجود بیاید. اعتقاد من این است 
که میزان امنیت در جامعه از خود احساس امنیت 
بیشتر است؛ چون آن اقدام الزم برای به وجود آمدن 

احساس امنیت در جامعه انجام نشده که این وظیفه 
رسانه ها و دستگاه های فرهنگساز است که اقتدار 
پلیس را تبلیغ کنند؛ پلیسی که بدون هیچ سرنخی 
بزرگ ترین جرائم را کشف و بزرگ ترین مجرمان، 
قاتالن و جانیان را دســتگیر می کنــد. اینها باید 
تبیین شود و الزم است گفته شود که کار رسانه ها و 

دستگاه های فرهنگساز است.
از زمان حضور شما در پلیس پایتخت 
شاهد اجرای طرح های مختلف برای مقابله با 
مجرمان بودیم. این طرح ها در کاهش جرایم در 

پایتخت چه تأثیری داشتند؟
یکی از برنامه هایی که ما از ابتدا دنبال کردیم، این 
بود که گام ها را حساب شده، مکمل هم و هدفمند 
برداریم. بر این اساس طرح هایی ازجمله طرح رعد 
که رویکرد آن برخورد با مجرمان ســطح پایین و 
سارقان اســت، اجرا شــد. این طرح توسط پلیس 
پیشگیری و کالنتری ها انجام می شود. کالنتری ها تا 
پیش از این حلقه مفقوده در کشف جرم و دستگیری 
مجرمان بودند یا حداقل آنچنان که باید و شاید این 
کار را نمی کردند و با اجرای این طرح وارد دور شدند 
و االن بین کالنتری ها رقابت اســت که کدام یک 
جرایم بیشــتری را کشــف و مجرمان بیشتری را 
دستگیر می کنند. طرح کاشــف مکمل طرح رعد 
اســت که جرایمی که پیچیده تر هستند را شامل 
و از ســوی پلیس آگاهی انجام می شود. در طرح 
کاشــف نیز مبارزه با قاچاقچیان و موادفروشــان 
را در دســتور کار داریم که تکمیل کننده 2طرح 
دیگر است. از سوی دیگر پلیس نمی تواند اقدمات 
اراذل و اوباش را تحمل کند؛ آنهایی که عربده کشی 
می کنند و ترس به دل مردم می اندازند و... بر همین 
اســاس طرح اقتدار که برخورد با اشرار، مزاحمان، 
قماربازان و.... است، اجرا شد. این طرح ها به نوعی 
همه ماموریت های پلیس را شامل می شود که ابتکار 
پلیس تهران بزرگ است و اســتمرار دارد و اجرای 
همین طرح باعث شد که سهم 25درصدی تهران از 
وقوع جرائم در کشور به 19درصد کاهش پیدا کند.

این کاهش جرم در پایتخت امسال 
نسبت به سال گذشته نیز اتفاق افتاده است؟ 
می توانید آماری از افزایــش یا کاهش جرائم 

مختلف نسبت به سال گذشته ارائه  دهید؟
اگر بخواهم وضعیت جرائــم را در 196روزی که 
از سال می گذرد نســبت به مدت مشــابه آن در 
سال گذشته بررســی کنیم، متأسفانه باید بگویم 
امسال نســبت به سال گذشــته 8درصد افزایش 
وقوع انواع ســرقت داشــتیم. البته در کشف آن 
یک درصد افزایش کشــف داشــتیم. در بعضی از 
جرائم اما کاهش های خوبی داریم و وضعیت مان 
بد نیست. در قتل 3درصد کاهش داریم. در سرقت 
طالفروشی ها 50درصد کاهش داریم و در بعضی 
از جرائم دیگر هم کاهش هــای قابل قبولی داریم. 
همچنین در شــرارت 21درصد کاهش داریم که 
عدد خوب و قابل توجهی اســت. در کشف سالح 
17درصد افزایش داشتیم. در کشف سوخت قاچاق 
که معموال از تهران به سمت سایر استان ها قاچاق 

می شــود، 59درصــد افزایش 
داریــم. در مجموع وضعیت مان 
خــوب و قابل قبــول اســت.
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گفت وگوی همشهری با سردار حسین رحیمی درباره عملکرد و دستاوردهای پلیس در طول 5سال حضور او در فرماندهی انتظامی تهران

خالصهگفتوگو

در منطقه فرحزاد 
با کمک شهرداری 
منطقه2 تمام آن 

منطقه را کامال 
پاکسازی کردیم 

و شهروندان 
می توانند برای 

تفریح و استفاده 
از طبیعت به آنجا 
بروند. 5ایستگاه 

پلیس در آنجا 
فعال شده و بیش 

از 100پلیس روزانه 
در آنجا فعالیت 

می کنند تا بتوانیم 
وجود معتادان و 

خرده فروشان را در 
آنجا ریشه کن کنیم. 

فرحزاد حاال تبدیل 
به منطقه ای امن 
برای شهروندان 

شده  است.

در حال نوسازی 
حدود 13کالنتری 

هستیم. بخش 
دیگری از کار 

راه اندازی 
کالنتری ها هم از 

صفر شروع می شود 
که به ارتقای سطح 
امنیت شهر کمک 

می کند. نکته 
دیگری که پیگیری 

می کنیم درباره 
بهبود روندها ست. 

ازجمله کالنتری 
دیجیتال. امکانات 

دوربین البسه که 
دوربین های البسه 

البته نه کامل اما 
بخشی اش تامین 

شده که ان شاءهللا 
استفاده از آنها در 

دستور کار است.

امنیت که نباشد 
چیزی معنا و ارزش 

پیدا نمی کند. 
امنیت زیرساخت 

همه فعالیت ها 
و حرکت هاست. 
از سویی فلسفه 

وجودی پلیس برای 
برقراری امنیت 

است. یعنی رکن 
اساسی برقرار کننده 
نظم و امنیت پلیس 

است. هر چند 
دستگاه های دیگر 
هم تالش می کنند 

اما بیش از 95درصد 
پرونده هایی که 

در جرایم مختلف 
تشکیل می شود، 

پیگیری آن کار پلیس 
است.

مردم باید کنار پلیس 
باشند و همه باید 
تالش کنند که به 

پلیس اقتدار دهند 
تا بتواند ماموریت 

و وظیفه اش را به 
خوبی انجام دهد. 

اگر رکن امنیت ساز 
در جامعه که پلیس 
است دچار اخالل 

و ایراد شود، نتیجه 
آن بر می گردد به 

تضعیف امنیت 
جامعه. تضعیف 

امنیت جامعه هم 
یعنی چالش برای 
همه زیرساخت ها 
و همه فعالیت های 

اجتماعی، فرهنگی، 
سیاسی و...

 جوالن ربات ها 
در توییتر 

 بافت های تاریخی 
پایتخت جان می گیرند

ربات های آشوب ساز 
مشغول کارند

ربات های نرم افزاری در توییتر می توانند با 
الیک و ری توییت به افکار عمومی جهت دهند

کارشناسان در گفت وگو با همشهری اعالم کردند: 
صیانت از تاریخ شهر با مشارکت مردم امکانپذیر است

زیاد نمایی در فضای مجازی بسیاری را وادار به 
همسو شدن با هشتگ های ربات ساز کرده است
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مشخص می شود حساب کاربری که در 2سال اخیر 
فعالیت چندانی نداشته و حداکثر دریافت »الیک« 
در تأیید محتوای آن 12تأیید بوده است، با داغ شدن 
هشتگ  مهسا امینی در یک روز و با انتشار یک پست، 
12هزار الیک دریافت کرده اســت! اتفاقی که هیچ 
کارشناســی نمی تواند الیک های داده شده به آن را 
واقعی و فعالیت روبات های الیک دهنده و هشتگ ساز 
را کتمان کند.علیرضا  آل داوود، کارشــناس فضای 
مجازی چنین عددهایی را نشانه فعالیت حساب های 
کاربری مصنوعی در فضای مجازی می داند که برای 
ساخت هشتگ و توییت های خاص طراحی شده اند: 
»مخاطب اولیه و اصلی هشتگ مهسا امینی در ابتدا 
ایرانیان بوده اند. این در حالی اســت که  دسترسی به 
پلتفرم هایی که هشتگ سازی در آن انجام می شود، در 

ایران به شدت محدود شده است.« 

القای»مازیادیم«برایهدفبزرگتر
برخی نهادهای بین المللی و سلبریتی های کشورهای 
دیگر، به تعداد هشــتگ ها و توییت ها توجه کرده و 
بر اساس آن موضع گیری کرده یا تصمیم می گیرند. 

بر این اساس، چهره های سیاسی یا سلبریتی ها بقای 
خــود را در افزایش تعداد طرفــداران حزب و جریان 
سیاسی خود یا صفحه اجتماعی می بینند تا بتوانند 
مبتنی بر آن آرای مــردم یا قراردادهــای باالتری با 
تهیه کنندگان یا تیم های ورزشــی ببندند. از این رو، 
بسترهایی مانند هشتگ  فرصت خوبی را برای این افراد 
مهیا می  کند. در چنین موقعیتی، تبدیل شدن هشتگ  
در فضای مجازی به عنوان صدای واقعی مردم به القای 
این تفکر که »ما زیادیم« کمک شایانی کرده و فضای 
مجازی جای مردم واقعی را می گیرد. تفکر ما زیادیم 
که می تواند افراد مؤثر در جامعه را »همرنگ جماعت« 
کرده یا اینکه آنها را در »مارپیچ سکوت« گرفتار کند. 
گرچه به نظر می رســد در سیاست هشتگ زنی اخیر 
رویکرد مارپیچ ســکوت، تغییرکرده و افراد وادار به 
اظهارنظر »همسو« با هشتگ زن ها شده اند. درصورت 
خودداری از انجام چنین درخواســتی، هنرمندان و 
ورزشکاران غیرهمسو با هشتگ به شدت مورد حمله 
قرار می گیرند. براساس همین رویه است که شورای 
حقوق بشر ســازمان ملل آمارهای هشتگ سازها را 
صدای مردم ایران تلقی می کند؛ درحالی که نمی داند 

بسیاری از ایرانیان چه در شــهرها و روستاها اصوال از 
چنین شبکه هایی استفاده نمی کنند .

کارشبانهروزیبرایباالآوردنیکهشتگ
گرچه به گفته این کارشــناس، دسترسی به فضای 
مجــازی و افتــادن در تله هشتگ ســازان در داخل 
کشور نتوانست آنطور که باید و شاید به نتیجه برسد، 
اما ماموریت هشتگ ســازی  به گردن اعضای مرکز 
اعتدال در عربستان، پیران و از کارافتادگان گروهک 
منافقین در آلبانی، جریان ضد انقالب در اربیل عراق، 
صهیونیســت های فعال در برج مخابراتــی دوبی و 
یگان 8200رژیم صهیونیســتی افتاد؛ زحمتی که 
البته هنوز نیز با ساخت هشــتگ هایی مانند »یک 
و یک و یک / مهســا امینی« یا »دو و دو و دو / مهسا 
امینی« ادامه دارد و برخی مخاطبان با تمســخر این 
هشتگ ها را به »مسابقه محله «  این بار در فضای مجازی 
تشبیه کرده اند. موضوعی که نشان می دهد سازندگان 
هشتگ، حتی محتوای تازه ای برای ارائه ندارند و ناچار 
دست به تولید محتوایی اینچنینی صرفا با هدف باال 

بردن »نرخ« هشتگ زده اند. 

روبات های آشوب ساز مشغول کارند
زیاد نمایی در فضای مجازی بسیاری را وادار به همسو شدن با روبات های هشتگ ساز کرده است

رسواییبزرگبرای5رسانهضدانقالب

17هزاردروغفقطدر25روز!
عملکرد 5رسانه بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال، صدای 
آمریکا، رادیو فــردا و منوتو و صفحات مجازی آنها نشــان 
می  دهد این رســانه ها در 25روز گذشــته 17312دروغ را 

درباره حوادث اخیر ایران منتشر کرده اند.
به گزارش مرکز افکارســنجی خبرگزاری فارس، عملکرد 
5رسانه بی بی سی فارسی وابســته به دولت انگلیس، ایران 
اینترنشنال وابسته به دولت سعودی، صدای آمریکا و رادیو 
فردا وابسته به دولت آمریکا، منوتو وابسته به جریان بهائیت 
و صفحات مجازی آنها نشان می  دهد این رسانه ها در فاصله 
روزهای 23شهریور تا 16مهر مجموعا 17هزار و 312دروغ 

درباره حوادث اخیر ایران منتشر کرده اند.
در این پیمایش صرفا وب ســایت، کانــال تلگرام، صفحات 
توییتر و اینستاگرام رســمی این 5رســانه بررسی شده و 

شبکه های تلویزیونی آنها مورد بررسی قرار نگرفته است.
در این بررسی به نسبت حجم اخبار و تولیدات، بی بی سی بیشترین 
میزان اخبار خالف واقع را داشته است و ایران اینترنشنال و رادیو 
فردا در رده های بعدی قرار دارند. در این پژوهش مصادیق اخبار 
خالف واقع شــامل جعل خبر، تقطیع، تحریف، وارونه ســازی، 
بزرگ نمایی و کوچک نمایی بوده است. ضمنا اخباری که توسط 
این رسانه ها مورد سانسور خبری قرار گرفته نظیر جوابیه پزشکی 
قانونی در مورد علت فوت مهسا امینی، تجمعات نیروهای انقالب 

و تکدیبیه اخبار دروغ بررسی نشده است.
براســاس این پیمایــش، 5دروغی که در 25روز گذشــته 
بیشترین بازنشر را از این رسانه ها داشته اند به ترتیب شامل 
ادعای ضرب و شتم مهسا امینی، ادعای فوت و بیماری رهبر 
انقالب، ادعای سقوط شهر اشنویه، ادعای دروغ درباره علت 
مرگ نیکا شــاه کرمی و نیز ادعای »به خاک و خون کشیده 

شدن دانشگاه شریف« بوده است.
مطابق رتبه بندی در انتشــار بیشــترین اخبار خالف واقع 
نسبت به حجم خبر نیز به ترتیب شبکه بی بی سی با مجموع 
58درصد دروغ )تعداد کل اخبار 5343.تعداد اخبار خالف 
واقع: 3101(، ایران اینترنشــنال با مجموع 53درصد دروغ 
)تعداد کل اخبار 11426.تعداد اخبار خالف واقع: 6026(، 
شبکه منوتو )من و تو( با مجموع 49درصد دروغ )تعداد کل 
اخبار 3739.تعداد اخبار خالف واقع: 1835(، صدای آمریکا 
با مجموع 43درصد دروغ )تعــداد کل اخبار 8555.تعداد 
اخبار خالف واقــع: 3656( و رادیو فردا با مجموع 41درصد 
دروغ )تعداد کل اخبار 6502.تعداد اخبار خالف واقع: 2694( 
به خود اختصــاص داده اند. بدین ترتیــب در این ایام به طور 
متوسط 48.8درصد اخبار منتشر شده این رسانه ها خالف 
واقع بوده یعنی تقریبا از هر دو خبر یک خبر صحت نداشته 
است. این رسانه ها در 25روز گذشته به طور متوسط هر دو 

دقیقه یک دروغ منتشر کرده اند.

معین الدین سعیدی
نماینده مردم چابهار در مجلس

پراکندگی نمایندگان در حوزه های انتخابیه 
بر مبنای عدالت نیست. برخی حوزه های 
انتخابیــه ۶یــا۷ شهرســتان و هزار روســتا 
دارند اما فقط یک نماینده دارند. در جایی 
دیگر هــر شهرســتان یــک نماینــده دارد. 
بنابراین شــاخص جمعیــت و محرومیت 
در توزیع نمایندگان مجلس درنظر گرفته 

نشده است./مهر 

امیرحمید واحدی
فرمانده نیروی هوایی ارتش

نیـــــــروی هـــــــوایی آمـــــــــاده مقابلــه بــا 
هــر نــوع تهدیــد و اجــرای هــر نــوع 
مأموریت براساس دریافت دستور از 
سلســله مراتب فرماندهی اســت. در 
این راســتا، رشــد، توســعه و پیشرفت 
کشــور در ســایه تحقــق امنیــت پایدار 
شــکل می گیرد و امــروز نیــروی هوایی 
نیــز تــاش می کند تا تــوان رزمــی خود 

را نسبت به گذشته ارتقا دهد./مهر 

سیاسینقل قول خبر

واقعیتحوادثاخیرتبیینشود
مشــاور رئیس جمهور در امور اقوام تأکید کــرد که امنیت و 
آرامش کشور با ایثار و جانفشانی مردم و حاصل خون هزاران 
شهید است. به همین جهت است که امروز این امنیت از سوی 
عناصر مختلــف تکفیری، گروهکی و ســازمان های مختلف 
جاسوسی غرب و دستگاه عظیم رســانه ای آنها مورد هجمه 

قرار گرفته است.
ماموستا عبدالسالم کریمی به حوادث اخیر کشور اشاره کرد 
و افزود:»حادثه مرگ دختر جوان خانم مهســا امینی برای 
هر ایرانی تلخ و ناگوار بود که متعاقب آن تمامی مسئوالن از 
رده های مختلف استانی و کشــوری واکنش نشان دادند. در 
کشور به دنبال اجرا و تحقق همه جانبه عدالت اجتماعی هستیم 
و اجازه داده نخواهد شد تا حق هیچ شهروندی تضییع شود.«

کریمی بر گفت وگو و تعامل احزاب و گروه های سیاســی و 
فرهنگی داخل کشور برای برون رفت از بن بست های اجتماعی 
تأکید کرد و گفت: »از همه اقشار، اقوام و گروه های مختلف 
انتظار می رود که آگاهانه و عمیق جریانات معاند و متخاصم 
کشور و نظام را در پشت این تحرکات به خصوص در حوادث 
سیستان و بلوچستان و کردســتان بشناسند و آن را تبیین 

کنند.« / ایرنا

خبر

 ماجرای میلیونی شدن یک هشتگ که 

گزارش
رسانه وابسته به دربار سعودی بر آن 
تأکید زیادی دارد، این روزها به یک 
پدیده جالب در حوزه فضای مجازی تبدیل شده است. 
به ادعای این رسانه، هشتگ مهسا امینی اکنون رکورد 
یک هشــتگ در فضای مجازی را شکسته است. اما 
واقعیت ماجرای هشتگ ها چیست؟ سؤال اینجاست که 
هشتگ هایی که در توییتر در حال بازنشر شدن است، 
تا چه اندازه صادقانه و بر مبنای واقعیت اســت؟ برای 
پاسخ به این سول باید کمی به عقب برگردیم؛ کمی 
قبل تر از اتفاق ناخوشایند رخ داده برای مهسا امینی. 
»ایالن ماســک« مدیرعامل شرکت تســال و یکی از 
ثروتمندترین مردان جهان فروردین امســال خبر از 
خرید توییتر به قیمت 41میلیارد دالر می دهد؛ خبری 
بزرگ در دنیای شبکه های اجتماعی که ارزش سهام 
توییتر را باال برد. کمی بعد اما، همه  چیز آنطور که توییتر 
دوست داشت، پیش نرفت. ماسک 3ماه بعد از اعالم 
خرید توییتر از خرید آن انصراف داد. دلیل ثروتمندترین 
مرد جهــان از انصراف خرید این پلتفــرم، اطالعات 
نادرست و غیرشفاف توییتر در زمینه تعداد اکانت های 
»فیک« و »اسپم« بود، برای همین ارزش سهام توییتر 
به شــدت افت کرد. ولی توییتر حاضر نبــود از تعداد 
روبات های فعال در »صنعت هشتگ سازی« خود به 
کسی اطالعات بدهد. اما ماجرای مهسا امینی محملی 
بود تا این شرکت خود را از زیر بار سؤاالتی که در این باره 
وجود دارد، نجات دهد. ســؤاالتی که اکنون با تولید 
روزانه توییت هایی با نام مهسا امینی و شکسته شدن 
رکورد آن دوباره ایجاد شــده اســت. در یک حساب 
سرانگشتی یک حساب کاربری روباتیک فقط با 60 هزار 
اکانت یا روبات با انتشــار 3 هزار توییت و ری توییت 

می توانند یک هشتگ را به180 میلیون برساند!

حسابهایمردهایکهزندهشدند!
گزارش گیــری از ســامانه هایی مانند »بتــا« ازکل 
حساب های کاربری فارسی زبان نشان می دهد تنها 
3میلیون و 200هزار حساب کاربری فارسی در توییتر 
وجود دارد؛ حســاب هایی که البته بســیاری از آنان 
یا چندان فعال نیســت یا کال فعالیت خاصی ندارند. 
ماجرای اخیر درگذشت »مهسا امینی« در شبکه  های 
اجتماعی برای بســیاری از فرصت طلبان در فضای 
مجازی اتفاقی بود تا بتواننــد از آن برای زنده کردن 
حســاب های کاربری غیرفعال خود  استفاده کنند. 
در بررسی عملکرد برخی از این حساب ها به روشنی 
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ربات های توییتر و اکانت های فیک 
این شبکه اجتماعی این روزها بار 
دیگر جنجالی شده اند. در جریان 
اغتشاشــات اخیر بحث های زیادی درباره صحت 
و سقم میزان اســتفاده از هشــتگ ها، الیک ها و 
ری توییت ها به ویژه درباره اکانت خارج نشــین ها 
مطرح شد. کار به جایی رسید که در برخی توییت ها 
میزان ری توییت ها)بازنشــر توییت هــا( به میزان 
قابل توجهــی از میزان الیــک آنها باالتــر بود که 
مسئله ای غیرمنطقی به حساب می آید. همچنین در 
برخی توییت ها میزان الیک و ری توییت در کمتر از 
چند ثانیه پس از پست به عدد عجیبی می رسید که 
عمال بحث انسان بودن الیک و ری توییت کننده ها 

را زیر سؤال می برد.
اخیرا هم گروهی از کاربران توییتر اقدام به بررسی 
میزان فالوئرهای فیک گروهی از افراد خارج نشین 
کردند که نتایج آن قابل توجه بود و در مواردی نشان 
می دهد که برخی از آنها بیشــتر از ۶۰درصد کاربر 

فیک داشته اند.
این بررســی مثال میزان کاربران فیک مهناز افشار 
را ۶۱.۴درصــد، شــبکه  معاند و ســعودی ایران 
اینترنشــنال را ۵۲.۱درصــد و صــدای آمریکا را 
۵۴.۶درصد نشان می دهد. شــخصی مثل مسیح 
علی نژاد هم بیشــتر از ۵۲درصــد فالوئر فیک در 
توییتر دارد. ایــن نتیجه برای ســیما ثابت و پوریا 
زراعتی مجریان ایران اینترنشــنال  ۴8.9درصد و 

۵۲.۱درصد فالوئر فیک گزارش شده است.
دسترسی به ابزار بررسی کاربران فیک توییتر کار 
 twitter fake سختی نیست. کافی است در گوگل
follower را ســرچ کنید تا به چندین ابزار بررسی 
برســید. با وارد کردن نام کاربری این ابزار با توجه 
به وضعیت فعالیت اکانت هــا درصد کاربران فیک 

اکانت ها را تشخیص می دهد.

جنجال رباتیک 
بــه گــزارش همشــهری، واقعیت این اســت که 
الگوریتم توییتر به راحتی قابل گول خوردن است. 
به همین خاطر توییتر چند وقتی اســت که ۲ نوع 
نمایش فید یا لیســت توییت  ها را بــرای کاربران 
قرار داده است. به صورت پیش فرض برای کاربران 
امــا توییت هایی نمایش داده می شــوند که از نظر 

الگوریتــم توییتر مهم تر هســتند. این اهمیت هم 
براســاس میزان الیک و ری توییت تشخیص داده 
می شــود. کاربران می توانند به صورت دستی این 
نمایش پســت را براســاس تاریخ تغییر دهند اما 

معموال این کار خیلی کم اتفاق می افتد.
یک ربــات توییتر یک نوع ربات شــبکه اجتماعی 
 API اســت که کنترل حســاب توییتر را از طریق
توییتر به دست می گیرد. ربات ممکن است اقدامات 
مستقلی را مانند انتشار توییت، باز نشر توییت، درج 
عالقه مندی، دنبال کردن، لغو دنبال کردن و ارسال 
پیام مستقیم به حســاب های دیگر را انجام دهد. 
یکی از استفاده های نامناسب از ربات های توییتری؛ 
خودکارسازی کامل فعالیت های یک حساب کاربری 
توییتر اســت به طوری که کلیــه فعالیت های آن 

حســاب براســاس قواعد از پیش تعیین شده ای 
صورت پذیرد.

در واقع قرار نبوده ربات ها برای این سوءاســتفاده 
طراحی شــوند. ازجمله اســتفاده های مناسب از 
ربات های توییتری انتشار خودکار اطالعات مفید، 
تولید خودکار محتوای جالب و محتوای خالقانه و 
ارســال پیام خودکار به صورت مستقیم برای دیگر 

کاربران توییتر به حساب می آید.
 هم اکنون اما در شبکه های اجتماعی از وجه منفی 
ربات های نرم افزاری استنفاده می شود. این ماجرا 
در اینستاگرام به ویژه درباره تعداد فالوئر وجود دارد. 
بسیاری از افراد اکانت هایی را دیده اند که چندین 
هزار فالوئر دارند اما تعــداد الیک ها و انگیجمنت 

پست های آنها بسیار پایین است.

 چالش جهانی 
با توجــه به نقش مهــم شــبکه های اجتماعی 
به عنوان رسانه های دنیای جدید در شکل دادن 
به افــکار عمومی چندین ســال اســت که این 
ربات ها به چالشی جدی تبدیل شده اند. براساس 
گزارشی که آتالنتیک منتشر کرده، مجموعه ای 
از ربات هــای توییتر نقش مهمــی در انتخابات 
۲۰۱۶ آمریکا داشتند که باعث شد دونالد ترامپ 
به عنــوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شــود. 
براساس این گزارش ، اســتفاده از ربات ها باعث 
شد تا ترامپ بتواند به میزان بسیار بیشتری باعث 
دیدن توییت های خود در کمپین انتخاباتی اش 

شود.
وضعیت ربات های توییتر آنقدر بد اســت که اخیرا 
باعث جنجالی مهــم در جریان پیشــنهاد خرید 
۴۴میلیارد دالری توییتر توسط ایالن ماسک شد 
و کار را به دادگاه کشاند. ایالن ماسک که کارآفرین 
مشــهوری به حســاب می آید، در ماه آوریل دلیل 
انصراف از این معامله بزرگ را اطالعات ناقص توییتر 
در مورد حساب های کاربری جعلی، ربات ها و اسپم 

در این شبکه اجتماعی اعالم کرد.
تیم ایالن ماســک در آن زمان اعــالم کرده بودند 
که با ابزار تشــخیص ربات ها نشان می دهد حداقل 
۳۳درصد اکانت های توییتر ربات یا جعلی هستند. 
با احتساب رقم ۴۰۰میلیونی کاربران جهانی توییتر 
این ادعا نشان می  دهد که بیشــتر از ۱۳۲میلیون 
ربات و کاربر جعلی در توییتر روزانه مشغول فعالیت 

هستند.
این در حالی اســت که گروهی دیگــر این رقم را 
بسیار بیشــتر می دانند. به عنوان نمونه، دان وودز، 
 F5 رئیس بخش جهانی شــرکت امنیت سایبری
در گفت وگو با بیزینس اســتاندارد اعالم کرده که 

احتماال 8۰درصد اکانت های توییتر ربات هستند.
براساس گزارشی که نیویورک تایمز منتشر کرده، 
توییتــر می تواند با اصــالح الگوریتم هــای خود 
به راحتی جلــوی این ربات هــا و اکانت  های فیک 
را بگیرد اما آنطور که ماســک گفته است در میان 
مدیران این شــبکه اجتماعــی اراده ای برای این 
مسئله وجود ندارد. تعداد کاربران بیشتر حتی اگر 
ربات باشند برای هیچ کس آب نداشته باشد، برای 

توییتر نان خوبی دارد.

جوالن ربات ها در توییتر 
ربات های نرم افزاری در توییتر می توانند با الیک و ری توییت به افکار عمومی جهت دهند و این مسئله حتی معامله ۴۴ میلیارد 

دالری خرید این پلتفرم را ماه هاست معلق کرده است

 اصالح ژنتیک گوسفند
برای درمان یک بیماری نادر 

دانشــمندان با اصالح ژنتیک تعدادی گوسفند، توانستند 
درمانی امیدوارکننده برای یک بیماری مرگبار ارثی مغزی 
که کودکان خردســال را مبتال می کند بیابنــد. به گزارش 
گاردین، محققان انگلیســی و آمریکایی می گویند این کار 
می تواند به تولید داروهایی برای کاهش بیماری باتن )گروه 
نادری از اختالالت سیستم عصبی به نام لیپوفوسسینوزیس 
سروئید عصبی است که با گذشــت زمان بدتر می شود( در 

نوزادان منجر شود.

باتن از ۲ والد بدون عالمت که هرکــدام حامل یک جهش 
ژن مغلوب نادر هستند، به ارث می رسد. کودکانی که حامل 
۲نســخه از این ژن معیوب هســتند، دچار از دست دادن 
بینایی، اختالل در شناخت و مشــکالت حرکتی می شوند 
که تشنج و مرگ زودرس را به دنبال دارد. پروفسور جاناتان 
کوپر از دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن و یکی از رهبران 
این پروژه گفت: تأثیر این بیماری بر خانواده ها ویرانگر است.

محققان ابتدا آزمایش  هایی انجام دادند که نشــان می داد 
موش  های مبتال به یکی از شکل  های بیماری باتن )معروف 
به CLN1( با یک آنزیم از دســت رفته درمان می شــوند. 
پروفســور تام ویشــارت، دیگر رهبر این مطالعه از مؤسسه 
روزلین دانشگاه ادینبرگ، جایی که تکنیک های شبیه سازی  
برای ایجاد گوســفندی با نام دالی در ســال ۱99۶در آنجا 
استفاده شد، گفت: یافتن این آنزیم دلگرم کننده بود، اما ما 
نیاز داشتیم که این درمان را در مغزهای بزرگ تر با ساختاری 

بیشتر شبیه مغز یک کودک آزمایش کنیم.
Crispr- دانشــمندان این پروژه از تکنیک ویرایــش ژن

 CLN1 برای ایجاد نسخه ای از ژن معیوب مسئول Cas9
در گوســفند اســتفاده کردند. تخمدان های گوسفندان از 
کشتارگاه ها جمع آوری شد، تخمک ها برداشته و بارور شدند. 
معرف  های کریسپر برای ایجاد تغییرات الزم در CLN1 اضافه 
شدند و نطفه ها سپس در گوسفند جایگزین کاشته شدند. 
دانشمندان توانستند گله کوچکی از گوسفند بسازند که هر 
کدام برای حمل یک نسخه کاربردی از ژن CLN1 مهندسی 

شده بودند. 

 فیلتر واتساپ و اینستاگرام
تا اطالع ثانوی

عضو ناظر مجلــس در کارگروه تعییــن مصادیق محتوای 
مجرمانه رایانه ای گفت: »اینســتاگرام و واتساپ با دستور 
دستگاه امنیتی فیلتر شــده و مادامی که شرایط امنیتی در 

کشور حاکم است، محدودیت دسترسی ادامه دارد.«
به گزارش مهر، مهدی باقری با تأکید بر اینکه هر پلتفرمی در 
هر کشوری قصد فعالیت داشته باشد باید از قوانین آن کشور 
تبعیت کند، گفت: »تبعیت از قانون شامل مواردی از قبیل 
راه اندازی کســب وکار، پرداخت عوارض و مالیات و رعایت 
حاکمیت سایبری است. فضای مجازی امروز تبدیل به فضای 
بسیار وسیعی شده اســت که بخش زیادی از فعالیت های 
روزانه مردم در آن انجام می شــود. ازهمین رو پلتفرم مورد 
استفاده مردم باید حاضر به تبعیت از قوانین کشور در حال 

ارائه سرویس باشد.«
باقری دلیل ورود مجلس به قانونگذاری در فضای مجازی را 
در خطر بودن جان و مال مردم در این فضا دانســت و ادامه 
داد: »وضعیــت فعالیت پلتفرم هــای غیرایرانی باید تعیین 

تکلیف شود.«

یــک باتری جدید بــدون آنُد بــا یک بار 
شــارژ می توانــد ۶۳۰ کیلومتــر را طــی 
کند و این امکان با استفاده از چگالی 
انــرژی حجمــی باالتــر به دســت آمده 
اســت. ایــن باتــری دارای چگالــی 
انــرژی حجمــی Wh/L ۹۷۷ اســت 
کــه ۴۰درصــد بیشــتر از باتری هــای 
معمولــی اســت. توســعه ایــن باتــری 
جدید می تواند به این معنی باشد که 
اکثر وسایل نقلیه الکتریکی در آینده 

بُرد بیشتری خواهند داشت.

 630
کیلومتر

دولــت چیــن از ســاخت یــک نیــروگاه 
جریــان متنــاوب ولتــاژ بــاال در جنــوب 
غربی این کشــور خبر داده است. این 
پــروژه ۱۰۰۰ کیلوولتی ۴پســت برق در 
اســتان ســیچوان و شــهرداری چونــگ 
کینــگ را پوشــش می دهــد و ظرفیت 
آن در نهایــت به ۲۴میلیــون کیلوولت 
خواهد رسید. پیش بینی می شود این 
طرح تا تابســتان۲۰۲۵ به بهره برداری 

برسد.
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مدیر بافت و بناهای تاریخی شــهر 

گزارش
تهــران از اجــرای برنامه هــای 
کوتاه مدت و میان مدت برای احیا و 
باززنده ســازی بافــت تاریخــی تهران خبــر داد. 
نیازمند گفت کــه احیای هویــت معماری و  نیما 
شهرســازی در محدوده حصار صفــوی و ناصری 

مهم ترین مأموریت مدیریت شهری است.
به گزارش همشــهری، در پایتخــت ظرفیت های 
تاریخی فوق العــاده ای وجود دارد کــه می توان از 
آنها برای رونق و ترویج گردشــگری استفاده کرد. 
در همین راســتا ســال 95با تصویب شورای شهر 
تهران 14مهرماه روز تهران نامگذاری شــده و یک 
هفته هم به این مناســبت اختصاص  داده  شده تا از 
این طریق فرصتی برای آشنایی بیشتر شهروندان 
با اماکن تاریخی و میراثی تهران فراهم شود. آثاری 
که گرچه در سال های اخیر دچار فرسودگی و برخی 
هم تخریب شدند، اما مدیریت شهری در دوره جدید 

قصد احیا و باززنده سازی  آنها را دارد. 
آنطور که مدیر بافت و بناهای تاریخی شــهر تهران 
به همشــهری گفته: »احیای محله هــای تاریخی 
شــهر با ارائه طرح های موضوعــی و موضعی انجام 
می شود و در نخستین گام این کار در محدوده حصار 
صفوی)منطقه12( به مساحت 440هکتار و حصار 
ناصری)مناطق11و12( به مساحت 2هزار هکتار که 
مرکز تهران قدیم محسوب می شوند، انجام خواهد 
شــد.« به گفته نیما نیازمند، حصــار ناصری امروز 
قلب تهران محسوب می شــود و حصار صفوی هم 
در برگیرنده بازار قدیم است. این محدوده )حصاری 
ناصری و صفــوی( در روزگاران قدیم یعنی حدود 
90سال پیش محل ســکونت و فعالیت بود و امروز 
به عنوان میراث ارزشمند، بی بدیل و هویت ساز تهران 

شناخته می شود.

رعایت اصول در مرمت بافت های تاریخی
برای حفظ تاریــخ و هویت بافت های ارزشــمند، 
باید مرمت آنها براســاس اصول انجام شود چرا که 
بازسازی آنها با استفاده از مصالح و الگوهای مدرن 
سبب نابودشدن آثار تاریخی و از بین رفتن هویتشان 
می شود. نیازمند با تأیید این مطلب تأکید کرد: »در 
مواجهه با بافت های تاریخی نباید تفکر انقطاع گرایانه 
و مدرنیستی داشــت چرا که کانسپت های مدرن 
)طراحی( ســبب از بین رفتن حافظــه تاریخی و 
پاکســازی میراث گذشتگان می شــود. همچنین 

محصور کردن بافــت تاریخی یا جداکــردن آن از 
مجموعه شهر کار درستی نیست. زیرا تمام شهر یک 
واحد و یک پیکر اســت. نکته دیگر کــه باید مورد 
توجه قرار گیرد، توســعه بافت تاریخی است و باید 
تالش شود در عین حفاظت از این بناهای ارزشمند 
و میراثی، زمینه توســعه آنها را فراهم کرد.« او در 
ادامه گفت: »توسعه بافت های جدید شهری در کنار 
بی توجهی به بافت تاریخی و دگرگونی فرم و ساختار 
محله های قدیمی، یعنی گسترش عناصر کالبدی 

جدید و فراموشی عناصر تاریخی. متأسفانه امروزه 
این بافت ها بدون برنامــه باقی  مانده اند؛ تاحدی که 
امروزه عماًل براساس تقاضاست که تعیین می شود 
چه اتفاقی باید در این محدوده ها رخ دهد و این همان 

آسیب مدیریتی رایج است.«

احیا به جای تخریب
احیا و باززنده سازی بناهای تاریخی به جای تخریب، 
رویکرد مدیریت شهری اســت و آنطور که نیازمند 

عنوان کرده: » شهرداری تهران در مدیریت بافت های 
تاریخی پایتخت پیگیر اهدافی اســت چون تقویت 
جریان زندگی و تداوم آرامش و ســکونت در بافت 
تاریخی، صیانت از هویت و یکپارچگی بافت، احیای 
ارزش های تاریخی، فرهنگــی، اجتماعی، مذهبی، 
رونق اقتصادی محله ها در چارچوب حفظ و بهبود 
ارزش های کالبدی، ضابطه مند کردن ساخت وسازها 
متناسب با هویت محله های تاریخی و ایجاد وحدت 

رویه در نحوه برخورد با بافت های تاریخی است.«

بافتهایتاریخیپایتختجانمیگیرند
کارشناسان در گفت وگو با همشهری اعالم کردند: صیانت از تاریخ شهر با مشارکت مردم امکانپذیر است

 المان های شهری 
از تهران کهن تا پایتخت نوین 

 بررسی معماری شهری چند دهه اخیر شهر 
تهران نشان می دهد از این منظر پایتخت 
ایران، دوره های تاریخی گوناگونی را پشت 
سر گذاشته است. آثار معماری ای که در کنار 
هویت شهری، هویت فرهنگی آن دوره را نیز به خوبی به نمایش 
می گذارد و اهمیت معماری شهری را نشان می دهد. به طور کلی 
برخی المان و سازه های شهری هستند که باعث می شوند آن شهر 
از طریق آنها شناخته شده و هویت بگیرند. لذا معماری شهری 
یکی از تأثیرگذارترین عوامل  به وجود آمدن یک خاطره جمعی 
اســت که نتیجه اش ایجاد هویت جمعی و در نهایت هویت ملی 
خواهد بود.  فضاها و نمادهای شهری یکی از عناصر ساخت شهرها 
هستند که همواره با تحوالت تاریخی و فرهنگی در ادوار مختلف 
به وجود می آیند، شکل می گیرند و تغییر می کنند و این قدرت را 
دارند که به شهرها هویت ببخشــند و این هویت را تکثیر کنند. 
فضای شهری در حقیقت ادراکی اســت که شهروندان با توجه 
به برداشــت های ذهنی و خاطرات مشترک خود از یک شهر در 

ذهن خویش دارند.
سازه های قدیمی از شمس العماره گرفته تا سردر باغ ملی چنین 
هســتند و بعد از آن برج آزادی که مهم ترین نماد تهران معاصر 
است و حادثه های تاریخی بسیاری را شاهد بوده و از همین رو بعد 
از انقالب اسالمی به عنوان نماد پیروزی ملت ایران شناخته شد. 
امروزه نیز منطقه فرهنگی و گردشــگری عباس آباد با در اختیار 
داشتن 560هکتار فضای ایده آل در قلب پایتخت، توانسته است 
گام های تأثیرگذاری را در این زمینه بردارد که شاید مهم ترین و 
شناخته شده ترین آن »پل طبیعت« باشد. معماری خاص »پل 
طبیعت« مانند سنجاقی خود را به پایتخت نوین گره زد و هم اکنون 
در کنار برج میالد نماد نوین دیگری برای تهران تلقی می شود. 
پلی که 2بوســتان زیبای تهران یعنی بوســتان »آب و آتش« و 
بوستان »طالقانی« را به یکدیگر متصل می کند و به عنوان نمونه ای 
بی نظیر در خاورمیانه از آن یاد می شــود و بزرگ ترین پل عبور و 
مرور غیرخودرویی کشور است و تا کنون توانسته بازدیدکنندگان 
و گردشگران بسیاری را به ســمت خود جلب کند. عالوه بر این 
4جایزه بین المللی از جمله جایزه آقاخان را نیز از آن خود کرده و 
باعث افتخار و سربلندی است که طراح و سازنده این پل، یک جوان 
ایرانی به نام لیال عراقیان بوده و موفق شده چنین سازه ای را از خود 
به جا بگذارد.  وجود چنین ســازه هایی که در کنار ایجاد هویت 
شهری باعث جذب گردشگر نیز می شود کمک بزرگی خواهد بود 
برای آنکه تهران برای گردشگران به عنوان محل گذر نباشد و تامل 
بیشتری بر آن داشته باشند. تقارن هفته گردشگری و هفته تهران 
فرصت مناسبی است برای آنکه بتوان پتانسیل های موجود در این 
شهر را به بهترین شکل ممکن معرفی کرد و نشان داد المان های 
شهری که در پایتخت نوین ساخته می شود، می تواند در کنار دیگر 

المان های کهن تهران هویتی خاص و متفاوت را شکل دهند.
*مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد

علیرضا نادعلی
سخنگوی شورای شهر تهران 

امــروز در ابتدای نودو ششــمین جلســه 
شورای شهر تهران گزارشی از مشکالت 
شهرک مسلمین در محدوده منطقه ۱۸ 
ارائــه می شــود و همچنیــن جمعــی از 
کــودکان در صحــن شــورا بــه مناســبت 
گرامیداشــت روز جهانی کــودک حضور 
خواهنــد داشــت. در ایــن جلســه ادامه 
الیحه »اساسنامه سازمان فناوری های 
نویــن و نــوآور شــهری« بررســی شــده و 
اعضای شــورا درخصــوص تعییــن بهای 
خدمات بازدید از مجموعه باغ پرندگان 
در سال ۱۴۰۱ تصمیم گیری خواهند کرد.

نقل قول خبر

عدد خبر

سیدمحمدحسین حجازی*نگاه

سرپرســت شــرکت خاکریــزآب شــهر 
تهــران اعــالم کــرد عملیــات بتــن ریــزی 
نهایی جداره ها و سقف تونل جمع آوری 
و هدایــت آب هــای ســطحی سرشــاخه 
اکباتــان کــه در حوضــه آبریــز شــمال 
بزرگراه شــهید لشــگری قــرار دارد، آغاز 
شــد. ســیدمهدی پورهاشــمی گفــت: 
»ایــن طــرح بــا ظرفیــت عبوردهــی تــا 
۱۲مترمکعب بر ثانیــه، از امکان کنترل 
ســیالب هایی با دوره بازگشت ۵۰ساله 

محسوب می شود.« 

12
مترمکعب

برای نخســتین بــار و به همــت معاونت 
ورزش بانوان ســازمان ورزش شهرداری 
تهران، بانوان ورزشــکار پایتخت نشــین 
در رقابت هــای جــام مســاجد شــرکت 
می کنند. بر این اســاس، در رقابت های 
دارت، ۶۶ ورزشــکار در قالــب تیم هــای 
3 نفره و ۱۱۰نفر در قالب تیم های ۵نفره 
در هر یک از رشته های آمادگی جسمانی 
و فوتبــال روی میــز)در مجموع۲۲۰نفر( 
بــا یکدیگــر بــه رقابــت می پردازنــد. این 

رقابت ها ۲۱مهر شروع می شود.

 66
ورزشکار

رضا بصیری
معاون شهرسازی خدمات شهری تهران

مطالعــات طــرح جامــع فضــای ســبز 
شــهر تهران  تــا یک مــاه آینــده بــه پایان 
می رســد. ایــن طــرح در 3 بخش شــامل 
بخش اکولوژیک، شهرسازانه و مباحث 
اجتماعی و اقتصادی تهیه شده و در هر 

یک خروجی خوبی احصا شده است. 
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صیانت از تاریخ با مشارکت مردم
پرهام جانفشان، مدیرکل اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران 

رهاکردن هر چیزی ازجمله خانه و... منجر به تخریب می شود. اگر این موضوع 
را به عنوان یک اصل بپذیریم باید گفت کــه درخصوص بناهای تاریخی هم 
صدق می کند. این روزها اگر بناها و آثاری را که تخریب شده یا در حال تخریب 
هستند، بیشتر بررسی کنیم متوجه می شویم که این بناها مورد بی مهری و 
بی توجهی قرار گرفته اند و در یک کالم رها شده اند. بناهای تاریخی، هویت 
شهر محسوب می شــوند و نباید از آنها غفلت کرد و ضرورت دارد با دیدن 
کوچک ترین نشــانه های تخریب اعم از ترک روی دیوارها یا شکسته شدن 
شیشه ها و خرابی لوله های آب و... دراسرع وقت باید مرمت و بازسازی شوند. 
ورود مدیریت شهری به این حوزه و انجام اقداماتی در راستای مرمت بناهای 
تاریخی، در حفاظت و نگهداری از این میراث ارزشمند بسیار تأثیرگذار بوده 
و با وجود برخی از موانع و مشکالت شاهد کارهای خوبی هستیم. نکته حائز 
اهمیت درخصوص بناهای تاریخی مالکیت خصوصی است. براساس قانون 
نگهداری از این بناها که مالک دارند به عهده مالک است و دستگاه هاي مربوط 
مانند شهرداری و میراث فرهنگی اجازه ورود به این موضوع را ندارند؛ بنابراین 

بیشترین تخریب ها در بناهایی دیده می شود که مالک خصوصی دارند و بنا به 
دالیلی ازجمله باالبودن هزینه مرمت و احیا و... تمایلی به نگهداری و حفاظت 
از آنها ندارند. این مورد هم راهکار دارد و می توان با مشارکت دستگاه های 
متولی کاربری های جدیدی متناسب با بناهای تاریخی تعریف کرد تا توجیه 
اقتصادی داشته باشد و مالکان به این کار ترغیب شوند. به عنوان مثال اقامتگاه، 
سفره خانه، فضاهای پذیرایی سنتی، هتل و حتی بوتیک هتل و... کاربری هایی 
هستند که با بناهای تاریخی تناســب دارند و قطعاً مالکان و سرمایه گذاران 
را هم به ســرمایه گذاری در این حوزه ترغیب می کند. نمونه بارز چنین کار 
ارزشمندی، اقامتگاه سنتی پهلوان رزاز اســت. )میدان بهارستان، خیابان 
امام خمینی، خیابان جاویدی، نبش کوچه شجاعت( خانه ای تاریخی و زیبا 
که پس از مرمت به هتل و مقصد گردشگران و توریست ها تبدیل شده است. 
حدود 35هزار بنای تاریخی در کشور وجود دارد و به اندازه تمام این بناها اعتبار 
وجود ندارد؛ بنابراین شهرداری و میراث فرهنگی به تنهایی قادر به حفاظت از 
بناهای تاریخی نیستند و حتماً به مشارکت و همراهی مردم نیاز است؛ چراکه 
کوچک ترین غفلت از ریزترین ترک ها و آثار تخریب روی دیوارها، منجر به 

تخریب و نابودی بناهایی می شود که هویت جامعه را بردوش می کشند.

مکث
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 تاب آوری روانی
افرادی که تاب آوری روانی از خود 
نشان می دهند، قابلیت هایی دارند 
که آنها را قادر می سازد در طول 
بحران آرام و متمرکز بمانند و بدون 
اینکه نکات منفــی روی آنها اثر 

بگذارد، به کار خود ادامه دهند.

تاب آوری عاطفی 
افراد با درجــات تحمل مختلف 
می توانند از نظر عاطفی با استرس 
و نامالیمات کنار بیایند. برخی افراد 
کم و بیش به تغییر حساس هستند 
و نحوه واکنش یک فــرد به یک 
موقعیت می تواند احساسات او را 
به هم بریزد. افرادی که از نظر عاطفی 
تاب آور هســتند، بهتر می توانند 

احساسات خود را کنترل کنند. 

تاب آوری اجتماعی 
تاب آوری اجتماعی بــه توانایی 
گروه هایی از مــردم برای واکنش 
به موقعیت هــای نامطلوب مانند 
بالیای طبیعی، اعمال خشونت آمیز 

و مشکالت اقتصادی اشاره دارد.

مکث

وی
 غر

رام
: به

رح
ط

راهی برای حفظ سالمتی 
 حتما بارها این جمله را شنیده اید که نوشیدن ۸ تا ۱۰ لیوان آب 
در روز برای عملکرد صحیح بدن ضروری اســت. بدون شک آب 
سالم ترین نوشیدنی است اما زمان نوشیدن آن نقش مهمی در 
سالمتی شما دارد. رعایت زمان مناسب نوشیدن آب از هزینه های 
باالی باشگاه های ورزشی و تغییر جانفرسای عادت غذایی بسیار 
راحت تر است. در اینجا ۸ زمان مناسب برای نوشیدن آب را ذکر 
کرده ایم. در این اوقات، بدن شما بیشتر به آب نیاز دارد و نوشیدن 

آن به بدن و خلق و خوی شما کمک قابل توجهی خواهد کرد.
بعد از بیدار شدن از خواب آب بنوشید؛ بدن ما در طول 

شب دچار کم آبی می شود، بنابراین، برای شارژ دوباره 1
اندام هایمان، بالفاصله پس از بیدار شدن در صبح به یک لیوان آب 
نیاز داریم. این کار سیستم گوارشی و سیستم دفع شما را بهبود 

می بخشد و بدن را به سطحی سالم از هیدراته شدن می رساند.
بعد از فعالیت بدنی و ورزش، ممکن است نوشیدن آب را 

فراموش کنید اما این بی توجهی حتی در افراد سالم نیز 2
مشــکالت جدی ایجاد می کند. مصرف آب قبل، بعد و در طول 
ورزش بسیار مهم است زیرا در طول ورزش، مقدار زیادی آب را بر 

اثر تعریق از دست می دهیم که باعث کم آبی و خستگی می شود.
همچنین پس از یک تمرین ســنگین، توانایی بدن برای تنظیم 
ضربان قلب کم می شود که خطر آریتمی های کشنده و مرگ ومیر 
قلبی عروقی را افزایش می دهد اما مطالعات نشــان داده که یک 
لیوان آب بعد از یک تمرین سنگین به کند کردن ضربان قلب و 

کاهش گرفتگی عضالت کمک می کند.
 نوشیدن آب نیم ساعت قبل از هر وعده غذایی به بهبود 

هضم غذا، کاهش وزن، بهبود خشکی پوست و افزایش 3
متابولیسم کمک می کند؛ اما نوشیدن آب بعد از غذا روند هضم را 

کند می کند و مشکل آفرین است.
قبل از حمام آب بنوشید تا فشار خون را کاهش دهد. این 

کار برای حفظ ضربان قلب سالم نیز مفید است.4
 نوشیدن آب قبل از رفتن به رختخواب هم بسیار مفید 

است تا مایعات از دست رفته در طول شب را جبران کند؛ 5
با این حال، اگر از مشکالت کلیوی یا قلبی رنج می برید، شاید این 
کار، فشار بیشتری بر کلیه ها وارد کند و آنها را ضعیف کند پس با 

پزشک خود مشورت کنید.
زمانی که احساس بیماری می کنید نوشیدن آب، به 

دفع سموم و باکتری ها از بدن شما کمک می کند و این 6
توصیه پزشکان به بهبود بیماری هایی مانند سرماخوردگی و 

آنفلوآنزا کمک می کند.
زمانی که احساس خستگی می کنید هم آب بنوشید زیرا 

بیشتر احساس خستگی از کم آبی بدن است. یک لیوان 7
آب خنک بنوشید تا بدنتان فعال شود.

هنگامی که در اطراف افراد آلوده و بیمار هســتید آب 
بنوشید؛ در بیمارســتان، مدرسه، محل کار یا هر مکان 8

عمومی و شلوغ نوشــیدن آب کمک کننده اســت. بدن خود را 
هیدراته نگه دارید تا میکروب ها و باکتری ها را از بدن دفع کنید.

حسن یوسف
گیاه حسن یوسف از گیاهان آپارتمانی پرطرفدار و بسیار 
محبوب بوده که به دلیل زیبایی رنگ برگ هایشان هم 
درون آپارتمان و هم بیرون در ردیف گیاهان پرارزش 
و دوست داشــتنی هســتند و انــواع آن در رنگ های 
صورتی، قرمز، ارغوانی و ســبز وجود دارد. این گیاه در 
دنیا تحت عنوان ملکه دنباله قرمز مشهور است. تمام 
حسن یوسف ها به راحتی در آب ریشه دار شده و در آب 
خالص هم به خوبی رشــد می کنند. بهترین دما برای 
رشــد این گل زیبا، 25تا 3۰درجه سانتی گراد است. 
حسن یوسف بسیار نورپسند است و الزم است در محلی 
قرار بگیرد که به آن نور خورشید به صورت غیرمستقیم 
برســد. این گیاه به آب فراوان نیاز داشته و الزم است 
خاک گلدان همیشه مرطوب باشد اما در زمستان آب 
کمتری به گلدان خود بدهید. راه های ازدیاد و تکثیر گیاه 
حسن یوسف بسیار آسان و راحت بوده، حتی می توانید 
قلمه های گرفته شده از گیاه را در آپارتمان یا محل کار 

خود تا مدتی در گلدان های حاوی آب نگهداری کنید.

دوست و همراه خوب
یکی از نیازهای واقعی و به حق انسان روابط با دیگران 
و رفیق داشتن است. انسان بدون دوست و همنشین از 
موهبت هایی مثل مهرورزی و داشتن همدم محروم است. 

در روایات هم بر لزوم دوستی توصیه هایی شده است.
امیرالمؤمنین علیه السالم فرمودند: »ناتوان ترین مردم، کسی 
است که از به دست آوردن دوستانی، ناتوان باشد و ناتوان تر از 

او کسی است که دوستی را که به دست آورده، از دست بدهد.«
 نهج البالغه، حکمت 12
امیرالمؤمنین، حضرت علی)ع( فرمودند:»برترین دوست و برادر 
تو کسی است که در کار خیر سبقت گیرد و تو را هم به سوی خیر 

بکشاند و تو را به نیکی فراخواند و یاری کند.«
میزان الحکمه، ج1، ص57
امام باقر)ع( تصریح می کنند:»با 4 شــخص معاشرت و دوستی 
نکن؛ احمق، بخیل، ترسو و دروغگو. زیرا شخص احمق می خواهد 
به تو سود رساند ولی صدمه می زند و آدم بخیل و تنگ نظر از تو 
می گیرد اما به تو پس نمی دهد و ترسو از تو و پدر و مادرش فرار 

می کند و دروغگو اگر راست بگوید کسی باور نمی کند.«
خصال شیخ صدوق، ج1، ص244
امام صادق علیه السالم، 2 معیار مهم برای دوستی ارائه می دهند: 
2 خصلت است که هر کس داشته باشد خوب است و اگر در کسی 
نباشند دور شو.  امام فرمودند: نماز در وقت خودش و مواظبت بر 

آن و نیکی کردن به برادران دینی در سختی و راحتی. 
اصول کافی، ج2، ص672

روشنا

باغ گل

فاطمه عباسیتندرست

  تحمل کردن نامالیمات زندگی و تاب آوری در برابر مشکالتی که همه 

مهدیه تقوی رادگزارش
روزنامه نگار

ما کم و بیش با آن درگیر هستیم باعث می شود تا بتوانیم با شرایط 
استرس زا به خوبی سازگار شویم و خود و زندگیمان را به وضعیت قبل 
از این شرایط برگردانیم و یا حداقل نگذاریم وضعیت از آنچه هست بدتر شود. مشکالت خانوادگی و کاری، مشکالت 
مالی و اقتصادی، طالق و جدایی، فقدان و یا از دست دادن عزیزان و اطرافیان، بیماری، بالیای طبیعی و... برخی از 
عواملی هستند که باعث می شود تا فشار روحی و روانی به افراد وارد شود و اگر توانایی تاب آوری در برابر مشکالت 
نباشد، ادامه زندگی بسیار مالل آور خواهد بود. صحبت های دکتر علیرضا زرندی، روانشناس را درخصوص تاب آوری 

و چگونگی زندگی مسالمت آمیز با مشکالت بخوانید.

سپری برای روزهای سخت
افراد تاب آور از مهارت ها و نقاط قوت خود برای مقابله با مشکالت و 

چالش ها استفاده می کنند

دکتر علیرضا زرندی، روانشناس و روان درمانگر پویشی، 
معتقد است تاب آوری فرایندی است که مشخص می کند 
یک نفر چقدر می تواند با شــرایط اســترس زا به خوبی 
سازگاری پیدا کند. او می گوید: استرس ها و اضطراب هایی 
که نیاز ما را تشــدید می کنند ممکن اســت به صورت 
مشــکالت خانوادگی یا مشــکل در ارتباط با اطرافیان، 
مشــکالت اجتماعی، مشــکالت در محل کار یا حتی 
مشکالت مالی ظاهر شــود. تحمل کردن، برخی اوقات 
به معنای تسلیم شدن و بخشی از تاب آوری است، تاب آوری 
هم قابلیت بازگشت به حالت اول اســت تا ثبات و بنیه 
انسان بیشتر شود. تاب آوری فرایندی فعال از دوام آوری 
و اثبات خود بالندگی در پاسخ به بحران ها و چالش هاست 
که در دل آن انعطاف پذیری وجود دارد. انعطاف پذیری و 
تاب آوری نقش به ســزایی در موفقیت و رشد افراد دارد. 
تاب آوری توسط بیشتر افراد به عنوان توانایی بازیابی پس 
از شکست، سازگاری با شرایط جدید، تغییرات و ادامه راه 
در مواجهه با نامالیمات تعریف شده است. افرادی که در 
مواجهه با مشکالت و فجایع آرام هستند، دارای ویژگی ای 
هستند که تاب آوری نامیده می شود. این افراد می توانند 
از مهارت ها و نقاط قوت خود برای مقابله با مشــکالت و 

چالش ها استفاده کنند.

تاب آوری یا تسلیم شدن
 زرندی در پاسخ به این ســؤال که آیا تاب آوری به معنای 
تسلیم شدن اســت، می گوید:  تحمل کردن برخی اوقات 
به معنای تسلیم شدن است و تســلیم شدن هم بخشی 
از تعریف تاب آوری اســت. اما تاب آوری قابلیت بازگشت 
به حالت اول اســت که در اثر آن ثبات و بنیه فرد بیشتر 
می شــود. تاب آوری فرایندی فعال از دوام آوری و اثبات 
خود و بالندگی در پاســخ به بحران ها و چالش هاســت؛ 
فرایندی که محوری ترین موضوع در آن انعطاف پذیری 
است اما بسیاری افراد به اشتباه تصور می کنند تاب آوری 
به معنای آسیب پذیری است. درحالی که زمانی که یک فرد 

تاب آور است به معنای این نیســت که فردی آسیب پذیر 
است بلکه فردی است که می تواند در حالت هایی که قرار 
می گیرد دچار فروپاشی نشود و به حالت قبل برگردد و از 
فشــار روحی و روانی که تحمل کرده بهترین استفاده را 
ببرد و واکنش های مناسب تری نســبت به دیگر افراد در 

موقعیت های مشابه نشان دهد.
به گفته این روانشــناس، تاب آوری یک ظرفیت انسانی 
است که همه انســان ها به اندازه خودشان از این ظرفیت 
برخوردارند اما این مسئله به این معنا نیست که ظرفیت 
تاب آورانه آنها منجر به رفتارهای تاب آورانه می شود؛ چرا که 
تاب آوری نیازمند آموزش رسمی است. منظور از آموزش 
رسمی هم آموزش در مدرسه نیســت بلکه اگر فرهنگ 
جامعه ای بستر تاب آورانه داشته باشد این تاب آوری به فرد 
نیز منتقل می شود. پس تاب آوری در دل ناکامی ها به وجود 
می آید و در اثر قرار گرفتن در شرایط سخت و ناپایدار تولید 
می شود، به این شرط که بهینه و در راستای توانایی های 
افراد باشــد و فرد در اثر ناکامی ها دچار فروپاشی نشود و 
منابع حمایتی هم کنار او باشند تا بتوانند دست او را بگیرند.

تاب آوری یا تحمل زورگویی
تفاوت بین تاب آوری و زیر بار حرف زور رفتن بســتگی 
به ادراک انســان ها دارد. تاب آوری در راستای سازگاری 
با موقعیت است و منافع فرد را تامین می کند. اگر مقابل 
حرف زور ایستادن در راســتای منافع فرد باشد می تواند 
از مولفه های تاب آوری باشــد اما برخی اوقات هم شاهد 
این هســتیم که برخی افراد نمی توانند در مقابل حرف 
زور مقاومت کنند و به اشتباه از آن به عنوان تاب آوری یاد 
می کنند. زرندی تأکید می کند:  میزان تاب آوری در افراد 
با یکدیگر متفاوت اســت، گاهی اوقات میزان تاب آوری 
یک کودک بیشتر از یک فرد بالغ است. گاهی اوقات هم 
تاب آوری در موقعیت های مختلف برای یک فرد متفاوت 
اســت مثال مردی در محل کار تــاب آوری باالیی دارد و 
می تواند مشکالت را به ســرانجام برساند اما در مکالمه با 

همسرش 2دقیقه هم نمی تواند تحمل کند. پس تاب آوری 
الزاما به سن و سال، موقعیت اجتماعی، جنسیت و شغل 
افراد و... ربطی ندارد. با وجود این تاب آوری و همه مفاهیم 
روانی می توانند در خدمت ســازگاری، بقا و رضایت از بقا 
باشــند تا فرد بتواند نیازهایش را تامین کند. پس وقتی 
افراد رفتارهای تاب آورانه داشته باشند احتمال بقای آنها 
بیشتر شده و در موقعیت قربانی قرار نمی گیرند، در نتیجه 
نه تسلیم می شوند و نه فرو می پاشند. اما افرادی که توانایی 
تاب آوری ندارند اگر در فعالیت های خود شکست بخورند 
توانایی ادامه دادن فعالیت خود را ندارند و مدام از اینکه در 

کارهایشان موفق نمی شوند شکایت می کنند.

مسئولیت پذیری با تاب آوری
افرادی که تاب آور هستند افرادی مسئولیت پذیر بوده و 
سرزنش کننده نیستند. اینها افرادی هستند که می توانند 
تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند و شــوق زندگی دارند 
و می توانند با وجود مشــکالتی که دارند، زندگی خود را 
جلو ببرند. بنابراین تاب آوری چیزی بیشتر از زنده ماندن 
و گریختن از مصیبت اســت. افراد بازمانده از مشکالت و 
مصیبت ها لزوما افرادی انعطاف پذیر نیستند و حتی ممکن 
است در موضع قربانی هم قرار بگیرند. پس هم افرادی که از 
دل بالیا بیرون می آیند لزوما تاب آور نیستند بلکه افرادی 
تاب آور محسوب می شوند که مسیر زندگی را با رضایت 

دنبال می کنند.
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نیاز سد چمشیر به تحقیقات دوباره
 کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس از وزارت نیرو می خواهند که در آبگیری سد چمشیر عجله نکنند 

و آن را منوط به انجام تحقیقات به روز و دقیق تر کنند 

قانون ۵۰هزار میلیارد ی هوای پاک
دستگاه ها اگر بپذیرند که محیط زیست جزو وظایف ذاتی شان است 

می توانند گام های خوبی برای بهبود کیفیت هوا بردارند.
به گزارش همشــهری، علی سالجقه، رئیس ســازمان حفاظت 
محیط زیست در این باره گفت: با دستور معاون اول رئیس جمهوری 
و تشکیل ســتاد هوای پاک کشور به ریاســت وزیر کشور و همه 
دستگاه های مســئول قانون هوای پاک تدوین و ۶۲ حکم ابالغ 
شــد و حدود ۵۰ هزارمیلیارد تومان اعتبار دیده شد که امیدوارم 
واقعا در ۱۴۰۱ این اعتبارات هزینه شود تا شاهد کاهش آالینده ها 
باشیم.رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت درباره اعتبارات 
اختصاص یافته و تکالیف دستگاه ها گفت: اگر اعتبارات به همین 
نحو اختصاص یابد دستگاه ها از سال۱۴۰۲ باید طی یک بازه زمانی 
مشخص تکالیف خود را انجام دهند و فکر می کنم اتفاقات مثبتی 
بیفتد. وی افزود: خوشبختانه االن روند به صورت حرکت به سمت 
شرکت های دانش بنیان است و اقدامات خوبی از سوی وزارت نفت، 
نیروگاه ها و پاالیشگاه ها در زمینه کاهش آالینده های سوخت انجام 
می شود. در یک ســال اخیر اتفاقات خوبی افتاده است. به عنوان 
نمونه برای کاهش آالیندگی سوخت تولیدی پاالیشگاه های شهید 
منتظری اصفهان، شازند اراک در استان مرکزی و پاالیشگاه آبادان 
۳۰۰میلیون یورو پیش بینی شده است.سالجقه ادامه داد: در بحث 
وسایل نقلیه متحرک هم بخش اعظمی از احکام ۶۲گانه مربوط 
به وسایل نقلیه متحرک بود هم بحث طرح »کهاب« که باید اجرا 
شود بنابراین از وزارت نفت خواستیم که این طرح در جایگاه های 
سوخت اجرا شود چراکه در مجموع به میزان ناچیزی طرح کهاب 
در کشور اجرا شده است. روزانه ۳۰۰هزار لیتر بنزین به صورت بخار 
از دسترس خارج می شــود که آالیندگی شدیدی تولید می کند. 
وی درباره موضوع پسماند اظهارکرد: پسماند یک مسئله با ارزش 
برای کشور است ولی متأســفانه وارد یک سری فرایندهای منفی 
شد. استان خراسان رضوی و شهر مشهد یک نمونه بارز مدیریت 
پسماند است که در آن یک سیستم هوشمند فراهم شده است و 
در آن اصال پســماندی باقی نمی ماند. شرایطی همچون خدمات 
اسنپ وجود دارد که در هرساعت از شبانه روز با شماره مشخص شده 
تماس گرفته و زباله ها تحویل گرفته می شود. رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست ادامه داد: مهم ترین مسئله بحث تفکیک زباله در مبدأ 
است و خواهش ما از مردم این اســت که تفکیک از مبدأ را انجام 
دهند و از صدا و سیما درخواست داریم که با ظرفیت هایی که دارند 
در این زمینه کمک کنند. سالجقه درخصوص قانون هوای پاک و 
خودروهای اسقاطی گفت: در مبحث خودروهای اسقاطی قانونی که 
خردادماه۱۴۰۱ از طرف مجلس شورای اسالمی مصوب و اجرا شد، 
قانون موخر است و ما مکلف هستیم که قوانین موخر را حتما انجام 
دهیم و وزارت صمت  به این نتیجه رسید که خودروسازان واقعا با 
مشکل مواجه می شدند. وی افزود: برای اجرای این قانون از طرفی 
به ازای هر خودروی تولیدی ۳ تا ۴ خودرو باید اســقاط شود ولی 
ظرفیت اسقاط نداشتند و باتوجه به تعهدشان باید گواهینامه اسقاط 
تحویل می دادند و این گواهینامه وارد یک فضای مافیایی شده بود و 

با قیمت های بسیار نجومی در اختیار مردم قرار می گرفت.

خبر روز نقل قول خبر

غالمرضا ابدالی
سرپرست دفتر حفاظت و مدیریت 

حیات  وحش
خبر دزدیده شدن پیروز شایعه است. 
این توله یوز آسیایی هم اکنون ۱۶3روز 
دارد. به وزن نزدیک به 8کیلو رســیده 
اســت و 3وعــده غــذا شــامل گوشــت 
ســفید، قرمــز و بلدرچیــن همــراه بــا 
میان وعــده و مکمل هــای مخصــوص 
مصــرف می کنــد. پیــروز بــا حضــور در 
ســایت فضای باز پردیســان تاکنون با 
هیچ گونه چالشی مواجه نبوده است. 

»ایسنا«

مجید درگی 
مدیرکل محیط زیست البرز

تعداد نیروهای محیط زیست در مقایسه با 
وسعت مناطق حفاظت شده کافی نیست. 
ســازمان محیط زیســت تنهــا ســازمانی در 
کشور است که حدود ۷۰درصد از ردیف های 
پســتی اش خالی اســت. امیدواریــم دولت 
ســیزدهم راهــکاری بــرای رفــع این مشــکل 
ارائه دهد تا مشکل کمبود نیرو در سازمان 

محیط زیست حل شود. »ایرنا«

هکتــار منشــأ گردوغبــار در اطــراف 
کشــور مــا وجــود دارد کــه قســمت 
عمــده گردوغبــار آن بــا توجــه بــه 
جریانــات جــوی بــه ســمت کشــور مــا 
گســیل می شــود. به گــزارش ایرنــا، از 
شمال شرق ترکمنستان، افغانستان 
و پاکســتان و در ســمت غــرب از 
کشــورهای عراق، ســوریه، عربســتان 
 و اردن گردوغبــار بــه ایــران روانــه 

می شود.

300
میلیون 

تومان بــرای بیابــان زدایی در شــرق 
استان کرمان هزینه شده است. به 
گزارش همشهری، مهدی رجبی زاده 
مدیرکل منابع طبیعی استان کرمان 
اعالم کرد: در استان کرمان نزدیک 
بــه ۱8درصــد عملیــات آبخیــزداری 
انجــام شــده اســت و شهرســتان بم 
نیز به عنوان یک منطقه ســیل خیز 
مســتعد اجــرای عملیــات طرح های 

آبخیزداری است.

200
میلیارد

عدد خبر

کارشناسان معتقدند اگر با احداث سد گتوند میلیو ن ها تن نمک اراضی 
قابل کشاورزی خوزستان را شــور و لب شور کرد، آبگیری سد چمشیر 
بر رودخانه زهره، در ۲۵کیلومتری شهر گچساران، میلیارد ها تن نمک 
را راهی اراضی پایین دست کرده و صدها کیلومترمربع از زیستگاه های 
پایین دست از سردشــت زیدون تا هندیجان در خوزستان و بوشهر از 

دست خواهد رفت.
حاال مرکز پژوهش های مجلس گزارشی منتشر کرده که نشان می دهد 
این مرکز نیز معتقد است »به دلیل حساسیت کیفی نسبت به شوری و 
نواقص مطالعاتی موجود، انجام عملیات آبگیری سد چمشیر هم اکنون 

توصیه نمی شود.« 
استدالل این مرکز تحقیقاتی بر این است که تحقیقات انجام شده برای 
احداث سد چمشیر نیازمند به روزرسانی در بخش های مختلف است. 
به طور مثال داده های هیدرولوژیکی مورد استفاده در احداث سد مربوط 
به سال های 77تا88 است و در سال های پس از آن، به خصوص ۱۳سال 
منتهی به۱۴۰۰ تغییرات اقلیمی در منطقه و کاهش بارش بسیار فاحش 
و تأثیرگذار است. در نتیجه »مطالعات مدلسازی کیفی مخزن و توجیه 
اقتصادی طرح باید مورد بررســی قرار گرفته و درصورت نیاز بازبینی 

الزم انجام شود.«
پژوهشکده شرکت ملی نفت اما مواضع صریح تری داشته و در گزارشی با 
عنوان »بازنگری جامع زمین شناسی جهت تعویق آبگیری سد چمشیر و 
حذف سد چمشیر«، مخالفت خود را برای راه اندازی این سد اعالم کرد.

آلودگی نمکی
ساخت سد چمشیر با فاینانس چین، پیشــرفت فیزیکی 89درصدی 
داشته و شاید نتوان در ابعاد سد تغییراتی ایجاد کرد. حمیدرضا یاقوتی 
متخصص ژئوتکنیک با اشاره به تحقیقاتی که اخیرا در مورد سد چمشیر 
انجام شده اســت می گوید: اگر در گتوند ۱۲۰میلیون تن برون زدگی 
نمک وجود دارد در چمشیر، چندین میلیارد تن نمک خواهیم داشت. 
در اینجا، بحث دیگر فقط بر سر مسائل زیست محیطی نیست و با نابودی 
حوضه آبریز زهره مواجه خواهیم شــد. این درحالی است که داده های 
مربوط به ســد گتوند با آن انتقاد در زمان آبگیری، بســیار کامل تر از 
داده های سد چمشیر است. ولی در مورد سد چمشیر هیچ داده ای که 
ابهامات و ســؤاالت را برطرف کند وجود ندارد.به اعتقاد این متخصص 
سدسازی، سد چمشیر ۳سؤال و ابهام اساسی دارد. اول اینکه مخزن روی 
سازند گچساران است و در مورد آن چیزي نمی دانیم. مشکل دوم محور 
سد است. در این محور هم احتمال ارتباط هیدرولیک آب های زیرزمینی 
با شورابه ها را داریم که می تواند عالوه بر شــوری مخزن، چشمه های 

پایین دست را هم متاثر کند. در ساحل راست بدنه سد،  بافت سفره های 
آب زیرزمینی نمکی - گچی است. سومین مشکل در پایین دست خود 
را نشان خواهد داد. شورابه هایی که میزان شوری  شان 7برابر دریاست 
و در ادامه وارد دریا می شوند، چطور جای سیالب هایی را می گیرند که 
تا پیش از این وجود داشــته اند.او با انتقاد از روش تهیه گزارش ارزیابی 
زیست محیطی آن هم توسط کسی که خود مجری طرح است، می گوید: 
اگر ارزیابی زیســت محیطی را هم مالک قرار دهیم باز جای ســؤال و 
بررسی مجدد وجود دارد. این طرح در ســال8۲ تهیه و سال88 مورد 
تأیید سازمان حفاظت محیط زیســت قرار گرفت. در آن زمان نیروگاه 
8کیلومتر جلوتر تعبیه شده بود. حتی اگر مخزن سد هیچ ابهام و ایرادی 
نداشته باشد، یک کیلومتر پایین دست سد شورابه ای داریم که سختی 
یا EC آب آن ۲۰۴هزار یعنی 7برابر غلیظ تر از سختی آب دریاست. اگر 
بخواهید آب را به پایین دست بدهید باید مثل طبیعت عمل کرده و عین 
۳۶۵روز سال آبی که به این حوضه آبریز برای برطرف کردن شوری آب 
می دهد را بدهید. با توجه به کاهش دبی رودخانه در سال های اخیر که 
به ۱.۵میلیارد مترمکعب در سال رسیده، شما چنین آبی را پشت مخزن 
ســد ندارید.حمیدرضا یاقوتی نیز مانند محققــان مرکز پژوهش های 
مجلس معتقد است، پیش از آبگیری سد چمشــیر باید تحقیقاتی در 

مورد ژئوفیزیک مخزن ســد، حجم نمک مخزن، هیدروگرافی منطقه 
)به دست آوردن عمق سطح آبی و توپوگرافی کف منطقه( و... انجام شود 
و از شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران می خواهد داده های مربوط به 

این سد را منتشر کرده تا مورد ارزیابی کارشناسان قرار گیرد.

لزوم به روزرسانی مطالعات
محققان مرکز پژوهش های مجلس هم با اشــاره به نواقص مطالعاتی 
سد چمشیر معتقدند؛ »با توجه به اینکه هم اکنون شرایط خشکسالی 
در منطقه حاکم است و شاخص های کیفی سد با تردید مواجه شده، تا 
زمان بهبود شــرایط آبی، مطالعات دقیق تر و به روزتری به منظور رفع 
ابهامات در مورد سد انجام شود.« این پژوهشــگران در این مطالعه به 
تأثیر آبگیری سد چمشیر به سدهای پایین دست زهره ۱ و ۲ نیز اشاره 
کرده اند و پیشــنهاد داده اند: به دلیل تأثیری که احداث سد بر شرایط 
کیفی پایین دست خواهد داشت، پیشنهاد می شود خارج از مطالعات 
مرتبط با سد چمشیر، به دلیل ورود امالح به مخازن آنها و افزایش شوری 
رودخانه نسبت به شــرایط عدم احداث ســد، مطالعات ارزیابی اثرات 
کیفی سدهای زهره ۱ و ۲ انجام گرفته و سپس درخصوص احداث آنها 

تصمیم گیری شود.

زهرا رفیعیگزارش
روزنامه نگار
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اعزام ۱۰۵ تیم امداد و نجات به خوی
با ادامه خدمات رســانی به زلزله زدگان خوی، سرپرست جمعیت 
هالل احمر آذربایجان غربــی از توزیع ۷ هزار بســته غذایی بین 
زلزله زدگان و اعزام 105تیم امداد و نجات به این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، شــهرام میرزایی گفت: تاکنون بیــش از ۲ هزار و 
۸00 دستگاه چادر از نوع تیپ ۲ و ۳ امدادی و چادر مسافرتی بین 
زلزله زدگان خوی توزیع شده است. میرزایی افزود: همچنین، بیش 
از ۳هزار و 100 تخته پتو، افزون بر ۲هزار تخته موکت و ۷ هزار بسته 
غذایی در اختیار زلزله زدگان خوی قرار گرفته است. وی اضافه کرد: 
مجموع این اقالم که بین زلزله زدگان خوی طی 5روز گذشته قرار 
گرفته به حدود 15 هزار قلم می رسد که درصورت نیاز می توانیم این 
 رقم را افزایش دهیم. به گفته میرزایی، این تعداد اقالم بین بیش از
 ۶ هــزار و ۳00 خانوار زلزله زده با جمعیــت ۲۲هزار و ۹۹۲ نفری 
توزیع شده است. سرپرســت جمعیت هالل احمر آذربایجان غربی 
با اشاره به توزیع این اقالم بین حدود ۲5 شهر و روستای خسارت 
دیده اســت، ادامه داد: دیزج دیز، مرتضی قلی کندی، سعیدآباد، 
خنجرخان، سیدتاج الدین، بایرام کندی، اسماعیل کندی، چشمه، 
خاک مردان، آمینه ده، بابکان، فنایی و دیزج هریک ازجمله شهرها 

و روستاهایی هستند که این اقالم در آنها توزیع شده است.
میرزایی گفت: جمعیت هالل احمــر آذربایجان غربی ۳15 نفر از 
نیروهای امدادی خود را در قالب 105 تیم امداد و نجات تخصصی 
در این زمین لرزه به کار گرفته و عالوه بر آن، ۷۴ دستگاه خودروی 
عملیاتی ازجمله آمبوالنس و کمک  دار ســبک و سنگین را برای 
کمک به زلزله زدگان مورد اســتفاده قرار داده اســت. زلزله 5.۴ 
ریشتری بامداد روز چهارشنبه، 1۳مهرماه، حوالی خوی در استان 

آذربایجان غربی را لرزاند.

طراحی نخستین پارک خالقیت 
کودکان در همدان

نخســتین پارک خالقیت و مهارت کــودکان در همدان طراحی 
شده است. به گزارش ایســنا، معاون شهرسازی و معماری شهردار 
همدان، با اشــاره به اینکه فرایند شهر دوستدار کودک یک فرایند 
جهانی است که به تازگی شکل و رنگ بهتری در دنیا به خود گرفته 
اســت، افزود: ایران نیز از قوانینی که یونسکو برای ایجاد شهرهای 
دوستدار کودک برنامه ریزی کرده، پیروی می کند. یکسری ضوابط 
به ما ابالغ شده و شــهرداری همدان فرایند کاندیداتوری و پایلوت 
شــدن و گرفتن شــهر دوســتدار کودک را آغاز کرده است. امیر 
فتحیان نسب با بیان اینکه حدود ۹0 شــهر ایران برای این عنوان 
کاندیدا شــده اند، ادامه داد: براساس بررســی ها، همدان به عنوان 
کاندیدای شــهر دوســتدار کودک انتخاب و برنامه ریزی شده و 
امیدواریم در ســال های آینده اقدامات مؤثری برای حضور بچه ها 
در شــهر اتفاق بیفتد تا از کاندیداتوری به پایلوت شــهر دوستدار 

کودک برسیم.

عدد خبرمیز خبر 

مدیــرکل کتابخانه هــای عمومــی اســتان 
کرمانشــاه گفت: برای تکمیل ســاختمان 
کتابخانه مرکــزی ۳۰ میلیارد تومان اعتبار 
از محــل اعتبــارات ســفر رئیس جمهــور 
درنظر گرفته شده است. به گزارش ایرنا، 
معصومه حسنی خونسار افزود: ساختمان 
کتابخانــه مرکزی کرمانشــاه بــا ۵۵ درصد 
پیشرفت فیزیکی در دست ساخت است 
و براساس برآورد اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان حــدود ۷۰ میلیــارد تومــان بــرای 

بهره برداری از این پروژه نیاز است.

30
میلیارد

کرمانشاه

مدیرباغبانــی ســازمان جهادکشــاورزی 
سیســتان و بلوچســتان گفــت: پیش بینی 
می شود تا اوایل آبان ماه افزون بر ۱۲ هزار تن 
از این محصول برداشت و روانه بازار مصرف 
شــود. به گزارش ایســنا، اردشــیر شــهرکی 
افــزود: از هــر هکتار باغ های پســته اســتان 
یک هزار و ۵۵۰ کیلوگرم محصول برداشت 
می شود. تاکنون افزون بر ۱۱ هزار تن پسته 
از ۷هــزار و ۳۲۶ هکتــار از باغ های بــارور این 

استان برداشت شده است.

12000
تن

سیستان و بلوچستان

 تکمیل پروژه های نیمه تمام اســتان 

اصفهان در اولویت قرار گرفته است گزارش
که یکی از آنها کمربندی جنوب غرب 
شهر اصفهان است که بهمن  سال آینده به بهره برداری 
می رسد. با اجرای این طرح که به عنوان »پازل بزرگ« 
از آن یاد می شود و 1۴ سال پیش کلنگ احداث آن به 
زمین خورد، دسترسی اصفهان با استان های جنوبی و 
غربی کشور هموار خواهد شد. به گزارش همشهری، در 
اهمیت تکمیــل این پروژه 1۷ کیلومتــری که یکی از 
خواسته های مهم شهروندان استان است، همین بس که 
ارتباط بین محور اصفهان- شــهرضا، ارتباط شــهر 
اصفهان با شــیراز، یاســوج و محور آزادراه ذوب آهن، 
ارتباط اصفهان با زرین شهر و شهرکرد تسهیل می شود. 
کاهش ترافیک و ایمنی جاده هم از دیگر دستاوردهای 
تکمیل این پروژه اســت. در این گــزارش به وضعیت 

پیشرفت این پروژه می پردازیم.

پیشرفت ۵۰ درصدی قطعه سوم 
پروژه کمربندی جنوب غرب شهر اصفهان به نام پازل 
بزرگ نامگذاری شــده  اســت. علت این نامگذاری را 
معاون مهندسی و ســاخت اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان اصفهان اینطور به همشهری توضیح می دهد: 
کمربندی جنوب غرب اصفهان، بخشی از رینگ چهارم 
ترافیکی )حلقه حفاظتی شهر( استان اصفهان است که 
به صورت قطعه ای احداث می شود؛ از این رو به آن پازل 

بزرگ گفته می شود.
پروژه کمربندی جنوب غرب اصفهان که سال ۸۷ آغاز 
شده است و جمعا 1۷ کیلومتر طول دارد، این روزها در 

حال تکمیل قطعه سوم است. 
برای سرعت در عملیات اجرایی و افتتاح هر قطعه بعد از 
تکمیل، پروژه پازل بزرگ به ۴قطعه تقسیم بندی شده 
و تا کنون قطعه اول، دوم و چهارم آن مورد بهره برداری 
قرار گرفته است. قطعه نخست به طول 1۲ کیلومتر به 
صورت رفت و برگشت و ۴ الین طراحی شده  و از محل 

تقاطع با جاده ابریشم-آبنیل- مبارکه می گذرد. 
قطعه دوم این پروژه، پل آبنیل در محل تقاطع محور 
شــهر ابریشــم به گردنه آبنیل واقــع در کیلومتر1۲ 
بوده است. برای ایجاد بســتر راه در قطعه دوم، حفاری 
عظیمی از سطح طبیعی زمین با شیب مناسب انجام 
شد که در اصطالح به آن ترانشه می گویند و قطعه دوم 

به ترانشه آبنیل معروف شد.
قطعه چهارم پازل بزرگ، محل تالقی کمربندی جنوبی 
 اصفهان بــا آزادراه ذوب آهن )تقاطع غیرهمســطح 

کلیشاد( بوده است. بهزاد شاهسوندی با اشاره به اینکه 
قطعه ســوم کمربندی جنوب غرب اصفهان به طول 5 
کیلومتر تا امروز 50درصد پیشــرفت فیزیکی داشته 
 است، می گوید: قطعه ســوم حد فاصل پل آبنیل تا پل 
کلیشاد از کیلومتر 1۲ تا 1۷است که عملیات تکمیل 

را می گذراند. 
معاون مهندسی و ســاخت اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان اصفهان درباره موانع تکمیل پروژه و به طول 
انجامیدن آن از 1۴ سال پیش تا کنون، می گوید: تامین 
نبودن منابع مالی مهم ترین علت طوالنی شــدن این 
پرو ژه است. ضمن اینکه این پروژه معارضانی از جمله 
مالکان اراضی کشاورزی و تاسیسات جانبی راه شامل 

تیر چراغ برق، لوله گاز و آب و مخابرات را نیز دارد.
قرارداد تکمیل قطعه ســوم ۳0 میلیارد تومان است و 

در حال حاضر با اجرای ابنیه فنــی 1۲ میلیارد تومان 
هزینه شده . 

شاهسوندی معتقد اســت با تامین اعتبار و آزادسازی 
مسیر پیش بینی شده، بهمن 1۴0۲ شاهد بهره برداری 
از قطعه ســوم کمربندی جنوب غرب اصفهان و پایان 
پروژه پازل بزرگ خواهیم بود؛ پــروژه ای که عالوه بر 
تسهیل دسترسی به راه های ارتباطی، ۳0 درصد از بار 

ترافیکی می کاهد.

مرمت جاده های فرسوده 
نگاهی به آمار نشــان می دهد ۳۳ درصد از جاده های 
استان اصفهان فرسوده تر از جاده های استان های کشور 
اســت؛ معضلی که با توجه به حجم باالی مسافرت به 
استان گردشگرپذیر اصفهان، تصادفات و حوادث را در 

پی دارد. موضوع را با معاون مهندسی و ساخت اداره کل 
راه و شهرسازی استان اصفهان در میان می گذاریم و او 
راه های کوتاه مدت و بلندمدتی را برای بهبود وضعیت 

جاده های استان مطرح می کند. 
شاهسوندی می گوید: اصالح و مرمت روکش آسفالت 
محورهای قدیم ارتباطی، اصالح قوس های هندسی و 
قائم با همکاری اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای از 
جمله مواردی است که در کوتاه مدت انجام می شود، اما 
برای برنامه بلندمدت احداث تقاطع های غیرهمسطح 

نیز در دستور کار قرار می گیرد.
××××

دسترســی صنایع بزرگ ذوب آهن اصفهان و مجتمع 
فوالد مبارکه به اســتان های جنوبی پیــش از این از 
طریق بزرگراه اصفهان- شیراز و دیگر جاده های جنوب 
اصفهان برقــرار بود و به زودی با تکمیــل پازل بزرگ، 
جاده کمربندی جنوب غربی اصفهــان جایگزین این 
مسیرها خواهد شد؛ مســیری ایمن که حتما از حجم 
باالی ترافیک نیز خواهد کاست. این محور زمان سفر 
را نیز کوتاه می کند و به عنوان تنها راه ارتباطی مناطق 
جنوبی استان مانند شهرضا، سمیرم  به مناطق غربی 
استان مانند مبارکه، زرین شهر و دسترسی این نقاط به 
استان های جنوبی مانند فارس و کهگیلویه و بویر احمد 

و نیز استان های غربی شناخته می شود.

تکمیل پازل بزرگ ترافیک در اصفهان
آخرین بخش از پروژه ۴ قطعه ای کمربندی جنوب غربی اصفهان با 50 درصد پیشرفت سال آینده به بهره برداری می رسد

کرمانشاهخبر

کاهش ترافیک با تکمیل کمربندی اصفهان
با توجه به افزایش حجم ترافیک 3رینگ اصفهان، احداث حلقه حفاظتی شــهر یا رینگ چهارم 
ترافیکی به طول 78.2 کیلومتر به عنوان پروژه زیرساختی در دستور کار مدیران شهری اصفهان 
قرار گرفته تا در کاهش ترافیک و صرفه جویی در مصرف ســوخت و زمان تاثیر بسزایی خواهد 
داشت. بعضی از قسمت های رینگ چهارم ترافیکی در محدوده یا حریم شهر اصفهان است و سایر 
قسمت های آن نیز در شهرهای برخوار، خمینی شهر، فالورجان و شهرهای حبیب آباد، دولت آباد، 
خورزوق، درچه و ابریشم قرار دارد. کمربندی جنوب غرب اصفهان یا همان پازل بزرگ، بخشی از 

رینگ چهارم حفاظتی اصفهان است که بهمن سال آینده به طور کامل بهره برداری می شود.

مکث
تکیه معاون الملک در کرمانشاه 

یکی از بناهای به جا مانده از دوره قاجاریه در کرمانشاه که 
کاشی های منحصربه فردش آن را از دیگر تکایای شهر متمایز 
می کند، تکیه معاون الملک است. این ب ن  ا ک ه  در ب در م ح ل ه  
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پس از صدور موافقت اصولی سازمان 
بازار 

سرمایه
بورس، از فــردا با پذیره نویســی 
واحد های صندوق مدیریت ارزش 
مسکن در بازار سرمایه، فعالیت نخستین صندوق 
امالک و مستغالت رســما آغاز می شود. صاحبان 
نقدینگی می توانند با سرمایه گذاری در صندوق های 
امالک و مستغالت بازدهی متناسب با بازده مسکن 
به دست آورند و از این صندوق ها به عنوان سپر تورمی 

بخش مسکن استفاده کنند.
به گزارش همشهری، پس از سال ها تالش باالخره 
قرار اســت نخســتین صندوق امالک و مستغالت 
فعالیتش را در ایران آغاز کند. صندوق های امالک 
و مســتغالت دارایی های خود را در بخش مسکن 
ســرمایه گذاری می کنند. صندوق هــای امالک و 
مستغالت به ســرمایه گذاران خرد امکان می دهند 
از ســرمایه گذاری در امالک سود ببرند، بدون آنکه 
مجبور باشــند ملکی را بخرند. از ســوی دیگر این 
صندوق ها به عنوان سپر سرمایه گذاری در برابر تورم 

بخش مسکن عمل می کنند.
فعالیت اصلی این صندوق ها خرید و فروش امالک و 
مستغالت است. این صندوق ها با خرید امالک و اجاره 
آنها سود کرده و در نهایت آن را بین سهامداران خود 

تقسیم می کنند.
دریافــت تســهیالت، ســرمایه گذاری در اوراق 
بهادار رهنی و همچنین اوراق بهادار شــرکت های 
ســاختمانی که در بورس پذیرفته شده اند نیز جزو 
فعالیت های فرعی این صندوق ها هســتند. عالوه 
بر این، این صندوق ها می تواننــد باقیمانده منابع 
مالی صندوق را در ســپرده های بانکــی و گواهی 
سپرده بانکی ســرمایه گذاری کنند؛ بنابراین بازده 

این صندوق تقریبا مشابه با بازده بازار مسکن است 
و ســرمایه گذارانی که توانایی خریــد یک ملک را 
ندارنــد می توانند از طریق ســرمایه گذاری در این 
صندوق ها بازدهی متناسب با بازار مسکن به دست 
آورند. فرابورس در اطالعیه ای اعالم کرده قرار است 
پذیره نویسی نخستین صندوق امالک و مستغالت از 

امروز آغاز شود.

آغازپذیرهنویسی
پذیره نویسی نخستین صندوق امالک و مستغالت 
با نام مدیریت ارزش مســکن از امروز آغاز می شود. 
این پذیره نویســی تا 10روز )2آبان( ادامه دارد و در 
جریان آن 1۵میلیون واحد ســرمایه گذاری ممتاز 
و 1۵0میلیون واحد سرمایه گذاری عادی با ارزش 
مبنای هر واحد 1000تومان پذیره نویسی می شود.

مدیریت ایــن صندوق بــر عهده گــروه مدیریت 
ارزش صندوق بازنشســتگی کشوری است. امالک 
و مستغالت منتقل شــده به صندوق شامل ملک 
اداری واقع در خیابان مالصدرا با عرصه ۳۶0 و عیان 
1۸21متر است و قیمت ملک مورد نظر 1۵0میلیارد 

تومان است.
این صندوق یک صندوق سرمایه گذاری قابل معامله 
است و معامالت ثانویه آن بعد از پایان پذیره نویسی 
و دریافت مجوز فعالیت، در بازار ابزارهای نوین مالی 
فرابورس آغاز می شود. همچنین طبق قانون توسعه 
ابزار های مالی، نقل و انتقال واحد های سرمایه گذاری 
صندوق های امالک و مســتغالت معاف از مالیات 

است.
پیش از این داوود حمزه، مدیرعامل گروه مدیریت 
ارزش صندوق بازنشستگی کشــوری که مدیریت 

این صندوق را برعهده دارد، درباره نحوه فعالیت این 
صندوق گفته بود: صندوق امالک و مستغالت عمال 
نوعی سرمایه گذاری خرد در حوزه امالک و مستغالت 
توسط مردم است؛ به این صورت که افراد می توانند 
به جای خرید یک واحد کامل ملک، اعم از مسکونی، 
تجاری یا اداری نسبت به خرید بخش کوچکی از یک 

ملک با سرمایه گذاری های خرد اقدام کنند.
او با بیان اینکــه پرداخت اجاره به صــورت ۳ماهه 
خواهد بــود که پس از کســر هزینه هــای جاری 
به حساب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری واریز 
خواهد شد، تأکید کرده بود: این صندوق روی ملک 
ساخته شده در حال بهره برداری تأسیس می شود و 
سرمایه گذاران، عالوه بر بهره مندی از فرصت افزایش 

قیمت ملک، می توانند اجاره نیز دریافت کنند.

آثارکالنصندوقهایامالکومستغالت
صرف نظر از بازدهی ای کــه صندوق های امالک و 
مستغالت برای ســرمایه گذاران دارند و می توانند 
به عنوان یــک ســپر تورمی بخش مســکن برای 
ســرمایه گذاران عمل کنند یکی از ویژگی های بارز 
این صندوق ها حفظ نقدینگی در داخل بازار سرمایه 
و جلوگیری از هجوم غیرهدفمند نقدینگی به بازار 
مسکن است. در واقع این صندوق ها با جذب منابع 
مردم و سرمایه گذاری آن در بازار مسکن از یک طرف 
مانع از خروج نقدینگی از بازار سرمایه می شوند و از 
طرف دیگر از هجوم نقدینگی به صورت غیرهدفمند 

به بازار مسکن جلوگیری می کنند.
آمار ها نشان می دهد در طول 2سال گذشته به دلیل 
روند نزولی بازار ســهام بیش از 1۵0هزار میلیارد 
تومان نقدینگی از بازار سرمایه خارج شده و بخشی 

از این نقدینگی وارد بازار مسکن شده است؛ اگرچه 
اطالعات دقیقی در مورد میزان نقدینگی وارد شده به 
بازار مسکن وجود ندارد،  اما برخی تحلیلگران بر این 
باورند که عامل رشد قیمت مسکن در ۶ماه گذشته 
ورود بخشی از نقدینگی خارج شده از بازار ها به ویژه 
بازار سهام به بازار مسکن بوده که منجر به رشد نرخ 

تورم بخش مسکن شده است.
از طرف دیگر توسعه فعالیت این صندوق ها می تواند 
به مدیریت تخصصی امالک و مســتغالت و توسعه 

بخش واقعی بازار مسکن منجر شود.
ایمان بیگی، کارشــناس بازار ســرمایه در این باره 
می گوید: فراهــم کردن امکان ســرمایه گذاری در 
دارایی واقعی، افزایش منابع تامین مالی پروژه های 
بزرگ ســاخت، توســعه و بهســازی و نیز فراهم 
شــدن امکان مدیریت تخصصی در بخش امالک و 
مستغالت ازجمله کارکردهای صندوق های امالک 

و مستغالت هستند.
نیما میرزایی، کارشــناس اقتصادی نیز در این باره 
می گوید: با راه اندازی صندوق امالک و مستغالت، 
روش های سنتی درخصوص خرید و فروش امالک 
به روزتر و کاهش هزینه ها با مدیریت بهتری انجام 

می شود.
او اضافه می کند: ریسک هایی که در روش های سنتی 
خرید و فروش  مسکن وجود دارد مثل صحت سنجی 
امالک، هزینه، زمان زیاد و... در این صندوق کاهش 

پیدا کرده و به صفر می رسد.
به گفته او استفاده از این ابزار یک نقطه شروعی است 
که می تواند در سال های آینده گسترش پیدا کند و 
روش سنتی را با همه مخاطراتش به مرور تغییر دهد و 

مورد استقبال سرمایه گذاران هم قرار بگیرد.

 آغاز پذیره نویسی 
نخستین صندوق امالک و مستغالت

پذیره نویسی نخستین صندوق امالک و مستغالت از امروز به مدت 10روز آغاز می شود

وزارت صمت اعالم کرد آیین نامه واردات بعد از رفع ایرادهای مطرح شده، قطعا اجرا می شود
مانع تازه بر سر راه آزادسازی واردات خودرو

یک ماه و نیم پس از ابالغ آیین نامه واردات خودرو توسط 

خودرو
معاون اول رئیس جمهــوری و درحالی که بازار خودرو 
بی صبرانه چشم انتظار اجرایی شــدن این آیین نامه و 
افزایش عرضه است، روز گذشته رئیس مجلس در نامه ای ۳ایراد هیأت 
بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس را به رئیس جمهوری 
اعالم کرد. به گزارش همشهری، هیأت تطبیق مجلس بندهای مربوط به 
حقوق گمرکی، سود بازرگانی و ارز واردات خودرو را در آیین نامه واردات 
دارای ابهام دانسته و از دولت خواسته برای جلوگیری از ایجاد رانت در 

واردات خودرو در زمینه ایرادات مطرح شده شفاف سازی کند.
در نامه قالیباف به رئیسی آمده است: براساس قانون امور گمرکی، ارزش 
گمرکی کاالی ورودی برابر با ارزش بهــای خرید کاال در مبدا به اضافه 
هزینه بیمه و حمل و نقل و سایر هزینه هاست درحالی که در آیین نامه 
واردات خــودرو، ارزش گمرکی خودرو به هزینــه حمل و نقل منحصر 
شده و حقوق گمرکی شفاف نیست. از سوی دیگر براساس قانون، سود 
بازرگانی باید توسط هیأت وزیران تعیین شود اما در آیین نامه واردات 
خودرو سود بازرگانی در کارگروهی متشکل از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تعیین 
می شود که هیأت بررســی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین خواستار 
شفافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و جلوگیری از اعمال سلیقه در 
این بخش شده است. همچنین براساس مصوبه هیأت بررسی و تطبیق، 
نرخ ارز در سازوکار واردات خودرو باید شــفاف باشد تا از هرگونه رانت 

جلوگیری شود.
پیش تر و در زمان ابالغ آیین نامه نیز برخی نمایندگان که اغلب مخالفان 
واردات خودرو بودند ایرادهایی را به آیین نامه واردات خودرو وارد کرده 
بودند. نامشخص بودن تعرفه واردات از مهم ترین ایرادات وارد شده بود 
و این اعتقاد وجود داشت که این آیین نامه نمی تواند انحصار را در بازار 
خودرو از بین ببرد. لطف اهلل سیاه کلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس در آن زمان در اظهارنظری آیین نامه وزارت صمت برای واردات 
خودرو را مغایر با روح قانون مصوب مجلس دانست و گفت: این قانون با 
هدف تنظیم بازار، پاسخگویی به نیاز جامعه، ارتقای تولید داخل، ایجاد 

رقابت، افزایش کیفیت و کاهش قیمت به تصویب رسید که آیین نامه 
مربوطه وزارت صمت با آن مغایرت دارد. این بار اما »هیأت بررســی و 
تطبیق مصوبات دولت با قوانین« مجلس با طرح ۳ ایراد مشخص از دولت 

خواسته در این زمینه شفاف سازی کند.

واکنشدولتبهایراداتمجلس
دولت در واکنش به ایرادهای مجلس به آیین نامه واردات خودرو، اجرای 
آیین نامه را بعد از رفع ایرادات قطعی دانست. سخنگوی وزارت صمت 
روز گذشته در این زمینه گفت: ایرادات مطرح شده به آیین نامه واردات 
خودرو موجب ابطال آن نمی شود و اشکاالت وارده به آیین نامه اصالح 
می شود. امید قالیباف، با تأکید بر این نکته که عزم دولت و مجلس برای 
واردات خودرو جدی است، افزود: اشکاالت وارد شده به آیین نامه به زودی 
اصالح و نتیجه در اســرع وقت تقدیم مجلس می شــود. وزیر صنعت، 
معدن و تجارت نیز روز یکشــنبه با رد کند بودن مراحل اجرایی شدن 
فرایند واردات خودرو گفت: به طور قطع در آینده شاهد ورود نخستین 
خودروهای وارداتی خواهیم بود. ســیدرضا فاطمی امین، از تقاضای 
۳00شرکت و شخص حقیقی برای واردات خودرو خبر داد و اعالم کرد 
که وزارت صمت در حال بررسی و پاالیش درخواست هاست و تاکنون 

2شرکت، واجد شرایط اعالم شده در آیین نامه تشخیص داده شده اند.

گالیهواردکنندگانازقوانینسختگیرانهدولت
امکان ارائه خدمات پس از فروش و داشــتن نمایندگی، از شــروطی 
است که دولت برای احراز شــرایط واردات خودرو الزامی دانسته است. 
واردکنندگان اما شرایط اعالمی را سخت گیرانه می دانند و معتقدند این 
شرایط عمال امکان واردات را سلب کرده است. دبیر انجمن واردکنندگان 
خودرو با نقد دستورالعمل واردات خودرو گفت: باتوجه به دستورالعمل 
تنظیم شده هیچ شرکتی واجد شرایط واردات نیست، به عبارت دیگر 
امکان واردات سلب شــده و من اطمینان دارم که این طرح در نهایت 
موفق نخواهد شد. مهدی دادفر درخصوص ایرادات مجلس به آیین نامه 
واردات نیز گفت: در دستورالعمل آمده است که وزارت صمت اختیاری 

در زمینه تخصیص ارز ندارد و در این زمینه بانک مرکزی باید ورود کند؛ 
سؤال اینجاست که اگر وزارت صمت نمی خواهد ارز برای واردات خودرو 
تخصیص دهد با چه منطقی اقدام به تدوین دستورالعمل کرده است؟ او 
ابهامات آیین نامه در زمینه عوارض گمرکی را تأیید کرد و افزود: وزارت 
صمت به شرکت های واردکننده اعالم کرده که خودروها بعد از واردات 
باید در بورس عرضه شوند و بعد از فروش یک سود عادالنه به واردکننده 
داده  شــود، درحالی که تاکنون برای روند واردات و فروش هیچ کاالیی 
چنین مسیری تعیین نشده اســت. دادفر افزود: اگر میزان سود برای 
واردکننده خودرو مشخص نباشد و واردکننده نتواند شخصا خودرو را 
به فروش برســاند بدون تردید رغبتی برای ورود به این بازار ندارد، زیرا 
واردکنندگان شبکه نمایندگان، خدمات پس از فروش و هزینه تبلیغات 

دارند و باید این هزینه ها را جبران کنند.

وارداتیهاارزاننخواهندبود
قیمت نهایــی خودروهای وارداتی نیز با توجه به کف و ســقف قیمت 
خرید تعیین شــده در آیین نامه نیز از ایرادهایی بوده که کارشناسان 
به آیین نامه واردات خودرو وارد می دانند. دبیر انجمن واردکنندگان با 
بیان اینکه با شرایط اعالم شده، هیچ خودرویی زیر قیمت خودروهای 
داخلی وارد و فروخته نخواهد شــد، افزود: ایران ۴0ســال اســت که 
صنعت خودروسازی دارد و دولت مالک این صنعت است، دولت بازار را 
به گونه ای تنظیم می کند که به نفع خودروسازها تمام شود. ارزان ترین 
خودرو داخلی حدود 200میلیون تومان است آیا وزارت صمت می تواند 
مجوز واردات خودرو 1۵0میلیونی را بدهد؟ بدون تردید پاسخ منفی 
است و دولت برای حمایت از تولید داخلی نمی تواند خودرو زیر قیمت 
تولید داخلی وارد کند. او با اشاره به مزایده اخیر سازمان امالک تملیکی 
برای فروش خودروهای لوکس رسوبی، تأکید کرد: اگر واردات پورشه 
و خودروهای هیبریدی ممنوع است باید برای همه ممنوع باشد. چرا 
فروش این خودرو برای اموال تملیکی ممنوع نیســت؟ این خودروها 
قبال ثبت سفارش شده اما امروز دولت می تواند آنها را بفروشد و سود 

آن را عاید خودش کند.
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روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته
ارقامبههزارواحد

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز هزارو162واحد، 
معادل 0.09درصد نزول کرد و به یک میلیون و 

303هزارو920واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز با 
325واحد افت به 375هزار و 695واحد رسید.

در مبادالت دیروز بازار سرمایه، قیمت سهام 
298شرکت رشد کرد و 295شرکت کاهش یافت. 

قیمت سهام 24شرکت هم تغییر نکرد.

ارقامبهدرصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت دیروز بازار سهام، سهامداران حقیقی هزارو 
383میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم 
فروش سهامداران حقیقی به هزارو 690میلیارد تومان 
رسید. 307میلیارد تومان از سهامی را که سهامداران 

حقیقی فروختند، سهامداران حقوقی خریدند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل سهام شــرکت های حاضر در بورس و فرابورس 
در مبــادالت دیــروز 47هزارمیلیاردتومــان نــزول کــرد 
و بــه 5865هــزار میلیــارد تومــان رســید. ارزش دالری 
کل بــازار ســهام ایــران )بــورس و فرابــورس( بــا توجــه بــه 
اینکــه هــر دالر آمریــکا دیــروز در بــازار آزاد در محــدوده 
32هزارو630تومــان دادوســتد شــد، هم اکنــون معــادل 

179میلیارد و 740میلیون دالر است.
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ارزش معامالت بازار سرمایه

ورود و خروج نقدینگی با بازار سهام

در مبادالت دیروز 137هزارو261میلیارد تومان اوراق 
بهادار در بازار سرمایه دادوستد شد که از این میزان 
2هزارو25میلیــارد تومان بــه معامالت خرد ســهام و 
بقیــه بــه اوراق بدهــی و معامــالت عمــده اختصاص 
یافت. این ارقام نشــان می دهد ارزش کل معامالت 
خــرد در دادو ســتد های دیــروز 166میلیــارد تومــان 
معادل 7.6درصد در مقایســه با روز قبــل افت کرده 
است. بخش عمده مبادالت روز گذشته به عملیات 

بازار باز اختصاص یافت. 

ارقامبهدرصد  کل معامالت  معامالت خرد

صعود
نزول

بدون تغییر
4

48
48

قیمتقارچپایینآمد
قیمت قارچ در میادین میوه و تره بار بعد از جهشی که در شهریور 
داشت، این بار و در مهر ماه تا حدودی کاهشی شد. نرخ نامه جدید 
سازمان میادین میوه و تره بار شــهرداری تهران نشان می دهد 
قیمت هر کیلو قارچ فله از ۴۴.۵00تومان در شهریور ماه حاال به 
۴2هزار تومان رسیده درحالی که مردادماه هر کیلو از همین قارچ 
۳۳هزار تومان قیمت داشــت. قیمت انواع جوانه های خوراکی 

برای پنجمین ماه متوالی بدون تغییر مانده است.

قیمت در مرداد

قیمت در مهر

قیمت در شهریور

کیلوگرم/تومان

کشک70هزارتومانشد
قیمت کشک مایع از ابتدای امسال بیش از ۵0درصد 
افزایش یافته است. مقایسه قیمت کنونی این کاال 
با نرخ های اردیبهشــت ماه حاکــی از افزایش بین 
۴0 تا ۶۵درصدی قیمت در برندهای مختلف است. 
میانگین قیمت هر کیلو کشک مایع اردیبهشت ماه 
۴۴هزار تومان بود کــه هم اکنون به70 هزار تومان 
رسیده است. کشک از محصوالت لبنی غیرتعزیراتی 
اســت و در شــرکت های تولیــدی قیمت گذاری 

می شود.

قیمتهابهتومان

آبان کاال
1400

اردیبهشت 
1401

مهر 
1401

سمیه
16.50018.25030.000 شیشه ای 230گرمی

پگاه
17.00022.00036.000 لیوانی 500گرمی

کامبیز
14.50017.50025.000 شیشه ای 235گرمی

کاله
11.00011.00017.500 لیوانی 250گرمی

برتر
13.50019.50033.000 شیشه ای 250گرمی

مجید
15.50024.00035.000 شیشه ای 500گرمی

رامک
19.00022.00032.000 لیوانی 500گرمی

سمیه
32.50035.00055.000 شیشه ای 650گرمی
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33.000
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جوانه گندم
 بسته 

200گرمی

9.900
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جوانه یونجه 
بسته 

200گرمی
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جوانه شبدر 
بسته 

200گرمی

14.200
14.200
14.200

جوانه ساالدی 
بسته 

200گرمی

14.900
14.900
14.900

ســهامداران حقیقــی دیــروز 307میلیــارد تومــان نقدینگی 
از بازار ســهام خارج کردنــد و با خــروج این میــزان نقدینگی 
نسبت خروج پول حقیقی به ارزش معامالت خرد سهام به 

15.2درصد رسید.
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گوشیهایموبایلمیانردههمچناندرصدرتقاضا
رصد بازار تلفن همراه نشــان می دهد این روزها گوشــی های 
میــان رده اندرویدی به واســطه قیمــت ارزان و امکان نصب 
برنامه های مختلف، بیشــترین میزان تقاضا از سوی کاربران 
تلفن همراه را دارند. فروشندگان تلفن همراه می گویند با توجه 
به اینکه نصب برنامه های مختلف روی سیستم عامل IOS کار 
راحتی نیست کسانی که گوشی آیفون دارند، عموما یک گوشی 
اندرویدی ارزان قیمت خریداری می کنند تا برنامه های مورد نیاز 

خود را روی آن وصل کنند.

تکذیباستفادهازقطعاتلوازمیدکیاستوک
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو خبر استفاده از لوازم یدکی 
اســتوک برای خودرو ها را رد کرد. علیرضــا نیک آیین رئیس 
اتحادیه تعمیرکاران خودرو همچنین گفت: با توجه به بررسی 
بازار مصرف قطعات خودرو، قطعاتی مانند لنت ترمز، شمع موتور، 
دیسک و صفحه و کمک فنر بیشترین مصرف و خرید را در بازار 
از سوی مردم دارند و به دلیل قیمت مناسب و ضمانت قطعات 
داخلی، مصرف کنندگان تمایل بیشتری به استفاده از قطعات 

داخلی دارند.

بازاربّناهادرتهرانسوتوکوراست
میزان تولید مسکن بخش خصوصی در شهر تهران نسبت به سال 
گذشته تقریبا نصف شده که مهم ترین عوامل آن می تواند کاهش 
بازده سرمایه در بخش مسکن، تورم نهاده های ساختمانی، رکود 
معامالت و انتظــار برای دیدن نتایج پروژه های دولتی باشــد. 
به گزارش ایســنا، آمار و ارقام بهار امســال از افت ۴۸درصدی 
ساخت وساز در تهران نســبت به سال گذشته حکایت دارد. در 
کل کشور نیز تولید مســکن 1۳درصد در مقایسه با سال قبل 

کاهش نشان می دهد.



 تشنه 
انتقال بزرگ

با نزدیک شدن به نقل وانتقاالت زمستانی، بار 
دیگر شــایعات فراوانی در مورد آینده مهدی 
طارمی و احتمال انتقال او به یک باشگاه بزرگ 
مطرح شده است. به طور مشخص، از آرسنال 
به عنوان جدیدترین مشتری طارمی نام برده 
می شــود و رســانه های پرتغالی و انگلیسی 
درصدد توجیــه ارزش های چنیــن انتقالی 
هســتند. در عین حال اما به نظر می رسد اگر 
این جابه جایی رخ بدهد )به تیمی مثل آرسنال 
یا در این قواره ها( به نفع همه طرف هاســت و 

مزایای زیادی دارد.

  آخرین فرصت مهدی
بدیهی اســت که بعد از مدت ها درخشــش 
در پورتو، مهــدی طارمی عالقــه دارد راهی 
یک باشــگاه بزرگ تر شود و ســر ساییدن به 
سقفی جدید را بیازماید. این نکته محرمانه ای 
نیســت و خود طارمی هم چنــدی پیش در 
مصاحبه اش با عادل فردوســی  پور بر آن پای 
فشرد. او آن زمان افشا کرد عالقه دارد پورتو 
را به مقصد یک باشــگاه بزرگ در لیگی دیگر 
ترک کند؛ اظهارنظــری که تا حدی هم برای 
این ســتاره فوتبال ایران دردسرساز شد. به 
هر حال طارمی 30ساله است و بدون تعارف 
می دانیم که از این ســن به باالتــر، کار برای 
انتقال بازیکنان به باشگاه های بزرگ اروپایی 
دشوار می شــود؛ بنابراین شــاید این یکی از 
آخریــن فرصت های مهاجم بوشــهری برای 
حضور در تیمی بزرگ تر باشد، مخصوصا که با 
توجه به در پیش بودن جام جهانی، او می تواند 

حسابی از باشگاه های خواهان دلبری کند.

  درآمدزایی پورتو
مهدی طارمی تا پایان فصل آینــده با پورتو 
قرارداد دارد، بنابرایــن آنها 3پنجره در پیش 
دارند تا از فروش این بازیکن درآمدزایی کنند. 
روال کار در فوتبــال حرفه ای این اســت که 
قیمت رضایتنامه یک بازیکن هر چه به پایان 
قراردادش نزدیک تر می شویم، کاهش می یابد. 
پورتو در تابســتان گذشــته از محل فروش 
طارمی بیشتر از زمستان پیش رو می توانست 
کسب درآمد کند و باز اگر در این زمستان او را 
نفروشد، تابستان بعد باید به قیمت پایین تری 
رضایت بدهد. تجربه هم نشــان می دهد تیم 
پرتغالی نســبت به فروش ســتارگان خود و 
کسب درآمد بی میل نیست، بنابراین ممکن 
اســت همین ســناریو در مورد طارمی تکرار 
شــود. یک متغیر مهم در مورد اینکه طارمی 
به فروش خواهد رســید یا نه، نتایجی است 
که پورتو در لیگ قهرمانان می گیرد. اگر آنها 
از گروه شان صعود کنند انگیزه باالتری برای 
حفظ طارمی دارند، وگرنه شــاید آســان تر 
با جدایــی او کنار بیایند. در گــروه دوم لیگ 
قهرمانان، کلوب بروژ شگفتی ساز با 9امتیاز در 
صدر اســت و پورتو برای صعود باید با اتلتیکو 

مادرید و لورکوزن رقابت کند.

  پایان یک جنجال
از همه اینها که بگذریم، داســتان متهم شدن 
مهــدی طارمی به تمــارض دیگر حســابی 
کالفه کننده شده است. قیل و قالی که در یک 
سال گذشته علیه او در پرتغال به پا شده، فضای 
مسمومی به وجود آورده که دل کندن طارمی 
از آن می توانــد برای خودش هم بهتر باشــد. 
مهدی مدام به تمارض متهم می شود و کار به 
جایی رســیده که کارگردان تئاتر یا گزارشگر 
کشتی کچ هم به مهاجم ایرانی طعنه می زند، 
بنابراین جدایی طارمی از پورتو می تواند فضای 
تنفس طارمی را تغییر بدهد و کمک کند تا این 
بازیکن در شرایط طبیعی تری به کارش ادامه 
بدهد. این اواخر داوران در اعالم پنالتی روی او 

هم سختگیرتر شده اند.

شکست قهرمان
آبادانی ها که این فصل یکی از مدعیان قهرمانی 
لیگ برتر بسکتبال به حساب می آیند، در هفته 
چهارم دومین شکست را هم تجربه کردند. آنها 
که دیروز مهمان کاله مازنــدران بودند، 84 بر 
78نتیجه را به این تیم واگذار کردند. ذوب آهن 
دیگر مدعی این فصل در اصفهان، صنعت مس 
کرمــان را 71 بر 59 برد. بــازی آویژه صنعت 
پارسا مشهد و توفارقان آذرشهر در نزدیک ترین 
حالت ممکن پیگیری شد و مشهدی ها تنها با 
اختالف یک امتیاز و 58-57 پیروزی را به نام 
خودشان ثبت کردند. در رفســنجان هم تیم 
صنعت مس این شهر به نخستین پیروزی این 
فصل رســید. مســی ها 74 بر 62 صنایع مس 
هرمزگان را شکست دادند. این هفته چهارمین 
شکست برای رعد پدافند هوایی ثبت شد. این 
تیم 79-68 مقابل نبوغ اراک شکست خورد تا 
تیم بدون برد جدول باشد. حسا س ترین بازی 
این هفته در آخرین ســاعت دیروز در تهران و 
بین تیم های مهرام و شهرداری گرگان برگزار 
شد. در این بازی شــهرداری گرگان، قهرمان 

فصل پیش با نتیجه82 بر 98 شکست خورد.

خبر آخر
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فقط به بردن استقالل فکر می کنیم
مهدی تارتار که با ذوب آهن یکی از تیم های 
بدون شکست لیگ بوده، از منتقدان تیمش 

می خواهد تا بازی این تیم را نگاه نکنند

نشانه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه 
توپچی ها ممکن است پس از 2 دهه لیگ 

را فتح کنند

شاهکار پرهامبوی قهرمانی می آید
پرهام مقصودلو با تساوی مقابل کارلسن و 

واشیه الگرا در میز یک لیگ شطرنج
اروپا، برای تیم فرانسوی اش مدال برنز گرفت 

1819

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده

برنامه بازی

پنجشنبه 21  مهر  1401
ليگ برتر ايران - هفته 8

گلگهر

نساجی
17:00

پرسپولیس

مسرفسنجان
17:00

آلومینیوم

مسکرمان
17:00

جمعه 22 مهر 1401

تراکتور

نفتم.س
16:30

ذوبآهن

استقالل
16:30

فوالد

پیکان
18:30

هوادار

ملوان
16:00

صنعتنفت

سپاهان
18:30

آثمیالن

دیناموزاگرب

چلسی

سالزبورگ

22:30

22:30

کپنهاگن

پاریسنژرمن

منچسترسیتی

بنفیکا

20:15

22:30

ليگ قهرمانان اروپا

دورتموند

سهویا
22:30

شاختار

سلتیک

رئالمادرید

الیپزیش

22:30

22:30

تیتر یک

بمب
زمستان

برای همه
 بهتر است که طارمی 
در زمستان از پورتو 

جدا شود
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نه؛ این یکی دیگر نه

قابل ثبت در تاریخ

حتما صالح نبوده بدانی!

این روزها شرایط به سود پرسپولیس 
نیســت. این تیم 2بــازی بعد از 
تعطیالت خــود را بدون پیروزی 
پشت سر گذاشته و صدر جدول را 
از دست داده است. کیفیت عملکرد 
سرخپوشــان هم منتقــدان را راضی 
نکرده، اما حاال ممکن است اتفاق بدتری نیز رخ بدهد. شایعات 
در مورد اینکه یورگن لوکادیا زودتر از حد انتظار از پرسپولیس 
جدا شود، وجود دارد؛ از یک سو به خاطر توصیه سفارت هلند به 
اتباع خود و از سوی دیگر به واسطه قسط دوم قراردادش که در 
زمان مقرر پرداخت نشده و گویا موجبات ناراحتی او را فراهم 
کرده است. به هر حال، روند مذاکره با لوکادیا هم خیلی طول 
کشید تا روشن شود او روی مسائل مالی حساس است. حاال اگر 
قرار به جدایی این بازیکن باشد، مشکالت یحیی گل محمدی 

کامل خواهد شد.

و  مالل آورتریــن  می دانیــد 
کالفه کننده ترین خبــر این روزها 
چیست؟ اینکه مدام گفته می شود 
شــاید دربی تهران قبل یا بعد از 
جام جهانی برگزار شــود؛ و این چه 
معنایی دارد؟ این بازی باید در چارچوب 
هفته دوازدهم لیگ برتر برگزار شود و پس از آن مسابقات لیگ برای 
برپایی اردوی تیم ملی به منظور حضور در جام جهانی قطر تعطیل 
خواهد شد. حاال بحث بر سر این است که شاید کارلوس کی روش 
هفته دوازدهم لیگ برتر را هم به ســود تیم ملی بگیرد و اردوی 
زودهنگام تشکیل شود. به این ترتیب دربی به بعد از جام جهانی 
موکول خواهد شد که طبیعتا خوشایند باشگاه ها نیست. جالب 
اینجاست که سهیل مهدی به عنوان مسئول برگزاری مسابقات 
لیگ خودش هم نمی داند تکلیف  چیســت و هر روز یک حرف 

می زند. این حجم از بی برنامگی قابل ثبت در تاریخ است.

اتفاقات عجیب و غریــب در فوتبال 
ایران زیاد رخ می دهد و یکی از آنها 
هم مربوط می شــود به ماجرای 
جدایی 5بازیکن از اســتقالل در 
نقل وانتقاالت زمستانی؛ شایعه ای 
که اخیرا خیلی سر و صدا کرده است. 
درحالی که نیم فصل اول هنوز به نیمه هم نرســیده، می گویند 
لیست مازادی در این تیم مشخص شــده که گویا بیشتر هم با 
ابتکار مدیرعامل باشگاه بوده است. در همین راستا از قول ریکاردو 
ساپینتو، سرمربی استقالل نوشــته اند: »حداقل اسم بازیکنان 
مازاد را بگویید من هم بدانم!« خب چیزی نیست که، البد صالح 
نبوده شما بدانی. همانطور که جذب بازیکنان در ابتدای فصل هم 
عمدتا بدون نظر جنابعالی اتفاق افتاد. بهتر است شما به این کارها 
کاری نداشته باشی و به وظیفه اصلی ات یعنی فریاد زدن لب خط 

بپردازی. بقیه تصمیمات با مدیران باشگاه است!

نكته بازی

وز چهره ر

بگذارید بازی کنیم
وقتی بازیکن از کادرفنی حرفه ای تر است

قیل وقال های مربوط به بازی استقالل و فوالد هنوز نخوابیده و کشمکش 
بین طرفین همچنان ادامه دارد. استقاللی ها مدعی هستند 3پنالتی آنها 
نادیده گرفته شده است، کارشناســان داوری اما حداکثر یک پنالتی را 
تأیید می کنند و باشگاه فوالد هم که صد درصد تصمیمات داوری را تأیید 
می کند. با این همه اما، یک نکته در مورد حواشی این بازی کمتر مورد 
توجه قرار گرفت. در نوبت دومی که رضا میرزایی در محوطه جریمه فوالد 
سرنگون شد، کار حسابی باال گرفت و استقاللی ها تا جایی که می توانستند 
به داور اعتراض کردند. شرایط طوری شد که حتی در کنار زمین شاهد 
هجوم کادرفنی اســتقالل به داوران بودیم و خسرو حیدری کارت زرد 
گرفت. اساسا دســتیاران ریکاردو ســاپینتو در تالش بودند همزمان با 

محرومیت او نشان بدهند جای این مربی خالی نیست و هر یک 
از آنها می تواند یک ساپینتوی جدید باشد! در چنین شرایطی 
اما حسین حســینی، دروازه بان و کاپیتان استقالل وارد 

گود شد و ضمن دعوت مربیان خودی به حفظ آرامش، 
چندین بار تکرار کرد: »بگذارید بازی کنیم.«

اشاره حسینی کامال صحیح و منطقی بود. داور 
مســابقه درســت یا غلط پنالتی نگرفته بود و 
اعتراض ها هم تغییری در تصمیمش به وجود 
نمی آورد. در چنین شرایطی، فقط گذر زمان 
بود که به زیان اســتقالل جریان داشت. این 
وقفه نه تنها منجر به اتالف وقت می شد بلکه در 
روند حمالت استقالل هم وقفه می انداخت. 
حسینی بسیار تالش کرد مربیان را آرام کند 
و نبض بازی را نگه دارد، اما کوشش های او به 

جایی نرسید و استقاللی ها در بازگشت با تأخیر 
به جریان مسابقه، آنقدر سرد شده بودند که تا پایان 

بازی تقریبا هیچ حمله خطرناک دیگری از آنها ندیدیم. 
متأســفانه در این قبیل مواقع اســت که حس می کنیم 

بازیکنان ما بعضا از مربیان فوتبال مان حرفه ای تر هستند! 
در شرایط طبیعی، کادرفنی باید بازیکن را دعوت به آرامش 
و ادامه تالش کند، اما در این مورد اتفاق معکوس رخ داد. 

هرچند در فوتبالی که محمود فکری روی سکوها با 
کادرفنی حریف درگیری فیزیکی پیدا می کند، حرف 

زدن از چنین دغدغه هایی بیهوده به نظر می رسد!

پرسپولیس برابر 
3مدعی لیگ 

برنده نشده
گل هم نزده

مراسم دومین کنگره ملی ۵۱3۵ شهید ورزشکار، دیروز با حضور حمید سجادی، وزیر ورزش، سردار سرلشکر حسین 
سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران، محمود خسروی وفا، رئیس کمیته ملی المپیک و دیگر مسئوالن ورزشی در سالن 
۱2 هزار نفری آزادی برگزار شد. سجادی در این مراسم گفت: »قهرمانان ارزنده میهن با تقدیم ۵۱3۵ شهید واالمقام، واژه 

پهلوانی را معنا بخشیده و به دنیا ثابت کرده اند می توان از سکو و مدال گذشت و بی نشان جاودان شد.« 

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

2 افسوس بزرگ
اگر سردار آزمون و  اللهیار صیادمنش به 

جام جهانی نرسند...
روزهای گذشــته گمانه زنی های زیادی در مــورد میزان مصدومیت 
سردار آزمون و رسیدن یا نرسیدن او به جام جهانی وجود داشت. ابتدا 
خوش بینی هایی شــکل گرفت که شــاید موضوع آنقدرها هم جدی 
نباشد و آزمون زودتر از موعد شرایط بازی را پیدا کند، اما حاال مطالب 
دیگری به گوش می رسد. از آن جمله است اظهارنظر مدیربرنامه های 
روسی سردار که در گفت وگو با یک رســانه در کشور خودش گفته: 
»رسیدن آزمون به جام جهانی معجزه است.« مطابق برآوردهای قبلی، 
مهاجم ایرانی لورکوزن چند روز پیش از بازی ایران و انگلستان می تواند 
شــرایط بازی را پیدا کند، اما به طور کلی مصدومیت هایی که به چند 

هفته درمان نیاز دارند، چندان هم شــفاف و دقیق نیستند. به 
عالوه، حتی اگر همان برآورد قبلی هم درست باشد و سردار به 
شکل میلی متری به جام جهانی برسد، طبیعتا آمادگی فنی و 
فیزیکی کافی را نخواهد داشت و این یک دردسر بزرگ برای 

تیم ملی کشورمان به شمار می آید.
اگر سردار به قطر نرسد، این دومین تلفات مهم در خط 
حمله تیم ملی خواهد بود. پیش از این هم مشــخص 

شــده بود  اللهیار صیادمنش غایب قطعی تیم ملی 
کشــورمان در جام جهانی خواهد بــود. او یکی از 
مهم ترین استعدادهای سالیان اخیر فوتبال ایران 
است که در تیم باشگاهی اش یعنی هال سیتی هم 

به تدریج شــرایط بهتری پیدا کرده بود. صیادمنش 
چند بازی بــه عنوان وینگ بک چپ بــه میدان رفت که 

حتی می توانست دســت کارلوس کی روش را برای استفاده از 
او در پســت های دفاعی باز بگذارد، اما متأسفانه صیادمنش 
هم به جام جهانی نخواهد رسید. فقدان او از 2جنبه دردناک 

است؛ هم تیم ملی می توانست از  اللهیار الاقل به عنوان یک 
بازیکن ذخیره استاندارد و مؤثر استفاده کند و هم خود این 
بازیکن می توانست از تجربه حضور در قطر در اوج جوانی، 
به عنوان یک سرمایه بزرگ در ادامه فوتبالش بهره ببرد. 

شرایطی که در غیاب احتمالی این دو بازیکن برای خط حمله 
تیم ملی ایران پیش خواهد آمد کمی بغرنج است. ما حاال فقط مهدی 
طارمی و کریم انصاری فرد را به عنوان مهاجم نوک مورد اعتماد کارلوس 
کی روش در اختیار داریم که امیدواریم طی هفته های آینده حداقل 

برای آنها اتفاق بدی رخ ندهد.

کسب تنها یک امتیاز از 2بازی اخیر لیگ برتر 
شــرایط بدی را برای پرسپولیسی ها به وجود 
آورده است. سرخپوشان با بازگشت به مسابقات 
لیگ، ابتدا یک بر صفر بــه تراکتور باختند و 
سپس با نتیجه مساوی بدون گل برابر سپاهان 
متوقف شــدند. آنها خوش اقبال بودند که در 
همین بازی دوم هم یکی، دو موقعیت خطرناک 
سپاهان به گل منجر نشــد و توانستند با تک 
امتیاز اصفهان را ترک کنند. از دست دادن ۵ 
امتیاز در این 2مسابقه منجر به از کف رفتن صدر 
جدول برای قرمزها شد، اما همه  چیز فقط همین 
نیست. هم اکنون توجهات به یک نقطه ضعف 

عجیب در پرسپولیس معطوف شده که مربوط 
می شود به عملکرد ضعیف این تیم برابر رقبای 
نامدار و مدعیان بالقوه لیگ برتر. پرسپولیس در 
هفته دوم با نتیجه مساوی بدون گل برابر فوالد 
متوقف شد و در دو هفته اخیر هم به یک باخت 
و یک مساوی برابر تراکتور و سپاهان بسنده 
کرده است. این نتایج نشان می دهد پرسپولیس 
نه تنها برابر 3رقیب بزرگ خود موفق به کسب 
پیروزی نشــده، بلکه حتی گلزنی هم نکرده 
است. بردهای اخیر این فصل پرسپولیس هم 
برابر تیم های معمولی رقم خورده تا هواداران 

کمی در مورد کیفیت تیم خود نگران شوند.

نقطه ضعف

امیرحسین اعظمی|   اســتقالل این هفته رودرروی یکی 
از 3 تیم بدون شکســت لیگ قرار می گیرد. ذوب آهن که در 
هفته های اخیر با تیم هایی مثل پرسپولیس، سپاهان، تراکتور 
و مس رفسنجان بازی کرده و صاحب یک پیروزی و 7 تساوی 
بوده، این هفته هم مقابل اســتقالل به دنبال حفظ رکورد 
شکست ناپذیری اش خواهد بود. تارتار، سرمربی ذوبی ها در 
گفت و گو با همشهری اعتقاد دارد تیمش پتانسیل شکست 
دادن استقالل را دارد و با این هدف مقابل این تیم قرار می گیرد.

 
   شرایط فعلی تیم چطور 

است؟
 شــرایط خوبی داریم ولــی در بازی قبلی 
با نســاجی باید 3 امتیاز را می گرفتیم که 
کمک داور گل سالم ما را مردود اعالم کرد 
و این باعث شــد تا 3 امتیاز را با یک امتیاز 
عوض کنیم. متأسفانه پارسال و امسال 
بابت داوری ها خیلی ضــرر کردیم 
و نمی دانم چه بگویــم. هضم این 

اتفاقات برای ما ساده نیست.
 

   اســتقالل هم 
حســابی از داوری شاکی 
اســت. در این شرایط فکر 
نمی کنید قضاوت بازی این 
هفته استقالل و ذوب برای هر 

داوری سخت باشد؟
در مورد اتفاقاتی که در بازی استقالل 
و فوالد افتاد، کارشناسان نظر دادند، بازی 
ذوب آهن و نساجی هم به همین شکل. فکر 
نمی کنم هیچ تیمی به انــدازه ذوب آهن از 
داوری آسیب دیده باشد. امیدوارم که فضای 
مجازی و رسانه ای که بعد از بازی فوالد پیش 

آمد، روی بازی ما و استقالل تأثیر نگذارد. هر دو تیم از داوری 
در هفته گذشته متضرر شدند و خواهش من این است که 
نگاه داور فقط به استقالل نباشد. من معتقدم داوران ما، سالم 

هستند و باید از همه نظر به آنها رسیدگی شود.
 

   در 8بازی گذشته شکست نخورده اید و 
حتما بابت این موضوع احساس خوبی دارید.

با توجه به شــناختی که از تیم خودمان در فصل گذشته پیدا 
کردیم، امسال تمرکزمان این بود که ساختار دفاعی تیم را بهتر 
کنیم و این اتفاق خوشبختانه رخ داد. البته در بخش حمله با 
مشکل مواجه شدیم چون سعید باقرپسند مصدوم شد و محمد 
خدابنده لو را به عنوان یک هافبک بازی ساز و سینا اسدبیگی را 
به عنوان یک هافبک رابط از دست دادیم. این اتفاقات تیم را در 
بخش حمله با مشکالتی مواجه کرد ولی بازی به بازی سعی 

کردیم مشکالت را در خط حمله کمتر کنیم.
 

   7 تساوی داشــته اید، در این خصوص 
بیشتر صحبت می کنید؟

باید بدانید هدف گذاری باشــگاه و بودجه ای که برای تیم 
درنظر گرفته می شود، چقدر است و سرمربی هم براساس 
این موضوع استراتژی خودش را مشخص می کند. یک مربی 
باتجربه براساس این مســائل می داند که چگونه به اهداف 
باشگاه نزدیک شود. ما با توجه به قرعه ای که داشتیم، سعی 
کردیم ابتدا گل نخوریم و بیرون آمدن از این قرعه ســخت 
واقعا آســان نبود. ما با پرسپولیس، سپاهان، تراکتور و مس 
رفسنجان روبه رو شدیم و در بازی های معمولی هم میزبان 
نبودیم. با انجام دادن این بازی های سخت، نشان دادیم که 

تیم منسجمی هستیم و باید از بازیکنان تشکر کنم.
 

   برخی می گویند تارتار مربی تدافعی 
است و حتی از سبک بازی تیم شما انتقاد می کنند. 

ساختار دفاعی و گل نخوردن تیم برای من اهمیت زیادی 

دارد و یکی از دالیل مهم موفقیت در فوتبال کم گل خوردن 
است. تیمی هم که قهرمان می شــود قطعا کمترین گل 
خورده را دارد. باید این را هم درنظر گرفت که شما چقدر 
هزینه می کنید. مــا 3 بازیکن مهم خودمان را از دســت 
دادیم و ابراهیم زاده هم به عنوان یک ارسال کننده مصدوم 
است. وقتی بودجه باشد طبیعتا می توانیم بخش تهاجمی 
خودمان را تقویت کنیم ولی ما چند بازیکن مهم خودمان را 
از دست داده ایم. البته یک توصیه هم برای آنهایی که سبک 
بازی ما را مورد انتقاد قرار می دهند دارم، اینکه بازی های ما 
را نگاه نکنند! وقتی تیمی نمی تواند از لحاظ جذب بازیکن 
با چند تیم رقابت کند، باید دنبال ســازندگی برود و این 
موضوع هم زمان بر اســت. وقتی هم بازیکن می سازیم، 

تیم های دیگر آنها را جذب می کنند.
 

    پتانسیل شکســت دادن استقالل را 
دارید؟

استقالل تیم خوبی است و بازیکنان، کادر فنی و هواداران 
این تیم برای من قابل احترام هستند. با این حال در جواب 
سؤال شــما باید بگویم که قطعا پتانسیل شکست دادن 
استقالل را داریم. ما در این بازی فقط به برد فکر می کنیم.

 
   در مورد بازگشت کی روش به تیم ملی 

چه صحبتی دارید؟
2 بازی دوستانه تیم ملی نشان داد که بازگشت کی روش 
تأثیر مثبت داشته و از لحاظ کیفیت فنی رشد کردیم. از 
طرفی جو بدی که در تیم ملی ایجاد شده بود از بین رفته 

است و بازیکنان همدل هستند.
 

   در این شرایط می توانیم از گروه خودمان 
صعود کنیم؟

با توجه به شــرایطی که همگروهی های ما دارند، صعود 
غیرممکن نیست.

فقط به بردن استقالل فکر می کنیم
مهدی تارتار  از منتقدان ذوب آهن شکست ناپذیر می خواهد تا بازی این تیم را نگاه نکنند
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شب کم خطر اروپا
دوربرگشتلیگقهرمانانازامشبآغازمیشود

امشبشباولیابهعبارتیدوربرگشتمرحلهگروهی
لیگقهرماناناروپاباانجام8بازیبرگزارمیشود.یک
بازینسبتامهمدرتقویمامشــبدرنظرگرفتهشدهو
چندبازیکماهمیت.شــایدبدنباشدنگاهیبهنکات

مهمبازیهایجذابامشبداشتهباشیم.

  میالن- چلسی؛ به دنبال انتقام
میالنبــازیرفــترا3بر
صفرازچلســیباخــتاما
موفقشددرسریآجبران
کنــدویوونتــوسرا2بر
صفرشکســتدهــد.حاال
نوبتانتقامدردیداربرگشــتمقابلچلسیاست.اما
باگراهامپاترکهازبرایتونبرایجانشــینیتوخلبه
استمفوردبریجآمده،چلســیپیشرفتهاییکرده.در
4مسابقهتحتهدایتپاتر،چلســی54شوتزدهکه
44تایآنازخارجمحوطهجریمهبوده.آبیهادربازی
باولورهمپتون20ضربهبهسمتدروازهحریفزدندکه
بهترینآمارشاندراینفصلبود.باافتادواردومندی
دروندروازه،گراهامپاتربهکپااعتمادکردهومزداین
اعتمادراگرفتــه.برایاولینباردروازهباناســپانیایی
موفقشددر2بازیپیاپیدروازهاشرابستهنگهدارد.
بازیباولوزنخستینکلینشیتچلسیازماهآوریلدر
یکدیدارخانگیلیگبرتربود.ازبازیباوستهم،چلسی
درهمهدیدارهایخانگیگلخوردهبود.درضمن،برای
اولینبارازماهژانویهکهچلسیبهتاتنهامبیشاز2گل
زدهبود،دریکدیدارخانگیتوانستبااختالف2گلیا
بیشتر،یکتیممیهمانراشکستدهد.چلسیدر8بازی
خانگیآخرششکستینداشتهوازسپتامبر2021به
اینسواولینباراستکه3بردمتوالیدراستمفوردبریج
کسبمیکند.چلسیباپاتر3بردویکتساویبهدست
آورده؛9گلزدهو2گلخورده.بهنظرمیرسدجادوی

»هریپاتر«جوابدادهاست.

  رئال- شاختار؛ صعود آسان؟
دراللیگاغیــرازتفاضلگل
کهبارسارادرشرایطبهتری
قرارداده،همهچیزبین2غول
اسپانیابرابراست.هردویک
تساویبهدســتآوردهاندو
بقیهبازیهایخودرابردهاند.بارسلوناباتکگلپدری
دریکنمایشپرانتقادتوانســتبهصدربرگردد.حاال
هردوتیم22امتیازیهستند.بارســلونادراینفصل
20گلزدهویکگلخــوردهورئالمادرید19گلزده
و7گلخوردهاست.درآستانهالکالسیکوییکشنبه
آیندهتنهادغدغه2تیمایناســتکهباحداقلتلفات
بهایندیداربرسند.امشــبرئالبازیبرگشتخودرا
باشاختاربرگزارمیکندوفرداشــببارسلونادیداری
انتقامیوســختبااینترمیالندرنوکمپدارد.همه
هموغمرئالیهارساندنکورتواوبنزمابهدیدارهفته
آیندهاست.کریمکهدربازیاولهفتهدراللیگابهدلیل
خستگیعضالنیاستراحتکردومقابلختافهبهمیدان
نرفت،برایبازیامشبدردسترساستاماکورتواهنوز
نه.اینچهارمیندیدارپیاپیاســتکهکورتوابهدلیل
کمردردقادربهبازینیستولونیندروندروازهرئال
میایستد.دروازهباناوکراینیدر3بازیگذشتهتنهایک
کلینشیتثبتکرد.نگرانیجدیمدیرانرئالمادرید
ایناستکهمصدومیتتیبوکورتوا،دروازهبانبلژیکی
شبیهمصدومیتبوفونشــود.درحقیقتمصدومیت
بوفونپیشازجامجهانیآفریقاآغازشــدکهاوهمدر
ابتداازناحیهعصبسیاتیکدردداشتامامشخصشد
کهدچارمصدومیتدیسکشدهوبههمینخاطرتحت
عملجراحیقرارگرفت.مودریــچدربازیباختافهبه
50پاسگلباپیراهنرئالمادریددراللیگارسیدوپس
ازبنزما)103(،رونالدو)87(،مارسلو)63(،تونیکروس
)59(وگوتی)53(بهششمینبازیکنتیمبا50پاسگل
ازفصل04-2003تبدیلشد.او14تاازاینپاسهارا

بهبنزماداده.

توپچیهااینفصلبویقهرمانیمیدهند.آنهایادگرفتهاندکهبازیهای
بزرگراهمببرند.ابتداتاتنهاموحااللیورپولقربانیزیادهخواهیاین
فصلآرسنالشدهاند.آرسنالاز17بازیقبلیخودمقابللیورپولدر
لیگبرترفقط2برددرکارنامهداشــتامااینباربهراحتیامابانتیجه
3-2اینتیمراشکستداد.مقایسه9بازیاولامسالآرسنالباسال
05-2004)آخرینسالیکهقهرمانلیگانگلیسشدند(،هوادارانرا
بهتکرارقهرمانیبعداز2دههامیدوارکردهاست.آنهادرآنفصل5بازی
اولرابردندویکبازیباختندوسپس3بازیبعدیراباپیروزیپشتسر

گذاشتند.حاالدقیقاهمانسناریودرحالتکراراست.
اوبامیانگکهبابیمهریتوســطآرتتاکنارگذاشــتهشدورایگانبه
بارسلونااهداشــد،دربارهسرمربیآرســنالمیگوید:»آرتتاخواهان
حضوربازیکنانبزرگوافرادباشــخصیتبزرگنیست،اومیخواهد
بازیکنانجوانیداشــتهباشــدکهمطیعباشــندوچیزینگویند.«
حاالهمانجوانهایبلهقربانگودرحالکاشــتنبــذرامیددردل

هوادارانیهســتندکهیکنسلاســترنگقهرمانیلیگ
برترراندیدهاند.از3ســالپیشبهاینسوچهرهتیم

بهکلیعوضشدهوتنها7بازیکنازلیستکلی
تیمدرسال2019باقیماندهاندکهمعدودیاز
آنهامثلژاکاوساکابازیکنثابتهستند.آرتتا
دراینسالهانامهاییآشنامثلاوبامیانگ،
الکازت،اوزیل،برندلنو،گنــدوزی،بیرین،
توریرا،میتلندنایلز،ایووبی،مصطفی،ویلیان،
داویدلوییس،پپهوچندینبازیکندیگررااز

تیمکنارگذاشته،قراردادشانراتمدیدنکردهیااز
خریدشانپشیمانشده.اوحاالتیمیدارددر
خدمتاهدافتاکتیکیاش؛تاکتیکهاییکه
ازرویدستاستادش،گواردیوالکپیکرده
است.3بازیبعدیآرسنالدرلیگآسانتر
ازبازیهایقبلیاســتوپیروزیبرلیدز،
ناتینگهامفارستوســاوتهمپتونمیتواند

توپچیهاراتامدتــیدرصدرجدولنگهدارد
وهمچنین3بازیبابودوگلیمتو2بازیرفت

وبرگشتمقابلآیندهوونمیتواندصعودقاطعاز
مرحلهگروهیلیگاروپارابرایآنهاتضمینکند.

بازیلیورپولوآرسنالیکاتفاقحاشیهایهمداشت.آرسنالیها
مدعیاندکهکاپیتــانلیورپولبهمدافعبرزیلــیتیممیزبانتوهین
نژادپرســتانهکردهاســت.آرتتاپسازپایانبازیبهسمتداوررفت
تاازکلمهنژادپرســتانه»میمون«کهازدهانهندرسون
خطاببهگابریلماگاالئشبیرونآمدهبود،شکایت
کند.لحظهایکهژاکادرمیانبازیکنانلیورپول
یکتنهروبهرویهندرسونایستادواوراهل
دادوســرشفریادکشــید،دلیلشهمین
بود.بــرایهمینبقیهبازیکنــانلیورپول
ســعینکردندایــندوراجداکننــدیادر
حمایتازکاپیتانشــانوارددعواشــوند.
حتیعکسهاییازنگاهمعنیدارفیرمینو،

همتیمیهندرسونبهاومنتشرشــدهکهبازتاب
فراوانیداشتهاست.

میــکلآرتتااکنــونبــا58.45درصد
بیشــتریندرصدبــردرامیانســرمربیان
آرسنالدرطولتاریخدارد؛142بازی،83برد،

20مساویو39باخت.
در11بــازیایــنفصل،آرســنالتنها
یکبازیرابهمنچســتریونایتدباختهوبقیه

رابردهاست.
اینهشــتمینبردپیاپیخانگیآرســنالدر

ورزشگاهاماراتبود.
حاالبوکایوساکامقابل6تیمبزرگلیگبرترموسومبهبیگسیکس
موفقبهگلزنیشده؛منچسترسیتی،تاتنهام،چلسی،منچستریونایتد

ولیورپول.
آرســنال46لمستوپدرمحوطهجریمهلیورپولداشــت؛بیشاز
مجموع5دیدارقبلیلیگبرتریآنها)44(.لیورپولتنهایکباردرلیگ
برترتحتهدایتکلوپبهحریفانخوداجازهدادهتالمستوپبیشتریدر
محوطهجریمهخودداشتهباشند؛48بارمقابلمنسیتیدرنوامبر2019.
آرسنالپسازگذشتتنها58ثانیه،بهسریعترینگلخودتوسط

مارتینلیدرتاریختقابلهابالیورپولرسید.
داروینکهقراربودباهالندبرســرآقایگلیاینفصلرقابتکند،
دومینگلشراباپیراهنلیورپولدرلیگبهثمررساند.اوهفتهاولبه

فوالمگلزدهبودوتاهفتهنهمبرایگلدومانتظارکشید.

خداحافظی با دیباال؟
غایبانجامجهانیقطرهرروزبیشترمیشوند

هرروزکهبازیهایلیگهایاروپاییبرگزارمیشود،
یکستارهازجامجهانیقطرکممیشود.جامجهانی
امسالقراراستدرزمســتانبرگزارشودوبههمین
دلیلبازیهایباشگاهیفشــردهادامهداردوهمین
منجربهمصدومیتبازیکنانزیادیشــدهاســت.
تازهترینغایباحتمالیجامجهانیآیندهپائولودیباال،
ستارهآرژانتینیآاسرماســت.ژوزهمورینیوپساز
برتری2بریکآاسرممقابللچهدرهفتهنهمسریآ
تأییدکردپائولودیباالتاپایانسال2022ازمیادین
دورخواهدبود.دیباالهنگامزدنضربهپنالتیازناحیه
رانمصدومشد.ظاهرااودچارپارگیعضلهرانشدهو
بهاینترتیب2تا3ماهازمیادیندورخواهدبودوجام
جهانیراازدستمیدهد.مورینیونیزاینموضوعرا
تأییدکردهوگفتهاست:»مصدومیتاوبداستوفکر
میکنمخیلیخیلیبدباشــد.مندکترنیستمامابا
توجهبهتجربهخودموگفتوگوییکهبادیباالداشتم،
اینرامیگویم.بعیداستامسالبتوانیمدوبارهاورا
درمیادیــنببینیم.امیدوارمپزشــکانچیزدیگری
بگویند.«دیباالدرفرمبســیارخوبیقرارداشتودر

5بازیاخیرخودبرایرمموفقبهگلزنیشدهبود.

لیگ قهرمانان

وز چهره ر

گل 700 برگ
رونالدو سرانجام گل زد و تعداد گل های باشگاهی اش را هفتصدتایی کرد

144 101
450 5

کریستیانورونالدوبهدلیلدرخششرشفورد
ومارســیالدربازیهایاخیر،درمصافبا
اورتونهمازروینیمکتکارراآغازکرداما
خیلیزودمارسیالمصدومشدوکریستیانو
فرصتیافتزمانیکهبازیبانتیجهیک-یک
دنبالمیشد،واردزمینشــودوگلبرتری
تیمشونخستینگلشدرلیگبرتراینفصل

رابزند.اینششمینگلاوبهاورتونبود.
    رونالدوبااینگلبه700گلباشــگاهی
رسید؛144گلبرایمنچستر)340بازی(،
450گلبرایرئال)438بــازی(،101گل
براییوونتــوسو5گلبرایاســپورتینگ

لیسبون.
    اینگلشــماره103کریستیانودرلیگ
برتربودکهازتعدادگلهایشدرسریآ)81(
ولیگبرترپرتغال)3(بیشتراماازگلهایش

دراللیگا)311(کمتراست.
او140گلدرلیــگقهرمانانویکگل
اخیرادرلیگاروپا)بهشــریفمولداوی(و

یکگلقبالدرمرحلهپلیآفلیگقهرمانان
برایمنچسترمقابلدبرسن)2005(بهثمر

رساندهاست.
    51گلدیگرشدرجامهایداخلیبهثمر
رســیده؛22گلدرکوپادلری)جامحذفی
اسپانیا(،13گلدرجامحذفیانگلیس،4گل
درسوپرجامانگلیس،4گلدرجاماتحادیه
انگلیس،4گلدرجامحذفــیایتالیا،2گل
درجامحذفیپرتغال،2گلدرســوپرجام
ایتالیا،7گلدرجامجهانیباشگاههاو2گل

درسوپرجاماروپا.
مجموع700گلباشگاهیدر945مسابقه
ومیانگین0.74گلدرهربازیباشــگاهی،
رکوردجدیدتاریخفوتبالاســتکهبهنام

رونالدوثبتشده.
حاالتنهاجــوزفبیتســان)بیکان(از
رونالدوبیشترگلباشگاهیدارد.اودرابتدای
ســال2022رکوردمجموعگلهایملیو

باشگاهیاشرابهرونالدوواگذارکردهبود.

ســتارهپرتغالیدرمجمــوع942بازی
باشــگاهیاشغیراز700گل،222پاسگل
همداده؛اسپورتینگلیسبون)9پاسگل(،
منچستر)63(،رئالمادرید)131(،یوونتوس

.)22(
جزئیاتیدیگر؛473گلازداخلمحوطه
جریمــه،50گلازخارجمحوطــهجریمه،
48ضربهآزاد،129ضربهپنالتی،461گلبا
پایراست،124گلباپایچپ،113گلبا

ضربهسرو2گلباسایراعضایبدن!
اینصدوپنجاهمینگلرونالدوباپیراهن

باشگاهییاملیباپایغیرتخصصیبود.
اودرســال4،2022گلپیروزیبخش

برایمنیونایتدبهثمررساندهاست.
تعدادگلهــایباشــگاهیرونالدودر
سالجاریبهمسیرســید،درعدد12گل
بااینتفاوتکهمســیغیرازبازیاینهفته
مقابــلرندرهمهبازیهافیکساســتو
رونالدودراینفصل3بازیازابتدادرترکیب

قرارگرفته.
700گلباشگاهییعنیمیانگین35گل

درهرفصلبهمدت20سال.
گلشماره700رونالدو،20سالو2روز

پسازنخستینگلشبهثبترسید.
رونالدودرمجموع7مســابقهاینفصل
کهتنهایکبارازابتــدادرترکیباصلیقرار
گرفته،274دقیقهبهمیدانرفتهویکگلبه
ثمررسانده.میانگیندقایقحضوراودرزمین

از40دقیقهدرهرمسابقههمکمتراست.
کریسبرایبیستویکمینفصلپیاپی
موفقبهگلزنیدرلیگهایداخلیشــدکه

یکرکورداست.
گلرونالدوباعثشــدمنچستریونایتد
براییکصدمینباردرحالیکهگلاولبازی
رادریافتکردهبود،مسابقهراببرد.تاتنهامبا
96بار،لیورپول)85(،چلسی)84(وآرسنال
)79(نزدیکترینتعقیبکنندهاینرکورد

هستند.

آنتونی به نخستین بازیکن منچستریونایتد 
تبدیل شد که در 3 بازی اولش برای این تیم 

موفق به گلزنی می شود.

لیندلوف با این بازی به رکورد ۲۰۰ بازی برای 
یونایتد رسید.

با گلزنی رونالدو به اورتون، تعداد گل هایی 
که بازیکنان تعویضی در این فصل برای اریک 

تن هاخ به ثمر رساندند به عدد 6 رسید. بهترین 
رکورد متعلق به سال1994 است که سولسشائر 

زننده 4گل به عنوان بازیکن تعویضی بود. آن 
زمان تعداد تعویض های مجاز 3 تعویض بود و 

نه 5 تا. سولسشائر در منچستر ۲9گل به عنوان 
بازیکن تعویضی به ثمر رسانده بود که باالتر از 

خاویر ارناندس ملقب به چیچاریتو )17( یک 
رکورد است.

بوی قهرمانی می آید
نشانه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه توپچی ها ممکن است پس از 2 دهه لیگ را فتح کنند

ل پو ر لیو
حاالپــسازانجام8بازی

درامتیاز10باقــیماندهوباحضور
درردهدهم،باجایــگاهلیگقهرمانان
)چلسی(وقعرجدول)ناتینگهامفارست(
بهیکاندازهفاصلهدارد،یعنی6امتیاز

والبته14امتیازهــمفاصلهتا
صدرجدولاســت.

کا سا
ازفینالیــورو2020

تاکنــونموفقشــدهتمامی
پنالتیهــایخــودراگلکند.این
بازیکنبــرایدومینبــاردردوران
ورزشــیخودموفقبهدبلشد.او
بهنوریــچهــمدریکبازی

بــود. زده 2گل
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افقی:
1 - لرزش ناخودآگاه اندام ها - 
موزیسین ژاپنی و خالق قطعه 

معروف جاده ابریشم - چانه
2 - رمانی از داستایوفسکی که 
از آثار مشهور ادبی جهان است
3 - نت آخر - مرغ سلیمان - 

فنی در کشتی - دهان
4 - مربــوط بــه اداره - 

خبرگزاری ایتالیا - فرورفته
5 - کامیــون ارتشــی - بــه 

آهستگی - مقابل خرید
6 - خوشی و خرمی - صلح - 

همچنین
7 – سینه بند تکواندو - سبز 
تیــره - نقاش تابلوی شــب 

پرستاره
8 - تعجب زنانــه - در قدیم به 
درجه ســرهنگی می گفتند - 
پرنده ای وحشی - به دنیاآوردن
9 - فیلمی ساخته کریستوفر 
نــوالن - واقــف و مطلــع - 

الستیک رویی چرخ خودرو
10 - صــدای بلند - به حالت 
خمیده - سرباز نیروی دریایی
11 - در توضیــح کالم به کار 
مــی رود - باعــث و موجب - 

ابزاری برای سوراخ کردن
12 - ویرگول - برقرار کردن 
ارتباط تلفنی - رئیس جمهور 

شهید

13 - پهلوان - داروی چکاندنی 
- مقدار کمی از غذا - یازده

14 - رمانی مشــهور از جان 
اشتاین بک آمریکایی

15 - کلمه پرســش - عضو 
مجلس ســنا - ز... بود مرد را 

راستی
  

عمودی:
1 - چهره و سیما - بازیگر مرد 

فیلم تی تی
2 - درآمد - پدر - خداوندی

3 - رود بــزرگ - پاندول - از 
القاب امام زمان)عج( - کتف

4 - صــدای خنــده بلنــد - 
ضربه ای در کاراتــه - صیغه 

نکاح را جاری می کند
5 - روز جمعــه - پایتخــت 

انگلستان - سر بی مو
6 - برنج پخته نــرم - موقر - 

چشم انداز مغازه
7 - صندوقچه رخت و لباس 
قدیمــی - نوعــی دوخت در 

خیاطی - آماده
8 - لنگــه بار – ســخن چین 
- پرتویی الکترومغناطیســی 

- یادداشت
9 – جان ها - عاشق - قومی از 

نژاد هندواروپایی
10 - رویکرد - گروی - الیه، 

پوسته

11 - واحد اندازه گیری توان الکتریکی 
- ابریشم مصنوعی - شیطان

12 - داســتانی نوشــته تورگنیف 
روسی - ســازمان پیمان آتالنتیک 

شمالی - دنیا
13 – باغ وحش خارجــی - زیبا - 

اشاره - مشک
14 - ســودمند - نوعی مسلســل 

دستی سبک - تماشاخانه
15 - کنایه از آدم بســیار زرنگ و 

15حقه باز است - سروصدا

شوجمهمادمسنوم
نيريشهميخلاسار
شارتدادماليتا
ينتبيجنكلتمع
اوكهاماديوبا

ينتشرايوگارت
سيساتييورايور

هويبنالرتهرسك
نايروميتشوايس
سجنارفاتمدقا
يهمهوتارايتل
نانوزيفاركنت

ويكيايرتسگداد
هدنزرواضرانورك
هوهيجريانيهوت
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سخت

163927548
278645319
459381726
642538197
895712463
317496285
784259631
521863974
936174852

متوسط

7     5  6  
4   6   1 8  
  1 2   9   
 2 6       
5        4
      8 3  
  4   2 7   
 7 9   4   1
 5  1     6957382416

462915837
138647529
823479165
794156382
516823794
375261948
689734251
241598673

ساده

متوسط

782915463
495637182
361248975
926483517
538791624
147526839
614352798
279864351
853179246

سخت

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

ساده

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

اتفاق مهم برای شطرنج ایران؛ پرهام مقصودلو در میز یک لیگ اروپا 
مدال برنز گرفت و برای رسیدن به این مدال 2چهره بزرگ شطرنج 
جهان را متوقف کرد. او بعد از اینکه مقابل ماکسیم واشیه الگرا مساوی 
کرد، اجازه پیروزی به مگنوس کارلسن، بهترین بازیکن تاریخ شطرنج 

را هم نداد تا با 2تساوی، یکی از چهره های مطرح لیگ اروپا باشد.
مقصودلو با ریتینگ 2721 و رنکینگ 36 جهان، برای تیم کلیچی 
فرانســه بازی می کند. او در دور پنجم با تساوی مقابل واشیه الگرا 
خبرساز شد. واشــیه الگرا با ریتینگ 2747، رنک 6 جهان است و 
کمتر کسی انتظار داشت مقصودلو بتواند در بازی با این شطرنج باز 
نتیجه بگیرد. بازیکن ایران تا قبل از دور پنجم، فقط یک شکســت 
در مقابل شطرنج باز ترکیه ای داشــت و در دور ششم با محمدامین 
طباطبایی بازی کرد، دیگر شطرنج باز ایرانی که در لیگ اروپا بازیکن 
بایرن مونیخ است. بازی این دو دوست با تساوی به پایان رسید، اما 
مهم ترین اتفاق در دور هفتم رخ داد؛ جایی که کارلسن با ریتینگ 
2882، باالترین ریتینگی که یک نفر در تاریخ شــطرنج داشته، 
منتظر پرهام بود. کارلسن ســال 2020مقابل علیرضا فیروزجا 
تن به شکست داد و 3بازی آنها هم به تســاوی رسیده بود، اما 
فاصله نزدیک فیروزجا به کارلسن این تساوی ها و شکست 
را توجیه می کرد. پرهام در 39 حرکت کارلسن را متوقف 
کرد و به گفته کاظم مرتضوی، کارشناس شطرنج، او 
در بعضی از حرکت ها از حریف پرآوازه اش برتر 
هم بود:  »پرهام عالــی کار کرد. می توانم 

بگویم کارش شاهکار بود.« از نظر مرتضوی پرهام در 2ماه گذشته در 
بهترین شرایط قرار داشته است: »او در مسابقات شوشای آذربایجان 
هم خیلی خوب بازی کرد. در لیگ اسپانیا هم خیلی خوب بود. در 
همین مسابقات واشیه الگرا را متوقف کرد. تساوی با کارلسن هم که 
بهترین اتفاق بود. در این بازی پرهام هیچ فرصت بردی را به کارلسن 
نداد. او خیلی خوب بازی کرد. « پرهام در حالی به این نتایج رسیده 
که نه اسپانســری دارد و نه مربی. مرتضوی می گوید: »اگر شرایط 
بهتری برای پرهام فراهم شود، او می تواند یک فیروزجای دیگر باشد. 
فیروزجا در فرانسه یک تیم مربیگری دارد و حتی نام مربیان او را هم 
مخفی کرده اند، ولی پرهام در ایران حتی یک مربی ثابت هم ندارد و 
همه کارهایش را هم خودش انجام می دهد. در این شرایط می توانم 
بگویم پرهام بهترین نتیجه را در جهان شطرنج گرفته و باید هزار بار 

به او تبریک گفت.« 
نتایج مقصودلو به مــدال برنز او در میز یک منجر شــد. در این میز 
کارلسن طال گرفت و واشــیه الگرا نقره. مرتضوی می گوید: »بدون 
اغراق می گویم گرفتن مدال برنز در میز یک لیگ اروپا اتفاق خیلی 

مهمی است.« تیم او هم در این لیگ دوم شد.
لیگ اروپا 3بازیکن ایرانی دیگر هم داشــت. پویا ایدنی، محمدامین 
طباطبایی و مبینا علی نسب. بعد از مقصودلو، ایدنی بهترین بازیکن 
ایرانی بود. او که برای تیم سیال والنسیا بازی می  کرد، در میز 3به مدال 
برنز رسید. طباطبایی بازیکن بایرن مونیخ بود و علی نسب هم برای 

تیم دنیزو بازی کرد.

پرهام مقصودلو با تساوی مقابل کارلسن و واشیه الگرا در میز یک لیگ شطرنج

                            اروپا، برای تیم فرانسوی اش مدال برنز گرفت 

شاهکار پرهام
در حالی مقصودلو 
در لیگ اروپا نتایج 

درخشانی گرفته 
است که به نظر 

می رسد فدراسیون 
شطرنج خیلی از 

اتفاقات این لیگ 
باخبر نیست. 7دور 

مسابقه  در لیگ 
اروپا برگزار شده 

و 4بازیکن ایرانی 
رقابت کرده اند 

ولی روی سایت 
فدراسیون فقط خبر 

پیروزی مقصودلو 
در دور هفتم و 

مقابل کارلسن دیده 
می شود. فدراسیون 
حتی خبری از مدال 

برنز مقصودلو هم 
ندارد. این فدراسیون 
یا به اخبار دسترسی 

نداشته یا اینکه 
عالقه ای به انتشار 

اخبار ندارد

فدراسیون 
بی خبر 

دوچرخه سواران به جهانی 
نرسیدند

مسابقات دوچرخه سواری پیست قهرمانی جهان 
از 20مهر در کشور فرانســه آغاز می شود و ایران 
در این رقابت ها هم غایــب خواهد بود. ایران یک 
 سهمیه در اسکرچ مردان داشت که قرار بود از بین 
بهنام آرین و محمد گنج خانلو یک نفر به این مسابقات اعزام شود اما 
حاال مشخص شده که این اعزام انجام نمی شود و دوچرخه سواری 
ایران مسابقات قهرمانی جهان پیست را همانند قهرمانی جهان جاده 
از دست داده است. ایران چندین سال است که در مسابقات قهرمانی 
جهان پیست حضور ندارد و مثل اینکه قرار نیست این مشکل به این 
زودی ها حل شود. محمود وفایی، مدیر تیم های ملی دوچرخه سواری 
در مورد علت اعزام نشدن رکاب زن پیست ایران به مسابقات قهرمانی 
جهان، آن هم در شرایطی که سهمیه ایران در سایت اتحادیه جهانی 
ثبت شده بود، گفته است:»سهمیه ایران تأیید نهایی نشده بود و باید 

تأیید می شد.« خیلی هم کوتاه و خیلی هم مختصر!

واترپلوبازها به گروه یک رفتند
قرعه کشی رقابت های واترپلوي قهرمانی آسیا 2022 
به میزبانی تایلند با حضور دبیرکل کنفدراسیون شنا 
برگزار شد. تیم ملی واترپلوي ایران در گروه نخست 
این مسابقات با قزاقستان، تایلند، ازبکستان، هند و 
کره جنوبی همگروه شد. محسن رضوانی رئیس فدراسیون شناي ایران و 
عضو کمیته فنی واترپلوي فدراسیون جهانی، آنالین در این جلسه حضور 
داشت. مسابقات واترپلوي قهرمانی آسیا به عنوان رقابت های انتخابی 
واترپلوي قهرمانی جهان )فوکوکا-2023( با شرکت 11 تیم از 16 تا 22 

آبان سال جاری در شهر بانکوک برگزار می شود.

 قایقرانی
به دنبال کرسی های آسیا

انتخابات کنفدراســیون قایقرانــی آب های آرام 
قهرمانی آســیا به میزبانی تایلند در حالی برگزار 
خواهد شــد که ایران 5  کاندیدا در این انتخابات 
دارد . احمد دنیامالی)رئیس ســابق فدراسیون( 
برای نمایندگی قاره آسیا و علیرضا ســهرابیان )رئیس فدراسیون( 
برای نایب رئیسی کاندیدا هستند. محسن میالد برای کمیته آب های 
آرام، حسن تیمورتاش برای کمیته پاراکانو و علیرضا آبش زاده برای 
کمیته کانوپولو کاندیدا شده اند. انتخابات کنفدراسیون آسیا یازدهم 

آبان برگزار می شود و باید دید سرنوشت به کجا ختم خواهد شد.
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 بودجه نقد 
و فروش نسیه 

 شکست »آمستردام«
 با لشکر ستاره هایش

جهان

 سه شنبه     19 مهر  1401     14 ربیع االول  1444       سال سی ام          شـــماره  8609

تولید »سووشون« با اجازه وارث
محمدحسین قاسمی می گوید: »اجازه و قرارداد تولید سووشون را با وارث دانشور بسته ایم«

ساخت فیلم و ســریال از رمان های ماندگار می تواند آرزوی هر 
کارگردان و فیلمسازی باشــد، آرزویی که   گاهی با وجود اجازه 
از شخص نویسنده و یا حتی خرید اثر تالیفی، محقق نمي شود. 
موضوعی که بعد از 3 دهه محمد متوسالنی آن را مطرح می کند 
و می گوید:» بعد از آنکه در سال 13۶۴ »کفش های میرزا نوروز« 
را ســاختم، به دنبال تولید فیلمی از رمان مشهور »سووشون« 
بودم و حتی اجازه اقتباس آن را از ســیمین دانشور گرفتم اما 
حاال سال ها گذشته و این آرزو برآورده نشده است.« متوسالنی 
نتوانست فیلمش را از »سووشون« دانشور بسازد و حاال نرگس 
آبیار تولید سریال این اثر ماندگار را در دست دارد. به تازگی مجوز 

تولید سینمایی آن را هم گرفته است.

داستانی در دهه 40
رمان »سووشون« نخستین رمان سیمین دانشور، نویسنده 

ایرانی است که سال 13۴8 منتشر شد. داستان »سووشون« 
در شــیراز و در ســال های پایانی جنگ جهانــی دوم رخ 
 می دهد و فضــای اجتماعی ســال های 13۲0 تا 13۲۵ را 

ترسیم می کند. 
علت نامگــذاری این کتاب نیز تشــابه ســرانجام یکی از 
شــخصیت های داســتان با سرنوشت ســیاوش، قهرمان 
اسطوره ای ایران باستان اســت. این کتاب نخستین بار در 
تیرماه ســال 13۴8 منتشر شد و تا ســال 13۹3 به چاپ 

نوزدهم رسید.

فیلمسازی که موفق به ساخت سووشون نشد
محمد متوســالنی در گفت وگویی عنوان کرده:»دهه ۶0 
با سیمین دانشور قراردادی امضا شــد که البته قراردادم را 
به موزه جالل و ســیمین تحویل دادم تا در آنجا به نمایش 

گذاشته شود. 
خیلی تالش کــردم که فیلمــی را از رمان »سووشــون« 
بســازم. با تهیه کننده های مختلفی صحبت کردم، حتی با 
تلویزیون مذاکره کردم که نســخه سریالی آن ساخته شود 

ولی هیچ کدام به نتیجه نرسیدند. ساخت اثری تصویری از 
»سووشون« خیلی سخت بود چون هزینه ساخت آن بسیار 
زیاد می شد. ساخت فیلم از »سووشون« مسئولیت سنگینی 

داشت و در نهایت شرایط برای من مهیا نشد.«

انقضای یک قرارداد
 ســال ها از این موضوع گذشــته و محمدحسین قاسمی، 
تهیه کننده توضیح می دهد:»تمام قراردادها که برای تولید 
فیلم های اقتباسی بسته می شــود نهایتا تا 10سال اعتبار 
دارد و اگر این زمان بگذرد صاحب یا وارث می تواند قرارداد 
جدیدی را ببندد. آقای متوسالنی هم آن زمان قرارداد تولید 
فیلم را بستند اما ساخت فیلم میســر نشد. به همین دلیل 
فیلمسازان و دیگر کارگردانان می توانند قراردادهای جدید 

خود را داشته باشند.«

اجازه از وارث
این قضیه مطرح اســت که نرگس آبیــار که تهیه کنندگی 
فیلم و سریالش را محمدحسین قاسمی برعهده دارد، اجازه 

اقتباس را از چه کســي گرفته اســت؟ قاسمی تهیه کننده 
این اثر به همشــهری توضیح می دهد:»ســیمین دانشور 
دخترخوانده و خواهرزاده ای دارند که وارث مرحوم دانشور 
بوده اســت. ما اجازه ســاخت و خرید از این تالیف را با وی 

داشتیم و قرارداد هم با او امضا شده است.« 

وارث سیمین دانشور
سال ها پیش بحث وراثت ســیمین دانشور به یک موضوع 
روز تبدیل شده بود؛ زمانی که قرار بود خانه سیمین و جالل 
تبدیل به خانه موزه شــود تنها لیلی ریاحی،)خواهر زاده( و  
ویکتوریا دانشــور )خواهر(  از نزدیکان نویســنده بودند که 

صحبت هایی در این زمینه کردند. 
حاال خانه تبدیل به موزه شده اســت و گفته می شود لیلی 
ریاحی خواهرزاده و دخترخوانده سیمین دانشو ر فوت شده 
و به گفته پرستار ویکتوریا دانشور، خواهر سیمین هم حال 

مساعدی ندارد.
 با این اوصاف به نظر می رسد محمدحسین قاسمی اجازه و 

قرارداد را  با لیلی ریاحی دارد. 

با گذشــت بیش از ۴0روز از 

برگــزاری مجمــع عمومی سینما
خانه سینما و انتخاب اعضای 
هیأت مدیره هنوز خبــری از انتخاب و معرفی 
مدیرعامل نیســت. اگــر روزگاری در انتهای 
دهه1380، اعضای هیأت مدیره خانه سینما در 
کمتر از یک ســاعت پس از پایان رأی گیری، 
تشــکیل جلســه می دادنــد و مدیرعامــل 
منتخب شان را انتخاب و معرفی می کردند، حاال 
با گذشــت زمانــی طوالنی هنــوز خبری از 
جمع بنــدی نهایی برای انتخــاب مدیرعامل 
خانه سینما نیســت. موضوعی که باعث شده 
رسانه ها با روایت هایی متفاوت به آن بپردازند.

منوچهر محمدی گزینه مدیرعاملی
ایرنا در تحلیلی از ســکوت هیأت مدیره انتقاد 
کرده و بــه فرصت کوتــاه باقیمانــده برای 
معرفی مدیرعامل خانه ســینما اشــاره کرده 
اســت. فرصتی که به روایت خبرگزاری دولت 

و با تأکید بر تصریح اساســنامه خانه ســینما 
که باید نهایتاً تا ۴۵روز پس از انتخاب اعضای 
هیأت مدیره، مدیرعامل انتخاب شــود، کمتر 
از یک هفته تا پایانش زمان باقی مانده اســت: 
»متأسفانه هیأت مدیره جدید خانه سینما نیز 
در تداوم رویه موجود طی این ســال ها، میانه 
خوبی با رسانه ای کردن اقدامات و تصمیمات 
خود ندارند و به همین دلیل نمی  توان تخمین 
مناسبی از شــرایط موجود یا میزان پیشبرد 

اهداف آنها به دست آورد.
اگرچه نمی تــوان از فرد یا افــرادی به عنوان 
نامزدهای احتمالی مدیرعاملی در دوره جدید 
نام بــرد اما نام هایی چــون منوچهر محمدی 
از شــانس کافی برای رســیدن به این پست 
برخوردار است. محمدی که قرار بود به عنوان 
نماینده صنف تهیه کننــدگان، وارد انتخابات 
خانه سینما شود، درنهایت، انصراف داد و حاال 
وی می تواند به دالیلی چون تجربه مدیرعاملی 
خانه سینما طی ســال های 80 تا 81 و البته 

نزدیکی به دایره فکری مدیریت پیشین و فعلی 
خانه ســینما، یکی از اصلی تریــن گزینه های 
موجود باشد. خانه ســینما در شرایط فعلی با 
بحران های بزرگی نظیر نبود امنیت شغلی برای 
اعضای خود، شکاف میان هنرمندان و مدیران 
سینمایی، رکود تولید و مسائلی از این دست 
دست و پنجه نرم می کند. البته که نمی توان از 
جهت گیری سیاسی غیرمستقیم این خانه  طی 
سالیان اخیر و پیشی گرفتن اهداف سیاسی بر 
فعالیت صنفی آن نیز چشم پوشی کرد. مورد 
مهمی که در تمامی این سال ها با واکنش های 
متفاوتی از سوی اعضای این خانه همراه بوده 
است. حاال در چنین مختصاتی باید دید چه فرد 
سینماگر یا غیرسینماگری برای سیزدهمین 
کرسی خانه ســینما انتخاب می شود. کرسی 
حساس و وسوسه کننده ای که انبوه مشکالت 
و مصایب پیش روی آن، تا حدود بســیاری، 
 زرق و بــرق آن را برای نامزدهای این پســت

کم می کند.«

فرصتی بیشتر برای انتخاب مدیرعامل
اما پس از انتشار تحلیل ایرنا، خبرگزاری صبا 
روایتی متفاوت از اساسنامه خانه سینما ارائه 
داد و خبر گزینه مدیرعاملی معرفی شــده را 
هم تکذیب کرد:» طبق ماده 3۴ اساســنامه 
خانه ســینما  هیأت مدیره موظف است ظرف 
حداکثر۲ماه پس از انتخاب نسبت به استخدام 

مدیرعامل خانه سینما اقدام کند.«
 البتــه مطلبی کــه در این بند از اساســنامه 
گنگ به نظر می رســد این نکته است که این 
مــدت زمان ۲ماهــه بعد از انتخــاب اعضای 
هیأت مدیره آغاز می شود یا بعد از تأیید اسامی 
منتخــب از مراجع مربوطه. بــا این حال بین 
 ۲0 تــا ۲8روز از این مهلــت ۲ماهه فرصت 

باقی مانده است.
طبق بررســی های صبا، برخالف اســامی که 
در روزهای اخیر مطرح شده اند، هیأت مدیره 
خانه سینما هنوز به قطعیتی نرسیده و نام های 
متعددی مطرح شــده و در حال بررسی آنها 
هستند تا با ارزیابی دقیق بتوانند گزینه مناسب 
این جایگاه را انتخاب کنند. درنهایت کمتر از 
یک ماه از این فرصت ۲ماهه باقی مانده و باید 
منتظر بمانیم تا با مدیرعامل جدید خانه سینما 

آشنا شویم.«

خانه خلوت 
خانه سینما که روزگاری شهرتی فراگیر یافته 
بود حاال سال هاست که از اهمیت و جایگاهش 

کاسته شده است.
تشکل صنفی ای که افکارعمومی بعد از بسته 
شــدنش در دولت احمدی نژاد نســبت به آن 
حساس شده بود، در ســال های اخیر بیشتر 
به بی عملی و انفعال شهره بوده است. تشکلی 
که محافظه کاری مدیرانش باعث شده بخش 
قابل توجهی از خانواده بزرگ سینما، نسبت به 

عملکردش منتقد باشند. 
باید دید با توجه به انتخابات اخیر خانه سینما و 
حضور هیأت مدیره تازه، تحولی در رویکرد خانه 
سینما حاصل خواهد شد یا خیر؟ فعال که تعلل 
در انتخاب مدیرعامل، چشــم انداز روشنی را 
نوید نمی دهد و عده ای معتقدند جامعه اصناف 
سینمایی کشور با این دســت فرمان از رکود 

خارج نخواهد شد.
 البته که همه  چیز بســتگی به آن دارد که در 
نهایت چه کســی بر مســند مدیرعاملی خانه 
سینما تکیه خواهد زد و چه تصمیماتی خواهد 

گرفت. فعال این خانه خلوت 
است ولی شــاید در روزهای 

آتی شرایط تغییر کند.

هم آهنگ 
شعیبی 

در  شــعیبی  بهــروز 
فعالیــت  جدیدتریــن 
ســینمایی خــود، فیلم 
»هم آهنــگ« را جلوی 

دوربین می برد.
همشــهری،  گزارش  به 
بهروز شــعیبی به زودی 
پروژه هم آهنــگ را به 
علــی  گی  تهیه کنند
ســرتیپی جلوی دوربین 
نخســتین  این  می برد. 
همکاری شعیبی و سرتیپی 
اســت که پس از دریافت 
پروانه ســاخت، احتماال 
برای حضور در جشنواره 
فجر امسال، جلوی دوربین 
خواهد رفت. شعیبی سال 
گذشته، بدون قرار قبلی را 
در ایــران و آلمان جلوی 

دوربین برد. 
فیلمی که در جشــنواره 
گذشــته،  ســال  فجر 
برنده ۲جایــزه بهترین 
صداگــذاری و بهتریــن 
فیلم از نگاه ملی شــد و 
در اکران تابستانه امسال 
نیز حدود ۳میلیاردو۵00 
فروش  تومــان  میلیون 
داشت. علی سرتیپی نیز 
فیلم های عروسی مردم، 
ستاره بازی و شهرک را در 

نوبت نمایش دارد.

 رقابت
  84فیلم 

برای اسکار 

۸4 کشور فیلم منتخب و 
رسمی خود را برای رقابت 
در این رویداد سینمایی 

معرفی کردند.
به گزارش ورایتی، ایتالیا 
)نوستالژیا ساخته ماریو 
مارتونه(، فرانسه )سنت 
عمــر ســاخته آلیس 
دیوپ(، اسپانیا )آلکاراس 
بــه کارگردانــی کارال 
سیمون(، برزیل )مارس 
وان ســاخته گابریــل 
مارتینز(، مکزیک )باردو 
ساخته الخاندرو گونزالز 
ایتاریتو(، ژاپن )پلن ۷۵ 
ســاخته چی هایاکاوا(، 
لهســتان) EO ساخته 
یرژی اسکولیموفسکی(، 
کره جنوبــی )تصمیم به 
رفتن به کارگردانی پارک 
چــان-ووک(، اتریش 
)کورساژ ســاخته ماریو 
کروتزر(، سوئد )پسری 
از بهشــت ساخته طارق 
صالح( و ایــران )جنگ 
جهانی ســوم ســاخته 
هومن سیدی( مهم ترین 
رقابت  ایــن  فیلم های 

محسوب می شوند.
کامبوج، مصر، غنا، مالزی، 
نیجریه، آفریقای جنوبی و 
زامبیا ازجمله کشورهایی 
هستند که هنوز فیلمی 
را بــه آکادمی ارســال 

نکرده اند.
آکادمی فیلم روسیه نیز 
پیش از ایــن اعالم کرده 
به دلیــل مواضع آمریکا 
در قبال جنگ اوکراین، 
جوایز اســکار۲0۲۳ را 
تحریم کرده و نماینده ای 
در این رویــداد نخواهد 
ســینمای  و  داشــت 
افغانســتان هم با توجه 
به تحوالت سیاسی این 
کشــور، در اسکار۲0۲۳ 

نخواهد بود.
بیشترین حضور  رکورد 
کشورها در عرصه اسکار 
خارجی به ســال۲0۲0 
بازمی گردد که با رقابت 
۹۳کشور همراه بود و باید 
دید در اســکار۲0۲۳ در 
نهایت چند کشور برای 
کسب اسکار بهترین فیلم 
بین المللی رقابت خواهند 
کرد و این رکورد خواهد 

شکست یا خیر.
فهرست نامزدهای اولیه 
شاخه شامل ۱۵فیلم در 
تاریخ ۲۱دســامبر۲0۲۲ 
)۳0 آذر( و ۵ نامزد نهایی 
نیز روز ۲4ژانویه۲0۲۳ 
)4بهمن( معرفی می شوند. 
مراسم نودوپنجمین دوره 
جوایز ســینمایی اسکار 
۱۲مــارس۲0۲۳  روز 
)۲۱اســفند( در تئاتــر 
دالبی در هالیوود برگزار 

می شود. 

صندلی خالی مدیرعامل 
هیأت مدیره خانه سینما هنوز به جمع بندی نهایی برای انتخاب مدیر نرسیده است

فهیمه پناه آذرسریال
روزنامه نگار

در این ســال ها تنها یک بار از روی اثر سیمین دانشور 
یک نمایش تولید و روی صحنه رفته است. »سووشون« 
برای نخستین بار توسط نرگس آبیار در دو نسخه سریال 
و سینمایی تولید خواهد شد. دانشــور در تمام طول 
زندگی اش درخواســت کارگردانــان و تهیه کنندگان 
بســیاری را که عالقه مند بودند از روی این رمان فیلم 
بســازند، رد کرد و منیژه محامدی، نمایشنامه نویس، 
مترجم و کارگــردان تئاتر بود که توانســت اجازه به 

صحنه بردن نمایشی از این رمان را از دانشور بگیرد. در 
نمایشی که محامدی در اواخر سال ۷۹ و اوایل سال ۸0 در 
سالن اصلی تئاتر شهر به صحنه برد افسانه بایگان )در 
نقش زری(، محمد اسکندری )در نقش یوسف(، مهدی 
میامی، محسن زهتاب، آزیتا الچینی، مهوش افشارپناه، 
فریده سپاه منصور، حبیب دهقان نسب و... بازی کردند. 
این نمایش از اسفند ۱۳۷۹ تا اردیبهشت ۱۳۸0 در سالن 
اصلی تئاتر شهر اجرا شد و محامدی سال ۸۶ نمایشنامه 
»سووشون« را که براساس این رمان جاودان نوشته بود 

توسط نشر قطره منتشر کرد.

مکث

»سووشون« روی صحنه تئاتر

۲۲۲۳۲4

میزبانی از جنگ زدگان 
در هتل ۵ستاره

 جوانان گمشده شان را 
در موالنا خواهند یافت

 من هر کجا بروم  
حرفم را می زنم!

 در همایش بزرگداشت موالنا 
مطرح شد

 رهبر کبیر انقالب اسالمی 
در نوفل لوشاتو، زمینه ها و پیامدها

 مروری بر خاطرات اسکان بازماندگان 
جنگ تحمیلی در هتل اینترنشنال

»آمستردام«، جدیدترین ســاخته دیوید اُ. 
راسل در گیشه شکست خورد. داستان این 
درام معمایی که در دهــه 1۹30 می گذرد، 
با وجود بودجه هنگفت 80میلیون دالری و 
ستاره هایی چون کریستین بِیل، مارگو رابی، 
تیلور سویفت، رابرت دنیرو، آنیا تیلورـ  جوی، 
کریس راک، مایک ِمیرز، مایکل شنون و... در 
پایان نخستین هفته اکرانش در سینماهای 
آمریکا تنها ۶ و نیم میلیون دالر در گیشــه 
فروخته است. با توجه به هزینه ای که صرف 
تولید این فیلم شده، باید گفت »آمستردام« 
افتتاحیه شکســت خورده ای داشته است. 
دیوید اُ. راســل که برای فیلم هایی همچون 
»سه پادشاه« )1۹۹۹(، »مشت زن« )۲010( 
و »حقه بازی آمریکایی« )۲013( شــناخته 
می شود، در این فیلم که داستانی جنایی را با 
واقعیت های تاریخی درهم آمیخته، داستان 
ســه دوســت صمیمی را دنبال می کند که 
شامل ۲ سرباز با بازی کریستین بیل و جان 
دیوید واشنگتن و یک پرستار با بازی مارگو 
رابی می شود. این سه دوست، پیمان بسته  و 
قسم خورده اند که از همدیگر محافظت کنند؛ 
حاال هر چه هم می خواهد پیش آید. همه  چیز 
خوب و خوش است تا وقتی این سه نفر خود 

را متهم به قتل یک نفر می یابند.
تازه ترین اثر دیوید ا.ُ راســل کــه در 300۵ 
سینما در آمریکای شــمالی اکران شد، پس 
از »لبخند« با فــروش 17.۶میلیون دالر و 
»الیل الیل کروکودیل« با فروش 11 و نیم 
میلیون دالر در رتبه ســوم قرار گرفت. این 
فیلم با میانگین ناچیز برای هر اکران ۲هزار و 
1۶3دالر به عنوان یکی از بدترین نمایش های 
حرفه ای ا. راسل به رقم قابل توجهی از حیث 
فروش دست نیافت. »آمســتردام« با امتیاز 
تنها 3۴درصد در راتِن توِمیتوز نظر منتقدان را 
هم جلب نکرد و نقدهای ضعیفی هم دریافت 
کرده اســت. اغلب منتقدان ایــن فیلم را با 
لشکری از ستاره هایش به دلیل داستان درهم 
و برهم و هیاهوی فراوان، اما اثرگذاری کمش 
مورد انتقاد قرار داده اند. برخی منتقدان بازی 
بعضی از بازیگران را پایین تر از سایرین ارزیابی 
کرده اند و برخی دیگــر را موفق تر می دانند. 
البته نظــرات تندتری هم دربــاره این فیلم 
ابراز شده که کل گروه بازیگران را سردرگم و 
ناموفق می دانند، حتی کریستین بیل و مارگو 
رابی را. منتقدان مخالف فیلم معتقدند که یخ 
فیلم به اصطالح نگرفتــه و کمدی فیلم قوام 
نیافته است. این میزان کم فروش برای سازنده 
فیلم تحسین شده »دفترچه  امیدبخش« با 
بازی جان دیوید واشنگتن، کریس راک، آنیا 
تیلور جوی، ماتیاس شوئنارتز، رامی ملک و 
رابرت دنیرو ناامیدکننده است. این شکست 
برای آمستردام در حالی رقم خورد که »پارکر 
فین« با فروش 17.۶میلیون دالر برای لبخند 
در صدر قرار دارد. این برای دومین هفته است 
که »لبخند« در صدر باکس آفیس آمریکای 
شــمالی قرار می گیرد. این فیلم ترسناک با 
امتیاز 77درصــدی از راتِن توِمیتوز تاکنون 
۴۹.8میلیون دالر در آمریکا و 8۹.۹میلیون 
دالر در سراســر جهان فروش داشته است. 
درحالی که بودجــه آن تنها 17میلیون دالر 
است. زن پادشــاه با ۵.3میلیون دالر، نگران 
نباش عزیزم بــا 3.۵میلیــون دالر، آواتار با 
۲.۶میلیون دالر و باربارین)بیگانه( و بروس هر 
کدام با ۲. ۲میلیون دالر در رتبه های بعدی از 

حیث فروش قرار دارند.
اُ. راسل که ۵ نامزدی اسکار در کارنامه دارد، 
نویسندگی و تهیه کنندگی »آمستردام« را 
هم برعهده داشته و با این فیلم نخستین فیلم 
بلندش را پس از »جوی« در سال ۲01۵ ارائه 
می کند. وی برای »مشــت زن«، »دفترچه 
امیدبخــش« و »حقه بــازی آمریکایــی« 
نامزدی کارگردانی اســکار را کســب کرد و 
برای »دفترچه امیدبخــش« نامزد دریافت 
جایزه اســکار بهترین فیلمنامه اقتباسی و 
برای »حقه بازی آمریکایــی« نامزد دریافت 
جایزه بهترین فیلمنامه غیراقتباســی شد. 
در »آمستردام« برای ســومین بار راسل با 
کریســتین بیــل همــکاری کرده اســت. 
»مشــت زن« و » حقه بــازی آمریکایــی« 
فیلم های قبلی این دو بــا هم بودند. در عین 
حال این فیلم چهارمین همــکاری دنیرو و 
راسل پس از »جوی«، »حقه بازی آمریکایی« 

و »دفترچه امیدبخش« است.
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نصیبه سجادیگزارش
روزنامهنگار

جنگ که شروع شــد واژه ها و کلمات خاص 
آن هم متولد شــد. یکی از واژه هایی که در 
سال های اول جنگ تحمیلی، یعنی از شهریور 
ماه ســال ۱۳۵۹ به ادبیات مردمان کشور ما 
اضافه شد، »جنگ زده« بود. جنگ زده تنها 
یک کلمه نبود؛ پر بود از واژه های حزن انگیز؛ 
ترک خانه، غربت، حسرت، آوارگی، کودکی 
فراموش شده و... که بر ســر تعداد زیادی از 
هموطنان مان در جنوب کشــور فرود آمد و 
از همان روز تا فروردین ماه سال ۱۳۶۰ بیش 
از یک میلیون نفر از شــهروندان ما را راهی 
شهرهای مختلف از شیراز، کرمانشاه تا کرج 
و بهبهان و تهران کــرد. اما میزبانی پایتخت 
از آنها متفاوت بود و ۶۵۰خانوار در یک هتل 

۵ستاره اسکان یافتند.

روزنامههایســالهایابتداییجنگتحمیلی
راکهورقمیزنیم،روزینیســتکهدربارهاین
رویدادخانمانســوزحرفینباشــدوازاسکان
جنگزدههاخبریاگزارشــیتهیهنشدهباشد.
دراینروزهااسکان،شغل،درآمدوهرآنچهبه
زندگیجنگزدههامربوطبودبهچالشیبزرگ
تبدیلودغدغهاصلیمســئوالنوقتشدهبود.
مشکلآنقدربزرگبودکهسال۱۳۶۰بنیادامور
جنگزدگانبرایساماندهیمشکالتاینقشر
تشکیلو»مصطفیمیرســلیم«سرپرستاین
بنیادمیشود.میرســلیمآمارجنگزدههاراتا

خردادسال۱۳۶۰یکمیلیونو۷۵۰هزارنفر
اعالممیکندوازمشــکالتاقتصادی،فرهنگی
واجتماعیپدیدآمــدهدراردوگاههاوضرورت
برنامهریــزیدراینحوزهمیگویــد.درهمین
زماناسکانجنگزدگاندرشهرهایمختلفدر
اردوگاههاییمانندهجرتدرماهشهر،وحدتدر
بهبهانوشهرهایدیگرآغازمیشودوبسیاری
همدرشــهرهایبزرگمانندتهرانوشیرازدر
هتلهاییکهمتعلقبهبنیادمســتضعفانبود،

اسکاندادهشدند.
فیلمهــایزیادیبــاموضــوعجنگزدههادر
سالهایدفاعمقدسساختهشد.حتيلوکیشن
اصليداســتاندوفیلمدرهتلیدرتهراناتفاق
میافتد.زندگیخانوادههایراندهشدهازخانه
وکاشــانهوسرگردانیشاندرشــهریغریب،
صداهایضجهوگریههاییکههرروزازیکیاز
اتاقهایهتلمیآید،شایدخبرمرگعزیزیرا
شنیدهاندیابرسرنوشتشانمیگریند،بنمایه
اینفیلمهاشدتازندگیآدمیانمعمولیراکه
روزگارخوبیداشتندودستوپنجهنرمکردن
آنهارابافشارهایپرزوریکهآهازنهادانسانهای
قویهمدرمیآوردنشــاندهد.همهیابخشی
ازداســتاناینفیلمهااززندگیجنگزدههای
جنوبایــراندرهتل»اینترنشــنال«بهعاریه
گرفتهشــدهبود؛همــانهتلیکــهمهاجران
خرمشــهریوآبادانیدرآناسکاندادهشدند
و۸ســالمبارزهکردندبهامیــدآنکهروزیغم
غربترادراتاقهــایهتلبگذارنــدوبهخانه
برگردند.هتلیکهشاهدآالمتکتکساکنانش
بودوقراربودبماندتانهتنهاراویخوبیبرایرنج
تاریخی۶۵۰خانوارساکنآنکهیکملتباشد،

اماتخریبشــدوهمهآنخاطرههاراباخودبه
خاکسپرد.

هتل جنگ زدگان
هتلاینترنشــنال،هتلــی۵ســتارهدرضلع
جنوبشرقیپلســیدخندانبود.اینمکانکه
اکنونزمینیبایروبدوناســتفادهاستزمانی
هتلیبینالمللیبودکهسریمیانسرهاداشت.
سال۱۳۵۶توسط»باتمانقلیچ«ازسرمایهداران
بانفوذدورانپهلویدرفضایی۱۳هزارمترمربعی
ســاختهوافتتاحشــدتابا۸۵۰اتاق،۴ســالن
اجتماعات،یکمجموعهورزشــیو۳آسانسور
پاتوقافرادمشهورشود،اینهتلتااوایلپیروزی
انقالباســالمییکیازهتلهایمعروفتهران
بهحسابمیآمد.تااینکهدربحبوحهمنتهیبه
پیروزیانقالب،باتمانقلیچهتلرارهاکرد.اوایل
دهه۱۳۶۰دردورانجنگایرانوعراق،دراختیار
بنیادآسیبدیدگانجنگقرارگرفتومهمانان
بعدیهتلاینترنشنال۶۵۰خانوارمهاجرجنگی
شــدندکهعمدتاًآبادانیوخرمشــهریبودندو
عالوهبراینکهدستشانخالیبود،داغعزیزهم
دیدهبودند.آنهاازسال۱۳۶۲تااوایلدهه۷۰،
یعنیچندســالپسازپذیرشقطعنامه۵۹۸
اینجازندگیکردندباکمبودامکانات،دیوارهای

رطوبتگرفتهوشلوغو....

زندگی در هتل آسان می شود
زندگیبرایمهاجراندرهتلیکهقراربودمامن
ومحلآرامشوآســایشآنهاباشــد،سختو
سختترمیشــدوجنگهمخیالتمامشدن
نداشــت.ازاینزمــانبودکهبنیــادمهاجران

تصمیمگرفتبرایرفاهحالســاکنان،بهویژه
بانوانوکودکانکاریبکند.ســالنغذاخوری
ورســتورانبهاتاقبازیکودکانومحلانجام
کارهایفرهنگیبانوانتبدیلشــدتاآموزش
بافتنیوخیاطیببینندکههمســرگرمشوندو
همبرایعزیزانشــانکهدررزمبودندهدایایی
تهیهکنندوبفرســتند.اجرایایــنبرنامههاتا
حدودیشــرایطرابهترکردوکمــیازنگرانی

خانوادههاکاست.

خاطرتان ماندگار
جنگکهتمامشــد،خانوادههــانفسراحتی
کشیدندوکمکمقرارشدبهشهرشانبرگردند،
امابهکجا؟دیگرنهخانــهایماندهبودنهرمقی
برایشــانکهزندگــیراازنوبســازند.آنهاکه
نتوانستندماندندوشدندســاکنهمینشهرو
کارترخیصمابقیتاسال۱۳۷۲انجامشد.بنیاد
مهاجرانبههرخانوادهمبلغ۷۰میلیونتومان
پرداختکردوباالخرهآخرینخانوادههاهتلرا
ترککردند.ازاینسالوبارفتنمهاجرانهتل
بیصاحبودرنبودمهاجرانودستدستکردن
ســازمانهایمرتبطوغیرمرتبطبهساختمانی
متروکهوامنبرایبروزآســیبهایاجتماعی
تبدیلشد.باالخرهدرآخرینرایزنیها،شرکت
مخابراتایرانصاحبهتلشــدتاســاختمان
متروکهراتخریبکندومجتمعیبزرگبسازد.
امابامدیریتآنشرکتنیزهیچیکازبرنامهها
بهسرانجامنرسیدوازآنهتلعظیمکهروزهای
تلخوشیرینبسیاریراازســرگذراندهاکنون
جزتلیخاکوزمینیمســطحچیــزیباقی

نماندهاست.

میزبانی از جنگ زدگان در هتل ۵ستاره
مروریبرخاطراتاسکانبازماندگانجنگتحمیلیدرهتلاینترنشنال

گفتوگوبایکیازشاهدانبمبارانکندرنیمهمهرسال۵۹

هدف بمباران، انبار نفت بود!
انبار نفت غرب تهران از 

سمیرا باباجانپورگـپ
روزنامهنگار

نقاط استراتژیک پایتخت 
و هدف برجسته ای برای 
حمالت هوایی عراق در روزهای آغاز جنگ بود. به قصد تخریب 
همین مرکز هم بود که هواپیماهای عراق هنوز 2 هفته از جنگ 
نگذشته به این هدف حمله کردند اما در اشتباهی محاسباتی، 
بمب ها به سنگ خورد؛ ۴2 سال پیش، در چنین روزهایی این اتفاق 
رخ داد. غرب تهران به غروب نزدیک می شد. آفتاب نیمروز پشت 
کوه های البرز جاخوش کرده و کم کم پایین می آمد. خنکای باد 
نوید پاییز سردی را می داد و گندمزارهای حوالی رودخانه کن را 
نوازش می کرد و برگ درختان توتستان را می رقصاند. روستا در 
سکوت روزمره خود فرورفته بود که صدایی مهیب چرت بعد از 
چاشت مشتری های قهوه خانه حاجی آقا را پراند. صدا از سمت 
رودخانه بود. جوان ها به ســمت جاده کن می دویدند. دودی از 
دوردست نمایان بود. روایت روزهای نخست جنگ و بمب هایی که 
ســکوت ماه اول پاییز را شکســت هنوز در تاریخ شــفاهی 
قدیمی های محله کن تازه است. علیرضا بزرگی، معتمد محله کن 

که آن زمان 2۰سال سن داشته، خود ناظر ماجرا بوده است.


فاصله روســتای کن تا محل اصابت بمب زیاد نبود. 
واکنش اهالی بعد از صدای بمب چه بود؟

هیچوقتچنینصداییرانشــنیدهبودیم.تصورکنیددرزمانیکه
همهچیزآراماستصداییرعبآورشنیدهشود.همهدستپاچهشده
بودند.ردصداراکهگرفتیمسمتتوتستانهاوخارجازروستابود.
کمیجلوتر،سمتجادهکهرفتیمدودرادرآســماندیدیم.یادم

میآیدیکیفریادمیزد:»جاییمنفجرشده.«
فکر می کردید بمباران  شده باشد؟

فکرنمیکردیمهواپیماهایعراقیبهکنحملهکردهباشند.
واکنش اهالی بعد از اینکه فهمیدند بمباران  شــده 

است چه بود؟
پیرمردهامیگفتندبالازمحلهکندوراســت.اینحرفرابارهااز
بزرگترهاشــنیدهبودمکهمیگفتندمالعلیکنی،ازروحانیونو
واقفانبزرگمحلهکن،برایاینمحلهدعاکردهوهمینباعثشدهتا

بالوحادثهازکندورباشد.اینماجراکهبمبهاتاچندمتریروستا
افتادهبودوبهمحلزندگیاهالیاصابتنکردهبودهمبرایشاندلیل

محکمیبود.
خودتان محل حادثه را دیدید؟

بله،یادممیآیدبعدازشنیدنصدایبمببهسمتصدادویدیم.محله
اصابتبمبجایینزدیکاستادیومآزادیودهکدهالمپیکامروزبود.
آنروزهاآناطرافبیابانبودودربخشهاییهمگندمکشتکرده

بودند.کمکمخانههاییهمآناطرافساختهشدهبود.
جایی هم تخریب شد؟

یکخانهچندطبقهدرحالساختمورداصابتقرارگرفتهبود.خودم
باچشمامدیدمکهچطورتیرآهنباآنضخامتکجشدهبود.آنموقع
گفتندیکیازکارگرهاییکهآنجازندگیمیکردشهیدشده،ولیمن

چیزیندیدم.گویا۲بمببهکوههاخوردهبود.
بمباران این محدوده دلیلی داشت یا اشتباه خلبان بود؟

یقیناًهدفانبارنفتبودهاستکهامروزهدرمحدودهمحلهشهرانقرار
دارد.اینمحدودهاستراتژیکاست.حتماًمیخواستندآنجارابزنند.

اگر انبار نفت مورد حمله قرار می گرفت، ابعاد حادثه 
گسترده تر می شد؟

یقیناًاینطوراست.فاجعهپیشمیآمد.البتهخوشبختانهجانمایی
اینانبارنفتکاماًلحسابشدهاســتودربینکوههاقرارگرفتهو

بهسادگیدردسترسنیست.
بعد از این ماجرا اهالی احساس ناامنی نکردند؟

احساسناامنیبرایهمهجایتهرانبود.وقتیصدامشروعبهبمباران
شهرهاکردباهرصدایآژیروشنیدنصدایانفجارصدایاهللاکبر
اهالیبلندمیشــد.چونمطمئنبودیمکــههموطنیبیخانمان
شدهیاعزیزیراازدستداده.بعدهاکهماجرایبمبارانموشکیو
شیمیاییسردشتپیشآمد،هرموقعبمبارانمیشدمیترسیدیم

شیمیاییباشد.

مستندیتاریخیکهدربردارنده
خاطراتفرماندهانجنگاست

ناگفته هایی از یک عملیات برون مرزی 
نبرد در سرما و یخبندان کردستان عراق، ده ها روز پیاده روی 
با تجهیزات جنگی، کمبود آذوقه و عبور از مســیر های 
صعب العبور، انهدام تأسیسات چندین شهر عراق ازجمله 
دیانا و درالوک از مهم ترین خاطرات جعفر جهروتی زاده در 
عملیات های برون مرزی در خاک عراق است. جهروتی زاده 
خاطرات بسیاری از آن روزها دارد و کتاب »نبرد درالوک« را 
می توان مستندی تاریخی و ارزشمند دانست که دربردارنده 
خاطراتی از فرماندهان جنگ همچون شهید حاج ابراهیم 
همت، شهید مهدی باکری، حاج احمد متوسلیان و شهید 
کاظم نجفی رستگار است. »نبرد درالوک« که به قلم محمود 
جوانبخت و از سوی انتشارات سوره مهر چاپ شده، روایتی 
داستانی از نبرد در غرب، جنوب کشــور و عملیات های 

فتح المبین و بیت المقدس است.

جعفرجهروتیزاده،۱۸ســالداشــتکههمراهعــدهایاز
دوســتانش،داوطلبانهبرایمبارزهباگروهکهایضدانقالب
راهیغربکشورشــدوبعددرسالهایدفاعمقدسبهعنوان
نیرویتخریبوفرماندهیگردانتخریبلشــکر۲۷محمد
رسولاهلل)ص(فعالیتداشت.سال۱۳۶۳ازلشکر۲۷جداشد
وبهفرماندهییگانویژهشهادت،مأمورتشکیلوسازماندهی
اینسازمانپارتیزانیشــد؛یگانیکهانجامعملیاتدرداخل
خاکعراقوپشتجبههدشــمنازجملهوظایفومأموریت
آنبود.جهروتیزاده،فرماندهیعملیاتیرابرعهدهداشــت
کهبســیارمهموخطرناکبود.نبردهــایپارتیزانیدردوران
دفاعمقدسکهبیشتردرکوهستانهاوشهرهایمرزیعراق
درشــمالرخمیداد،کمتردرخاطراترزمندگانآندوران
دیدهمیشود.خاطراتجهروتیزادهدرکتاب»نبرددرالوک«
رامیتوانمستندیتاریخیازآنروزهادانستکهبهچگونگی
انهدامتأسیســاتچندینشــهرعراقازجملهدیاناودرالوک

پرداختهاست.

مدافعان انقالب مردمی
بخشــیازخاطراتجهروتیزادهدرکتاب»نبرددرالوک«به
سال۱۳۵۷وپیروزیانقالباسالمیمربوطاست:»چندروزی
ازپیروزیانقالباســالمینمیگذشتومننیزمثلبسیاری
ازجواناندرپوســتخودنمیگنجیدم.رؤیاهایمابهواقعیت
پیوستهبودوبساطحکومتستمگربرچیدهشدهبود.شبوروز
نداشتیموهرجاکهفکرمیکردیمانقالببهمانیازدارد،حاضر
میشدیموهمچنانکهطعمخوشپیروزیرازیرزبانمانمزهمزه
میکردیم،برایمحکمکردنپایههایحکومتتازهتأســیس
ایراناســالمیبهرهبریحضرتامامخمینی)ره(ازجاننیز

دریغنداشتیم.«
مدتکوتاهیبعدازپیروزیانقالباسالمی،حوادثیرقمخورد
کهموجبشــدجهروتیزادهبهکردستانسفرکند:»یکماهاز
پیروزیانقالبنگذشتهبودکهخبررسیدعدهایدرکردستان
قصدبرپاکردنآشوبدارند.بدونهیچدرنگیمننیزبهگروهی
ازجوانانانقالبیپیوســتمکهبرایآرامکــردناوضاع،عازم
کردستانبودند.بااینکههیچشــناختیازکردستاننداشتم،
نظامی اماتالشکردمخیلیزودبافضاوجریانهایسیاسیـ
فعالدرمنطقهآشناشوم.درواقعماافرادنظامینبودیمکهبرای
جنگوسرکوبآشوبگرانبهمنطقهرفتهباشیم،مامدافعان

انقالبمردمیسرزمینمانبودیم.«

نبرد سخت
نبودنانسجاممیاننیروهایارتشونداشتنتجربهوامکانات
نظامیدرسپاهپاسدارانتازهتاسیس،موجبشدکهشهرپاوه
بهتسخیردشــمندرآید:»درمردادسال۱۳۵۸درگیریهای
مسلحانهشکلگرفت.روزبهروزدرگیریهاشدتیافتوشهر
تقریبادردستضدانقالبافتادوبعضیازمراکزمهمبهمحاصره
آنهادرآمد.ازجملهصداوسیما،باشگاهافسرانوپادگانکامالدر
محاصرهضدانقالببود.دراینزماننیروهایمسلحجمهوری
اسالمیسازماندهیخوبینداشــتند.چراکهارتشجمهوری
اسالمیبهخاطروجودافرادخائنتقریباسازمانشازهمپاشیده
شدهبود.سپاهپاســدارانهمنیروییبودکهتازهتشکیلشده
بودوتجربه،امکانات،اسلحهومهماتکافیبرایجنگیدندر
اختیارنداشت.ضدانقالبازاینفرصتکمالاستفادهراکردو
کامالشهرسنندجرادراختیارخودگرفتوبابیشاز۱۲هزار
نفرشهرپاوهراکامالًبهمحاصرهخوددرآورد.ازآنجاییکهکلیه
جادههایمنتهیبهشهرپاوهتوســطدشمنبستهشدهبودو
ترددازطریقآنامکانپذیرنبود،درنیمهمردادماه۱۳۵۸بنده
و۲نفردیگربایکفروندهلیکوپتر۲۱۴بهپاوهرفتیم.نیروهای
مادرپاوهکهشاملنیروهایپاسداراعزامیوبومیبودندحدودا
۱۷۰نفرمیشدندکهماهمبهجمعآنهاپیوستیم.ضدانقالببه
امکاناتزیادیکهباخودآوردهبودخیلیامیدداشتعالوهبر
آن،ازطریقکشورهایمختلفخصوصاعراقکمکتسلیحاتی
ومالیمیشدومیخواستشــهرپاوهراکاماًلبهتصرفخود
درآورد.درهمیندورانبودکهدکترچمــرانبههمراه۲نفر
ازپاســدارانبایکفروندهلیکوپترقصدفرودآمدندرمحل
هاللاحمرپاوهراداشتندکههلیکوپترمورداصابتگلولهقرار
گرفت،خوشبختانهبهآنآسیبجدیواردنشدوخلبانشجاع

آنتوانستپایینبیایدوچمرانوهمراهانشراپیادهکند....«

یگان شهادت
سردارجهروتیزاده،باشروعجنگتحمیلیدرعملیاتهای
مختلفشرکتمیکند.اوســال۱۳۶۳پسازشهادتشهید
همت،ازلشکر۲۷محمدرسولاهلل)ص(جدامیشودوبعدازآن
باحضوردرقرارگاهرمضاندرعملیاتهایبرونمرزیفعالیت
خودراادامهمیدهد.ظفر،نامعملیاتبرونمرزیاستکهدر
خاکعراقانجاممیشدوجهروتیزادهکهفرماندهییگانویژه
شهادترابرعهدهداشتهدرخاطراتشگفتهاست:»شبعملیات
ظفر۵توانستیمبهسختییکغاررانزدیکشهردرالوکپیدا
کنیم.بچههابهزورداخلاینغاریکآتشکوچکروشنکردند.
سرمایهواوحشــتناکبود؛طوریکهاصاًلنمیشدانگشت
یخزدهرارویماشهاسلحهفشارداد.همهانگشتهاوبدنهایخ
زدهبود.باشرایطخیلیسختیمواجهبودیم.ازایرانامکاناتی
مثلبادگیرولباسگرمباخودمانبردهبودیم،اماحریفسرمای
هوانمیشدند.بچههادرغارماندندونیروهایاطالعاتعملیات
رفتندبرایشناسایی.بناشدما)نیروهاییگانشهادت(زدن
دوتااز۳۶پایگاهدورشهررابهعهدهبگیریم.باقیپایگاههاراهم

بهنیروهایمعارضعراقیبسپاریم....«

زندگینامه شهدای البرز 
نمایشنامه رادیویی می شود

مدیرکلحفظآثارونشرارزشهایدفاعمقدساستان
البرزازتولیدیکمجموعهنمایشنامهخوانیرادیویی
بامحوریتزندگیشــهدایالبرزخبرداد.ســردار
سرتیپدومپاسدارابوالفضلاسالمیبااعالماینخبر
وباتأکیدبراهمیتحفظیادوخاطرهشــهدااظهار
داشت:»درزمانیکهدشمنیاهجمههایفرهنگی
قصدفریبنســلجوانراداردانتقــالارزشهای
شهدابهنســلجوانیکیازمهمترینضرورتهای
فرهنگیکشوراست.معرفیشــهدایاستانالبرزو
انتقالارزشهایآنهامهمترینهدفمادرتولیداین
مجموعهرادیوییاستکهباموضوعدفاعمقدسدر
فازنخستتاپایانسالدر۱۲قسمتتولیدوپخش
خواهدشد.اینمجموعهباهمتادارهکلحفظآثار
ونشرارزشهایدفاعمقدساستانالبرزوبارایزنیبا
ارگانهایذیربطدرحالتولیداستکهامیدواریمبا
اهتمامعواملسازندهاینبرنامهازاواسطآبانازرادیو

البرزپخششود.«

شهید گمنام در محوطه 
ثبت احوال کشور آرام گرفت

یکیازشــهدایگمنامدوراندفاعمقدسباحضور
مسئوالنکشوریدرمیدانحسنآبادتشییعودر
محوطهثبتاحوالکشــوربهخاکسپردهشد.این
شهید۱۹سالهبودهودرعملیاتکربالی۴بهشهادت

رسیدهبود.

معاونفرهنگیسپاه:
کتب صوتی، مجاهدت ها را بهتر به 
مخاطب بین المللی بازگو می کنند

مراســمرونماییوبازخوانیاز۲۲عنــوانکتابصوتیو
رادیوییباحضورمعاونفرهنگیواجتماعیسپاه،رئیس
بنیادفرهنگیروایتفتح،مدیرعاملانتشاراتروایتفتح
وجمعیازهنرمندانونویســندگانبرگزارشــد.دراین
مراســممجیدبذرافکن،معاونفرهنگیواجتماعیسپاه
بااشارهبههویتوســابقهروایتفتحدرتولیداتهنریو
فرهنگیگفت:»روایتفتحباعقبهوهویتخودشنیازیبه
بیانهایبندهوامثالبندهندارد،مسئلهروایتیکنسبتی
بابیانوبیانگریدارد.مادرحوزهمتنوروایتتوانســتیم
یکروزنهایرابازکنیممثلروایتفتح،فتوحاتیرابهدست
بیاوریمولیدرحــوزهبیانوروایتگــریهمچنانمنتظر
اتفاقهایخوبهستیموامیدواریماینآثارتولیدیبتواند
مارادراینحوزهبهجایگاههایبرتربرســاند.مقولهروایت
بابیانوگویشمقولهایجدیدونــورابرایمابازمیکند
ومیتوانیمقلههایبهتریرافتحکنیم.«معاونفرهنگی
سپاهبااشارهبهاقتضائاتامروزیجامعهوگسترشایننوع
ازتولیداتدرخارجازمرزهانیزاظهارکرد:حتماًاقتضائات
زندگیماشــینیمردمرابرایشــنیدنکتابهاترغیب
خواهدکرد؛وایننوعتولیداتبهمــاکمکخواهدکردتا
مرزگستریدرمخاطبداشتهباشیم.باقلمیکمحدودهبا
تصویریکمحدودهوباگویشهمیکمحدودهازمخاطب
ایجادخواهدشــدامادراینبینبُعدوجنبهمرزگســتری
بینالمللیاســتکهحتماًبایدبدانفکرکردزیرامخاطب
بینالمللیدراینزمینهوجودداردتابتوانیمبااستفادهاز
اینظرفیتمجاهدتهایرزمندگاندردوراندفاعمقدس،
اهتماموتالشدرزمانشیوعکرونا،مدافعانحرموحتی

زنانومادرانشهدارانشاندهیم.

مرزهای مقاومت؛ روایت جنگ های 
اسرائیل با کشورهای عربی

مجموعــهمســتند۶قســمتی»مرزهــایمقاومت«به
کارگردانیوحیدفرجیتولیدجدیدشبکهمستندسیمابا
محوریتتشکیلرژیمصهیونیستیاستکهازشبکههای
مختلفسیماپخشمیشود.فرجیکارگرداناینمستند
دربارهســوژهاینمجموعهگفت:»مرزهــایمقاومت«با
محوریتتشــکیلرژیمصهیونیســتیدرسال۱۹۴۸و۶
جنگبزرگاســتکهبیناینرژیمغاصبباکشورهای
عربیحاشیهفلسطیننظیرمصر،لبنان،سوریهواردنرخ
دادهاست.درهرقسمتازاینمجموعهیکیازاینجنگها
بهشیوهایدقیقروایتشدهواتفاقاتقبل،حینوبعداز

آنموردبررسیقرارمیگیرد.«
اینمستندسازدربارهشــیوهروایتخودمیگوید:»بخش
قابلتوجهیازتصاویراینمجموعهمستندآرشیویاست
ودرکنارآنکارهــایگرافیکینیزداریم.خوشــبختانه
توانســتیمتصاویرآرشــیویخوبیرابــامحوریترژیم
صهیونیســتیوجنگهایآنبااعــرابمنطقهگردآوری
کنیموبســیاریازتصاویریکهدرایناثردیدهمیشود،
جدیداســت.«فرجیدربارهتحقیقوپژوهش»مرزهای
مقاومت«هممیافزاید:»ساختچنینمستندینیازمند
تحقیقوپژوهشگســتردهایاســت.بهویژهآنکهپساز
اســتخراجاطالعاتازمنابعمختلف،بایــدآنهاراکنارهم
قراردادوراستیآزماییکرد.بخشعمدهایازپژوهشها،
تحقیقکتابخانهایوترجمهاطالعاتواسناداززبانهای

مختلفبود.
نویســندهوکارگرداناینمجموعهوحیدفرجیاستواز
دیگرعواملآنمیتوانبهتدوینگر:روحاهللقاسمیوعلی
عالیی،ترجمه:محمدباقراسدیومنصورکیایی،گرافیک
وموشن:علیزارعیوگویندهمتن:نویدنوروزیاشارهکرد.

خبر

معرفیمستند

خبر

زهرا راد؛ روزنامهنگاریـادداشت

به روايت تاريخ

یکی از منابع مستند مرکز اســناد و تحقیقات دفاع مقدس، ذیل عنوان حمله هواپیماهای مکث
عراقی به غرب تهران، بسیار مختصر آورده است:»در حمله هوایی ساعت ۳۵ و ۱۵ دقیقه روز 
۱۳ مهرماه ۵۹، 2فروند هواپیمای توپولف عراق به مناطق غرب تهران حمله کردند و پل کن و 

جاده کن را هدف قرار دادند. در این حمله ۳ کارگر به شهادت رسیدند و چند نفر نیز مجروح 
شدند اما به سایر نقاط تهران خسارتی وارد نشد. یکی از هواپیماهای متجاوز از قسمت بال 

هدف اصابت قرار گرفت و برای چند دقیقه دودی در آسمان دیده شد.«
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ماه عسل ایرانی
کتاب »ماه عسل ایرانی« با زیر 
عنوان خاطرات کنسول آلمان 
در تبریز )15-1914( نوشته 
»ویلهلم لیتن« را پرویز رجبی 
به فارسی برگردانده و از سوی 

نشر ماهی منتشر شده است.
ماه عسل ایرانی بیشتر یک دفتر 
خاطرات است تا یک سفرنامه. 
گزارش هــای روزانــه  ویلهلم 

لیتن، دیپلمــات آلمانی، گاهی چنان بی شــائبه و خودمانی 
می شود که گویی او را در حضور داری. لیتن در سال 191۳ در 
تهران با دوشیزه ای آلمانی ازدواج کرد. اما وقتی می خواست به 
ماه عسل برود، از سوی سفیر آلمان مأمور تأسیس کنسولگری 
این کشور در تبریز و تصدی آن شــد. و این درست زمانی بود 
که ایران روزهای بحرانی انقالب مشروطیت را از سر می گذراند 
و در چنبره  دولت های بیگانه که آتــش جنگ جهانی اول را 
برافروخته بودند، فریاد بی طرفی سرمی داد. پیداست که مولف 
کتاب مسائل ایران را به گونه ای دیده است که یک سیاستمدار 
خارجی می تواند ببیند. چون او کتاب را برای انتشار در برلین 

نوشته بود.
ویلهم لیتن )زاده 5 اوت 1۸۸۰ در سن پترزبورگ- ۲۸ ژانویه 
19۳۲ در بغداد( دیپلمات، شرق شــناس، نویسنده و مترجم 
آلمانی بود. در طول جنگ جهانی اول، در اوایل سال 191۶، او 
شاهد راهپیمایی مرگ ارامنه در امپراتوری عثمانی بود. گزارش 
او به نام مسیر وحشت منبعی در مورد نسل کشی ارامنه است. 
از سال 19۲۰ تا 19۲4 کنســول در لیباو و از سال 19۲۸ در 
بغداد و همچنین کاردار رایش آلمان پــس از برقراری روابط 

دیپلماتیک با عراق در آنجا بود.
نشر ماهی این کتاب ۳۰۲صفحه ای را به بهای 7۸هزار تومان 

منتشر کرده است.

خاطره نگاری تاریخی

تاریخ ادبیات با وجــود آنکه دولت فرانســه متقاعد شــد، حضور 
امام خمینی)ره( در فرانســه مورد تأیید دولت ایران 
است، اما شرایطی را ایجاد کرد که امام در فرانسه هم، 
از آزادی کامل برخوردار نباشد و شدیداً ایشان را تحت 
کنترل قرار داد. مرحوم سیدحاج احمد خمینی در 
نامه ای که در ۲۳مهر 1۳57برای همســرش ارسال 
کرد، به این مسئله اشاره می کند و می نویسد: »دیروز 
قریب ۲هزار پسر و دختر، در سالنی جمع شده بودند 
از سراسر اروپا، تا به سخنرانی امامشان گوش دهند که 
ناگهان نماینده ژیسکاردستن با دستی لرزان که فکر 
می کرد وارد درباری می شود و از سادگی اوضاع تعجب 
کرده بود، از رفتن ایشــان با کمال احترام جلوگیری 
کردند....«۸ با همه سختگیری ها، امام خمینی)ره( در 
فرانسه، شبانه روز کار می کرد. به گفته حاج سیداحمد 
خمینی: »روزی نبود مگر اینکه سخنرانی ای داشتند و 

یا مصاحبه و اعالمیه ای....«9

امام)ره( سخنگو ندارد!
پس از ورود امام خمینی)ره( به فرانســه، به نقل از 
مرحوم حجت االسالم اسماعیل فردوسی پور -از یاران 
امام در پاریس- عده ای از همراهان ایشــان تصمیم 
گرفتند، تا کمیته ای به نام »کمیته تصمیم گیری« 
تشــکیل دهند و در مــورد محل اقامــت، ترجمه 
اعالمیه ها، پیام ها، سخنرانی ها، مصاحبه ها، ارتباطات 
تلفنی و... تقسیم کار شود. وی در ادامه خاطره خود، 
نکته در خور توجهی را بیان می کند که نشانگر درایت 
امام)ره( است: »قرار شــد درباره کیفیت سفر امام، 
اطالعیه ای داده شود. پس از تهیه اطالعیه در مورد 
امضای آن، اختالف نظر شد که به چه عنوانی باشد؛ 

رئیس دفتر مخصوص یــا رئیس کمیته برنامه ریزی 
و...؟ موضوع با امام در میان گذاشــته شــد. ایشان 
فرمودند: نه رئیس دفتر به دنبال من ببندید، نه این 
انجمن های دیگر، من یک آخوندم، یک طلبه هم پای 
تلفن باشد، کافی اســت، هیچ یک از این چیزها الزم 
نیســت... اعالمیه مذکور نیز به عنوان اطرافیان امام 

امضا و منتشر شد.«1۰
پس از آنکه امام خمینی)ره( در نوفل لوشاتو مستقر 
شد، خبرنگاران بســیاری از کشــورهای اروپایی و 
آمریکا، برای مصاحبه به دیدار ایشان می رفتند. از آنجا 
که احتمال داشت، خبرگزاری ها برخی تحلیل های 
اطرافیان امام)ره( را به عنــوان مواضع امام)ره( تلقی 
کنند، در نوفل لوشاتو پالکاردی مبنی بر اینکه امام)ره( 
هیچ سخنگویی ندارد، نصب شده بود. با این درایت 
امام)ره(، جلوی هرگونه شبهه افکنی و سوءاستفاده 

احتمالی دشمنان گرفته شد.11

کالم آخر
می توان گفت که هجرت امام خمینی)ره( به فرانسه، 
برای رژیم پهلوی فاجعه بار بود. ســفیر وقت آمریکا 
اذعان دارد که به محض ورود رهبر انقالب اسالمی به 
پاریس: »آیت اهلل در مرکز توجه مطبوعات و محافل 
سیاسی جهان و در دسترس تلویزیون های دنیا قرار 
گرفت. چهره  عجیب و اســتثنایی این مرد روحانی 
که زیر درختی در حومه  پاریس نشســته و از هزاران 
کیلومتر دورتر با ســخنان آتشــین خود بر ضد شاه 
انقالبی را رهبری می کرد، توجه همه  جهانیان را به خود 

جلب کرده بود....«1۲
امام خمینی)ره( در مدت حضور در نوفل لوشــاتو با 
بیانات خود، همچون گذشته به افشاگری درخصوص 
جنایات رژیم پهلوی و دسیســه های استعمارگران 
پرداخت. چنان کــه در یکی از این بیانــات، آمریکا، 
شــوروی و غرب را، عامل مؤثر در تشکیل احزاب و 
جبهه های متعدد و رودررویی تــرک، فارس، کرد، 
بلوچ و ... از دوره مشروطیت به بعد در ایران می داند و 
می فرمایند: »باید بیدار بشود، نسل جوان توجه پیدا 
کند، نسل جوان به این نقشه های شیطانی دقت کند... 
این خیانت به یک ملت است که به واسطه اختالفات ما 
خنثی بشود. این حرکتی که در ایران پیدا شده... همه 
با هم همصدا باشیم... همه بگویند نه، نه محمدرضا شاه 
و نه سلسله پهلوی و نه لندن و نه آمریکا و نه شوروی، 
خودمان، اسالم، مســلمین... اگر این اتحاد را حفظ 

کردید و پیشرفت کردید، نجات پیدا کرده اید....«1۳
حضور امام خمینــی)ره( در نوفل لوشــاتو، محافل 
جهانی را متوجه ایشــان کرد و متعاقب آن، حرکت 
مردم ایران در کانون توجه قرار گرفت. از این تاریخ به 
بعد، رژیم ۲5۰۰ساله شاهنشاهی تنها 4ماه دوام آورد 
و بعد از آن، بساط حکومت پهلوی در هم پیچیده شد.
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منهرکجابروم،حرفمرامیزنم!
رهبر کبیر انقالب اسالمی در نوفل لوشاتو، زمینه ها و پیامدها

مکانت نظم در سیره عملی رهبر کبیر انقالب اسالمی
روح اهلل، واقعًا روح اهلل است!

یکی از ویژگی بــارز امام خمینی)ره( رهبــر کبیر انقالب 
اسالمی، تقید به نظم بوده است. آنچنان که امیرمؤمنان)ع( 
در نامه 47نهج البالغه به امام حسن و امام حسین)ع( و همه 
دریافت کنندگان این ســخن متذکر شــده اند: »أُوِصیکَما 
َو َجِمیَع َولَِدی َو أَْهلِی َو َمْن بَلََغُه کَتابِــی بَِتْقَوی اهلل َو نَْظِم 
أَْمِرکْم َو َصاَلِح َذاِت بَیِنکم... من شــما را و تمام فرزندان و 
خاندانم و کسانی را که این وصیتنامه به آنان خواهد رسید، 

به پرهیزگاری و نظم امور خودتان وصیت می کنم...«.
در تمامی برنامه های زندگی امام خمینی )ره(، نظم، دقت 
و وقت شناسی حرف اول را می زد. مسئله نظم و انضباط آن 
بزرگ، زبانزد عام و خاص است و از دوران جوانی، اهتمامی 
جدی بدان داشتند و سعی می کردند که فرصت های خود 
را به گونه ای مناسب تقسیم کنند تا حداکثر استفاده از آن 
را بنمایند. تقسیم اوقات ایشان به صورتی بود که دیگران 
حتی اوقات شــرعی و عادی خود را، براســاس حرکات و 
رفت وآمدهای حضرت امام)ره( تنظیم می کردند. ایشان 
بخشی از وقت خود را، به مطالعه و تحصیل علوم و بخشی 
دیگر را به تدریس و تبلیغ دین و عبادت و بندگی خداوند 
و زمانی را برای رســیدگی به اوضاع خانــواده اختصاص 
می دادند. با شــروع نهضت امام خمینــی)ره( علیه رژیم 
پهلوی، با وجود مشــغله های جدید و موانع و سختی ها، 
همچنان به انجام منظم برنامه های خود تقید داشــتند. 
نظم و وقت شناسی ایشان به گونه ای بود، که حتی اطرافیان 
امام)ره( بهت زده و شگفت زده می شدند و در خاطراتشان 
به آن اشارت برده اند. آیت اهلل شاه آبادی )استاد امام)ره((، 
نظم ایشــان را اینگونه توصیف کرده اند: »روح اهلل، واقعاً 
روح اهلل است! نشد یک روز ببینم که بعد از بسم اهلل درس 
حاضر باشــد، بلکه همیشه قبل از شــروع درس حضور 

داشته اند...«.
حجت االســالم و المســلمین دکتر عبدالکریــم بی آزار 
شیرازی که در نجف از نزدیک شــاهد احواالت امام)ره( 
بوده است، در این باره می نویسد: »در نجف اشرف من یادم 
هست، هر شب از ساعت ۸شب تا ساعت 9شب، در حیاط 
منزلشان جلوس می کردند و شاگردان و دوستان ایشان هم 
می آمدند خدمت ایشان و در این جلسه شرکت می کردند. 
سؤال می کردند و ایشان هم پاسخ کوتاه می دادند و درست 
سر ساعت 9 که می شد، ایشان برای رفتن به حرم حضرت 
امیر)ع( حرکــت می کردند. ایــن نظــم و انضباط برای 

شاگردان امام یک درس عملی بود...«.
امام در ۲4ساعت، نیم ساعت را به قدم زدن اختصاص داده 
بودند و طبق برنامه، در حیاط قدم می زدند. آیت اهلل نصراهلل 
شــاه آبادی در این باره روایت می کند: »منــزل امام)ره( 
در نجف، یک خانه کوچک 45متری بود و ایشــان برای 
قدم زدن، هر روز نیم ساعت قبل از غروب، به پشت بام رفته 
و آنجا مشغول قدم زدن می شدند، زیرا حیاط کوچک بود 

و جای قدم زدن نداشت...«.

امام تا حدی در برنامه  روزانه مقید بــه نظم بود که حتی 
مصیبتی مانند از دســت دادن فرزندشان نیز خللی در آن 
به وجود نیاورد! حجت االسالم والمسلمین حاج سیدحمید 
روحانی در خاطرات خویش، به این مسئله اذعان کرده اند: 
»ایشــان خیلی قاطعانــه در مقابل این فاجعــه بزرگ و 
مصیبت کمرشکن، ایستادگی کردند و در برنامه درس و 
نماز و مطالعاتشان، کوچک ترین تغییری به وجود نیامد. 
حتی    برادرمان حاج سید احمد آقا می گفتند: امام مشغول 
مطالعه کتابی بودند که من فکر کردم  با این ضایعه ای که 
امروز به وجود آمده و امام یــک چنین فرزند عزیزی را از 
دست    داده اند، خواه ناخواه نمی توانند درس مطالعه کنند 
و شــاید برای اینکه خودشان را ســرگرم   کنند، کتابی را 
جلوی خودشان گذاشته اند، اما بعد که دقت کردم، از روی 
نشانی که روی   کتاب گذاشتند، دیدم در یک روز حدود 

۳۰۰صفحه از آن کتاب را مطالعه کرده   بودند...«.
خانم مرضیه دباغ )حدیدچی( که در تمام مدت 4ماه در 
نوفل لوشاتو در خدمت امام)ره( بوده است، برنامه زندگی 
ایشان را اینگونه بیان می کند: »ساعات روز و شب امام)ره( 
چنان تقســیم بندی شــده بود که ما می توانستیم بدون 
اینکه امام)ره( را ببینیم، بگوییم که مشغول چه کاری اند. 
امام)ره( ساعت ۳بعد از نیمه شب از خواب برمی خاستند 
تا به برنامه های عبادی خود بپردازند و نیز برخی از اخبار 
جهان را کــه از روزنامه های خارجی ترجمه شــده بود، 
بخوانند. صبحانه را ســاعت 7صبــح می خوردند و بعد از 
صبحانه تا ســاعت 9، به کارهای مربوط به مسائل داخلی 
ایران رسیدگی می کردند. از ساعت 9تا 1۰صبح، کارهای 
شخصی مربوط به خودشــان را انجام می دادند. از 1۰الی 
1۲ظهر نیز مصاحبه و دیدارهای خصوصی داشــتند. از 
1۲تــا ۲بعدازظهر برنامه نماز و نهار بــود و بعد از آن یک 
ساعت اســتراحت می کردند. از ساعت ۳الی 5بعدازظهر، 
به کارهای مربوط به انقالب ایران، در رابطه با خودشــان، 
از قبیل اخبار و نامه های رســیده می پرداختند. از ساعت 
5بعدازظهر، نماز مغرب و عشا و رسیدگی مجدد به مسائل 
داخلی ایران ادامه پیدا می کرد، تا ساعت9شب که موقع 
شام ایشــان بود. بعد از شام تا ســاعت 11به رادیوهای 
مختلف و اخباری که قباًل ضبط شده بود، گوش می دادند 
و ساعت 11شــب می خوابیدند. نظم امام نه تنها برای من 
بلکه برای دیگران کاماًل محســوس بود. آن قدر که پلیس 
فرانسه به ما می گفت: ما حتی ســاعت های خودمان را با 

رفت وآمد امام تنظیم می کنیم...«.

نگاه

تاریخ اندیشه

یکی از مقاطع مهم در نهضت امام خمینی)ره( که 
نقش برجسته ای در ظهور انقالب اسالمی ایران 
داشت، مهاجرت ایشــان از عراق به فرانسه، در 
بازه زمانی 14مهر تا 12بهمن 1357بود. اوج گیری 
مبارزات مردم ایران، محمدرضا پهلوی را بر آن 
داشــت، تا برای در امان مانــدن از فعالیت های 
امام خمینی)ره( از رژیــم بعثی عراق بخواهد، تا 
مانع از تحرکات امام)ره( علیه رژیم پهلوی شود. 
امام خمینی)ره( زیر بار این محدودیت ها نرفت و 
در نهایت، کشور فرانسه را به عنوان محل مبارزات 
خود علیه حکومت پهلوی انتخاب کرد و طبعا در 
آنجا، بهتر توانست انقالب را رهبری کند. در مقال 
پی آمده، به چند و چون این مهاجرت و انتخاب 

کشور فرانسه به عنوان مقصد پرداخته ایم.

باید از عراق بروید!
بعد از انعقاد قــرارداد الجزایر بین ایــران و عراق در 
15اسفند 1۳5۳، طرفین پذیرفتند که همه عوامل 
منفی را، در روابط خود از بین ببرند. براســاس این 
قرارداد، حکومت پهلوی می بایست در قبال مسئله 
کردها، سیاســت حمایت آمیز خــود را کنار بگذارد 
و در عوض از دولت عراق  خواســت که فعالیت های 
مخالفان شــاه، ازجمله امام خمینی)ره( را محدود 
و از آن جلوگیــری کنــد. از این زمــان حزب بعث، 
عرصه را بر امــام)ره( و یارانش تنگ و تنگ تر کرد، تا 
جایی که پس از محاصره منزل ایشان توسط مأموران 
اســتخبارات عراق، ارتباط ایشــان با یارانش بسیار 
محدود شد و سرانجام تصمیم به خروج از عراق گرفت. 
امام خمینی)ره( دربــاره علت این تصمیم، در پیامی 
در 15مهر 1۳57متذکر شد: »مقامات عراق به من 
هشــدار دادند که به دلیل روابطی که بــا رژیم ایران 
دارند، نمی توانند فعالیت های من را تحمل کنند. من 
به آنها پاسخ دادم که اگر شما مسئولیت هایی نسبت 
به حکومت ایران داشته باشید، من هم در برابر اسالم و 
ملت ایران مسئولم و باید به وظیفه الهی و معنوی خود 
عمل کنم... .« ایشان در بخش دیگری از اعالمیه، در 
تأکید بر مطلب پیشین آورده اند: »اگر می ماندم، خود 
را در برابر ملت ایران گنهکار احساس می کردم، اما من 

نمی توانم بی تفاوت بمانم... .« 1

ممانعت از ورود امام خمینی)ره( به کویت
 امام خمینی)ره( بعد از خروج از عراق، مقصد خود را 
کشور کویت انتخاب کرد و به همراه فرزندش مرحوم 
حاج سیداحمد خمینی و چند تن از یارانش، به وسیله 
اتومبیل به سمت مرز کویت رفتند. دولت کویت، مانع 
از ورود رهبر نهضت اسالمی به خاک آن کشور شد. 
بالفاصله سفیر شاه  در کویت  از قول  یک  مقام  کویتی  
اطالع  داد: »آیت اهلل خمینی  ساعت  15به  وقت  ایران ، 
به  مرز کویت  وارد شــده، ولی  مقامات  کویتی  از ورود 
وی  جلوگیری  به  عمل  آورده اند... .« به اذعان ارتشبد 
قره باغی،  وزیر کشور وقت،  اصلی ترین عاملی که مانع 
از ورود امام)ره( به کویت شــد، فشار دولت انگلیس 
بود. آنتونی پارسونز، سفیر وقت انگلیس در ایران، در 
مالقاتی  به  قره باغی  گفته  بود: »به طوری  که  مالحظه  
کردید، وقتی  خمینی خواست  از عراق  به  کشور کویت  
برود، چون  کشور کویت  از کشورهای  دوست  نزدیک  
انگلستان  اســت ، برای  اینکه  خمینی  در همسایگی  
ایران  نتواند علیه  دولت  ایران  تحرکات  بکند، از دولت  
دوستمان  کویت  خواستیم  که  اجازه  ورود به  خمینی  

را ندهد....«۲
ابراهیم یزدی که از همراهان امام)ره( در آن سفر بود، 
نکات جالب توجهی را از شرایط آن مقطع و وضعیت 
رهبر نهضت اسالمی مردم، در خاطراتش آورده است: 
»ســپس مردی را دیدم که با جثه ای نحیف، اینجا 
روی نیمکت دراز کشیده اســت، از دنیا هیچ ندارد، 

جز یک قلم که با آن پیام خود را می نویســد و برای 
مردمش می فرستد. در آن طرف مرز، در ایران، مردی 
بر تخت سلطنت تکیه زده است که یکی از بزرگ ترین 
قدرت ها در منطقه است. رژیم شاه یکی از مقتدرترین 
حکومت های خاورمیانه اســت. شاه به برکت درآمد 
نفت و اجرای سیاست موازنه مثبت، توانسته است همه 
دولت ها و ابرقدرت ها را از خود راضی و حمایت آنها را 

جلب کند. شاه بزرگ ترین ارتش منطقه را دارد....«۳

وقتی مقصد پاریس شد
علت انتخاب کشور فرانسه، ازجمله مباحث مهم در 
انقالب اسالمی است که نقل قول های متفاوتی درباره 
آن وجود دارد. ابراهیم یزدی در کتاب خود، پیشنهاد 
اصلی برای هجرت امام)ره( به پاریس را، به خویشتن 
نسبت می دهد و علت این پیشنهاد را، به دلیل سال ها 
حضور وی در کشورهای غربی و آشنایی با شرایط آن 
کشورها و داشتن اطالعات وسیع، عنوان می کند. با 
این حال مرحوم حجت االسالم سیداحمد خمینی، 
فرزند امام خمینی)ره(، در رد این ادعاها می گوید: »من 
صریحاً بیان می کنم که امام خود تصمیم به هجرت 
گرفتند و هیچ کــس در رفتن امام خمینی به پاریس 
دخالتی نداشت. فقط من پاریس را در آن شب عنوان 
کردم که ایشان پذیرفتند... اگر کسی مدعی است که 
آقای خمینی را به پاریس آورده  یا برده است... دروغ 
محض است... هیچ کس از هجرت ایشان به جز من و 

چند نفر از دوستان معمم نجف، خبری نداشت.«4
همچنین امام خمینی)ره( در وصیتنامه  خود تأکید 
می کند کــه انتخاب پاریس به توصیــه هیچ فردی 
نبوده و صرفاً ایشــان پس از مشــورت با فرزندشان 
حاج سیداحمد خمینی، این تصمیم را گرفتند: »از 
قرار مذکور بعضی ها ادعا کرده انــد که رفتن من به 
پاریس به وسیله آنان بوده. این دروغ است. من پس 
از برگرداندنم از کویت، با مشــورت احمد، پاریس را 
انتخاب نمودم، زیرا در کشــورهای اسالمی احتمال 
راه ندادن بود، چرا که آنان تحت نفوذ شاه بودند، ولی 

پاریس این احتمال نبود....«5

پاسخ امام)ره( به هشدار کاخ الیزه
هجرت امام خمینی)ره( و همراهانش به فرانسه، بدون 
اطالع دولت این کشور و به صورت غیرمنتظره صورت 
گرفت. در زمان ورود به این کشــور، ژیسکاردستن 
)رئیس جمهور فرانســه( در برزیل به سر می برد. از 
همان شب اول ورود امام)ره( به پاریس، نمایندگانی 
از کاخ الیزه به دیدار ایشــان رفتنــد و گفتند: »حق 
ندارید کوچک ترین کاری انجــام دهید....« امام)ره( 
به آنها چنین پاسخ داد: »ما فکر می کردیم اینجا مثل 
عراق نیست، من هر کجا بروم حرفم را می زنم، من از 
فرودگاهی به فرودگاه دیگر و از شهری به شهر دیگر 
سفرمی کنم، تا به دنیا اعالم کنم که تمام ظالمان دنیا 
دستشان را در دست یکدیگر گذاشــته اند، تا مردم 
جهان صدای ما مظلومان را نشنوند، ولی من صدای 
مردم دلیر را به دنیا خواهم رساند، من به دنیا خواهم 

گفت که در ایران چه می گذرد... .«۶
گرچه دولت فرانسه تمایلی به حضور امام)ره( در این 
کشور نداشت، اما به گفته سولیوان، سفیر وقت آمریکا 
در ایران، جعفر شریف امامی نخست وزیر ایران معتقد 
بود: »]امــام[ خمینی به محض ورود بــه پاریس، از 
خاطره ها محو و فراموش خواهد شد... .« پیر سالینجر، 
روزنامه نگار و سیاستمدار آمریکایی که در آن روزها 
حوادث ایران را دنبال می کرد، در مورد علت عدم اخراج 
امام)ره( از پاریس می نویسد: »ورود آیت اهلل خمینی به 
پاریس، هم فرانسوی ها و هم آمریکایی ها را بهت زده 
کرد! به مجرد آنکه ژیسکاردستن به فرانسه بازگشت، 
دستور اخراج آیت اهلل را صادر کرد، ولی شب پیش از 
شبی که بنا بود امام کشــور را ترک کند، از کاخ شاه 
تلفنی به کاخ الیزه شد و سخن گویی با لحنی عصبانی از 
طرف شاه، درخواست نمود که آیت اهلل را تبعید نکنید، 

ما در تهران با شورش مردم روبه رو خواهیم شد.... «7

 امام خمینی)ره( در حال اقامه نمازجماعت 
در دوران اقامت در نوفل لوشاتو

مریم صادقی پری
روزنامه نگار گزارش

ازهمــانشــباولورودامــام)ره(بــه
پاریس،نمایندگانیازکاخالیزهبهدیدار
ایشــانرفتنــدوگفتنــد:»حــقنداریــد
کوچکتریــنکاریانجــامدهیــد....«
امام)ره(بــهآنهاچنینپاســخداد:»ما
فکرمیکردیماینجامثلعراقنیست،
منهرکجابرومحرفمرامیزنم،مناز
فرودگاهیبهفرودگاهدیگروازشــهری
بهشــهردیگرســفرمیکنــم،تابــهدنیا
اعالمکنمکهتمامظالماندنیادستشان
رادردستیکدیگرگذاشتهاند،تامردم
جهانصــدایمــامظلومانرانشــنوند،
ولــیمــنصــدایمــردمدلیــررابــهدنیــا

خواهمرساند...«
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فاطمه موسوی؛ تاریخ پژوه

آزادی و خیانت به آزادی
کتــاب »آزادی و خیانــت به 
آزادی« نوشــته »آیزایا برلین« 
را عزت اهلل فوالدوند به فارســی 
برگردانده و از سوی نشر ماهی 
منتشر شده اســت. این کتاب 
ســخنرانی های مشــهور یکی 
از دقیق ترین متفکــران عصر 
حاضر اســت. آیزا برلین در این 
کتاب راجع به خود آزادی بحث 

می کند. مســئله ای که امروز حتی به لحــاظ مفهومی پر از 
مناقشه است. این یکی از مهم ترین کتاب های تاریخ ایده ها 
در آثار برلین است. این سخنرانی ها از بسیاری از نوشته های 
بعدی وی واضح تر اســت و بســیار قانع کننده است. برلین 
متقاعد شده بود که با وجود تمجید از آزادی، روشنگری در 
واقع با آن دشــمنی دارد و ضد روشنگری زمینه های فکری 
قوی تری برای دفاع و گســترش آزادی ارائه می دهد و حتی 
کسانی که با این تشــخیص تفکر مدرن مخالفند باید با آن 
روبه رو شوند. آیزایا برلین )۶ ژوئن 19۰9 - 5 نوامبر 1997( 
فیلسوف سیاسی، اندیشه نگار و نظریه پرداز سیاسی و استاد 
دانشگاه و جستارنویسی بریتانیایی بود. آوازه اش در بیشتر 
عمر مرهون گفت وگوهای مهم و درخشان، حمله به تحجر، 
تعصب و تندروی سیاسی و نوشــته های قابل فهم در زمینه 
تاریخ اندیشه هاست. آیزایا برلین با اینکه مانند اکثر فیلسوفان 
سیاسی قرن بیستم مهاجر بود، اما در مقایسه با افرادی چون 
هانا آرنت، هربرت مارکوزه، فریدریــش فون هایک و کارل 
پوپر، در سنین پایین تری )چهار سالگی( به کشوری که وطن 

بعدی اش شد، وارد شد.
نشــر ماهی این کتاب ۲۶4صفحه ای را به بهای 11۰هزار 

تومان منتشر کرده است.

همنام
رمان »همنام« نوشته: »جومپا 
الهیری« را بــا ترجمه »گیتا 
گرکانی« نشــر ماهی منتشر 
کرده است. این رمان، نخستین 
بار در سال ۲۰۰۳به انتشار رسید. 
الهیری در این رمان جذاب، به 
شــکلی عمیق تر و کامل تر به 
تم هایی می پــردازد که باعث 

شدند اثر قبلی اش، »مترجم دردها« به موفقیت های فراوانی 
برسد: تجربه  مهاجرت، تضاد فرهنگ ها، مشکالت خو گرفتن 
با محیط جدید و از همه گزنده تــر، ارتباطات درهم تنیده  
نسل ها. الهیری دوباره در این رمان، مهارت کم نظیر خود 
را در خلق جزئیاتی نشان می دهد که کلید ورود به دنیایی 
پر از احساسات و عواطف اند. رمان همنام، داستان مهاجرت 
خانوده  گانگولی از کلکته به آمریکا را روایت می کند. آشوک 
و آشیما گانگولی به کمبریج ماساچوست می روند. آشوک 
خیلی راحت تر از همســرش می تواند با محیط جدید خو 
بگیرد. زمانی که پسر این زوج به دنیا می آید، آنها تصمیم 
می گیرند نام نویســنده ای روس را برای او انتخاب کنند. 
گوگول گانگولی حاال فقط می داند که میراث خانوادگی و 
البته اسم عجیبش، تنها مایه  رنج او بوده اند. جومپا الهیری 
با نام نیالنجانا سودشــنا )زاده 11 ژوئیه 19۶7 در لندن( 
نویســنده آمریکایی هندی تبار است. الهیری با نخستین 
اثرش، مجموعه داســتان مترجم دردهــا )1999(، برنده  
جایزه ادبی پولیتزر در سال ۲۰۰۰ شد. همچنین نخستین 
رمان او به نام همنام )۲۰۰۳( در ساخت فیلمی به همین نام 
در سال ۲۰۰7 مورد اقتباس قرار گرفت. نشر ماهی این کتاب 
۳7۰صفحه ای را به بهای 95هزار تومان منتشر کرده است.
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نشان داده، شاید بیشتر از این جهت باشد که خشکی 
و بی عاطفگی فضای آنها را ســخت تحت تأثیر قرار 
داده و همین امر باعث شــده، آنها به اشعار موزون و 
لطیف و مهربانانه موالنا اقبال نشان دهند. هرچند که 
می دانیم، شناخت آنها از موالنا سطحی است. چون 
شناخت عمیق، شناخت اندیشه های اوست که همه 
ریشه در قرآن و روایات دارد. ما نمی خواهیم مولوی 
را با همان شناسنامه ظاهری اش معرفی کنیم؛ کاری 
که هرکسی می تواند بکند و در این سطح او را بشناسد 
اما مولوی از این جهت فخر به دیگران پیدا می کند 
و اعزاز و اکرام می شــود که می خواهیم مولوی را با 
اندیشه گرانسنگ اش بشناسیم که می خواهد آدمی 
را از زمین به آسمان سوق دهد. موالنا این کار را با کنار 

هم قرار دادن عقل و عشق انجام می دهد.
شالویی درباره چگونگی معرفی مولوی به نسل امروز 
متذکر شد: برای نسل امروز ما که بیش از هر زمانی به 
چنین معارف و اندیشمندانی نیاز مبرم دارند، معرفی 
این مفاخر ضــرورت باالیی دارد. اگــر آنها حافظ و 
سعدی و موالنا را بشناسند، به سراغ دیگران نخواهند 
رفت. لذا وظیفه ماست که افکار و اندیشه های افرادی 
مثل موالنا را چنان ســاده کنیم و کلمات و عبارات 
سنگین را از آنها دربیاوریم تا معانی و مفاهیم اشعار او 
برای آنها آسان و قابل فهم شود. خداوند هم در قرآن 
به پیامبرانــش گفته که با زبان مردم با آنها ســخن 
بگویید. بنابراین این وظیفه ماســت که اسباب این 
ارتباط را سهل تر و راحت تر کنیم. شاید اگر جوانان ما 
بفهمند مولوی داریم، اقبالی به شکسپیر و گوته و... 
نشان ندهند و اگر جایی به دنبال گمشده ای باشند، 

دریابند که این گمشده همین جاست.

موالنا و ارتباط با سیاست
در نشســت اول این همایش، مهدی محبتی درباره 
نحوه ارتبــاط موالنا با قدرت و سیاســت عصر خود 
گفت: درباره نوع ارتبــاط موالنا با قدرت زمانه خود، 
3نگره در میان محققان وجود دارد؛ عده ای قائل به 
ارتباط مستقیم او با قدرت و عده ای دیگر معتقد به 
عدم کنش سیاسی مستقیم او هستند. گروه سوم هم 
فعالیت او را خنثی و بی توجه به روزگار می دانند. به 
زعم گروه اول، نحوه سلوک مولوی، عماًل نفی قدرت 
است. چراکه او می گوید عالم همه کف اوست و معتقد 
است در جهانی غرق اســت که همه غرق در اوست. 
مریدان موالنا که طرفدار این نگره هستند، معتقدند او 
آنقدر غرق در جهان خود است که اصالً امور سیاسی را 
نمی بیند. عده ای دیگر می گویند موالنا با عوامل قدرت 
ارتباط دارد. کاماًل متوجه سیاســت است و خیلی 
زیرکانه نحوه اندیشــه و عمل خود را به آنها منتقل 

می کند. به اعتقاد آنها، مولــوی نمی خواهد مقهور 
زمانه خود باشد. اما ما باید این پرسش را مطرح کنیم 
که اگر مثنوی معنوی یک مدحیه بود، آیا می توانست 
قدرت ماندگاری خود را تا امروز حفظ کند؟ مسلماً 
خیر. بنابراین ما نباید مولوی را با این چند نگره ای که 
در مقاله ها و کتاب ها هست ببینیم. موالنا حرف هایی 
از جنس فرازمان زده اســت و دلیل ماندگاری او هم 
همین است. بنابراین درست نیست که او را مقهور این 

باورها و نگره ها کنیم.

شخصیتی مناقشه برانگیز
نجمه دری، ســخنران بعدی این نشست برخی از 
دالیل مناقشه بر ســر موالنا را با ذکر ویژگی هایی از 
شــخصیت و زندگی او روشن و تصریح کرد: ماهیت 
و شــکل زندگی موالنا و حتی شخصیت او به نحوی 
است که گویی این مناقشه ها را می طلبد. چند عامل 
باعث شده که مولوی ویژگی هایی داشته باشد که بر 
سر او مناقشه شود. نخستین مورد، ویژگی شخصی 
خود موالناست. باتوجه به کلیدواژه هایی که در اشعار 
او وجود دارد، مولوی شــخصیتاً فردی اســت که با 
واژه هایی چون بی مکانی، شوریدگی، بی قیدی، بدون 
دغدغه شهرت بودن و... مشخص می شود. مولوی با 
اینکه موزون ترین اشعار را دارد اما دلش نمی خواهد 
چیزی او را به قید بکشــاند و در چارچوب باشــد. 
حرف های مولوی، الزمان و المکان اســت. همین 
ویژگی تقیدناپذیری مولوی، باعث شده 7قرن کسانی 
بیایند و از او و اثرش اســتفاده کنند. دومین مورد، 
ماهیت آثار او اســت. محتوای مثنوی و فیه مافیه و 
دیوان شمس که افراد مختلف می آیند و در آن حرف 
می زنند که موالنا می خواهد بگوید این چندگانگی ها 
وجود ندارد و همه یکی هستند. مورد سوم، ماندگاری 
اثر اســت. وقتی آثار مولوی مثل مثنوی مدام تداوم 
دارنــد و نه تنها در ایران، بلکــه در جاهای دیگر هم 
مدام بازتولید می شوند، خود اثر این ظرفیت را دارد 
که چندگانگی و چندصدایی ایجاد کند. مورد بعدی 
مربوط به فرقه مولویه است که امروز بخشی از صنعت 
توریسم ترکیه به آن برمی گردد. ترکیه به این فرقه 
میدان داده تا جایی که مولویه سراسر جهان، سالی 
یک بار در ترکیه جمع می شوند و مراسم آیینی خود 

را برگزار می کنند. 
او با اشــاره به کم کاری های ما در زمینه نشان دادن 
اهمیت موالنا در کشور، خاطرنشان کرد: باید ببینیم 
در این 8، 7 قرن چه بالهایی بر سر مولوی آمده است و 
مولوی در کدام بخش ها همچنان پررنگ مانده است. 
باید ببینیم در گذر زمان نحوه مواجهه کشورهایی 
که قصد مصادره مولوی را دارند، بــا او چگونه بوده 

جوانان گمشده شان را در موالنا خواهند یافت
در همایش بزرگداشت موالنا مطرح شد

 چاپ دوم 
»دستکاری در رسانه های اجتماعی«

کتــاب »دســتکاری در 
رسانه های اجتماعی« که 
با موضوع مکانیســم های 
دســتکاری و فریب افکار 
عمومــی در شــبکه های 
اجتماعی از سوی انتشارات 
روزنامه همشــهری چاپ 
شده بود، به چاپ دوم رسید. 
این کتاب نوشته محققان 
دانشگاه آکسفورد و با ترجمه 
عبــاس رضایــی ثمرین، 

روزنامه نگار و رسول صفرآهنگ پژوهشگر علوم سیاسی منتشر 
شده است. این کتاب در سال ۲۰۱۹ در قالب یک پروژه تحقیقاتی 
فراملیتی در مؤسسه تحقیقات اینترنت دانشگاه آکسفورد نوشته 
شده و به یکی از مهم ترین مســائل مبتالبه جامعه امروز یعنی 
دستکاری واقعیت در شبکه های اجتماعی از طریق به کارگیری 
فرایندهای خودکار و حساب های جعلی می پردازد. در این پروژه 
تحقیقاتی، پژوهشگرانی از کشــورهای مختلف روند دستکاری 
در رسانه های اجتماعی را در ۹ کشــور مختلف بررسی کرده و 
مقاله های جداگانه درباره هر یک از کشورها نوشته اند. در هر یک از 
این مقاله ها، فضای کلی رسانه های اجتماعی، گروه های ذی نفع و 
فعال، جریان سازی های دروغین و نهایتاً تأثیر این جریان سازی ها 
در رویدادهای سیاسی و اجتماعی کشورهای هدف مطالعه به دقت 
بررسی شده است. روسیه، اوکراین، کانادا، لهستان، تایوان، برزیل، 
آلمان، آمریکا و چین کشــورهایی هستند که در این کتاب روند 
»پروپاگاندای رایانشی« در آنها از طریق پایش فضای رسانه های 
اجتماعی و بررسی رویدادهای خاص سیاسی و اجتماعی مطالعه 
شده است. پروپاگاندای رایانشی اصطالحی است که در این کتاب 
دستکاری افکار عمومی در بستر اینترنت و شبکه های اجتماعی 

را توضیح می دهد.
این نوع پروپاگانــدا به عنوان یک روش ارتباطی، به اســتفاده از 
الگوریتم ها، فرایندهای خودکار و عوامل انســانی برای مدیریت 
فضای کلی رسانه های اجتماعی یا توزیع اطالعات گمراه کننده از 
طریق این پلتفرم ها اطالق می شود. به عنوان بخشی از این فرایند، 
نرم افزارهای خودکار مثل روبات ها برای دستکاری افکار عمومی 
طیفی گسترده از پلتفرم ها و شــبکه های درون اینترنت به کار 
می روند. این نرم افزارها با شرکت در گفت وگوهای آنالین یا پاسخ 
دادن به کاربران دیگــر، در حقیقت رفتار کاربران واقعی را تقلید 
می کنند. با این روش از آنها در رسانه های اجتماعی برای تقویت یا 
سرکوب پیام های سیاسی خاص استفاده می شود. در این کتاب که 
یکی از مهم ترین کتاب ها در حوزه مطالعات رسانه های اجتماعی در 
جهان به شمار می رود، روند مداخله قدرت های داخلی و خارجی 
از طریق پروپاگاندای رایانشی در رویدادهای سیاسی مهم چون 
انتخابات سال ۲۰۱۶ آمریکا، انقالب یورومیدان اوکراین، پرونده 
فساد دولتی بزرگ در برزیل موسوم به »فساد کارواش« و موارد 

متعدد دیگر کاوش و بررسی شده است.
سرپرســت نویســندگان کتاب »دســتکاری در رسانه های 
اجتماعی« ساموئل سی.وولی و فیلیپ ان.هاوارد از پژوهشگران 
برجســته حوزه مطالعات اینترنت و هوش مصنوعی هستند 
که پیش تر مقاله ها و کتاب های فراوان در این زمینه منتشــر 
کرده اند. مترجمان کتاب هم عباس رضایی ثمرین، روزنامه نگار 
و پژوهشگر رسانه و رسول صفرآهنگ، پژوهشگر علوم سیاسی 
هســتند. از رضایی ثمرین پیــش از این ۲ کتــاب »چگونه با 
خبرنگاران مصاحبه کنیم« و »ارتباطات بحران در رسانه های 
اجتماع« در انتشارات ثانیه به چاپ رسیده است. چاپ دوم کتاب 
3۶۶ صفحه ای »دستکاری در رسانه های اجتماعی؛ پروپاگاندای 
رایانشی«، کمتر از ۹ ماه پس از چاپ اول آن، از سوی انتشارات 
همشهری در شمارگان 3۰۰ نسخه با قیمت ۱۵۰ هزار تومان 

منتشر و روانه پیشخوان کتابفروشی ها شده است.

تحریف باوری پیش و پس از قرآن
نشــر نی کتــاب »تاریخ 
تحریف باوری در اسالم« 
اثر محمدعلی طباطبایی 
را در ۵۵۵ صفحه و بهای 
۲۲۰هزار تومان منتشــر 
کرده است. در قرون جدید 
ف بودن کتب  باور به محرَّ
مقدس یهودی مسیحی 
چنــان فراگیر شــده که 
ممکــن اســت صحبت 
درباره اینکه این باور هم، 
مثل بسیاری دیگر از باورها 

و انگاره ها، تاریخی پرفراز و نشــیب و متفاوت از آنچه امروز 
می شناسیم داشته است، عجیب به نظر برسد.

نویسنده در این کتاب نشــان می دهد که مسلمانان در قرون 
نخستین درباره این موضوع چگونه می اندیشیده اند و چطور 
در گذر زمان و بــر اثر تحوالت فرهنگی، سیاســی و کالمی 
خاصی که در قرن سوم هجری در عالم اسالم رخ داد، باورهای 
اولیه مسلمانان در این زمینه دستخوش تغییر و تحوالتی شد 
که نهایتاً پس از ۲ قرن، یعنی در قرن ۵ هجری، این انگاره را 
به صورتی که ما امروز می شناســیم شکل داد. کتاب شامل 3 
بخش به ترتیب با این عناوین اســت: »تحریف باوری پیش از 
قرآن«، »تحریف باوری در قرآن« و »تحریف باوری در دوران 
پساقرآنی«. بخش اول شامل ۲ فصل با این عنوان هاست:»تاریخ 
انگاره تحریف بایبل در دوران پیشاقرآنی: گزارش توصیفی« 
و »مسئله تأثیرپذیری قرآن از تحریف باوران پیشین: تحلیل 
تاریخی«. بخش دوم کتاب نیز شــامل 3فصــل به ترتیب با 
این عناوین اســت: »کشف جایگاه کراســه های پیشین در 
جغرافیای معناشــناختی قرآن«، »معناشناســی کتاب در 
قرآن« و »معناشناسی تحریف در قرآن«. در نهایت بخش سوم 
کتاب نیز 3 فصل دارد: »تاریخ انگاره تحریف بایبل در مجادالت 
مسیحی - اسالمی«، »تحریف باوری در احادیث اسالمی« و 
»تحریف باوری در تفاسیر متقدم«. کتاب مقدمه مفصلی در 
شرح مفاهیم کلیدی این پژوهش و همچنین رویکرد و روش 

نویسنده در تحلیل تاریخ و نگاه به حدیث دارد.

 امیرحسین مدرس
راوی داستان شما

برنامــه فرهنگــی »بــه 
تــوان هفت« بــا اجرای 
مــدرس  امیرحســین 
راهی آنتن می شــود. »به 
توان هفــت« عنوان یک 
برنامه فرهنگی است که با 
شروع فصل پاییز از رادیو 
صبا پخش می شــود. این برنامه با محوریت روایت و 
قصه گویی با موضوع فرهنگ عامه با اجرای امیرحسین 

مدرس پخش می شود.
مژگان فرزین، تهیه کننده و بازیگر این برنامه گفت: 
داستان برنامه »به توان هفت« از یک عطاری جادویی 
شروع می شــود که به خانم جون برنامه ارث رسیده 
اســت. در این برنامه خانم جون بنا به خواســته ها و 
گرفتاری ها چای و جوشــنده درست می کند و برای 
شما که مخاطب ما هستید می فرستد. شاید این چایی 
که می خورید از همون چایی ها باشــد. برای همین 
است که خیلی می چسبد. در ادامه از زبان امیرحسین 
مدرس داستان زندگی یک نفر را می شنویم که چایی 
و قصه اش با هم گره خورده و در تکمیل داستان بخشی 
از یک فیلم را می شنویم که داستانش شبیه ماست؛ 
انگار برای برنامه ما ساخته  شده است. در این برنامه 
داستان به داستان امید می گیریم تا توانمان زیاد شود 

و »به توان هفت« می رسیم، برای فردا و فرداها.
»به توان هفت« از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱3:3۰ 
به تهیه کنندگی مژگان فرزین و اجراي امیرحسین 

مدرس پخش می شود.

درگذشت فیلسوف فرانسوی
برونو التور، فیلسوف و جامعه شناس 
شــهیر فرانســوی در 7۵ ســالگی 
شنبه شــب در پاریس درگذشــت. 
التور یکی از بزرگ ترین روشنفکران 
معاصــر فرانســوی و از چهره های 
 اندیشه بوم شناختی بود. التور برنده 
جایــزه هولبرگ در ســال ۲۰۱3 و 
جایزه کیوتو در سال ۲۰۲۱ برای همه کارهایش، روشنفکری 
غیرقابل طبقه بندی بود که به تحقیقات میدانی توجه داشت. این 
نظریه پرداز فرانسوی در زمینه علم، فناوری و سیاست، در خط 
مقدم توسعه و بسط نظریه شبکه کنش و ظهور مطالعات علم و 
فناوری در اروپا قرار داشت و بسیاری از مفاهیم مورداستفاده او، 

کاربردهای فرارشته ای و میان رشته ای یافته است.
التور از ۱۹8۲ تا ۲۰۰۶ استاد مدرســه عالی معدن پاریس 
و سپس از ۲۰۰۶ استاد ســیانس پو پاریس بود. او همچنین 
به عنوان استاد فلسفه قاره ای در مدرسه اقتصاد لندن تدریس 
می کرد. شــهرت او برای کتاب های زندگی آزمایشگاهی، ما 
هرگز مدرن نبوده ایم و علم در عمل است. التور در سال۲۰۲۱ 
و به دنبال بحران کوویدـ  ۱۹ به خبرگزاری فرانسه گفته بود 
که بحران هــای تغییرات آب و هوایــی و همه گیری به طرز 
وحشــیانه ای مبارزه بین طبقات جغرافیاییـ  اجتماعی را 
آشکار کرده و سرمایه داری گور خودش را کنده است. اکنون 

بحث ترمیم است.
کتاب های »ما هیچ وقت مدرن نبوده ایم« )نشر علم، ۱3۹3( 
و »رویارویی با گایا  « )نشر علم  ، ۱3۹۹( با ترجمه رؤیا منجم، 
»کجا فرود بیاییم؟ جســتاری در اقلیم شناســی سیاسی« 
)فرهنگ معاصر  ، ۱3۹۹( با ترجمه عبدالحسین نیک گهر و 
»پایان جامعه، آغاز جمع: مقاالتی درباره اندیشه برونو التور« 
)دانشگاه باقرالعلوم)ع(،    ۱3۹۹( ترجمه گروهی کتاب هایی 

است که از التور به فارسی درآمده است.

 داوران چهاردهمین سوگواره 
هنر عاشورایی

کاظم چلیپا، حســن روح االمین و مرتضی گودرزی دیباج 
به عنوان داوران بخش نقاشــی ســوگواره هنر عاشــورایی 
معرفی شدند. کاظم چلیپا، متولد ۱33۶ در تهران است. وی 
تحصیالت خود را در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس نقاشی 
از دانشگاه های تهران و تربیت مدرس و دکتری پژوهش هنر 
از دانشگاه شاهد به اتمام رســاند. چلیپا طی سال ها فعالیت 
و خلق آثار هنــری در مجامع علمی هنری، جشــنواره ها و 
رویدادهای هنری نیز همواره حضوری فعال داشــته است. 
همچنین مرتضی گودرزی متولد ۱3۴۱ بروجرد اســت که 
مدرک دکتری فلســفه هنر، فوق لیسانس نقاشی، لیسانس 
نقاشی و دیپلم اقتصاد اجتماعی را اخذ کرده است. وی عضو 
هیأت علمی دانشگاه سوره، محقق و پژوهشگر هنری، ریاست 
مؤسســه مطالعات و پژوهش های ایران، رئیس پژوهشگاه 
فرهنگ و هنر اسالمی از ۱38۱، ســردبیر مجله تخصصی 
بیناب از ۱38۲، رئیس مرکز هنرهای تجسمی از ۱388 بوده و 
مقاالت متعددی در زمینه هنر به چاپ رسانده است. گودرزی 
دیباج در زمینه های تخصصی هنر ازجمله نقاشی، فلسفه هنر، 
نقد هنر و تاریخ هنر فعالیت می کند. وی در جشنواره هنرهای 
تجسمی، بی ینال نقاشی تهران و نمایشگاه بین المللی طراحی 
تهران افتخاراتی را کسب کرده است. حسن روح االمین متولد 
سال ۱3۶۴ فارغ التحصیل دانشکده هنر دانشگاه شاهد است. 
وی پایان نامه اش درباره موضوع عاشورای حسینی است، به 
همین علت بیشترین تابلوهایی که تاکنون کشیده، مضمون 
عاشورایی دارد. وی در سال ۹8 جایزه چهره سال هنر انقالب 
را کســب کرده و به عنوان برگزیده مسابقه بین المللی ادیان 

توحیدی شناخته شده است.
چهاردهمین سوگواره هنر عاشــورایی ۲۵ مهر ۱۴۰۱ در 

تهران و 3۱ استان کشور برگزار خواهد شد.

یـاد

تجسمي

پیشخوان

صدا

رسانه

است. چه زمان هایی از او استفاده کرده اند و برای چه 
مقاصدی. متأسفانه ما در این زمینه کارنامه خیلی 
درخشانی نداریم. ما طی ۱۵۰سال گذشته چه کاری 
کرده ایم برای اینکه نشان دهیم مولوی برای ماست، 
زنده است و حرف برای گفتن دارد. تالش های انجام 
شده در مورد موالنا، بسیار ناچیز است و اصاًل در شأن 
مولوی نیست. همه می دانیم که مولوی مصادره شدنی 
نیست ولی وقتی ادعا می کنیم مولوی برای ماست، 
باید عاقبتی هم برای آن اندیشه و برنامه هایی تدارک 
دیده شــود که برگزاری چنیــن همایش هایی هم 

تلنگری است برای برنامه ریزان.

ضرورت نشان دادن شعر شیعه
در بخش پایانی این برنامــه مرتضی رضوانفر درباره 
طرح ثبت مفاخر فرهنگی در یونسکو به ایراد سخن 
پرداخت و اذعان کرد: متأســفانه در مورد ثبت آثار، 
اطالعات خیلی غلطــی در جامعه وجود دارد. اینکه 
مثاًل گفته می شود ترکیه، موالنا یا قزاقستان، فارابی 
را به نام خود ثبت کرده اند. ما اصاًل در یونسکو لیستی 
به نام مفاخر و شخصیت ها نداریم و کسانی که با این 
موضوع آشنا نیستند، آن را بر سر زبان ها می اندازند. 
هرچند که در این مورد، رسانه ها هم دخیل هستند 
و با دادن جو خبری، باعــث جذابیت خبر و خواندن 
هرچه بیشتر آن می شوند. هر کشوری می تواند هر 
اثری را که در کشــور خود دارد، ثبت جهانی کند و 
هیچ تعجیل زمانی ندارد که کشــوری بخواهد آن 
را زودتر ثبت کند. او با اشــاره به گستره وسیع زبان 
فارسی در منطقه و دیگر کشــورها، افزود: ازجمله 
مواردی که می توان برای گستره وسیع زبان فارسی 
مثال زد، کتیبه هایی است که بر سردر برخی کاخ ها 
و عمارت ها در کشورهای مختلف زده شده است. » 
گشاده باد به دولت، همیشه این درگاه، به حق اشهد 
ان ال اله اال اهلل« عبارتی است که در کتیبه های ورودی 
بناهای تاریخی بسیاری از کشــورها ازجمله ایران، 
آذربایجان، افغانستان، ازبکســتان، پاکستان، هند، 
روسیه، ترکیه و... زده شده است. بنابراین نمی توانیم 
بگوییم زبان فارسی فقط متعلق به ماست بلکه زبان 
منطقه ای و حتی جهانی اســت.  عضو هیأت علمی 
پژوهشــگاه میراث فرهنگی درباره تالش بعضی 
کشورها برای فارسی زدایی در منطقه متذکر شد: 
اگر قباًل اینطور بود که عارف اگر به زبان فارسی شعر 
نمی گفت، رسمیت پیدا نمی کرد و یا اینکه نیکلسون 
روی مثنوی و به نام فرهنــگ ایرانی کار می کرد، 
امروز شرایط فرق می کند. امروز عرب ها علیه ایران 
هزینه می کنند و خیلی از اندیشــمندان برای آنها 
کار می کنند. از جیرفت و شهر سوخته ما، اشیای 
تاریخی ما را می دزدند و به نام خود ثبت می کنند. 
یا در کشورهای ترک زبان شورایی با ۱۴جمهوری 
شــکل گرفته و چندین دانشــگاه با آنها همکاری 
می کنند و افراد را جذب می کنند تا بتوانند درباره 
فرهنگ ترک، اسنادی را تولید و ارائه کنند. به قول 
یونسکو دعوای آینده، دعوای هویت است. یونسکو 
معتقد است جهانی شــدن با آثار بی هویت کردن 
خود باعث شده افراد برای دیده شدن تالش کنند. 
امروز در برخی کشــورها و برخی جریانات عربی و 
ترکی، برای فارسی زدایی ســتاد و نشست برگزار 
می شــود و برای آن هزینه های بسیاری می شود. 
ســوگیری هایی برای حذف نام ایران وجود دارد. 
اگر ما به فکر نباشیم، اتفاقات ناگواری خواهد افتاد. 
در آسیا، قفقاز و خاورمیانه، شعر فارسی، شعر دین 
محسوب می شود؛ یعنی همانطور که شعر فارسی، 
شعر دربار و تصوف و عرفان بوده، ادبیات مذهبی هم 
با شعر فارسی در منطقه عجین است. اما متأسفانه 
چند دهه است، شعر فارسی از مساجد حذف شد. 
درحالی که هرجای جهان که می رویم، شعر فارسی 
نماینده تشیع اســت ولی ما خود، آن را از مساجد 
حذف کرده ایم. کتیبه اشــعار معروف محتشــم 
کاشانی از برمه تا زنگار آفریقا و قفقاز، همه جا دیده 
می شود ولی امروز کتیبه های ما همه با چاپ عراقی 
شده است. این بد نیست ولی چرا ما نباید شعر شیعه 

خود را روی نشان خود داشته باشیم.

پـیروی از قانون دل

مکث
در ادامه، فرزانه اعظم لطفی درباره سوامی بهوپت رای بیراگی، شاعر برجسته هندوستان به ایراد 
سخن پرداخت و اظهار داشت: سوامی بهوپت رای بیراگی، یکی از شخصیت های بسیار بزرگی 
است که در دربار اکبرشاه در هندوستان، به عنوان شاعر درباری فعالیت می کرد. در قرن15 و در 
دوره عصر طالیی هندوستان، هرکسی که زبان فارسی و فرهنگ ایرانی را می دانسته، جزو مفاخر 
محسوب می شده است. او کسی بود که به زبان فارسی آشنایی کامل داشت و توانست به همین 
زبان با اقتباس از موالنا اشعار پرباری بسراید. انگلیسی ها در کتاب های خود اذعان کرده اند هندوها 
از ترس اینکه مسلمان ها بالیی سرشان بیاورند، زبان فارسی را یاد گرفته اند و آثاری تولید کرده اند. 
درحالی که چنین چیزی امکان ندارد که کسی مثل این شاعر بزرگ هندی بتواند از روی ترس، 
صاحب کلیات و دیوان های بسیار بزرگی شود. او با اشاره به مسئله سیاست و قدرت در اندیشه 
موالنا گفت: سیاست و قدرت در اندیشه موالنا بر مبنای عشق و منش و آزادگی و پیروی کردن از 
قانون دل است. عشق، معرفت، انسانیت، حرمت، پاکی، فضیلت، صداقت و حکمتی که موالنا از 
آن حرف می زند، فقط به عنوان قانونی است برای زندگی کردن نه زنده ماندن. درحالی که ما از این 
قوانین فقط برای گفت وگو و در حد تعارف استفاده می کنیم. همچنین سیاست قدرت در اندیشه 
موالنا برمبنای جنگیدن با دشمن درون است. همه ما دشمنان درونی چون غرور، حسد، آز، دروغ 
و... داریم که شاید کمتر به آنها توجه می کنیم. موالنا همیشه در اشعار خود 
به سلطان بودن مدعی است ولی حاکمیتی را قبول دارد که اسیرش 
نشود. دوست دارد متبلور باشد و مثل یک شاه زندگی کند اما حاضر 
نیست مثل یک شاه، اسیر قدرت شود. بنابراین آنچه موالنا به عنوان 
مبنای قدرت و سیاست خود به آن می اندیشد، چیزی است که سوامی 
بهوپت راي بیراگی بعد از تســلط به زبان فارسی در دربار اکبرشاه با 
همان سبک و سیاق مثنوی، به آن می پردازد و مثنوی خود را می سراید. 
به گونه ای که با الهام از مثنوی موالنا و با سرودن اشعار خود، شروع به 

مبارزه با سیستم طبقاتی هندوستان می کند.
این استاد دانشگاه تهران درباره مصادره مفاخر فرهنگی از سوی 
هندی ها یادآور شد: نگران مصادره مفاخرمان از سوی هندی ها 
نباشیم. هندی ها عادت به چنین کاری ندارند چون خودشان 
صاحب مفاخر هستند ولی در سیاست قدرت همواره دوست 

دارند که نام ایران را به نحوی کنار نام مفاخر خود نگه دارند.

همایش بزرگداشت موالنا به همت 

پژوهشــگاه فرهنــگ، هنر و گزارش
ارتباطات و بنیاد ایران شناسی، 
شنبه هفته گذشــته با حضور محمود شالویی 
)رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی(، قاسم زائری 
)رئیس پژوهشــگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات(، 
محمدحســین رجبی دوانــی )رئیــس بنیاد 
ایران شناسی(، مهدی محبتی )استاد دانشگاه 
زنجان(، فرزانه اعظم لطفی )دانشــیار دانشگاه 
تهران(، مرتضی رضوانفــر )عضو هیأت علمی 
پژوهشگاه میراث فرهنگی( و نجمه دری )مدیر 
گروه زبان و ادبیات فارســی دانشــگاه تربیت 
مدرس( در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 
برگزار شد. صحبت های سخنرانان این همایش در 
جهت توضیح و تشریح جایگاه موالنا قابل تامل 
اســت. مطابق گزارش پایگاه اطالع رســانی 
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات از این رویداد 
فرهنگی، هر یک از ســخنرانان این مراسم بر 
جنبه ای از اهمیت موالنا تمرکز کردند که در ادامه 

گفته های آنان را از نظر می گذرانید.

ظرفیتی برای پیشبرد دیپلماسی فرهنگی
در ابتدای این برنامه قاسم زائری، رئیس پژوهشگاه 
فرهنگ، هنر و ارتباطات، به ظرفیت باالی موالنا در 
حوزه سیاستگذاری فرهنگی اشاره کرد و گفت: موالنا 
محل تالقی ۲روند اصلی است. او هم در شعر و ادب 
فارسی یک قله محسوب می شــود و هم در عرفان. 
محل تالقی این دو جریان، یک ظرفیت بسیار مهم 
برای سیاستگذاری فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران است. پس از غالب شدن نظم 
دولت ملت، آنچه پیش تر جــزء عناصر و مولفه های 
فرهنگی ایران قلمداد می شد، در کشورهای مختلف 
توزیع شــد. به همین جهت همواره ما با یک معضل 
دائمی بر ســر مفاخر فرهنگی مواجه هســتیم که 
همواره نام آنها، به اسم کشورهای دیگر تمام می شود. 
تالش هایی در ایــن زمینه صورت گرفتــه اما نظر 
پژوهشــگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در تدوین یک 
راهبرد برای بازگرداندن یا اثبات این مفاخر، تمرکز 
روی تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران اســت. ما باید 
تعلق تاریخی این مفاخر به جهــان فرهنگی ایران 
را اثبات کنیــم. رئیس پژوهشــگاه فرهنگ، هنر و 
ارتباطات با اشاره به اهمیت ســواد ادبی و تاریخی 
ایرانیان، از ضرورت انجام پیمایش های ملی در این 
حوزه سخن گفت و یادآور شــد: متأسفانه در سایه 
کم کاری ها و غفلت هایی که در حوزه خانواده صورت 
گرفته یا تهدیداتی که به واسطه غلبه فضای مجازی 
متوجه ما شده، سواد ادبی ایرانیان به چالش کشیده 
شده است. ما نیازمند انجام پیمایش های بزرگ ملی 
درباره میزان سواد تاریخی و ادبی ایرانیان هستیم. 
مولوی برای ما و برای جهان بزرگ است و شواهد آن 
هم وجود دارد اما دقیقاً نمی دانیم که او تا چه اندازه در 
جهان مهم است. به عبارتی، حد جهانی اهمیت مولوی 
مشخص نیست. یکی از راه های فهم آن، این است که 
در کنار مفاخر بزرگ ادبی جهان به نســل جوان ما 

معرفی شود که امکان قیاس آنها وجود داشته باشد.

ساده کردن اندیشه های موالنا برای نسل جوان 
در ادامه، محمود شالویی درباره موالنا و تقدیر زندگی 
او گفت: این مراسم برای مردی که هم اهتمام فراوان 
دارد و هم خود را ســلطان تاج دار معرفی می کند، 
برگزار شــده اســت. اما می گوید که اگر شمس بر 
تخت بنشــیند، من ســلطانی نمی کنم و به وزارت 
او می نشــینم. مهاجرت و ســیر زندگی او را باید از 
مقدرات الهی بدانیم. چون خداوند این اســباب را 
چید و یهدی من یشائی به راه انداخت که کودکی، 
با مدیریت پدر، سرزمین مادری را ترک کند و عازم 
دیار دیگر شود. هجرتی که او را به سرزمینی کشاند 
که اســباب چنین بالندگی فراهم  شــود و مالقاتی 
صورت گیرد که آتشی به جان او بیندازد. می دانیم 
که عالم، عالم عشق است و ما باید از آن بهره بگیریم. 
اگر دنیای غرب این همه نسبت به اشعار موالنا اقبال 
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