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 گروهک های تجزیه طلب کومله

دمکرات و پژاک طراحی شده است

 پول بده

داد بزن!
سنگین ترین جریمه مالی یک مربی در تاریخ 
لیگ برتر، حاال برای ریکاردو ســاپینتو اتفاق 
افتاده اســت. او تا امروز به لحــاظ امتیازی 
رکوردی را در فوتبال ایران جابه جا نکرده اما 
می تواند ادعا کند که یک  رکورد بســیار مهم 
را در لیگ برتر شکســته و صاحب بیشترین 
جریمه ممکن شده اســت. قبل از او جریمه 
300 میلیون تومانــی امیرقلعه نویی به خاطر 
سریالی از اعتراض ها و مصاحبه ها یک  شوک 
بزرگ برای فوتبال باشــگاهی ایــران بود اما 
کمیتــه انضباطی این بار پا را فراتر گذاشــت 
و 400 میلیون تومان جریمه برای ســاپینتو 
درنظر گرفــت. اگر تصور می کنیــد این تنها 
جریمه مرد پرتغالی در فوتبال ایران اســت، 
کافی اســت بدانید کــه در کنــار این حکم 
باورنکردنی، 2 جلسه محرومیت را نیز برای او 
درنظر گرفته اند. نخستین برخورد انضباطی با 
ساپینتو پس از جدال استقالل با ملوان اتفاق 
افتاد. او در لحظه ای از این مسابقه به برانکارد 
کنار زمیــن لگد زد و تصویر زشــتی در کنار 
زمین ســاخت. کمیته انضباطی اما برخورد 
ســختی را در این فقره برای این مربی درنظر 
نگرفت. پس از دیدار با گل گهر و واکنش تند 
مربی پرتغالی علیه داور، او از کنار زمین اخراج 
شد و محرومیت تعلیقی اش نیز به حالت فعال 
درآمد تا ریکاردو عمال 2 جدال استقالل را از 
دســت بدهد. حاال کمیته انضباطی باالخره 
احکام مربــوط به آن مســابقه را صادر کرده 
و به جــز محرومیت 2 جلســه ای، جریمه ای 
400میلیون تومانی را برای ســاپینتو درنظر 
گرفته است. این رقم حتی به دالر نیز هزینه 
بسیار سنگینی به نظر می رسد و در تاریخ لیگ 
برتر بی ســابقه بوده اســت. جالب اینجاست 
که در فوتبال انگلیس بعد از درگیری شــدید 
کونته با توخل در کنار زمین، برای ســرمربی 
ایتالیایی تاتنهام حدود 15 هزار پوند جریمه 
درنظر گرفته شــد. ظاهرا مبلغ جریمه ها در 
فوتبال ایران ناگهان »حرفه ای«)!( شده اند و 
به سطح اول فوتبال دنیا رسیده اند. بدون آنکه 
کوچک ترین پیشــرفتی در حوزه های دیگر 

برای این فوتبال اتفاق افتاده باشد.
اولین ســؤال کلیــدی در پرونــده ریکاردو 
ســاپینتو، نوع محاســبه چنین رقمی برای 
درنظر گرفتن جریمه اســت. اساسا این رقم با 
چه متر و معیاری تعیین می شــود؟ ساپینتو 
دقیقا چــه کاری انجام داده کــه باید رقمی 
نزدیک به یک دیه کامل را پرداخت کند؟ البته 
که او مرتکب اشتباه شده، البته که او رفتاری 
دور از  شــأن یک  مربی داشــته و نتوانســته 
خودش را در کنار زمین کنتــرل کند، البته 
که او بیش از اجازه قانونــی اش به عنوان یک 
مربی بــه داور اعتراض کــرده و رفتاری قابل 
نقد داشته اما درنظر گرفتن رقم 400 میلیون 
برای جریمه کردن این مربی، نسبتی با واقعیت 
رفتاری او و واقعیت جاری فوتبال ایران ندارد. 
آیا ساپینتو تنها مربی لیگ برتر است که دائما 
به داور اعتراض می کنــد؟ آیا در همین فصل 
مربیان دیگری نیز چنین رفتاری را از خودشان 
بروز نداده انــد؟ آیا در همین فصــل مربیان 
دیگــری در کنفرانس های خبــری تندترین 
جمالت را علیه داورها به زبــان نیاورده اند؟ 
آیا اگر به جای ساپینتو یک  مربی ایرانی روی 
نیمکت استقالل حضور داشت و دقیقا همین 
رفتار را انجام می داد، با چنین جریمه سنگینی 
روبه رو می شد؟ در دربی برگشت فصل گذشته، 
یحیی گل محمدی به شــدت به داور معترض 
بود و حتی برای نشــان دادن این اعتراض، به 
درون زمین مســابقه رفــت. او در یک قدمی 
کتک زدن داور قرار داشت اما کمیته انضباطی 
100 میلیــون تومان جریمــه برایش درنظر 
گرفت و البته این مربی را 6 جلسه محروم کرد 
که 2 جلسه از این محرومیت نیز تعلیقی بود. 
رفتاری که یحیی از خودش بروز داد، به مراتب 
افراطی تر از رفتار ســاپینتو بود اما سرمربی 
پرتغالی 300 میلیون تومان بیشــتر جریمه 
شد و یحیی فقط 2 بازی بیشــتر از او محروم 
بود. در حقیقت به نظر می رســد در مواجهه با 
سرمربیان خارجی لیگ برتر، کمیته انضباطی 
به دنبال اصالح و جلوگیری از رفتارها نیست و 
از این اتفاق به عنوان فرصتی برای درآمدزایی 

بیشتر بهره می برد!
بازدارندگی، فاکتور بسیار مهمی است که به 
هیچ قیمتی در رأی کمیتــه انضباطی دیده 
نمی شود. چنین حکمی هرگز نمی تواند جلوی 
عصبانیت یــک مربی مثل ســاپینتو در کنار 
زمین را بگیرد. چرا که هیچ بعید نیســت این 
رقم از جیب خود او پرداخت نشود. هنوز زمان 
زیادی از قرارداد مربی پرتغالی با اســتقالل 
باقی مانده و مدت زیادی طول می کشد تا این 
قرارداد به مرحله تسویه حســاب برسد. فعال 
این استقاللی ها هستند که باید رقم جریمه را 
پرداخت کنند و حتی این احتمال وجود دارد 
که ســاپینتو هیچ وقت وادار به پرداخت این 
رقم نشود. در چنین شرایطی طبیعتا جریمه 
ســنگین مالی، موجب تغییر رفتار او در کنار 
زمین نخواهد شد و ســاپینتو به همین کارها 
ادامه خواهد داد. البته به نظر می رسد کمیته 

انضباطی نیــز به دنبال 
اصالح این رفتار نیست. 

چرا که هر بار می تواند درآمد بیشــتری از این 
طریق داشته باشد.
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به مصدومان باختیم 
هواداران شهرداری گرگان محرومیت تیم از 

میزبانی را دلیل شکست به مهرام می دانند ولی 
حاتمی، سرمربی تیم حرف دیگری دارد 
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بالتکلیفی لیگ برتر می تواند دردسر بزرگی 
را پس از جام جهانی برای

فوتبال ایران رقم بزند

مصدومیت از ناحیه برنامه!
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توقع صعود از تیم ملی در یک بازگشت مدرن
جام جهانی به شدت باال 
رفته؛ این انتظار با شاگردان 
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دروغ بزرگ ورود نیروهای نظامی برای سرکوب 
دانشجویان شریف هم خیلی زود برمال شد.

رسانه های معاند در هفته های اخیر با تمام توان کوشیدند که بگویند 
کار نظام تمام شده است. واقعیت خیابان ها چیزی جز آرامش نبود.

ورود نظامیان به 
دانشگاه شریف

دروغ دهم

 حمله تروریستی روز جمعه  در زاهدان توسط تروریست های جنوب شرق کشور را رسانه های معاند
 به کشتار مردم زاهدان توسط جمهوری اسالمی نسبت دادند که باز هم دروغی بزرگ بود.

موج سواری رسانه های ضدانقالب از خودکشی یک دختر جوان باز هم با دالیل روشن، 
نقش بر آب شد و این دروغ بزرگ را هم برای مردم  آشکار کرد.

معاندان لندن نشین در دروغی دیگر، همراهی 
نیروی انتظامی در حفظ امنیت مردم در 

اعتراضات را پیوستن پلیس به آشوبگران نامیدند.

کشته شدن سارینا اسماعیل زادهکشتار مردم در شهر زاهدان
دروغ هفتمدروغ پنجم

دروغ هشتم

دروغ نهم  معاندان  بارها شایعه بیماری 
 رهبر انقالب  را مطرح کردند و حتی 

گفتند بدل ایشان  در مراسم 
دانشگاه افسری بود.

شایعه درباره 
رهبر انقالب

دروغ دوم

ضدانقالب در همان هفته اول آشوب ها با دروغی 
بزرگ اعالم کرد که شهر اشنویه سقوط کرده است.

 سقوط شهر 
مرزی اشنویه

دروغ سوم

مرگ مشکوک نیکا شاکرمی، بهانه ای شد که معاندان آن را به کشته شدن او توسط 
مأموران انتظامی کشور ارتباط بدهند. این دروغ بزرگ هم به زودی رسوا شد.

کشته شدن نیکا شاکرمی
دروغ چهارم

خنده دارترین دروغ بزرگ معاندان، فرار مسئوالن و خانواده هایشان 
به کشورهای دیگر بود که مضحکه مردم ایران شد.

فرار مسئوالن  با خانواده  از کشور
دروغ ششم

پیوستن  نیروی انتظامی  
به آشوبگران

کار نظام  این بار 
تمام شده است

رسانه ها و شبکه های معاند 
می کوشند تا با دروغ ها  و 
شایعات بزرگ، مخاطبان 

 خود را متقاعد کنند 
 وضعیت کشور 

بحرانی است

مادر است دیگر... گاهی دلش می خواهد صدای دری بشنود و برود 
به استقبال پسری که نیست. هوس می کند چای بریزد و با نقل و 
نبات بدهد دست مهمانی که نیست. دوست دارد قربان صدقه 
»جواد« اش برود که سال هاست قربانی آرامش 
این وطن شده. آن هم کجا؛ کنار ساحل اروند، 
الی نیزارها با لباس غواصــی، کنار دریاچه 
ماهی. حاال این روزها تمام دلخوشی مادر خالصه 

شده در...

پای صحبت های مادر شهید غواص، جواد شاعری:
جبهه او را عاشق خود کرده بود
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فوتی های تصادفات در 4ماهه اول امسال 11درصد نسبت به 
 مدت مشابه سال قبل رشد داشته و این گویای باال بودن 
آمار مصدومان و فوتی های ناشی از تصادفات در کشور است. 
رئیس بیمه مرکزی با بیان این مطلب در اختتامیه جشنواره 
کروکی های برتر که با حضور عوامل پلیس راهور برگزار شد، 

آمار ساالنه کشته های ناشــی از تصادفات را حدود 
17هزار کشته برشمرد و گفت: در 4ماهه ابتدای 

سال 6هزار و 279نفر در تصادفات فوت کرده اند...

توقع صعود از تیم ملی در جام جهانی به شدت باال رفته
شمشیر دو لبه

به گفته مجید بهزادپور، رئیس بیمه مرکزی:
افزایش 11درصدی فوتی ها در تصادفات
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شاید یکی از مهم ترین کلیدواژه هایی که از دوران اول حضور 
کارلوس کی روش روی نیمکت تیم ملی ایران به جا ماند، 
عبارت »مدرن« بود؛ آنچه مربی پرتغالی در توصیف 
روزبه چشمی به کار برد و این بازیکن را پیشرفته ترین 
مدافع میانی ســال های اخیر فوتبال ایران خواند. 
اظهارات کی روش در این زمینه منتقدان زیادی داشت. 
حتی خیلی از هواداران استقالل هم با عقیده سرمربی 

تیم ملی موافق نبودند، چرا که ...

روزبه چشمی با تیم ملی به جام جهانی می رود؟
            یک بازگشت مدرن

آیا تیم ملی ایران باید از مرحله گروهی جام جهانی متشکل 
از انگلســتان، ولز و آمریکا به دور بعد صعود کند؟ این 

یک مناقشه بسیار بزرگ است که کلی در موردش 
بحث شده و کشــمکش ها پیرامون آن همچنان 
ادامه دارد. گروهی می گویند با توجه به بازگشت 
کارلوس کی روش، سابقه طوالنی حضور او در 
فوتبال ایران و ادعای برخی ستارگان تیم ملی 

در مورد »نسل طالیی« فعلی...

ویژه های  امروز داده نما

اثرات تصمیم های غلط مسئوالن دولت قبل 

مزایای اجرای طرح دارویار

کاهش صادرات سالیانه دارو)میلیون دالر(

گرافیک: مهدی سالمی

 دارویار 
یاریگر مردم 

در دولت گذشــته با اختصاص ارز ترجیحی به واردات دارو، شکاف نرخی 
وسیعی بین بازار ایجاد شد. این پدیده منجر به خروج دارو از زنجیره تامین 
و قاچاق آن به کشــور های همســایه شــد. اجرای طرح دارویار یارانه پنهان 

دارو را به مردم که ذی نفعان این طرح هستند، پرداخت می کند.

آسیب به تولید داخل به علت محدودیت و ممنوعیت های صادراتی
وقفه در واردات دارو و مواداولیه دارویی به دلیل تأخیر در تأمین ارز

قاچاق دارو به کشور های همسایه

 ۶۴ 
هزار میلیارد تومان 

ارزش بازار دارویی کشور 
در سال ۱۴۰۰

 2 
میلیارد دالر 

بودجه برای تامین دارو و 
تجهیزات پزشکی

 ۵ 
هزار میلیارد تومان 

میزان قاچاق معکوس 
دارو در سال ۱398
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عدم تغییر هزینه پرداختی از سوی بیمار
اجرای بیمه همگانی 3دهک اول جامعه به  صورت رایگان

کاهش مصرف خودسرانه دارو
حمایت ویژه از داروهای مصرفی بیماران خاص

کنترل قاچاق دارو به کشور های همسایه
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اغتشاشات اخیر با دروغ بزرگ دشمنان درباره کشته شدن خانم مهسا امینی با ضرب و شتم 
پلیس امنیت اخالقی آغاز شد. دروغی که بعدها معلوم شد چنین چیزی صحت ندارد.

 ماجرای فوت مهسا امینی
دروغ یکم

دیدگاه
حسن رشوند ؛ دبیر گروه سیاسی

هرچه از آشوب های این سه هفته که به بهانه مرگ مهسا 
امینی آغاز شد، می گذرد زوایای پنهان این فتنه طراحی 
شده دشمن روشن تر می شود. اگر غبارهای ظاهری را 
کنار بزنیم و با نگاه عمیق به این موضــوع بنگریم خواهیم دید آنچه به عنوان هدف 
در فتنه 78، 88 و 98مورد نظر طراحان این صحنــه بود در همه آنها دارای وجوه و 
هدف مشترک بوده است. اگر بپذیریم که اهداف دشمن در جنگ نرم در 4موضوع 
کلی تغییر باور، تغییر افکار، تغییر رفتار و تغییر ساختار یک نظام سیاسی خالصه 
می شود، باید اکنون که 43سال از عمر انقالب اسالمی سپری شده است و ملت ایران 
بارها تالش دشمن برای پیاده سازی  اهداف جنگ نرم را در مقاطع مختلف تاریخی 
انقالب دیده اســت، این باور در ذهنیت ملت ایران شــکل گرفته باشد که هرگونه 
اتفاق یا حادثه ای، بستری خواهد بود تا دشمن سناریوی این تغییرات چهارگانه را 
در رابطه با جمهوری اسالمی دنبال کند. حوادثی چون فتنه کوی دانشگاه تهران در 
سال1378، فتنه 1388پس از انتخابات ریاست جمهوری و فتنه بنزینی در سال98و 
در آخرین آنها اغتشاشات مهر ماه جاری که هنوز کشور شاهد پس لرزه های آن است، 
همه حکایت از تالش دشمن برای سناریوی تغییر ماهیت نظام جمهوری اسالمی 
دارد یعنی همان چیزی که رهبر معظم انقالب بارها نسبت به آن هشدار داده بودند 
که دشمن به دنبال تهی کردن ماهیت جمهوری اسالمی است تا از آن فقط پوسته ای 
ظاهری باقی بماند. امروز که تقریباً بسیاری از زوایای پنهان این آشوب ها و فتنه های 
گذشته روشن شده اســت، باید به این باور رسیده باشیم که دشمن به دنبال تحقق 
اهداف شوم تغییر در ساختار نظام در بستر یک جنگ تمام عیار البته با به کارگیری 
فضای مجازی و لشکری که تا دیروز نامرئی و امروز با تابلوی آشکار به میدان آمده 

است.

الف - تغییر باورها
صرف نظر از تعاریف کالســیکی که صاحبنظران جنگ نرم همچون جوزف نامی و 
دیگران در این زمینه ارائه داده اند، یک تعریف عملیاتی از جنگ نرم داده شده است، 
در این تعریف از جنگ نرم آمده است: »اســتفاده دقیق و طراحی شده از تبلیغات 
و دیگر اعمالی که منظور اصلــی آن تأثیرگذاری بر باورها، احساســات و تمایالت 
و رفتار هاست« با این تعریف، مشخص می شــود مهم ترین شاخصه درجنگ نرم، 
تأثیرگذاری بر باورهاست. باور مجموعه اعتقاداتی است که فرد برای رسیدن به آن 
تالش می کند. طبیعتاً وقتی باور یک فرد براساس آموز ه های اسالمی، لیبرالیستی 
یا سوسیالیستی شکل گرفته باشــد، همه تالش او نیز بر آن خواهد بود که رفتار و 
عملکرد خود را برهمان اساس تنظیم نماید. آنچه در آشوب های اخیر و 3 آشوبی که 
در سال های گذشته شاهد آن بودیم و برای دشمن بیش از همه اهمیت داشته، تغییر 
باور ملتی بود که همواره براساس آموز ه های دینی شکل گرفته و استمرار یافته بود. 
آموزه هایی که خمیرمایه آن، اندیشه های دینی و آموزگار آن امام )ره( بود. نخستین 
گام دشمن در تغییر باور مردم در مرگ مهســا امینی کشته شدن او در مقر پلیس 
اخالقی و مقصر معرفی کردن پلیس در این رابطه بود. دشمن برای جا انداختن این 
شبهه در اذهان مردم، هرچند هدف بزرگ تغییر ساختار نظام را دنبال می کرد اما 
این خواسته خود را با هدف کوچک تر که سال هاست او را نشانه گرفته یعنی بحث 
جمع آوری »گشت های ارشاد« در کف خیابان دنبال کرد. از نگاه آنها اگر این باور در 
مردم شکل می گرفت که با حذف گشت ارشاد شرایط برای تغییرات دیگر در کشور 

فراهم می شود طبیعی بود که گام های دیگر برداشته می شد.

ب- تغییر افکار
درصورتی باور مردم نســبت به یک پدیده تغییر خواهد کرد که همواره فکر و ذهن 

مردم این باشد که چگونه می توانند در مسیر تغییر قرار گیرند.

 دشمن در آشوب های اخیر 
به دنبال چه بود؟

ادامه در 
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بال برای مومن نعمت اســت؛ به شــرط آنکه از ظاهر 
عبور کنیم و صحنه را حکیمانه ببینیم. روایت داریم 
از امام صادق علیه الســالم که بال برای مومن موجب 

بیداری و اصالح است.
جمهوری اســالمی با همه نقــاط قوت و ضعفــش در حال حرکت اســت و این 

کلیدی ترین گزاره در تحلیل وضع موجود و نگاه امیدوارانه به آینده است.
از این منظر، مصایب و بالیا شتاب دهنده اند و اصالح کننده. اغتشاشات اخیر نیز با 

همه هزینه های مادی و معنوی اش برای کشور پربرکت است.
این فهرست نیز مقدمه است تا دیگران بر آن اضافه یا کم کنند.

یکم؛ سهم رسانه های جدید و نقش پلتفرم ها در ایجاد آشوب و بلوا برای بسیاری 
از خواص و خاصه مسئوالن خوش خیال به چشــم آمد. فراتر از نقش این رسانه ها 
در اغتشاش خیابانی، نقش آنها در آشوب ذهنی است که برای بسیاری جدی شده 
است. امروز خیلی ها با گوشت، پوست و استخوان لمس کردند که پلتفرم هم مفهوم 
قدرت را تغییر داده و هم قواعد حکمرانی را. سهم ساختاری پلتفرم ها را در تبدیل 
نقد ها به خشم ها و نفرت ها تا حدی ادراک کردند و متوجه شدند چه چیز را سال ها 

رها کرده و تدبیر نکردند.

دوم؛ ماهیت تقابل با حجاب برای بخش قابل اعتنایی از مردم عیان شد. چقدر باید 
وقت و هزینه می گذاشتیم تا نشان دهیم مسئله حجاب اجباری و گشت ارشاد و... 
بهانه است و این همه برای آدم کشی و آتش افروزی و به تعبیر خودشان اصل نظام 
است که نشانه است. روشن شــد که باطن حجاب اختیاری، بی حجابی اجباری و 

حجاب از سرکشیدن است؛ برهنگی و اباحه گری است.

سوم؛ به چشم آمدن نسل نوجوان است. این حوادث نشان داد که دهه هشتادی ها 
مسائل شان کامال جدید و متفاوت از نسل های گذشته است. مسائل و ادبیات نسل 
جدید فارغ از ارزش گذاری نیازمند فهم عالمانه، دقیق و دلســوزانه است؛ نیازمند 
گوش شنواست. همچنین نقش تربیت و تقویت کادر آموزش و معلمان و درصورت 

لزوم اصالح باید مورد اعتنای جدی قرار گیرد.

چهارم؛ ایجاد عزم جزم برای باز کردن گره های چندســاله است. برخی از مسائل 
کشور ما مثل پرونده های بازی هستند که هرازگاهی مشکالت جدی در ابعاد ملی 
فراهم می کنند و طی ســال های گذشــته عزم مؤثری برای حل وفصل آنها وجود 
نداشته است. ازجمله این موارد بحث حجاب و گشت ارشاد و مواردی از این دست 
است. حوادث اخیر باعث شــد کم کاری ها، اهمال کاری ها، بی برنامگی ها و... تا حد 

بسیاری روشن و برای اصالح آن تدبیر شود.

پنجم؛ تالش بیشتر برای شنیدن اعتراضات است. اعتراض مردم نیازمند پاسخگویی 
مسئوالن اســت. ماجرا زمانی اهمیت مضاعف پیدا می کند که متوجه باشیم آتش 
بی امان و ناجوانمردانه از سوی رسانه های اهریمن بر سر این مردم ریخته می شود 
و هر روز شبهه و ابهام و سؤال جدید است که نیازمند توضیح هوشمندانه و بهنگام 
مسئوالن اســت. این مردم از لحظه اول اغتشاش، صف شــان را جدا کردند و حاال 
انصاف نیست اعتراض شان نیز البه الی سنگ پراکنی، آتش زنی و قمه کشی جریان 

برانداز شنیده نشود.

موارد دیگری نیز قابل فهرست اســت؛ ازجمله ارتقای تدبیر ناجا و غربال خواص و 
شناخت سرشبکه های جریان اوباش داخلی و... که بماند برای فرصت دیگر.

 5نعمت 
در اغتشاشات اخیر
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تحرکات تبلیغاتی دشــمن و 
تالش آنها بــرای اثرگذاری بر 
افکارعمومی غیرطبیعی نیست. 
راهبرد »فتح کشــورها بــدون خونریزی« با 
استفاده از ابزارهای رســانه ای دیرزمانی است 
به عنوان یکی از محوری ترین سیاســت های 
»جنگ نرم« علیه کشورمان در فضای سایبری 
و رسانه ای دنبال می شــود؛ سیاستی که در آن 
با برجسته سازی »دروغ ها« و »ادعاها« و پمپاژ 
شــدید آن به جامعه از ســوی منابع رسانه ای 
مختلف، تالش می شــود پدیــده »وارونگی 
افکارعمومی« اتفاق بیفتد؛ پدیده ای که معاندان 
با وقوع آن می کوشند مخاطبان و کاربران خود 
را متقاعد کنند که وضعیت بحرانی اســت تا با 
استفاده از القای فکری، هدفی بزرگ تر دنبال 
شــود. در گزارش پیش رو به 10رویدادی که با 
هــدف وارونگی افکارعمومی در رســانه های 
معاند بیشــترین ضریب به آن داده شده است، 

پرداخته ایم.

مهسا امینی؛ پرونده ای که پیچیده شد
با انتشار خبر درگذشت مهسا امینی، دختر 22ساله 
ســقزی که در یکی از مراکز پلیــس دچار عارضه 
مغزی شد و در بیمارستان درگذشت، موضوع وارد 
کردن ضربه به سر این فرد از سوی مأموران و ضربه 
مغزی شدن وی و در نهایت درگذشت او به سرخط 
رســانه های ضد انقالب تبدیل شد. روایتی با ادعای 
»ماموران گشت ارشاد مهسا را کشتند« در فضای 
مجازی و رســانه های ضد انقالب بازنشــر و در هر 
شبکه فارسی زبان ماهواره ای بازتاب داده می شود. 
در غیاب عملکرد به موقع و از دســت رفتن فرصت 
»روایت اول« از ســوی رسانه های داخلی، مخاطب 
که زیر بمباران رســانه ای جریان معاند قرار گرفته 
است »باور« می کند که مهسا به قتل رسیده است. 
انتشــار فیلم حضور مهســا در مرکز پلیس و اینکه 
کســی با او در مرکز پلیس برخورد فیزیکی نداشته 
است گرچه نظر برخی را از روایت قتل مهسا منصرف 
می کند، اما رسانه های ضد انقالب می کوشند با تکرار 
»دروغ « و مدرک سازی براساس گفته های غیرواقعی 
ثابت کنند که مهســا ضربه مغزی شــده است. با 
انجام بررسی های تخصصی از سوی 19کارشناس 
سرشناس پزشکی قانونی در نهایت مشخص می شود 
مهسا امینی در گذشته ســابقه تشنج، غش کردن 
و عمل مغزی داشته و فوت او ناشــی از درگیری با 
مأموران نبوده اســت. گزارش پزشــکی قانونی آب 
ســردی بر دروغ درگیری امینی با مأموران و ضربه 

مغزی شدن او در پی این درگیری است.

نیکا شاکرمی؛ ماجرایی دراماتیک
تصویری از دختــری نوجوان کــه در یک مهمانی 
به همخوانی یک موســیقی می پــردازد و رفتاری 
معصومانه دارد، خیلی زود از شــبکه های اجتماعی 
و تلویزیون هــای ضد انقالب با توضیــح قتل دختر 
17ســاله ای که در تجمعات ضد حکومتی شرکت 
کرده است، سر درمی آورد؛ تصویری که هوشمندانه 
با هدف گرفتن احساسات مردم از»نیکا شاکرمی« 
انتخاب شده است و با کلیدواژه »شرکت در تجمع 
و مفقود شــدنش« بازتاب پیدا می کند. خاله نیکا 
بالفاصله در تماس با بی بی سی فارسی مدعی می شود 
او در بلوار کشاورز در حال شــعار دادن بوده است. 
دروغ ها درباره نیکا به قدری شدت گرفت که حتی 
اخباری از قتل نیکا به دلیل باتوم هایی که پلیس بر 
سرش زده، کشته شده است، انتشار یافت. حتی از 
بازداشت او در اطالعات ســپاه برای یک هفته خبر 
می دهند؛ خبرهای دروغی که تالش دارد این موضوع 
را به مخاطب القا کند که جمهوری اســالمی دست 
به کشتار نوجوانان می زند؛ شــیوه ای برای تهییج 
افکار عمومی و تولیــد عصبانیت برای فکر کردن به 

این موضوع که چگونــه می توانند این روند را تغییر 
دهند؛ شــیوه ای که از آن به »تغییر افکار« نیز یاد 
می شود. ربودن جســد نیکا و دفن آن در روستایی 
دورافتاده آخرین شق از این پازل دراماتیک است، 
اما نظریه پزشــکی قانونی، تصاویر لحظه ورود نیکا 
شاکرمی به ساختمانی که جسد در آن کشف شده 
است و نیز سوابق قبلی نیکا که مدرسه نمی رفت و 
نزد خاله و دور از مادرش زندگی می کرد، نشان داد 
که او دست به خودکشی زده است. ماجرای ربودن 
جسد را عمویش نیز رد می کند و مشخص می شود 
محلی که نیکا در آن دفن شده در کنار مزار پدرش 
است که سال ها قبل درگذشته و مزاری خانوادگی 

است و ربودنی در کار نبوده است.

سارینا اسماعیل زاده؛ شفافیتی که تحریف شد 
ســارینا اســماعیل زاده متولد ســال 85اســت و 
30شهریور امسال درگذشــت. او 16سال داشت. 
رســانه های ضد انقالب مدعــی می شــوند که او 
30شهریور در تظاهرات کرج حضور داشته است و 
حتی با انتشار تصویری از درگیری میان یک مرد و 
یک دختر که چندان واضح نیست، اعالم می کنند که 
سارینا در این درگیری به دلیل اصابت ضربات باتوم 
به سرش کشته شده است. عفو بین الملل نام او را در 
فهرست کشته شــدگان حوادث اخیر قرار می دهد. 
کمی بعد، مادر ســارینا اما اعالم می کند سارینا در 
تظاهرات نبوده، بلکه او دختری درســخوان بوده و 
اصال در این ماجراها دخالتی نداشــته است. گرچه 
رسانه های ضد انقالب مدعی می شوند مادر سارینا 
که این اظهارات را بیان کرده است مادر او نیست، اما 
همین رسانه ها که بالفاصله با مادر قربانی مصاحبه 
می کنند هرگز حاضر نمی شــوند مادر مورد ادعای 
خود را که واقعی باشد نشــان دهند. در این ماجرا 
که حتی مادر ســارینا را نیز به دلیل اینکه آنچه آنها 
دلشان می خواهد نمی گوید، انکار می کنند، در نهایت 
مشخص می شود، ســارینا یک بار سابقه خودکشی 
داشته اســت و از راه پله خانه مادربزرگش به طبقه 

5رفته و از آنجا خود را به پایین پرتاب کرده است.

درگذشت رهبری و بدلی به نام میرطاهر! 
چندی بعد از آغاز برخی ناآرامی ها و به هدف نخوردن 
تیرهای رها شده از سوی رسانه های ضد انقالب برای 
تبدیل کردن هیاهوهای چنــد ده نفره کف خیابان 
به انقالب! و نیــز بی اثر ماندن پروژه کشته ســازی 
از معترضان، به مــوازات ادامه ایــن روند ماجرای 
دیگری در دستور کار امپراتوری دروغ قرار می گیرد. 
»درگذشــت رهبر انقالب« در پــازل ضد انقالب 
به عنوان تاکتیکی بــرای »تغییر رفتار« مأموران در 
برخورد با ناامن کنندگان ترویج می شــود. کانال  ها 
و رســانه های ضد انقالب به نقل از نیویورک تایمز 
که از 4منبع نامشخص خبر از کسالت رهبر انقالب 
و بستری شدن ایشان در بیمارســتان را داده بود، 
سوءاستفاده کرده و با انتشار دروغ درگذشت ایشان، 
از فعالیت فردی به نام »میرطاهــر« به عنوان بدل 

رهبری خبر می دهند. حتی ســعودی اینترنشنال 
با ادعای اینکه رهبر ایران تعــدادی از مالقات های 
برنامه ریزی شــده قبلی خود را لغو کرده اســت به 
این نتیجه می رســد که رهبری درگذشته است و 
برای اثبات ادعای خود از توییت فردی که محافظ 
سابق میرحسین موسوی اســت، نقل می کند که 
تیم های حفاظت رهبری تغییر شــیفت نداده اند. 
تالش برای ایجاد تردید میــان نیروهای انقالب و 
حافظان امنیت کشور مقابل آشوبگران و رشته های 
بافته شــده ضد انقالب اما با حضور رهبر انقالب در 
صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در دانشگاه امام 
حسن)ع( پنبه می شود. سخنرانی رهبری در جمع 
نیروهای مســلح بار دیگر دروغی را که قرار بود به 
»تغییر رفتار« مردمی کــه به رهبری اقتدا کرده اند 

منجر شود، بی اثر کرد.

حادثه زاهدان؛ جانیانی که مدعی جان شدند 
سال هاســت صهیونیست ها سیاســتی را با عنوان 
»دکترین اختاپوس« دنبال می کنند. نخست وزیران 
حال و گذشته رژیم صهیونیستی هدفشان بی ثباتی 
ایران اســت و در این راه هزینه های سنگینی را نیز 
متقبل شده اند. حمله به نقاط قوت جمهوری اسالمی 
در راستای »تغییر رفتار« شهروندان سنی با شیعه و 
هدف گرفتن وحدت میان مذاهب اسالمی مهم ترین 
خطی است که این رژیم آن را پیگیری کرده است. 
وقوع برخی اعتراضات به بهانه درگذشــت مهســا 
امینی به جریان های بیگانه این فرصت را می دهد تا 
این وحدت را هدف بگیرند. اعتراض به این موضوع 
بهانه کافی را فراهم می کند و شبکه های ضد انقالب از 
حمله مأموران انتظامی به نمازگزاران در مسجد مکی 
زاهدان و کشتار نمازگزاران خبر می دهند. کلیدواژه 
این خبر »کشتار نمازگزاران ســنی در مسجد« و 
»حمله به معترضان« اســت؛ کلیدواژه هایی برای 
عصبانی کردن مردم و تغییــر نگاه آنان به حکومت 
و تلقین ایــن موضوع که حکومت شــیعی در حال 
کشتار سنی هاست. این رسانه ها از محاصره مسجد 
و تیراندازی از سوی مأموران خبر می دهند و ماجرا 
را در اندازه »جنایت بزرگ« باال می برند. کمی بعد 
و با فرونشســتن غبارها و عیان شــدن واقعیت ها، 
دوربین های مداربســته و تصاویر ضبط شده پرده 
از دروغ بودن کشــتار نمازگزاران به دست مأموران 
برمی دارد. در این تصاویر به روشنی دیده می شود که 
برخی که لباس بلوچ به تن دارند، اما بلوچ نیستند با 
اسلحه به سمت پاسگاه نزدیک مسجد محل می روند 
و با سنگ و چوب قصد ورود به پاسگاه و تصرف آن 
را دارند. از ســوی دیگر، برخی افراد مسلح ناشناس 
دیگر نیز در خیابان ها با مــردم و مأموران درگیر و 
در این درگیری ها فرمانده اطالعات ســپاه زاهدان 
و جمعی دیگر از نیروهای امنیتــی با اصابت گلوله  
شهید می شوند. با دستگیری برخی عامالن حمله 
مشخص می شــود این افراد اصالت بلوچ ندارند و به 
شکل ســازمان یافته و در میان صفوف نمازگزاران، 
حاضر و دســت به کشــتار مردم و مأموران زده اند؛ 
جانیانی که در رسانه هایشــان، خود را حامی مردم 
معرفی کردند، اما عمال برای رســیدن به اهدافشان 

جان مردم را هدف گرفتند.

سقوط اشنویه؛ یک طنز شبانه 
»خبرهایی از کنترل شهر اشــنویه به دست مردم 
حکایت دارد.« خبری هیجان انگیز برای ضد انقالب 
خارج نشین که انتشــار آن مشوقی شود برای ادامه 
هشــتگ زنی ها و راهپیمایی ها در خارج و سوخت 
مناسبی شــود برای آتش ناامنی که کم کم در حال 
فروکش کردن است. کنترل یک شهر ایران به دست 
مردم و فرار مأموران از آن، به شــدت با اســتقبال 
ضد انقالب روبه رو می شــود و تصاویــری گنگ و 
نامفهوم از ایــن فتح الفتوح در لندن و رســانه های 
مستقر در آن مخابره می شود. تصرف پاسگاه اشنویه 

و زندان این شهر و آزاد شــدن زندانیان نیز در پی 
فتح رسانه ای این شهر بازتاب بسیاری پیدا می کند، 
اما فردای روز فتح ادعایی اشــنویه در رســانه های 
ضد انقالب، صداو سیما گزارش مفصلی از این شهر 
پخش می کند. در تصاویر، پاسگاه در اختیار مأموران 
است و زندان شــهر نیز روال عادی خود را دارد. با 
انتشار این خبر، رســانه های ضد انقالب که از فتح 
اشنویه خبر دادند به شکل کامل شهر فتح شده خود 

را فراموش کرده و دیگر یادی از آن نکردند!

فرار مسئوالن از فرودگاه پیام!
»تغییر ساختار« و »ایجاد تردید« را می توان شگرد 
دیگر به کار رفته در فرایند ساخت و تولید دروغ های 
رسانه ای چند هفته اخیر شبکه های ضد انقالب به 
شمار آورد. یکی از جالب ترین دروغ هایی که در این 
ایام منتشر شد، خبر فرار یا خروج مسئوالن کشور 
با خانواده های خود از ایران بود. کارشــناس یکی از 
شبکه های ضد انقالب در خبری که چندین بار نیز 
بازپخش می شود با اســتناد به منابع آگاه خودش! 
مدعی خروج فرزندان، همســر و برخی مسئوالن 
جمهوری اســالمی ایران به مقصد کشورهای دیگر 
شد و حتی با دادن نشــانی فرودگاه پیام در اطراف 
تهران محــل ترانزیت مســئوالن را از این فرودگاه 
اعالم می کند تا اینطور القا کند که اطالعاتی دست 
اول و دقیق دارد. این شبکه ها حتی مدعی می شوند 
مسئوالن اموال خود را فروخته، تبدیل به دالر کرده 
و آن را به بانک های خارجی منتقل کرده اند؛ اقدامی 
که در راستای سیاست»شایعه سازی« در جنگ نرم 
آن را به مرحله اجــرا درآورده و کارزاری تمام عیار 
از جنگی ترکیبی را با جمهوری اســالمی به مرحله 
اجرا درآوردند؛ دروغی که اکنون با گذشت هفته ها 
از طرح آن، مشخص شده که مســئوالن کشور در 
رده های مختلف در محل کار خــود حضور دارند و 

حتی مرخصی نیز نرفته اند.

و 3 دروغ دیگر 
ماجرای جنگ ترکیبی و دامنه داری که از ســوی 
ضد انقالب و دولت های حامی آنان در جریان است، 
تنها معطوف به این دروغ ها و شــگردها نمی شود. 
»ادعای پیوســتن نیروهای ارتــش و انتظامی به 
صفوف ناامن کنندگان جامعه و مشخص شدن اینکه 
این نیروها برای حفظ امنیت تجمعی مسالمت آمیز 
در کنار مردم و براساس وظیفه ذاتی خود بوده اند« 
یا »ورود نیروهای انتظامی به دانشگاه شریف« که با 
تکذیب شورای صنفی دانشگاه روبه رو شد یا انتشار 
پست ها، توییت ها و هشــتگ هایی با مضمون »کار 
نظام تمامه« همگی نشان دهنده این واقعیت است که 
شناخت ترفندهای دشمن برای به هم آمیختن دروغ 
و حقیقت نیازمند اقدام به موقع برای شبهه زدایی از 
این روایت ها و برمال کردن دروغ هاست؛ دروغ هایی 
که توانست بخشی از فرزندان این ملت را صید خود 
کند؛ صیدی که باید از دست صیادی حرفه ای نجات 

داده شود. 

10دروغ بزرگ
رسانه های معاند می کوشند مخاطبان خود را متقاعد کنند که وضعیت کشور بحرانی است

گزارش

کانال  هــا و رســانه های ضد انقــاب بــه 
نقــل از نیویورک تایمــز کــه از 4منبــع 
نامشخص خبر از کسالت رهبر انقاب 
و بستری شدن ایشان در بیمارستان را 
داده بود، سوءاستفاده کرده و با انتشار 
دروغ درگذشــت ایشــان، از فعالیــت 
فردی به نام »میرطاهر« به عنوان بدل 

رهبری خبر دادند

»تغییــر ســاختار« و »ایجــاد تردید« 
را می تــوان شــگرد دیگــر بــه کار رفتــه 
در فراینــد ســاخت و تولیــد دروغ هــای 
رســانه ای چند هفتــه اخیر شــبکه های 
ضد انقــاب بــه شــمار آورد. یکــی از 
جالب ترین دروغ هایی کــه در این ایام 
منتشر شد، خبر فرار یا خروج مسئوالن 
کشور با خانواده های خود از ایران بود

رئیسی فردا به قزاقستان می رود
رئیس جمهور کشــورمان به منظور شــرکت در ششمین 
اجالس سران »سیکا«، پنجشنبه عازم قزاقستان می شود. 
به گزارش فارس، سیدابراهیم رئیســی بامداد پنجشنبه به 
دعوت همتای قزاقستانی خود و به منظور شرکت در ششمین 
نشست سران کشورهای عضو »کنفرانس تعامل و اقدامات 
اعتمادساز در آسیا« )سیکا( عازم شهر آستانه، پایتخت این 

کشور خواهد شد.
رئیس جمهور دراین ســفر یــک روزه، عالوه بر شــرکت و 
سخنرانی در ششمین اجالس سران »سیکا«، با تعدادی از 
سران کشورهای حاضر دراین نشست نیز دیدار و گفت وگو 

خواهد کرد.
کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا، به عنوان یک 
گردهمایی برای تقویت همکاری هــای متمرکز بر تضمین 
صلح، امنیت و ثبات در قاره کهــن، درحال حاضر 27عضو 
اصلی دارد و 8 کشور و 5 سازمان منطقه ای و بین المللی نیز 

به عنوان ناظر، عضو این کنفرانس هستند.

مأموریت ویژه وزیر کشور
 سخنگوی دولت: وزیر کشور مکلف شده است 
پیشنهادهایی را برای ســاماندهی تجمع های 

اعتراضی ارائه کند
حوادث اخیر در کشور بازتاب ویژه ای در نشست خبری دیروز 
سخنگوی دولت داشت و علی بهادری جهرمی از ماموریت ویژه 
وزیر کشور برای ساماندهی تجمع های قانونی در کشور خبر داد؛ 
ماموریتی که نشان می دهد دولت سیزدهم قصد دارد گام های 
مهمی در مسیر برگزاری تجمع های قانونی بردارد.به گزارش 
همشهری، اظهارات بهادری جهرمی در شرایطی است که پیش از 
این رئیس جمهور کشورمان نیز در گفت وگوی تلویزیونی خود 
با مردم، با اشاره به نظرات رهبرمعظم انقالب درباره »کرسی های 
آزاداندیشــی« و با بیان اینکه »نقــد« و »اعتراض« به برخی 
تصمیم ها اشکالی ندارد، بر اختصاص مراکزی باهدف گفت وگو، 
نقد و اعتراض تأکید کرده بود؛ موضوعی که در قانون اساسی 
نیز به آن اشاره شده است.در این میان اما در روزهای اخیر گام 
مؤثر دیگری در راستای تقویت کرسی های آزاداندیشی، به ویژه 
در مدارس و دانشگاه های کشــور برداشته شد و شورای عالی 
انقالب فرهنگی راهبردهایی را در این زمینه به تصویب رساند. 
اعضای این شورا در جلسه اخیر خود به ریاست رئیس جمهور، 
برنامه هایی را تصویب کردند که می تواند نقش مؤثری در پویایی 
اجتماعی در مدارس و دانشگاه ها داشته باشد و به تقویت فضای 

گفت وگو منجر شود.

ساماندهی تجمع های قانونی
این درحالی اســت که ســخنگوی دولت در نشست خبری 
دیروز خود به برداشتن گام های دیگری ازسوی دولت باهدف 
ســاماندهی تجمع های قانونی اشاره کرد. بهادری جهرمی با 
اشاره به توصیه رئیس جمهور برای فراهم کردن فضایی برای 
بیان اعتراض های عمومی، تأکیــد کرد که دولت با برگزاری 
تجمع های قانونی موافق است و وزیر کشور مکلف شده است 
پیشنهادهایی را برای ساماندهی تجمع های اعتراضی ارائه 
کند.وی درباره توصیه رئیس جمهور برای فراهم کردن مکانی 
برای اعتراض و اقدام دولت بــرای تحقق این امر توضیح داد 
و گفت که اهمیت قائل شــدن برای طرح مباحث انتقادی و 
گفت وگوهای آزاداندیشانه طی سال های گذشته همواره مورد 
تأکید رهبرمعظم انقالب بوده و براین اساس باید برای تقویت 
و رونق بخشیدن به کرسی های آزاداندیشی اقدام های الزم را 
انجام دهیم و مکان هایی را نیز برای تصمیم گیری های جمعی 

در مراکز دانشگاهی اختصاص دهیم.
بهادری جهرمی با یادآوری اینکه تاسیس خانه های گفت وگوی 
آزاد در همه دانشگاه ها برعهده شورای عالی انقالب فرهنگی 
است تا در حوزه نخبگانی مکانی برای طرح مباحث انتقادی 
فراهم شود، اعالم کرد که نخســتین مرکز دراین زمینه، در 
دانشــگاه تهران و با حضور 90نفر از استادان دانشگاه افتتاح 
شده است.سخنگوی دولت همچنین ادامه داد که این موضوع 
در دستورکار قرار دارد و دولت سیزدهم از هرگونه مشارکت 
نخبگانی در این زمینه استقبال می کند و همچنین برای اینکه 
خللی در امور کشور پیش نیاید، وزیر کشور مکلف شده برای 

ساماندهی این حوزه، پیشنهادهایی ارائه دهد.

دولت با برگزاری تجمع های قانونی موافق است
سخنگوی دولت به این موضوع هم اشــاره کرد که دولت با 
برگزاری تجمع های قانونی موافق اســت و قانون نیز قواعد 
مربوط به فعالیت احزاب و گروه های سیاسی را در آیین نامه 
مشخص کرده و رئیس جمهور پیشنهادی را برای به روزرسانی 
سازوکارهای این حوزه مطرح و پیگیری آن را به شورای عالی 
انقــالب فرهنگــی محــول کرده اســت.بهادری جهرمی 
درعین حال تأکید کرد کــه کارکرد شــورای عالی انقالب 
فرهنگی در حوزه نقد و برگــزاری فعالیت های اعتراضی در 
جامعه دانشــگاهی روشــن  بوده و خانه های گفت وگوهای 
آزاداندیشی درحال شکل گرفتن است؛ برهمین اساس هم 
هست که از توسعه و ترویج کرسی های آزاداندیشی، در حوزه 

عمومی حمایت می شود.

هشدار به رسانه های معاند
تشــریح اقدام های دولت در زمینه ســاماندهی تجمع های 
قانونی ازســوی بهادری جهرمی درحالی بود که وی تأکید 
کرد رسانه های معاند باید پاســخگوی اقدام های تخریبی 
خود در مراجع قانونی باشند. سخنگوی دولت درباره انتشار 
اخبار شبکه های خبری معاند و اقدام عملی دولت ایران برای 
برخورد با آنها گفت که بعضی رســانه ها به جای خبررسانی 
درست به مردم، به محلی برای آموزش اقدام های تروریستی 
و سوءاستفاده از کودکان تبدیل شده اند؛ »این رسانه ها مورد 
حمایت کشورهایی هستند که در بازنشر اخبار درگیری های 
خود، جرأت انتشار ندارند. دولت به طور حتم مدافع حقوق 
مردم خواهد بود و پیگیری های الزم دراین زمینه از طریق 

مراجع قانونی انجام خواهد شد.«

پشت پرده اغتشاشات در سنندج
وزیر کشــور با اشــاره به برخی اغتشاشــات در سنندج و 
ایجاد مزاحمت برای مــردم گفت: مردم نگران نباشــند، 
نیروهای قدرتمند امنیتی و انتظامی، همچنان که تاکنون با 
اغتشاشگران برخورد کرده اند، بازهم برخورد خواهند کرد و 

آشوبگران و ضدانقالب را سرجای خود می نشانند.
به گزارش ایرنا، احمد وحیدی دیروز در حاشــیه بازدید از 
تصفیه خانه آب ســنندج، درجمع خبرنــگاران افزود: این 
اغتشاشات ازســوی گروهک های تروریستی تجزیه طلب 
کومله، دمکرات و پژاک که سابقه بسیار بدی دارند حمایت، 
طراحی و پیگیری شده اســت. این گروهک هــا از مزدوری 
صدام گرفته تا مزدوری کشورهای غربی و همکاری با رژیم 

صهیونیستی را در کارنامه خود دارند.
وی با بیان اینکه این گروهک ها تاریخ زشت و جنایت باری 
دراین سرزمین دارند، گفت: اینها بار دیگر تالش کردند در 
رابطه با اغتشاشــات نقش آفرینی کنند، درحالی که مردم 
شریف کرد که جایگاه برجســته ای در کشور و نظام دارند، 
به دنبال امنیت، آرامش و توســعه هستند و این ناامنی ها را 
برنمی تابند. وزیرکشور با بیان اینکه در سفر رئیس جمهوری 
به کردســتان، مبالغ قابل توجهی برای پیشرفت این استان 
پیش بینی شــد که نشــان دهنده توجه دولــت و نظام به 
کردستان است، ادامه داد: ضدانقالب سابقه بسیار سیاهی 
دارد و تالش می کند با ایجاد اغتشاش، فضایی درست کند 

که سرمایه گذار نتواند سرمایه گذاری کند.
وحیدی با تأکید بر اینکه مســئوالن شــبانه روزی درحال 
خدمات دهی به مردم هســتند تا مشــکالت را رفع کنند، 
اضافه کرد: مردم شریف سنندج نیز به خوبی این گروهک ها 
را می شناسند و می دانند آنها دشــمنان نظام و این کشور 
هســتند. بنابراین باید خودشــان همانگونه که تاکنون در 

میدان بوده اند، کامال ضدانقالب را برانند.

   بیــش  از 30تقاضــای »مالقات مســتقیم« 
آمریکایی ها

معاون سیاســی دفتــر رئیس جمهــور به توییت مشــاور 
امنیت ملی کاخ سفید نسبت به اتفاقات اخیر در ایران پاسخ 
داد و به بیش از 30تقاضای مالقات مستقیم با ایران ازسوی 
آمریکایی ها خبرداد. محمد جمشــیدی در توییتی دراین 
زمینه نوشت: »دکتر رئیسی با بیان یک بیت شعر، دولت های 
خارجی را که از اغتشاشگران حمایت می کنند مگس خطاب 
کرد. مشاوران مغرض که به شما اخبار جعلی می دهند شما 
را غیرقابل اتکا می کنند. اگر در آستانه انتخابات نیاز دارید 
که خود را قوی نشان دهید، سی وچند بار تقاضای مالقات 

مستقیم با ایران را سری نگه دارید.«

  احضار سفیر انگلیس به وزارت امورخارجه 
پیرو اعالم تحریم های خودســرانه و بی اســاس لندن علیه 
چند مقام و واحدی از یک نهاد جمهوری اســالمی، ســفیر 
انگلیس ازســوی مدیرکل غرب اروپا به وزارت امورخارجه 
احضار شــد. به گزارش ایرنا، دراین مالقات مراتب اعتراض 
شدید جمهوری اسالمی به انگلیس به دلیل مداخله در امور 
داخلی ایران به سفیر اعالم و اقدام مداخله جویانه این کشور 

قویا محکوم شد.

   پروژه ضدانقالب برای بی ثبات سازی ایران
سخنگوی فراکسیون انقالب اسالمی گفت: براساس گزارش 
وزارت اطالعات به اعضای این فراکســیون، دستگیری های 
صورت گرفته از لیدرهای اغتشاشــات حاکی از مشارکت 
گروه های ضدانقالب در »پروژه بی ثبات سازی ایران« است. 
به گزارش خانه ملــت، ابوالفضل عمویی افزود: در جلســه 
فراکسیون باحضور یکی از معاونان وزارت اطالعات، گزارشی 
از ابعاد مختلف این تحوالت ارائه شد و تعدادی از نمایندگان 

نظرات خود را در این باره بیان کردند.

ادعاهای جدید آژانس درباره 
فعالیت های هسته ای ایران

خبرگزاری رویترز ادعا کــرد آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی در گزارشــی جدید کــه به رویت 
این خبرگزاری رســیده، اعالم کــرده که ایران 
فرایند غنی ســازی اورانیوم با ســومین آبشار از 
سانتریفیوژهای نسل ششــم را که به تازگی در 
نطنز نصب شده، آغاز کرده  است. رویترز همچنین 
مدعی شده در تازه ترین گزارش محرمانه آژانس 
درباره برنامه هســته ای ایران گفته شــده ایران 
درحال توسعه توانمندی هایش برای غنی سازی 
با سانتریفیوژهای پیشرفته است. این خبرگزاری 
مدعی افزایش سانتریفیوژهای پیشرفته ایران در 
روند غنی سازی شده و نوشته این سانتریفیوژها 
بسیار کارآمدتر از نسل اول هستند. طبق ادعای 
رویترز، »این سانتریفیوژها به 2 سایت زیرزمینی 
نطنز و فوردو اضافه شده و احتماال برای تاب آوری 

یک بمباران هوایی بالقوه طراحی شده اند.«
آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش از این نیز در 
گزارش خود در روز نهم شهریورماه، غنی سازی در 
دومین آبشار از 3آبشار سانتریفیوژی نسل ششم را 
گزارش داده بود. 2 روز قبل تر از این تاریخ )هفتم 
شــهریورماه( هم آژانس غنی سازی در نخستین 
آبشار ســانتریفیوژی را اعالم کرده بود. این نهاد 
بین المللی 12مردادماه در گزارشــی به اعضای 
خود اعالم کرده بود که ایران فرایند نصب 3آبشار 
از سانتریفیوژهاي IR-6 را در کارخانه غنی سازی 

سوخت نطنز به پایان رسانده  است.

روزنه

خبرهای کوتاه

دولت

 خبر
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 نود وششمین جلسه پارلمان شهری 

به مناسبت هفته کودک متفاوت از شورا
جلسات دیگر برگزار شــد. دیروز 
تعدادی از کودکان مهمان ویژه شورای شهر تهران 
بودند و پس از قرائت قرآن توســط یکی از کودکان 
جلسه رسماً آغاز شــد. ساعت ابتدایی اختصاص به 
کودکان داشت؛ ازاین رو دستور جلسه اول آنها اجرای 
سرود گروهی بود و سپس حدیثه کامیاب به عنوان 
نماینده پشــت تریبون رفت تا مطالبات کودکان را 
بخواند. او در قالب متنی زیبا خواســته های نســل 
آینده ساز را اینگونه مطرح کرد: »ما کودکان دوست 
داریم نه تنها در هفته کودک، بلکه در طول سال شاد 
باشیم. دلمان می خواهد شــهر را برایمان زیباتر و 
دوست داشتنی تر کنید. ما شهری دوستدار کودک 
می خواهیم که پر از اسباب بازی باشد و بدون دغدغه 
بزرگ ترهایمان در آن بازی کنیم و...« اهدای شاخه 
گل به اعضای شورای شــهر تهران آخرین دستور 
جلســه حضور کودکان بود که در نهایت با دریافت 
هدایایشان و گرفتن عکس یادگاری صحن شورا را 
ترک کردند. در راســتای همین مناسبت، مهدی 
چمران، رئیس شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران 
با تأکید بر اهمیت تربیت نســل خردسال، گفت: 
»کودکان امروز آینده سازان فردای کشور هستند؛ 
ازاین رو هرقدر برای تربیت این نســل تالش کنیم، 
نتایج بهتــری حاصل خواهد شــد.« بــه گزارش 
همشهری، پیگیری مطالبات کودکان و ساماندهی 
کودکان کار و خیابان از اولویت های مدیریت شهری 
اســت و هفته کودک فرصتی بود تا رئیس پارلمان 
شهری ضرورت توجه به این نسل را بیشتر تشریح 
کند. مهدی چمران گفت که چندین سال در حوزه 
کودکان کار اقداماتی انجام شده است. تعدادی از آنها 
جمع آوری، برخــی به کشورشــان و بعضی هم به 

شهرهایشان بازگردانده شده اند. او به مدارس ویژه 
کودکان کار هم اشاره و عنوان کرد: »کودکان کار باید 
آموزش ببینند و حرفه بیاموزند؛ چراکه حضور آنها در 
خیابان چهره شهر را زشت می کند؛ بنابراین پس از 
ساماندهی معتادان متجاهر به موضوع ساماندهی و 
جمع آوری کودکان کار و متکدیان باید پرداخت که 
شورا در حد بضاعت در این زمینه هم تالش خواهد 

کرد.«

رفع مشکل 131پالک فریز شده
ارائه گزارش محله مسلمین منطقه 18توسط جعفر 
شربیانی نخستین دستور جلسه دیروز شورای شهر 
تهران بود که نایب رئیس کمیســیون شهرسازی و 
معماری شورای شهر تهران گفت: »131پالک این 
محله چند دهه فریز شــده بود که با پیگیری ها در 
کمیته فنی و کارگروه کمیسیون ماده 5این مشکل 
حل شد.« به گفته او، در طرح تفصیلی پیشنهادی 
این محله به 3بخش تقسیم شــده است؛ محدوده 
اول که حدود ۹۲ پالک ثبتی دارد که 4پالک ثبتی 

به پهنه تجاری و 81پالک هم به پهنه مسکونی تغییر 
یافته اســت. در محدوده دوم حدود 11پالک ثبتی 
و در محدوده شــماره 3هم حدود ۲8پالک ثبتی 
قرار دارد که پیشــنهاد شــده این پالک ها به پهنه 
مسکونی تبدیل شوند. شربیانی در ادامه تأکید کرد: 
»80درصد از پارسل های )قســمت( این محدوده 
مساحت 150مترمربع و کمتر دارند و ۹0درصد از 
ابنیه هم کیفیت قابل قبولی نداشتند و بافت ناپایدار 
بودنــد.« افزایش حس تعلق و اعتمــاد عمومی به 
مجموعه مدیریت شهری، افزایش مشارکت اجتماعی 
و نظارت همگانی، به رسمیت شناختن حقوق مالکانه 
شــهروندان و... برخی از اهداف و دستاوردهای این 

اقدام است.

بررسی اساسنامه با 20بند
بررسی اساســنامه ســازمان فناوری های نوین و 
نوآور شــهر با ۲0بند در نودوپنجمین جلسه شورا 
شروع شده بود، اما به اتمام نرسید و به همین دلیل 
روز گذشته در دستور جلســه قرار گرفت. اعضای 

پارلمان شهری برای جلوگیری از تداخل وظایف و 
عملکردهای این سازمان با سازمان فناوری اطالعات 
و ارتباطات شهرداری تهران، بندهای این اساسنامه 
را دقیقا بررسی کردند و از این  رو زمان بر شده است. 
دیروز در بند 4عبارت »هدایت ظرفیت های شهرداری 
در ابعاد مختلف برای توســعه و بالندگی نوآوری و 
کارآفرینی در شهر تهران« محل بحث بود که باتوجه 
 به اهمیت موضوع، علیرضا زاکانی، شــهردار تهران 
در صحن شورا حاضر شد و برای توضیحات بیشتر 
گفت که براساس این اساسنامه، سازمانی تأسیس 
می کنیم که کار آن توصیه نیست، بلکه اجرا و هدایت 
ظرفیت های شــهرداری در حوزه فناورانه است. او 
در ادامه با اشاره به ظرفیت های دانشی شهر تهران 
تأکید کرد: »بزرگ ترین مجموعه های دانشــی در 
تهران وجود دارد که ایجاد زمینه برای همکاری با این 
مجموعه ها و دانشگاه ها موضوع اصلی برای مدیریت 
شهری است. از این انتفاع کل شهر بهره برداری خواهد 
کرد و محدودکردن آن به داخل شهرداری، خساراتی 
را برای شــهر به دنبال خواهد داشت؛ به عنوان مثال 
کارخانه ســیمان ری در حال تبدیل شدن به یک 
مرکز نوآوری خالق اســت. کل تولیدات این مرکز 
به گونه ای نیست که برای شهرداری تهران مصرف 
شود و می تواند با تولید خود کل شهر تهران را پوشش 
دهد.« شهردار تهران فناوری را مزیت قطعی برای 
کارآفرینی دانســت و گفت: »در سالی که مزین به 
واژه کارآفرینی است و در شرایطی که مجموعه ای در 
شهرداری هست که می تواند خلق کارآفرینی داشته 
باشد، دلیلی ندارد که این مسئله را نادیده بگیریم و 
باید منبعی برای تولید دائمی و خلق ثروت و قدرت 
برای شهر تهران باشد.« در نهایت این بند تصویب 
شد، اما بررسی اساسنامه همچنان در جلسات آتی 

ادامه خواهد داشت.

 شهروندان کوچک
تهران دوست داشتنی می خواهند

تعدادی از کودکان به مناسبت هفته کودک با حضور در شورای شهر تهران برخی از مطالبات خود را مطرح کردند

شهردار تهران در حاشیه جلسه دیروز پارلمان شهری در جمع خبرنگاران به سؤاالت مطرح شده پاسخ داد

ظرفیت های مدیریت شهری در مسیر توسعه فناوری
 دیروز برنامه ای برای حضور شهردار تهران در صحن شورا 

شهری
پیش بینی نشــده بود، اما باتوجه به اهمیت تأســیس 
سازمان فناوری های نوین و نوآور شهر تهران که بررسی 
اساسنامه تشکیل این سازمان مهم ترین دستور جلسه شورای شهر تهران 
بود، ســاعت 11و ۲5دقیقه علیرضا زاکانی به صحن آمد تا توضیحاتی 
درخصوص اهداف ســازمان ارائه دهد. او پس از اتمام جلســه در جمع 

خبرنگاران به سؤاالت مطرح شده این چنین پاسخ داد:
  ضرورت تشکیل سازمان فناوری های نوین و نوآور شهر تهران: 
تمام ظرفیت های شــهرداری با اولویت حل مشکالت شهری به سمت 
فناوری پیش می رود. ظرفیت باالی فناوری در تهران باتوجه به حضور 
دانشگاه ها و همچنین بازارهای مختلف، زمینه ای را فراهم می کند که در 
مسیر توسعه از این ویژگی بهره مند شویم. درحقیقت جهش و کار عظیمی 

را باید برای حوزه نوآوری و فناوری ها انجام دهیم.
  ورود اتوبوس های جدید به چرخه خدمت رسانی: هدف گذاری 
ما اضافه شدن ۷00دستگاه اتوبوس در آغاز سال تحصیلی بود که حدود 
5۹0دستگاه بازسازی و 10دستگاه هم نوسازی و در مجموع 600دستگاه 
اضافه شــدند. مابقی هم که بیش از ۲50دستگاه اتوبوس است مراحل 
تحویل را طی می کنند که قطعاً پس از تجهیز و رسیدن به چارچوب های 
مشخص مورداستفاده قرار می گیرند. در مجموع مهر، دی و اسفند حدود 
1400دستگاه اتوبوس از محل بازسازی، وارد ناوگان اتوبوسرانی و چرخه 

خدمت می شوند.
  اتمام احکام برخی از شهرداران مناطق: همه احکام یکساله است. 
ما در مجموعه پروژه ای را برای یک ســال پیش بینی می کنیم که این 
پروژه ها برای تحول در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری است و ارزیابی های 
مختلف هم صورت می گیرد. توسعه فعالیت های جدی برای ما در سال 
اول موضوعیت داشت و بر این  اساس احکام معاونت ها صادر و برای مناطق 

هم آغاز شده است که البته اکثریت آنها همچنان برقرار هستند و شاهد 
فعالیت شان خواهیم بود.

  جمع آوری مخازن در برخی از نقاط شهر: جمع آوری مخازن موقتی 
است؛ چراکه آشوبگران از مخازن و زباله ها برای ایجاد راهبندان استفاده 
می کردند؛ بنابراین مخازن معابر اصلی که ممکن بود مورد سوءاستفاده 

این چنینی قرار گیرند، تأکید می کنم موقتاً جمع آوری شدند.
  میزان خسارت های وارده به اموال شهری: ناجوانمردانه ترین کار 
در آشوب ها سوءاستفاده از اموال عمومی و آسیب زدن به خادمین شهر 
بوده است. آشوبگران به آتش نشانان و پاکبانان متعرض شدند و این جایی 
برای سخن نمی گذارد. لیست اموال خسارت دیده تهیه و در راستای احقاق 
حقوق شهروندان به دستگاه قضایی ارسال می شود. تا 10روز پیش حدود 
43دستگاه اتوبوس، ۲5دستگاه خودروی آتش نشانی، 600مخزن زباله و 

54ایستگاه اتوبوس توسط آشوبگران خسارت دیدند.
  مناسب سازی بوستان ها برای حضور خانواده ها: تعداد پارک ها 
پس از انقالب از ۷۲به ۲هزار و 346بوستان در سال جاری رسیده است. 
نخستین اقدام برای مناسب سازی پارک ها این است که نیازهای مردم 
را طوری پاسخ دهیم تا حضورشان در بوســتان ها افزایش یابد. در این 
راستا برای تأمین امنیت با فراجا هماهنگی های الزم را انجام داده ایم و 
هم اکنون مناسب سازی بوستان ها و تأمین روشنایی آنها در دستور کار 

قرار گرفته است.
  بررسی حمل و نقل عمومی: طرح کلی اســتفاده از دوچرخه در 
مدیریت های شهری قبلی وجود داشت، اما فرهنگ عمومی شهروندی 
برای استفاده از دوچرخه و ایجاد زیرساخت ها در این زمینه چندان تقویت 
نشده بود. مدل های مختلف حمل ونقل در حال بررسی است تا قدرالسهم 
حمل ونقل عمومــی را برعکس کنیم؛ چراکه هم اکنــون 30درصد به 
حمل ونقل عمومی و ۷0درصد به وسایل نقلیه شخصی اختصاص دارد و با 

تغییر این رویه و افزایش استفاده از حمل ونقل عمومی قطعاً اتفاقات خوبی 
در تهران رقم خواهد خورد.

  ساماندهی وضعیت مترو اعم از تأمین واگن و مقابله با متکدیان: 
به دنبال تکمیل ۷خط فعلی مترو هستیم. در کوتاه مدت روی سایر وسایل 
حمل ونقل عمومی تمرکز می کنیم و همزمان به مترو هم می پردازیم. برای 
توســعه خطوط وارد عمل شــده ایم تا بتوانیم خط۷ را تکمیل و اقدامات 
1۲ایستگاه را نیز تا پایان سال انجام دهیم. موضوع تأمین 630دستگاه واگن 
که از سال ۹5 تصویب شــده بود تا از طریق فاینانس وارد شود را پیگیری 
کرده ایم و اکنون به مراحل انتهایی رسیده و یکی از شرکت های شهرداری از 
طریق صندوق توسعه ملی این اقدام را انجام می دهد. مدارک از سوی سازمان 
مدیریت تهیه و از وزارت کشور درخواست کرده ایم تا شرایط تسهیل شود. 
همچنین 113دستگاه واگن با مشارکت مجموعه های توانمند داخلی ساخته 
خواهد شد و اکنون مقدمات ساخت در حال ایجاد است. در سفر معاونت مالی 
به روسیه مقرر شد که امکانی فراهم شود تا از این طریق هم ظرفیت های 
ویژه ای وارد کنیم تا میزان جابه جایی مسافر را افزایش دهیم. مترو دچار یک 

عقب افتادگی تاریخی است و ما در حال جبران هستیم.

 روزی به وسعت تمامیت ارضی
 برای تمام  ایران زمین 

   تهران کهــن قرنی دیگــر را بــا فراز و فرودهــا و فرصت ها و 
محدودیت های منحصر به خودش گذراند. شهری که به واسطه 
پایتخت بودن، چهارراه بسیاری از رویدادها و جریانات مختلف 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است و از این لحاظ نیز در موقعیت 
اســتراتژیک فوق العاده ای قرار دارد. این پهنــه از ایران، عمری 
به قدمت دوران نوسنگی و تاریخ و پیشــینه ای دور و دراز دارد 
همچنان که کهن ترین کاوش ها و یافته های باستان شناسی که در 
محدوده چشمه علی در جنوب تهران کشف شده اند، قدمت بین 
۷ تا 8هزار ساله این شهر را اثبات می کند. همچنین آثار و اشیای 
قابل توجه به دست آمده متعلق به 3۲00سال پیش در شمال تهران 
یعنی تپه های قیطریه، دروس، بوستان پنجم پاسداران و تپه های 
عباس آباد، گواهی گویا، متقن و موثق از دیرپایی تمدنی ماندگار 

به نام »طهران« است.
شهر تهران همانطور که گفته شد کوچه پس کوچه ها و محله هایش 
راوی صداهای مردمان هزارساله است. کوچه و محله هایی که گاه 
عریض و پهن می شوند و گاه تنگ و باریک، گاه کاهگلی اند و گاه 
میدانچه و گذر و داالن را مهمان چشم می کنند. این شهر با همه 
این اوصاف و تفاسیر گوناگون- مشخصاً بعد از پایتختی- منشا 
تغییر و تحوالت بی شماری شده که درکشور ما ایران، همواره مبدا 
همگرایی ها و تعامالت و مناسبات گوناگون ملی و اجتماعی بوده 
است. برای اثبات این ادعا هم تنها ذکر همین نکته بس که یگانه 
شهر و کالنشهری است که در سراسر تاریخ این کشور، پایتخت 
3حکومت قاجاریه، پهلوی)اول و دوم(و جمهوری اسالمی است و 
به همین واسطه هم برخوردار از الیه ها، بافت ها و عناصر گوناگونی 
است و همه این مسائل نشان از قابلیت ها و ظرفیت های ارزشمند 
این شهر داشته و از تاب آوری خاص و متمایز در شرایط بغرنج و 
مقاطع حساس تاریخی، سیاسی و اجتماعی خبر می دهد. البته که 
تهران با آنکه جنگ های بسیاری دیده اما نویدبخش و منادی صلح 
هم بوده است؛ رویدادهای متنوعی که پیش از انقالب اسالمی، 
در و دیوارهای این شهر شــاهد بودند که مردم چطور و چگونه به 
تبعیض و خونریزی های حکومت منفور پهلوی »نه« گفتند و تا 
پای جان جنگیدند و تا تحقق آرمــان و ارمغان ملی که با ظهور 
و حضور انقالب شکوهمند اســالمی و به رهبری معمار انقالب 
امام خمینی)ره( رخ داد از اهداف خــود کوتاه نیامدند. در دوران 
دفاع مقدس نیز دیدیم که مردم تهران چطور فوج فوج عاشقانه از 
گوشه و کنار این شهر با عزمی جزم به شوق نبرد به جبهه های حق 
علیه باطل شتافتند و از این شهر مشتاقان بسیاری شهد شیرین 
شهادت را تجربه کردند و شهر تهران ۲0315شهید را به اسالم و 
ایران و انقالب هدیه کرد. جای جای این شهر به نام شهیدی درج 
و مزین شــده و تهران را با همین الله های گلگونش معطر کرده 
است. همچنین مدیریت انقالبی شهر تهران همیشه بر آن است 
تا با تجلیل و تکریم از شهدای 8ساله دفاع مقدس فرهنگ شهادت 
را با شــهر عجین، متبلور و متجلی ســازد. آنچنان که بارزترین 
مصداق نماد و نمود این تجلیل بزرگداشت یاد و نام و خاطره شهید 

سرافرازسرلشکر قاسم سلیمانی است.
 اگر 14مهر ماه 114سال پیش یعنی 1۲85خورشیدی را درنظر 
بگیریم، تهران برای نخستین بار به عنوان پایتخت انتخاب شد و در 
این روز نخستین مجلس ملی در تاالر برلیان کاخ گلستان تهران 
شروع به کار کرد و تهران به عنوان زادگاه مشروطه فصلی نو را در 
کتاب تاریخ ایران ورق زد. درست یک سال بعد از نخستین جلسه 
مجلس شورای ملی در 14مهر ماه 1۲86خورشیدی، متمم قانون 
اساسی مشروطه، در 10۷اصل تهیه شــد و در اصل چهارم این 
قانون پایتختی تهران به امضای محمدعلی شــاه قاجار رسید و 
پایتختی دارالخالفه تصویب و رسمیت یافت.  در این مجال برای 
هرچه ملموس تر شــدن موضوع این اصل را در اینجا عیناً نقل و 

ذکر می شود: 
می توان گفت که چهاردهم مهرماه نه تنها روزی مهم و فرخنده 
برای تهران بلکه برای ایران و قاره آسیاست. از همین رو هم شورای 
شهر تهران در ســال13۹5 با هدف گرامیداشت و ارزش گذاری 
برای این شهر و ویژگی های آن چهاردهم مهر ماه را به نام روز تهران 
نامگذاری کرد. در راستای این رویداد خجسته و فرهنگ ملی و 
تکریم هر چه شایسته آن، دوســتداران تهران و مدیران شهری 
هریک فعالیت هایی را آغاز کردند و به عهده گرفته اند. آنچه شایسته 
این رویداد فرهنگی است، باید نسبت به این شهر در تمام سطوح 
و طیف های گوناگون جامعه حس تعلق ایجاد کرد. طوری که با 
معرفی و تبیین عناصر مختلف شهری از بافت کالبدی و نمائات 
و نمادهای عمومی آن با پرداختــن به حکایت آنچه را که کوچه 
و پس کوچه ها و محالت و بافت و میراث ناملموســی که موجب 
به وجودآمدن هویت تهران شده اســت و می تواند این هویت را 

هرچه بیشتر بازنمایی کند، پرداخت.  
امسال و در ششمین ســالروز این نامگذاری و در راستای تکریم 
همین روز در مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران، 
با عنوان تهران جان سراغ این شهر پرطمطراق رفتیم تا اینگونه 
به نوعی تهران جانی تازه بگیرد و عظمت این شــهر را که مردانه 
بر پای و پایه البرز و دماوند ایستاده و خیره در چشم های کوه های 
بی بی شهربانو، از غرب بادی می خورد و گرمای شرق و کویر را نفس 
می کشد، گرامی بداریم. به زعم خودمان به بازشناسی ساحت های 
گوناگون و زوایای متنوع این کالنشهر کهن بپردازیم و با تبیین و 
تشریح روح و جان شهر بتوانیم گامی هرچند کوتاه برای ایجاد حس 
تعلق بیشتر به جایی که زندگی می کنیم، برداریم. همچنین از این 
رهگذر عموم شهروندانش، با همین شناخت بتوانند رضایتمندی 
بیشتری از جایی که در آن علقه و خاطره دارند، حاصل کنند. چراکه 
تهران دارای سرمایه های پنهان و الیه های ناشناخته و مغفولی 
اســت که همچنان با وجود تحقیقات و پژوهش های گسترده و 
تخصصی، نیازمند واکاوی و معرفی هرچه بیشتر است. شهری 
که در آیین های مختلف اجتماعی پیش رو اســت و بازتاب آن را 
به دیگر شهرها تعمیم می بخشد و تأثیری عمیق می نهد؛ به طور 
مثال از قدیم تا حال مردم تهران در ایام ماه محرم و سوگواری سید 
و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( از شمال و جنوب و 
شرق و غرب و مرکز آن در هیئات و تکایا و حسینیه ها و دسته جات 
حماسه حسینی)ع( را پاس می دارند و حماسه ای ملی و جاودانه 
خلق می کنند، که هر کدام دارای بسیاری از ابعاد درخشان هستند؛ 

نمونه اعالی آن تعزیه و تعزیه خوانی است.
بنابر همه این مســائل، همه با هم با عزمی همه جانبه و همدل و 
هم صدا برای تهران و به تعبیر شهردار محترم، »تهران؛ کالنشهر 
الگوی جهان اسالم« این روز را باید در همه روزهای سال گرامی 

بداریم.
*معاون تبلیغات مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران

 علیرضا نادعلی
 سخنگوی شورای شهر تهران 

مطابق گزارش های اعالم شــده از سوی 
سازمان زیباسازی شهر تهران سردیس 
تیمسار فالحی سرقت شده است، زیرا 
هیچ هماهنگی ای با ســازمان زیباسازی 
صورت نگرفتــه اســت. هــر مجموعه ای 
که بخواهد هر اقدامی درباره سردیس ها 
انجام دهد بایــد با زیباســازی هماهنگ 
کند و حرف هایی که زده می شود که برخی 
از مجموعه ها این سردیس را برداشته اند 
گمانه زنــی اســت. ایــن مجســمه در 
زیباســازی وجــود نــدارد، هرچــه گفتــه 
می شود گمانه زنی است و چیزی از سوی 
سازمان های دیگر به سازمان زیباسازی 

به صورت رسمی اعالم نشده است.

 مهدی پیرهادی
  رئیس کمیسیون خدمات شهری

 و محیط زیست شورای شهر تهران
مردم از نظافت شــهر راضی نیستند و 
بر همین اســاس به دنبال ایجــاد طرح 
جدیــد در حــوزه رفــت و روب هســتیم. 
چند ســالی اســت که قیمت فهرســت 
بها شامل هزینه رفت و روب و خودروی 
پیمانــکاران بــه روز نشــده اســت و 
پیمانــکاران از ماشــین های قدیمــی و 
فرســوده اســتفاده می کننــد. قیمــت 
فهرســت بهایــی کــه امــروز در تهــران 
اجرایی می شــود متعلــق به ســال های 
قبــل اســت و از ایــن رو پیمانــکاران بــه 

تعهداتشان عمل نمی کنند. 

قــرارگاه اجتماعــی شــهرداری تهــران 
تاکنون حــدود 292مصوبه داشــته که 
بیــش از 80درصد از مصوبــات اجرایی 

شده اند.

292
مصوبه

 قــرارگاه اجتماعــی بیشــتر از 7هــزار 
معتــاد متجاهر پذیــرش کــرده و آنها را 

به کمپ ماده 16انتقال داده است.
7000
معتاد

قرارگاه اجتماعی 9مرکز یاور شهر برای 
پذیــرش معتادانــی کــه به دلیــل کبر و 
صغــر ســن و زخــم بــاز در ســایر مراکــز 
منع پذیرش داشــتند، راه اندازی کرده 

است.

9
مرکز

 250 قــرارگاه اجتماعــی بیشــتر از 
مجموعه خرید و فــروش مواد مخدر را 

پلمب کرده است. 
250
مجموعه

قــرارگاه اجتماعــی شــهرداری تهــران 
بیشــتر از 40خانه پالک قرمــز را پلمب 

کرده است. 

قــرارگاه اجتماعــی 5تا7هــزار کــودک 
کار را در 28مرکــز پویــا شــهر پذیــرش 

کرده است.

40
خانه

28
مرکز

افزایش کمک هزینه نگهداری 
از معلوالن شهرداری 

مدیرکل رفاه و امور ایثارگران شهرداری تهران 
اعالم کــرد کمک هزینه نگهــداری و درمان 
کارکنــان معلــول و  همچنین افــراد معلول 
تحت تکفل کارکنان شاغل به میزان 400درصد 
نسبت به سال گذشته افزایش یافت. به گزارش 
همشهری، محمد بنی حسن گفت: »این مبلغ 
با توجه به شــدت و درجه معلولیــت به میزان 
800هزارتومان، یک  میلیون  و 100هزارتومان 
و نیز یک میلیون  و400هزار تومان تعیین شده 
اســت که به صورت ماهانه به حساب کارکنان 

مشمول واریز خواهد شد.«
 او در حاشــیه بازدیــد از 3خانــواده شــهید 
شهرداری تهران تأکید کرد: »خادمین شهدا در 
این اداره کل همواره قدردان ایثار و جانفشانی 
قهرمانان ملی خود بوده انــد و در حوزه تکریم 
و تعظیم به این قشــر معزز هیــچ گاه کوتاهی 

نخواهند کرد.« 
مدیــرکل رفاه و امــور ایثارگران شــهرداری 
تهران ارائه خدمات هدفمندتر بــه ایثارگران 
را از مهم ترین اولویت های این دوره از مدیریت 
شــهری عنوان کــرد و ادامــه داد: »افزایش 
300درصدی کمک هزینه معیشــت خانواده 
شهدای شهرداری تهران ازجمله اقدامات مؤثر 
در راستای کاهش مشکالت اقتصادی این قشر 

است.« 

نقل قول خبر

عدد خبر

 خبر

محمدحامد احسان بخش *یادداشت
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تقدیر و تذکر
حبیب کاشانی: از تالش شهردار و تیم جدید در کمیسیون ماده 5برای رفع مشکالت شهروندان 

تشکر می کنیم.
نرجس سلیمانی: گره های جدید ترافیکی در حال رخ دادن است که اگر در اسرع وقت به آنها رسیدگی 

نشود تبدیل به گره دائمی می شوند.
زهرا شمس احسان: اعطای نشان های شهروندی سبب تشویق شــهروندان به رعایت قانون و... 

می شود، اما هنوز سازوکاری برای آن مشخص نشده است.
سوده نجفی: از کمیســیون نامگذاری معابر درخواســت می کنم معبری را به نام شهید سلمان 

امیراحمدی و دیگر شهدای مدافع امنیت نامگذاری کند.
سیدجعفر تشکری هاشمی: یکی از موضوعات مهم که در دستور کار شهرداری تهران قرار دارد، 

بازنگری طرح ترافیک است که هنوز اقدامی انجام نشده است.
ناصر امانی: الیحه دوفوریتی برای افزایش حقوق کارکنان توسط رئیس جمهور به مجلس ارائه شده 
که 30درصد از کارکنان دولتی و عمومی از آن بهره نمی برند؛ بنابراین ضرورت دارد مشــاور امور 

پارلمانی موضوع را پیگیری کند.

مکث
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تغییــر کیفیــت اینترنــت تأثیر 

کسب وکار
مستقیمی بر عملکرد کسب وکارهای 
اینترنتی دارد. آنگونه که وزیر امور 
اقتصادی و دارایی می گوید: دولت بسته هایی برای 
حمایت از فعــاالن اقتصادی آســیب دیده در دوره 
قطعی و کندی اینترنت تهیه کرده است که به زودی 
نهایی خواهد شــد و این می تواند خبر خوبی برای 

فعاالن اقتصادی باشد.
بــه گــزارش همشــهری، آمارهــای تخمینی از 
کســب وکارهای اینترنتی و میــزان اثرپذیری آنها 
از تحوالت یک ماه گذشــته حاکی از این است که 
در ایران حدود 9تا 11میلیــون نفر در پلتفرم های 
خارجی صاحــب کســب وکار هســتند و با قطع 
دسترســی به اینترنــت بین الملــل متحمل زیان 
می شوند. فعاالن بخش خصوصی این زیان را حدود 

1.5میلیون دالر در ساعت برآورد می کنند.

نگرانی کسب وکارهای اینترنتی
فعاالن حوزه ICT و کسب وکارهای اینترنتی آمارهای 
مختلفی در مورد تعداد کسب وکارهای اینترنتی و 
میزان اثرپذیری آنها از کندی اینترنت ارائه می دهند 
و با اشاره به اهمیت پایداری شبکه برای محیط کسب 
کار آنالین، خواســتار توجه دولت و متولیان فضای 
مجازی به این موضوع هستند. در گزارش شاخص 
مدیران خرید اقتصاد شهریورماه، فعاالن اقتصادی 
به واسطه تبعات قطعی اینترنت بر کسب وکارهای 
حوزه خدمات، انتظــارات و امیدواری خود در مورد 
وضعیت تولید و ارائه خدمــات در مهرماه را کاهش 
داده بودند. در نشســت اخیر شــورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی نیز، فعاالن اقتصادی نگرانی 
خود در مورد وضعیت اینترنت را به وزیر اقتصاد اعالم 
کردند. حسین ســالح ورزی، قائم مقام دبیر شورای 
گفت وگو با اشاره به نشســت اخیر دبیرخانه شورا با 
تعدادی از نمایندگان وزارت کشــور، مشــاور وزیر 
ارتباطات و جمعی از فعــاالن حوزه ICT با موضوع 
اثرات قطعی اینترنت و فیلترینگ پلتفرم های خارجی 
گفت: ضرر کســب وکارهای اینترنتی از یک ساعت 
قطعی اینترنت در کشــور حدود 1/5میلیون دالر 
است و همزمان به واســطه 30برابر شدن استفاده 
از انواع فیلترشکن ها در کشــور، با افزایش احتمال 
هک شدن ســامانه ها و صنایع کشــور نیز هستیم 
که این مســئله نیز به معنای افزایش هزینه هاست. 
عالوه بر این، سالح ورزی هشــدار داد که افزایش 
اختالل های اینترنتی موجب تشــدید بی انگیزگی، 
مهاجرت و خروج سرمایه ها از کشور خواهد شد. در 
این نشست، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی 
و دارایی در واکنش به موضــوع قطعی اینترنت، بر 
اهمیت حفظ امنیت سرمایه گذاری و سرمایه گذار و 
همچنین معیشت خانوار و فعاالن اقتصادی تأکید و 
ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر فضای ناامنی ها 
به آرامش تبدیل شود. خاندوزی با بیان این مطلب که 
تالش دولت برای برگشت آرامش به محیط اقتصادی 
کشور است، گفت: دولت بسته های حمایتی از فعاالن 

اقتصادی آسیب دیده در دوره قطعی اینترنت و غیره 
را تهیه کرده اســت که به زودی نهایی خواهد شد و 
این می تواند خبر خوبی برای فعاالن اقتصادی باشد.

درآمد اینترنتی ها آب رفت
در نشست اخیر دبیرخانه شورای گفت وگو با حضور 
نمایندگان وزارت کشور و مشــاور وزیر ارتباطات، 
پیامدها و آســیب های وارد شــده بر کسب وکارها 
ناشی از قطعی 3 هفته ای اینترنت بررسی شد. در این 
نشست به کاهش یک سومی درآمدهای جابه جایی 
مرسوالت فروشــگاه های اینترنتی، توقف فعالیت 
کسب وکارهای اینستاگرامی و اختالل در زیرساخت 
انواع صنایع ازجمله سیستم حمل ونقل اشاره شد. 
همچنین بی ثباتی فضــای اقتصادی به عنوان یکی 
از تبعات محدودیت اینترنت مورد بحث قرار گرفت؛ 
چراکه طبق قانون، شــورای گفت وگــو باید روی 
اثرات تصمیمات و سیاست های دولت و حاکمیت 
بر کسب وکارها متمرکز باشــد و مشکالت ناشی از 
اجرای این برنامه ها را شناسایی و ضمن اعالم آنها، 
راهکارهای پیشــنهادی خود را نیز مطرح کند. در 
این نشست همچنین مطرح شــد که اینستاگرام 
در دنیا 1/5میلیــارد و در ایــران ۴۸ میلیون کاربر 
دارد و آمارها، تعداد کسب وکارهای فعال در فضای 
اینستاگرام را بین 9 تا 11میلیون مورد برآورد می کند 
که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور هرگونه نبود 
ثبات و تغییر می تواند شرایط را برای فعاالن اقتصادی 
دشوارتر کند. نکته دیگر عادی سازی قطعی اینترنت 
به خصوص در سال تولید دانش بنیان بود که از سوی 
حاضران در این نشست به عنوان یک دغدغه جدی 

موردبحث قرار گرفت.

GDP فشار اینترنتی به
 براساس آمارهای موجود، ســهم صنعت ICT در 

تولید ناخالص داخلی ایران )GDP( برابر با 3.3درصد 
برآورد می شود که به نظر فعاالن اقتصادی، با توجه 
به شرایط به وجود آمده، افت جدی در فرایند تولید 
کســب وکارهای اینترنتی و کاهش سهم این حوزه 
در تولید ناخالص داخلی دور از انتظار نخواهد بود. 
به خصوص که بی انگیزگی ها و عوامل غیرمستقیم 

نیز روی این موضوع اثر دارد. 
در این نشست با اشاره به اینکه قطع شدن اینترنت، 
صادرات کشور را نیز دچار خدشه کرده است، اعالم 
شــد: صنعت ICT یک صنعت فانتزی نیست بلکه 
صنعت زیرســاختی اســت که نمی توان به همین 
راحتی کنار گذاشته شود. هرچند در این وضعیت 
سرمایه گذاران دیگر انگیزه ای برای ورود به این حوزه 
ندارند. نکته دیگری که از سوی اعضای این نشست 
مطرح شد این بود که فرایند توسعه بنگاه ها به دلیل 
شــرایط اینترنتی موجود دچار خدشه شده است و 
بنگاه ها به تعطیلی واحدها و انتقال سرمایه به خارج 
از کشور می اندیشند؛ چراکه از طرفی سرمایه گذاری 
داخلی تحت تأثیر این شرایط کاهش پیدا کرده است 
و سرمایه گذاران داخلی و خارجی رغبتی به حضور 
در این بازار ندارند. در این میان امکان ادامه فعالیت 
کسب وکارهای خانگی و اجابت تعهدات قبلی آنها، 
امکان فعالیت کسب وکارهای حوزه گردشگری و... 
نیز همگی در هاله ای از ابهام قرار گرفته و بدون هیچ 

آینده نگری دچار گرفتاری جدی هستند.

بومی سازی پلتفرم ها بدون انحصار
حسین میرزاپور، عضو کمیسیون تنظیم مقررات و 
مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در واکنش 
به آنچه در نشست دبیرخانه شورای گفت وگو درباره 
تبعات قطعی اینترنت مطرح شــده، گفت: اعضای 
کمیســیون تنظیم مقررات معتقدنــد اگر بخش 
خصوصی خوشــحال و امیدوار در صحنه نباشــد، 

تنظیم گری و مقررات گذاری معنا ندارد و توســعه 
محقق نمی شود. پس تالش می کند در مسیر حرکت 
خود با انحصارگری در دولت مقابله کند و راه را برای 

حضور پررنگ تر بخش خصوصی بگشاید. 
میرزاپــور ادامــه داد: از طرفــی وزارتخانــه بارها 
به طور شــفاف اعالم کرده کــه پلتفرم های داخلی 
با سختگیری های بســیار زیادی مواجه هستند و 
به راحتی نمی توانند در فضای داخلی باوجود انواع 
قوانین و مجوزهای محدودکننده، فعالیت کنند. در 
این رابطه پیشنهاد این است که تعامل و گفت وگو 
بین دولت و بخش خصوصی همیشگی باشد و تنها 
به همین روزها معطوف نشود چراکه متأسفانه پشت 
میزهای تصمیم گیری به اندازه کافی با هم صحبت 

نمی کنیم. 
عضو کمیســیون تنظیم مقررات تأکید کرد: بحث 
اینترنت و استفاده از پلتفرم های خارجی ابعاد مختلف 
سیاســی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و امنیتی 
دارد؛ اما باید باور داشــت که امنیت بدون توســعه 
اقتصادی، پایدار نیســت. امروز اقتصاد جنبه بسیار 

مهم است و باید برای آن فکری کرد. 
او همچنین موضع گیری بخش خصوصی نسبت به 
بومی سازی پلتفرم ها را مبهم ارزیابی کرد و افزود: نگاه 
وزارتخانه نسبت به این موضوع این است که نباید به 
بهانه حمایت از بومی سازی، انحصار ایجاد کرد؛ اما 
باید بدانیم که نسبت به ســرمایه گذاری داخلی در 
این حوزه چه رویکردی وجود دارد و بعد در این باره 
تصمیم گرفت. در ادامه، عضو کمیســیون تنظیم 
مقررات نیز از پیگیری تعریــف فرمول هایی برای 
کمک به کسب وکارهای خرد آسیب دیده از قطعی 
اینترنت خبر داد و گفت: حمایت از این کسب وکارها 
برای وزارت ارتباطات مهم است و این بخش اعتقاد 
دارد که با اقتصاد دستوری و انحصارطلبی، روبه جلو 

حرکت نخواهیم کرد.

دولتازکسبوکارهایاینترنتیحمایتمیکند
وزیر اقتصاد در پاسخ به دغدغه اینترنتی فعاالن اقتصادی:

 4مشوق دولت در حمایت از
تولید و اشتغال

 بانک ها، سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی به خط شدند

دولت با هدف حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال در کشور 
۴برنامه را هدف گذاری و مصوب کرده و مشوق های جدیدی 
در بخش بیمه ای، بانکی، مالیاتی و آمــوزش فنی و حرفه ای 
درنظر گرفته که به این ترتیب بانک ها و مؤسسات اعتباری باید 
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار نسبت به بخشش جرایم 
دیرکرد تســهیالت بانکی و امســال وام های مربوط به بخش 

تولید اقدام کنند.
به گزارش همشهری، این مشــوق ها شامل بنگاه های کوچک 
و متوسط خواهد شــد که عالوه بر حفظ اشــتغال فعلی، به 
ایجاد اشتغال جدید اقدام کنند و اطالعات مربوط به حفظ یا 
افزایش اشتغال آنها به تأیید کارگروه های تسهیل و رفع موانع 
تولید استانی رسیده باشد و اطالعات بیمه ای سازمان تامین 

اجتماعی هم این اشتغال ها را تأیید کند.
براساس تصمیم جدید دولت، کارفرمایان واحدهای تولیدی، 
صنعتی، معدنی، کشــاورزی، خدماتی، اصناف و شرکت های 
دانش بنیان که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی 
تامین اجتماعی خود نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی 
انسانی شاغل در کارگاه بر مبنای فهرست اسفند سال1۴00 
اقدام و فهرســت حق بیمه کارکنان شــاغل را در طول دوره 
تقسیط ارسال و پرداخت کنند، درصورتی که قبال از بخشودگی 
جرایم تامین اجتماعی استفاده نکرده باشند، می توانند ظرف 
مدت ۴ماه نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی های قطعی 

از بخشودگی جرایم بیمه ای استفاده کنند.
همچنین در مواردی که کارفرمایــان تا قبل از تصویب دولت 
بر مبنای فهرست اسفند سال گذشته نسبت به تعدیل نیروی 
انســانی خود اقدام کرده باشــند، پس از بازگشت نیروی کار 
تعدیل شده و یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ و اشتغال حداقل 
به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی تامین اجتماعی خود 
بر مبنای فهرست اسفند1۴00 می توانند از بخشودگی جرایم 

بیمه ای بهره مند شوند.

بخشش جرایم مالیاتی
دولت مصــوب کــرده جرایم مالیاتــی مربوط بــه عملکرد 
ســال1۴00 کارفرمایان حقیقــی و حقوقــی دارای پروانه 
بهره برداری از وزارتخانه ها در فعالیت های تولیدی مشروط به 
افزایش تولید در سال گذشته نسبت به سال1399 و داشتن 
حداکثر 100نفر نیروی کار تا پایان سال1۴00 و پرداخت اصل 
بدهی براساس برنامه توافقی با ســازمان امور مالیاتی کشور 

بخشیده می شود.
به این ترتیب کارفرمایــان حقیقی و حقوقــی دارای پروانه 
بهره برداری از وزارتخانه های کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
صمت و جهادکشاورزی فعال در فعالیت های تولیدی به شرط 
حفظ نیروی کار موجود در پایان ســال گذشته و تداوم آن در 
سال1۴01 می توانند درخواست تقسیط بدهی قطعی مالیاتی 
خود در سال گذشــته را به ســازمان امور مالیاتی کشور ارائه 
کنند. سازمان مالیاتی کشور پس از استعالم از سازمان تامین 
اجتماعی و احراز شرایط مدنظر مبنی بر حفظ اشتغال نیروی 
انسانی نسبت به تقسیط بدهی قطعی مالیاتی این افراد حداکثر 
تا 36قسط اقدام خواهد کرد، البته درصورتی که اقساط به موقع 
پرداخت نشود، مابقی اقساط باقی مانده محاسبه و یکجا وصول 

خواهد شد.
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور هم اجازه دارد با رعایت 
قوانین و مقررات مربوط به فضاهای آموزشی خود، به ازای هر 
10نفر نیروی موجود، 10مترمربع و به ازای یک نیروی جدید، 
2مترمربع برای کمک به تحقیق و توسعه در اختیار کارفرمایان 

حقوقی و حقیقی به شرط حفظ نیروی کار قرار دهد.
با تصمیم جدید دولت و برای تسهیل تامین مواداولیه واحدهای 
تولیدی، افزایش صادرات و کاهش هزینه های پشتیبانی، امکان 
ورود موقت برای شــرکت های تعیین شده از وزارت صمت یا 
جهادکشاورزی براســاس رتبه بندی و اعتبارسنجی سرعت 
خواهد گرفت و این شرکت ها باید به صورت دوره ای نسبت به 
تسویه تعهدات خود متناسب با رتبه و اعتبارشان اقدام کنند. 
همچنین واحدهای تولیدی مشــمول این مصوبه از این پس 
هزینه حقوق ورودی مربوط به مواداولیه و واســطه ای، اجزا، 
قطعات و تجهیزات و ماشین آالت را با ارائه ضمانت و در طول 

سال پرداخت خواهند کرد.
بانک مرکزی هم برای حمایت از تولید، اقدام الزم را به منظور 
تضمین نقدی 35درصد ضمانت  بانکی برای واردات مواداولیه، 
اجزا، قطعات و ماشین آالت شرکت های تولیدی اقدام می کند.

اشتغال زایی با پول صندوق آیندگان
خبر دیگر اینکه سازمان برنامه و بودجه هم با هدف حمایت از 
تولید و اشتغال زایی در سطح استان های کشور، دستور العمل 
ویژه ای را برای ایجاد اشتغال و حمایت از تولید با تکیه بر منابع 
صندوق توسعه ملی آماده کرده که هنوز نهایی و مصوب نشده 
است. درصورت تصویب این دستورالعمل منابع مالی اختصاص 
یافته برای اعطای تسهیالت ریالی به بنگاه های تولیدی کشور 
از محل صندوق توسعه ملی با اذن مقام معظم رهبری اختصاص 
می یابد و منابع داخلی بانک ها هم حداقل به میزان برابر با منابع 
صندوق توسعه ملی به اســتان ها داده خواهد شد و سهم هر 

استان هم برابر خواهد بود.
پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش و سرمایه ثابت بنگاه های 
تولیدی یکساله خواهد بود و تعداد اقساط تسهیالت سرمایه 
در گردش برای بخش کشــاورزی یک قســط و برای ســایر 
بخش های اقتصادی 12قســط ماهانه خواهد بود. همچنین 
دوره تامین مالی تسهیالت سرمایه ثابت حداکثر 5سال شامل 
دوره مشــارکت )حداکثر 6ماه( با دوره تنفس 6ماهه و دوره 

بازپرداخت حداکثر ۴ساله خواهد بود.
سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد داده کمک بالعوض در قالب 
یارانه تامین هزینه های آموزش بازار کار، تامین بخشی از سهم 
بیمه کارفرما، پرداخت یارانه دستمزد استخدام شاغالن دارای 
تحصیالت عالی و پرداخت یارانه برای اجــرای دوره مهارت 
آموزی برای بنگاه های تولیدی درنظر گرفته شود. ایجاد اشتغال 
پایدار، تکمیل زنجیره ارزش تولید، ارتقای سطح فناوری تولید، 
اســتفاده از ظرفیت شــرکت های دانش بنیان و خنثی سازی  
تحریم ها و تبدیل آن به فرصت ازجمله شــرایطی اســت که 
بنگاه های متقاضی این تسهیالت باید درنظر بگیرند تا بتوانند 

از مشوق های جدید احتمالی بهره مند شوند.

چابهار در تله انحصار
مســعود پل مه، دبیر انجمن کشتیرانی و 
صنایع وابسته، عملکرد هندی ها در بحث 
بازاریابی بندر چابهار و ترانزیت از مســیر 
ایران را آســیب زننده می داند و می گوید: 
با توجه به حجم زیاد ارسال بار از هند به سمت آسیای میانه و 
روسیه و ارسال حجم قابل توجه کمک های انسان دوستانه هند 
به افغانســتان، حجم مبادالت با مرجعیت هند از بندر چابهار 
بسیار ناچیز است، به طوری که سهم محموله های عبوری هند از 
بندر چابهار و ایران به 2تا 3درصد هم نمی رسد. او همچنین به 
ابهامات ایجاد شده درباره انحصاری شدن فعالیت های بندری 
برای یک شرکت کشــتیرانی در بندر استراتژیک چابهار اشاره 
می کند و می افزایــد: با ورود یک خط کشــتیرانی به این بندر 
به عنوان اپراتور دوم بندر شهید بهشتی چابهار، به طورقطع رونق 
کسب وکار، ورود کشــتی و کاال و کانتینر در این بندر افزایش 
می یابد. وقتی یک شرکت کشتیرانی با برنامه منظم در بندری 
سرمایه گذاری می کند، آن بندر یا در مأموریت ها و اهداف کاری 
آن شرکت قرار گرفته و باعث می شود کشتی ها و بارهای متعلق 
به خود و شــرکای تجاری خود را از آن بندر عبور دهد یا اینکه 
اساساً در مطالعات بازار به این جمع بندی می رسند که آن بندر 
از حیث فعالیت های اقتصادی حائز اهمیت است. درنتیجه گوی 
رقابت را از ســایر بازیگران می ربایند تا سهم بیشتری از بازار را 
به دست بیاورند. بندر شهید بهشتی چابهار به عنوان تنها بندر 
اقیانوسی ایران، یک برگ برنده در حوزه تجارت و ترانزیت است 
که استفاده درست از آن می تواند توسعه سواحل مکران و تقویت 

درآمدهای ترانزیتی را محقق کند.

گرانفروشی در تراکنش 
  خبر: اسداهلل قلی زاده، رئیس صنف جایگاه داران 
کشور با اشــاره به مســائل مطرح شــده در مورد 
اضافه برداشــت در تراکنش های کمتر از 30هزار 
تومــان در جایگاه هــای ســوخت می گوید: طبق 
بررسی ها، احتماالً این اتفاق در حدود نیم درصد از 
پمپ بنزین های کشور اتفاق افتاده که البته شکایتی 

بابت آنها وصول نشده است.
  نقد: اضافه برداشــت از کارت هــای بانکی در 
تراکنش های زیر 30هزار تومان اتفاقی اســت که 
به عقیده رئیس صنف جایگاه داران کشور، ارتکاب 
آن توســط درصد ناچیزی از کارکنان جایگاه های 
ســوخت محتمل اســت، اما جدا از این اظهارنظر، 
اضافه برداشــت از تراکنش های بانکی محدود به 
جایگاه های سوخت نیســت و این اتفاق نیز مانند 
باالتر اعــالم کردن رقم قابل پرداخت به مشــتری 
به خصوص در ســوپرمارکت ها، نوعی گرانفروشی 
محسوب می شود که دلیل شیوع آن، سوءاستفاده 
از بی توجهی مردم است. برای مقابله با آن از یک سو 
باید فرهنگ مشتری مداری کاسبان ترمیم شود و از 
سوی دیگر مردم باید به هوش باشند و ضمن کاهش 

احتمال ارتکاب این تخلف، هزینه آن را باال ببرند.

چهره روز

نقد  خبر

گزارش

te
le

g
ra

m
t

w
i

t
t

e
r

in
s

ta
g

ra
m

@h
am

sh
ah

rin
ew

s
@h

am
sh

ah
rin

ew
s

ha
ms

ha
hri

ne
ws

pa
pe

r
ید
کن
ل
با
دن
ی
اع
تم
ج
یا

ها
که
شب
در
را
ی
هر
ش
هم

آمادگی گازی در زمستان 1401
شرکت ملی گاز ایران آماده مدیریت مصرف گاز در زمستان امسال می شود. به گزارش 

انرژی
همشهری، محسن مظلوم فارسی باف، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز در یک 
نشست خبری از 3برنامه برای بهینه سازی مصرف گاز بخش خانگی خبر داد و اعالم 
کرد: قرارداد تعویض بخاری های موجود با بخاری های جدید کم مصرف نهایی و به شــرکت ملی نفت 
ارسال شده است. در حال انجام است، اعالم کرد: در بحث بخاری ها، قرارداد آن کامل شده و به شرکت 
ملی نفت ایران ارسال کردیم. او درباره هوشمندسازی شــبکه توزیع گاز هم گفت: اخیرا قراردادی با 
دانشگاه صنعتی مالک اشتر با هدف استفاده از توانمندی این دانشگاه درباره بحث های سایبری و پدافند 
غیرعامل امضا کردیم، در این زمینه مطالعاتی تدوین الگوی بومی امن را در دستور کار داریم. او افزود: 
این برنامه با کمک دانشگاه ها و شــرکت های دانش بنیان تخصصی انجام خواهد شد و پس از آن وارد 
مرحله عملیاتی می شویم که سازندگان قطعات و تجهیزات در این زمینه شناسایی شده اند. او تأکید 
کرد: موارد مانند پنجره های دوجداره و عایق ساختمان و مقررات مختلف و مواردی از این قبیل در یک 

برنامه میان مدت قرار دارد.
مازیار سیاح نژاد، رئیس امور نظارت، اندازه گیری و کنترل کیفیت گاز مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی 
گاز ایران هم: ایران 22 پاالیشگاه گازی دارد و روزانه یک میلیارد مترمکعب معادل بیش از 55 میلیون 
بشکه نفت تولید و 6 درصد از گاز تولید شده صادر می شود. او با اشاره به میزان مصرف گاز در بخش های 
مختلف، تأکید کرد: صنایع عمده 1۷ درصد و نیروگاه ها 30 درصد و بخش خانگی و تجاری بیش از ۴۴ 
درصد از کل تولید گاز کشور را مصرف می کنند. براساس آخرین آمار از وضعیت گازرسانی باید گفت 
که اکنون بیش از 9۷ درصد شهرها و بیش از 90 درصد روستاها گازرسانی صورت گرفته است. سیاح 
نژاد با بیان اینکه مصرف گاز در بخش خانگی در زمستان به شکل شگفت انگیزی افزایش می یابد، اعالم 
کرد: در فصل زمستان و در بخش خانگی با انفجار مصرف گاز مواجه می شویم، برای تامین گاز خانگی 
مجبور به محدود کردن گازرسانی به نیروگاه ها و صنایع خواهیم بود. به گفته سیاح نژاد میزان مصرف 
گاز در بخش خانگی در تابستان 200 میلیون مترمکعب بوده و در زمســتان این عدد به باالی 600 

میلیون مترمکعب در روز می رسد.



5 چهارشنبه 20 مهر 1401
 شماره  8610

 فوتی هــای تصادفات در 4ماهه 

اول امســال 11درصد نسبت به گزارش
 مدت مشــابه ســال قبل رشد 
داشــته و این گویای باال بودن آمار مصدومان و 

فوتی های ناشی از تصادفات در کشور است.
رئیس بیمــه مرکزی بــا بیان ایــن مطلب در 
اختتامیه جشنواره کروکی های برتر که با حضور 
عوامل پلیس راهور برگزار شــد، آمار ســاالنه 
کشته های ناشــی از تصادفات را حدود 17هزار 
کشته برشــمرد و گفت: در 4ماهه ابتدای سال 
6هزار و 279نفر در تصادفات فوت کرده اند که 
این آمار 11درصد نسبت به  مدت مشابه سال قبل 

رشد داشته است.
مجیــد بهزادپور بــا اشــاره به ســهم بیش از 
40درصــدی بیمه شــخص ثالــث در صنعت 
بیمه گفت:  سال گذشــته بیش از 24.6میلیون 
بیمه نامه صادر و بیش از 23هزار میلیارد تومان 

خسارت پرداخت شده است.
این طور که رئیس بیمه مرکزی می گوید تعداد 
مصدومان حوادث رانندگی هــم در 4ماهه اول 
امســال 20درصد نســبت به  مدت مشابه سال 
قبل رشد داشته و سهمی برای خود در دریافت 
خسارات از بیمه ها داشته اســت. او گفت: »به 
موجب قانون، 10 درصد از بیمه شــخص ثالث 
بــرای درمان مصدومــان به وزارت بهداشــت 
پرداخت می شــود؛ به طوری که از ســال 84 تا 
1400بالغ بر 16هزار میلیارد تومان به حســاب 
وزارت بهداشــت برای این منظور واریز شده و 
آمارها حکایت از این دارد کــه این مبالغ برای 

درمان مصدمان هزینه شده است.«
بهزادپور تصادفات را حوادثی پیچیده و ســخت 
توصیــف می کند و معتقد اســت بــا توجه به 
پیچیدگی تصادفــات هر چقــدر از تکنولوژی 
روز اســتفاده کنیم، هم ســریع تر می توان به 
مردم خدمت ارائه کرد و هم از تصادفات جعلی 
جلوگیری می شــود. و پــروژه کروکی برخط 

می تواند به ما در این بخش کمک کند.

الکترونیکی شدن کروکی ها تا 2ماه آینده
رئیس پلیس راهور هم در ادامه این جشــنواره 
پیرو صحبت هــای رئیس بیمــه مرکزی وعده 
الکترونیکی شــدن کروکی تصادفات را تا 2ماه 
آینده داد و گفت: 9هزار تبلت و 3هزار دست افزار 

سپهر به این منظور تهیه شده است.
سردار سیدکمال هادیانفر، با اشاره به اینکه طرح 
کروکی الکترونیکی برای نخســتین بار در سال 
98مطرح و سال 99اجرایی شد افزود:  نرم افزار 
کروکی های الکترونیکی طراحی و تولید شــده 

و به صورت آزمایشــی در استان قم به کار گرفته 
شــده که خوشــبختانه نتایج خوبی هم در پی 

داشته است.
به اعتقــاد رئیس پلیس راهور انتظامی کشــور 
مدیریت ترافیک در گرو توسعه انضباط ترافیکی 
در شــهرها و جاده ها و همچنین اقدامات مؤثر 
در پیشگیری از تصادفات اســت. او مدیریت را 
مهم ترین عامل تصادفات برشمرد و افزود: برای 
همین در کشــورهایی که در کاهش تصادفات 
موفق بوده انــد یا برخی از کشــورهای اروپایی 
که طرح »زیرو« را انجــام می دهند و توفیق هم 
داشتند به دلیل ورود دولت به این موضوع بوده 
است که یک راننده به تنهایی نمی تواند ترافیک 

را به نوعی مدیریت کند که تصادف ایجاد نشود.
رئیس پلیس راهور انتظامی کشــور در ادامه از 
پیشنهاد کاهش 50درصدی تصادفات در برنامه 
پنجم توسعه خبر داده و گفت: در بحث تصادفات 
32 دستگاه نقش دارند و باید از همین دستگاه ها 
درباره اجرای وظایف شان توضیح خواسته شود؛ 
حدود 50 درصد جانباختــگان در همان لحظه 
اول، 6 درصد حین انتقــال و 44 درصد به دلیل 
تروما جان خود را از دست می دهند. سردار کمال 
هادیانفر در ادامه با اشاره به تعدد و تکثر قوانین 
در حوزه راهنمایی و رانندگی افزود: قانون باید 
بازدارندگی و مجازات های اجتماعی داشته باشد 
چیزی که در کشورهای پیشــتاز در این حوزه 
اتفاق می افتــد. ما نیازمند مجــازات جایگزین 

هستیم. 
بعضا از قوانینی که در حوزه راهور وجود دارند، 
نیازمند بازبینی، تغییر و حتی حذف هستند که 
باید بازنشست شــوند و قانون اثربخش دیگری 
جایگزین شود. به گفته او در بحث پیشگیری از 
تصادفات و کاهش خسارات ناشی از آن نمی توان 
چشم روی نقش عامل انسانی بست؛ عاملی که 
32دســتگاه به ویژه دســتگاه های آموزشی در 
برابرش مقصرند. او ادامه داد:» در هر ســاعت 2 
نفر در جاده ها جان خود را از دســت می دهند 
که ســاالنه 17 هزار نفر می شــود و به ازای هر 
جان باخته 25نفر مصدوم می شــوند. همچنین 
15تا20درصد مصدومان حوادث ترافیکی قطع 
نخاع می شوند. ما در کشورمان سازوکاری برای 
جبران خسارت معنوی نداریم و هیچ کاری در 

این زمینه انجام نداده ایم.«
رئیــس پلیس راهــور انتظامی کشــور با بیان 
اینکه ســاالنه یک میلیون و 200هزار تصادف 
در کشور رخ می دهد و باید شرایطی فراهم شود 
تا این آمار به حداقل برســد، ادامه داد:  در دولت 
یازدهم، دوازدهم و دولت سیزدهم تاکنون جلسه 

شــورای  عالی ایمنی مدیریت ترافیک با حضور 
رئیس جمهور برگزار نشده است. آسیب تصادفات 
کمتر از کرونا نیســت و اگر یک فرد در تصادف 
فوت کند، 5.3 میلیارد تومان به طور مستقیم و 

غیرمستقیم به کشور زیان می رساند.

کاهش 19درصدی تصادفات در اربعین
رئیس پلیس راهور فراجا از کاهش 19 درصدی 
تصادفات فوتی در اربعین امسال نسبت به سال 

98 خبر داد.
 سردار ســیدکمال هادیانفر همچنین با اشاره 
به افزایش 35درصدی تردد ها در نیمه نخست 
امســال گفت:  همچنین بیشــترین ترددهای 
خودرویی نیز در شــهریورماه انجام شده است. 
این موضوع دالیل مختلفی داشته که یکی از آنها 

مراسم اربعین بود.
او پایان سفرهای تابستانی، نزدیک شدن به ماه 
مهر و شروع مدارس و گذشــت 2سال از شیوع 
ویروس کرونا را نیز جزو عوامل دیگری دانست 
که عالوه بر اینکه منجر بــه افزایش ترددها در 
نیمه اول امســال شده اســت، افزایش ترددها 
در شــهریورماه را نیز رقم زده است تا جایی که 
شهریورماه 1401یکی از بی سابقه ترین ماه ها از 
نظر تردد در کشــور طی سال های اخیر تاکنون 

بوده است.
هادیانفر ادامه داد: خوشبختانه با مدیریت خوب 
همکاران در پلیس راهور این ترددها مدیریت شد 
و حادثه جدی و خاصی گزارش نشد. تصادفات 
در ریتم معمول خود بود و در ناوگان حمل ونقل 
عمومی نیز حادثه جدی و خاصی رخ نداد. البته از 
نظر پلیس وقوع حتی یک مورد تصادف رانندگی 
هم زیاد اســت و باید از آن جلوگیــری کرد. اما 
توجه داشته باشید که در این زمینه دستگاه های 

مختلفی دارای مسئولیت هستند.
رئیس پلیــس راهور فراجــا اظهار کــرد: برابر 
آمارهــا 13.5 میلیارد تردد در کشــور و بالغ بر 
14.5 میلیون تردد در ماموریت اربعین به ثبت 
رسیده است. همچنین 97 درصد و معادل حدود 
3.5میلیون نفــر از زوار نیــز از مرزهای زمینی 
کشــور، تردد کرده اند. در چنین شرایطی باید 
بگویم که همــکاران من در پلیــس راه و راهور 
مدیریت خوبی در معابر و مسیرها داشتند و اگر 
مسیری نیز در مقاطعی مســدود شد،  علت آن 

بسته شدن مرز توسط طرف عراقی بود.
هادیانفر با اشاره به آمار تصادفات فوتی در کشور 
نیز گفت: تصادفات فوتی اربعین امسال نسبت 
به سال 98 که بدون محدودیت و مانند امسال 
برگزار شــد،  19 درصد کاهش داشــت. این در 

حالی است که در سال 98 نیز تعداد زوار اربعین 
تقریبا 3.5 میلیون نفر و نزدیک به تعداد زوار در 

اربعین امسال بود.

توقف شــماره گذاری بعد از اعالم سازمان 
استاندارد

رئیس پلیــس راهور انتظامی کشــور در بخش 
دیگر صحبت های خود درباره شــماره گذاری 
خودروهایی که تولید آنها متوقف شــده است، 
گفت: از زمانی که ســازمان اســتاندارد ساخت 
خودروهای تیبا، ســمند و پژو 405 را متوقف 
اعالم کرد، شــماره گذاری ایــن خودروها نیز 

متوقف شد.
به گفتــه او اما خودروســازان تعــدادی از این 
خودروها را در گذشــته از طریق قرعه کشی به 
مردم فروخته بودند به طوری که شــرکت سایپا 
30 هزار خودرو را از همین طریق به مردم قبال 
فروخته بود. او یادآور شد:» تحویل این خودروها 
از تعهدات شرکت های خودروساز به مردم است 
و امکان تغییر آن نیــز وجود ندارد، با هماهنگی 
صورت گرفته تقریبا 24 هزار دســتگاه خودرو 
پالک شده است.« هادیانفر تصریح کرد: تقریبا 
حدود 6 هزار دستگاه خودرو باقی مانده و هنوز 
شماره گذاری نشده اســت و ما منتظر دریافت 

اطالعات این خودروها هستیم.
اوادامه داد: فروش این خودروها قبل از ممنوعیت 
فروش بوده اســت. فقط حدود 6 هــزار خودرو 
شماره گذاری نشده و هر زمانی که اطالعات به 
ما ارسال شود و مشــخص شود این خودروها به 
نام چه کسی شماره گذاری باید شود، این تعداد 

خودروی باقی مانده نیز انجام خواهد شد.
رئیس پلیس راهور انتظامی کشــور با اشــاره 
به خدمات ارائه شــده از ســوی پلیــس راهور 
گفت: 61 میلیون و 376 هزار خدمت در ســال 
گذشته از ســوی پلیس راهور ارائه شده است. 
شاید بیشترین خدمت در بین همه پلیس های 
تخصصی فراجا توســط پلیس راهــور به مردم 
ارائه می شــود. گفتنی است شــرکت کنندگان 
در جشــنواره کروکی های برتر 523 کروکی به 
جشــنواره کروکی های برتر ارسال کردند که از 
این تعداد 123 کروکی بــرای داوری پذیرفته 
شد. همچنین طی 6 ماه از دی 99 تا تیر 1400، 
296هزار کروکی به صــورت کاغذی و 3 هزار و 

812فقره کروکی الکترونیکی ثبت شد.
در ایــن جشــنواره از 3کروکــی تصادفــات 
درون شــهری، 3کروکی تصادف برون شهری، 
3اثر کروکی برتر الکترونیکی درون شهری و 4اثر 

الکترونیکی برون شهری تجلیل شد. 

افزایش 11درصدی فوتی ها در تصادفات
به گفته رئیس بیمه مرکزی، کروکی ها تا 2 ماه آینده در سراسر کشور الکترونیکی می شوند

گزارشی از نشست کمیته زنان و خانواده و آسیب های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس
چگونه از »طالق های صوری« پیشگیری کنیم؟

 طالق های صــوری، موضوعی که این روزها 

جامعه
صحبت درباره اش بســیار است. به طوری که 
لزوم اتخــاذ تدابیــری بــرای جلوگیری از 
طالق های صوری موضوعی بود که در نشست کمیته زنان و 
خانواده و آسیب های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس 
شورای اسالمی هم مطرح شد. طالق های صوری اگر چه در 
گذشته به منظور استفاده از امتیازات معافیت خدمت سربازی 
برای پسران از سوی خانواده ها دنبال می شد اما این روزها بیشتر 
به بهانه بهره مندی خانواده از خدمات سازمان های اجتماعی 
صورت می گیرد. رام پناهی، دبیر کارگروه ملی ترویج ازدواج و 
کاهش طالق در این نشست با ارائه گزارشی از استان هایی که 
بیشترین میزان آمار طالق در کشور را داشته اند، افزود: عواملی 
که باعث طالق زوجین می شود بین اقشار کم درآمد و متمول 

متفاوت است. ضمن اینکه کاسبان طالق گروه هایی از افراد 
ذی نفع و کارگزاران طالق هستند که در این زمینه نقش دارند، 
مانند افرادی که طالق های صوری منفعت طلبانه می گیرند که 

برای جلوگیری از آن باید راهکاری ارائه شود.

اعتیاد مهم ترین عامل طالق
فاطمه قاســم پور، نماینده مــردم تهران، شــمیرانات، ری، 
اسالمشهر و پردیس در مجلس شــورای اسالمی نیز در این 
نشست با بیان اینکه اعتیاد همچنان یکی از علل اصلی طالق 
در جامعه است، افزود:  تاکنون اقدامات درخصوص کاهش آمار 
طالق به امر آموزش و مشاوره محدود شده است؛ درحالی که 
مهم ترین عامل طالق همچنان اعتیاد اســت که لزوما این 
روش ها در رفع آن تأثیر چشمگیری ندارد. از سوی دیگر در 

حوزه آموزش به موضوع سالمت جنسی توجه نشده است و 
این در حالی است که این مبحث مهمی است که باید به آنها 

توجه شود.

 برای آینده زنان مطلقه کسی فکر نکرد
علی محمد قادری، رئیس ســازمان بهزیستی کشور با بیان 
اینکه موضوعات در این حوزه باید دسته بندی و اولویت بندی 
شوند تا به نتیجه مطلوبی منتهی شوند، افزود: یکی از مواردی 
که در حوزه طالق از آن غفلت شــده، این است که بانویی که 
طالق می گیرد چگونه ازدواج خواهــد کرد؛ آیا ما برای آینده 
این سرپرستان خانوار تدبیری اندیشیده ایم؟ رئیس سازمان 
بهزیستی کشور در ادامه بر ضرورت برنامه ریزی محله محور 
برای ازدواج زنان سرپرست خانوار توسط افراد امین تأکید کرد.

آمار 1۵درصدی آرتروز در ایرانیان
رئیس مرکــز تحقیقات روماتولوژی کشــور 
با اشــاره به آمار 15درصدی بــروز آرتروز در 
ایرانیــان، تأکید کرد: درمــان نهایی آرتروز، 
تعویض مفصــل اســت و درمان هایی تحت 
عنوان ازن تراپی، تزریق ژل و PRP در مفصل 
تنها درمان نگه دارنده هستند که می توانند تعویض مفصل را به تعویق 
اندازند. احمدرضا جمشیدی در آستانه روز جهانی آرتروز درباره علل 
بروز این بیماری، گفت: بروز آرتروز علل متفاوتی دارد که بخشی از آن 
مانند علل ژنتیک در اختیار انسان نیست؛ برای آرتروز هم مانند اکثر 
بیماری های روماتیسمی زمینه ژنتیک وجود دارد، ولی به طور کلی 
آرتروز یک اتفاقی است که در طول زندگی رخ خواهد داد؛ زیرا همانطور 

که انسان پیر می شود مفاصل و غضروف هایش هم پیر می شوند.

آرتروز چگونه مفاصل را درگیر می کند؟
او افزود: به دنبال پیر شدن این بافت از بدن، غضروف آب خود را از 
دست می دهد و به دنبال آسیب پذیر شدن، صدمه می بیند و بدن 
برای جبران غضروف از دست رفته شروع به بازسازی می کند. این 
بازسازی سبب تولید استخوان اضافه می شود که ما از آن تحت 
عنوان استئوفیت )زوائد اســتخوانی ( یاد می کنیم. رئیس مرکز 
تحقیقات روماتولوژی کشور درباره استئوفیت ها، توضیح داد: این 
زوائد استخوانی سبب آسیب به بافت مفصل و به دنبال آن سبب 
ایجاد درد در مفاصل می شوند که بیمار را آزار می دهند. جمشیدی 
با اشاره به اینکه برخی عوامل سبب تشدید آرتروز می شوند، بیان 
کرد: وزن باال سبب افزایش فشار به مفاصل تحمل کننده وزن مانند 
زانوها، کمر، مفاصل لگن و... شده و موجب بروز آرتروز می شود. 
موضوع دیگری که افراد را مستعد ابتال به آرتروز می کند، ضعف 
عضالت کنار مفاصل است که متوجه کســانی است که به طور 
منظم ورزش نکرده یا فعالیــت روزانه انجام نمی دهند؛ بنابراین 
انجام فعالیت ورزشی مناسب از اهمیت باالیی برخوردار است. از 

سوی دیگر با افزایش سن میزان و شدت آرتروز افزایش می یابد.

اهمیت اصالح سبک زندگی در جلوگیری از بروز آرتروز
او با تأکید بر نقش سبک زندگی بر بروز آرتروز، تصریح کرد: عادات غذایی 
اهمیت بسزایی دارد. به عنوان مثال، مصرف کربوهیدرات به مقدار زیاد 
سبب افزایش وزن و به دنبال آن بروز آرتروز می شود. در وهله دوم نوع 
نشستن، راه رفتن، شیوه انجام فعالیت های روزانه و شغلی و حتی انجام 

ورزش بدون آمادگی قبلی می تواند در بروز بیماری مؤثر باشد.

علل بروز آرتروز زودرس در جوانان
این فوق تخصص روماتولوژی درخصوص ابتالی زودرس به آرتروز، 
گفت: زمان ابتال به آرتروز ممکن اســت در جوانی افراد باشد، اما 
عالئم در سنین باالتر خود را نشان دهند. به عنوان مثال، جوانی که 
به طور ناگهانی و بدون آمادگی بدنی کافی به کوهنوردی می رود 
یا ورزش های سنگین انجام می دهد تحت خطر آرتروز در سنین 
پایین است. البته بروز عالئم ابتال به بیماری به ویژه در خانم های 
خانه دار ایرانی از حدود 35 تا 40سالگی آغاز می شود و با افزایش 

سن نشانه ها هم افزایش می یابد.

1۵درصد ایرانیان از آرتروز رنج می برند
رئیس مرکز تحقیقات روماتولوژی کشور درباره آمار شیوع آرتروز 
در ایران، گفت: مطالعه ای در سال1384 در افراد باالی 15سال 
سطح شهر تهران با همکاری مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران انجام و مشخص شد در تهران حدود 15درصد 
مردم از آرتروز زانو رنج می برند که شــیوع آن در خانم ها حدود 
16.5درصد و در آقایان حدود 14درصد بود که البته در ســنین 
باالتر این درصد کلی بیشتر هم می شــد. با توجه به گذر زمان 
قابل توجه از تاریخ انجام مطالعه، قطعا قدرمطلق آمار افزایش یافته 
است؛ زیرا جمعیت کسانی که به واسطه سن در معرض بیماری قرار 
می گیرند، افزایش یافته، ولی آمار کلی کشور در همان حدود است 
و حدود 15درصد مردم باالی 15سال ایران دچار آرتروز به ویژه 

آرتروز زانو شده اند و سهم استان ها هم تقریبا یکسان بوده است.

»درد« مهم ترین نشانه بروز آرتروز
این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران با تأکید بر اینکه اصلی ترین 
نشانه بروز آرتروز، درد است، ادامه داد: درد در مفصل مبتال به شکل 
مکانیکی است؛ یعنی دردی که با استراحت کاهش پیدا می کند و 
با فعالیت افزایش می یابد. به عنوان مثال، درد زانو هنگام راه رفتن 
نشانه آرتروز است که به دنبال افزایش تدریجی آن ممکن است 
مفصل دچار تورم و محدودیت حرکت شود. به عنوان مثال، مفصل 
زانو باید بتواند به شکلی باشد که موقع خم کردن پا بتوان پاشنه پا را 
به ران چسباند یا نهایتا فاصله 5 سانتی متری داشته باشد، اما وقتی 
فرد مبتال به آرتروز زانو است، فاصله  پاشنه پا و ران پایش هنگام 
خم کردن به 30 سانتی متر می رسد و این دیگر مراحل پیشرفته 
آرتروز است. آرتروز در ایران و در آسیا بیش از همه مفصل زانو را 

درگیر می کند، زیرا این مفصل متحمل وزن باالی افراد می شود.

تعویض مفصل؛ درمان نهایی آرتروز
او با تأکید بر نقش مهم پیشگیری از بروز آرتروز، گفت: یکی از عادات 
ایرانیان دو زانو یا چهار زانو نشستن اســت که باید اصالح شود و از 
صندلی برای نشستن استفاده شود. از طرفی با کاهش وزن، ترک 
عادات بد مانند مصرف دخانیات، انجام ورزش مناسب و دقت در باال 
رفتن از پله و... می تواند زمان بیشتری برای بیمار خرید تا کارش به 
تعویض مفصل نرســد، اما در نهایت پس از درمان دارویی و انجام 
تزریقات، درمان نهایی آرتروز، تعویض مفصل و انجام پروتز است.
جمشیدی درباره ورزش های مجاز برای مبتالیان به آرتروز، بیان 
کرد: پیاده روی بر سطوح صاف، ورزش های آبی و راه رفتن در آب، 
استفاده از دوچرخه ثابت و برای کســانی که مبتال به آرتروز کمر 
هستند ورزش هایی که سبب تقویت این عضالت شود، اهمیت دارد.

درمان های نگه دارنده با اُزن تراپی و تزریق ژل در مفصل
او درباره تبلیغاتی که برای راه های درمانی اُزن تراپی یا تزریق ژل در زانو 
برای درمان آرتروز مطرح می شود نیز به ایسنا توضیح داد: هیچ کدام از 
اینها درمان قطعی نیستند. درباره ازن تراپی مستند قوی علمی برای 
اثر درمانی وجود ندارد و برخی کسانی که این کار را انجام می دهند، 
راضی هستند و برخی دیگر هم رضایت ندارند. اقدام دیگری که انجام 
می شود PRP  در مفصل است که درباره آن هم مستندات قوی وجود 
ندارد اما، برای برخی افراد تأثیرات مثبت دارد. درخصوص ژل تراپی 
مستنداتی وجود دارد که باعث کاهش درد طی مدت زمانی خاص در 
مبتالیان شده است اما همه اینها سبب می شود برای بیمار زمان بخریم 
تا تعویض مفصل دیرتر انجام شود و اینها درمان قطعی نیستند./ایسنا

 اصغر جهانگیر 
 معاون امور اجتماعی و پیشگیری از 

جرم و بازرس ویژه قوه قضاییه
ویژگــی  نخســتین  و  مهم تریــن 
آســیب ها و جرایــم جدیــد در دنیــای 
و  بــودن  عدم ســاختارمند  امــروز، 
سازمان یافتگی جرایم است و ماهیت 
۳۶۰ درجه ای آنهاست. این پیچیدگی 

برخورد با جرایم را سخت تر می کند.

 علی محمد قادری
 رئیس سازمان بهزیستی کشور

شرکای اجتماعی خوبی مثل مردم را در 
کنار خود داریم، اما متأسفانه شرکای 
دولتی ما پای کار نیستند. به ما کمک 
کنید از نهادهای دولتــی انجام وظایف 

خودشان را طلب کنیم. /مهر

 مجتبی همتی فر
 رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت 

کودک
از مجموع بودجــه ۱۶۰ میلیــارد تومانی 
ســازمان ملــی تعلیــم و تربیــت کــودک 
ســرانه هــر کــودک زیــر ۶ســال 2۰هــزار 
تومان و سرانه هر کودک پیش دبستانی 

4۰هزار تومان است./ ایسنا

 از مجمــوع 24 هلی کوپتــر جمعیــت 
هــال احمــر نیــاز بــه تعمیــر و اورهــال 
دارند که هماهنگی ها برای تعمیر این 

بالگردها انجام شده است.

جدید برای جذب مدرسان در دانشگاه 
علمی و کاربردی ایجاد شده است و تا 
2 هفته آینده فراخوان جذب مدرسان 

ارائه می شود.

 علمــی کاربــردی وابســته بــه مراکــز 
دولتی تعطیل شــدند و بــا تعطیلی آن 
از ســال ۹۶، 2۰۰هــزار دانشــجو کمتــر 
فارغ التحصیل شدند در واقع تعطیلی 
این مراکز جلوی ايجاد ۱4۰هزار شــغل 

را گرفت.

6
فروند

مصرف ســرم در کشــور افزایش یافته 
است و آمارنامه دارویی نشان داده که 

فروش سرم 2برابر شده است.  
60
درصد

دانش آمــوز بازمانــده از تحصیــل در 
دوره هــای ابتدایــی و متوســطه در 
ســال جاری تحصیلــی جــذب مدرســه 

شدند.

۱۳0
هزار نفر

4500
ظرفیت

۳۱۳
مرکز

ارائه نسخه جدید »شاد«  
به زودی

وزیر آموزش و پرورش ضمن ابالغ بخشنامه الزامات 
ســامانه  های الکترونیکی آموزش و پرورش و شبکه 
آموزشی دانش آموز )شاد(، اعالم کرد که نسخه جدید 
شاد به زودی در دســترس همه مدیران مدارس قرار 
می گیرد و الزم است به کلیه معلمان، دانش آموزان، 
عوامل اجرایی و خانواده ها تأکید شود تا با به روزرسانی 
آن، امکان دسترسی به ابزارها و خدمات جدید شاد را 
فراهم کنند.  براساس این بخشنامه و به منظور استفاده 
بهینه از امکانات و فرصت هــای موجود برای جبران 
بخشی از خسارات وارد شده به کیفیت یادگیری در 
دوره شیوع کرونا و تسهیل دسترسی به اهداف سند 
تحول بنیادین آموزش وپرورش تصریح می شود؛ شبکه 
آموزشی دانش آموز )شاد( بخش مهمی از زیست بوم 
آموزش وپرورش بعد از کرونا در محیط صیانت شده 
مجازی محسوب می شود و جهت استمرار فعالیت آن 
کلیه مدارس درصورت فراهم بودن امکان دسترسی 
موظفند از شاد به عنوان ابزار اختصاصی امن و رایگان 
برای ارائه خدمات آموزشی پرورشی تربیتی و اداری 

مصوب ابالغی بهره برداری کنند.
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تاجر ثروتمند 3 روز گروگان مأموران قالبی بود 
دیدگاه

 محاکمه میالد حاتمی 
به اتهام افساد فی االرض

نخســتین جلســه محاکمه میالد حاتمــی و 21نفــر دیگر از 
گردانندگان سایت های قمار و شرط بندی در خارج از کشور در 

دادگاه انقالب اسالمی تهران برگزار شد.
به گزارش همشهری، به نقل از مرکز رســانه قوه قضاییه، میالد 
حاتمی که از گردانندگان سایت های قمار و شرط بندی در خارج 
از کشور بود، اسفند ماه ســال 1۳۹۹، پس از صدور اعالن قرمز 
اینترپل، در کشور ترکیه شناسایی، بازداشت و به کشور بازگردانده 
شد. پرونده او و ســایر متهمان این پرونده پس از انجام تحقیقات 
مقدماتی به دادگاه انقالب فرستاده و صبح دیروز نخستین جلسه 
رسیدگی به اتهامات شان برگزار شــد. در این جلسه که در شعبه 
1۵ دادگاه انقالب اســالمی تهران، به ریاســت قاضی ابوالقاسم 
صلواتی برگزار شد ابتدا حسنی اعتماد، نماینده دادستان به دفاع 
از بخشی از کیفرخواست پرداخت. او گفت: براساس کیفرخواست 
صادر شده میالد حاتمی به افساد فی االرض از طریق اشاعه فساد 
به صورت گسترده و اخالل در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی 
و دایر کردن مرکز قمار و تشــویق به فساد متهم شده است. او در 
ادامه جزئیات بیشتری از کیفرخواست را بازگو کرد و با پایان وقت 
دادگاه ادامه رسیدگی به این پرونده به امروز )چهارشنبه( موکول 
شد. براساس این گزارش میالد حاتمی با راه اندازی سایت های قمار 
و شرط بندی و با به دست آوردن اموالی از این طریق، در صفحات 
مجازی به تبلیغ سبک زندگی اشرافی و تجمالتی می پرداخت و 
مخاطبان خود را برای به دست آوردن چنین امکاناتی به انجام قمار 

و شرط بندی، تشویق و از آنها کالهبرداری می کرد. 

دختر نوجوان، قربانی انفجار مرگبار گاز
دختر 14ساله که در غیاب مادرش در خانه مشغول آشپزی بود، 

به دلیل انفجار گاز جان خود را از دست داد.
به گزارش همشــهری، این حادثه تلخ ظهر دوشنبه در خانه ای 
واقع در منطقه بی سیم زنجان اتفاق افتاد. آن روز دختری 14ساله 
که همراه برادر 10ساله و مادرش زندگی می کرد، در غیاب آنها 
مشغول آشپزی بود. یک روز قبل به دلیل سرد شدن هوا در زنجان 
آنها در خانه شان بخاری نصب کرده بودند اما این بخاری به طور 
اصولی و استاندارد نصب نشــده بود و اعضای این خانواده از این 
موضوع بی خبر بودند. از صبــح آن روز درحالی که مادر خانواده 
بیرون و پسر نوجوان نیز به مدرســه رفته بود، گاز در خانه نشت 
کرده بود؛ اما دختر 14ساله از این خطر بزرگ بی خبر بود. ظهر 
که شد، او تصمیم گرفت ناهار درست کند. او مشغول کار بود که 
برادرش از راه رسید. همین که پســر نوجوان در خانه را باز کرد، 
ناگهان انفجار مهیبی اتفاق افتاد و  شدت آن به حدی بود که دختر 
14ساله جانش را از دست داد. همچنین برادر او دچار سوختگی 

شدیدی شد و به بیمارستان انتقال یافت.
مجید امیرفضلی، رئیس آتش نشانی زنجان به  همشهری گفت: 
به دنبال وقوع این انفجار همکارانم از ایســتگاه 2آتش نشانی 
همراه با 2اکیپ امداد و نجات راهی محل حادثه شدند و ضمن 
ایمن سازی  محل حادثه، تالش برای نجات حادثه دیدگان را 
آغاز کردند.او ادامه داد:  روز حادثه دختر 14ســاله به تنهایی 
در خانه بود و آشــپزی می کرد؛ غافــل از اینکه به دلیل نقص 
اتصاالت بخاری حجم زیادی گاز در خانه جمع شــده است. 
او از این ماجرا اطالعی نداشــت تا اینکه وقتی برادرش از راه 
رسید و در را باز کرد، به دالیل نامعلومی که در دست بررسی 
است جرقه ای اتفاق افتاده و انفجار رخ داده است. به دلیل اینکه 
دختر نوجوان مدت زیادی در فضای پر از گاز حضور داشته و 
ریه اش پر از گاز شده بود،  پس از جرقه و انفجار، ریه هایش دچار 
سوختگی شدیدی شد و جانش را از دست داد. برادر او نیز که 
دچار سوختگی شــده بود پس از نجات از محل حادثه توسط 

امدادگران اورژانس به بیمارستان منتقل شد.
به گفته رئیس آتش نشانی زنجان در این انفجار برخی دیوارها ترک 
برداشت و به وسایل خانه آسیب رسید و بررسی های کارشناسی 

در این خصوص ادامه دارد.

کوتاه از حادثه بازی پدر و پسر در نقش سروان و سرگرد برای سرقت میلیاردی از مرد تاجر

 پیتر توبین، قاتل مخوف 

خارجی
انگلیسی که به اتهام قتل 
۳دختر نوجوان به ۳بار 
حبس ابد محکوم شــده بــود، به دلیل 
بیماری جانش را از دست داد تا اسرار سایر 
جنایت هایی که مرتکب شــده بود برای 

همیشه سر به مهر باقی بماند.
به گزارش همشــهری به نقل از تلگراف، 
این قاتل 7۳ســاله از مدتی قبل به دلیل 
بیمــاری از زنــدان به بیمارســتانی در 
ادینبورگ منتقل و در آنجا بستری شده 
بود و از آنجا که احتمال می رفت جانش 
را از دســت بدهد، پلیس تالش زیادی 
کرد تــا او را راضی به اقــرار درباره دیگر 
جنایت هایش کند امــا وی زیر بار نرفت. 
این در حالی بود کــه کارآگاهان پلیس 
در طول سال های گذشته صدها پرونده 
قتل حل نشده را که قربانیان آن دخترانی 
نوجوان بودند بررسی کرده بودند تا شاید 
سرنخی از حضور پیتر توبین در آنها پیدا 
کند اما موفق به این کار نشدند. به همین 
دلیل تنها امیدواری آنها برای افشای اسرار 
دیگر جنایاتی که پیتر مرتکب شده بود، 
اقرار وی پیش از مرگ بود که این اتفاق 
هرگز رخ نداد و با مرگ جنایتکار سریالی 
در بیمارســتان، پرونده او برای همیشه 

بسته شد.

قتل 3دختر 
پرونــده جنایت  هــای پیتــر توبین در 
ســال 2006به جریان افتاد. در آن زمان 

توبین در کلیســای ســنت پاتریک در 
شهر گالسکوی اســکاتلند و با نام جعلی 
مک الفلین مشغول به کار شده بود. چرا 
که به تازگی محکومیتش به دلیل تجاوز 
به 2دختر نوجوان به پایان رســیده و از 
زندان آزاد شده بود اما نامش در فهرست 
مجرمان جنسی ثبت شــده بود و برای 
اینکه بتواند در کلیسا کار کند، از هویت 
جعلی استفاده کرده بود. عالوه بر توبین 
یک دختر دانشــجوی لهســتانی به نام 
کلوک نیز به عنوان نظافتچی در کلیســا 
کار می کرد و 24ســپتامبر همان سال 
بود که کلوک به طرز عجیبی ناپدید شد. 
هیچ کس از او خبر نداشت و این دختر سر 
کالس هایش در دانشگاه نیز حاضر نشده 
بود و همه شواهد از این حکایت داشت که 
اتفاق هولناکی برایش رخ داده است. وقتی 
مأموران پلیس به تحقیق درباره ناپدید 
شــدن کلوک پرداختند متوجه شــدند 
که وی آخرین بار به همــراه پیتر توبین 
دیده شده است؛ همان مردی که با هویت 
جعلی در کلیســا کار می کرد. به همین 
دلیل مأموران به تحقیق درباره این مرد 
پرداختند و وقتی هویــت واقعی او فاش 
و معلوم شــد که یک مجرم سابقه دار در 
زمینه جرایم جنسی است، شک مأموران 
به وی بیشــتر شــد. چند روز بعد از این 
ماجرا، جســد کلوک که در گوشه ای از 
کلیسا و زیر زمین دفن شده بود پیدا شد. 
آثار ضربات چاقو روی بدن او و همچنین 
تجاوز به وی مشهود بود و پزشکی قانونی 

اعالم کرد در زمانی کــه قاتل این دختر 
دانشجو را دفن می کرده، وی هنوز زنده 
بوده است. جسد کلوک در حالی پیدا 
شد که پیتر ناپدید شده بود و این یعنی 
کســی جز او عامل جنایت نیست. با 
این حال مدتی بعد وی در آپارتمانی 
در لندن ردیابی و دستگیر شد و از آن 
زمان تحقیقات برای افشای راز دیگر 
جنایات او کلید خورد. بررسی سوابق 
توبین نشان می  داد که وی از کودکی 
دست به جرایم متعدد زده و تبهکاری 
مخوف است. در ادامه محل هایی که او 
پیش از ایــن در آنجا زندگی می کرده 
شناسایی شــد و تیم های جست  وجو 
راهی آنجا شــدند تا شاید شواهدی از 
دیگر جنایات این مرد پیدا کنند. تالش 
آنها مدتی بعد نتیجه داد و در خانه ای 
که سال ها قبل توبین در آنجا زندگی 
می کرد وسایل دختری 1۵ساله به نام 
ویکی همیلتون پیدا شــد که از سال 

1۹۹1ناپدید شد.
تیم های جســت وجو برای پیدا شــدن 
شــواهد بیشــتر به حفــاری باغچه ای 
پرداختند که مقابل ایــن خانه بود. آنها 
بقایای اجســاد 2دختر را پیدا کردند که 
یکی از آنها ویکی همیلتون 1۵ســاله و 
دیگری دینا مک نیکول 18ســاله بودند. 
هر دوی آنها در سال 1۹۹1ناپدید شده 
بودند و حاال شواهد نشان می داد که آنها 
در همان سال توسط پیتر توبین به قتل 

رسیده بودند.

محاکمه 
مرد جنایتکار درحالی که خود را بی گناه 
می دانســت پای میز محاکمه رفت و به 
۳بار حبس ابد محکوم و روانه زندان شد. 
پلیس اما با بررسی شــخصیت و رفتار 
این جنایتکار ســریالی به این اطمینان 
رسیده بود که وی بی شــک قتل های 
زیادی مرتکب شده که حاضر نیست آنها 
را بازگو کند. تحقیقات نشان می داد که 
او در این سال ها از بیش از 40نام جعلی 
استفاده کرده و دست کم 140خودروی 
مختلف در اختیار داشته است. به همین 
دلیل از همان سال بررسی صدها پرونده 
قتل حل نشده که قربانیان آن دختران 
نوجوان بودند، از سر گرفته شد اما هیچ 

سرنخی از توبین در این قتل ها به دست 
نیامد. این در حالی بود که قاتل سریالی 
که در زندان بود، به یک بیماری العالج 
مبتال و از زندان به بیمارســتان منتقل 
شد. وقتی پزشکان اعالم کردند که وی 
به زودی خواهد مرد، پلیس هفته گذشته 
تصمیم گرفت سراغ وی برود تا شاید او 
پیش از مرگش راضی شود که اسرار دیگر 
جنایت هایش را برمال کند. اما توبین در 
برابر اصرار مأموران فقط ســکوت کرد 
و چیزی نگفت. ایــن جنایتکار مخوف 
در نهایت ۳روز پیش در بیمارستان به 
کام مرگ رفت و به این ترتیب اســرار 
سایر قتل هایی که مرتکب شده بود برای 

همیشه سر به مهر باقی خواهد ماند.

پدر و پسر برای تصاحب اموال تاجر ثروتمند،  نقش پلیس 

دادسرا
را بازی کردند و با گروگان گرفتن ۳روزه این مرد دست به 

سرقت میلیاردی زدند.
به گزارش همشهری، یکی از روزهای شهریور امسال تاجری ثروتمند سوار 
بر خودروی اسپورتیج خانه اش در شمال تهران را ترک کرد تا راهی محل 
کارش شود. از وقتی همسر و فرزندانش به خارج از کشور مهاجرت کرده 
بودند او تنها زندگی می کرد اما آن روز وقتی وارد خیابانی فرعی شد، یک 
خودروی پ ژو که چراغ گردان پلیس روی آن نصب شده بود سد راهش شد. 
راننده و سرنشین پژو که لباس پلیس به تن داشتند و تجهیزات نظامی 
همراهشان بود،  از ماشین پیاده شدند و با نشان دادن برگه ای به مرد تاجر 
مدعی شدند که وی باید برای توضیحات به اداره پلیس بیاید. یکی از آنها 
بدون اینکه پاسخی به سؤاالت مرد تاجر بدهد سوار ماشین وی شد و از 
او خواست حرکت کند و به این ترتیب مأموران قالبی تاجر ثروتمند را به 
محلی خلوت بردند، دست و پا و چشمانش را بستند و به خانه متروکه ای 

در جنوب پایتخت منتقل کردند.

گزارش یک گمشده
24ساعت از ماجرای ربودن مرد تاجر گذشته بود که مادر وی سراسیمه 
و نگران راهی اداره پلیس شــد و گفت که فرزندش ناپدید شده است. او 
توضیح داد: پسرم تاجر است و تنها زندگی می کند. همسر و فرزندانش در 
خارج از کشور به سر می برند و پسرم هر روز با من تماس می گرفت اما از 
صبح دیروز هیچ خبری از او نیست. موبایلش خاموش بود و بارها با تلفن 
خانه اش تماس گرفتم و همه تماس هایم بی جواب ماند. صبح که شد راهی 
خانه اش شدم اما داخل خانه بهم ریخته بود و اثری از پسرم نبود و مطمئن 

شدم که بالیی بر سرش آمده است.

گروگانگیری
با اظهارات این زن، تیمی از مأموران اداره آگاهی تهران با دستور قاضی 
عظیم سهرابی، بازپرس شعبه نهم دادسرای جنایی، تحقیقات خود را در 
این پرونده آغاز کردند. سرنوشــت تاجر گمشده در هاله ای از ابهام بود تا 
اینکه بعد از گذشت ۳روز، وی با دست و پای بسته در بیابان های جنوب 
تهران و توسط راننده ای عبوری پیدا شد. این مرد پس از رهایی از دست 

آدم ربایان راهی اداره پلیس شد و گفت: پس از آنکه مأموران قالبی مرا به 
خانه ای متروکه انتقال دادند با تهدیــد، کارت های عابربانکم را به همراه 
رمزشان گرفتند. آنها حتی کلید خانه ام را با زور گرفتند تا به آنجا دستبرد 
بزنند. آنها سپس راهی صرافی و طالفروشی شدند و با خرید طال و دالر 
حساب مرا خالی کردند. وی ادامه داد:۳روز در خانه متروکه گروگان آنها 
بودم. در طول شبانه روز فقط یک وعده غذا و آب به من می دادند و مدام 
کتکم می زدند. اکثر مواقع هم چشم و دست و پاهایم بسته بود تا اینکه 
بعد از گذشت ۳روز با همان وضعیت یعنی  با چشم و دست و پای بسته 
مرا از خانه متروکه خارج کرده و در بیابان ها انداختند. وی ادامه داد: وقتی 
توسط یک راننده عبوری نجات پیدا کردم به خانه ام رفتم و متوجه شدم 

که 2مأمور قالبی، به آنجا دستبرد زده اند و هرچه پول، طال، تابلوفرش و 
لوازم آنتیک و عتیقه در خانه ام داشتم را سرقت کرده اند. ارزش این اموال 
باالی یک میلیارد تومان بود و آنها بیش از 400میلیون تومان هم از حسابم 
سرقت کرده بودند. عالوه بر اینها، ماشین اسپورتیج مرا به همراه مدارکش 

نیز با خود برده اند.

بازداشت سروان و سرگرد قالبی 
از آنجا که گروگانگیران، چشم گروگان را بســته بودند او متوجه نشده 
بود که نشانی خانه متروکه کجاست. در این شرایط برای به دست آمدن 
ردی از متهمان، شماره پالک خودروی اسپورتیج شاکی در اختیار همه 
واحدهای گشتی قرار گرفت تا اینکه چند روز قبل این خودرو در یکی از 
شهرهای شمالی کشور درحالی که پسر جوانی  پشت فرمان آن بود توقیف 
شد. با دستگیری پســر جوان و اعتراف وی متهم دیگر که پدر او بود در 
خانه اش در یکی از محله های پایتخت دستگیر شد. آنها در بازجویی ها به 
گروگانگیری و سرقت اقرار کردند و انگیزه خود را رسیدن به پول دانستند. 
در این میان متهم میانسال گفت: مرد تاجر را دورادور می شناختم و خبر 
داشتم که وضع مالی خوبی دارد. من در شرکتی کار می کردم که وی به 
آنجا رفت وآمد داشت و می دانستم به تنهایی زندگی می کند و خانواده اش 
ایران نیستند. به همین دلیل موضوع را با پســرم در میان گذاشتم تا با 
کمک هم نقشه گروگانگیری را عملی کنیم. وی ادامه داد: برای اجرای این 
نقشه، ابتدا تجهیزات پلیسی خریدیم،  سپس یک حکم جلب جعل کردیم 
و بعد به مقابل خانه و محل کار مرد تاجر رفتیم تا ساعت رفت وآمدهای او 
را به دست آوریم. پس از آنکه اطالعات کامل را به دست آوردیم، روز حادثه 
سد راه او شدیم و وی را ربودیم. بعد با تهدید حسابش را خالی کرده و به 
خانه اش دســتبرد زدیم. متهم در ادامه گفت:گروگان را بعد از ۳روز رها 
کردیم و گمان می کردیم هرگز شناسایی نمی شویم اما پسرم که عاشق 
ماشین های مدل باالست، خودروی شــاکی را برداشت و با آن به شمال 
کشور رفت. به او گوشزد کرده بودم که بعد از گروگانگیری ماشین را رها 
کند اما او به حرفم گوش نداد و با پول دزدی،  ویالیی در شمال کشور اجاره 

کرده و با دوستانش به سفر رفته و در حال خوشگذرانی بود که گیر افتاد.
براساس این گزارش، متهمان با قرار قانونی بازداشت شدند و تحقیقات 

از آنها ادامه دارد.

قاتل سریالی انگلیسی اسرار جنایت هایش را به گور برد 

مرگ شکارچی دختران نوجوان در زندان 

 تصور کنید یک مهنــدس مکانیک در 
کارخانه ای کار می کند و بــا تبلیغات 
منفی به این باور رســیده باشــد که فرایند توسعه و رشد 
تکنولوژیکی دنیای غرب آنچنان مقهورکننده اســت که او 
درصورت هرگونه ابتکاری توان رقابت را نخواهد داشــت. 
طبیعی است درچنین شرایطی، نه تنها فکر خویش را برای 
نوآوری و ابتکار در تولیدات جدیــد متمرکز نخواهد کرد، 
بلکه چه بسا این شخص، ابزاری برای تبلیغات سوء دشمن و 
گرفتن انگیزه از دیگران خواهد بود. کسی که دغدغه ذهنی 
او به جای پیشرفت کشــور، گارد گرفتن در مقابل نوآوری 
یاحداقل، رخوت، سستی و بی تفاوتی باشد، هیچ گاه منشأ 
اثر مثبت نخواهد بود. آنچه در این روزهای آشــوب در بین 
کسانی که شــاید به خیابان نیامدند ولی با گذاشتن پست، 
توییت یا بحث و گفت وگو در اتوبوس و مترو جریان آشوب را 
دنبال کردند نشات گرفته از همان 2مرحله ای بود که دشمن 
کار خود را در مرگ مهسا امینی انجام داد یعنی هم توانسته 
بودند باور بخش زیادی از جامعه را به این سمت سوق دهد 
که پلیس عامل مرگ یک دختر آن هم با ابزار گشت ارشاد 
شده هم اینکه افکار جامعه را متناسب با این باور غلط شکل 
داده تنظیم کرده و او را آمــاده برای گام بعدی یعنی تغییر 

رفتار کند.

ج- تغییر رفتار
تغییر رفتار گام ســوم پس از تغییر باور و تغییر افکار است. 
رفتار یعنی بروز عینی چیزی که انتظار آن را داریم، یعنی 
عملکرد آشکار فرد در محیط های طراحی و پیش بینی شده. 
مهندسی که در یک کارخانه به  باور رقابت با دنیای صنعت 
رسیده باشد و مکرر در فکر و ذهن خویش راه های رسیدن 
به قله پیشــرفت و تالش را طراحی و مرور کند و این فکر را 
تبدیل به دغدغه ذهنی خویش نماید، طبیعی اســت برای 
رسیدن به این مطالبه درونی، حداکثر تالش خود را خواهد 
کرد تا با تولید محصول، ایده آل ها، آمال و آرزوهای خود را 

محقق نماید.
در آشــوب های اخیر و داستان مرگ مهســا امینی، فاجعه 
رفتاری از آنجا آغاز شد که دشمنان پس از تالش برای تغییر 
باور و افکار جامعه به ویژه در بین نســل جوان، به دنبال بروز 
رفتاری از مردم آن هم در یک موضوع کامال احساسی با این 
نگاه که به دختر مظلومی ظلم شده پروژه ای را کلید زدند که 
با آمدن مردم به کف خیابان، بتوانند هدف نهایی خود را برای 
آینده هموار کنند. آن رفتاری که در آشوب های این سه هفته 
رخ داد را باید محصول پیگیری 2تغییری دانست که پیش از 
آن کلید خورده بود. بروز رفتارهای ناهنجار و خشونت آمیزی 
همچون ریختن به خیابان ها و آتــش زدن اماکن عمومی، 
سطل های زباله و تعرض به حریم خصوصی و عمومی مردم 
و سلب آسایش مردم و به مخاطره انداختن امنیت جامعه و 
آشکارا برضد نظام مستقر اســالمی، قدعلم کردن را باید در 
راستای برنامه ریزی دشمنان برای تغییر رفتار مردم و بروز 
رفتارهای موردانتظاری که در بستر تغییرات برای هدف غایی 

که تغییر ساختار نظام است، دانست.

د- تغییر ساختار
قطعاً مهم ترین هدف دشمن درجنگ نرم و آشوب های اخیر، 
تغییر ساختار نظام سیاسی بود. دشمن تمام هزینه های یک 
جنگ نرم را می پردازد تا بتواند میوه مورد دلخواه خود را در 
تغییر ساختار نظام سیاسی برداشت کند. بنابراین آخرین 
گامی که دشمن در جنگ نرم یا جنگ های ترکیبی دنبال 
می کند تغییر ســاختار سیاســی یک نظام سیاسی است. 
همواره یکی از آرزوهــای دیرینه آمریکایی هــا در ایران، 
تغییر ساختار سیاسی جمهوری اسالمی بوده است و اگر در 
مقاطعی از تاریخ انقالب اسالمی بحث تغییر رفتار جمهوری 
اسالمی توسط دشمنان مطرح می شــده است، در فاصله 
اندکی شاهد بودیم که آنها مطلوب نهایی خویش که همانا 

تغییر ساختار سیاسی در ایران بود را مطرح می کردند.
دشــمنان داخلی و بیرونی نظام، تمــام برنامه های خود را 
برای پیگیری و عملیاتی نمودن سه گام تغییر باور، افکار و 
رفتار انجام می دهند که در نهایت به تغییر ساختار سیاسی 
جمهوری اسالمی ختم شود و به تعبیر آنها پایان انقالب و 
جمهوری اسالمی را جشن بگیرند. چیزی که در هر آشوبی 
آن را دنبال می کنند و از سرمایه مادی، اطالعاتی و نیرویی 
خود اســتفاده می کنند و همواره در طول این 4۳ســال با 

شکست مواجه شده اند.

 دشمن در آشوب های اخیر
 به دنبال چه بود؟

ادامه از 
صفحه اول
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یک هفته پس از تصمیم سازمان 
اوپک برای کاهش تولید 2میلیون 
بشکه نفت در روز، شیخ محمد بن 
زاید آل نهیان رئیس امــارات متحده عربی، برای 
دیدار با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه، 
به مسکو سفر کرد. دیدار دیروز سران 2کشور در 
سن پترزبورگ، در بحبوحه تشدید جنگ اوکراین 
گمانه زنی ها درباره حمایت کشــورهای عربی از 
روسیه را داغ تر از همیشــه کرده است. به اعتقاد 
ناظران، جنگ اوکراین به ترویج روایت نظم جدید 
جهانی کمک کرد؛ نظمی که در آن شــاهد رشد 
نفوذ اقتصادی چین و توســعه ژئوپلیتیک روسیه 
هستیم و جهان عرب با آغوش باز به استقبال آن 

رفته است.
 هفته گذشــته ســازمان اوپک به رغم فشارهای 
آمریکا با هدف جلوگیــری از کاهش قیمت نفت 
در بازارهــای جهانی با کاهش چشــمگیر تولید 
نفت موافقت کرد؛ اقدامی که خشــم واشــنگتن 
را برانگیخــت. از آنجایی که آمریــکا و متحدان 
اروپایی اش به دنبال تحریم نفت روســیه به دلیل 
جنگ اوکراین هســتند، اغلب ناظران غربی این 
تصمیم اوپک را اقدامی در راستای حمایت از مسکو 
تفســیر کرده اند. ســفر محمد بن زاید به روسیه 
در حالی انجام می شــود که به اذعان بســیاری از 
رسانه های منطقه ازجمله شبکه الجزیره، تصمیم 
هفته گذشته اوپک روابط واشــنگتن و متحدان 
سنتی اش در خلیج فارس به ویژه ریاض و ابوظبی 

را تیره کرده است.
امارات متحده عربی ازجمله کشورهایی است که 
در قبال عملیات روسیه در اوکراین موضع بی طرفی 
خود را حفظ کرده است. به اعتقاد ناظران، مواضع 
امارات به عنوان یکی از شــرکای سنتی آمریکا در 
خلیج فارس نسبت به جنگ اوکراین نشان می دهد 
ابوظبی تالش دارد تا در نظم جدید جهانی میان 
قدرت های بزرگ توازن برقرار کند؛ نظمی که در 
آن روســیه و چین به اندازه متحدان غربی برای 
کشورهای خلیج فارس اهمیت دارند و کشورهای 
عربی به نوعی به ســمت موازنه سازی  روابط خود 

گام برمی دارند.

روابط روسیه و کشورهای عرب
امــا این تنهــا امارات متحــده عربی نیســت که 
همزمان با تشدید دوقطبی شرق و غرب در جهان 
امروز، روابط نزدیکی با روســیه دارد. احمد عادل، 
کارشناس ژئوپلیتیک و اقتصاد سیاسی مقیم قاهره، 
در مطلبی که در وب ســایت گروه بریکس منتشر 

شده، می نویسد: زمانی که پوتین پس از همه پرسی 
در مناطق شــرقی اوکراین، دونتسک، لوهانسک، 
خرســون و زاپروژیا را به خاک فدراسیون روسیه 
ضمیمه کــرد، صدای اعتراض غرب بلند شــد اما 
کشورهای عربی یک موضع متعادل را ترجیح دادند. 
آنها تاکنون نه اقدام روســیه را تأیید و نه محکوم 
کرده اند و احتماال در آینده نیــز ترجیح خواهند 
داد که همین سیاســت را ادامه دهنــد. در واقع، 
انعکاس رابطه نزدیک روسیه با کشورهای عربی را 
می شود در مواضع آنان نسبت به غائله اوکراین دید. 
عربستان، امارات و مصر تاکنون حاضر نشده اند تا 
در برابر فشارهای آمریکا برای قطع روابط با روسیه 
و اعمال تحریم های غرب علیه این کشــور تسلیم 
شوند. گرچه برای کشورهای عربی رابطه با آمریکا 
هنوز هم مهم است اما نه تنها از دستورات واشنگتن 
برای منع ارتباط با روسیه پیروی نمی کنند، بلکه 
به دنبال تعمیق روابط خود با مسکو هستند. گفته 
شده، صندوق ســرمایه گذاری سعودی که توسط 
الولید بن طالل شاهزاده سعودی اداره می شود در 
ماه های فوریه تا مارس ســال جاری میالدی بیش 
از 500میلیون دالر در شــرکت های بزرگ انرژی 

روسیه سرمایه گذاری کرده است.
همزمان عربستان سعودی و امارات متحده ازجمله 
کشورهایی هســتند که به طور جدی دالرزدایی 
از معامالت تجاری خود را دنبال کرده و شــرکای 
تجاری خود را به استفاده از یوان چین، روپیه هند 
و روبل روسیه ترغیب و تشویق می کنند. به گفته 
کارشناســان اقتصادی، در شــرایطی که ایران و 
ونزوئال برای صادرات نفت شــان یوان می پذیرند 
و هند نیز برای واردات نفت خام روپیه می پردازد 
اگر چین هم پول واردات 13میلیون بشــکه نفت 
خود را به یــوان پرداخت کند و روســیه نیز پول 
صادرات 8میلیون بشــکه نفت خــود را در روز به 
روبل دریافت کند، پتــرو دالر)دالر نفتی( حدودا 
48درصد از تجارت جهانی نفت را از دست خواهد 
داد. دالر نفتی هسته اصلی نظام مالی آمریکاست و 
با تضعیف دالر نفتی، نظام مالی آمریکا و در نتیجه 

اقتصاد این کشور نیز تضعیف خواهد شد.
مصر هم به عنوان یکی از بزرگ ترین کشــورهای 
عربــی به دنبــال کاهــش وابســتگی خــود به 
دالر آمریکاســت. فخری الفکــی، رئیس کمیته 
برنامه ریزی و بودجه در مجلس نمایندگان مصر، 
گفته که قاهره به زودی از کارت های بانکی روسی 
»میر« و مبادله به روبل روسیه در نظام بانکداری 
خود استفاده خواهد کرد. یکی از مقام های ارشد 
بانک مرکزی مصر به وب سایت المانتیور توضیح 

داده که قاهره برای تنوع بخشیدن به منابع ارزهای 
خارجی خود و کاهش وابســتگی به دالر آمریکا 

تصمیم گرفته تا از روبل روسیه استفاده کند.
احمد عادل در پایــان تحلیل خود می نویســد: 
»کشــورهای مهم عربی درک می کنند که نظام 
جهانی فعلــی به ویژه به دلیل جنــگ اوکراین به 
سرعت در حال تغییر است و آنها 2انتخاب پیش رو 
دارند: یا می توانند خود را با واقعیت های جدید وفق 
دهند، یا در تالش برای دفــاع از نظام تک قطبی 
با مرکزیت آمریکا غرق شــوند. کشورهای عربی 
امروز به جای خدمــت کردن به منافــع آمریکا، 
منافع خودشان را دنبال می کنند؛ بر همین اساس 
به دنبال تعمیق روابط خود با روســیه هســتند و 

تهدیدهای غرب نیز آنان را نمی ترساند.« 

چرا جهان عرب از پوتین حمایت می کند؟ 
آمر صالح، تحلیل گــر و محقق مصــری، نیز در 
تحلیلی که چندی پیش در وب سایت اندیشکده 
کارنگی منتشر شده به دالیل حمایت کشورهای 
عربی از پوتین در جنگ اوکراین پرداخته و نوشته: 
از ســال2011 تاکنون واکنش های جهان عرب 
به تحوالت سیاســی در بســتری کامال دوقطبی 
شــکل گرفته اســت؛ پدیده ای که بــه نوعی در 
موضع گیری ها نسبت به جنگ اوکراین نیز مشاهده 
می شود. درحالی که بخشی از افکار عمومی جهان 
عرب قیام ها و ناآرامی ها در کشــورهای عربی را 
نتیجه اجتناب ناپذیر چند دهه استبداد حاکم بر 
منطقه می دانند؛ گروهی نیز معتقدند که رد پای 
غرب در انقالب های عربی کامال پیداست و در واقع 
عامل وخامت تنش های سیاســی در کشورهای 

عربی را سیاستمداران غربی می دانند.
در این روایت دوم است که والدیمیر پوتین به عنوان 
سیاســتمداری الهام بخش مطرح می شود؛ کسی 
که با استفاده از مشــت آهنین این قابلیت را دارد 
تا تضادها را کنترل کرده، امنیت ملی کشــورش 
را در اولویت قرار داده و نوســازی جامعه را از باال 
به پایین اجرا کنــد. این همان منطقــی بود که 
افســران نظامی در حمایت از به قدرت رســیدن 
عبدالفتاح السیسی)رئیس جمهوری نظامی مصر( 
داشتند. از نگاه طیفی از افکار عمومی جهان عرب 
و رهبران سیاسی این منطقه، پوتین کسی است 
که توانسته کشــورش را از هرج و مرج اصالحات 
اقتصادی پروسترویکایی که با سازماندهی رهبران 
غربی و توسط میخائیل گورباچف با هدف تجزیه 
اتحاد جماهیر شــوروی ســازماندهی شده بود، 
بیرون بکشد. حامیان روایت دوم بر این باورند که 

رهبران غربی با سازماندهی قیام های2011 هدف 
مشابهی را در جهان عرب دنبال می کردند. عالوه بر 
این، از نظر آنان پوتین رهبری اســت که توانسته 
توطئه دمکراسی ســازی غرب در اروپای شرقی را 
به چالش بکشــد، غرب را به انرژی روسیه وابسته 
کند، پایه های دولت بشار اسد در سوریه را با وجود 
مخالفت تمام عیار کشورهای غربی تثبیت کند و با 
گروه های تندروي جهــادی مقابله کند. به اعتقاد 
حامیان روایت دوم، پوتین فقط یک »دوســت« 
نیست بلکه دشمن یک »دشمن« است. از نظر آنان 
حکومتداری پوتین نمونــه موفقی از حرکت یک 
دولت ضعیف به سوی دولتی مقتدر است؛ بنابراین 
اگر اعــراب به دنبال آینده متفاوتی هســتند باید 

الگوی پوتین را دنبال کنند.
حمایت جهان عــرب از پوتین یک دلیل دیگر هم 
دارد؛ واکنش های رسمی غرب به حمله روسیه به 
اوکراین. از نظر حامیان پوتین، واکنش های غرب 
به بحران اوکراین نمونه آشــکار اســتانداردهای 
دوگانه و گفتمان متناقض آنان درباره بحران های 
عربی بوده اســت. در مورد اوکراین، کشــورهای 
بزرگ غربــی جنگ روســیه را تهاجمی توصیف 
کردند که قوانین بین المللی را نقض کرده اســت. 
به گفته آنان، از آنجایی که الحاق مناطق شــرقی 
اوکراین به خاک روســیه غیرقانونی است پس به 
سرعت باید از تمام پتانسیل  های بین المللی برای 
تشدید فشارها بر روسیه استفاده کرد؛ ازجمله حق 
ارسال تســلیحات برای اوکراین، حمایت از حق 
اوکراین برای استفاده از زور علیه نیروی متجاوز، 
ارسال پرونده روسیه به دادگاه کیفری بین المللی 
و منزوی کردن مســکو از طریق تحریم های نظام 
مالی و بانکی جهان. اما در مقابل، همین کشورهای 
غربی نه تنها حمله2003 آمریکا به عراق را نادیده 
گرفتند که برخی مشارکت هم کردند. این تهاجم 
نظامی که ناقض قوانین بین المللی بود، نه تجاوزی 
که از سوی رهبران غربی »اقدام برای آزادی« نام 
گرفت. عالوه بر این، دهه هاســت که کشــورهای 
غربی اشغال ســرزمین های فلســطینی توسط 
رژیم صهیونیســتی را نادیده گرفته اند و مقاومت 
مردم فلســطین را تروریسم تلقی کرده اند و حتی 
اجازه پیگیری جنایات اسرائیل در دیوان کیفری 

بین المللی را نداده اند.
آمر صالح می نویســد: »رویای جهان چندقطبی 
یکی از دالیــل حمایــت جهان عــرب از پوتین 
اســت. در این روایت، تحلیل ها، خیال پردازی ها، 
نوســتالژی و نارضایتی اعــراب از نظم تک قطبی 

حاکم در هم آمیخته است.«  

موازنهسازیبهوقتسنپترزبورگ
سفر بن زاید به روسیه، تازه ترین گام اعراب در مسیر خروج از حوزه نفوذ آمریکا و موازنه سازی میان شرق و غرب  است

توافق مدیترانه ای بیروت و تل آویو
پس از حدود 2دهه کشمکش بر سر تعیین خط مرز 

دریایی میان لبنان و فلسطین اشغالی، دوطرف به یک 
توافق تاریخی دست پیدا کردند

تل آویو و بیروت با وجود ســال ها کش و قوس و هشدارهای 
لفظی متقابل، سرانجام دیروز تأیید کردند که توانسته اند بر 
سر مناقشــه مربوط به یک میدان گازی در دریای مدیترانه 
به توافق دست یابند. در تل آویو »یائیر الپید«، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی دستیابی به یک راه حل بر سر حوزه گازی 
مشــترک با لبنان را اینگونه اعالم کرد: »این یک دستاورد 
تاریخی است که امنیت ما را تقویت و ثبات مرز شمالی ما را 
تضمین می کند.« همچنین در بیروت دفتر ریاست جمهوری 
لبنان در بیانیه ای نوشت: »میشــل عون پیش نویس نهایی 
آموس هوخشتاین، نماینده آمریکا، را راضی کننده دانسته 

است.« 
لبنان و رژیم صهیونیســتی دارای روابط سیاسی نیستند و 
از نظر حقوقی و فنی دوطــرف همچنان در وضعیت جنگی 
به سر می برند. از سال گذشــته که تنش ها میان آنها بر سر 
حوزه گازی »کاریش« بار دیگر باال گرفت، هوخشتاین که 
مشاور ارشــد وزارت خارجه آمریکا در زمینه امنیت جهانی 
انرژی است، به عنوان میانجی در این تنش ایفای نقش کرد 
و اکنون نیز آنچه مورد توافق دوطرف واقع شده، متنی است 
که از ســوی او با دریافت نظرات مقام های بیروت و تل آویو 
تهیه شده اســت. این پیش نویس در ابتدا از سوی لبنان رد 
شد. لبنانی ها خواستار افزوده شدن بندهای مورد نظرشان 
در متن بودند. پیش نویس نهایی با گنجاندن بندهای مورد 
نظر لبنان پذیرفته شد. خبرگزاری فرانسه دیروز در گزارشی 
به نقل از مقام های لبنانی آگاه به مذاکرات نوشــته است که 
در توافق نهایی، بیشتر خواســته های بیروت گنجانده شده 
است. الیاس بوصعب، معاون رئیس مجلس لبنان چهارشنبه 
گذشته گفته بود که لبنان حقوق کامل خود را به  دست آورده 

و همه درخواست ها مورد توجه قرار گرفته است.
حزب اهلل تا کنون واکنش رسمی به موافقت دولت لبنان برای 
توافق نداشته، اما قبل از آن گفته بود که با مواضع دولت لبنان 

موافقت خواهد کرد.

خط قرمز و آبی
از آنجا که مرز لبنان و فلسطین اشــغالی در بخش دریایی 
تا کنون مشخص نبوده، طی سال های گذشته تحرکاتی برای 
تعیین این خط مرزی صورت گرفته بود. ریشه های بحران به 
ســال2011 بازمی گردد؛ زمانی که لبنان تعیین مختصات 
مرزهای دریایی جنوبی خود را به ســازمان ملل سپرد. در 
سال2012، »فردریک هوف«، میانجی آمریکایی، پیشنهاد 
تقسیم منطقه مورد مناقشه و اعطای 4۹0کیلومترمربع به 
لبنان و 3۷0کیلومترمربع به رژیم صهیونیســتی را داد، اما 
لبنان آن را رد کرد. منطقه مورد مناقشه مرزی در مجاورت 
سواحل جنوب لبنان براساس ارزیابی  سازمان زمین شناسی 
آمریــکا دارای 1.۷میلیارد بشــکه نفــت و 34.5تریلیون 
مترمکعب گاز اســت، به ویژه در 2 میدان گازی اصلی؛ یکی 
»قانا« و دیگری »کاریش« که عمده اختالفات نیز بر ســر 

چگونگی مالکیت این دو میدان گازی بوده است.
ارتش لبنان طی سال های اخیر نقشه ای را منتشر کرده که 
پیچیدگی اختالف بر سر تعیین خط مرزی آبی را مشخص 
می کند. خط نارنجی، مرزی اســت که تل آویو سال ها قبل 
پیشنهاد داده است. این خط بخش کوچکی از قانا را به لبنان 
می دهد، اما قسمت اعظم میادین گازی و نفتی را در منطقه 
انحصاری اقتصادی رژیم صهیونیستی قرار می دهد. این خط 
اما مورد پذیرش لبنان نبوده است. 2 خط دیگر را لبنان در 
مقاطع مختلف مطرح کرده است؛ یکی خط معروف به 23 
که این کشور در سال2010 به عنوان مرز دریایی انتخاب و 
آن را به سازمان ملل رســما اعالم کرد و دیگری خط2۹ که 

سال2020 و با شروع مذاکرات آن را درخواست کرد.
براساس آنچه خبرگزاری فرانسه گزارش داده است، در توافق 
جدید، تمام میدان کاریش تحت کنترل تل آویو قرار می گیرد 
و در مقابل میدان قانا به طور کامل تحت کنترل لبنان خواهد 
بود. مبنای مرز دریایی نیز خط مستقیم 23 خواهد بود، اما 
این خط در میانه تقســیم 2حوزه گازی به صورت منحنی 

خواهد بود.

نقش حزب اهلل
کشف گاز برای لبنان که از ســال201۹ در بحران مالی فرو 
رفته اســت، یک موهبت بزرگ خواهد بود. چنین منبعی 
می تواند بخشی از انرژی مورد نیاز لبنان برای تامین برق را 
فراهم کند، اما لبنان برای صادرات گاز راهی طوالنی در پیش 
خواهد داشت. بی بی سی در این ارتباط نوشت: شاید 5 تا 6 
سال طول بکشد که لبنان پس از توافق بتواند گاز استخراجی 

را به مرحله صادرات برساند.
دســتیابی به چنین توافقی در ابتدای مناقشات کمی دور 
از انتظار به نظر می رســید و حتی تل آویو تجهیزاتی را برای 
اســتخراج گاز در منطقه مورد مناقشه مســتقر کرده بود؛ 
هرچند این اقدام با واکنش بسیار تند حزب اهلل لبنان روبه رو 
شد. ارسال پهپادهای حزب اهلل بر فراز این میدان گازی یکی 
از صریح ترین هشدارهایی بود که می توانست تا حد یک جنگ 
تمام عیار برای دوطرف پیش رود. سیدحسن نصراهلل، دبیرکل 
حزب اهلل نیز طی ماه های اخیر در ســخنرانی های مختلف 
صراحتا اعالم کرد که درصورت شکست مذاکرات، این گروه 

مانع هرگونه برداشت گاز از میدان کاریش خواهد شد.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر سابق، یائیر الپید، نخست وزیر 
فعلی را متهم به تسلیم در برابر حزب اهلل لبنان کرده است. 
در بیروت، جبران باســل، رئیس جریان آزاد ملی لبنان در 
واکنش به توافق مرزی اخیر گفته است: حزب اهلل در پرونده 

مرزبندی، معادله قدرت را به نفع لبنان تغییر داد.

ماهاتیر محمد
نخست وزیر سابق مالزی

قصــد دارم در انتخابــات پارلمانــی کــه در 
چنــد هفتــه آینــده برگــزار می شــود نامزد 
شوم. درصورت برنده شدن در انتخابات 
بــرای نخســت وزیری نامزد نخواهم شــد. 
هنــوز تصمیــم نگرفته ایــم چه کســی را 
به عنــوان نامــزد نخســت وزیری تعییــن 
این بــاره  در  پیــروزی  از  پــس  کنیــم؛ 
تصمیم گیری می کنیم. )خبرگزاری کیودو(

مولود چاووش اوغلو 
وزیر خارجه ترکیه

بدون گفت وگو با روســیه امکان رســیدن 
به آتش بس وجود ندارد. ادامه درگیری ها 
میــان اوکرایــن و روســیه وضعیــت را 
در منطقــه پیچیده تــر  و پایــان بحــران را 
ســخت تر می کنــد. دور آخر مذاکــرات در 
اســتانبول بر پیشــروی طرف ها در میدان 
نبرد متمرکز بود. به نظر می رسد که چنین 
رویکردی همچنان ادامه دارد. این مسئله 
امکان رسیدن به صلح را کاهش می دهد. 

)خبرگزاری آناتولی(

نقل قول جهان نما

 خبر

کمتر از یک هفته پس از همراهی عربستان 
سعودی با تصمیم اوپک پالس برای کاهش 
تولید نفت، کنگره آمریکا واکنشی تند علیه 
ریاض نشان داد و یک سناتور پرنفوذ دمکرات خواستار توقف 
فوری فروش تسلیحات به عربستان و همکاری های امنیتی 
واشنگتن با ریاض شد. این اظهارات را سناتور رابرت منندز 
عنوان کرده که به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی سنا 
فعالیت می کند. شــاید چنین اظهارنظری حاکی از تغییر 

جدی در سیاست آمریکا در قبال عربستان سعودی باشد.
منندز با انتقاد از محمد بن ســلمان، گفت که همراهی او 
با کاهش تولیــد نفت در واقع به تضمیــن جنگ پوتین از 
طریق کارتل اوپک پالس کمک کرده اســت. این سناتور 
دمکرات گفت: من با هیچ گونــه همکاری با ریاض تا زمانی 
که عربستان سعودی در تصمیمش درباره جنگ اوکراین 

تجدید نظر نکند، موافق نیستم.
دیگر ســناتورهای دمکرات ازجمله ریچارد بلومنتال و رو 
کانا مواضع مشــابهی را علیه عربســتان اتخاذ کردند و در 
مقاله خود در پولیتیکو، عربستان ســعودی را به تضعیف 
تالش های آمریکا و تقویــت و کمک به والدیمیر پوتین در 
جنگ اوکراین متهم کردند. این دو ســناتور در یادداشت 
مشــترک خود نوشــته اند: »تصمیم عربســتان ضربه ای 
مشخص به آمریکا بود، اما واشــنگتن نیز راهی برای پاسخ 
دارد و می تواند به سرعت انتقال گسترده فناوری جنگی را 

به سعودی ها متوقف کند.«

بلومنتال و کانا همچنین خواســتار برخورد شدید هر دو 
حزب دمکرات و جمهوریخواه در برابر »تبانی عربســتان 
با روسیه« شدند و در یادداشــت خود نوشته اند که چنین 
برخوردی به این معنی است که شــرایط این بار با گذشته 

خیلی فرق دارد.
پیش از آنها نیز، کریس مورفی، یکی دیگر از ســناتورهای 
دمکرات هفته گذشــته خواســتار ارزیابی مجدد ائتالف 
آمریکا با عربستان شــده بود و تام مالینوفسکی، نماینده 
دمکرات از نیوجرســی، پیش نویس قانونی را برای خروج 
نیروهای آمریکایی از عربســتان و امارات تهیه کرده است. 
برنی سندرز، ســناتور دمکرات، نیز در واکنش به همراهی 
عربســتان با اوپک پالس گفت که عربستان بعد از این باید 

خود به فکر تامین امنیتش باشد.

اظهارات منندز و دیگر ســناتورهای دمکرات حاکی از آن 
است که دمکرات ها در کنگره آماده اتخاذ موضع سخت تری 
علیه عربستان سعودی هستند. مواضعی که حتی سخت تر 
از کاخ سفید به نظر می رسد. جو بایدن اگرچه پیش از این 
تهدید کرده بود که تمام حمایت هــای آمریکا از عملیات 
تهاجمی عربستان در یمن را قطع خواهد کرد، اما نشانه ای 
نیست که تا کنون کاخ ســفید برای این هدف کاری کرده 

باشد.
ویلیام هارتانگ، محقق ارشد مؤسسه کوئینسی در گزارشی 
که گاردین تهیه کرده، اظهارات منندز را تحسین می کند 
و می گوید: »سیاست قطع مناسبات با عربستان  باید شامل 
تمام موارد انتقال تســلیحات، قطعات یدکــی و عملیات 
نگهداری از سوی ارتش سعودی باشــد.« این کارشناس 
منطقه ای همچنین می گوید: »تعلیق روابط با عربســتان 
نه تنها باید به روابط این کشور با روسیه مرتبط باشد، بلکه 
فشــار بر ســعودی ها، باید آنها را برای جلوگیری و توقف 
حمالت هوایی علیه یمن و رفع محاصره آن کشور متقاعد 

کند.«
خالد الجبری نیز که پدرش سعد، یک مقام ارشد اطالعاتی 
در تبعید عربســتان سعودی اســت، به گاردین می گوید: 
»استفاده سیاســی از نفت احتماال تأثیر گســترده  ای بر 
روابط آمریکا با عربســتان خواهد داشت، زیرا آمریکایی ها 
چنین تأثیراتی را در پمپ بنزین هایشــان از نزدیک لمس 

می کنند.«

افزایش مخالفت ها با ریاض در کنگره آمریکا

رویداد

گزارش

@hamshahrinews

hamshahrinewspaper
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خط و نشان دولت فرانسه  
علیه اعتصاب پاالیشگاه ها

همزمــان با ادامــه اعتصاب هــای کارگری در 
فرانســه در بخش نفت و گاز و پاالیشــگاه های 
این کشور، یک مقام دولت روز سه شنبه تهدید 
کرد درصورت ادامه اعتصاب در پاالیشگاه های 
شرکت توتال و اسو-اگزون موبیل، ذخایر این دو 
شرکت مصادره خواهد شد. گفته شده مصادره 
ذخایر این پاالیشــگاه ها با هدف جبران کمبود 
ســوخت در پمپ بنزین های فرانســه صورت 
خواهد گرفت. به گــزارش یورونیوز، این موضع 
دولت را برونو لو مر، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه 
صبح سه شنبه و در حاشیه یک برنامه رادیویی 
اعالم کرد و گفــت: »بهترین کار بــرای پایان 
اعتصاب ها، فرصت دادن دوباره به گفت وگوها 
میــان کارگــران و کارفرما در توتال اســت. یا 
مذاکرات به بار می نشیند و مسئله حل می شود 
یا اعتصاب ادامه پیدا می کنــد و در این حالت، 
ما به تمام ابزارهای قانونــی و ازجمله مصادره 
ذخایر سوخت متوسل خواهیم شد.« اعتصاب 
در پاالیشگاه ها و شــماری از پمپ بنزین های 
وابســته به توتال و اســو- اگزون موبیل باعث 
کمبــود و حتی نبود بنزیــن و گازوئیل در یک 
سوم جایگاه های سوخت رسانی در فرانسه شده 
اســت. در پی این بحران، قیمت سوخت هم با 
وجود کاهش ناشی از رکود در بازارهای جهانی 
در پمپ بنزین های این کشــور افزایش یافت. 
مصادره ذخایر سوخت به معنای ورود نیروهای 
امنیتی به پاالیشگاه هایی است که در اعتصاب 

به سرمی برند. 
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وزیر خارجه روسیه

روسیه هیچ کسی را با تسلیحات هسته ای 
تهدید نمی کند، بلکه این کشورهای غربی 
هســتند که لفاظی هــای هســته ای انجام 
می دهنــد و در تالشــند تــا نشــان دهنــد 
مســکو در حــال آماده ســازی اســتفاده از 
تســلیحات کشــتارجمعی اســت. مسکو 
آمــاده گفت وگــو بــا غــرب دربــاره جنــگ 
اوکرایــن اســت، اما هنــوز هیچ پیشــنهاد 
جدی برای مذاکره دریافت نکرده اســت.

)خبرگزاری تاس(
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جوجه ُکشی در مدرسه

 

انتشــار یک ویدئو کــه در آن، 2دانش آموز در یک 
مدرسه مرغ سر می برند، حسابی در کنيا و رسانه های 
جهانی سر و صدا به پا کرده است و منتقدان به شدت 
به مقامات آموزش و پرورش این کشور به خاطر فراهم 
کردن زمينه این کار تاخته اند. ایــن دو دانش آموز، 
به عنوان کار عملی در مدرسه مرغ سر می برند. مقامات 
آموزش و پرورش در کنيا در طرحی جدید، آموزشی 
عملی به دانش آموزان را در مدارس اجباری کرده اند 
و این نمایش ترسناک هم بخشی از این برنامه جدید 
است. کودکان در این برنامه عملی، سربریدن و پختن 
مرغ را آموزش می بينند. چيزی که مشخص است این 
است که این دانش آموزان 10و11ساله، از اینکه باید 
یک مرغ را سر ببرند حسابی ترسيده اند. فيلم لحظات 
خشــونت باری دارد اما صدای خنده بلند معلم این 

دانش آموزان هم در آن شنيده می شود. 

افسانه  منظوم

رکوردشکنی کدو تنبل
 

یکی از مســابقاتی که با شــروع فصل پایيز، با جدیت تمام در 
بسياری از کشورهای دنيا برگزار می شــود، مسابقه کدو تنبل 
است که عالقه مندان زیادی هم دارد و رکوردهای شگفت انگيزی 
هم در آن جا به جا می شــود. این مســابقه چنان مهم است که 
کشاورزان، در طول ســال درگير آن هستند و تمام تالش خود 
را می کنند تا بزرگ ترین محصول را داشــته باشند. امسال یک 
مسابقه در کاليفرنيا در آمریکا حسابی خبرساز شده است چون 
یک کشاورز اهل مينه سوتا، توانسته رکوردی خيره کننده به جا 
بگذارد؛ محصولی که او امسال در این مسابقه عرضه کرده، 2هزار 
و 560پوند یا به عبارتی هزار و 161کيلوگرم وزن دارد و همه را 
غافلگير کرده است. این مسابقه، در کاليفرنيا، شهرتی جهانی دارد 
و قدمت آن به نيم قرن پيش برمی گردد. تراویاس گينگر برنده 
امسال، سابقه ای طوالنی در این مسابقه دارد و در سال 2020هم 
با یک کدو تنبل به وزن 2350پوند اول شده بود. محصول امسال 
او، رکورد آمریکای شــمالی راشکسته است. این ارقام برای یک 
محصول کشاوری، کمی عجيب هستند اما ماجرا وقتی عجيب تر 
می شود که بدانيم رکورد جهانی کدو تنبل، حتی از این چيزی که 
امسال در کاليفرنيا ثبت شده هم بيشتر است. در واقع بزرگ ترین 
کدو تنبل جهان، در ســال 2021در ایتاليا ثبت شد و 2هزار و 

703پوند وزن داشته است.

استقالل روستا از اينترنت
 

استفاده بيش از حد از اینترنت و تلویزیون در یک روستا 
در هند، باعث شده است تا مقامات روستا به فکر چاره و در 
نهایت، به ایده »استقالل« از اینترنت و تلویزیون بيفتند. 
از نظر آنها، اهالی روســتا به خصوص کودکان وقت بسيار 
زیادی را پای تلویزیون و موبایل هــدر می دهند. همين 
مســئله باعث شــده تا زندگی عادی در این روستا دچار 
وقفه شود. راهکار مسئوالن این است که هر روز، از ساعت 
7تا 20:30  تماشای تلویزیون و جست و جو در اینترنت 
را قطع کنند. راس ساعت 7 صدای آژیر، شروع استقالل 
از اینترنت و تلویزیون را اعالم می کند و 1/5 ساعت بعد، 
آژیر دوباره به صدا درمی آید و پایان زمان استقالل اعالم 
می شود. این روستا در منطه سانگلی در ایاالت ماهاراشترا 
قرار دارد و 3 هزار نفر در آن زندگی می کنند. ابتکار عجيب 
این روستا و خبر اســتقالل آنها از اینترنت و تلویزیون، با 
تعجب زیادی همراه شده و در رسانه های جهانی بازتاب 

داشته است.

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

  تولد ماهی های کوچک 
خورشیدی در ونزوئال

درســت می گویند که کمبود و نياز، خالقيــت را بيدار 
می کند؛ درســت مثل اتفاقی که در کشــور ونزوئال در 
جریان اســت. این کشــور، بدون همه امکانات کارخانه 
تسال در ایاالت متحده و خطوط توليد انبوه کشور چين، 
به انقالبی بی ســر و صدا در توليد خودروهای الکتریکی 
دست زده است! دليل اصلی آن هم کمبود مزمن سوخت 
خودروها در این کشور و قطع مکرر برق است. ماجرا از این 
قرار است که کارآفرینان شــهر » ماراکایبو« در ونزوئال، 
درحال ساخت خودروهایی هســتند که با باتری و انرژی 
خورشــيدی کار می کنند. این خودروهــا از باقی مانده 
وسایل گلف به ویژه چرخ دســتی های چوب های گلف و 
با الهام از بازی درگ، ساخته می شوند. این کشور اکنون 
درحالی دچار کمبود ســوخت شــده که یک دهه پيش 
یکی از بزرگ ترین توليدکنندگان نفت در جهان بوده اما 
به دليل فساد گسترده و سوء مدیریت اقتصادی از جایگاه 
خود در اُپک نيز سقوط کرده است. نفت به طور خاص در 
ایالت زوليا در شمال غربی ونزوئال بسيار کمياب است و در 
دوره همه گيری کرونا، قيمت هر ليتر گاز به بيش از 4دالر 
رسيد. این درحالی است که حداقل دستمزد در ونزوئال، 

28دالر است!
آگوستو پرادلی 61ســاله که خالق یکی از این خودروها 
است می گوید:» به عنوان یک کشــور توليد کننده نفت، 
تصور نمی کردم که روزی با کمبود ســوخت به ویژه گاز 
روبه رو باشيم. گاز قبال رایگان بود اما اکنون یا دردسترس 
نيست یا بسيار گران اســت« او برای ساخت این خودرو 
از تجربه خود در ســاخت خودروهای درگ و استفاده از 
یک چرخ دســتی گلف، بهره برد. پرادلی درباره این کار 
توضيح می دهد:» همانند خودروهای درگ، نخســتين 
کار، حــذف زوائد از بدنه گاری گلف بــود تا بتوان درحد 
ممکن آن را ســبک و آیرودیناميک کرد. سپس از مواد 
بازیافتی مانند ورق فلزی از یخچال ها برای ساخت بدنه 
با کشش کمتراستفاده شد. بخش های دیگر نيز به تدریج 

به آن اضافه شد«
خودروهای ساخته شده که به آنها گاری برقی می گویند با 
سرعت40کيلومتر در ساعت، امکان طی مسيری به اندازه 
60تا 100کيلومتر با حداکثر 4سرنشــين را دارند. مدت 

زمان شارژ آنها، 6ساعت است.
 خوزه سيترون، کارشــناس انرژی های تجدید پذیر که با 
پرادلی برای نصب پنل های خورشيدی روی این خودروها 
همکاری کرده اســت می گوید:» این خودروها که به آنها 
ماهی های کوچک خورشيدی لقب داده ایم، راهکار حل 
مســئله برای خروج از بحران برق و سوخت در ونزوئال و 
کشورهای حوزه کارائيب است.« پرادلی می گوید:» گروه 
ما به 7 نفر افزایش یافته اســت و در مرحله بعدی درفکر 
اصالح یک مدل هيبریدی با پنل خورشيدی روی سقف 
هستيم تا مدت شارژ خودرو افزایش یابد. درحال حاضر تا 
زمانی که خورشيد بتابد، با سرعت 11کيلومتر در ساعت، 
می توان خودروها را شارژ کرد. این نکته را هم اضافه کنم 
که بخش های مختلف این خودرو مانند شاســی آن قابل 

بازیافت است.«
پرادلی از خودروی خورشيدی خود به عنوان کاميونی برای 
حمل ونقل موادغذایی کوچک و مينياتوری مانند کرپ و 
وافل استفاده می کند. سيترون و پردالی، تصميم دارند تا 
خط توليد خودروی خود را به طور جدی گسترش دهند؛ 
اما هنوز توان مقابله با ایالن ماســک را ندارند. آنها برای 
خودروی خود نياز به مجوز ملی دارنــد به این دليل که 
در کشور ونزوئال، هيچ چارچوب قانونی ای برای استفاده 
از خودروهای الکتریکی در جاده ها وجود ندارد. نيکالس 
مادورو، رئيس جمهور ونزوئال نيز پس از معرفی این خودرو 
توســط وزارت علوم، تحقيقات و فناوری تحت تأثير قرار 

گرفت و از خودروی آنها و عملکرد آن بازدید کرد.

سازمان ملل در انتهای قرن گذشــته اعالم کرد که در چنين 
روزی در سال1999 ميالدی، جمعيت جهان از 6 ميليارد نفر 
عبور خواهد کرد. همان زمــان درباره اینکه زمين تحمل این 
ميزان رشد جمعيت انسان ها را ندارد هشدارهای زیادی داده 
شد اما جمعيت، آهنگ رشد خود را حفظ کرد و حاال، انسان ها 
در آستانه رسيدن به جمعيت 8 ميليارد نفر هستند. در واقع 
آنطور که سازمان ملل پيش بينی کرده است، جمعيت انسان ها 
یک ماه و 4روز دیگر از مرز 8 ميليارد نفر خواهد گذشت. و این 

یعنی 2ميليارد نفر افزایش جمعيت در 23سال.
این آمار و ارقام را صندوق جمعيت سازمان ملل ارائه می کند 
که در چند دهه اخير، مسئول ارائه گزارش ها و پيش بينی ها 
از رشد جمعيت جهان بوده است. پيش از اینکه این صندوق 
کار خودش را شــروع کند، چندان آمار منسجم و دقيقی از 
رشد جمعيت وجود نداشــت. در واقع اصال ما نمی دانيم چه 
زمانی جمعيت انسان ها از مرز یک ميليارد و 2ميليارد گذشته 
است. زمان عبور جمعيت از مرز 3 و 4ميليارد نفر هم به صورت 
رسمی اعالم نشده. براساس تخمين ها، جمعيت کره زمين در 
تابســتان1960 از 3ميليارد و در بهار1974 از 4ميليارد نفر 
گذشته است. اگر 8 ميليارد نفر را که به زودی به آن خواهيم 
رسيد درنظر بگيریم، این یعنی طی حدود نيم قرن، جمعيت 

کره زمين 2 برابر شده است. از دهه 80، سازمان ملل مشخصا 
به مســئله تعيين تعداد جمعيت کره زمين توجه نشان داده 
و صندوق جمعيت آن پيش بينی کرد که جمعيت زمين در 
11جوالی1987، از 5ميليارد نفر عبور می کند. تخمين بعدی 
درباره 6 ميليارد نفر در سال1999 بود و زمان عبور از مرز 7 
ميليارد نفر هم در مارس2012 اعالم شد. جمعيت انسان ها 
امســال در حالی به 8ميليارد نفر نزدیک می شود که به گفته 
سازمان ملل، نرخ رشد جمعيت انســان، به پایين ترین حد 

خود در 70سال گذشته رسيده است. براساس گزارش 
چشــم انداز جمعيت جهان که توسط سازمان 
ملل ارائه شده، نرخ رشــد جمعيت جهانی، در 

سال2020 به زیر یک درصد رسيده است. 
براساس همين گزارش، پيش بينی 

شده بيش از نيمی از افزایش 
جمعيت در ســال2050، 
در 8 کشــور اتفاق خواهد 
افتاد: جمهوری دمکراتيک 
کنگو، مصر، اتيوپی، هند، 
نيجریه، پاکستان، فيليپين 

و تانزانيا. سازمان ملل در این 

گزارش پيش بينی کرده 
است که تا سال2050، 
تعداد افرادی که بيشــتر 
از 65سال ســن دارند، 2 
برابر کودکان زیر 5ســال و 
هم اندازه کودکان زیر 12سال 
خواهد بــود.  افزایش جمعيت 
انســان ها، یکی از عوامــل ایجاد 
تغييرات اقليمی خوانده شــده و برخی 
معتقدند اگر دخالت انســان در طبيعت قطع 
نشود، زندگي در کره زمين، تا حد خطرناکی سخت 

خواهد شد.

جهان نما

زمین زیر پای ما له می شود 
 جمعيت انسان ها در جهان، طی 23سال 2ميليارد نفر افزایش یافته است

حافظ

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند
نه هر که آينه سازد ِسکندری داند

مهتاب خسروشاهی
روزنامه نگار

حافظ، معمایی است. 
او چــه در روزگاران 
در  چــه  و  قدیــم 
زمانه ای که مدرنيته 
تمام سنت های ما را به چالش می کشد، 
همچنان در ناخودآگاه ذهــن و زبان ما 
حضور دارد. شعرش را که نگاه می کنيم، 
به نظرمان سهل و آسان می آید، بس که 
به حرف زدن طبيعی می ماند. با این حال 
هيچ کس دیگر را سراغ نداریم که مانند او 
سخن گفته  و شعرش هنوز هم زبان حال 
ایرانی جماعت گم شده در دنيای دود و 
ترافيک باشد. حافظ، یک راز است. شعر 
او ما را به باغ های پرگل شــيراز می برد و 
یادمان می رود که او این اشعار نغز را زمانی 
سروده است که تيمور تاتار، از کله، مناره 
می ساخت و آنچه را که از حمله چنگيز، 
جان سالم به در برده بود، با خاک یکسان 
می کرد. یک روزنامه نگار آمریکایی نوشته 
بود:»شعر حافظ نمود زنده بودن ایرانيان 
است.« حافظ، یک ماجراست. او تبليغ 
عشق و رندی می کند و پرهيز از ریاکاری. 
و ما اگر چه عاشق نيستيم و ریا می کنيم، 

اما همه رندیم.
  

مثل هر بــزرگ دیگــری، زندگی او هم 
در دل افســانه ها گم شــده است. 3،2 
چيزی که از او می دانيم، از این قرار است: 
شمس الدین محمد، پســر بهاءالدین، 
در بين سال های 712 تا 727قمری در 
شيراز متولد شــد و به سال792 قمری 
درگذشت و به خاک شيراز سپرده شد. 
چون قرآن را از بر داشت، تخلص شعری 
خود را »حافظ« برگزید. نزد دانشمندان 
زمان به تحصيل علوم و آداب پرداخت و 
در ادبيات فارسی، ادبيات عرب، تفسير 
قرآن، فقه، نجوم و موســيقی خبره بود. 
روزگار را بــه بحــث و درس گذراند. با 

نامورانی از قبيل سلمان ساوجی، کمال 
خجنــدی، ابوبکر زین الدیــن تایبادی، 
شاه نعمت اهلل ولی، شاه شيخ ابواسحاق، 
شاه شجاع، تيمور لنگ و بسياری دیگر 
معاصر بود. در دوره پرآشــوبی زندگی 
می کرد. از زادگاه خود سفر نکرد. در عهد 
خویش، مشهور و گرامی و ارجمند بود. 
فقط یک دیوان شــعر از او به جامانده و 

همان کافی است.
  

حافظ خودش پيش بينــی کرده بود که 
مزارش »زیارتگه رنــدان جهان خواهد 
بود« و چنين شــد. مدفــن او تقریبا از 
همان روز دفنش مشــهور شد و زیارت 
مقبــره اش از همان وقت، جــزو آداب و 
سنن شيرازیان و مسافران در آمد. تنها 
10ســال بعد از فوت حافظ، به دستور 
تيمور بر ســر آرامگاه او عمارتی برپا شد 
که از شکل ظاهری آن جز گنبدی وسيع، 
چيز دیگری در کتاب ها ذکر نشده. شاه 
اســماعيل صفوی، ابتدا دستور خراب 
کردن این بنا را داد، ولی چون شنيد که 
حافظ شيعه بوده، خودش مزاری برای 
او ســاخت. شــاه عباس پياده به زیارت 
مزار او آمد و آن را توسعه داد. نادرشاه به 
درویش های ساکن در این مزار مستمری 
می داد و کریم خان نارنجستان مشهور 
امروزی را در کنار مزار حافظ ســاخت و 
سنگ قبر نفيسی هم روی آرامگاه نهاد 
که تا امروز به جای مانده. در دوره قاجار 
هم چندین بار بنای آرامــگاه که دیگر 
»حافظيه« خوانده می شد، تغيير کرد و 
هر اميری چيزی به آن افزود. یک بار هم 
مظفرالدین شاه هزارتومان برای ساخت 
بنایی جدیــد صرف کرد. ایــن بنا برجا 

بود تا در سال1316، انجمن مفاخر 
ملی ایران، آرامگاه امروزی را 

ساخت.

 اندوه که آوار می شــود یا تنهایــی که بال و 
پر می گســتراند، یاد همدمی در کوچه های 
بودن مان جان می گيرد که عمری همنشين 
شب های تاریک و سراسر گرداب ما بوده است. 
اوکه انگار در همه این احواالت بر خســتگی 
شانه هایمان دست گذاشــته و گفته: »کجا 

دانند حال ما سبکباران ساحل ها؟« 
 یلدا شبی نبوده که انارها با ترنم غزل هایش 
ترک نخورند و درد عشــقی نبوده که با تفال 
به دیوانــش انــدک التيامی نيافته باشــد. 
پارســيان خواجــه شــمس الدین، محمد، 
حافظ شــيرازی را چون خویشــان خویش 
می شناسند. او که صدها ســال همدم شب 
هجران و خيال محال بوده و همــراِه گذر از 
بنفشه زاِر رویاهایمان. بغض که می آویزد به 
گلوهایمان، از او می شــنویم، که لسان الغيب 

است و کالم برخاسته از دلش عجيب بر دل 
می نشيند. چه طاقچه ها در این دیار که سال ها 
ميزبان دیوانش نبوده اند و چه بسيار بوده اند 
آنها که از هر طيــف و طایفه ای با غزل های او 
زیسته اند. عمری اســت یعقوب های دیار ما، 
هر شــب و روز چشــم در راه، زیر لب زمزمه 
می کنند: »یوسف گم گشته بازآید به کنعان 
غم مخور / خانه احزان شود روزی گلستان غم 
مخور«. طاقت شان هم اگر طاق شود، ندا 
می رسد:»ساقی بيا که هاتف غيبم به 
مژده گفت / با درد، صبر کن که دوا 
می فرستمت.« پر بی راه نيست اگر 
بگویيم، برای هر حــال و هوایی 
که ابری شده باشد و نشسته باشد 
بر آســمان دل آدمی، ســخنی از او 
هست که آراِم جان باشد. ما از دیرباز 
دلبسته  او هستيم؛ ما که بيابان بسيار 
دیده ایم و هربار که خار مغيالن بر 
رنجوری تن و جانمان خليده است، 
پژواک آوای »غم مخور« او مرهم 
زخم هایمان بوده و در گوش هم 
نجوا کرده ایــم: »هيچ راهی 
نيست کآن را نيست پایان غم 

مخور.«

نگاه

آخر مصور

  کوچ تفکر/  اثر: کاری کاريون

همراه تاريک  شبان

گل های بهاری قالی شاخه های پايیز را بوسیده اند   عکس: همشهری/ محمد عباس نژاد اول آخر te
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پیشگیری از 
سرماخوردگی 

روحی در فصل سرد
هر چند پاییز و زمستان برای بعضی از مردم، 
فصل رنگ، عشــق و زندگی است، اما برای 
خیلی ها به دلیــل روزهای کوتــاه کم نور و 
شب های بلندش فصلی است که روحشان در 
آن ســرما می خورد، گاه تب می کند، گاه به 
سرفه می افتد و گاه از اینها هم بدتر است و 
افسردگی فصلی، تمام زندگی شان را انگار به 

خواب زمستانی می برد.
شیوع افسردگی فصلی هر چند در تمام دنیا 
به یک اندازه نیست، اما در همه جهان دیده 
می شود و اگر بخواهیم عالوه بر آن چیزهایی 
که گفتیم باز هم عالئمی برایش ذکر کنیم، 
اشــتهای زیاد برای خوردن مقــدار زیادی 
شــیرینی، افزایش وزن، خستگی و کاهش 
میزان انــرژی، احســاس خواب آلودگی و 
کوفتگی، نداشــتن تمرکز، تحریک پذیری 
عصبی و تمایل به تنهایی از دیگر نشانه های 
آن است؛ بنابراین با دیدن چنین نشانه هایی 
باید کامال آن را جدی گرفــت. خبر خوب 
اینکه بــا اجرای چنــد راهکار ســاده و در 
دسترس می شود از ابتال به افسردگی فصلی 
هم جلوگیری کرد. ایــن راهکارها را با مونا 
یوسفی، کارشــناس ارشــد روانشناسی و 

مشاور خانواده مرور کرده ایم:
 ما انســان ها مانند گیاهان به نور محتاج 
هستیم؛ بنابراین وقتی جهان یا گلخانه مان 
تاریک می شود، جسم و روان مان تحت تأثیر 
کم نوری قرار می گیرد. پس در فصول کم نور 
سال حتما حواستان به نور باشــد و با زیاد 
کردن نور محیطی توسط چراغ ها و نورهای 
موضعی در فاصله یک تا 2متری،کارهایتان 
را انجام دهید. عالوه بر این اگر در صبح های 
ابری به مدت 30دقیقه جلوی نور مصنوعی 
قرار بگیرید، تأثیر فوق العــاده ای بر کنترل 

افسردگی فصلی خواهد داشت.
 در فصل های ســرد ســال رژیم غذایی 
متعادل و سرشــار از ویتامین و مواد معدنی 
داشــته باشــید تا تمایل شــما به غذاهای 

شیرین و نشاسته دار کمتر شود.
 به خوردن دمنوش هــای گیاهی عادت 
کنید. دمنوش ها نوشــیدنی های معطری 
هســتند که به ســادگی با رایحه و خواص 
دارویی آرام بخش گیاهــان و مواد طبیعی 
می توانند مانع بروز افسردگی در شما شوند؛ 
برای مثال دارچین، عسل، اسطوخودوس و 
گل گاوزبان دارای اثرات معجزه آسایی برای 
فصل های سرد سال هستند و با نوشیدن هر 
جرعه از دمنوش های این گیاهان، شادابی و 

طراوت را هم می نوشید.
 در فصول سرد ارتباط خودتان را با جمع 
قطع نکنید و از هر فرصتی برای فعالیت های 
گروهی اســتفاده کنید. با یک دوســت در 
کافه ای قرار بگذارید و نوشیدنی داغ بنوشید 
یا کتابی مطالعه کنیــد؛ به عالوه از مهمانی 
رفتن و مهمانی دادن هم غافل نشــوید که 
البته الزمه تداوم رفت وآمد با وجود شرایط 
ســخت امروزی، کــم کــردن از تجمالت 
همنشینی هاســت. برگزاری مهمانی های 

ساده عصرانه را حتما امتحان کنید.
 3روز در هفتــه، حداقل 30دقیقه ورزش 
کنید. از پیاده روی در هوای خنک زمستانی 
به شــرطی که آلودگی های شــهری امان 
بدهند تا حضور در باشــگاه های بدنسازی 
که اغلب موســیقی و ورزش را با هم همراه 
می کننــد، به ســادگی می توانــد جلــوی 

افسردگی فصلی را بگیرد.
مهاجرت کوتاه هدفمند به شهرهایی که 
در زمستان گرم تر و پرنورتر هستند؛ یعنی 
انجام کاری شبیه قشــالق برای پیشگیری 
یا درمان افســردگی های فصلی کامال مؤثر 
اســت؛ بنابراین اگر امکان مسافرت برایتان 
وجود دارد، از مسافرت زمستانی به مناطق 

خوش آب و هوا غافل نباشید.
اگر مشکوک به افسردگی فصلی هستید 
یا قبال آن را تجربــه کرده اید حتما پیش از 
ابتالی مجدد، برای فصل های مشــخصی 
که الزم می دانید از راهنمایــی و همراهی 

مشاوران و روانشناسان استفاده کنید.

قبل از خواب مشق بنویسید
هر شب افکار مثبت و منفی خود را در یک 
دفتر مخصوص بنویســید و ارزیابی کنید. 
البته پیشنهادمان این است که ستون افکار 
منفی و ســتون افکار مثبت از هم مستقل 
باشند و بعد هم ذهنتان را کامال رها کنید و 
در تمام گوشه های دنجش جست وجو کنید 
تا ببینید چه افکاری در آنها پنهان شده اند؛ 
شاید از خودتان بپرســید که خاصیت این 
کار چیست؟ مونا یوسفی، کارشناس ارشد 
روانشناســی و مشــاور خانواده در این باره 
می گوید: »نوشتن افکار مثبت و منفی باعث 
می شود که مغز شما به افکار و هیجانات تان 
بهتر ســامان ببخشــد و این کمک می کند 
تا تصمیم گیری هــای منطقی تری را انجام 
دهید؛ بنابراین هر شــب قبــل از خواب به 
نوشــتن عادت کنید؛ به خصــوص توصیه 
می شــود که 3اتفاق مثبت روزانه را حتما 
در دفترتان ثبت کنید تا یک اثر خوب دیگر 
را هــم تجربه کنید؛ آن هــم اینکه زندگی، 
همه اش اتفاقات منفی نیست و روی خوش 

هم دارد.«

علیرضا درخشانیسالمت
روزنامه نگار

کوچ می کنیم

مجید با چهره ای آفتاب ســوخته، تفنگی در 
دســت دارد. تیری در آســمان شب شلیک 
می کند و به استقبالمان می آید. تفنگ برای 
عشایر حکم فرزندشان را دارد؛ فرزندی خلف 
که از آنها در برابر خطرات مسیرهای پرپیچ 
و خم کوچ محافظت می کند. مجید می گوید 
برای تحصیالت دانشگاهی، ایل بختیاری و 
زندگی عشایری را رها کرده و به شهر رفته، 
اما زندگی شــهری به مذاقش خوش نیامده 
و به ایلش بازگشــته اســت، اما با یک ایده 

خاص... .
به فصــل بزرگ ترین کــوچ عشــایر ایران 
رســیده  ایم؛ کــوچ ایــل بختیــاری کــه 
بزرگ ترین ایل در ایــران از لحاظ جمعیت 
و وســعت حرکت اســت. 2هزار سال پیش 
اقوام کوچنده ای به نــام آریایی ها از نواحی 
ماوراءالنهر و قفقاز به منطقــه کنونی ایران 
آمدند و می تــوان گفت همه مــردم ایرانی 
پیشینه ای عشایری دارند. با ورود آریایی ها به 
منطقه، آنها قوم غالب شدند و فرهنگ خود را 
در این منطقه رواج دادند. تحقیق در گویش 
قوم بختیاری نشان می دهد که این گویش، 

ادامه دهنده زبان های باستانی ایران است.
اوگیوه هایی ســفید به پا کرده و تند تند راه 
می رود. در تپه های کنار سیاه چادر ها تا چشم 
کار می کند گون ها مثل مروارید های غلتان 
سبز چشم ها را نوازش می کنند. مجید تمام 
دوران کودکی اش را در ســیاه چادر ها همراه 
ایلش کوچ کرده اســت. ایل بختیاری یکی 
از جالب تریــن و پیچیده تریــن نمونه ها در 
میان اقوام کوچ نشــین جهان هستند. آنها با 
شیوه خاص زندگی شان در زمره جاذبه های 
گردشــگری ایران قرار گرفته انــد. در اینجا 
تا قبــل از فصل پاییز می تــوان زندگی را به 
ســبک آنها تجربه کرد؛ تجربه ای که مانند 
سفری است به اعماق تاریخ. این همان ایده 
خاص مجید است. او دلش می خواست کاری 
کند تا مردم عادی هم زندگی عشــایری را 
تجربه کنند و از آن در کنار ســختی هایش 

لذت ببرند.
شبی که به کمپ عشــایری اش رسیدیم تا 
زندگی را دوبــاره زندگی کنیــم، با صدای 
دلنشــینش برایمان تصنیفی حماســی از 
شــجاعت عشــایر خواند؛ بــه آوایی گوش 
ســپردیم که انــگار از دل تاریــخ می آمد؛ 
همراه با نوشــیدن چای زغالی با پولکی های 
کنجدی، نشسته روی پوســتین های نرم از 
پشــم گوســفند. پدر مجید برایمان خاطره 
می گفت و مادرش مثل پروانــه ای بود که با 
لباس رنگین کمان بــرای پذیرایی دورمان 

می چرخید.
حوالی ساعت 11شب، قبل اینکه خاموشی 

بزنند، جمع شدیم پشت ســیاه چادرها و به 
آسمانی نگاه کردیم که با ستاره ها درخشان 
شــده بود. مجید با قلمی لیزری پیدا کردن 
مسیر شمال را از روی ستاره قطبی نشانمان 
داد و مدتــی در ســکوت و تاریکی، مبهوت 

زیبایی آسمان پرستاره شدیم.
در طول تاریخ بسیاری از حکومت های ایرانی 
از عشایر بودند و حتی بســیاری از نماد های 
باستانی ایران در قلمروی زندگی کوچندگان 
قرار دارد. مناطقی که عشــایر برای ییالق و 
قشالق خود انتخاب می کنند از بهترین نقاط 
ایران است و از مناسب ترین ظرفیت ها برای 

جذب گردشگر به شمار می رود.
شب را در ســیاه چادر ســر کردن دل شیر 
می خواهد. با اینکه اواخر تابســتان است، اما 
پاییزی به مانند زمســتان ســراغ کوهستان 
آمده؛ سرمای هوای شب را باید با 2پتو روی 
هم تا صبح دوام بیاوری تا رقص طالیی طلوع 
روی صورتت بیدارت کند. صدای تیک تاک 
ساعت نیســت، صدای مشکی است که مادر 
مجید می زند تا کره صبحانــه را آماده کند. 
جایی که مشک می زند در راستای افق است 
و دشتی پهناور زیر پایش و نگاهش رو به کوه.

مشــک زنی مختص زنان عشــایر است و به 
سنتی پابرجا و مرســوم تبدیل شده که آنها 
از این طریق امرارمعاش می کنند. مشــک از 
پوست گوسفند و بز درست می شود که عشایر 
و دامداران برای نگهــداری آب، دوغ، روغن 
و حتی میوه ها و ســبزیجات از آن استفاده 
می کنند. نحوه درســت کــردن آن در عین 
کارایی و جذابیت بسیار سخت است. در اینجا 
باید خودت هم مشک بزنی تا خوردن صبحانه 

با زحمت خودت دلچسب تر شود.
مادر مجیــد یک تنه همــه کارهــا را انجام 

می دهد. حاال ســراغ فراهم کــردن آتش و 
درست کردن زغال رفته تا نان تازه هم درست 
کند. دســتانش چین خوردگی هایی دارد به 
قدمت تاریخ ایــران. می خواهــد نان تیری 
درســت کند؛ نوعی نان لواش که دســتور 
پختی باســتانی دارد و متعلق به همان دوره 

کوچندگان آریایی است.
بســاط صبحانه در ســیاه چادر پهن است و 
کره، پنیر، نیمرو، نان تازه و چای رنگ و بوی 
دیگری دارد و بویش مانند نت های موسیقی 

مغز را نوازش می کند.
ایل بختیاری، بیشترین شــهرت تاریخی را 
در عصر قاجار و پهلوی دارد. در اواسط دوره 
قاجاریه حسینقلی خان ایلخانی، حاکم ایل 
بختیاری بــود و به حدی قدرت داشــت که 
ناصرالدین شــاه می ترســید که به پایتخت 
حمله کند و کل ایــران را به تصرف در آورد و 
این ترس موجب شد تا سرانجام او را به یک 
مهمانــی در اصفهان دعوت کنــد و با قهوه 

قجری مسموم و به قتل برساند.
هم اکنون عشــایر بختیاری در منطقه ای به 
وســعت 67هزار کیلومترمربع بین اصفهان 
و خوزســتان پراکنده اند. از ایــن تعداد تنها 
یک سوم شان کوچ نشــین و بقیه یکجانشین 
شده اند. کوچ ســاالنه قوم بختیاری یکی از 
جالب ترین و پیچیده ترین نمونه ها در میان 
اقوام کوچ نشین در سراســر جهان است. از 
آنجایی که بختیاری هــا در جریان کوچ باید 
از بلندی هایی با بیش از 3هــزار متر ارتفاع 
عبور کنند، باید زمان کــوچ خود را با نهایت 
دقت انجام دهند تا مبادا در طول راه با برف 
زودرس، سیالب رودخانه های کوهستانی و 

نبود چراگاه و مراتع مواجه شوند.
مجید علیخانی که حاال کمپ عشایری اش را 
راه انداخته، می گوید: زندگی به سبک عشایر 
برای کسانی که حتی تجربه یک روز خوابیدن 
خارج از خانــه و هتــل  را ندارند، ســفری 
ماجراجویانه و جالب اســت و در این سفر با 
چالش های زندگی عشایری روبه رو می شوند.

او از یک توریست خاص، خاطره ای شنیدنی 
برایمان تعریــف می کند: »چشم پزشــکی 
اســپانیایی که به تنهایی و با موتورش سفر 
می کرد، تعدادی عینک همــراه خود آورده 
بود تا در ســفرش به دور دنیا چشــم مردم 
روستایی را معاینه به آنها عینک هدیه کند. 
این توریست اســپانیایی یک شب در کمپ 
عشــایری مهمان بود و چنان شیفته زندگی 
و مردم عشایر شد که پس از معاینه آنها کل 
عینک هایی را که برای ســفر دور دنیا آورده 
بود به عشــایر بختیاری هدیه داد. این نشان 
می دهد گردشگری و ســفر چقدر می تواند 
انســان ها را به هم نزدیک کند و خاطره های 

خوب برای همه بسازد.«
گویــش بختیاری ریشــه در زبــان پهلوی 
ساسانی دارد. تحقیقات نشان داده که ریشه 
بســیاری از لغات و افعال این گویش به دوره 

ایران باستان می رسد. بعد از اشکانیان، با روی 
کار آمدن ساسانیان، سرزمین قوم بختیاری 
پارس نام گرفت و بعد از حمله اعراب به ایران 
مردم این منطقه کرد خوانده شدند که 3قرن 
بعد در عصر صفویان دوباره به نام خود یعنی 

همان سرزمین بختیاری تغییر نام دادند.
بعــد از صبحانه شــال و کاله کردیــم تا به 
طایفه های دیگر ایل بختیاری ســری بزنیم. 
بزرگ ترین واحد اجتماعی بختیاری ها، ایل 
و بعد از آن طایفه اســت. طایفه ها از اهمیت 
زیــادی برخوردارند و نماینده تشــکیالت 
عشایر هســتند. آنها کوچ نشینانی اند که هر 

یک چراگاه های تابستانی و زمستانی دارند.
هر طایفه، از تیره های مختلف تشکیل شده 
و مســئولیت برقراری ارتباط بین تیره ها و 
ایجاد نظم بین آنهــا را کدخدا بر عهده دارد. 
کوچک تریــن واحد اجتماعــی در ایل مال 
است که از چند سیاه چادر تشکیل می شود. 
دام های مال در یک گله جمع می شوند و افراد 
خانوار، عالوه بر امور دامداری، روابط نزدیکی 

با هم دارند.
مجید کنارمان قــدم می زند و با چشــمانی 
درخشــان از اقدامــات مؤثرش بــرای رونق 
گردشگری و آشــنایی با زندگی کوچ نشینان 
می گوید: »طایفه ما در فصل پاییز به اســتان 
خوزستان و شهر رامهرمز کوچ می کنند و اواخر 
اسفند دوباره به سمت ییالق و منطقه سبز کوه 
در استان چهارمحال و بختیاری برمی گردند 
که این کوچ مســافتی  حدود 400کیلومتر با 
پای پیاده است. یکی از جاذبه هایی که می تواند 
حرفی برای گفتن داشته باشد همین کوچ است 
و ما کاری کردیم که کوچ را هم گردشــگران 
بتواننــد تجربه کنند. تفاوت کمپ عشــایر با 
کوچ در این است که در کوچ، سیاه چادری در 

کار نیست و عشایر کنار یکدیگر و زیر آسمان 
می خوابند و هر شــب منزل عوض می کنند؛ 
یعنی در طول روز مسافت زیادی را راه می روند 
تا به مقصد بعدی برای اســتراحت برســند و 
توریســت هایی که می خواهند در این ســفر 
عشــایر را همراهی کنند، باید آمادگی بدنی 
مناسب و سالمت فیزیکی خوبی داشته باشند؛ 
چون خود عشایر هم هنگام کوچ با مخاطرات و 

چالش های بسیاری روبه رو می شوند.« 
در طول مســیر از جنگل های چهارطاق عبور 
کردیم و مجیــد برایمــان از درختی عجیب 
صحبت کرد: »یکــی از جنگل های اســتان 
چهارمحال و بختیاری که به شــدت حفاظت 
می شود جنگل های چهارطاق است که به خاطر 
درختان ارس  مشهور است. درخت ارس از نظر 
آبخیــزداری اهمیت زیــادی دارد و می تواند 
در مناطق کم آب و خشــک نیز رشد کند. اگر 
منطقه ای با این گونه درختی احیا شود، پوشش 
سبز آن برای هزاران سال تامین می شود، اما 
نکته عجیب درخت ارس این اســت که دانه 
آن توسط خرس تکثیر می شود. خرس عالقه 
زیادی به دانه های درخــت ارس دارد و آنها را 
می خورد و پوسته سخت دانه در معده خرس 
باز شــده و دانه در مدفوع خرس، تازه قابلیت 
رویش پیدا می کند. پس هرجا که ارس داریم 

خرس هم داریم.
پس از گشــتی در منطقه به کمپ برگشتیم؛ 
تنها به خاطر دستپخت بسیار لذیذ مادر مجید 
که بوی برنج و ته دیگش تمام سیاه چادر ها را پر 
کرده بود. سفره ای سنتی و آفتابی سوزان، اما 
هوایی خنک طوری گرسنه مان کرده بود که 
گویی 3روز اســت چیزی نخورده ایم. ته چین 
گوشت را که خوردیم همه مان چرتی زدیم به 

جبران کسری خواب دیشب.
برق کمپ عشــایر با ســلول های خورشیدی 
تامین می شود و هر کســی که مهمان کمپ 
عشایری  است باید زباله هایش را با خود ببرد. 
این را مجید می گوید: »وقتی کارم را شــروع 
کردم، مشــکل زیادی با زباله های به جا مانده 
داشــتم؛ یا آنها را می ســوزاندم یا دفنشــان 
می کردم. بعدها به این نتیجه رسیدم که باید به 
هر سیاه چادری یک کیسه زباله بدهم تا موقع 
بازگشت زباله هایشــان را با خود ببرند. البته 
افرادی که این شیوه سفر را انتخاب می کنند 
اکثرشان افرادی آگاه و طبیعت گرد هستند که 
عالقه زیادی به محیط زیست دارند؛ افرادی که 
در طبیعت زبالــه نمی ریزند و گون های تازه و 

زنده را برای آتش زدن انتخاب نمی کنند.« 
کم کم غروب درخشــان از روی گون هایی که 
مانند مرواریدهای غلتان ســبز دشــت های 
زاگــرس را پوشــانده اند، پــر می کشــد و 
تاریکی و ســرما خبر از کــوچ می دهد. حاال 
فصل بزرگ ترین کوچ ایران اســت؛ کوچ ایل 

بختیاری که بزرگ ترین ایل 
در ایــران از لحــاظ جمعیت 
و وســعت حرکــت اســت.

فیلم گزارش را  
با اسكن این كد 

ببینید.

مشک زنی مختص زنان عشایر است 
و بــه ســنتی پابرجــا و مرســوم تبدیل 
شده و آنها از این طریق امرار معاش 
می کنند. مشــک از پوســت گوسفند 
و بــز درســت می شــود کــه عشــایر و 
دامــداران برای نگهــداری آب، دوغ، 
روغن و حتی میوه جات و سبزیجات 
از آن استفاده می کنند. نحوه درست 
کردن آن در عیــن کارایــی و جذابیت 
بســیار ســخت اســت. در اینجــا باید 
خودت هــم مشــک بزنــی تا خــوردن 
صبحانه با زحمت خودت دلچسب تر 

شود

مجیدعلیخانی از یک توریست خاص، 
خاطــره ای شــنیدنی برایمــان تعریــف 
می کند: چشم پزشکی اســپانیایی که 
به تنهایی و با موتورش ســفر می کرد، 
تعدادی عینــک همراه خــود آورده بود 
تا در ســفرش به دور دنیا چشــم مردم 
روســتایی را معاینــه و بــه آنهــا عینــک 
هدیه کنــد. این توریســت اســپانیایی 
یــک شــب در کمــپ عشــایری مهمان 
بــود و چنــان شــیفته زندگــی و مــردم 
عشــایر شــد که پس از معاینه آنها کل 
عینک هایــی را که بــرای ســفر دور دنیا 
آورده بود به عشایر بختیاری هدیه داد

مهال داریانگزارش
روزنامه نگار

خالصه گزارش

مجید علیخانی تمام 
دوران کودکی اش 
را در سیاه چادر ها 

همراه ایل اش 
کوچ کرده است. 

ایل بختیاری یکی 
از جالب ترین و 

پیچیده ترین نمونه ها 
در میان اقوام کوچ 

نشین جهان است. 
آنها با شیوه خاص 

زندگی شان در 
زمره جاذبه های 

گردشگری ایران قرار 
گرفته اند. در اینجا 

تا قبل از فصل پاییز 
می توان زندگی را 

به سبک آنها تجربه 
کرد؛ تجربه ای که به 

مانند سفری است 
به اعماق تاریخ. این 

همان ایده خاص 
مجید است. او دلش 

می خواست کاری 
کند تا مردم عادی 
هم بتوانند زندگی 
عشایری را تجربه 

کنند و از آن در کنار 
سختی هایش لذت 

ببرند.

شب را در سیاه 
چادر سر کردن دل 
شیر می خواهد، با 

اینکه اوخر تابستان 
است اما پاییزی به 

مانند زمستان سراغ 
کوهستان آمده؛ 

سرمای هوای شب را 
باید با 2 پتو روی هم 
تا صبح دوام بیاوری 

تا رقص طالیی طلوع 
روی صورتت بیدارت 

کند. صدای تیک 
تاک ساعت نیست، 
صدای مشکی است 

که مادر مجید می زند 
تا کره صبحانه را 
آماده کند. جایی 

که مشک می زند در 
راستای افق است و 

دشتی پهناور زیر 
پایش و نگاهش رو 

به کوه.

تفاوت کمپ عشایر 
با کوچ در این است 

که در کوچ، سیاه 
چادری در کار 

نیست و عشایر کنار 
یکدیگر و زیر آسمان 
می خوابند و هر شب 

منزل عوض می کنند، 
یعنی در طول روز 
مسافت زیادی را 
راه می روند تا به 

مقصد بعدی برای 
استراحت برسند 
و توریست هایی 

که می خواهند در 
این سفر عشایر 

را همراهی کنند، 
باید آمادگی بدنی 
مناسب و سالمت 

فیزیکی خوبی داشته 
باشند، چون خود 

عشایر هم در هنگام 
کوچ با مخاطرات و 

چالش های بسیاری 
روبه رو می شوند.

گزارشی از یک روز زندگی در کمپ گردشگری عشایر ایل بختیاری

نگذاریم جریان نفوذ، وحدت 
شیعه و سنی را برهم زند

 جذاب سازی  
پیام رسان های بومی

 ترافیک تنومند
 پس از 2سال کرونا

باید جلوی عناصر نفوذ که می خواهند وحدت ملی 
و وحدت شیعه و سنی را زیر سؤال ببرند بایستیم

وزارت ارتباطات قصد دارد که همه کاربران 
پلتفرم های بومی بتوانند با یکدیگر در ارتباط باشند

فرسودگی خودروها و افزایش مهاجرت از 
عوامل اصلی ترافیک تهران است
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هم بودند طوری توطئه می کردند که دستاورد آن به 
جای مرگ بر آمریکا، مرگ بر شیعه و مرگ بر سنی 
باشــد. در واقع شیعیان و اهل تســنن را به جان هم 
می انداختند و خود ممالک را به تاراج می بردند. آنها 
از اصلی ترین آموزه اســام که وحدت است استفاده 
می کنند و دقیقا از همین نقطه ضربه را می زنند. به قول 
احمد وحیدی، وزیر کشــور دشمنان دلشان به حال 
بلوچ و سیستانی شیعه و سنی نسوخته است.بنابراین 
باید جلوی دشمن را بگیریم چرا که از این اوضاع فقط 
دشمن سود می برد. مولوی نعمت اهلل مشعوف، روحانی 
اهل سنت هم معتقد است که مشترکات شیعه و سنی 
آنقدر زیاد است که می تواند ما را بیش از همیشه به 
همدیگر نزدیک کند و به همین دلیل دشمن تضعیف 
ملت ایران و اقوام و مذاهب گوناگون را هدف قرار داده 
است. البته دشمنان چون کوردل هستند نمی بینند 
که شیعه و سنی سیستان و بلوچستان در روز 28صفر 
و رحلت پیامبــر)ص( چگونه در کنــار هم عزاداری 
کردند یا چگونه اجتماع اربعین تجلی وحدت بین آنها 
می شود. در واقع آنقدر مشترکات بین شیعه و سنی 
زیاد است که اگر بخواهند هزاران بار برای تضعیف آن 

راهبردنویسی کنند باز هم نمی توانند تمام آنچه هست 
را نابود کنند. هر چند باید هوشیار بود و مثل ماجرای 
مهسا امینی غافلگیر نشد و بر ماجراهای زاهدان هم 
چشم پوشی نکرد. به باور سیدمحمد حسینی، معاون 
رئیس جمهور امور مجلس امروز دشــمنان اســام 
به دنبال ایجاد دوگانگی شیعه و سنی هستند که تنها 
با وحدت و اتحاد می توان این نقشه شوم آنها را خنثی 
کرد. به اعتقاد مرتضی شکری، کارشناس سیاسی باید 
اشتراکات را شناخت و همواره اختافات را به خوبی 
مدیریت کرد تا دشــمن نتواند سوءاســتفاده کند. 
به عبارت دیگر باید همواره بــر اصل وحدت و هویت 

اسامی تأکید و پافشاری کرد.

جریان نفوذ را قطع کنیم
در دوران دفاع مقدس و خلق حماسه بزرگ آن، همه 
اقوام و مذاهب و اقلیت های دینی از سراسر کشور در 
کنار هم بودند و از ســرزمین خود دفاع کردند.این 
دستاورد بزرگی است که دشمنان هیچ گاه نتوانستند 
تحمل کنند. همین موفقیت هایی هم که کشورمان 
در یک سال اخیر در توسعه روابط با همسایگان و اخیرا 

عضویت در پیمان شانگهای به دست آورده سبب شده 
تا امروز دشمن با ایجاد فتنه و آشوب نگذارد کام مردم 
شیرین شــود.چرا راه دور برویم! داعش را که آمریکا 
و اسرائیل ســاختند، چه کســانی نابود کردند؟ این 
گروهک با هدف ایجاد اختاف بین شــیعه و سنی با 
کشتار مســلمانان به راه افتاد اما رزمندگان ما از هر 
دو مذهب و در قالب تیپ های فاطمیون، زینبیون و... 
تحت فرماندهی شهید حاج قاسم سلیمانی در کنار 
هم به مقابله با آن پرداختند و به پیروزی رســیدند. 
مهدی عرب صادق، کارشناس مسائل سیاسی بر این 
باور است که این روزها باید مراقب نفوذی های مذهبی 
باشیم که با تحریک و تهییج احساسات دینی آتش 
اختاف بین شیعه و سنی را شعله ور نسازند و امروز 
تأکید مراجــع عظام تقلید بر حفظ وحدت اســت و 
هرکس غیراز این عمل کند ابزار دست و عامل بی مزد و 
مواجب دشمن است و باید امتداد این حرکات بررسی 
شــود. همانطور که رهبر معظم انقاب بارها تأکید 
کرده اند جریان نفوذ جدی است؛ و آنچه می تواند بین 
شیعه و سنی امروز تفرقه ایجاد کند نفوذ است. باید 

نفوذشناس و جریان ساز باشیم.

نگذاریم جریان نفوذ ، وحدت شیعه و سنی را برهم زند
باید جلوی عناصر نفوذ که می خواهند همپای دشمنان قدیمی نظام، وحدت ملی و وحدت شیعه و سنی را زیر سؤال ببرند، بایستیم

سلبریتی ها از مردم عذرخواهی کنند 
آزاد شدن 1700نفر از بازداشــتی های حوادث اخیر، شناسایی 
برخی عوامل حادثه زاهدان، آخرین وضعیت پرونده فائزه هاشمی 
و نیز رسیدگی به پرونده چهره های سرشناس در حوادث اخیر 

ازجمله محورهای نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه بود.
مسعود ستایشی با اشاره به اینکه تعداد بازداشتی ها در حوادث 
اخیر حداقلی است، گفت: »1700نفر در مرحله تحقیقات آزاد 
شــده اند. در تهران نیز در یک بازه زمانی ۴00نفر دستگیر شده 
بودند که پس از بررسی ها، آزاد شدند.« وی با تأکید بر برخورد با 
عوامل اصلی و زمینه ساز آشوب ها، با اشاره به موضوع طبقه بندی 
افراد گفت:»اتخاذ تصمیم قانونی الزم با رعایت مؤلفه های سرعت 
و دقت انجام خواهد شد. دادستان کل کشور هم بخشنامه ای را 
در این راستا اباغ و تأکید کرده که اوضاع بازداشتی ها در اسرع 
وقت، بررسی شود. نخستین نکته ای که در این بررسی باید مدنظر 
قرار بگیرد، طبقه بندی آنهاست. کسانی که محرک در اغتشاشات 
بودنــد و معترضان را به میــدان آوردند با کســانی که آمدند و 

احساسی با موضوع برخورد کردند، تفکیک شوند.« 
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی درخصوص علت اتفاقات 
زاهدان و اینکه چه تعداد کشته و بازداشت شدند، گفت:»عده ای 
از کســانی که در این حوادث نقش داشــتند، شناسایی شده و 
مورد تعقیب قرار گرفتند. تعدادی سارق مسلح در این موارد نیز 
شناسایی شدند. عده ای هم دستگیر شدند که اصًا بلوچ نبوده 
و برای آن منطقــه نبودند و تنها لباس بلوچی داشــتند. تعداد 
بازداشتی ها در حال جمع آوری است. متأسفانه ۶ نفر از مدافعان 
امنیت در این جریانات شهید شدند. عده ای هم از مردم در این 

حوادث کشته شدند. عده ای هم متواری هستند.« 
ستایشی درباره وضعیت پرونده های فائزه هاشمی نیز گفت:»این 
فرد فعاً در بازداشت است. پیشینه ای از سوابق دارد. مرجع قضایی 
یعنی دادگاه تجدیدنظر در رابطه با یکی از پرونده ها، مشارالیه را 
به تحمل 1۵ مــاه حبس محکوم کرده بود. اتهام جدید ایشــان 
در دادســرای امنیت در حال رسیدگی اســت و با قرار بازداشت 
موقت، در زندان به سر می برد. محکومیت های این فرد در شرف 
اجراست.« سخنگوی قوه قضاییه درباره رویکرد قوه قضاییه مقابل 
سلبریتی ها نیز گفت: »هرکســی که محرک است و کسانی که 
تشویق می کنند: کسانی که به صورت هدفمند و با انگیزه مجرمانه، 
مبادرت به تشویق معترضان می کنند و افراد نا آگاه را به میدان 
می آورند، مرتکب افعالی شده باشــند، کسی که محرک است و 
شرایط را تسهیل می کند درصورت احراز مجرمیت و مرتکبه، مورد 
تعقیب قرار می گیرد.« ستایشی با بیان اینکه جا برای ندامت این 
افراد وجود دارد گفت: »جا برای پشیمانی هست، رئیس قوه قضاییه 
هم اعام کرد که باب گفت وگو باز است اگر ابهامی هست مطرح 
کنند. زیبنده مردم نیست که افراد به نظر شاخص این چنین کنند. 
حق مردم ما این نبود که مورد کم لطفــی این افراد قرار گیرند و 
این موضوع قابل پذیرش نیست. ان شاءاهلل برخی ها از کرده خود 
پشــیمان شــده و از مردم بابت جنایاتی که کردند، عذرخواهی 

کنند.« / همشهری 

حمید واحدی
فرمانده نیروی هوایی ارتش

رشــد، توســعه و پیشــرفت کشــور در سایه 
تحقق امنیت پایدار شکل می گیرد و امروز 
نیروی هوایی نیز تالش می کند تا توان رزمی 
خود را نسبت به گذشته ارتقا دهد و نیازهای 
خود را در داخل تأمین کند که تاکنون نیز در 
این عرصه موفق بوده اســت. نیروی هوایی 
مقتدر آماده مقابله با هر نوع تهدید و اجرای 

هر نوع مأموریت است. / ایسنا

حسین نوش آبادی
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 

 ایران به تغییرات ژئوپلیتیک و جغرافیایی 
قائل نیست و مخالف هر کشوری هستیم 
که بخواهد نقشــه ســرزمینی ما را به هم 
زنــد. مرزهــا و همســایگان مــا مشــخص 
اســت و بــه هــم زدن نظــم جــاری و تغییر 
مرزها به مصلحت نیست.طرح هرگونه 
ادعاهای ارضی جدیــد، در امتداد منافع 
رژیــم صهیونیســتی و گســترش نفــوذ 
سرطانی آن در منطقه است. / خانه ملت

قضایینقل قول خبر

آشوب آفرینی به خاطر ترس دشمن 
از ایران است

سردار محمدرضا نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه گفت: 
از ابتدای انقاب همه قدرت ها آمدند تا انقاب را شکســت 
دهند و هیچ قدرتی در این زورآزمایی غایب نبود اما با صبر و 

استقامت این ملت، شکست خوردند.
 در جنگ تحمیلی تانک و هواپیماي آسیب دیده دشمن با 
تانک و هواپیمای مدرن تر جایگزین می شــد درحالی که ما 
حتی سیم خاردار نیز نداشتیم اما ملت سربلند شد. درواقع 
مؤلفه های قدرت نظام طی این ۴دهه رو به رشــد بوده اما 
دشمن رو به افول رفته است که این موارد را خود دشمنان 

اعام کرده اند.
وی افزود: دشمنان زمانی پشت عقایدی پنهان شده بودند 
اما اکنون هیچ ایدئولوژی ندارند لذا به آشــوبگران متوسل 
شدند تا فقط تخریب کرده و فیلم بگیرند و برای رسانه های 
خارجی بفرســتند.نقدی گفت: دنیا به جمهوری اسامی 
اقبال پیدا کرده و دشمن از این موضوع وحشت دارد لذا به 
تصاویر آشوبگران احتیاج دارد تا به مردم دنیا بگوید ایران 

پیشرفت نکرده است./ مهر

خبر

قومیت ها و مذاهــب در جوامع هم 

گزارش
به عنوان پیشــران توسعه سیاسی و 
فرهنگی، هم عنصــر تقویت کننده 
توان ملی محسوب می شــوند و هم می توانند پاشنه 
آشیلی باشند که دســتاویزی برای توطئه دشمنان 
شــوند. در هنگامه هفته وحدت پرداختن به موضوع 
همگرایی بین اقوام و مذاهب در صدر مباحث و محافلی 
است که این روزها آشــوب ها و اغتشاشات را یک بار 
دیگر تجربه می کنند. کافی است اتفاقات اخیری که در 
سیستان و بلوچستان و کردستان و دیگر شهرها افتاد 
را مرور کنیم. خواهیم دید که چگونه دشمنان این مرز 
و بوم موضوع شیعه و ســنی و کرد، بلوچ و فارس... را 
بستری برای جریان سازی  علیه نظام کردند. در ماجرای 
مهسا امینی آنها موضوع کردیت را مسئله ساختند و 
اینگونه ابراز کردند که مثًا جمهوری اسامی با کردها 
مشکل دارد و از اســاس آنها را در حاشیه می گذارد؛ 
رسانه های آن ور آبی هم با تاسی از ادبیات صهیونیستی 
و آمریکایــی چنان این موضوع را پــر و بال دادند که 
به خوبی می توان فهمید چگونــه از پس این جریان، 
پروژه تجزیه و خدشــه بر وحدت ملی را نشانه گرفته 
بودند. در ماجرای زاهدان و آشوب هایی هم که اتفاق 
افتاد دیدیم چگونه دشمن و عناصر دست نشانده آنها 
برنامه لیدرهای خود مبنی بر تجزیه طلبی، خدشه بر 
وحدت بین شــیعه و ســنی و وحدت ملی را دنبال 
می کردند. این در حالی است که در سیستان شهدای 
بسیاری را سراغ داریم که تقدیم انقاب شدند که اتفاقا 
سنی مذهب بودند و البته که خاری بر چشم آنهایی 
بودند که جدایی بین شــیعه و سنی را می خواستند. 
بسیجی شــهید ناصر براهویی و شهید سعید برهان 
زهی ریگی ازجمله این شــهدا بودنــد. به تعبیر مقام 
معظم رهبری شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی دو لبه 
یک قیچی هستند که می خواهند مسلمانان را به جان 
هم بیندازند و آب در آســیاب رژیم صهیونیســتی و 
آمریکا بریزند.در واقع پس زمینه آنچه روی داد پروژه 
نخ نما شده تجزیه و خدشه بر وحدت بین شیعه و سنی 
و قومیت ها در ایران اســت که البته چند سالی است 

مخالفان و دشمنان ایران آن را دنبال می کنند.

هوشیار باشیم
آمریکایی ها و صهیونیست ها همواره از ابزار تفرقه برای 
پیش بردن اهداف خود علیه نظام جمهوری اسامی 
ایران استفاده می کنند. البته این راهبرد تنها در ایران 
نبوده است. زمانی که آمریکایی ها در عراق و افغانستان 



11 چهارشنبه 20 مهر 1401
 شماره  8610

تعــداد پیام  رســان های بومی و 
رقابت بین آنها به گونه ای اســت 
که باعث شده هر گروه از کاربران، 
یکی از این پیام رسان ها را روی دستگاه خود نصب 
کند. به عبارت دیگر، ما اکنون با جزیره هایی روبه رو 
هستیم که کاربران آن با یکدیگر ارتباط ندارند. 
به عنوان مثال، اگر کاربری پیام رســان »گپ« را 
روی گوشی خود نصب کرده، به کاربری که این 
پیام رســان را ندارد و فرضا از پیام رســان »بله« 
اســتفاده می کند، نمی تواند پیام دهد. اما اکنون 
زیرســاختی در حال توسعه اســت که برقراری 
اتصال بین پیام رسان ها را ممکن خواهد کرد. این 
کار مدتی است که در بعضی  کشورها شروع شده 
و در کشــور ما هم در حال عملیاتی شدن است. 
درصورتی که این موضوع محقق شود، یک پلتفرم 
یکپارچه خواهیم داشت که همه مردم می توانند 

با هم در ارتباط باشند.

برقراریارتباطبینپلتفرمها
مهدی انجیدنی، مدیرعامل پیام رســان »گپ« 
در گفت وگو با همشهری با اشاره به اینکه اکنون 
ارتباطات در صنعت آی تی و آی سی تی وارد نسل 
پنجم و ششم شده است، می گوید: »در نسل3 و 
4 دغدغه مردم ارتباطــات پایه بود. به این معنی 
که یک شــرکت موبایل و یک شرکت تلفن ثابت 
نمی توانستند با هم ارتباط برقرار کنند. همچنین 
در دوره ای کاربر یک اپراتور تلفن همراه با کاربر 
اپراتور دیگر نمی توانســت تماس بگیرد. اما پس 
از مدتی زیرســاخت های الزم که بــه آن امکان 
 )Interoperability( عملیات بین 2زیرساخت
برای ارتباط بین تلفن ثابت و موبایل و همچنین 
تماس از ســیم کارت یک اپراتــور تلفن همراه با 

سیم کارت اپراتور دیگر فراهم شد.«
انجیدنی نسل جدید ارتباطات را اکنون بر محور 
پلتفرم هــا می دانــد و ادامه می دهــد: »مجامع 
بین المللی حوزه آی تی و آی سی تی به این نتیجه 
رسیده اند که پلتفرم ها هم دقیقا مانند شبکه های 
موبایل باید با هم ارتباط داشــته باشند تا مردم 

بتوانند از ارتباطات یکپارچه بهره مند شوند.«
او با اشــاره به اینکه این موضــوع در حوزه های 
مختلفی در دنیا تعریف شــده اســت، یادآوری 
می کند که به عنوان مثال، بین پلتفرم های کیف 
پول این ارتباط برقرار شــده و کاربران عملیات 

انتقال از یک کیــف پول به کیف پــول دیگر را 
می توانند انجام دهند.

رواجدردنیا
مدیرعامل پیام رســان »گپ« به اجباری شدن 
ارتباط بین پلتفرم ها در اتحادیه اروپا از چند سال 
پیش اشــاره می کند و می گوید: »به پلتفرم های 
مختلف ازجمله واتســاپ و آی مسیج رسما ابالغ 
شــد که برای الحاق به زیرســاخت های »امکان 
عملیات بین زیرساخت های پیام و تماس« اقدام 
کنند.« به گفته انجیدنی این موضوع در بسیاری 
از کشورها شــکل گرفته و طی 2 تا 3سال آینده 
نمی  توان تصور کرد که پلتفرمی به پلتفرم دیگر 

وصل نباشد.

روشهایرایج
این کار با 2روش در دنیا انجام می شود که یکی از 
آنها به نام RCS hob است که معموال اپراتورهای 
تلفن همراه و شــرکت های تامین کننده نرم افزار 
اپراتــور تلفن همــراه این روش را پیاده ســازی  

می کنند و می فروشند.

مدیرعامل پیام رسان »گپ« روش دیگر را روش 
مرکز تبادل پیام یــا اصطالحا MXP می داند که 
درواقع یک پل بین راهی است برای پلتفرم هایی 

که می خواهند به یکدیگر پیام منتقل کنند.
انجیدنــی یــادآوری می کند که حتــی ممکن 
اســت این پلتفرم ها پیام رسان نباشند. مثال یک 
فروشگاه دار در دیجی کاال که یک مارکت پلیس 
محسوب می شــود، می تواند از طریق این مرکز 
تبادل پیام به یــک کاربر که از یک پیام رســان 

استفاده می کند، پیام ارسال کند.
به گفته او، در ایران هم این طرح از چند سال پیش 
مطرح شده  و پروژه MXP یک پروژه حاکمیتی 

است که باید توسط دولت راهبری شود.

ردوبدلپیاموتماسصوتی
مدیرعامــل پیام رســان »گــپ« با اشــاره به 
اینکه اکنــون این کار برای انتقــال پیام در حال 
عملیاتی شدن اســت، گام بعدی را امکان تماس 

صوتی بین کاربران می داند.
انجیدنی توضیح می دهد کــه به این ترتیب یک 
کاربر از یک پیام رسان می تواند با کاربری در یک 

پیام رسان دیگر تماس برقرار کند که برای کاربران 
بسیار جذاب خواهد بود.

درواقع، کاربری کــه به عنوان مثــال از »گپ« 
اســتفاده می کند، می تواند با دوســت خود که 
فرضا »بله« دارد، تماس بگیــرد. به گفته او، این 
ویژگی های کاربــردی باعث می شــود که حق 
انتخاب مردم افزایش پیدا کند؛ چراکه هر کاربر 
ممکن است از رابط کاربری یک پیام رسان خاص 
رضایت داشته باشد و کاربر دیگر از رابط کاربری 
پیام رســانی دیگر. به این ترتیب، کاربران دیگر 
این دغدغه را ندارند که اطرافیان آنها یا هر کسی 
که می خواهند با او ارتبــاط برقرار کنند، از کدام 
پیام رسان اســتفاده می کند و در نتیجه کاربران 

می توانند با کل جامعه کاربری در ارتباط باشند.
مدیرعامل پیام رسان »گپ« می گوید: »ما این کار 
را آزمایش کردیم و می توانیم با پیام رســان های 
خارجی هم در ارتباط باشــیم و آنهــا را به دایره 
کاربری خود اضافه کنیــم. با انجام موفقیت آمیز 
این پروژه عمال یک جامعه کاربری 200میلیونی 
خواهیم داشــت که می توانند با هــم در ارتباط 

باشند.«

جذاب سازی  پیام رسان های بومی
وزارت ارتباطات قصد دارد با راه اندازی زیرساختی فنی کاری کند که همه کاربران پلتفرم های بومی بتوانند با یکدیگر در ارتباط باشند

شکستآسترازنکادرساخت
واکسناستنشاقیکووید

اولین مرحله کارآزمایی بالینی واکسن اسپری بینی آسترازنکا 
با شکست مواجه شــد. به گزارش گاردین، توسعه یک واکسن 
استنشاقی که از راه بینی از ابتال به کووید پیشگیری کند از اوایل 
همه گیری در دستور کار شــرکت های بزرگ سازنده واکسن 
بود اما حاال با توجه به آنکه اســپری بینی آسترازنکا نتوانسته 
است در نخستین مرحله کارآزمایی بالینی عملکرد قابل قبولی 
داشته باشد، این امید تا حدی کمرنگ شده است. نتایج ضعیف 
این کارآزمایی باعث شــده است تا دانشــمندان از طرح های 
توسعه اسپری به شکل کنونی دست بکشند. حاال امید آنها به 
فرمول های مختلف واکســن و دستگاه های تحویل پیچیده تر، 
مانند نبوالیزرهایی است که می توانند داروها را به عمق ریه ها 
برسانند . دکتر ســندی داگالس، محقق ارشد این آزمایش در 
مؤسسه جنر آکسفورد گفت: »اسپری بینی در این مطالعه آنطور 
که ما انتظار داشتیم عمل نکرد. تحویل واکسن ها به بینی و ریه ها 
همچنان یک رویکرد امیدوارکننده است، اما این مطالعه نشان 
می  دهد که احتماال چالش هایی در تبدیل اسپری  های بینی به 

یک گزینه قابل اعتماد وجود دارد.«

تزریق آسان تر به نسبت تزریق با سوزن و پتانسیل مسدود کردن 
ویروس ها در مبدا ورود به بدن، ازجمله مزایای واکســن های 
استنشاقی از طریق بینی است. درحالی که واکسن  های موجود 
در پیشگیری از بیماری  های شدید بسیار خوب هستند، اما در 
مهار گسترش ویروس بسیار کمتر مؤثر هســتند. اما به گفته 
محققان واکسن های استنشاقی حتی می توانند میزان انتقال 

ویروس را هم بسیار کاهش دهند.
محققان ایــن مطالعه می گویند اگرچه واکســن بــرای افراد 
شرکت کننده هیچ مشکل ایمنی ایجاد نکرده است اما اثربخشی 
الزم را در انسداد ویروس ها نشان نداده است. دانشمندان سطح 
آنتی بادی های مخاطی و سیستمیک علیه کووید را که به ترتیب 
در دستگاه تنفسی و جریان خون یافت می شوند، اندازه گیری 
کردند. شــواهد کمی از آنتی بادی های مخاطــی پس از یک 
اسپری بینی وجود داشت. پس از 2 دوز، تعداد انگشت شماری 
از شــرکت کنندگان آنتی  بادی  های مخاطی داشتند، اما سطح 
آنها فقط به ندرت و به طور متوسط باالتر از سطحی بود که پس 

از عفونت کووید مشاهده شد. 

کشفزندگیمیکروبیدرمریخ
دانشمندان فرانسوی روز گذشته اعالم کردند که مریخ باستانی 
احتماال محیطی دارد کــه می تواند یک دنیای زیرزمینی مملو 
از موجودات میکروســکوپی را در خود جــای دهد. به گزارش 
گاردین، این یافته ها نمــای تاریکی از راه هــای کیهانی ارائه 
می دهند. نویسنده اصلی این مطالعه، بوریس ساتری، که اکنون 
یک محقق فوق دکتری در دانشگاه ســوربن است، می گوید: 
زندگی - حتی زندگی ساده مانند میکروب ها - ممکن است در 
واقع باعث نابودی خود شود. نتایج البته کمی هنوز مبهم هستند، 
اما فکر می  کنم بسیار هیجان انگیز به حساب می آید. آنها ما را به 
چالش می کشند تا در نحوه تعامل زیست کره و سیاره آن تجدید 
 ،Nature Astronomy نظر کنیــم. در مطالعه ای در مجلــه
ساتوری و تیمش گفتند که از مدل  های آب و هوا و زمین برای 
ارزیابی قابلیت سکونت پوســته مریخ در 4میلیارد سال پیش 
اســتفاده کردند، زمانی که تصور می  شد ســیاره سرخ مملو از 
آب و بســیار مهمان  نوازتر از امروز اســت. آنها حدس زدند که 
میکروب های هیدروژن مولد متان ممکن است در آن زمان زیر 
سطح رشد کرده باشند و چند ده سانتی متر خاک برای محافظت 
از آنها در برابر تشعشعات شدید ورودی روی آنها را گرفته باشد. 

محققــان حشــره ای ناشــناخته را که 
در یــک کهربــا بــه دام افتاده اســت، 
کشــف کرده انــد کــه قدمــت آن را 
بیــن ۳۵ تــا ۴۷میلیون ســال تخمین 
می زنند. ایــن گونه  از حشــره که قبالً 
 Calliarcys کشف نشده بود اکنون
antiquus نــام گرفتــه اســت. ایــن 
حشــره متعلــق به گونه هــای مگــس 

یک  روزه است.

  ۳۵ 
میلیون سال

 ســتاد فنــاوری نانــو در قالــب نانومچ، 
۴ نــوع خدمت حمایتــی بــه طرح های 
فناورانــه ایــن حــوزه ارائه داده اســت و 
در این راســتا تاکنون تعــداد ۵۴طرح، 
موفــق بــه پذیــرش نهایــی در برنامــه و 
بهره منــدی از حمایت هــای نانومــچ 
شده اند. نانومچ با هدف افزایش نرخ 
موفقیت و کاهش زمان تجاری ســازی 
طرح ها ۴ بسته حمایتی شامل بسته 
تســهیالت، بســته خدمــات، بســته 
مشاوره و بســته آموزش تعریف کرده 

است.

  ۵۴ 
طرح

فضا

عدد خبر

دانش

فناوری
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ترافیــک ایــن روزهــای تهران 

گزارش
ســنگین تر و کندتر از هــر زمان 
دیگــری اســت و روزانــه حدود 
9میلیون خودرو در معابر پایتخــت در حال تردد 
هستند. این ترافیک سنگین به ویژه در ساعت های 
اولیه صبح و عصر که بازگشایی و تعطیلی مدارس و 
دیگر مراکز آموزشی و همچنین سازمان ها، شرکت ها 
و کارخانه ها اتفاق می افتد، بیشتر به چشم می آید. 
براســاس اعالم مدیران و مسئوالن مرتبط، شرایط 
ترافیکی این روزهای تهــران 3دلیل عمده دارد که 
شامل بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی، افزایش 
تعــداد وســایل نقلیه و در آخر فرســودگی باالی 

وسایل نقلیه می شود.
سرهنگ محمد رازقی، معاون عملیات پلیس راهور 
تهران بزرگ دربــاره علت افزایش زمــان ترافیک 
صبحگاهی مهر امسال نسبت به دوران پیش از کرونا، 
می گوید: »علت اصلی ترافیک در 3هفته گذشته، 
بازگشایی مدارس و مراکز آموزشی است؛ البته به جز 
این مسئله، ترافیک شهر تهران هم ساالنه با شیب 
مالیمــی افزایش پیدا می کنــد. ترافیک نیمه دوم 
سال، در 2ماه مهر و اســفند هر سال نسبت به سال 
قبل خود افزایش دارد، اما شیوع کرونا سبب شد تا 
درصد افزایش ساالنه ترافیک در این 2سال خودش 
را نشان ندهد. شهروندان 2ســال گذشته افزایش 
ترافیک ســاالنه را به علت تعطیلی مدارس، مراکز 
آموزشی و شناور شدن ساعات اداری ندیدند و لمس 
نکردند. اکنون پس از 2ســال با بازگشایی مدارس 
و دانشگاه ها این افزایش ســاالنه یکباره خودش را 
در مهر۱۴۰۱ نشان داده اســت. مواردی همچون 
خرابی های متعدد خودروهــا در معابر بزرگراهی و 
تصادفات نیز از دیگر علل مهم افزایش ترافیک این 
روزهای شهر تهران محسوب می شود.« به این موارد 
باید کمبود و فرسودگی ناوگان عمومی را هم اضافه 
کرد که نمی تواند پاســخگوی حجم باالی تقاضای 
سفر شهروندان به ویژه در مهرماه باشد تا مردم بیش 

از پیش از وسایل نقلیه شخصی استفاده کنند.

معابر شهر پاسخگوی این حجم خودرو نیست 
یکی از عمده دالیل افزایش ساالنه ترافیک به مباحث 
اقتصادی و اجتماعی برمی گــردد. به دنبال افزایش 
مهاجرت از شهرها و روســتاهای کشور به تهران به 
امید یافتن شغل و داشــتن زندگی بهتر، جمعیت 
پایتخت بی قاعده و بدون ضابطه مدام درحال افزایش 

است. از سوی دیگر چند برابر شدن قیمت خودرو و 
دیگر وســایل نقلیه هم باعث شده تا چرخه اسقاط 
خودرو و دیگر وسایل نقلیه فرسوده تقریبا به صفر 
برسد. از طرف دیگر شاهد ورود خودروهای جدید به 
معابر و خیابان های شهر هستیم و انباشتگی خودرو 
در شهر و معابر پایتخت باعث شده که امروز از سوی 
مسئوالن و کارشناسان مختلف، تعداد خودرو ها ۴ تا 
6برابر ظرفیت معابر شهر تهران تخمین زده شود. 
در این شــرایط رفتار و فرهنگ ترافیکی رانندگان 
هم بیش از هر زمان دیگری دچار بحران شده است. 
معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ هم در این 

زمینه می گوید: »افزایش شــیب ترافیک ساالنه به 
مواردی چون افزایش تعداد خودروها، مهاجرت به 
شــهر تهران، افزایش جمعیت  پایتخت و... مربوط 

می شود.« 

مصوبه های ترافیکی مهر اجرا شد؟ 
برای کاهش و کنترل ترافیک شــهر تهران برخی 
محدودیت ها و ممنوعیت هــای ترافیکی اعمال و 
برنامه هایی نظیر شناور شدن ساعت کار اداره ها اعالم 
شد که دست کم در برخی از موارد مانند ممنوعیت 
تردد کامیون و کامیونت ها تا ساعت 9صبح، شاهد 

تخلفاتــی در این زمینه و نادیــده گرفتن مصوبات 
ستاد هماهنگی استقبال از مهر هستیم. اکنون این 
پرسش مطرح می شود که در این مدت مصوبات ستاد 

مهر۱۴۰۱ به طور کامل اجرایی شده است یا خیر؟ 
سرهنگ رازقی در این باره می گوید: »بخش زیادی از 
اقدامات ستاد مهر۱۴۰۱ اجرا شده است و برای اجرای 
بقیه اقدامات باید منتظر اتمام ماه باشیم تا با انجام 
پایش و بررسی های دقیق نتایج، بقیه اقدامات را اجرا 
کنیم. هفته نخست مهر به دلیل تعطیلی های پی در 
پی، مالک پایش ترافیک نیست، اما هفته دوم، سوم و 
چهارم مهرماه با درنظرگرفتن سایر شرایطی که در این 
مدت به وجود آمد، مالکی برای نتیجه گیری ترافیک 

در مهر۱۴۰۱ محسوب می شود.«

31دقیقه وقت تلف می شود
تهرانی ها روزانه به طور میانگین بیش از 3۱دقیقه از 
وقت خود را در ترافیک شهر تلف می کنند. جمعیت 
9میلیون نفری پایتخت طبق آمار مشترک سازمان 
حمل ونقل و ترافیک و پلیس راهور، در مجموع روزانه 
۴میلیون و65۰هزار ساعت و ساالنه بیش از یک ونیم 
میلیارد ساعت را در ترافیک سپری می کنند. به طور 
میانگین هر کدام از ساکنان شهر تهران در مجموع 
ساالنه بیش از ۱88ســاعت از عمر خودشان را در 

ترافیک هدر می دهند.

ترافیک تنومند پس از 2سال کرونا
فرسودگی خودروها و افزایش مهاجرت از عوامل اصلی ترافیک تهران است

شهر زادگاه مشروطه
چهاردهم مهرماه در فرهنگ عمومی به نام روز تهران نامگذاری 
شده اســت. ۱۱6ســال پیش، 3ســاعت به غروب یکشنبه 
چهاردهم مهرماه ۱285 خورشیدی، نخستین مجلس شورای 
ملی در تاالر برلیان کاخ گلستان تشکیل شد و مظفرالدین شاه 
قاجــار در خطابه  خــود، روز افتتاح مجلس شــورای ملی را 
روزی »میمون و مبارک« خواند و مجلس را جایی دانســت 
که »رشــته های امور دولتــی و مملکتی را به هــم مربوط و 
متصل می دارد و عالیق ما بین دولت و ملت را متین و محکم 

می سازد.«
پس از خطابه شاه دسته موزیک شروع به نواختن کرد و مراسم 
پایان یافت و بدین ترتیب نخســتین پارلمان دمکراتیک قاره 
آسیا در دل بافت تاریخی تهران به وجود آمد و تهران به عنوان 
زادگاه مشــروطه، فصلی نو را در کتاب تاریخ ایران ورق زد  و 
شاهد جوش و خروش مردمانی برای رسیدن به حقوق اساسی 

ملت بود.
درست یک سال بعد از نخستین جلســه مجلس شورای ملی 
در چهاردهم مهرماه ۱286 خورشیدی، متمم قانون اساسی 
مشروطه، در ۱۰۷ اصل تهیه شــد و در اصل چهارم این قانون 
»پایتختی تهران« به امضای محمدعلی شــاه قاجار رسید که 
در این اصل آمده بود: »پایتخت ایران، تهران است.« بنابراین 
می توان گفت که چهاردهم مهرماه نه تنها روزی مهم و فرخنده 
برای تهران است، بلکه روزی خجســته و ملی برای ایران هم 

محسوب می شود.
از همین رو هم شــورای شــهر تهران در ســال ۱395 برای 
گرامیداشت این شــهر و ویژگی های آن که به نوعی نماد ملی 

ایرانیان است، ۱۴مهرماه را به این عنوان نامگذاری کرد.
تهران، شهر صلح و دوستی هاســت و جنگ و تفرقه در آن راه 
نداشته است و راه هم نخواهد داشت. تهران، نماد صلح است؛ 
شهری که نمادهای آن باز هم به این موارد ختم نمی شود و از 
میراث ملموس و ناملموس بسیاری برخوردار و بهره مند است. 
نماد معماری اش سردرباغ ملی و مجموعه میدان مشق است که 
همچنان برخوردار از هویتی استوار، هیبت و ابهت و افتخار این 
شهر را پیشکش چشم می کند. بماند که به لحاظ معماری، برج 
آزادی هم آزادی دیگری را عینیت می بخشد و شکوه و زیبایی 
معماری ایرانی قبل از اسالم و جلوه های هنر ایرانی بعد از اسالم 
را می توان مشاهده کرد. بعدها، برج میالد و پل طبیعت هم به 

این نمادها رنگ و غنای دیگری دادند.
عالوه بر این میراث ملموس، تهران، عناصر و میراث ناملموسی 
به خود اختصاص داده که بسیار ارزشــمند است. محمدعلی 
سپانلو در زمینه شعر، جعفر شهری در زمینه  تهران شناسی، 
اســماعیل خان مهرتاش و اســتاد مرتضی احمدی در زمینه 
موسیقی و ترانه های محلی  و همچنین کسانی مثل نیکوالی 
مارکوف معمار و بانوان خیری  مانند اشرف الملوک فخرالدوله،   
نجم السلطنه و حاج حسین آقا ملک که موزه ملک را وقف کرد 

از بزرگ ترین شخصیت ها و سرمایه های این شهر هستند.

شینا انصاری
مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران

توسعه انرژی های تجدیدپذیر و مدیریت 
مصــرف انــرژی در ســاختمان های تحت 
تملک شــهرداری تهران، ارزیابــی اثرات 
عمرانــی،  پروژه هــای  محیط زیســتی 
شناســایی گونه هــای جانــوری و گیاهــی 
بومی شــهر تهــران با هــدف حفــظ تنوع 
زیســتی این شــهر، پایش منابع آالینده 
خاک، هوا، نور و صدا در مناطق ۲۲گانه 

تهران از اولویت های  فعلی ما  است. 

محمدجواد خسروی
شهردار منطقه ۱۸ تهران

باندهــای مخوف ساخت وســاز غیرمجاز 
در این منطقه فعال هستند. متأسفانه 
ایــن بانــد به گونــه ای عمــل می کننــد که 
حتی منزل مسکونی راننده جرثقیل که 
در تخریب با شــهرداری همکاری دارد را 
پیــدا کــرده و ایشــان را تهدیــد کرده اند. 
امــروز تخریــب یــک ســاختمان ۶ طبقــه 
در منطقــه ۱۸ کــه اســکلت آن در عرض 
۴۸ ســاعت ایجاد شــده بود، با همکاری 

فاجا انجام می شود. 

نقل قول خبر

عدد خبر

مرتضی بیک بیاتی؛ فعال حوزه شهرییادداشت

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 
جشــنواره »ایــران عزیــز«؛ جشــنواره 
وحدت اقوام ایرانــی را از ۲۰ تا ۲۹مهرماه 
بــا هــدف معرفــی فرهنــگ اقــوام ایرانی 
در دریاچــه شــهدای خلیج فــارس برگزار 
می کنــد. 35۰غرفــه در ایــن جشــنواره 
پیش بینی شده که محصوالت فرهنگی 
و صنایع دســتی، محصــوالت غذایــی، 
پوشاک و به طور کلی آداب و رسوم اقوام 
گوناگــون در آن بــه نمایــش در می آیــد. 
این جشنواره هر روز از ســاعت ۱5 تا ۲۲ 
در دریاچه شــهدای خلیج فارس میزبان 

شهروندان است.

350
غرفه

همزمــان با هفتــه ملــی کــودک، بازدید 
کــودکان در روزهــای پنجشــنبه و جمعه 
۲۱ و ۲۲ مهر از برج میالد رایگان اســت. 
بازدیــد برای کــودکان تا ۱۲ ســال بــوده و 
عالقه منــدان می تواننــد در روزهای آخر 
هفته از ساعت ۹ تا ۲۱ به صورت رایگان 
و والدینشان با 5۰درصد تخفیف خرید 

بلیت، از برج میالد بازدید کنند.

50
درصد

خودرو های زیاد و فرسوده
  حدود 40درصد خودرو های کشور فرسوده است.

  حدود 46درصد از خودرو ها و بیش از 90درصد از موتورسیکلت ها در مرز فرسودگی قرار دارند.
   براساس آخرین آمار رسمی در ســال1400 روزانه دست کم 8میلیون و600هزار خودرو در شهر 

تهران تردد می کنند.
   از 8میلیون خودرو بیش از 7میلیون آن مربوط به ســاکنان شــهر تهران می شود و بیش از 

یک میلیون و600 خودرو هم از شهرهای اقماری و اطراف به پایتخت می آیند.
   براساس آمار های سال1400 تعداد سفر خودروهای سواری تهران نسبت به 3سال پیش دست کم 

43درصد افزایش داشته است.
   روزانه حدود 20میلیون سفر درون شهری از طریق خودروها در شهر تهران صورت می گیرد.

   20میلیون خودرو و موتورسیکلت فرسوده در کل کشور وجود دارد.
   بیش از 90درصد از ناوگان حمل ونقل عمومی شهرداری دچار فرسودگی است.

   25میلیون خودرو پالک گذاری شده در کشور تردد می کنند.
   12میلیون موتورسیکلت پالک شده در کشور وجود دارد.
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زندگیپاکدرکالمامامصادقع
 17ربیع االول مصادف با میالد پربرکت امام ششم شیعیان، صادق 
آل محمد)ع( است. نقش امام جعفر صادق)ع( در طراحی سبک 
زندگی اسالمی بسیار چشمگیر است. بیشتر روایات اهل بیت)ع(، 
از امام صادق)ع( است و از این رو مذهب شیعه را مذهب جعفری 
نیز می خوانند. در سیره آن امام همام عالوه بر توصیه های مؤکد بر 
زندگی و کردار خداپسندانه به مواردی اشاره می شود که راهنمای 

ما برای داشتن سبک زندگی سالم و پاک است.
 امام بسیار مهمان نواز و دوستدار مهمان بودند تا جایی که وقتی 
سفره غذا را نزد مهمان می گشودند، بسیار به آنها تعارف می کردند 
تا سیر شوند. گاهی وقت ها هم پس از اینکه مهمانان از غذا خوردن 
دست می کشیدند، حضرت دوباره برایشان غذا می آوردند و برای 
اینکه آنان خوب غذا بخورند، احادیثی از پیامبر)ص( برایشــان 
نقل می کردند. ایشان به مهمانان خود می فرمودند: »اگر کسی 
5 درهم به دســت گیرد، وارد بازار شود، با آن غذایی تهیه کرده و 
چند نفر مسلمان را دعوت کرده و اطعامشان کند، نزد من دوست 

داشتنی تر از آن است که یک برده را آزاد کند.«
 امام صادق)ع( می فرمایند: در نیکی رساندن به برادران خود با 
یکدیگر مسابقه بگذارید و اهل نیکی باشید. زیرا بهشت را دری 
است به نام معروف »نیکی و احســان« که جز کسی که در دنیا 

نیکی کرده داخل آن نشود.
 ایشان همچنین می فرمایند: کسی که در برآوردن حوائج برادر 
ایمانی اش قدمی بردارد مانند کسی اســت که سعی بین صفا و 
مروه انجام می دهد و اگر شــخصا نیاز او را برآورد ثواب کسی را 
دارد که در راه خدا و در جنگ بدر و احــد جهاد کرده و در خون 

خودغلتیده است.
 امام فردی بسیار خوش برخورد و مهربان در میان مردم بودند و در 
برابر مخالفان و فرقه های انحرافی راه روشنگری را پیش می گرفتند 
تا بتوانند آنها را هدایت کنند. به عنوان مثال مالک بن انس از سران 
مخالفان بود ولی حضرت به او احترام می گذاشتند و برخورد گرم و 
صمیمانه ای با او داشتند. همین باعث شد که مالک بن انس از نظر 
رفتاری امام صادق علیه السالم را به عنوان الگوی خود انتخاب کند.

 همچنین درباره انصاف می فرمایند: هرکس که در مورد خود، 
رعایت انصاف نماید، به داوری دیگران پذیرفته شود.

 امام صادق)ع( همیشه به راستگویی مشهور بودند و دیگران را 
نیز به این کار سفارش می کردند. از ایشان احادیث بسیاری درباره 
راستگویی نقل شده است: »راستگو را نخستین کسی که تصدیق 
می کند، خدای عزوجل است که می داند او راستگوست و نیز نفس 

او تصدیقش می کند که می داند راستگوست.«
 ویژگی های مؤمن در کالم حضرت چنین است: مؤمن جز به 3 
خصلت نیک نشود؛ اندیشه عمیق در دین، برنامه ریزی دقیق در 

زندگی مادی، شکیبایی بر ناگواری ها.
 و در باب امر به معروف چنین می فرمایند: تنها کسی می تواند 
امربه معروف کند یا نهی ازمنکر نماید که دارای 3 صفت باشد: به 
آنچه امر می کند و از آنچه نهی می  نماید آگاه باشد، عادالنه امر کند 

و نهی نماید، با مهربانی و نرمی امر و نهی کند.

پیامبروقصههایش
کتاب پیامبــر و قصه هایش 
مجموعــه ای اســت کــه 
حکایاتی از زندگانی رســول 
خدا)ص( را دربرمی گیرد و به 
قلم حجت االســالم حیدری 
ابهری بازنویســی شده است. 
این مجموعه چند ویژگی مهم 
دارد: در کنار هرحکایت بخشی 

به نام بیشتر بخوان، بهتر بدان وجود دارد که مطالب 
خواندنی و جالبی در آن آمده اســت. در بازنویســی 
حکایات، نویسنده بیشتر تالش کرده که جنبه های 
اخالقی و تربیتی آنها را به خواننده نشان دهد. نویسنده 
حکایات این مجموعه را از کتاب حکایت نامه موضوعی 
پیامبر اسالم)ص( گزینش کرده است که جامع ترین 
مجموعه مربوط به حکایات زندگی رسول خداست. 
سند تاریخی هر حکایت در کنار آن نوشته شده است. 
تصویرگری ایــن کتاب به عهده هدا حــدادی بوده و 

توسط انتشارات جمال منتشر شده است.

راز»رحمتللعالمین«بودن
پیامبرخاتمص

رحمت للعالمین، صفتی است که همواره در کنار نام حضرت 
محمد)ص( شــنیده ایم. خداوند در آیه 107سوره مبارکه 
انبیا می فرماید:»َوَما أَْرَسلَْناک إاِلَّ َرْحَمه لِلَْعالَِمیَن؛ و تو را جز 
رحمتی برای جهانیان نفرســتادیم.« خداوند، پیامبر)ص( 
را برای همه جهانیان فرســتاد نه فقط برای گروهی خاص؛ 
رحمت پیامبر)ص( رحمتی است که شامل همه عالم هستی 

می شود. 
همچنین، وقتی می گوییم للعالمین، این رحمت در وهله اول 
همه انسان ها و جنیان و در مرحله بعدی کل عالم هستی را 
در برمی گیرد و حضرت رسول)ص( واسطه فیض برای کل 
این عالم هستی به شمار می رود. رحمت پیامبر اسالم)ص( در 
وهله اول در هدایتگری ایشان جلوه یافته و این هدایتگری 
برای همه انسان ها و کل بشریت است چون رسالت و تعالیم 
پیامبر)ص(، اختصاص به زمــان و مکان و قوم خاصی ندارد 
و ویژگی پیامبر اسالم)ص( این است که ایشان رسول الهی 

برای همه انسان هاست.
حجتاالسالمدکترعزالدینرضانژاد
عضوهیأتعلمیجامعهالمصطفی)ص(العالمیه

روشنا

راهنما

نکته

وجودگرامیپیامبرعظیمالشاناسالم)ص(جلوهایاز

مهدیهتقویرادگزارش
روزنامه نگار

صفاترحمانیتورئوفیتخداوندمتعالاستکهخداوند
متعالازایشــانباعنوانرحمتللعالمینیادمیکنند؛
پیامبریکهمبعوثشدندتامکارماخالقیرادربینانسانهاکاملکنند.رسولگرامیاسالم
فاتحقلوبتمامیانسانهایآگاه،عارفان،بزرگانواندیشمندانجهانومنادیانسانیت،برابری

وصلحوآرامشهستند.ازدیگرویژگیهایپیامبر)ص(ویژگیهایاخالقی
ایشانبودهاست؛چنانکههرکسباایشانصحبتمیکردمجذوباخالق
خاصودلپذیرایشانمیشــد.درآســتانهمیالدپیامبرعظیمالشان
اسالم)ص(،گفتوگویروزنامههمشهریباحجتاالسالمسیدمصطفی

میرلوحی،عضوهیاتعلمیدانشگاهامامصادق)ع(رابخوانید.

هزاران آفرین بر جان پاکش
جهان، در لوای امیدبخش پیامبری که برای پاسداشت مکارم و فضائل اخالقی مبعوث شد

پیامبرگرامیاسالمیفرمودهاندکه
»منمبعوثشدمتامکارماخالقیراکاملوتمام

کنم«منظوراز»مکارماخالق«چیست؟
 منظور از کلمه »مــکارم« خصایل و صفات حمیده و 
پسندیده و محاســن و خوبی های اخالقی در مقابل 
رذایل اخالقی است. بنابراین فردی که صاحب اخالق 
حمیده، حسن خلق، اخالق خوب و خوی نیک،  خوش 
برخورد و خوش اخالق اســت یک خصوصیات دارد 
و فرد بداخــالق و تندخو خصوصیــات دیگری مثل 
بخل و حسد و کینه و دروغ و تهمت و... پس مثال اگر 
70فضیلت اخالقی داریم مــکارم اخالق بهترین این 
فضیلت هاســت. پیامبر اکرم)ص( خطاب به موالی 
متقیان، امیرالمومنین)ع( می فرمایند که 3چیز در دنیا 
و آخرت جزو مکارم اخالق است که تو را به آنها سفارش 
می کنم: »از آن کس که بر تو ستم ورزیده درگذری و با 
آن کس که با تو قطع رابطه کرده، رابطه برقرار کنی و بر 
آنکه بر تو جهل ورزیده بردباری نمایی.« این3فضیلت 
در راس تمام فضایل اخالقی اســت که در دین مبین 
اسالم و سایر ادیان الهی وجود دارد و مسلما جوانمردی، 
بزرگی و کرامت می خواهد که فردی این 3فضیلت را 
بپذیرد. در برخی روایات دیگر هم از امام حســن)ع( 
و امام صادق)ع( مــکارم اخالقی را تــا 10مورد عنوان 
کرده اند که راســت گفتن، به فقیر رسیدگی کردن، 
 اخالق خوب، پاداش دادن به فردی که خدمتی را انجام 
می دهد،  صله رحم، پناه دادن به همســایه، ادا کردن 
حق برادران دینی و مهمان نوازی و حیا داشتن از آن 
جمله است. در برخی روایات دیگر هم به تعابیر دیگری 
همچون یقین، قناعت، صبر و شکر،  حسن خلق، غیرت، 
شجاعت و مروت اشاره شده که در همه این موارد منظور 
از مکارم اخالق فضایلی است که در بین دیگر فضایل 

اخالقی درخشندگی بیشتری دارد.

تالشهمهپیامبرانــیکهقبلازآن
حضرتمبعوثشدندهماینبودهکهمکارماخالق
بهوجودبیاید.پسعلتبیاناینموضوعازسوی
پیامبراکرم)ص(کهبــرایمکارماخالقمبعوث

شدهاند،چهبودهاست؟
شرایع قبلی و انبیای سابق هر کدام با دینی که از سوی 
خداوند متعال برای بشریت آوردند بشریت را یک قدم 
جلوتر آوردند و هر دین به نسبت دین قبلی کامل تر 
بود اما دینی که نســخه کامل و جامع برای سعادت 
بشریت تا روز قیامت اســت دین اسالم است و قرآن 
کریم نیز کتابی است که تحریف در آن جایی ندارد و تا 
قیامت محفوظ است. تمامی انبیا مبعوث شده از طرف 
خداوندگار عالمیان در پیشبرد معارف، اخالق، علوم و 
عبادات و مناسک قدم برداشتند و یکی از مهم ترین 
بخش های رسالت انبیا مسئله اخالق است. درست 
است که معارف و عقاید جزو اصول دین است اما این 
عقاید،  مناسک و عبادات  در اخالق انسانی است که 
نمود ظاهری پیدا می کنند. به تعبیری نتیجه تمام 
مناسک و عبادات در اخالق انســان ظاهر می شود. 
یکی از مهم ترین خصوصیات پیامبر عظیم الشــان 
اسالم، مهربانی و رافتی است که داشــتند و در آیه 
4سوره قلم نیز به این خصوصیت اشاره شده که »وِانک 
لعلی خلق عظیم؛ و تو خلقی عظیم داری.« خداوند به 
پیامبر می فرمایند: اگر تو با عرب های جاهلی آنطور با 
حسن خلق برخورد نمی کردی اینها در اطراف تو جمع 

نمی شدند و می رفتند.
تاقبلازمبعوثشدنپیامبراعظمبه
رسالت،وضعیتمکارماخالقیدرجامعهآنزمان

عربستانچگونهبوده؟
برای اینکه متوجه شوید زندگی در بین اعراب جاهلی 
چگونه بوده کافی است به خطبه های امیر المؤمنین)ع(  

در مــورد روزگار قبل از بعثت پیامبــر رجوع کنید. 
آدم کشی، بی رحمی، غارت اموال و نوامیس، شبیخون 
و... جزو بدیهی ترین رفتار در آن دوران در بین اعراب 
بوده است. اما در کنار این رذایل، فضایلی را هم داشتند 
که مهمان نوازی یکی از آنهاست. اما نباید تصور کنیم 
که فقط اعراب این توحش را در رفتار خود داشتند، 
در امپراتوری های ایران و روم در آن زمان نیز شاهد 
برخی رفتارهای غیرانسانی بودیم که ساده ترین آن 
نظام طبقه بندی افراد جامعه بود که افراد کم بضاعت 
حتی با فروختن تمام زندگی خود نمی توانستند مثال 
فرزندان خود را باسواد کنند و نظام ظلم و ضاللت و 
گمراهی و جهالت در این جوامع هم حاکم بود اما با 
بعثت پیامبر عظیم الشان)ص( اسالم شاهد تغییر در 
نوع رفتار و اخالق اعراب جاهلی بودیم که این مسئله 
با گسترش اسالم به بقیه نقاط جهان نیز سرایت کرد.
شیوههمسایهداریوخانوادهداریآن
حضرتچگونهبودهوچهدرسهاییبرایجامعه

امروزمادارند؟
سیره پیامبر ما در سفارش به همسایه داری، صله رحم، 
فامیل داری و رسیدگی به برادران دینی آنقدر گسترده 
اســت که حد و مرزی نمی توان برای آن متصور شد. 
همچنین توجه آن حضرت به محبــت به خانواده و 

فرزندپروری نیز مثال زدنی اســت. احادیث زیادی از 
پیامبر گرانقدر اسالم داریم که مسلمانان را تشویق به 
فرزندآوری کرده و عنوان می کنند که »ازدواج کنید 
تا صاحب فرزند شوید و نســل شما زیاد شود. من در 
روز قیامت به زیادی افراد امتم – حتی به فرزند سقط 

شده – بر امت های دیگر مباهات می کنم.« 
از قدیم االیام همیشــه پرجمعیتی باعــث افتخار و 
سرمایه یک کشور محســوب می شد و اهل بیت هم 
به داشــتن فرزندان زیاد عالقه داشتند و به خصوص 
به دخترخانم ها توجه و احترام ویژه ای داشتند. این 
مسئله تا حدی است که تصور می شود اسالم و مکتب 
انبیا و دعوت اولیای الهی بر خانواده محوری اســت و 
همه عالم بر مدار خانواده می چرخد. این سنت در بین 
پیامبران ماقبل پیامبر اسالم)ص( نیز بوده است. در 
حدیث کسا نیز خداوند به جبرئیل می فرمایند: »ُهم 
فاطمه و أبوها و بعلها و بنوهــا« ؛ »آنها فاطمه و پدر 
فاطمه و همسر فاطمه و فرزندان فاطمه هستند«. در 
این حدیث، حضرت فاطمه)س( محور قرار گرفته است 
و پیامبر)ص(، امیرالمومنین)ع( ، امام حسن)ع( و امام 
حسین)ع(  به وسیله حضرت فاطمه معرفی می شوند. 
همین حدیث محوریت حضرت زهرا)س( و زن را در 

خانواده و در مکتب اسالم بیان می کند. 
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سیدمحمد فخارگزارش
روزنامهنگار

قصه اعداد
طی یک ســال اخیر حدود یک میلیون وسیله نقلیه در 
داخل کشور تولید شــده و واردات نیز صفر بوده است. 
اگر قیمت هر وسیله نقلیه را 200میلیون درنظر بگیریم، 
با احتساب 6درصد واریزی به صندوق ملی محیط زیست، 
ساالنه 3هزار میلیارد تومان پول باید برای اسقاط به این 
صندوق وارد شود. از طرفی طبق قوانین واردات خودرو که 
قرار است به زودی عملیاتی شود، حدود قیمتی هر وسیله 
باید 750میلیون تومان باشد و ساالنه 70هزار دستگاه وارد 
شود که از آن محل نیز باید 3هزار میلیارد تومان به حساب 
صندوق واریز شــود. از بخش موتورسیکلت و کامیون و 
اتوبوس و مینی بوس نیز مجموعــا 4هزار میلیارد تومان 
باید به صندوق برسد. بدین ترتیب ساالنه 10هزار میلیارد 
تومان روانه صندوق ملی محیط زیست می شود که با قیمت 
هر گواهی اسقاط 4میلیون تومانی، می توان 2.5میلیون 
خودروی فرسوده را از رده خارج کرد اما چه قانون و ضمانت 

اجرایی قرار است مجریان را به این کار ملزم کند؟ 

مکث

حذفگواهیاسقاطوسایلنقلیهدســتکم10هزارمیلیاردتومان
منابعمالیبهصندوقملیمحیطزیســتروانــهمیکند؛رقمیکه
میتواندساالنه2.5میلیونوسیلهنقلیهفرسودهراازردهخارجکند

اماآیامسئوالنامربهاینمهمپایبندخواهندبودیاخیر؟
همشــهریپیشازاینروز24مردادامسالخبردادهبودکهگواهی
اسقاطوسایلنقلیهقراراستحذفشودوجزئیاتیازنامه19مرداد
معاونوزیرصمتراکهازوزارتکشورخواستهبودگواهیاسقاطاز
روندتولیدووارداتوسایلنقلیهحذفشود،منتشرکردهبود.شواهد
رسیدهنشــانمیدهداینتغییربهزودیدرمجلسصورتمیگیرد
تاشرایطازردهخارجشدنوسایلنقلیهفرسودهسختوسختتراز

قبلشود.
منابعآالیندهدرقریببهاتفاقشــهرهایبزرگکشوروسایلنقلیه
است.بهزاداشجعی،عضوســابقکارگروهملیکاهشآلودگیهوای
کشــوردراینبارهبههمشــهریمیگوید:نبایدفراموشکنیمکه
سواریهاوموتورسیکلتهاعاملاصلیآلودگیهواهستندواگراین
وسایلبهسنفرسودگیبرسندوازردهخارجنشوند،بحرانآلودگی

هوابهصورتتصاعدیباالمیرود.
بهگفتهاشجعی،قانونیکهتاپیشازاینوجودداشت،اینبودکهبه
ازایهرخودرویتولیدییاوارداتی،یکگواهیاسقاطصادرشودو
اینگواهیصادرنمیشدهمگرباازردهخارجشدنیکوسیلهفرسوده.
بنابراینقانوناخیربهرغممشکالتیکهداشته،راهبهبودهوایشهرها
رابهدقتشناساییکردهبود؛چراکهتنهاراهفعلیمبارزهباآلودگی
هوا،حذفآالیندههاازمنابعانتشاراست.درعینحالتغییردرقانون
قبلیبرایننکتهپافشاریداردکهبهازایهرخودرویجدید،بهجای

اسقاطخودرو،پولاسقاطبهصندوقمحیطزیستبرسد.
اینکارشناسآلودگیهوامیگوید:طیسالهایاخیرچرخهاسقاط
اینوسایلبهصفررسیدهاست.ازسوییکسیتمایلبهاسقاطوسیله
نقلیهخودنداردوکسیحاضرنیســتبااینرقمهانسبتبهاسقاط
وسیلهخوداقدامکند.وقتیگواهیاســقاط4میلیونتومانقیمت
داردامافلزاتهمانوســیله60میلیونتومانارزشدارد،چراباید
کسی56میلیونضررکند؟بنابراینپیشنهادیکهوزارتصمتداده
وحاالدرمجلساست،اینشــرایطراموردنظردارد.ازطرفیآورده
مالیکهاینتغییرقانونبرایسازمانمحیطزیستدارد،میتواندتا
چندهزارمیلیاردتومانباشــددرحالیکهمشخصنیستواقعااین
رقمبرایاسقاطهزینهخواهدشدوچهســازوکارالزامآوریدراین
زمینهوجوددارد؟بهگفتهاشــجعی،وقتیازصراحتقانونیفاصله
میگیریم،دیگرکدامسیاستمیتواندیکسازمانراملزمبهصرف
منابعمالیکالنبرایاســقاطوسایلنقلیهفرســودهکند؟آنهم
باســازوکاریکههنوزطراحینشــدهوهیچآییننامهایبرایالزام
سازمانمحیطزیستبهصرفمنابعاینتغییرقانونبهاسقاطخودرو

تدویننشدهاست.شرایطچنانمبهماستکهحتیعلیسالجقههم
ازآیندهآننگرانیداردومیگوید:»ازنمایندگانمردممیخواهمکه
درکمیسیونهایشانتصویبکنندکهاینواریزیبهحسابصندوق
محیطزیستباشدواینصندوقراعوضنکنند!اگربخواهنداینکار

راانجامدهند،مانیزواکنشنشانمیدهیم!«

عدم شفافیت صندوق توسعه
طیسالهایاخیرهیچگزارشیازنحوههزینهکردمنابعصندوقملی
محیطزیستارائهنشدهاست.آخرینبارسالگذشتهبودکهمسعود
تجریشی،معاونســازمانحفاظتمحیطزیستبههمشهریاعالم

کرد:»مااطالعــیازنحوههزینهکرداینمنابــعنداریموبایدازخود
مسئوالنصندوقپیگیرهزینههاشوید.«اینعدمشفافیتدرشرایطی
استکهحتیبرایمقابلهباریزگردهانیزاعتناییبهمنابعصندوقملی
محیطزیستنمیشودوازصندوقملیتوسعهطیسالهایاخیربرای
مقابلهباریزگردهاهزینهشدهاســت.درچنینشرایطیرفتنساالنه
6تا10هزارمیلیاردتومانبهاینصندوقمیتواندپرسشهایزیادی

براینحوههزینهکردآندربحثاسقاطوسایلفرسودهایجادکند.

امیدواری برای افزایش سهم محیط زیست 
درخردادماهامســالمجلسقانونیرابرایاسقاطخودروهاتصویب
کرد.علیسالجقه،رئیسسازمانحفاظتمحیطزیستدراینباره
میگوید:زمانیکهبحثاجرایاینقانونمطرحشــد،وزارتصمت
اعالمکردکهظرفیتاســقاطوجودندارد.اینموضوعباعثشــدتا
براساسدســتوررئیسجمهور،معاوناقتصادیوی،معاونحقوقی
وزارتصمتوسازمانحفاظتمحیطزیستاصالحیهایبراینقانون
بهمجلسبرودکهدرآنپیشنهادکردیمبهازایهرخودرویتولیدی
یکدرصدقیمتتمامشدهآنبهحسابصندوقملیمحیطزیست
کشورواریزشودوصندوقملیمحیطزیستنیزاینمبلغرادرقالب
وامبرایاسقاطخودرودراختیارمردمقراردهد.معاونرئیسجمهور
میگوید:امیدواریمکهاینواریزیازیکدرصدبه1.5درصدبرسدو
اگرایناتفاقبیفتد،درازایتولید4خودرو،6درصدبهحسابصندوق
میرودکهرونداسقاطراتسریعمیبخشد.صندوقملیمحیطزیست
کشورظرفیتخوبیرابرایاعطایتســهیالتدارد.فرایندصندوق
ملیمحیطزیستبهشــکلیاســتکهپولدرجایخودشصرف
میشودومبلغمناسبیدراختیارشخصیکهخودرویفرسودهدارد،

قرارمیگیرد.

چالش 10هزار میلیارد تومانی اسقاط فرسوده ها 
آیامحیطزیستزیرباراسقاطساالنه2/5میلیونخودرویفرسودهمیرود؟

افزایش 79درصدی سرقت اشیای 
تاریخی و استفاده از فلزیاب

مرکزپژوهشهایمجلسازافزایشجرائممیراثفرهنگیخبر
دادوگزارشکرد:بیشترینجرائمدرسالهای1۳95تا1۳99
علیه»آثارمنقولمیراثفرهنگی«رخدادهاســتکهاستفاده
غیرمجازازفلزیاب،خریدوفروشغیرمجازوسرقتآثارتاریخی

راشاملمیشود.
مرکزپژوهشهایمجلسدرگزارشیکهدرباره»یگانحفاظت
میراثفرهنگی«درمردادماه1401منتشــرکرد،دریکبازه
زمانیمشخصازســال1۳95تا99-1۳98بهبررسیوضعیت
پروندههایحقوقیمیراثفرهنگیوهمچنینجرائموقوعیافته
علیهآثارمنقولوغیرمنقولپرداختهاست.بهگزارشایسنا،در
اینگزارشآمدهاست:دربازهزمانی1۳95تا1۳98کلجرائم
علیهآثارغیرمنقولمیراثفرهنگیمعادل۳۳درصدوپروندههای
حقوقیمعادل۳9درصدافزایشداشتهاست؛درحالیکهجرائم
علیهآثارمنقولدربازهزمانی1۳95تا1۳99معادل۷9درصد
افزایشداشتهاست.اینبهمعنایشیبنسبتاتندیاستکهدر
تعدادجرائمعلیهمیراثفرهنگیرخدادهاســت.برایناساس،
جرائمآثارغیرمنقولکهطی4سال،میانگین۳۳درصدافزایش
داشتهاست،شــامِلتجاوزبهحریموعرصهواراضی،تخریب،
حفاریغیرمجازومرمتوتوسعهغیرمجازاستکهدراینبخش،
بیشترینجرائمدربخشحفاریغیرمجازاتفاقافتادهاستکه
درسال1۳98با606موردجرم،بهبیشــترینحدخوددربازه
زمانی1۳95تا1۳98رسیدهاست.همچنینتجاوزبهحریمآثار
تاریخیدرســال1۳98با۳29موردجرم،درقیاسباسالهای

پیشازآن،باافزایشقابلتوجهیمواجهشدهاست.
جرائمعلیهآثارمنقولکهبهاستفادهغیرمجازازفلزیاب،خرید
وفروشغیرمجازآثاروسرقتمیراثفرهنگیارتباطدارد،طی
5ســالحدود۷9درصددرمقیاسکل،افزایشداشتهاستکه
ســال1۳99باوقوع415مورد،بیشــترینجرائمگزارششده
است.دربازهزمانی1۳95تا1۳99نیزمیزاناستفادهغیرمجازاز
فلزیابباشیبتندیروبهروشدهاست؛فقطدرسال1۳99در
حوزهاستفادهغیرمجازازفلزیابحدود28۷موردجرمگزارش
شدهاست.همچنینبیشترینســرقتهاکهشیبتندیراهم
درســالهایاخیرتجربهکرده،با۳2مورددرســال1۳98رخ

دادهاست.
بنابراعالممرکزپژوهشهایمجلس،بیشــترینپروندههای
حقوقیدرحوزهمیراثفرهنگیدرســال1۳98تشکیلشده
استکهتعدادآنبه۳0۳1موردمیرسدوبیشترینپروندههاهم

با1688موردبهجرائمعلیهآثارغیرمنقولبرمیگردد.
مرکزپژوهشهایمجلسنتیجهگرفتهاســت:»افزایشتعداد
موزههایکشور،افزایشبازدیدکنندگانوگردشگران،افزایش
میراثفرهنگیثبتشدهوافزایشجرائممرتبطبامیراثفرهنگی
درسالهایاخیرنشــانازلزومبهکارگیریوتجهیزبهتریگان

حفاظتمیراثفرهنگیدارد.«

خبرروز نقلقولخبر

رحمت هللا نوروزی
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس

مدیریت محیط زیســت فشــل است و 
به ســمت قهقرا مــی رود. 4ســال پیش 
در زمان ریاســت آقــای رئیســی در قوه 
قضاییــه بــا برداشــت آب از منطقــه 
هیرکانی مخالفت شــد و ایشــان اعالم 
کردند برای همیشــه برنامه انتقال آب 
از ایــن منطقه منتفی شــده اســت، اما 
متأســفانه هم اکنــون برخــی در حــال 
احــداث چــاه هســتند کــه بایــد هرچــه 

سریع تر جلوی این کار گرفته شود.

حــوزه  در  ســرمایه گذاری  اصولــی 
گردشــگری با پیش بینی ســرمایه گذاری 
۱۰هزار میلیــارد تومان در یک ســال اخیر 
در مازنــدران ثبــت و صادر شــده اســت. 
کل  اداره  ســرمایه گذاری  معاونــت 
میــراث فرهنگی این اســتان اعــالم کرد: 
پیش بینی می شــود با بهره برداری از این 
ســرمایه گذاری ها   در حــوزه گردشــگری 

بیش از 4هزارو۶۱۲ شغل ایجاد شود.

132
موافقتنامه 

سطح حدود ۶هزار کیلومتر مربعی دریاچه 
ارومیه خشک شده است. میزان آب این 
دریاچه در اواســط دهه7۰ بــه ۱4میلیارد 
مترمکعب می رســید، اما خشكسالی از 
اوایل دهــه۸۰ آغاز و با تــداوم آن، احداث 
بیش از 7۰ســد در حوضه آبریز، توســعه 
باغ ها و برداشت بیش از حدمجاز آب های 
زیرزمینی تشــدید شــد. تا کنــون بیش از 
۱۵هزار میلیارد تومان برای احیای دریاچه 

هزینه شده است.

95
درصد

عددخبر

علی سالجقه 
رئیس سازمان محیط زیست

منابع طبیعی و ملی در کشــور ما دارای 
چنان ارزشــی اســت کــه اگر به درســتی 
قیمت گــذاری و بــرآورد شــود، خواهیــم 
دیــد درصــورت از دســت رفتــن، قابــل 
احصــا و بازگشــت نیســت. بخش های 
مختلف بایــد موضوع محیط زیســت را 
بر مبنای قوانین باالدستی جزو وظایف 
ذاتی خود بدانند و در هر کجا تخریب و 
آالیندگی ایجاد شــده باید حتما جبران 

خسارت انجام شود.
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با  خــــراســـان جنــــــوبی 
۱۹۳ / ۱۵۱ کیلومترمربع مساحت 
پــس از کرمان و سیســتان و 
بلوچستان سومین استان پهناور ایران محسوب 
می شود که ۸۹۸ /۷۶۸ نفر جمعیت آن به دلیل 
فاصله زیاد شهرها همیشه در دسترسی به خدمات 
درمانی با مشــکل مواجــه بوده اند. بــه گزارش 
همشهری، جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبی 
که پیش از این بر ایجاد بیمارســتان های محلی با 
توجه به بعد مسافت طوالنی بین شهرهای استان 
تأکید کرده بود، روز دوشــنبه)۱۸مهر( از دریافت 
مجوز برای ایجاد مراکز جامع ســامت در مناطق 
محروم با توجه به پهناوری اســتان و بعد مسافت 

مناطق تا مراکز شهرستان ها خبر داد.

قول مساعد معاون وزیر 
استاندار خراســان جنوبی در پی دیدار با سعید 
کریمی، معاون درمان وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی از اخذ مجوز ساخت مراکز جامع 
سامت در این اســتان خبر می دهد و می گوید: 
در این جلســه درباره کمبود پزشک متخصص، 
ضرورت ایجاد بیمارستان های محلی با توجه به 
پهناوری استان و بعد مســافت مناطق مختلف 
تا مراکز شهرســتان ها و نیاز شهرها به تجهیزات 

درمانی بحث و تبادل نظر شد.
به گفته جواد قناعت، معاون وزیر بهداشت درباره 
افزایش سهمیه پزشــکان متخصص که به زودی 
توزیع می شــوند و تامین تجهیزات درمانی قول 

مساعد داده است.

کمبود پزشک در خراسان جنوبی 
گرچه خراسان جنوبی همیشه از نظر شاخص های 
توسعه در میان اســتان های محروم قرار گرفته، 
اما محرومیــت این اســتان به ویــژه در زمینه 
دسترســی به خدمات درمانی، پزشک عمومی و 
متخصص بیشتر از ســایر بخش ها مشهود است 
به طوری که یکی از دغدغه های اصلی مسئوالن 
اســتانی و نماینــدگان آن در مجلس شــورای 
اســامی رفع کمبود پزشک بوده است. براساس 
آخرین برآوردهای صورت گرفته، این استان به 

۲۶۰پزشک متخصص نیاز دارد.

رئیس شورای شهرستان طبس به عنوان یکی از 
شهرستان های محروم خراسان جنوبی در این باره 
به همشهری می گوید : بهداشت و درمان همیشه 
در طبس و خراســان جنوبی چالش بزرگی بوده 
است به طوری که اغلب شهروندان از خدمات دهی 

در این بخش راضی نیستند.
غامحســین طاهری با تأکید بــر اینکه فاصله 
شهرســتان تا بیرجند حداقل ۲۸۰کیلومتر، تا 
یزد ۳4۰کیلومتر و تا مشهد ۵۲۰کیلومتر است، 
می افزاید: بیمارستان طبس تجهیزات قابل قبولی 
ندارد و آمار باالی حوادث جاده ای این چالش را 

جدی تر کرده است.

او تأکید می کند فاصله زیاد بین شهرستان های 
استان ایجاب می کند بیمارســتان های موجود 
در شهرستان ها تجهیز و همچنین مراکز درمانی 

بیشتری به ویژه در مناطق محروم ایجاد شوند.

ایجاد 6مرکز جامع سالمت 
گرچه پیــش از این برای صدور مجــوز و تامین 
اعتبار ســاخت مراکز جامع ســامت در ۷شهر 
شوســف، دیهوک، درح، عشــق آباد، آرین شهر، 
قهستان و خضری دشــت بیاض پیگیری شده 
بود، اما حاال رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

از صدور مجوز برای ایجاد ۶مرکز خبر می دهد.

سیدمحمد موســوی میرزائی با بیان اینکه این 
۶مرکز در شهرستان های شوسف، درح، دیهوک، 
عشق آباد، آرین شهر و قهستان ایجاد خواهند شد 
به همشــهری می گوید: خراسان جنوبی سومین 
استان پهناور کشور اســت و فاصله شهرهای آن 
با هم، زیاد است و در شرایطی که شهرهای اصلی 
بیمارســتان دارند، اما شهرهای کوچک ظرفیت 
ساخت بیمارســتان بزرگ را ندارند درحالی که 
شهروندان آنها نیازمند دریافت خدمات درمانی 

هستند.
وی با بیان اینکه این مراکز تحــت عنوان مراکز 
جامع سامت در مناطق محروم ایجاد می شوند، 
توضیح می دهد: مراکز جامع ســامت اغلب در 
۵۰۰هکتار ساخته می شــوند، اما ۶مرکز گفته 
شده قرار اســت در مســاحت ۱۵۰۰هکتار و با 
تعریف جامع تر نسبت به مراکز فعلی ایجاد شوند 
تا خدمات اورژانسی و پیش بیمارستانی را به مردم 
ارائه کنند. به گفته موسوی میرزائی، با راه اندازی 
این مراکز بیماران تا مرحله نیاز به دریافت خدمات 
تخصصی تحت پوشــش قرار می گیرند تا فقط 
زمانی به بیمارســتان مراجعه کنند که نیازمند 
اقدامات تخصصی بیمارستانی هستند و در وقت، 

هزینه و رفت وآمدشان صرفه جویی شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه 
این مراکز با برآوردهای فعلی به ۱۵ تا ۲۰میلیارد 
تومان اعتبار نیاز دارنــد، تأکید می کند: معاونت 
توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
همچنین استانداری خراسان جنوبی درباره تامین 

اعتبار ساخت این مراکز قول همکاری داده اند.
موســوی میرزائی توضیح می دهد کــه با صدور 
مجوزهای اولیه این مراکز، نقشه برداری و واگذاری 
پروژه ها به پیمانکار انجام خواهد شــد تا مراکز 

جامع سامت به زودی راه اندازی شوند.

  
مسئوالن و کارشناســان عاوه بر کمبود مراکز 
درمانی و پزشــک بر نوســازی ناوگان اورژانس 
پیش بیمارســتانی خراســان جنوبی نیز تأکید 
می کنند؛ وسعت استان و قرار گرفتن آن در مسیر 
۲کریدور اصلی و پرتردد کشــور نیــاز به بالگرد 

اورژانس را ضروری کرده است.

فعالیت۵واحــد تولید و بســته بندی آب معدنی در 
شهرک تخصصی آب معدنی شهرستان نیر در استان 
اردبیل، ظرفیــت باالی این شهرســتان را در تولید 
آب معدنی نشــان می دهد؛ به طوری که فرماندار نیر، تنها شهرک 
تخصصی تولید آب معدنی شــمال غرب کشــور را مختص به این 

شهرستان می داند.
شهرام محمدی در گفت وگو با همشهری می گوید: هم اکنون ۶برند 
آب معدنی معروف کشور، در شهرک تخصصی آب معدنی شهرستان 

نیر تولید و بسته بندی می شوند.
آب معدنی های تولید شــده عاوه بر تامین نیاز شهرستان نیر، به 
سایر استان های کشور و کشــورهای حاشیه خلیج فارس نیز صادر 

می شوند.
فرمانــدار نیر درباره فعالیــت این روزهای شــهرک تخصصی آب 
معدنی شهرســتان نیر می گوید: با توجه به برگــزاری جام جهانی 
فوتبال در قطر، برخی از ســرمایه گذاران ضمن بســتن قرارداد با 
برندهای آب معدنی شــهرک تخصصی آب معدنی نیر، تامین آب 
معدنی برای این رویداد جهانی را بر عهده گرفته اند که این موضوع 
 پتانسیل باالی شهرســتان در تولید و بســته بندی آب معدنی را 
نشان می دهد. نخستین بار سال ۱۳۹۲با واگذاری زمین به ۱۹واحد 

تولیدی، شــهرک تخصصی تولید آب معدنی، کار خود را آغاز کرد. 
ساخت ۷واحد تولیدی تا به حال به سرانجام رسیده و ۱۸۱نفر در آن 

مشغول به کار هستند.
محمدی می گوید: ۲واحد ساخته شده که فعا راکد است، ظرفیت 

اشتغال برای ۱۷۰نفر را دارد.

تسهیالت بانکی برای واحدهای تولیدی
فرماندار نیر با اشاره به اینکه رونق شهرک صنعتی تولید آب معدنی 
به معنای اشتغال زایی برای افراد بومی است، ادامه می دهد: ازجمله 
مشــکات و موانعی که این شــهرک صنعتی با آن دست و پنجه 
نرم می کنــد، افزایش هزینه های حمل ونقل اســت. درحالی که به 
تولیدکنندگان اجازه افزایش قیمت داده نشده اســت و نمی توانند 

محصول را با قیمت واقعی تمام شده عرضه کنند.
آب شــهرک تخصصی از چشــمه های گورگور کوه سبان تامین 

می شود که یکی از گواراترین آب های معدنی ایران است.
فرماندار نیر تأکید می کند که ظرفیت چشمه گورگور به قدری است 
که آب آشــامیدنی شهرســتان اردبیل به عنوان مرکز استان را هم 
تامین می کند. پیش از این یکی از مشــکات واحدهای تولیدی و 
صنعتی، دریافت تسهیات بانکی بود. فرماندار نیر درباره این مسئله 

توضیح می دهد و می گوید: خوشبختانه اکنون به واحدهای تولیدی 
تســهیات تعلق می گیرد تا برای واحد صنعتی خود دستگاه های 
مدرن و مجهز خریداری و به دنبال آن محصول باکیفیت تولید کنند.

افزایش تولید و اشتغال 
از ســویی دیگر، مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی استان 
اردبیل از افزایش واحدهای فعال در شــهرک تخصصی آب معدنی 
شهرســتان نیر خبر می دهد و می گوید با بهره برداری از چند طرح 
تولیدی تا پایان سال، میزان تولید و اشتغال در این شهرک از افزایش 
چشمگیری برخوردار خواهد شد. محمد اهلی، تامین آب پایدار را 
ازجمله برنامه های اصلی این شرکت برای افزایش تولید و اشتغال 
در شهرستان نیر می داند و ادامه می دهد: برای انتقال آب از چشمه 
گورگور کوه سبان، خط انتقال به طول ۸کیلومتر در کمترین زمان 
ممکن از سوی شرکت شــهرک های صنعتی اجرا شد و در اختیار 

واحدهای تولیدی قرار گرفت.
مساحت شهرک تخصصی آب معدنی شهرستان نیر ۵۵ هکتار است.

  
در ســفر اخیر رئیس جمهوری به اســتان اردبیل، قرار شد یکی از 
کارخانه های تولید آب معدنی شهرستان نیر که مدتی تعطیل بود، 
دوباره کار خود را از سر بگیرد. این کارخانه ۱۵۰نفر کارگر دارد که 
بازگشایی آن به معنای بازگشــت کارگران به کار و چرخیدن چرخ 

تولید است. 

پایانسرگردانیبیماراندرخراسانجنوبی
ایجاد ۶مرکز جامع سامت در مناطق محروم خراسان جنوبی دسترسی بیماران به خدمات درمانی را تسهیل می کند

 سهم 6/5درصدی بوشهر 
از اقتصاد 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوشهر گفت: براساس 
برآوردهای انجام شــده در ســال۱4۰۰ این اســتان سهم 

۶.۵درصدی از اقتصاد کشور را داشته است.
به گزارش ایســنا، محســن پاپری زارعی گفت: براســاس 
ظرفیت های استان سیاستگذاری ها و برنامه ها در حوزه های 
خدمات و کشاورزی برای بهبود سهم این بخش در اقتصاد 
اســتان تغییر خواهد کرد و پیش بینی می شــود سهم این 

بخش ها در اقتصاد استان افزایش یابد.
به گفته وی، سهم کشاورزی از اقتصاد ۲درصد، سهم خدمات 
از اقتصاد استان ۱۰درصد و سهم صنعت و معدن از اقتصاد 

استان ۸۸درصد است.

 اختصاص اعتبار 
به کتابخانه مرکزی کرمانشاه 

مدیرکل نهــاد کتابخانه هــای عمومی کرمانشــاه گفت: 
پروژه کتابخانه مرکزی کرمانشاه از ســال۸۶ آغاز شده اما 
به دلیل کمبود اعتبار تاکنون تکمیل نشــده است و در سفر 
رئیس جمهوری به این استان ۳۰میلیارد تومان اعتبار به آن 

اختصاص یافت.
به گزارش مهر، معصومه حســنی خونســار گفت: مجری 
پروژه اداره کل راه و شهرسازی کرمانشــاه است و براساس 
برآوردهای انجام شده نیازمند ۷۰میلیارد تومان اعتبار برای 

تکمیل است.
به گفته وی، ساختمان کتابخانه مرکزی کرمانشاه در ۵طبقه 

با زیربنای ۱۲هزار متر در حال اجراست.
حسنی خونسار از پیشرفت ۵۵درصدی پروژه خبر داد.

 بررسی مشکل
۱۲5واحد تولیدی در سمنان

سرپرســت معاونت امور صنایــع اداره کل صنعت، معدن و 
تجارت سمنان از بررسی مشکات ۱۲۵واحد تولیدی استان 

در سال جاری خبر داد.
به گزارش ایســنا، حمیدرضــا قدس گفــت: در جهت رفع 
موانــع موجود، ۲۱۲مصوبــه به تصویب اعضــای کارگروه 
 رســیده کــه تا کنــون ۵۲درصــد مصوبــات اجرایــی 

شده است.
سرپرست معاونت امور صنایع اداره کل صمت استان افزود: 
از مجموع مصوبــات، ۱۰۱مصوبه مربوط به امــور بانکی و 
تســهیات، 4۱مصوبه مربوط به امــور زیربنایی، ۹ مصوبه 
مربوط به امور مالیاتی، 4مصوبه مربوط به تامین اجتماعی و 

۳۰مصوبه مربوط به امور سرمایه گذاری و تولید است.

 آب سد تالوار 
به همدان رسید

نماینده همدان در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه آب 
سد تالوار به همدان رسیده اســت، گفت: هنوز وارد شبکه 

توزیع نشده است.
به  گزارش تســنیم، بیش از ۲مــاه از بحــران و قطعی آب 
آشــامیدنی در همدان می گذرد و مردم این شهر همچنان 
با این مشــکل بزرگ دســت و پنجه نرم می کنند. به خاطر 
خشکسالی و کاهش شدید بارندگی ها در سال های اخیر، سد 

اکباتان همدان خشک و از مدار خارج شده است.
حجت االســام احمد حســین فاحی گفت: آب سد تالوار 
برای تامین آب پایدار کافی نیست، اما با توزیع آن از بحران و 

کمبود آب همدان کاسته می شود.

افتتاح فاز یک قطار شهری 
کرج در دهه فجر 

سرپرســت معاونــت هماهنگی امــور عمرانی 
استانداری البرز گفت: با توجه به تأکید استاندار 
البرز مبنی بر عملیاتی شدن فاز به فاز این پروژه و 
کاهش بار ترافیکی در محدوده چهارراه طالقانی تا 
4۵ متری گلشهر، فاز یک خط ۲قطار شهری کرج 

در ایام فجر به بهره برداری می رسد.
به گزارش ایسنا، احمد افضلی گفت: کل خطوط 
این پروژه ۲۷ کیلومتر است که از کمالشهر آغاز 
می شود و پس از ایستگاه میدان شهید سلطانی 
تا مارد ادامه می یابد. با توجه به اینکه این پروژه 
بسیار هزینه براست، نیازمند تخصیص اعتبار ملی 
هستیم که امید اســت با توجه به اهتمام دولت 
در به ثمر رســاندن و تکمیل پروژه های عمرانی، 
شــاهد تخصیص اعتبار کامل این پروژه باشیم. 
وی افزود: قطار شــهری کرج، آزادراه شــمالی 
کرج، ۲طبقه شــدن اتوبان تهران-کرج، احداث 
بیمارستان های جدید با هدف ارتقای سرانه های 
درمانی و تعیین تکلیف بیمارســتان تخصصی 
امام خمینی )ره(، راه های مواصاتی اســتان و 
گازرســانی به روســتاها از مهم ترین برنامه ها و 
پروژه های عمرانی استان است که به صورت جدی 
در دســتور کار معاونت عمرانی استانداری قرار 
دارد. سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی 
استانداری البرز همچنین درباره آزادراه شمالی 
کرج نیز توضیــح داد: هم اکنون ایــن پروژه ۷۳ 

درصد پیشرفت دارد.

 خبر

عدد خبر

مدیــر جهادکشــاورزی مشــهد بــا بیــان 
اینکه سطح زیرکشت زعفران در مشهد 
3682هکتــار اســت، گفــت: با توجــه به 
ادامه روند خشکسالی، گرمای تابستان 
و ســایر تنش هــای محیطــی، پیش بینــی 
می شود امســال ۱۷ تن زعفران برداشت 
شــود. به گزارش تســنیم، محمــد میری 
دیســفانی  گفــت: ســال ۱400به دلیــل 
خشکســالی و گرمــای تابســتان تولیــد 

۱5تن بود.

۱۷
تن

خراسان رضوی

معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت 
اداره کل صنعــت و معــدن چهارمحــال 
و بختیــاری با اشــاره بــه روند ثبت نــام در 
ســامانه جامع تجارت از ثبت نام ۱2 هزار 
و 2۷0واحــد تولیدی، توزیعــی و خدماتی 
استان در این سامانه خبر داد. به گزارش 
ایرنا، جهانبخش مرادی افزود: واحدهای 
تولیــدی، توزیعــی، خدماتــی و انبارهــا تا 
پایــان مهر فرصــت دارند در این ســامانه 

ثبت نام کنند.

۱2000
واحد 

چهارمحال و بختیاری

مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( 
خوزســتان بــا اشــاره بــه تفاهمنامــه ایجــاد 
اشــتغال این اداره با بسیج ســازندگی سپاه 
خوزســتان بــرای نیازمنــدان تحــت پوشــش 
گفت: 4هزار فرصت شغلی برای نیازمندان 
تحت حمایت در خوزستان فراهم می شود. 
به گزارش روابط عمومی کمیتــه امداد امام 
خمینــی )ره(، ایــن فرصت هــای شــغلی بــا 
رویکــرد رفع فقــر، توانمندســازی اقتصادی 

و توسعه عدالت اجتماعی ایجاد می شود.

 4000
شغل

خوزستان

یزدعکس خبر

البرز

برداشت پسته از باغ های تفت

فصل برداشت پسته در شهرستان تفت از اوایل مهر آغاز 
شده است و تا اواسط آبان ادامه دارد. 4500هکتار از 

باغ های شهرستان تفت زیر سطح کشت پسته است و 
سال گذشته بیش از 500هزار تن پسته از ارقام احمد آقایی، 

اوحدی، اکبری و کله قوچی در تفت برداشت شد.
منبع : ایرنا

 میز خبر

نقل و قول خبر

آب معدنی؛ ظرفیت ویژه نیر در اشتغال زایی 
واحدهای تخصصی تولید آب معدنی، زمینه ساز اشتغال افراد بومی در شهرستان نیر شده اند

محسن افشارچی
استاندار زنجان  

از ابتــدای فعالیــت ســتاد تســهیل و 
رفــع موانــع تولیــد تاکنــون در راســتای 
تسهیل گری بیش از 4هزار نفر اشتغال 
در استان ایجاد شده است. به طور کلی 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید محور 
کارگشایی و تسهیل است و با فعالیت 
آن، تــالش می کنیــم مشــکالت برخی 

قوانین دست و پاگیر حل شود.

محمدصادق معتمدیان
استاندار آذربایجان غربی   

براساس ارزیابی ها در مناطق زلزله زده 
۱۱00واحــد مســکونی نیــاز بــه ســاخت 
دارند و 4هــزار واحــد نیز نیاز بــه تعمیر 
دارنــد. جمع بندی هــا انجــام شــده و 
اســتانداری برآورد های خود را به هیأت 
دولــت ارســال کــرده و امیــد اســت بــا 
اختصاص اعتبار کار بازسازی با قدرت 

در کمترین زمان شروع شود. 

عباس ذاکریان
فرماندار قم 

مقدمــات موضــوع خواهرخواندگــی 
شهرهای قم و کربال از سوی شهرداری 
این دو شــهر مهم جهــان اســالم انجام 
شــده اســت و بــا عملیاتــی شــدن ایــن 
مهم، شــاهد تبادالت بیشتر شهرهای 
قــم و کربــال دربــاره مســائل فرهنگــی، 
مدیریت شــهری، حمل ونقــل، فضای 
سبز، زیباسازی شهر، مدیریت پسماند 

و غیره خواهیم بود. 

زنجان

آذربایجان غربی

قم

بوشهر

کرمانشاه

سمنان

همدان

جمعیت تحت پوشش مراکز جامع   سالمت

جمعیت شهرستان شهرستاننام مرکز درمانی
۵۱.۴۴۹ نفرنهبندانشوسف

 ۳۹.۴۸۷ نفرسربیشهدرح
 ۶۹.۶۵۸ نفرطبسدیهوک

 ۶۹.۶۵۸ نفرطبس عشق آباد
۱۱۶.۱۸۱ نفرقائناتآرین شهر
۵۳،۷۱۴ نفردرمیان قهستان

 ۶ مرکز جامع سالمت خراسان جنوبی در ۵ شهرستان نهبندان، سربیشه، طبس، قائنات و درمیان 
ایجاد می شوند. 

طرح های درمانی ؛  مصوبه های سفراستانی رئیس جمهور
پیش از این، حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس شورای اسالمی 
تأکید کرده بود برای تکمیل طرح های نیمه تمام درمانی در خراسان جنوبی رایزنی هایی با وزارتخانه 
و خیران داشته و موافقیت هایی هم در این باره شده است. همچنین رئیس جمهوری شهریور سال 
گذشته در سومین سفر استانی به خراسان جنوبی رفت که این سفر بیش از ۱۰۰مصوبه با اعتبار ۱۱هزار 
و ۷۲5میلیارد تومان برای این استان به همراه داشت. برای اجرای این طرح ها ۱۹وزارتخانه، سازمان 
و نهاد دارای تعهد بوده اند که از مجموع مصوبات سفر، ۱۰مصوبه با اعتبار ۳۴۷میلیارد تومان مربوط 
به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی بیرجند است. تعداد تخت های بیمارستانی 
فعال در خراسان جنوبی از ۷55تخت در ابتدای دهه۹۰ به بیش از ۱۲۰8تخت در سال گذشته رسیده 
است، اما هنوز کمبود تخت بیمارستانی در برخی شهرستان ها مشهود است. به همین دلیل در سفر 
رئیس جمهور به این استان مرزی، تکمیل پروژه های نیمه تمام ازجمله بیمارستان های در حال احداث 
خوسف و بشرویه، مورد توجه و تأکید قرار گرفت. عملیات اجرایی احداث بیمارستان 6۴تختخوابی 
حاجی آباد زیرکوه تنها شهرستان بدون بیمارستان خراسان جنوبی نیز با زیربنای ۷هزار مترمربع در 
زمینی به مساحت ۷هکتار آغاز شد که فاز نخست آن قرار است تا ۱8ماه دیگر به بهره برداری برسد. 
بهروز رحیمی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در نخستین 
روز هفته دولت امســال به منظور بازدید از پروژه های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به 
خراسان جنوبی سفر و بر تسهیل شرایط حضور پزشکان متخصص در مناطق کم  برخوردار تأکید کرد.

مکث

گزارش

گزارش۲
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راه ورود گوشی های پرچمدار باز شد
  واردات گوشی های باالی 600دالر، به شرط تامین ارز از محل صادرات شرکت های واردکننده آزاد شد

  نبود تقاضا و کشش در بازار موبایل، شوک افزایش بهای دالر را خنثی کرد و قیمت ها باال نرفت

اقدام برای نوسازی 10میلیون موتورسیکلت و خودروی فرسوده
با موافقت نهایی مجلس خودرو سازان موظف می شوند درصورت نبود گواهی اسقاط خودرو 1/5درصد به صندوق حمایت از 

تحقیقات و توسعه پیشرفته صنایع واریز کنند تا این منابع صرف نوسازی خودرو های فرسوده شود
نمایندگان مجلس دیــروز کلیات الیحه دوفوریتی 

خودرو
الحاق یک تبصره به قانون ساماندهی صنعت خودرو 
را که مربوط به اسقاط خودرو است، تصویب کردند. 
این، گام نخست برای نوسازی 10میلیون خودرو فرسوده در کشور 

است.
به گزارش همشهری، نمایندگان مجلس صبح دیروز با کلیات الیحه 
دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده 10 قانون ســاماندهی صنعت 
خودرو موافقت کردند. با این حال قرار اســت جزئیات بیشــتر این 
الیحه ظرف روز های آینده در کمیسیون صنایع مجلس بررسی شود.

این طرح به این منظور در مجلس دنبال شد که تعداد خودرو های 
فرسوده روزبه روز در حال افزایش اســت و قوانین قبلی نمی تواند 
جوابگوی نوسازی خودرو های فرســوده باشد. مطابق قوانین فعلی 
هم اکنون به ازای شماره گذاری هر خودروی تولیدی، ۴ خودرو باید 
اسقاط شود که این موضوع موجب بروز مشکالتی شده است زیرا با 
نبود خودروی فرسوده برای اسقاط، تولید متوقف می شود و در عین 

حال روند نوسازی خودرو های فرسوده نیز دچار مشکل می شود.
 در واقع مرتبط کردن روند تولید خودرو به اســقاط، موانعی ایجاد 
می کرد که برای رفع این موضوع دولت الیحــه ای به مجلس ارائه 
کرد که دیروز نمایندگان مجلس با کلیات آن موافقت کردند. دولت 
در این الیحه پیشــنهاد کرد درصورت نبود گواهی اسقاط و توقف 
تولید، اجازه داده شود که خودروهای تولیدی شماره گذاری شود، 
اما تولیدکنندگان یک درصد از قیمت خودرو را به  حساب صندوقی 
واریز کنند تا منابع به دست آمده صرف نوســازی موتورسیکلت و 
خودروهای فرسوده شود که در کمیسیون صنایع و معادن، عدد یک 

درصد به 1.5 درصد افزایش یافت.
به این ترتیب با طرح جدیــد، تولیدکنندگان بایــد 1.5 درصد به 
صندوق حمایت از تحقیقات و توســعه صنایع پیشــرفته وزارت 
صنعت واریز کنند تا این منابع صرف پرداخت تســهیالت بانکی و 
یا کمک های بالعوض به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت 

فرسوده شود.

جزئیات بیشتر
وزیر صنعت، روز گذشــته در جریان رسیدگی به کلیات این الیحه 
گفت: در قانون ساماندهی صنعت خودرو یک خأل وجود داشت؛ به 
این معنا که اگر به اندازه کافی گواهی اســقاط وجود نداشته باشد، 
تولید متوقف می شــود که این اتفاق افتاد و در 2ماه گذشته تولید 

موتورسیکلت متوقف شد.
رضا فاطمی امین با بیان اینکه در گذشــته دولــت برای حمایت از 
دارندگان خودرو های اســقاطی وام می داد تا انگیــزه الزم فراهم 
شود، ادامه داد: برای حل این مشکل و قطع ارتباط تولید و گواهی 
اســقاط، الیحه ای ارائه دادیم که اگر به اندازه کافی گواهی اسقاط 
وجود نداشت، تولید کننده یا وارد کننده یک و نیم درصد به  حساب 
صندوقی واریز کند کــه منابع آن فقط برای اســقاط خودروهای 
فرسوده استفاده می شود. این کار برای ایجاد انگیزه انجام می شود تا 

مالکان نسبت به اسقاط خودروی خود اشتیاق داشته باشند.
او در مورد ســهم یک و نیم درصدی صندوق نوسازی گفت: قیمت 
یک گواهی اسقاط 5 میلیون تومان بود، در این قانون گفته شده است 
برای هرخودروی تولیدی باید یک چهارم خودرو اسقاط شود؛ پس 
اگر گواهی اسقاط 5 میلیون تومان باشــد باید یک میلیون و 250 
هزار تومان دریافت شود، این یک و نیم درصد بیش از قیمت گواهی 
اســقاط بوده و عادالنه اســت. وزیر صنعت تأکید کرد: این منابعی 
که در قالب صندوق صنایع پیشــرفته واریز می شود برای اسقاط و 
نوسازی به کار گرفته می شود. از سال ۹0 تا امروز عمال کار ویژه ای 
برای اسقاط خودروهای فرسوده انجام نشده است، دولت در آن زمان 
از اسقاط خودرو حمایت می کرد و انگیزه اسقاط وجود داشت که در 
سال های بعد حذف شد. باید منابعی برای اسقاط خودرو تعیین شود 

که اختصاص یک و نیم درصد بر همین اساس است.
او تأکید کرد: زمانی که بنده در سال 85اسقاط خودرو را آغاز کردم 
پیش از آن تنها ۴5هزار خودرو اسقاط شــده بود که پس از اجرای 
برنامه ها طی 10ماه بیش از 225هزار خودرو اســقاط شد و این امر 

نشان دهنده اعتقاد بنده به روند اسقاط خودرو است.

چه تعداد خودروی فرسوده وجود دارد؟
طبق گفته نمایندگان مجلس هم اکنون 10میلیون خودروی فرسوده 
در کشور وجود دارد که این موضوع هم مصرف سوخت را به  شدت 
افزایش داده و هم به آلودگی شدید هوا منجر شده است. آمار ها نشان 
می دهد در ایران روزانه 110میلیون لیتر بنزین مصرف می شود، اما 
ترکیه با داشتن جمعیتی برابر جمعیت ایران، روزانه 10میلیون لیتر 
بنزین مصرف می کند. این موضوع نشان می دهد باید هرچه سریع تر 
فکری به حال خودرو های فرســوده کرد و انتظــار می رود با الیحه 
جدیدی که از سوی مجلس پیگیری می شود، مسیر برای نوسازی 

خودرو های فرسوده باز شود.
روح اهلل عباس پور، سخنگوی کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
دیروز در همین باره گفت: یک چهارم خودروهای موجود در کشور 

باید به  دلیل فرسوده بودن اسقاط شوند.
او افزود: برای مدیریت مصرف بنزین باید خودروهای فرســوده از 
ناوگان حمل ونقل عمومی و مردمی خارج و خودروهای نو جایگزین 
شوند تا مصرف سوخت کاهش پیدا کند. اهمیت اسقاط خودروهای 

فرسوده در کاهش تصادفات نیز نمایان می شود.
علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز در این باره 
گفت: 10میلیون خودرو، موتوسیکلت و کشنده در سن فرسودگی 
داریم، اما آیا امکان جایگزینی این 10میلیون را داریم؟ آیا اکنون که 
سازوکاری برای سهمیه دقیق برای خودروهای اسقاط وجود دارد، 

خودروسازان اجبارا باید سهمی را به  خودروهای اسقاطی بدهند؟
او اضافه کرد: در کشور، بازار مکاره برای خودرو ایجاد شده و از طرفی 
10 میلیون خودروی اسقاطی داریم. چطور می توان این شرایط را 
شکست. ارائه این الیحه به مجلس برای ساماندهی این بازار مکاره 

موفق بوده است.
او تأکید کرد: با تمهیدی که در این الیحه ایجاد شده، چرخه خودرو 
و اسقاط انجام خواهد شــد. البته برای خودروهای سنگین در این 
الیحه اشاره ای نشده اســت که باید در بررســی جزئیات تعیین 

تکلیف شود.

 بازار موبایل این روزها حــال و روز خوبی ندارد. 

موبایل
فروشــندگان موبایل، بازار را »خراب و ضعیف« 
توصیف می کنند و از کاهش شــدید تقاضا برای 
خرید در مقایســه با تابســتان خبر می دهنــد. تغییر وضعیت 
کالس های درس آنالین به حضوری، عاملی بود که می شد تأثیر 
منفی آن را بر بازار موبایل پیش بینی کرد اما بازاری ها معتقدند 
این وضعیت بیشتر ناشــی از قیمت های باال و کاهش نقدینگی 
مردم است. یکی از فروشندگان موبایل درباره وضعیت کنونی بازار 
به همشهری گفت: پیش بینی ما این بود که اواخر شهریور و اوایل 
مهر بازار شرایط بهتری خواهد داشت اما وضعیت کامال برعکس 
و تقاضا به شدت کم شده است. میثم غنی زاده، قیمت های باال و 
کاهش قدرت خرید مردم را مهم ترین دلیل افت تقاضا عنوان کرد 
و افــزود: عالوه بر این عامل در یکی، 2ماه گذشــته مشــکالت 
رجیستری هم به مشکالت فروشندگان و خریداران افزوده شده 
به این صــورت که بعد از رفــع اختالل پیامک رجیســتری در 
شهریورماه، حاال با اختالل کلی در اینترنت مواجه ایم و گوشی های 
معامله شده نمی توانند فعالسازی شوند. به گفته او، در قراردادهای 
فروش فرصتی یک ماهه برای فعالسازی گوشی ها قید می شود که 
برخی خریداران آن را می پذیرند و برخی دیگر نمی پذیرند و این 
به معضلی برای فروشــنده و خریدار تبدیل شــده اســت. این 
کارشناس بازار موبایل، افزایش قیمت دالر را یکی دیگر از عوامل 
رکود بازار موبایل عنوان کرد و افزود: نوسان قیمت ارز باعث شده 
متقاضیان در بالتکلیفی و انتظار برای کاهش قیمت باشند و کسی 
جز در موارد لزوم، خریدی نداشته باشــد. فروشنده دیگری که 
خدمات تعمیر موبایل انجام می دهــد، کاهش نقدینگی مردم را 
نخســتین عامل مؤثر در بازار دانســت و افزود: درخواست برای 

خدمات تعمیرات نیز به شدت کم شــده و زور مردم به تعمیرات 
گوشی های خراب شان هم نمی رسد. رضا حاجی پور اضافه کرد: تا 
پیش  از این مردم برای خرید گوشــی تقاضای خرید اقســاطی 
داشتند ولی حاال با این پدیده مواجه شده ایم که مراجعه کننده 
خواهش می کند هزینه تعمیرات گوشی را به طور قسطی بپردازد. 
وی بازه قیمتی گوشی های پرفروش بازار را ۴ تا 10میلیون تومان 
عنوان کرد و درباره تأثیر افزایش نرخ دالر بر قیمت موبایل گفت: 
افزایش نرخ دالر بازار را دچار شوک کرد اما چون تقاضایی وجود 

نداشت، استقبالی نشد و قیمت ها ثابت ماند.

آغاز ثبت سفارش گوشی های پرچمدار
 رکود بازار موبایل درشرایطی اســت که کارشناسان پیش بینی 
می کردند کندی و کاهش رونــد واردات، تامین بازار را در فصل 
افزایش تقاضا با مشــکل مواجــه کند. ثبت ســفارش واردات 
گوشی های باالی 600دالر از 2۴اردیبهشت متوقف شد و برای 
گوشی های زیر این قیمت نیز تخصیص ارز در تابستان با مشکالتی 
مواجه بود که به نظر می رسد دولت اقداماتی را برای رفع آن آغاز 

کرده است.
 سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل روز گذشته در گفت وگو 
با همشهری، از آغاز ثبت سفارش گوشــی های باالی 600دالر 
به شــرط تامین ارز از محل صادرات خود خبر داد و افزود: فعال 
ثبت سفارش به این شــیوه در حال انجام است اما قرار است که 
ارز حاصل از صادرات اشــخاص نیز به آن اضافه شود. محمدرضا 
عالیان، درباره مشــکالت تامین ارز از محل صادرات خود، گفت: 
خرید و فروش بین المللی تخصصی می خواهد که 2حوزه صادرات 
و واردات را از هم جدا کند و واردکنندگان موبایل کمتر به حوزه 

صادرات ورود می کننــد. او اضافه کرد: دولت بــرای اینکه بازار 
گوشی های پرچمدار را در ایران تامین کند فعال این راه را برگزیده 
که خرید این گوشی ها را به تامین ارز از محل صادرات خود منوط 
کند اما تعداد واردکنندگانی که می توانند وارداتی به این شــکل 
انجام دهند بسیار محدود است. سخنگوی انجمن واردکنندگان 
موبایل تعداد کل شــرکت های دارای مجــوز واردات موبایل را 
هزارو150 شرکت و تعداد شرکت هایی که در زمینه صادرات فعال 
هستند را کمتر از 10شــرکت عنوان کرد. عالیان افزود: انجمن 
درخواست داده که واردکنندگان بتوانند از ارز حاصل از صادرات 
در حوزه های دیگر نیز برای واردات گوشی های پرچمدار استفاده 
کنند، این درخواست در دست بررسی است و موافقت های اولیه  

نیز در این زمینه صورت گرفته اما هنوز اعمال نشده است.

قیمت 63میلیون تومانی آیفون14
واردات آیفون1۴ هنوز در ســامانه های تجاری و گمرکی دارای 
شناسه نیســت و تا این شناسه در ســامانه ها ثبت نشود امکان 
واردات تجاری ندارد اما امروز این گوشــی در بازار موجود است 
و آنچه در بازار هست یا از رویه مســافری به کشور وارد شده و یا 
به طور قاچاق. ممنوعیت رجیستری آیفون1۴ به تازگی برداشته 
شده و گوشــی هایی از این مدل که به صورت مسافری به کشور 
وارد شده امکان فعالســازی پیدا کرده اند. فروشندگان، قیمت 
کنونی گوشی های آیفون1۴ رجیستری نشده را 52 تا 53میلیون 
تومان و قیمت گوشــی های رجیستر شــده را 62 تا 63میلیون 
تومان عنوان می کنند. با توجه به اینکه رجیستری این گوشی ها 
به تازگی آغاز شــده آمار دقیقی از تعداد آنها در کشور در سامانه 

همتا وجود ندارد.

 داوود منظور
 رئیس سازمان امور مالیاتی 

یک شرکت وارد کننده خودرو که مبلغ 
یک هزار میلیارد تومــان بدهی معوقه 
مالیاتــی داشــت، بــا دســتور دســتگاه 
قضا و همکاری فراجا شناسایی و مورد 
پیگرد قانونی قرار گرفت. اموال مخفی 
شــده ایــن شــرکت کــه ۷۶۱خــودروی 

خارجی بود.

جواد ساداتی نژاد
وزیر جهادکشاورزی 

امســال تولیــد برنــج نســبت به مــدت 
مشابه سال قبل ۲۵درصد افزایش یافته 
است. درحالی که سال گذشته بازار برنج 
ناشی از کاهش تولید دچار التهاب شده 
بود. بــا توجــه بــه ذخایــر مناســب برنج، 
چنانچه دالالن بخواهنــد بازار را متالطم 
کنند، شرکت بازرگانی دولتی با ورود در 

سطح بازار قیمت ها را کنترل می کند.

مصطفی رجبی مشهدی 
سخنگوی صنعت برق 

باز شــدن داالن ارتباطــی زنگزور قطعا 
در رونــد فعالیت هــای تبــادل بــرق بــا 
کشــورهای آســیای میانــه تأثیرگــذار 
از  یکــی  ارمنســتان  شــد.  خواهــد 
کریدورهــای مهــم ارتباطــی شــمال-
جنــوب بــا کشــور مــا اســت و صنعــت 
برق و گاز به دلیل ارتباط طوالنی مدت 
بــا کشــور ارمنســتان، از ایــن قاعــده 

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

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز9هزارو 
۶۶۲واحد، معادل 0.۷4درصد رشد کرد و به یک میلیون 
و 3۱3هزارو ۵8۲واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز با 

3۲۱4واحد رشد به 3۷8هزار و 909واحد رسید.
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4۱۲
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خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان
ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت دیروز بازارسهام، سهامداران حقیقی هزارو 
۵۲4میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم 

فروش سهامداران حقیقی به هزارو ۶۶۵میلیارد تومان 
رسید. ۱4۱میلیارد تومان از سهامی را که سهامداران 
حقیقی فروخته اند، سهامداران حقوقی خریده اند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل ســهام شــرکت های حاضــر در بــورس و فرابــورس 
درمبــادالت دیــروز 33هزارمیلیاردتومــان رشــد کــرد و بــه 
۵898هزار میلیارد تومان رسید. ارزش دالری کل بازار سهام 
ایران »بــورس و فرابورس« با توجه به اینکــه هردالر آمریکا 
دیروز در بازار آزاد در محدوده 3۲هزار و 830تومان دادوستد 

شد،  اکنون معادل ۱۷9میلیارد و ۶۵0میلیون دالر است.

5930
5920
5910
5900
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5870
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ارقام به هزارمیلیاردتومان

در مبادالت دیروز بازار سرمایه، قیمت سهام 
43۷شرکت رشد و ۱۷9شرکت کاهش یافت. قیمت 

سهام ۱4شرکت هم تغییر نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

صعود
نزول

بدون تغییر
2

69

29

قیمت مصوب انواع برنج در میادین
قیمت جدید برنج در میادین میوه  و تره بار اعالم شــد. بر اساس 
نرخ نامه جدید سازمان میادین میوه و تره بار، باالترین قیمت برنج 
اعالی ایرانی شامل طارم، هاشمی و دم سیاه کیلویی 10۴ هزار 
تومان تعیین شده و برنج های پرمحصول و معطر نیز بین ۴6 تا 66 
هزار تومان قیمت گذاری شده اند. برای انواع برنج پرمحصول در 
نرخ نامه میادین، قیمت مصوب تنظیم بازاری نیز اعالم شده است.

قیمت در مهر)مصوب عادی(قیمت در مهر )تنظیم بازار(قیمت در شهریور

کیلوگرم/ تومان

افزایش قیمت شامپو بچه
بررسی تغییرات قیمت شــامپوهای مخصوص 
نوزادان و کودکان نشان می دهد این محصوالت 
در 6ماه ابتدای امسال بیش از 33درصد افزایش 
قیمت داشته اند که این میزان باالتر از رشد مجاز 
نرخ مصوب شوینده هاســت. در خرداد امســال 
شــوینده ها مجوز افزایــش 25درصدی قیمت 
محصوالت خود را از ســتاد تنظیم بازار دریافت 

کردند.

میادین

چهره ها

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان
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300
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40.000فیروز
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200
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60.000سی گل

200
میلی لیتری

62.000المینین

ارزش معامالت بازار سرمایه

در مبــادالت دیــروز 8هــزارو 8۱۶میلیــارد تومــان اوراق 
بهادار دربازار ســرمایه دادوســتد شــد که از ایــن میزان 
۲هزارو ۷8میلیارد تومان به معامالت خرد سهام و بقیه 
به اوراق بدهی و معامالت عمده اختصاص یافت. این 
ارقام نشــان می دهــد ارزش کل معامالت خــرد در دادو 
ستد های دیروز ۵3میلیارد تومان معادل ۲.۶درصد در 

مقایسه با روز قبل رشد کرده است.
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ورود و خروج نقدینگی به بازار سهام

ســهامداران حقیقــی دیــروز ۱4۱میلیــارد تومــان نقدینگــی 
از بــازار ســهام خــارج کردند. بــا خروج ایــن میــزان نقدینگی 
نســبت خروج پول حقیقی به ارزش معامالت خرد سهام به 
۶.8درصد رسید. شتاب خروج پول از بازار سهام در مبادالت 

دیروز در مقایسه با روز های گذشته کاهش یافته است.

 1401-07-19

1401-07-18

1401-07-17

1401-07-16

1401-07-12

1401-07-11

1401-07-10

1401-07-09

1401-07-04

1401-07-02

0

-100

-200

-300

-400

-500

-600

-700

ارقام به میلیاردتومان



 پول بده

داد بزن!
سنگین ترین جریمه مالی یک مربی در تاریخ 
لیگ برتر، حاال برای ریکاردو ســاپینتو اتفاق 
افتاده اســت. او تا امروز به لحــاظ امتیازی 
رکوردی را در فوتبال ایران جابه جا نکرده اما 
می تواند ادعا کند که یک  رکورد بســیار مهم 
را در لیگ برتر شکســته و صاحب بیشترین 
جریمه ممکن شده اســت. قبل از او جریمه 
300 میلیون تومانــی امیرقلعه نویی به خاطر 
سریالی از اعتراض ها و مصاحبه ها یک  شوک 
بزرگ برای فوتبال باشــگاهی ایــران بود اما 
کمیتــه انضباطی این بار پا را فراتر گذاشــت 
و 400 میلیون تومان جریمه برای ســاپینتو 
درنظر گرفــت. اگر تصور می کنیــد این تنها 
جریمه مرد پرتغالی در فوتبال ایران اســت، 
کافی اســت بدانید کــه در کنــار این حکم 
باورنکردنی، 2 جلسه محرومیت را نیز برای او 
درنظر گرفته اند. نخستین برخورد انضباطی با 
ساپینتو پس از جدال استقالل با ملوان اتفاق 
افتاد. او در لحظه ای از این مسابقه به برانکارد 
کنار زمیــن لگد زد و تصویر زشــتی در کنار 
زمین ســاخت. کمیته انضباطی اما برخورد 
ســختی را در این فقره برای این مربی درنظر 
نگرفت. پس از دیدار با گل گهر و واکنش تند 
مربی پرتغالی علیه داور، او از کنار زمین اخراج 
شد و محرومیت تعلیقی اش نیز به حالت فعال 
درآمد تا ریکاردو عمال 2 جدال استقالل را از 
دســت بدهد. حاال کمیته انضباطی باالخره 
احکام مربــوط به آن مســابقه را صادر کرده 
و به جــز محرومیت 2 جلســه ای، جریمه ای 
400میلیون تومانی را برای ســاپینتو درنظر 
گرفته است. این رقم حتی به دالر نیز هزینه 
بسیار سنگینی به نظر می رسد و در تاریخ لیگ 
برتر بی ســابقه بوده اســت. جالب اینجاست 
که در فوتبال انگلیس بعد از درگیری شــدید 
کونته با توخل در کنار زمین، برای ســرمربی 
ایتالیایی تاتنهام حدود 15 هزار پوند جریمه 
درنظر گرفته شــد. ظاهرا مبلغ جریمه ها در 
فوتبال ایران ناگهان »حرفه ای«)!( شده اند و 
به سطح اول فوتبال دنیا رسیده اند. بدون آنکه 
کوچک ترین پیشــرفتی در حوزه های دیگر 

برای این فوتبال اتفاق افتاده باشد.
اولین ســؤال کلیــدی در پرونــده ریکاردو 
ســاپینتو، نوع محاســبه چنین رقمی برای 
درنظر گرفتن جریمه اســت. اساسا این رقم با 
چه متر و معیاری تعیین می شــود؟ ساپینتو 
دقیقا چــه کاری انجام داده کــه باید رقمی 
نزدیک به یک دیه کامل را پرداخت کند؟ البته 
که او مرتکب اشتباه شده، البته که او رفتاری 
دور از  شــأن یک  مربی داشــته و نتوانســته 
خودش را در کنار زمین کنتــرل کند، البته 
که او بیش از اجازه قانونــی اش به عنوان یک 
مربی بــه داور اعتراض کــرده و رفتاری قابل 
نقد داشته اما درنظر گرفتن رقم 400 میلیون 
برای جریمه کردن این مربی، نسبتی با واقعیت 
رفتاری او و واقعیت جاری فوتبال ایران ندارد. 
آیا ساپینتو تنها مربی لیگ برتر است که دائما 
به داور اعتراض می کنــد؟ آیا در همین فصل 
مربیان دیگری نیز چنین رفتاری را از خودشان 
بروز نداده انــد؟ آیا در همین فصــل مربیان 
دیگــری در کنفرانس های خبــری تندترین 
جمالت را علیه داورها به زبــان نیاورده اند؟ 
آیا اگر به جای ساپینتو یک  مربی ایرانی روی 
نیمکت استقالل حضور داشت و دقیقا همین 
رفتار را انجام می داد، با چنین جریمه سنگینی 
روبه رو می شد؟ در دربی برگشت فصل گذشته، 
یحیی گل محمدی به شــدت به داور معترض 
بود و حتی برای نشــان دادن این اعتراض، به 
درون زمین مســابقه رفــت. او در یک قدمی 
کتک زدن داور قرار داشت اما کمیته انضباطی 
100 میلیــون تومان جریمــه برایش درنظر 
گرفت و البته این مربی را 6 جلسه محروم کرد 
که 2 جلسه از این محرومیت نیز تعلیقی بود. 
رفتاری که یحیی از خودش بروز داد، به مراتب 
افراطی تر از رفتار ســاپینتو بود اما سرمربی 
پرتغالی 300 میلیون تومان بیشــتر جریمه 
شد و یحیی فقط 2 بازی بیشــتر از او محروم 
بود. در حقیقت به نظر می رســد در مواجهه با 
سرمربیان خارجی لیگ برتر، کمیته انضباطی 
به دنبال اصالح و جلوگیری از رفتارها نیست و 
از این اتفاق به عنوان فرصتی برای درآمدزایی 

بیشتر بهره می برد!
بازدارندگی، فاکتور بسیار مهمی است که به 
هیچ قیمتی در رأی کمیتــه انضباطی دیده 
نمی شود. چنین حکمی هرگز نمی تواند جلوی 
عصبانیت یــک مربی مثل ســاپینتو در کنار 
زمین را بگیرد. چرا که هیچ بعید نیســت این 
رقم از جیب خود او پرداخت نشود. هنوز زمان 
زیادی از قرارداد مربی پرتغالی با اســتقالل 
باقی مانده و مدت زیادی طول می کشد تا این 
قرارداد به مرحله تسویه حســاب برسد. فعال 
این استقاللی ها هستند که باید رقم جریمه را 
پرداخت کنند و حتی این احتمال وجود دارد 
که ســاپینتو هیچ وقت وادار به پرداخت این 
رقم نشود. در چنین شرایطی طبیعتا جریمه 
ســنگین مالی، موجب تغییر رفتار او در کنار 
زمین نخواهد شد و ســاپینتو به همین کارها 
ادامه خواهد داد. البته به نظر می رسد کمیته 

انضباطی نیــز به دنبال 
اصالح این رفتار نیست. 

چرا که هر بار می تواند درآمد بیشــتری از این 
طریق داشته باشد.
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به مصدومان باختیم 
هواداران شهرداری گرگان محرومیت تیم از 

میزبانی را دلیل شکست به مهرام می دانند ولی 
حاتمی، سرمربی تیم حرف دیگری دارد 
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بالتکلیفی لیگ برتر می تواند دردسر بزرگی 
را پس از جام جهانی برای

فوتبال ایران رقم بزند

مصدومیت از ناحیه برنامه!

2018

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده

برنامه بازی

پنجشنبه 21  مهر  1401
ليگ برتر ايران - هفته 9

گلگهر

نساجی
17:00

پرسپولیس

مسرفسنجان
17:00

آلومینیوم

مسکرمان
17:00

جمعه 22 مهر 1401

تراکتور

نفتم.س
16:30

ذوبآهن

استقالل
16:30

فوالد

پیکان
18:30

هوادار

ملوان
16:00

صنعتنفت

سپاهان
18:30

اتلتیکومادرید

تاتنهام

ویکتوریاپلژن

کلوببروژ

آینتراخت

بایرنمونیخ

20:15

22:30

22:30

ناپولی

اسپورتینگ

آژاکس

مارسی

20:15

22:30

ليگ قهرمانان اروپا

گالسکورنجرز

لیورپول
22:30

بارسلونا

بایرلورکوزن

اینترمیالن

پورتو

22:30

22:30

0

0

سپاهان

پرسپوليس

شمشیر 
دو لبه

یک بازگشت مدرن
توقع صعود از تیم ملی در 
جام جهانی به شدت باال 
رفته؛ این انتظار با شاگردان 
کی روش چه می کند؟ روزبهچشمیباتیمملیبهجامجهانیمیرود؟

تیتر یک

 ادامه  در
 صفحه18

 ساپينتو
 400 ميليون 

تومان جريمه 
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اين نوع از 
جريمه ها يکي 

از راه هاي مهم 
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دخـل از

امین اسماعیل نژاد می گوید 
چون بازیکن تیم ملی است حاضر نیست 

مفت برای پاس گرگان بازی کند

داستان   سرباز!
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حاال بی انصافی هم نکنید

عکس، همه   چیز نیست!

زیادی پیر نیستیم؟

نیازی به تکرار و تأکید نیســت که 
رفتارهای عصبی و پرخاشگرانه 
ریکاردو ســاپینتو در کنار زمین 
به هیچ وجه قابل دفاع نیست و به 
استقالل آسیب می زند. سرمربی 
آبی ها طی روزهای گذشته از این حیث 
حسابی مالمت شده که کامال هم حقش است. با این حال بعضی 
مواقع در مورد ســاپینتو بی انصافی هم می شود. مثال ادموند 
اختر، پیشکسوت استقالل در مورد کیفیت بازی این تیم برابر 
فوالد گفته: »استقالل زیبا بازی کرد و دلیلش هم این است که 
ساپینتو کنار زمین نبود. او با فریادهایش تمرکز بازیکنان را به 
هم می زند.« اوال که دستیارانش بودند و به نحو احسن وظیفه 
داد و فریاد کردن را انجام دادند، در ثانی تعداد بازی های زیبای 
اســتقالل در حضور ســاپینتو هم کم نبوده؛ مثل نیمه دوم 

مسابقه با ملوان و مخصوصا بازی با نساجی. کم لطفی نکنید.

این چند روز خبرهــا و تصاویری از 
دیدارهــای دوســتانه کی روش 
با برخی ســرمربیان و دستیاران 
لیگ برتری منتشر شده است؛ از 
ساپینتو، نکونام و خسرو حیدری 
تا یحیی گل محمدی. برخی رفقا هم 
حسابی احساساتی شده اند و تیترهای اغراق آمیز در مورد تفاوت 
اخالق کی روش و احساس صمیمیت او با مربیان لیگی منتشر 
می کنند. البته که همه ما خوشحال می شویم اگر این اتفاق رخ 
داده باشد. به قول آقای نبی، سرپرست تیم ملی، شاید افزایش 
سن هم در این مسئله دخیل بوده باشد، اما فراموش نکنید تنها 
تصاویر مشترک کی روش و برانکو در ایران مربوط به بگو و بخند 
شدید آنها زمان سرکشی پروفسور به اردوی تیم ملی می شود. 
آن زمان هیچ کس تصور نمی کرد این دو نفر یکی از بزرگ ترین 
دشمنی های فوتبال ایران را بسازند. پس عکس، همه  چیز نیست!

بعد از پایــان اردوی تیــم ملی در 
اتریــش، کی روش بنــا به عادت 
قدیمــی اش در حــال برگزاری 
مینی کمــپ بــرای ریــکاوری 
بازیکنــان لیگی اســت. در این 
تمرینات بازیکنانی بــه اردو دعوت 
می شوند که شــاید بتوان برخی از آنها را عضو فهرست دوم 
کی روش دانســت. در  بین این نفرات تنهــا یک بازیکن دهه 
هشتادی حضور دارد که او هم سامان فالح 21ساله است. بین 
مدعوین در اردوی اتریش هم صالح حردانی 23ساله جوان ترین 
بازیکن تیم ملی بود. این احتمال که هیچ یک از این دو بازیکن 
در فهرست نهایی تیم ملی قرار نگیرند اصال کم نیست. به طور 
کلی اما فقدان بازیکن زیر 23سال در تیم ملی ایران یک نشانه 
خطرناک برای آینده اســت. اگر  اللهیار صیادمنش مصدوم 

نمی شد الاقل یک نفر را داشتیم، اما این هم کم است واقعا.

وزنكته بازی سوژه ر

بیمیلی
واقعا شمسایی برای ترک تیم ملی 

آماده است؟
بعد از عملکرد انتقادبرانگیــز تیم ملی در فینال 
جام ملت های آسیا، وحید شمســایی در پاسخ 
به هر انتقــادی از عبــارت »می توانند هر وقت 
خواســتند برکنارم کنند!« اســتفاده می کند. 
چطور می شود از یک سو مدام از لزوم برنامه ریزی 
درازمدت حرف زد و از ســوی دیگر، این چنین 
آماده ترک تیم ملی بود؟ چطور می شــود با این 
میزان بی میل نشان دادن خود نسبت به جایگاه 
فعلی، به بازیکنان تیم برای درخشــیدن تمرکز 
بخشــید؟ اگر واقعا شمســایی برای این پست 
حســاس و این موقعیت خطیر هیجانی ندارد و 
تا این اندازه نســبت به آن بی تفاوت است، بهتر 
نیست از تیم برود و این جایگاه را به کسی بدهد 
که واقعا برای آن ارزش قائل باشــد؟ ســرمربی 
تیم ملی در دوران بازی، یک ســتاره بزرگ برای 
فوتســال ایران بــوده اما مربی شــدن هرگز به 
ســادگی گل زدن در زمین فوتســال نیست و 
پیچیدگی های زیادی دارد. او قبل از جام ملت ها، 
مدام از جوانگرایــی در تیم ملی صحبت به میان 
می آورد اما حاال در یک اظهارنظر جالب، مدعی 
شده که مقصودش از تغییر نســل، تغییر افراد 
در تیم ملی بوده اســت! جوانگرایی در تیم ملی 
فوتســال، تنها یک خیال خام است. چرا که این 
تیم با میانگین ســنی نزدیک به 27 سال راهی 
جام ملت ها شده و همین ترکیب در جام جهانی 
بیش از 29 ســال سن خواهد داشــت. میانگین 
ســنی ترکیب اصلی تیم ملی حتــی به مراتب 
باالتر از این اســت و از عدد 30عبــور می کند. 
حتی اگر هدف تیم ملی جوانگرایی بود، شــیوه 
درســتی برای این کار انتخاب نشد. کجای دنیا 
10 بازیکن را به صــورت همزمان از یک تیم کنار 
می گذارنــد و 10 بازیکن جدیــد را در تیم قرار 
می دهند؟ آن هم بازیکنانی که بســیاری از آنها 
28 یا 29ساله هســتند. این حرکت به شدت به 
تیم ملی لطمه زده اســت. در تیم شمسایی تنها 
2 بازیکن زیر 23 ســال دیده می شوند که یکی از 
آنها از ســتاره های مهم لیگ برتر بوده و در هر 
شرایطی و با هر مربی دیگری نیز شانس زیادی 
برای دعوت به تیم ملی داشته است. شمسایی نه 
فقط از این تصمیم ها، که از انتخاب اعضای کادر 
فنی نیز لطمه خورده است. مگر می شود یک تیم 
بدون مربی دروازه بان ها به جام ملت ها سفر کند؟ 
چطور ممکن است چهره ای مثل مصطفی نظری 
فقط چند ساعت قبل از پرواز کنار گذاشته شود؟ 
چطور ممکن اســت حتی یک چهره سرشناس 
به جز شمســایی روی نیمکت تیــم ملی دیده 
نشود؟ حتی اســطوره ای مثل علی دایی و مربی 
پرافتخاری مثل قلعه نویــی در فوتبال ایران، با 
انتخاب یک زمان اشــتباه برای پیوستن به تیم 
ملی، لطمه خوردند و تا امروز دیگر نتوانسته اند 
سرمربی این تیم شوند. در فوتسال نیز شمسایی 
در همین مســیر قدم برمــی دارد. او خیلی زود 
ســرمربی تیم ملی شــده و اگر این فرصت را از 
دست بدهد، بعید اســت که دیگر چنین شانس 

بزرگی برایش اتفاق بیفتد.

 شاید حتی ردپایی از اختالف مالی سازمان لیگ 
و باشگاه اســتقالل را بتوان در پرونده ای شبیه به 
این دید. برخورد مالی با یک جریمه رفتاری و قرار دادن ســرمربی یکی 
از تیم های لیگ برتر در قامت یک  عابربانک، شــاید بخشی از مشکالت 
مالی فدراسیون فوتبال را حل کند اما شرایط اعتراض به داوری در لیگ را 
تغییر نخواهد داد. این تصمیم به هیچ قیمتی به معنای حمایت از داوری 
نیست. اساســا این رأی پیام بســیار بدی را به فوتبال ایران و مربیانش 
مخابره می کند. این رأی نشان می دهد که شما می توانید در کنار زمین 
هر رفتاری با داور داشته باشید و به جای یک  محرومیت طوالنی مدت از 
حضور در کنار زمین، با پرداخت یک رقم نجومی از سوی باشگاه خیلی زود 
برگردید و همین رفتارها را از سر بگیرید. طبیعتا برای اعتراض به داور و 
واکنش هایی از این دست، باید جریمه هایی هماهنگ و از پیش تعیین شده 
درنظر گرفته شود اما در فوتبال ایران اسم باشگاه ها و البته ملیت مربیان در 
تعیین جریمه ها تأثیر بسیار شگرفی دارد. جریمه هایی که احتماال به زودی 
میلیاردی خواهند شد تا فریادهای بیشتر در کنار زمین و صحبت های 

تندتر علیه داور، جیب فدراسیون یا سازمان لیگ را پرتر کنند!

  آرام بگیر مرد!
بعد از کش و قوس های فراوان ســرانجام کمیته انضباطی فدراسیون 
فوتبال پرونده تخلف ریکاردو ســاپینتو در بازی با گل گهر را بررسی و 
سرمربی استقالل را به 2 جلسه محرومیت از حضور روی نیمکت این 
تیم محکوم کرد. ساپینتو در حالی در دقایق پایانی بازی با تیم سیرجانی 
از کوره دررفت و اخراج شد که داور مسابقه به سود تیم او پنالتی گرفته 
بود)!( با این حال مربی پرتغالی آنقدر به رفتارهایش ادامه داد که غیراز 
کارت قرمز داور، حاال 2 جلسه هم از سوی کمیته انضباطی محروم شده 
اســت. او در دیدار با فوالد به خاطر کارت قرمزش محروم بود و حاال 2 
مسابقه بعدی استقالل برابر ذوب آهن و آلومینیوم اراک را نیز به دلیل 
محرومیت انضباطی از دست خواهد داد. به این ترتیب تعداد بازی های 
بدون سرمربی استقالل در 10هفته ابتدایی به 3مسابقه می رسد. این 
یعنی 30درصد غیبت ساپینتو روی نیمکت آبی ها در ثلث اول لیگ که 
قطعا برای باشگاه نامطلوب است و حتی می توانند بابت این خسران، 
ساپینتو را با جریمه داخلی هم مواجه کنند. باید امیدوار باشیم بعد از 
این مجازات، ریکاردو باالخره آرام بگیرد، چرا که ادامه این روند فقط 
به ضرر او و تیمش است؛ مخصوصا حاال که هنوز هیچی نشده، چنین 

سابقه منفی مفصلی علیه او تشکیل شده است.

تیتر یک

از همان ابتدا هم مشخص بود که با روی کار آمدن کارلوس کی روش، 
برنامه لیگ تغییر خواهد کرد. در نخستین مقطع حضور این مربی 
در فوتبال ایران نیز عموما به منافع باشگاه ها توجهی نمی شد و تیم 
ملی همیشــه با اختالف زیاد، اصلی ترین اولویت بود. نکته عجیب 
اما اظهارات ضد و نقیض ســهیل مهدی به عنوان مسئول برگزاری 
بازی ها در سازمان لیگ است. او همین چند هفته قبل مدعی شده 
بود که اگر نتوانیم دربی را قبل از جــام جهانی برگزار کنیم، با یک 
بحران روبه رو خواهیم شــد. حاال همین چهره ادعا کرده که دربي 
تهران بعد از جام جهانی برگزار خواهد شد. دلیل این تصمیم واضح 
به نظر می رســد. کارلوس کی روش قصد دارد تا آنجا که می تواند از 
آسیب دیدگی بازیکن ها جلوگیری کند اما چرا این مسئله باید تنها 
در ایران اتفاق بیفتد؟ تیم هایی که در انگلیس، ایتالیا یا آلمان حضور 
دارند و در تورنمنت های اروپایی هســتند، تا قبل از تعطیالت فیفا 

برای برگزاری جام جهانی حداقل 9 مســابقه دیگر برگزار خواهند 
کرد. آیا در این کشورها هراسی از مصدومیت بازیکنان وجود ندارد؟ 
آیا برای آنها مهم نیست که یک ستاره را قبل از جام جهانی از دست 
بدهند؟ البته که این موضوع برای آنها نیز یک دغدغه جدی است 
اما از طرفی پیش رفتن لیگ نیز مثل تیم ملی برایشان اهمیت دارد. 
اینجا اما باشگاه ها قبل از جام جهانی هر هفته فقط یک بازی انجام 
می دهند و انتظار می رود این روند در آینده، لیگ بیســت و دوم را 
با یک چالش بســیار جدی روبه رو کند. از وعده رســاندن لیگ به 
نیم فصل قبل از جام جهانی، به برگزاری تنها یک سوم از نبردهای 
لیگ تا آن تاریخ رسیده ایم. آن هم با برنامه ای که برخالف اروپایی ها، 
به روز و ساعت تغییر می کند و هیچ چیز در آن از قبل پیش بینی شده 
نیست. با این روند شاید بازیکن مصدوم ندهیم اما لیگ مان از ناحیه 

برنامه مصدوم خواهد شد! 

مصدومیتازناحیهبرنامه!
بالتکلیفی لیگ برتر می تواند دردسر بزرگی برای فوتبال ایران رقم بزند

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

شاید یکی از مهم ترین کلیدواژه هایی که از دوران اول حضور کارلوس کی روش 
روی نیمکت تیم ملی ایران به جا ماند، عبارت »مدرن« بود؛ آنچه مربی پرتغالی 
در توصیف روزبه چشمی به کار برد و این بازیکن را پیشرفته ترین مدافع میانی 
سال های اخیر فوتبال ایران خواند. اظهارات کی روش در این زمینه منتقدان زیادی 
داشت. حتی خیلی از هواداران اســتقالل هم با عقیده سرمربی تیم ملی موافق 
نبودند، چرا که به نظرشان چشمی در پست هافبک دفاعی عملکردی بهتر از دفاع 
وسط داشت. او برای بازی در خط دفاع بیش از حد »کند« به نظر می رسید و برای 
همین هم دیدگاه کارلوس پیرامون چشمی با اقبال عمومی همراه نشد. بعدتر هم 
تجربه ناموفق چشمی در لیگ قطر و دستاوردهای نه چندان قابل اتکای این بازیکن، 
نشان داد کی روش در توصیف او دچار زیاده روی شده است. بر همین اساس، بعد 
از خروج مرد پرتغالی از تیم ملی، دیگر خبری از چشمی در اردوها نشد تا همین 
حاال که او بازگشته و مدافع مورد عالقه اش را به تیم نخست ایران فرا خوانده است.

اسم روزبه چشمی در فهرست تیم ملی برای اردوی اتریش نبود، اما او در مینی کمپ 
این هفته کارلوس کی روش در کنار برخی دیگر از بازیکنان برتر لیگی حضور یافت 
و زیرنظر سرمربی پرتغالی ریکاوری کرد. نفرات دعوت شده به این مینی کمپ ها، 
شامل بازیکنان لیگی تیم ملی و نیز نفراتی هســتند که به نوعی فهرست دوم 
کی روش به شمار می آیند. هم اکنون شرایط چشمی طوری است که به نظر می رسد 
او عضو فهرست دوم کارلوس باشد، یعنی فعال با توجه به حضور بازیکنانی نظیر 
شجاع خلیل زاده، محمدحسین کنعانی زادگان، مرتضی پورعلی گنجی، مجید 
حسینی و... شانس زیادی برای قرار گرفتن در فهرست نهایی ندارد، اما ممکن 
است در ادامه راه اتفاقاتی رخ بدهد که چشمی با کی روش و تیمش به قطر برود. به 
هر حال شرایط تغییر کرده و یکی مثل شجاع که همیشه در لیست سیاه کی روش 
بود، حاال از بخت بسیار باالیی برای حضور در ترکیب ثابت تیم ملی برخوردار است. 
بنابراین شاید دورنمای چندان مثبتی برای مدافع »مدرن« و محبوب کارلوس باقی 

نماند. البته که همچنان باید منتظر بمانیم...

شمشیر دولبه
توقع صعود از تیم ملی در جام جهانی به شدت باال 
رفته؛ این انتظار با شاگردان کی روش چه می کند؟

یکبازگشتمدرن
روزبه چشمی با تیم ملی به جام جهانی می رود؟

آیا تیــم ملی ایــران بایــد از مرحلــه گروهی 
جام جهانی متشکل از انگلســتان، ولز و آمریکا 
به دور بعد صعود کند؟ این یک مناقشــه بسیار 
بزرگ اســت که کلی در موردش بحث شده و 
کشــمکش ها پیرامون آن همچنان ادامه دارد. 
گروهی می گویند با توجه به بازگشت کارلوس 
کی روش، ســابقه طوالنی حضور او در فوتبال 
ایران و ادعای برخی ستارگان تیم ملی در مورد 
»نسل طالیی« فعلی، هر نتیجه ای غیراز صعود 
به منزله شکست و ناکامی است. برخی دیگر اما 
به امکانات و فهرست بازیکنان و لژیونرهای رقبا 
اشاره می کنند و صعود را دست نیافتنی می دانند. 
با همه اینها، 2بازی بدون شکست تیم ملی برابر 
اروگوئه و سنگال در اردوی اتریش باعث افزایش 
چشــمگیر و ناگهانی انتظارات از تیم ملی شده 
است. امروز اگر کسی از جام جهانی حرف می زند، 
بعید است بحث را به احتمال صعود ایران نکشاند. 
رسانه های ورزشی پر از این قبیل اظهارات شده 
و طبیعتا بازیکنان و مربیان تیم ملی هم آنها را 
می بینند و می شــنوند. این انتظارات باال اما چه 
تأثیری روی تیم ملی دارد؟ به گمان ما می شود 
آن را »شمشــیر دو لبه« خواند؛ فایده اش این 
است که اعتماد به نفس بچه ها را باال می برد، اما 
زیانش می تواند تنیده شدن یک پیله توهم دور 

تیم ملی باشد.

جنبهمثبتماجرا
همانطور که گفتیم بزرگ ترین حسن این داستان، 
افزایش خودباوری نزد ملی پوشــان است. حاال 
دســت و دل آنها از مواجهه با انگلیس و آمریکا 
نمی لرزد و می بینند که مردم هم تیم ملی ما را 
کمتر از رقبا به شــمار نمی آورند. وقتی نترسی، 
قادر خواهی بود دســت به هــر کاری بزنی. این 
نفرات هم تجربه اخیر نباختن به اروگوئه و سنگال 
را دارند و کســب نتایج نزدیک برابــر آرژانتین، 

اسپانیا و پرتغال در دو جام جهانی قبلی را به یاد 
می آورند. در نتیجه در قطر با اعتماد به نفس باال 
و بدون هراس از رقبا راهی میدان خواهند شد و 
این نکته می تواند خیلی به ما کمک کند. کارلوس 
کی روش در گذشته هم همواره سعی در تزریق 
چنین روحیه ای به بازیکنانش داشــته و به نظر 
می رسد این بار فضای موجود در اطراف تیم ملی، 

درست همانی است که او می خواهد.

جنبهترسناکماجرا
به هر حال تردیدی نیست که توقع باال از هر آدمی، 
فشــار روانی را هم متوجه او می کنــد. نکته مهم 
این اســت که تیم ملی ایران در هر دو دوره قبلی 
جام جهانی کامال آزاد و رهــا در میدان حاضر بود. 
کسی انتظار نداشت ما آرژانتین یا اسپانیا را ببریم 
و باال برویــم، در نتیجه هر دســتاوردی برابر این 
رقبا قابل دفاع بود. این اتمسفر به بازیکنان کمک 
می کرد بدون فشار مضاعف، همه تالش خود را برای 
کسب دستاورد بیشتر به کار بگیرند. حاال اما همه 
به این تیم به چشــم مدعی صعود نگاه می کنند. 
در این شــرایط فرض کنید در همان بازی اول با 
انگلستان شــرایط به دلخواه ما پیش نرفت و مثال 
یک گل زودهنگام خوردیم؛ در چنین وضعی شاید 
از نظر روانی فرو بریزیم و کل تورنمنت را از دست 
بدهیم. به عالوه همگام با افزایش توقعات در داخل 
کشور، رقبا نیز حساسیت بیشتری نسبت به ایران 
پیدا کرده اند. نگاه انگلیس و آمریکا به تیم ایران در 
جام جهانی2022 با نگاهی که اسپانیا و آرژانتین 
در گذشته داشــتند تفاوت خواهد کرد. نکته آخر 
هم اینکه نباید بیش از حــد نتایج بازی با اروگوئه 
و ســنگال را جدی گرفت. به هر حال این بازی ها 
»دوستانه« بودند و در فضایی متفاوت با دیدارهای 
رسمی برگزار شدند. خوب است که اعتماد به نفس 
و روحیه داشته باشیم، اما نباید از مرز باریک این 

احساس با توهم و رویاپردازی عبور کنیم.

پولبدهدادبزن!
ادامه از 
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تاتنهام����������������� اینتراخت فرانکفورت
با داوری کارلوس دل ســرو گرانده از اسپانیا/ 

ساعت 22:30 در ورزشگاه تاتنهام هاتسپر

اسپورتینگ لیسبون������������������ مارسی
با داوری آلخاندور هرناندس از اسپانیا/ ساعت 

22:30 در ورزشگاه ژوزه آلواالده

   تاتنهــام با آنتونیــو کونته به مصــاف قهرمان 
فصل پیش لیگ اروپا مــی رود. هواداران اینتراخت 
فصل پیش ورزشــگاه نوکمپ و همچنین ورزشگاه 
اختصاصی ســلتیک و وســتهم را به رنگ ســفید 
درآورده بودند. آنها برای بازی در ورزشگاه تاتنهام 

هم برنامه هایی دارند.
   کونته با وجود سبک تدافعی اش مهاجمان زیادی 
خریداری کــرده. تیم این مربی بــا اینکه دفاعی و 
براســاس ضدحمله بازی می کند، در خانه خودی 
بد گل نزده اســت. تاتنهام در 6بازی از 8بازی آخر 
خانگی 2 گل یا بیشتر به تیم های میهمان زده است.

   تاتنهام در 2 بازی خانگی اخیرش کلین شــیت 
کرده اســت. دقیقا اینتراخت در 2 بــازی آخرش 
هیچ گلی نزده اما در 3بازی از 5بازی آخر توانسته 
دروازه اش را بســته نگه دارد. به نظر می رسد بازی 

کم گلی در پیش باشد.
   لوکاس مورا و کولوسسکی در تاتنهام و اونگینه 

در اینتراخت مصدومند و به این بازی نمی رسند.
   دیگر بازی این گروه را اســپورتینگ و مارسی 
برگزار می کنند. مارســی برای لوکالسیکوی هفته 
آینده مقابل پاری سن ژرمن ممکن است با احتیاط 
وارد این مسابقه شــود اما از طرفی با توجه به رتبه 
چهارمی آنها در گروه، به امتیاز کامل این دیدار هم 

نیاز دارند.
   مارسی یازدهمین تیم متفاوت فرانسوی است 
که اسپورتینگ لیسبون از آنها پذیرایی می کند. آنها 
5 بازي از 6 بازی آخر مقابل فرانسوی ها را در زمین 
خودی برده اند. هر 3 دیدار آخر مارسی در زمین یک 

تیم پرتغالی با پورتو انجام شده است.

�������������������������� آژاکس ناپولی
با داوری فلیکس زوایر از آلمان/ ساعت 
20:15در ورزشگاه دیه گو آرماندو مارادونا

گالسکو رنجرز������������������ لیورپول
با داوری اسالوکو وینچیچ از اسلوونی/ ساعت 

22:30در ورزشگاه ایبروکس

   ناپولی در این دیدار با اقتدار صدرنشــین است. آنها با وجود 
از دست دادن ســتارگانی مثل مرتنز، کولیبالی، فابیان رویس و 
اینسینیه در لیگ قهرمانان و سری آ بااقتدار ظاهر شده اند. اسپالتی 

هیچ وقت تا این اندازه محبوب نبوده است.
   تیم یــادگار مارادونا در بازی رفت موفق شــده بود آژاکس را 
با 6گل درهم بکوبد. این بدترین شکســت تاریخ آژاکس در یک 

دیدار اروپایی بود.
   پیروزی ناپولی در دیدار امشــب می توانــد صعود این تیم به 

مرحله یک هشتم را قطعی کند.
   آژاکــس در 4 دیدار خــارج از خانه آخر مقابــل ایتالیایی ها 

)یوونتوس، میالن و آتاالنتا( شکست نخورده است.
   اگر ناپولی در بازی امشب بازنده نشود، پس از یوونتوس، میالن 

و اینتر چهارمین تیــم ایتالیایی خواهد بود که 
10 بازی پیاپی خانگی اش را در لیگ قهرمانان 

بدون شکست به پایان می برد.
   لیورپول در آستانه بازی بزرگ یکشنبه آینده 
مقابل منچسترسیتی و زخم خورده از شکست 
این هفته برابر آرسنال، چاره ای جز استفاده از همه 
نفرات و انرژی بازیکنانش برای این بازی به ظاهر ساده 
ندارد. آرنولد مصدوم شده و لوییس دیاس هم طوری آسیب دیده 

که تا بعد از جام جهانی در دسترس نخواهد بود.
   رنجرز در 14بازی آخر خانگی اش تنها یکی را به حریف واگذار 
کرده و در 8بازی از 9بازی خانگی این فصل بیش از 2 گل به رقبا 
زده است. اما آنها در این فصل هنوز گلی در لیگ قهرمانان نزده اند.

   وضعیت لیورپــول در بازی های خــارج از خانه خیلی وخیم 
است. آنها جدا از شکست های بد مقابل منچستر یونایتد، آرسنال 
و ناپولی، از 5بازی خارج از خانه این فصل خود تنها 2 امتیاز کسب 

کرده اند.
   این دومین رویارویی 2 تیم در لیگ قهرمانان است. بازی رفت را 

لیورپول 2بر صفر از شاگردان فان  برونخورست برده بود.
   آرتور ملو، نبی کیتا، لوییس دیاس، آرنولد، چیمبرلین و اندی 

رابرتسون مصدومند و به بازی امشب نمی رسند.

A
گروه

D
گروه

اتلتیکومادرید���������������� کلوب بروژ
با داوری دنی ماکلیه از هلند/ ساعت 
20:15 در ورزشگاه واندا متروپولیتانو

����������������������� پورتو بایرلورکوزن
با داوری ایستوان کواکس از رومانی/ ساعت 

22:30در ورزشگاه بای  آره نا

   در این گروه غافلگیری این است که کلوب بروخه با 3 پیروزی 
صدرنشین باشد. بلژیکی ها هر 3 تیم همگروه را برده اند و امشب 

دیدار برگشت خود با اتلتیکو را برگزار می کنند.
   بارسا و اتلتی بر سر انتقال دائمی گریزمان به باشگاه مادریدی 
به توافق رســمی دســت یافتند. گریــزی که 4 ســال پیش با 
120میلیون یورو به بارســا پیوســته بود، فصل گذشته به طور 
قرضی به اتلتیکو برگشــت و بند خریدی در قــراردادش وجود 
داشت که اگر در بیش از 50درصد بازی ها به میدان برود، اتلتیکو 
باید برای خریدش 40میلیون بپردازد. ســیمئونه با محاســبه 
دقیق تعداد دقایق بازی، از این بازیکن در 30  دقیقه های آخر هر 
مسابقه استفاده کرد تا اینکه بارسا کوتاه آمد و راضی شد در ازای 
18میلیون بازیکن فرانسوی را به اتلتیکو پس بدهد؛ 18میلیون 
یورو قطعی، 2 میلیون یــورو درصورت صعــود اتلتیکو به لیگ 
قهرمانان فصل آینده، 2 میلیون درصــورت صعود به یک چهارم 

نهایی لیگ قهرمانان و 2 میلیون درصورت کسب قهرمانی اروپا.
   بایر لورکوزن که با ســیمئونه تقریبا همه بازی های این فصل 
خود را باخته بود، حاال با ژابی آلونسو به تیمی متفاوت تبدیل شده 

است. ستاره سابق لیورپول، رئال و بایرن مونیخ 
در نخســتین تجربه مربیگری اش 

در یک تیم بزرگســال موفق 
شد 4بر صفر شــالکه04را 
شکست دهد. بالفاصله چند 
باشگاه بزرگ ازجمله رئال مادرید 

متوجه استعدادهای این چهره نام آشنا 
شدند. شنیده شده باشگاه های بزرگ با عالقه 

زیادی عملکرد ژابی را در لورکوزن دنبال 
می کنند. سرمربی اســپانیایی که 
3 فصل در رئال سوسیداد »ب« بود، 

باید امشب شکست دیدار رفت 
مقابل پورتــو را جبران کند. 
در بازی رفت ســردار آزمون 
فرصت بــازی پیــدا نکرد تا 
شاهد دوئل مهاجمان اصلی 
تیم ملی نباشیم. برای بازی 

امشب هم او در دسترس 
نیســت و گفته می شود 
به دلیل مصدومیت حتی 

جام جهانی را هم از دســت داده است. 
در غیاب او مهدی طارمی تنها بازیکن 
ایرانی این جدال اســت کــه پورتو و 
هوادارانش روی درخشش او حسابی 

ویژه باز کرده اند.

B
گروه

راه های ورود به 
نوکمپ فیلتر شد
بارسلونا که از هواداران اینتراخت در فصل پیش زخم خورده، 
در را به روی هجوم طرفداران اینترمیالن می بندد

گل بازی های شب دوم از هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا امشب در نوکمپ 
بین بارسا و اینتر برگزار می شــود. هر دو تیم شانس صعود دارند و حتی 
ممکن است بایرن مونیخ را در پایان مرحله گروهی به لیگ اروپا بفرستند. 
بارسا باید امشــب اینتر را ببرد تا 6 امتیازی شود و سپس به 2  برد مقابل 
بایرن و پلژن فکر کند. بایرن که امشب پلژن را می برد و 12امتیازی می شود، 
درصورت شکست در 2 بازی آخر مقابل بارسا و اینتر ممکن است در گروه 
سوم شود و صعود نکند. درصورت هم امتیاز شدن تیم ها نتایج بازی های 

رودررو محاسبه می شود.

��������������������������������� اینتر بارسلونا
با داوری شیمون مارسینیاک از لهستان/  ساعت 

22:30در ورزشگاه نوکمپ

ویکتوریا پلژن����������������������بایرن مونیخ
با داوری بارتوش فرانکوفسکی از لهستان/ ساعت 

22:30در ورزشگاه مستا پلژن

   مدیران بارســلونا پس از اینکه فصل پیش در بــازی خانگی مقابل 
اینتراخت فرانکفورت غافلگیر شــدند و شاهد سفیدپوش شدن نوکمپ 
توسط هواداران آلمانی بودند، از بازی امشب ترسیده اند. از همین رو آنها 
تدابیر شــدید امنیتی درنظر گرفته اند. کد QR از بلیت ها حذف شده تا 
از پخش آنها بین هواداران جلوگیری شــود. جلوی خرید بلیت با کارت 
اعتباری از ایتالیا هم گرفته شده است. هر کس قصد فروش بلیت خود به 
هواداران ایتالیایی را داشته، خودش دست به کار شده و از همین رو در بازار 
سیاه سختگیری شدیدی اعمال شده است. به هرحال همه اقدامات صورت 
گرفته تا تنها 1500هوادار تیم میهمان به ورزشگاه راه یابند و نه بیشتر. در 
روزهای اخیر آگهی های متعددی برای فروش بلیت های این بازی توسط 

هواداران بارسلونا در بازارهای مجازی قرار گرفته بود.
   آخرین باری که بارسا با اینتر روبه رو شد و 4 روز بعد با رئال مادرید در 
ال کالسیکو بازی داشت، برای آبی واناری ها خیلی خوش یمن بود. آنها در 
سال2018و تقریبا 4 سال پیش در همین روزها ابتدا اینتر را 2بر صفر بردند 

و سپس رئال را 5 بر یک شکست دادند.
   ژاوی چند هفته ای است از عملکرد تیمش راضی نیست. مصدومیت 
مدافعان در این نارضایتی بی تأثیر نیست اما مشکل اصلی در خط حمله 
است. تیم بازی ها را می برد اما کنفرانس های مطبوعاتی ژاوی نشان می دهد 
که بردها مدیون لواندوفسکی و تراشتگن است. در همین بازی با سلتاویگو 
هم تراشتگن باعث برد شد. دروازه بان آلمانی در این فصل از 20ضربه ای 
که به سمت دروازه اش زده شده، 19ضربه را مهار کرده؛ یعنی 95درصد 
مهار ضربه ها که این بین همه دروازه بان های این فصل در لیگ های اروپایی 

یک رکورد است. او 624دقیقه است در اللیگا گلی نخورده است.
   پدری که تک گل بارسا را به سلتا زد، از 16شوت آخرش 8تا را گل کرده 
و تازه، یکی هم به اینتر زد که به خاطر هند آنسو فاتی گل نشد. هر 4شوت 

اخیر این بازیکن وارد دروازه شده.
   بارســا اگر می خواهد مثل فصل گذشــته به لیگ اروپا تبعید نشود، 
دست کم باید بازی امشب را از اینترمیالن ببرد. 2 شکست و یک برد، این 
تیم را فعال در لبه تبعید به لیگ اروپا قرار داده است. اینترمیالن در 5بازی 
آخر خود در نوکمپ شکست خورده و تنها یک گل به ثمر رسانده است.

   مصدومان قطعی اینتــر زیادند. بروزوویچ کــه در فیفادی 
مصدوم شــد، همچنــان از ترکیــب دور اســت. در غیاب او 
چالهان اوغلو به  اجبار در پست هافبک دفاعی بازی کرد و اتفاقا 
خوب هم بود و تک گل دیدار رفت را زد. در خط حمله لوکاکو 
مثل همیشــه مصدوم و غایب اســت و این بار حتی کوره آی 
آرژانتینی هم به دلیل آسیب دیدگی به بازی نرسیده است. 
الئوتارو مارتینس و ادین ژکــو تنها دارایی 
اینتزاگی در خط حملــه اینتر برای این 

بازی هستند.
   بوســکتس درصورت دریافت کارت 
زرد، بازی با بایرن را از دســت می دهد. او 
در بازی با سلتا برد شماره 334 خود را جشن 
گرفت و از این لحاظ تنها مسی در اللیگا از او 
باالتر است )384برد(. بوسکتس در 8بازی این فصل 
7کارت زرد گرفته که این خشن ترین نسخه بوسکتس در همه 

این سال ها محسوب می شود.
   ممکن است ژاوی امشب از روی دست آنچلوتی تقلب 
کند و تیم را با 4 هافبک به میدان بفرستد. شاید گاوی 
نقش والورده در رئال را به عنوان وینگر کاذب بازی کند. 
اگر در این بازی نشد، احتماال در ال کالسیکو یا در بازی 
بعدی مقابل بایرن مونیخ ژاوی از این فرمول استفاده خواهد 
کرد. ژاوی در تمرینات بر ســر بازیکنان غر می زد که چرا اجازه 
داده اند بازیکنان سلتا در نیمه دوم همه دوئل های تک به تک را ببرند. برای 

همین او می خواهد از تعداد مهاجمان کم کند.
   داور این بازی یعنی شیمون مارسینیاک یک بار دیگر مصاف بارسا و 
اینتر را ســوت زده بود که 2 تیم در فصل 19-2018 به تساوی یک-یک 
رسیده بودند. او داور همان دیدار تاریخی است که پاری سن ژرمن 4بر صفر 

بارسا را برد و البته در بازی برگشت کام بک خورد.
   اوضاع بایرن مونیخ در بوندس لیگا خوب نیست. اولی هوینس و اولیور 
کان از عملکرد ناگلزمان و سبک بازی تیم شدیدا ناراضی اند. اما این دلیل 
نمی شود بایرن رکوردش در بازی های بدون شکست در مراحل گروهی 
لیگ قهرمانان را ادامه ندهد و به 34بازی نرساند. دلیخت، گنبری و آلفونسو 
دیویس جدیدترین مصدومان تیم هستند. در ابتدای فصل هم گورتسکا 
و کومان مصدوم بودند و سپس نوبت مصدومیت شدید لوکاس ارناندس 
شد. کرونایی ها هم زیادند. 2هفته پیش نویر و گورتسکا کرونا گرفتند، هفته 
پیش کیمیش و توماس مولر و حاال جمال موسیاال. بونا سار هم مصدوم 

است که اهمیتی ندارد.

C
گروه

داور ال کالسیکو لو رفت؟
درحالی که بارســایی ها ادعا می کنند در این فصل 
از داوری ضربه خورده اند و داوران در مســابقات 
داخلی و اروپایی 8پنالتــی را برای آنها نگرفته  اند، 
یوفا به سروصدای آنها بی اعتنا بوده. پنالتی بارسا 
مقابل اینتر مسلم بود اما داور از آن چشم  پوشید. 
باشگاه بارسلونا می خواست داوران دیدار تیمش با 
اینتر محروم شوند اما یوفا قصد انجام چنین کاری 
را ندارد و به اسالوکو وینچیچ و پل فان بوکل در هفته 
چهارم لیگ قهرمانان اروپا هم قضاوت داده است. از 
طرفی، داور ال کالسیکوی یکشنبه آینده هم از سوی 
برخی منابع و رسانه های اسپانیایی لو رفته. خوسه 
ماریا ســانچس مارتینس، داور 39 ساله که پیش از 
این 5 بار ال کالسیکو را ســوت زده، یکی از نام های 
مطرح شده است. بارسا با قضاوت این داور 3 بازی را 
برده و 2 بازی را با شکست پشت سر گذاشته است.

برخی منابع هم گزارش داده اند که داوری ال کالسیکو 
به ریکاردو دی بورخوس بنگوئچا می رسد که این خبر 
صدای رئالی ها را درآورده. هواداران رئال مادرید معتقد 
بودند که رئیس اللیگا می خواهد صدای اعتراض بارسلونا 
را با انتخاب این داور بخواباند. او همان کســی است 
که یک بار در ال کالســیکو فقط به این دلیل که دست 
کریســتیانو رونالدو با او برخورد داشت، بالفاصله این 
بازیکن را اخراج کرد و رونالدو سپس 5جلسه محروم 
شــد. دی بورخوس 18 قضاوت برای بارسا در اللیگا 
داشته که حاصلش 16 برد، یک تساوی و یک شکست 
بوده و بــرای رئال مادرید نیز 15 قضاوت داشــته که 
نتیجه اش 11 برد، 3 تســاوی و یک شکست بوده است.

سا  ر با
پــس از 2 ســال رنــگ 

صدر جدول اللیــگا را دیده و در 
آستانه ال کالسیکوی چهارشنبه عصر 
نمی خواهد این رتبــه را به رئال مادرید 
واگذار کنــد. برای همیــن ممکن 

است در بازی امشب ریسکی 
بــازی نکنــد.

لواندوفسکی 
هم تا پیش از بازی با سلتا 

در 6 دیدار پیاپی در اللیگا گل 
زده بود که ایــن هم یک رکورد در 
اللیگا محسوب می شود اما این 

روند باالخره قطع شــد.

اینتر 
در 5بــازی خــارج 

از خانــه اخیــرش در 
3 مسابقه، 3گل یا بیشتر 

دریافت کرده است.

در 
15بــازی رودررو 

بین 2 تیم، 8بار بارسا برده 
و 3 بار اینتر برنده از زمین 

خارج شــده اســت.
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مدیر فنی رفت

فصل سرد

بدون تماشاگر، بدون میزبانی

زیر حلقه
افشین رضاپور | کارشناس بسکتبال 

جدول 8610
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افقی:
1 - دوست - ایالتی در آمریکا - 

گل ته حوض
2 - تقویم - فیلســوف چینی 
عصر باســتان که او را سقراط 

چین می نامند
3 - خاندان - اعالن - گندمگون 

- پوشاک ستور
4 - آن سوی ســقف - محل 
هنرنمایــی دلقک - شــاعر 

مراغه ای 
5 - جنبش و فعالیت داشــتن 
- ســقف فروریخته - شهری 

در یونان
6 - بیماری کم خونی - بیماری 
ناشی از تجمع اسید اوریک در 
خون - نوعی چین مخصوص 

دامن
7 - از مراکز خدمات درمانی - 

موضوع فیلم - نخست
8 – به شمار آمده -  ساز بادی 

بلوچستان
9 - مقعر - ورزش توپ و راکت 

- نوازنده
10 - حامله - یــار همایون - 

جانور تک سلولی
11 – روایت کننده - نامه کوتاه 

- بلبل
12 - خوراکــی از تخم مرغ - 

روحانی یهودی - سرزنش
13 - مقابــل روز - واحــد 

شــمارش قنات - بخشــی از 
دستگاه گوارش - نت اول

14 - سرمایه اندک - متدین
15 - جرقه آتش - اسبابی برای 
تعیین وزن هــوا - واحد طول 

انگلیسی
  

عمودی:
1 - علم شمارش - نوآوری - 

طالی قالبی
2 - از کمر به باال - داســتانی 
نوشــته هوشــنگ مــرادی 

کرمانی
3 - پهلــوان - از نوازنــدگان 
برجســته نی در موســیقی 

ایرانی - مساوی
4 - ســازه - بادهــا - بنایی 
تجاری در بازارهای ســنتی 

و قدیمی
5 - آلت نشانه روی در اسلحه 

- روئیدن - مفتول
6 - نوعی کاغذ نامرغوب - گاز 

نجیب سبک - یار ژولیت
7 - زین و برگ اسب - سبزوار 

قدیم - به هوش باش
8 - مخفــف اینک - مســیر 
مسابقه اسب دوانی - دستگاه 
تقویت کننده شنوایی - معاون 

هیتلر
9 - از گناهــان کبیره - رنگ 
ســیاه - به پارچه می زنند تا 

براق شود
10 - عنان - هیأت منصفه - کجاوه
11 - کشتی ژاپنی - عرض - اهل هند

12 - بانشاط - بدگو - نوشین
13 - قــدم یکپا - پهنه آبی شــرق 

انگلستان - بله روسی
14 - ورزشــی برای دفاع از خود - 

لحظه حساس
15 - ذریــه - وســترنی ســاخته 
ویلیــام وایلر با بازی گــری کوپر - 

15درختچه ای همیشه سبز

خنزوراتيكهشعر
تاوماهناختارطاخ
مفوتيفدهدهيس
رعقماسنايرادا
وشورفمنمنوير

زينيتشاتهزن
گوگونيمشيوگوه
ازانردلنلكاو
رياتهاگانيقلت
يوانالودادن
هتمهيامينعيش
يياجرسامتاماك
ااهمقلهرطقلي
هتخانشانييادخهب
ورينروتانسايا

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4319
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

281597634
973146852
645832791
597321486
426958317
318674925
864219573
159763248
732485169

متوسط

 7    1    
2 5    9   3
  4  2   6  
 8 7   4    
6        2
   5   6 3  
 1   3  5   
4   9    8 6
   8    4  547618329

693524187
182973564
728146953
914835276
356297418
431762895
879451632
265389741

ساده

متوسط

873641295
256789413
194325768
387264951
645193872
921578634
718436529
432957186
569812347

سخت

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

ساده

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

امین اسماعیل نژاد دیروز حرف هایی زد که چندان خوشایند والیبال نبود. او در لیگ ملت ها چهره 
شد و به گفته خودش چند پیشنهاد خوب از تیم های اروپایی داشت اما به خاطر سربازی فرصت 
بازی کردن در لیگ های معتبر را از دســت داد و حاال باید در لیگ ایران بازی کند. پاس گرگان 
تنها تیم نظامی حاضر در لیگ است و طبق روال اســماعیل نژاد این فصل باید پیراهن این تیم 
را بپوشد، اما او می گوید مفت بازی نمی کند. بازیکنان تیم های نظامی سرباز هستند، قراردادی 
ندارند و پولی هم نمی گیرنــد. روزهایی که لیگ  ملت ها جریان داشــت، صحبت از این بود که 
فدراسیون رایزنی می کند تا سربازی اسماعیل نژاد زودتر از زمان موعود به پایان برسد و او بتواند 
لژیونر شود. این صحبت ها تا بعد از مسابقات قهرمانی جهان ادامه داشت و اسماعیل نژاد با انتشار 
استوری اینستاگرام از رفتن به پادگان نوشت و به نوعی به عملکرد فدراسیون معترض شد. چند 
روز بعد خبر دیگری منتشر شد  مبنی بر اینکه این بازیکن این فصل با پیکان قرارداد می بندد. این 
اتفاق نیفتاد و آخرین خبر این بود که او راهی غیر از بازی با پاس ندارد ولی صحبت های دیروز 
اسماعیل نژاد با ورزش 3 نشان می دهد که او رفتن به پادگان را به بازی با پاس ترجیح می دهد: 
»فدراسیون هر تصمیمی بگیرد، مجبورم آن را عملی کنم ولی اگر قطعی شد که باید به پاس گرگان 
بروم، لباس نظامی می پوشم و به خدمت می روم. من نمی توانم در تیمی باشم که به زور آنجا هستم، 

من نمی توانم آنجا کار کنم.« مسئله بعدی او مالی است: »جوان هستم و مثل آقا سعید معروف و 
آقا سیدمحمد موسوی نیستم که آخر راه باشم و بگویم پولم را از والیبال درآورده ام و اشکال ندارد، 
یک سال هم همینطوری برای پاس مفت بازی می کنم. من منبع درآمد دیگری ندارم و اگر االن 

ورزش نکنم، باید بقالی یا مسافرکشی کنم.« 
اسماعیل نژاد نخستین بازیکن سرباز تیم ملی نیست. پیش از او بازیکنان زیادی در والیبال و 
رشته های دیگر دوران سربازی شان را در تیم های نظامی گذرانده اند و به قول خود او مفت بازی 
کرده اند؛ بازیکنانی که تعداد زیادی از آنها خیلی بزرگ تر از ستاره این روزهای والیبال بوده اند. 
اسماعیل نژاد می گوید برای تیم ملی از وقت و خانواده اش گذشته و فدراسیون برای جبران باید 
شرایط حضور او در تیم دیگری غیر از پاس را فراهم کند ولی به این نکته توجه ندارد که در ازای 
این وقت و دوری از خانواده، چیزهای دیگری نصیب او شده است. قبل از لیگ ملت ها چند نفر 
او را می شناختند؟ اگر او به تیم ملی دعوت نمی شد، باز هم می گفت نمی تواند زوری برای پاس 
بازی کند یا اینکه ترجیح می داد به جای پادگان، والیبال بازی کند؟ به نظر می رسد در این قضیه 
برخی از اعضای فدراسیون هم مقصر باشند؛ افرادی که وعده هایی به اسماعیل نژاد داده اند که 

عملی شدن آنها تقریبا غیرممکن است.

شهرداری گرگان شــرایط خوبی ندارد. قهرمان فصل گذشته 
لیگ برتر بسکتبال در 4هفته اول این فصل نتوانسته میزبان 
باشد. طبق برنامه، 3بازی این تیم باید در گرگان برگزار می شد؛ 
یک بازی لغو شد و در 2بازی هم تهران میزبان بود. در این 3بازی 
گرگانی ها آویژه صنعت مشهد و توفارقان آذرشهر را شکست 
دادند، ولی در تهران به مهرام باختند. طبق اعالم فدراسیون، 
مسابقاتی می توانند تماشاگر داشته باشند که مجوزهای الزم را 
بگیرند. شورای تامین گرگان نه تنها اجازه ورود تماشاگران را به 
سالن نداده است که موافق برگزاری بازی ها در این شهر نیست. 
هواداران شهرداری گرگان، مسئوالن باشگاه را مقصر می دانند و 
معتقدند که آنها باید برای گرفتن مجوزها رایزنی های بیشتری 
انجام دهند. آنها این اتفاقات را به ضــرر تیم می دانند و حتی 
شکست تیم مقابل مهرام را هم به این اتفاق ربط می دهند. با این 
حال مهران حاتمی، سرمربی شهرداری به همشهری می گوید: 

شکست تیم به  خاطر مشکالت خود تیم بوده است.

  تصمیماتی که در لیگ گرفته شده بیشتر 
از همه به تیم شما آســیب زده. اگر در بازی با مهرام، 

گرگان میزبان بود، باز هم تیم می باخت؟
درست است، اتفاقاتی که افتاده به نفع تیم ما نیست. شرایط 
میزبانی برای تیم ما وجود ندارد، اما دلیل باخت تیم ما مسایل 

دیگری اســت. ما تمرینات را دیر شــروع کردیم و به خاطر 
همین بازیکنان از شرایط آرمانی دور هستند.

  قبول دارید که خوب بازی نکردید؟
بله. ما خوب نبودیم. ضمن اینکه 2 نفر از بهترین بازیکنان ما هم 
مصدوم بودند. محمد جمشیدی در 3-4دقیقه اول بازی آسیب 

دید و شرایط این را که بتواند به بازی برگردد، نداشت و 
در ادامه بازی نتوانستیم از او استفاده کنیم. پری پتی 

هم مصدوم است و قصد نداشتیم از او استفاده کنیم، 
ولی خودش خواســت در دقایقی از بازی در زمین 

باشد. او از شرایط آرمانی اش دور بود. در کل، 
تیم شرایط ایده آلی نداشت. امیدوارم 

درآینده بهتر شویم.

هــواداران    
شــاکی اند که چــرا تیم 
نمی تواند میزبان باشــد. 
این باخــت را هم به همین 

موضوع ربط داده اند.
نه. بیشتر مشــکل ما آماده نبودن 

تیم است.

  چرا با میزبانی تیم شما 
موافقت نمی شود.

نمی دانم. در این مســایل دخالت نمی کنم. 
بعضی از مســایل دســت کادر فنی نیست. 

فدراسیون شــرایطی دارد که ما باید تمکین 
کنیم.

  قرار بود بازی با مهرام بدون تماشاگر 
باشد ولی این بازی تماشاگر داشت. شما به این 

موضوع معترض نشدید؟
من نمی دانــم قانون برگــزاری بازی ها بدون 
تماشــاگر از کجا آمده. مســابقه برای 
تماشاگر است. هر بازی باید تماشاگر 
داشته باشد. حتی اگر شده فقط تعداد 

کمی را راه بدهند.

  در ایــن 4هفتــه 
کیفیت لیگ راضی کننده بوده؟

لیگ خیلی خوب است. همه تیم ها 
خوب هســتند و بازی های خوبی هم 

انجام می دهند.

به مصدومان باختیم 
هواداران تیم بسکتبال شهرداری گرگان محرومیت تیم از میزبانی را دلیل شکست به مهرام 

می دانند ولی مهران حاتمی، سرمربی تیم حرف دیگری دارد 

گردوخاک  
والیبالیست 
سرباز!

همکاری محسن صادق زاده با فدراسیون بسکتبال پایان یافت. 
صادق زاده مقیم آمریکاســت و در کاپ آســیا 2022به عنوان 
مدیر فنی روی نیمکت تیم ملی نشست. روزهای گذشته شایعه 
به کارگیری یکی از مربیان اســلونیایی در تیم ملی قوت گرفت و 
بحث پایان همکاری صادق زاده با فدراســیون را پررنگ تر کرد. 
سعید ارمغانی، سرمربی تیم ملی و مقیم مجارستان کار مذاکره 
با این مربی خارجی را بر عهده دارد. ارمغانی و صادق زاده در جام 
باشگاه های 2013آسیا مدیر فنی و سرمربی تیم فوالد ماهان بودند 
که قهرمان شدند. این همکاری با آمدن جواد داوری به فدراسیون 
از نو پا گرفت، اما صادق زاده در شرایط فعلی ترجیح داد کنار بکشد.

 لیگ برتر مردان نه تماشاگر دارد و نه پخش تلویزیونی. بسکتبالی ها 
سال های گذشته از طریق شــبکه مجازی این بازی ها را دنبال 
می کردند که حاال این فرصت هم فعال از بین رفته اســت. گروه 
آمارگیران نیز در ســالن ها حضور ندارند چون آماری منتشــر 
نمی شود. در این شرایط مسابقات در سکوت و بی خبری رسانه ای 
برگزار می شود. لیگ برتر زنان هم که قرار بود از اواخر این ماه آغاز 
شود، به آبان موکول شد. در لیگ دسته اول هنوز شاهد جابه جایی 
تیم ها هستیم، درحالی که مســابقات از 26مهر آغاز می شود. در 
چنین اوضاعی صدای حامیان مالی درآمده چون سرمایه گذاری 

آنها دیده نمی شود و ادامه این رویه به لیگ ها آسیب می زند.

در 4 هفته ای که از لیگ برتر بسکتبال گذشته، بازی ها تماشاگری 
نداشته و حتی تیم شهرداری گرگان نتوانسته میزبان بازی هایش 
باشد، اما جواد داوری، رئیس فدراسیون بسکتبال به رسانه ها گفته 
با رفت و برگشت شدن مسابقات شور و هیاهو به بسکتبال برگشته! 
هواداران شهرداری در فضای مجازی معترضند که چرا فدراسیون، 
میزبانی را از تیم و شهرشان گرفته و از مسئوالن تیم خواسته اند هر 
جور شده بازی ها در گرگان برگزار شود. شهرداری در بازی قبلی 
باید در شهرش از مهرام میزبانی می کرد، اما با تصمیم فدراسیون 
بازی در تهران برگزار شــد و به این تیم باخت. هواداران گرگانی 
خطاب به مسئوالن تیم تأکید کرده اند چنانچه فدراسیون بار دیگر 

با میزبانی آنها موافقت نکند، از لیگ کناره گیری می کنند.
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 منظور 
در استانبول 

حســام منظور این روزها 
 بــرای بــازی در ســریال

امنیتی- جاسوســی »ضد« 
یا »دیگران« بــه کارگردانی 
ابراهیم شیبانی در استانبول 
است. به گزارش همشهری، 
ســریال امنیتی »ضد« که با 
نام »دیگران« هم شــناخته 
می شــود این ایام، آخرین 
روزهای تصویربرداری را به 
کارگردانی ابراهیم شیبانی 
سپری می کند و گروه برای 
ضبط برخی از سکانس ها به 

ترکیه رفته اند.
آنها اکنون در شهر استانبول 
بخش هایی از این سریال را 
ضبط می کنند و قرار اســت 
تا آخر این هفته بــه ایران 
بازگردند. این ســریال قرار 
است در ۳۰ قسمت به تولید 
و تدوین برسد و سیمافیلم با 
آماده شدن آن را برای پخش 
از یکی از شبکه های سیما در 
کنداکتور قرار خواهد داد که 
احتماالً به پایان پاییز خواهد 
رسید. این ســریال فضایی 
جاسوســی دارد در بستر 
قصه خود به جریان نفوذ نیز 
می پردازد. بهاره کیان افشار، 
حسام منظور، اکبر زنجانپور، 
ســعید چنگیزیان، مرتضی 
علی آبــادی، آرش ظلی پور، 
مرتضی اســماعیل کاشی و 
یک بازیگر زن از کشور ترکیه 
گروه بازیگران اصلی سریال را 

تشکیل می دهند.
همچنین محمدعلی نجفی، 
شهره سلطانی، نفیسه زارع، 
ماهان رضایی، علی غابشی 
و محمدرضا هاتفی ســایر 
بازیگران این سریال هستند.

تهیه کنندگی این سریال را 
علیرضا جاللی برعهده دارد.

 عزتی»کت 
چرمی« می پوشد 

جواد عزتی بــرای بازی در 
فیلم سینمایی »کت چرمی« 
بــه کارگردانی حســین 
میرزامحمدی که 2روز پیش 
کلید خورد، جلوی دوربین 
می رود. به گزارش خبرنگار 
مهر، فیلم ســینمایی »کت 
چرمــی« بــه کارگردانی 
حســین میرزامحمدی و 
تهیه کنندگی کامران حجازی 
روز یکشــنبه ۱۷مهرماه در 

تهران کلید خورد.
در این فیلم سینمایی جواد 
عزتی به عنوان بازیگر حضور 
دارد. ایــن دومین همکاری 
عزتی و حجــازی به عنوان 
تهیه کننده و بازیگر به شمار 
می رود؛ این دو پیش از این در 
فیلم سینمایی »مرد بازنده« 
به کارگردانی محمدحسین 

مهدویان همکاری داشتند.

 دهقان 
در فیلم  

شهیدبروجردی  

بازیگر پرکار دهه 6۰ که بیشتر 
او را بــا بــازی در فیلم های 
به خاطــر  دفاع مقــدس 
می آوریم، بــه زودی مقابل 
دوربین »غریــب« خواهد 
رفت؛ فیلمی کــه به زندگی 
شهید بروجردی می پردازد. 
جعفر دهقان به تسنیم گفت: 
»قرار اســت به زودی مقابل 
دوربین محمدحسین لطیفی 
برای فیلم »غریــب« قرار 
بگیرم. پیشنهادهای دیگری 
داشــته ام و احتمال دارد در 
سریال »سلمان فارسی« داوود 
میرباقری هم بازی کنم. هنوز 
از سریال حضرت موسی)ع( 
با من صحبتی نشده است.« 
دهقان دربــاره گالیه برخی 
از هنرمندان پیشکســوت 
نســبت به کم رنگ شدن و 
عزلت نشــینی،  اصطالحًا 
تأکید کرد: واقعًا متأسفم که 
برخی فقط  ســراغ یک عده 
رفته اند و از این همه اصالت 
و هنرنمایی پیشکسوتان ما 
غافل شده اند. واقعًا پا به سن 
گذاشتن دلیل بر ناتوانی بازیگر 
نیست. اتفاقًا تجربه هنرمند 
هرچه بیشتر باشد به شکوه 
هنرنمایی اش و استفاده بهتر 
مخاطب کمــک می کند. به 
این بازیگران پیشکســوت 
پیشنهادهای زیادی می شود 
منتها فیلمنامه ها و نقش ها در 

 شأن این بزرگان نیست. 

 لوکس مثل یار مهربان
افزایش 38درصدی قیمت کتاب نسبت به سال گذشته 

قیمت کتاب در ماه های اخیر چنان باال رفته 

که دیگر نمی توان از لزوم انس با یار مهربان کتاب
ســخن گفت. یار مهربان این روزها شــبیه 
کاالیی لوکس و دور از دسترِس اغلب اقشار جامعه شده که در 
میان مشکالت ریز و درشت زندگی کسی توان و حوصله کشیدن 
ناز گرانش را ندارد. کتاب هایی کم برگ و کم قطر با قیمت هایی 
درشــت و صفرهای متعدد هوس مطالعه را از سر همین قشر 
محدود کتابخوان هم می اندازد. دیگر گفتن ندارد که کســی 
جرأت نمی کند ســر وقت کتاب های پربرگ و قطور برود که 
قیمت های شان برق از سر آدم می پَراند. برای نمونه، اگر کسی 
بخواهد دیوان یکی از شعرای کالسیک نامدار یا یکی از متون 
کهن همچون »تاریخ بیهقی«، »تاریخ جهانگشای جوینی« یا 

»تاریخ بلعمی« را تهیه کند، باید چند ماه برنامه ریزی 
کند و میان تأمین نیازهای مختلفش دست به 

انتخاب بزند تا شــاید باالخره بتواند کتاب 
مورد نظرش را بخــرد. حتی کتاب های 
داستان هم که طرفداران بیشتری میان 
کتابخوانان دارند، قیمت های شان رشد 
چشمگیری داشــته و این قیمت ها کام 
عالقه مندان به ُرمان را حسابی تلخ کرده 

است. البته اســتثنا هایی هم در این میان 
وجود دارد. در این گزارش نگاهی به وضعیت 

بازار کتاب و همین استثناءها داشته ایم.

۳8درصد گران تر از سال قبل
قیمت کتاب و ســایر ملزومات چاپ و نشــر کتاب مدام باالتر 
می رود و ناشران چاره ای جز باال بردن قیمت پشت جلد کتاب ها 
برای برآمدن از پس هزینه انتشــار کتاب ندارنــد. البته چند 
ناشری در بازار هستند که از ســال ها پیش، با بهانه و بی بهانه، 
کتاب هایشان از عرف بازار گران تر بود و دیگر این روزها برای 
گرانی کتاب های شان کلی دلیل پشت سر هم ردیف می کنند. 
اینطور که ایسنا گزارش داده، در شهریور، با وجود حدود یک 
درصد کاهش نشر کتاب نسبت به زمان مشابه سال قبل، بیش 

از ۹هزار عنوان کتاب منتشر شــدند که حدود 5  هزار عنوان از 
آنها چاپ اول بوده اند. این البته در حالی است که در مدت یک 
سال، کتاب 38درصد گران تر شده اســت. آمار نشر کتاب در 
شهریورماه ۱۴۰۱ )که توسط خانه کتاب و ادبیات ایران منتشر 
شده( نشان می دهد در این ماه ۹هزار و 83 عنوان کتاب با یک 
درصد کاهش نســبت به سال ۱۴۰۰ منتشــر شده است. این 
درحالی است که از این مقدار هزار و ۲۱۷ عنوان کتاب کودک و 
نوجوان بوده اند که میزان آنها نسبت به زمان مشابه سال قبل، 
پنج درصد کاهش داشته اســت. این در حالی است که همین 
آمار مقایســه ای برای کتاب های کمک آموزشــی با کاهشی 

3۱درصدی همراه بوده است.
همچنین میانگین شــمارگان برای آثار منتشرشده، ۱/۰۹۰ 
و میانگیــن قیمت، 8۷5هزار و 3۱۴ بوده اســت که 
بر این اســاس، شــمارگان و قیمت نسبت به 
سال قبل، به ترتیب ۴ و 38 درصد افزایش 
داشته اند. از شمار کتاب های منتشرشده 
در ماه گذشــته، کلیات: ۹۱، فلسفه و 
روانشناســی: ۶۰۱، دین: 8۲۲، علوم 
اجتماعی: ۱، ۱۲5، زبــان: ۱۷۴، علوم 
طبیعی و ریاضیــات ۱۴3، علوم عملی: 
۱/۱۱3، هنــر: 338، ادبیــات: /، تاریخ و 
جغرافیا: ۴۲۱، کمک درسی: ۱/۲53 و کودک 
و نوجوان: ۱/۲۱۷ بوده است. این درحالی است که 
از میان کتاب های ادبی، ۱/۲۴8 عنوان، تألیف و 53۷ عنوان 
ترجمه بوده اند. از میان کلیه آثار ادبی منتشرشده در شهریور 
نیز ۱/۱۹۹ عنوان چاپ اول و 58۶ عنوان تجدید چاپ بوده اند. 
حتی همین آمارها نشان می دهد که میزان انتشار کتاب های 
حوزه ادبیات، نســبت به زمان مشابه ســال گذشته 5 درصد 
افزایش داشته اســت. آمارهای شــهریورماه همچنین نشان 
می دهد که ۶۴درصد از کتاب های چاپ اول در تهران، ۶درصد 

در قم، 5 درصد خراسان رضوی و اصفهان و ۲ 
درصد در آذربایجان شرقی، مازندران، گیالن 

و البرز منتشر شده اند.

 ۲هفته بلیت نیم بها
تخفیف 5۰ درصدی برای افزایش 

مخاطبان سینما

 وضعیت نگران کننده گیشه سینماها که از ابتدای 
سال یکی از چالش های مدیران و دست اندرکاران 
سینمای ایران بوده  با رخدادهای اخیر نگران کننده تر 
هم شده است. تصمیم شورای صنفی نمایش مبنی 
بر شــناور کردن قیمت بلیت ســینما تا حدودی 
وضعیت را تغییر داد، ولی در چند هفته اخیر شاهد 
ریزش مجدد تماشاگران بودیم و حاال قرار است به 
مدت ۲ هفته بلیت ســینماها نیم بها شود. شورای 
راهبردی اکران همزمان بــا ایام ربیع االول و مقارن 
با برگزاری جشن های »مهر ســینمای ایران« در 
استان های مختلف کشور مصوب کرد، سینماهای 
کشور به مدت ۲هفته نیم بها شــوند. چهاردهمین 
جلســه شــورای راهبردی اکران با حضور محمد 
خزاعی، رئیس سازمان سینمایی عصر روز دوشنبه 
۱8 مهرماه در سالن نمایش و جلسات شهیدآوینی 
سازمان ســینمایی برگزار شــد. در چهاردهمین 
جلسه شورای راهبردی اکران، پیرامون شناسایی 
راهکارهــای مختلف بــرای تداوم رونــق و کمک 
به اقتصاد ســینما، توســعه تعامالت با تلویزیون و 
شهرداری برای گسترش بسترهای تبلیغاتی فیلم ها 
و تدبیر شورای صنفی در چینش جدول اکران فیلم 
و... بحث و بررسی شــد. در این جلسه مصوب شد 
برای تقویت چرخه اکران فیلم ها ضمن بهره گیری از 
ظرفیت های تبلیغاتی تلویزیونی و تبلیغات شهری، 
همراه با جشن مهر ســینمای ایران در استان ها و 
مناطق مختلف کشور، ســینماها به صورت نیم بها 
پذیرای عالقه مندان باشــند. غالمرضا موســوی، 
منوچهر شاهسواری، حبیب ایل بیگی، محمدقاصد 
اشرفی، علی ســرتیپی، روح اهلل ســهرابی، هاشم 
 میرزاخانی، محمدحســین جعفریان، محمدرضا 
فرجی، علیرضا اسماعیلی و محمد احمدی و یزدان 

عشیری از حاضران این جلسه بودند.

سومین پوآرو 
کنت برانا برای ســومین بار نقش هرکول پوآرو 
را بازی می کند. به گزارش ورایتی، یک بار دیگر 
فیلمی از هرکول پوآرو با بــازی کنت برانا راهی 
پرده های نقره ای می شود. استودیوی قرن بیستم 
اعالم کرد کنت برانا برای سومین بار سراغ فیلمی 
با اقتباس از یکی از داستان های آگاتا کریستی 

می رود.
این فیلم با عنوان »تسخیر شده در ونیز« ساخته 
می شود و تینا فی، جیمی دورنان و میشل یو از 
دیگر بازیگران آن خواهند بود. در این فیلم عالوه 
بر کارگردانی، بار دیگر کنت برانا در نقش هرکول 
پوآرو ظاهر می شود. کایل آلن، کامیل اتین، جود 
هیل، علی خان و اما الیرد نیز دیگر گروه بازیگران 
فیلم را تشــکیل می دهند. داستان فیلم در ونیز 
پس از جنگ جهانی دوم رخ می دهد و معمایی 
دیگر را با حضور کارآگاه مشهور داستانی تصویر 
می کند. در این فیلم پوآرو که اکنون بازنشسته 
شده و در تبعیدی خودخواسته زندگی می کند، 
با اکراه در یک مهمانی در قصری جن زده حضور 
می یابد و قتل یکــی از مهمانان بار دیگر موجب 
می شود تا وی دست به کار شــود و گره گشایی 
کند. گروهی که در کار ساختن ۲فیلم قبلی یعنی 
»قتل در قطار سریع السیر شرق« در سال۲۰۱۷ 
و »مرگ روی نیل« ۲۰۲۲ بودند، در سومین فیلم 
نیز با برانا همکاری می کننــد که این به معنای 
حضور مایــکل گرین برای نوشــتن فیلمنامه و 
جودی هافلند برای تهیه کنندگی اســت. تولید 
این فیلم از ماه آینده آغاز می شــود و استودیو 
پاینوود لندن و ونیز از لوکیشن های فیلم خواهند 

بود. این فیلم سال آینده اکران می شود.

بــدون نمایــش فیلم های 

جدید، فستیوال بین المللی سینما
فیلم های کودکان و نوجوانان 
امســال با بحــران کمبــود فیلم مناســب 

روبه روست.
به گزارش همشــهری، »فیلــم چندانی برای 
فســتیوال کودک وجود نــدارد.« این عبارت 
کلیدی  جلســات هم اندیشــی ای بود که در 

ماه های اخیر در بنیاد سینمایی فارابی برگزار 
شــد؛ جلســاتی درباره جشــنواره فیلم های 
کودکان و نوجوانان کــه کمتر از یک ماه دیگر 
ســی وپنجمین دوره اش برگــزار می شــود؛ 
جشــنواره ای بدون بخش رقابتــی و احتماال 
بدون نمایش فیلم هــای جدید. علتش همان 
جمله اول این گــزارش اســت. آن قدر فیلم 
مناســب مخاطب کــودک و نوجــوان وجود 

ندارد که بشود جشنواره را رقابتی برگزار کرد. 
در ماه های گذشــته جلســات هم اندیشی با 
محوریت بررسی وضعیت جشنواره فیلم کودک 
و نوجوان در بنیاد ســینمایی فارابی با حضور 
جمعیتی از فعاالن این حــوزه برگزار و درباره 
چگونگی برپایی این رویداد بحث شــد. یکی 
از نکات مهم درباره جشــنواره فیلم کودکان 
و نوجوانان بررسی دوســاالنه شدن آن بوده؛ 
چرا که ســینمای کودک بعد از دوران کرونا 
و ادامه رکورد در گیشــه ســینماها که هنوز 
به روزهای پیش از شــیوع کرونا بازنگشــته 
و نیز بــا ناآرامی های اخیر کــه افت مخاطب 
را در پی داشــته، بیــش از دیگــر حوزه های 
ســینمایی تحت تأثیر قرار گرفته و فعالیت در 
 تولید و پخش سینمای کودک به چالشی مهم
 بدل شده اســت.  برخی خبرها و نیز بررسی 
پروانه های صادر شده در شورای پروانه ساخت ، 
حاکی از این است که تقاضاهای چندانی برای 
ســاخت فیلم کودک در ماه هــای اخیر ارائه 
نشده و درواقع دست سینمای کودک بیش از 
گذشته خالی شده؛ این مسئله زمانی جدی تر 
می شود که به یاد آوریم پیش تر بنیاد سینمایی 
فارابی تنها متولی جدی در ســینمای کودک 
شناخته می شد، اما در دوران مدیریتی جدید 
ماموریت های بیشتری در عرصه تولید به این 
بنیاد سپرده شده؛ ازجمله تولید فیلم های اول، 

انقالبی، ارزشی، فاخر و دفاع مقدسی. تمام اینها 
در حالی است که ســینماگران فعال در حوزه 
کودک بر این باورند که با توجه به شرایط اکران 
و کاهش مخاطب، ساخت فیلم برای کودکان 
و نوجوانان به حمایت جــدی دولت نیاز دارد؛ 
چون بخش خصوصی با این وضعیت گیشــه و 
هزینه های زیاد تولید، توان حضور مداوم را ندارد 
و کم کم از تولید برای ســینمای کودک فراری 
می شود. اینکه جشنواره امســال دقیقا شامل 
چه بخش هایی اســت هنوز مشخص نیست؛ 
چون اطالع رســانی چندانی درباره جشنواره 
سی وپنجم، صورت نگرفته است؛ جشنواره ای 
که عده ای از کارشناســان معتقــد بودند بهتر 
است امسال برگزار نشود، ولی در نهایت فارابی 
سی وپنجمین جشــنواره فیلم های کودکان و 
نوجوانان را در تقویم امســالش قرار داد. تا این 
جای کار، انتشار فراخوان المپیاد دانش آموزی 

مهم ترین اتفاق رسانه ای شده درباره جشنواره 
امســال بوده اســت؛ جشــنواره ای که بدون 
بخش های مختلف رقابتی و صرفا با بخش های 
جنبی برگزار می شــود که این هم در نوع خود 
اتفاق جالب توجهی اســت. اینطور که ایســنا 
خبر داده در کنار ششمین المپیاد فیلمسازی 
نوجوانان کشــور که نهم مهرماه فراخوان آن 
منتشر شد، ســی و پنجمین جشــنواره فیلم 
کودک و نوجوان نیز با تفاوت هایی نســبت به 
گذشته برگزار خواهد شد. دست اندرکاران بنیاد 
ســینمایی فارابی درصدد هستند تا افتتاحیه، 
بخش های جنبی و کارگاهی جشنواره برگزار 
شــود، اما با توجه به تعداد کم فیلم های تولید 
شــده و تأکیدی که پیش تر بر کیفیت فیلم ها 

شــده بود، بخــش رقابتی و 
نمایش فیلم ها ســال آینده 

برگزار خواهد شد.

جشنواره سی وپنجم؛ بدون رقابت 

کیفیت فیلم ها را فدای فستیوال نکردیم
دلیل غیررقابتی برگزار شدن جشنواره امسال، کمبود فیلم مناسب است، ولی ظاهراً 
این به معنای ساخته نشدن فیلم کودک نیست. چندی پیش سیدمهدی جوادی، 
مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و دبیر سی  وپنجمین جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان گفته بود: امسال که در حال بررسی شرایط و مقتضیات برگزاری 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان بودیم، مصمم تر شدیم که به هیچ 
عنوان، کیفیت آثار تولیدی حوزه کودک را فدای زمانبندی جشنواره ای نکنیم. هم 
برگزاری جشنواره مهم است و هم کیفیت آثار حاضر در جشنواره؛ البته با فراگیری 

ویروس کرونا، تولیدات در عرصه کودک و نوجوان هم نحیف تر شد.

مکث

کتاب های ارزان برنده نوبل
 خانم آنی اِرنو 82فرانسوی که چند روز پیش برنده نوبل ادبیات 2۰22شد، چندین کتابش به فارسی ترجمه 
شده است. ارنو نویسنده ای است که رژیم غاصب صهیونیستی را دولتی آپارتاید خوانده و حامی جنبش 
بایکوت، عدم سرمایه گذاری و تحریم اسرائیل )BDS( است. آرنو بر این اعتقاد است که اسرائیل قدرتی 
استعمارگر و فلسطین استعمار شده است. از خانم آرنو کتاب های »جایگاه« و »دختر دیگر« را انتشارات 
 www.hamshahrimarket.com همشهری در سال ۱۳92به فارسی برگردانده است. اگر سری به نشانی
بزنید، هر دو این کتاب ها را به قمیت هر جلد ۱5هزار تومان می توانید سفارش دهید. معموال بعد از اینکه 
نویسنده ای برنده جایزه نوبل می شود، آثارش در بازار ارزش بیشتری پیدا می کند و ناشران سعی می کنند 
سهمی از شهرتی که نوبل برای نویسنده به ارمغان آورده کسب کنند. با این حال، این اتفاق درباره خانم آرنو 
هنوز نیفتاده و باید منتظر تجدید چاپ آثار وی یا انتشار تازه ای از او باشیم. کتاب »یک زن«، اثر دیگر ارنو با 
ترجمه سمانه رودبارمحمدی از انتشارات علمی فرهنگی، هم قیمتش تنها ۱۰هزار تومان است. این کتاب هم 
هنوز در بازار و سایت های فروش آنالین پیدا می شود. اما از آنجا که اغلب کتاب های ترجمه شده این نویسنده 

فرانسوی چاپ تمام شده، باید انتظار داشت که چاپ های تازه آثار وی با قیمت هایی گران وارد بازار شود.

مکث
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 جبهه او را 
عاشق خود کرده بود

 پای صحبت های مادر شهید غواص
 جواد شاعری که در کربالی5  آسمانی شد

 فتنه اعتقادی
مشروطه اقتصادی

مقایسه ای تاریخی در باب »مشروطه 
سیاسی« و »مشروطه اقتصادی«

 اکران 
در کوچه بن بست

برای دست کم ۷۰ درصد  فیلم های آماده نمایش، 
امکانی  برای اکران عمومی وجود ندارد
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 امیر سرتیپ کیومرث حیدری
فرمانده نیروی زمینی ارتش

دفاع مقــدس، بزرگ تـــــرین دانشــگاه 
انسان ســازی و معرفت افزایــی بــود. 
همــه مــا از آن دوران درس هــای بــزرگ و 
ارزشــمندی گرفتیــم. دفاع مقــدس به ما 
درس ایثــار، ادب، انســانیت، شــرافت، 
دشمن شناســی، خودبــاوری و اقتــدار 
آموخت. مهم ترین رمز پیــروزی در دوران 
دفاع مقدس اتحاد، همدلی و همبستگی 
ملت به ویژه نیروهای مسلح بود. حقیقتا 
دفاع مقــدس نخســتین میــدان و عرصه 
تجلــی بــرادری ارتــش و ســپاه پاســداران 
انقالب اسالمی است و امروز نیز دشمنان 
ما بیشــترین ضربه را از این پیوند و اتحاد 

مبارک خورده اند. ایسنا

نوجوانی، جواد به عشــق همنشــینی با پدربزرگ 
تابســتان ها در کنــار او ســر می کــرد و در فصل 
انگورچینی عصای دستش می شد. شناسنامه اش 
تنها 16سال را نشان می داد، اما منش و معرفت اش 
خیلی بیشتر از اینها بود. این روزهای جواد مصادف 
شد با تظاهرات های ضد رژیم پهلوی. با بچه های محله 
امامزاده حسن و آذری می رفتند راهپیمایی و شعار 
می دادند. مبارزات مردمی که به اوج رسید، درست 
بیست و یکم بهمن ماه ۵۷ جواد و رفقایش وارد پادگان 
جی شدند و این مقدمه ای شد برای پیروزی. بعد از 
انقالب، کانون های تربیتی در محله ها فعال شــد و 
عشق به رشته کاراته پای جوان علی آقا و سیدخانم را 
به کانون میثم کشاند تا این رشته ورزشی را حرفه ای 

دنبال کند.

غواصخطشکن
رژیم بعث عراق ناجوانمردانــه به خاک ایران حمله 
کرد و هموطنان مان را مظلومانه شهید و اسیر کرد. 
غیرت مردان ایرانی به جوش آمد. کار و بار شــان را 
رها کردند، خانه و خانواده را سپردند به خدا و رفتند 
برای دفاع از مام وطن. جواد هم تاب ماندن در خانه 
نداشت و عازم شد. دیگر یک پایش مسجد بود و پای 
دیگرش در جبهه. حتی وقتی مادر دلتنگ دیدارش 
می شد با زبان شیرین آذری قربان صدقه مادر 
می رفت تا دلش را به دست بیاورد. مادر از 
آن روزها می گوید: »پسرم آر پی جی زن 
بود و بعد هم غواص شــد. توی بسیج 

و مســجد حمزه 
سیدالشهدا)ع( به 

همه آموزش نظامی می داد. همرزمانش می گفتند 
خط شــکن بوده.« مادر توصیف درستی از پسرش 
می کرد. بله جواد خط شــکن بود و توان فیزیکی و 
دانش باالی نظامی باعث شد تا همرزمانش نام »جواد 
چریک« را به او بدهند. دوره های چتربازی را هم از 
شهید مایلی آموخته بود. حتی در عملیات فتح المبین 
به عنوان آرپی جی زن در مناطق عملیاتی حضور فعال 
داشــت و چند روز بعد در خط مقدم عملیات »الی 
بیت المقدس« برای آزادسازی خرمشهر درحالی که 
مشغول شــلیک آرپی جی بود به دلیل موج انفجار 
از ناحیه گوش و کم شدن شنوایی جانباز شد. مادر 
تعریف می کند: »وقتی جــواد به خاطر موج انفجار 
بیهوش می شود، همرزمانش، محمدرضا ابوالقاسمی 
و منوچهر زینتی فر به هر ســختی ای که بود او را از 
خط مقدم به آمبوالنس می رســانند. جواد را اول به 
تبریز و بعد به تهران آوردند. آقای منصور سلیمانی 
دوســت جواد که آن زمان در روابط عمومی مجلس 
مسئولیت داشت، خودش را به تبریز رساند و جواد 
را به تهران آورد. همین شد که گوش هایش در اوج 

جوانی سنگین شد.« 

موجهایپریشانتورامیشناسند
چندی بعد یعنی مهرماه 61، امیــر فرخ بالغی که 
رابطه ای عمیق با جواد داشت به شهادت رسید. حاال 
دیگر وقت رفتن جواد به سربازی فرا رسیده بود بعد 
از گذراندن دوره خدمت ســربازی در نهاجا این بار 
در ناحیه ابوذر مشغول خدمت و آموزش نظامی به 
رزمندگان و بسیجیان دارالشهدای تهران )منطقه 
1۷( می شــود. جواد که عالقــه زیادی به 
غواصی داشت، در دوره های سخت و فشرده 
لشکر 10سیدالشهدا)ع( که در تابستان سال 
6۵در سد دز برگزار شد، شرکت کرد و به عنوان 
یکی از غواصان خط شکن راهی عملیات کربالی 
4شد. ساعاتی قبل از عملیات به دلیل سوختگی و 
جراحت از عملیات باز ماند. جواد با وجود این آسیب و 
سوختگی در بدن به دلیل اینکه برای آموزش او هزینه 

جبهه او را عاشق خود کرده بود
پای صحبت های مادر شهید غواص، جواد شاعری که در کربالی۵آسمانی شد

نگاهی به کتاب »روزهای جنگی سعید«
روایتکنیمتاروایتماننکنند

»به تعداد آدم های روی زمین راه برای رســیدن به خدا هست«. 
حتی اگر فیلم سینمایی »مارمولک« را ندیده باشید به احتمال زیاد 
بارها و بارها این جمله را در فضای مجازی دیده و شنیده اید. من از 
این جمله وام می گیرم و می گویم »به تعداد همه  آدم هایی که در 
جنگ و انقالب شرکت کرده اند روایت های نشنیده هست.« سالیان 
سال است که مجموعه های فرهنگی و بسیاری از ناشران با دغدغه  
انقالب اسالمی، کتاب هایی با محوریت انقالب و دفاع مقدس تولید 

کرده اند و این کار ادامه خواهد داشت.
 درســت اســت که همه  این کتاب ها ارزش یکســانی ندارند و 
حتی برخی از آنها حاصل کتاب ســازی هستند و محتوای قابل 
توجهی ندارند اما نفس این کار نه تنها خوب و مفید اســت بلکه 
الزم و ضروری اســت. مخصوصاً در ایــن دوره که جنگ، جنگ 
روایت هاست. هرکس که روایت های بیشتر و تأثیرگذارتری داشته 

باشد پیروز میدان است.
در این جنگ فقط »چه روایت کردن« مهم نیست بلکه »چگونه 
روایت کردن« اهمیت بیشــتری دارد. فاصله مخاطب با سوژه 
هم می تواند در باورپذیری آن تأثیرگذار باشــد. مثاًل روایت های 
دست اول طبیعتاً باورپذیری بیشتری دارند. مثل کتاب »روزهای 
جنگی سعید« که بی واسطه توسط سعید بلوری، رزمنده  گردان 

تخریب لشکر2۷محمد رسول اهلل)ص( روایت شده است.
تا جایی که مــن دیــده ام و مطالعه کرده ام عمــده  روایت های 
دفاع مقدس مختص افراد غایب اســت؛ یعنی شهدا. فرماندهان 
شــهید یا رزمندگان تأثیرگذار و حتی رزمندگان گمنامی که به 
وسیله  کتاب ها به مخاطب شناسانده شدند. اکثر این کتاب ها حول 
محور شخصیت این افراد می چرخد. اینکه او چگونه آدمی بود و 
چه کرد. اینطور کتاب ها چون بیشتر شخصیت محور هستند تا 
حادثه محور ممکن است به ورطه تکرار بیفتند  یا ممکن است که 
در تألیف کتاب از اطالعات غیرضروری استفاده کنند. مثاًل بخش 
قابل توجهی از کتاب به کودکی شخصیت اصلی اختصاص پیدا 
می کند. درصورتی که مخاطب روایت های دفاع مقدس بیش از 
شناخت شخصیت ها تشنه  شنیدن وقایع است. اما از آن مهم تر 
تشنه  شنیدن از عملیات هاست. از پشت صحنه  عملیات گرفته 
تا بازگشت شهدا و اثرات آن عملیات. خود من شخصاً زندگی نامه  
یک فرمانده  شهید را به طمع رسیدن به لحظه های حساس جنگ 

می خوانم.
در نگاه اول به نظر می رسد روزهای 
جنگی ســعید درباره یک رزمنده 
است. اما درواقع این رزمنده راوی 
اتفاقاتی اســت که در طول جنگ 
برای او رخ داده است. سعید بلوری 
فقط نقطه پرگار ماجراست. او در 
نقطه ای ایستاده و حوادث، پیرامون 
او رخ می دهند. او در اکثر ماجراها 
حضور دارد و خودش عامل برخی از 
ماجراهاست اما مهم ماجرایی است 
که اتفاق می افتد نه شخص سعید 

بلوری. ماجراهایی که همه به نوعی به جنگ مربوط می شــوند؛ 
از آموزش نظامی گرفته تا شرکت در عملیات. او درباره  خانواده و 
زندگی خصوصی اش حرف زیادی نمی زند که به نظر من یکی از 
بزرگ ترین محسنات کتاب همین است. فصل مربوط به کودکی 
و نوجوانی راوی چیزی کمتر از ۵ درصد کل روایت کتاب اســت 
که حتی در آن حجم کم هم اطالعات کمتر شــنیده شــده ای 
درباره  آن دوره خاص)حوادث مربوط به انقالب( به مخاطب ارائه 
می دهد. مثاًل جمع کردن پارچه و دواگلی از خانه ها برای رساندن 
به بیمارستان و رسیدگی به مجروحان. من برای اولین بار چنین 
چیزی را در بین روایت های انقالب مواجه شدم. یا مثاًل فروختن 
عکس امام)ره(؛ »بعضی روزها فردی با ماشین فولکس، عکس های 
امام خمینی)ره( را به محل می آورد؛ انواع عکس های امام)ره( در 
فرانسه و جاهای دیگر، مثل عکسی که ایشان کنار درخت نشسته 
بود. ما از او تعداد ۵0 تا عکس به قیمت یک اسکناس دو تومانی 
می خریدیم، بعد در محل می چرخیدیم و می گفتیم: »عکس های 

جدید امام)ره(« و آن را 2 ریال می فروختیم.«
یکی دیگر از ویژگی های این کتاب نداشتن نویسنده است. یعنی 
کســی نیســت که منتقد او را روی صندلی داغ بنشاند و نقاط 
ضعف و قوت کتاب را برایش ردیف کند. یک شــخص مشخص 
که مسئولیت کتاب را قبول کند. در شناسنامه  کتاب مقابل اسم 
محقق و نویسنده نوشته شــده »گروه تحقیقاتی فتح الفتوح« و 
در خط بعد از مشاور تألیف و ویراســتاران نام برده است. بین ما 
ایرانی ها که کارگروهی چندان طرفدار ندارد تولید چنین کتابی 
قابل تقدیر است. مخصوصاً که کتاب کاماًل لحن دارد و از نظر نثر 
و فصل بندی یکدست است. اگر کسی بدون توجه به شناسنامه 
کتاب، آن را بخواند متوجه نمی شود که این اثر یک نویسنده  واحد 

نداشته است.
در تمام طول روایت مخاطب فقط صدای راوی را می شنود. انگار 
که خود راوی روایت هایش را مکتوب کرده اســت. یک راوی که 
تن به خودسانسوری نداده است. او هم دالوری ها را روایت کرده، 
هم کم وکاستی ها و هم شیطنت ها و ســرپیچی ها را. در فیلم و 
سریال های دفاع مقدس معموالً آدم ها مرزبندی دارند. یک نفر عابد 
و زاهد است. یک نفر لوده و تنبل. یک نفر شجاع و یک نفر ترسو. 
اما روایت سعید بلوری چیز خالف آن چیزی است  که معموال در 
فیلم و سریال ها دیده ایم. یک نفر در عین عابد و زاهد بودن می تواند 
با شیطنت هایش یک پادگان را به هم بریزد و یک نفر در نهایت 
شجاعت در یک موقعیت خاص می ترسد. یک فرمانده در نهایت 
سختگیری می تواند از غصه  رزمندگان تحت امرش گریه کند و... 
او در این کتاب چهره ای متفاوت از جنگ را به تصویر کشیده است. 
تصور ما از جنگ همیشه تیر و ترکش و تفنگ و خمپاره است. اما 
رزمندگان همه  8 سال جنگ را مشغول جنگیدن نبودند. حتی 
گاهی از بیکاری و بی برنامگی در پادگان ها کم حوصله می شدند و 
مجبور می شدند به هر طریقی سر خودشان را گرم کنند. فیتیله  
شیطنت ها و بازیگوشی ها معموالً در این مواقع روشن می شده اند. 
در فیلم و سریال های دفاع مقدس ســهم آموزش را هم همیشه 

نادیده می گیرند.
یک بار یک نوشته ای درباره  ترس خواندم که بعد از مدت ها هنوز 
در ذهنم حک شده است. شجاعت نترسیدن نیست، مقابله با ترس 
است. سعید بلوری هم از ترس هایش گفته و هم از مقابله با ترس ها. 
او نماینده  نسلی است که از مرز ترس عبور کردند و شجاعانه در 
برابر دشمن سینه سپر کردند. ای کاش تا این نسل هستند و نفس 
می کشند به سراغ تک تک شان برویم و روایت های دست اول را ثبت 
و ضبط کنیم. چون خواه ناخواه روزی می رسد که آخرین نفر از این 
نسل هم چهره در نقاب خاک می کشد و اگر روایت های دست اول 

ثبت و ضبط نشوند دیگران به جای ما روایت خواهند کرد.

بهیادشهدای
نهضتجهانیاسالم

اولین اجالسیه کنگره ملی شــهدای قم با عنوان 
گرامیداشت 1۳۳0 شــهید نهضت جهانی اسالم 
20 مهرماه در ســالن بیداری جامعه الزهرا)س( 
برگزار می شود. علی اکبر خوشگفتار مقدم، رئیس 
کنگره ملی شهدای قم با بیان اینکه فعالیت های 
کنگره ملی شهدا با ســرعت در حال انجام است و 
به اجالسیه پایانی نزدیکی می شویم، عنوان کرد: 
»پیش از اجالســیه نهایی که در آبان ماه و شب 
شهادت شــهید زین الدین اجرایی خواهد شد، ۷ 

اجالسیه برگزار می شود.«
خوشگفتار مقدم در ادامه گفت: »اولین اجالسیه 
چهارشنبه 20 مهر برگزار می شود و اجالسیه های 
بانوان شهیده، اجالسیه شهدای فراجا، اجالسیه 
شهدای ارتش و اجالسیه سنگر سازان بی سنگر نیز 
از دیگر اجالسیه های پیش رو است.« وی با اشاره 
به اینکه فعالیت های فرهنگی جانبی نیز در کنگره 
ملی شهدای قم ازجمله ساخت 60 مستند در حال 
انجام است، یادآور شــد: »حدود ۵0 عنوان کتاب 
توسط انتشارات جمکران برای صنوف مختلف در 
حال چاپ و تدوین است، شعر سمفونی شهدای قم 
به عنوان خط شکنان در مرحله نوشتن نت برای اجرا 
است. همچنین فیلم شهدای استان تحت عنوان 
نهر خین به کارگردانی جواد افشار ساخته خواهد 
شد و  از طرف وزارت ارشاد حمایت کامل خواهد 
شد. همچنین در راستای برنامه های کنگره ملی 
شهدای قم 2ســریال مربوط به شهید زین الدین 

تولید خواهد شد.«

فراجا13هزارشهید
تقدیمکردهاست

 رئیس مرکز امور ایثارگران فراجا: »نیروی انتظامی جمهوری 
اسالمی خدمت به مردم را افتخار خود دانسته و تقدیم بیش 
از 1۳هزار شهید باعث سرافرازی است.« سردار سرتیپ دوم 
»یونس عبدی« به مناسبت هفته »بزرگداشت نیروی انتظامی 
)فراجا(« با اشاره به تعداد شهدای فراجا گفت: »ماموران جان 
برکف فراجا از دوران 8سال دفاع مقدس و پس از آن همیشه در 
میدان مبارزه با اخاللگران نظم و امنیت ایثارگرانه و با روحیه 
جهادی حاضر بوده اند. 1۳هزار و 26۷شــهید فراجا گواهی 
بر این مدعا هســتند. 8هزار و 109نفر از نیروهای فرماندهی 
انتظامی جمهوری اســالمی در دوران 8ســال دفاع مقدس 
به درجه رفیع شــهادت نایل شــدند. همچنین فراجا ۵هزار 
و 118شــهید را برای برقــراری نظم و امنیــت تقدیم نظام 
مقدس جمهوری اسالمی کرده است. افزون بر این، از ابتدای 
ســال جاری تا امروز نزدیک به 40نفر از همکاران در راستای 
تامین نظم و برقراری امنیت در اقصی نقاط کشور به شهادت 
رسیده اند. تقدیم بیش از 1۳هزار شهید باعث سرافرازی است.«

او در ادامه افزود: »تبیین و شناساندن فرهنگ ایثار و شهادت 
از عوامل مهم برای روشــنگری در اذهان عموم مردم در برابر 
هجوم فرهنگ بیگانه است. مرکز امور ایثارگران فراجا در این 
حوزه تالش می کند با استفاده از ظرفیت های فضای مجازی و 
رسانه های موجود نسبت به بیان ایثارگری های شهدا، جانبازان 
و آزادگان فراجا که در راســتای حفظ امنیت و آرامش مردم 
و پاسداری از مرزهای جمهوری اسالمی جانفشانی کرده اند 
بپردازد. در برنامه های فرهنگی با استفاده از بستر فضای مجازی 
که نقش مهمی در شکل گیری تفکر جوانان دارد، می توان نقش 
پلیس را به مردم معرفی کرد. همچنین صدا و سیما با توجه به 
مخاطبین فراوانش نقش مهمی را در معرفی پلیس به عنوان 

خادم مردم دارد.«

نقل قول خبر

خبر

 خبر

یادداشت

مادراستدیگر...گاهیدلشمیخواهدصدایدریبشنودوبرودبهاستقبالپسریکهنیست.هوس

النازعباسیانگفت وگو
روزنامه نگار
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آموزش نظامی جواد چریک به رزمندگان
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کنارماهستندوقدرنمیدانیم.«

شده و برای ادای تکلیف، دوباره راهی جبهه شد. این 
بار هم جواد به عنوان غواص لشکر10سیدالشهدا)ع( 
راهی میدان نبرد شد. 19دی ماه سال6۵، در شلمچه 
و موقعیت کانال ماهی با گلوله مستقیم دوشکا، در 
لباس غواصی جواد را به آرزویش که شــهادت بود 

رساند.
مادر از آن روزها می گوید:»وقتی پیکر جواد برگشت، 
برای تحویل پیکرش رفتیم معراج شــهدا. مسئول 
معراج گفت: مادر شــهید به همراه یــک روحانی 
می توانند پیکر شــهید را ببینند، من و ســیدکریم 
پسرعموی روحانی ام رفتیم پارچه را کنار زدم دیدم 
دستش روی سینه اش هست و ســر در بدن ندارد، 
ســینه اش را بوســیدم و گفتم جوادجان شهادتت 
مبارک! پسرعمو کریم خیلی گریه کرد، اما من اصال 
گریه و شیون نکردم، خدا نیروی عجیبی به من داده 
بود. جواد را تشییع کردند. چه باشکوه بود، عکس های 
تشییع پیکرش یادگاری مانده. خدا با داغ عزیز من 
را زیاد امتحان کرده دخترم! حاج آقا امامی روحانی 
مســجد حمزه بود جواد را خیلی دوســت داشت، 
نمی دانم چندمین سالگرد جواد بود، اما برف سنگینی 
آمده بود، برای روضه خوانی بــه خانه مان دعوتش 
کردیم، هر جوری بود خودش را رساند، توی چارچوب 
در رو به من و پدر جواد گفت: من خیلی سختم بود 
بیایم اما جواد به گردن ما خیلی حق داشــت، زمان 
جنگ کوچه به کوچه و خانه به خانه می رفت به مردم 

محل کار با اسلحه را یاد می داد.« 
سادات خانم داغ ۳پســر دیده؛ بعد جواد، علی پسر 
جوان دیگرش را در 21ســالگی، درست ۳سال بعد 
در ســالگرد جواد، به طور ناگهانی به خاطر بیماری 
مننژیت ظرف کمتر از ۳هفته از دســت داد. جواد 
عابدی از دوســتان علی می گوید آن قدر محجوب 
و بااخالق بود که توی مدرســه شبه شهید صدایش 
می کردیم. چند سال بعد هم محمد پسر سومش در 
مسجد زمین می خورد و زمین خوردن شروع بیماری 
سختی بود که تا 8ســال مهمان خانه شان می شود. 
تا اینکه سال 1۳۷9محمد هم فوت می شود. کمی 
بعد همسرش را هم به خاطر بیماری قلبی از دست 
می دهد. و قصه داغ هایش در کمتر از 2دهه این چنین 
سخت رقم می خورد.  مادر اما می گوید: »من باز هم 
می گویم خدایا! رضایم به رضای تو. داغ جوان از دست 
دادن سخت است. فقط یاد شــهدای کربالست که 
آرام ام می کند؛ یاد مظلومیت حضرت علی اکبر)ع(، یاد 
مصیبت خانم زینب)س(.«  سیدخانم مکثی می کند 
و همان دعای همیشگی اش را نثارمان می کند: »الهی 

روزگارت، روزگار باشه.«

گرد پیری روی چهــره مادر نشســته و داغ جوان 
پرپر شــده، قامتش را خمیده کرده. اما حافظه اش 
خوب یاری اش می کند. مخصوصا وقتی صحبت از 
عزیزکرده اش جواد باشد. به ســال های دور و زمان 
تولد جواد برمی گردد: »نام پدر علی آقا )همســرم( 
جواد بود و او نام پســرمان را به یــاد پدرش جواد 
گذاشــت. بعد از ازدواج، خدا دختری به ما داد که 
پس از یک سال و نیم فوت شد، تابستان 41خدا به 
ما جواد را داد و شد پســر بزرگ مان، سرنوشتش از 
همان بچگی با حادثه گره خورد. به اتفاق همسرم به 
روستای خودمان حسن آبادسادات رفتیم تا خانواده 
کمک حال من باشــند. خودش هم بــرای کار در 
کارخانه شاه پسند به تهران برگشت. چند روز از آمدن 
ما به روستای حسن آبادسادات در بوئین زهرا نگذشته 
بود که زمین لرزید. چه لرزیدنی... .« سرش را تکان 
می دهد و آه می کشد و ادامه می دهد:»توی این زلزله 
خیلی ها زیر آوار ماندند و مردند. نمی دانم چه حکمتی 
بود که من و جــواد زنده ماندیــم.« مادر حکمت 
زنده ماندن جواد را به زبان نیاورد اما بی آنکه او حرفی 
زده باشد، خوب می دانیم که دست تقدیر می خواست 
جواد ذخیره ای باشد برای روزهای مبادا از توانایی ها 
و مهربانی های پسرش تعریف می کند: »جواد بچه 
زرنگی بود. تازه پشت لبش سبز شده بود که علی آقا با 

تفنگ ساچمه ای به او تیراندازی یاد داد. سال هایی 
که مردم صف نفت می ایستادند، محال بود 

پیرمرد و پیرزنی باشد و او برای جا به جایی 
گالون های نفت به کمک شان نرود. بعدها 
در ورزش کاراته هم فعال شد و در زمان 

جنگ مســئول آموزش نظامی ناحیه 
بسیج امامزاده حســن)ع( در منطقه 

شد.«

جوانانقالبی
اهالی حســن آباد آقا سیدطاهر، 
پدربزرگ جــواد را ســیدآقا باال 
خطــاب می کردنــد، در روزهای 

 سردار عبدهللا عراقی
رئیس پژوهشکده دفاع مقدس 

پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس 
شهید سلیمانی 

امــروز معاندیــن می خواهنــد عملیات هــا 
و آموزه هــای دفاع مقــدس را تضعیــف 
کننــد. بــه اســتناد اســناد جنــگ 8ســاله، 
تمامی عملیات های دفاع مقــدس بر پایه 
محاســبات دقیق نظامــی و دانــش روز آن 
دوران انجــام شــدند. دفاع مقــدس تجلی 
بهره گیری از علم، اطالعات، آموزش های 
دقیق و اســتفاده از تجهیزات اســت. مگر 
می شــود که عملیات پیروزمندانه ای چون 
»والفجــر 8« را بــدون محاســبات علمی و 

جوی و جغرافیایی انجام داد.مهر

دلنوشته رضا شاعری؛ برادر شهید
این تفنگ، این چفیه هنوز عطر تو را دارد

صندوقچهکناراتاقرابازمیکنمتاکربالیآبوآتشمیان2چشمانمتداعیشود.آخریادگارهاومکث
امانتهایماندهازتو،سالهاستکهدردلصندوقچهجاخوشکردهاند.گرهعاشقیبقچهرامیگشایم.
»بویپیراهنوباروتودشنهوچفیه«ماندهازتو،اتاقراعطرآگینمیکند،زیارتعاشورایورقورق
شدهرادستمیگیرمتابخوانم؛»انیسلملمنسالمکموحربلمنحاربکم...«را.اینتفنگواین
چفیههنوزعطرتورادارد-وقتیپدربعداززمزمهاذان،نامتراجوادگذاشت،نمیدانستپسری
کهنامپدربزرگشرابهشاعریهاپیوندمیدهد،بدنخاکیاش24بهار،مهماناینسرزمینواین
دنیایمادیاست.نمیدانستکربالیفرزندش،درآبوآتشخالصهمیشودوکودکشچتربازی
درامواجاروندرادربامدادفیروزهایکربالی4و5تجربهخواهدکرد.شایدروزگاربرایالتیام
قلبتکهتکهشدهپدرومادریکهداغپسرچشیدهبودند،روزتولدمانرادریکبرگخالصه
کرد.دقیقا24مرداددرستبهمانندروزتولدش؛گفتمداغپسرویادآنشعرافتادمکهگفت:

خمگشتهاستقدپدرهادو تادوتا
وقتیکهمیرسندپسرهایکییکی

وچقدرهماینبیتبهپدرومادرمامیآید.

چتربازی در امواج
معرفی 

کتاب
کتاب»چتربازیدرامواج«رمانیبااقتباساززندگیغواصشــهید،جوادشاعریبه
قلممحمدعلیگودینیاستکهدرقالبرمانتوسطنشرکتابابرارمنتشرشدهاست.
نویسندهاینکتابکهبهروایتزندگیاینشهیدغواص،ازکودکیتاشهادتپرداختهبه
دورازپیچیدهگوییهایمرسومنویسندگانامروزی،خوانندهرابهراحتیبامتنارتباط
میدهد.ایناثرجزومعدودآثاریاستکهازسرگذشتیکغواصبرایخوانندگانروایت
میکندوشجاعتآنهارانشانمیدهد.ازتمریناتسختغواصانبرایپذیرشدرگردان
غواصی،شرایطسختشبعملیاتوشکستنخطدشمندراینکتابآمدهاست.
ناگفتهنماندکتابهای»جمجمهاترابهمنقرضبدهبرادر«نوشــتهمرتضیکربالیی،
»غواصهابوینعنامیدهند«نوشتهحمیدحسام،»حماسهیاسین«نوشتهسیدمحمد
انجوینژاد،»مرداندریایی«نوشتهحبیبحبیبپور،»شببارانی«نوشتهسیدمسعود
جزایری،»گردانغواص«گردآوریشدهتوسطعباسمیرزاییو»لشکرخوبان«نوشته

معصومهسپهریدرخصوصشهدایغواصبهرشتهتحریردرآمدهاست.
اینکتابدراسفندماهسال93دردوازدهمینجشنوارهکشوریسرزمیننوردربخش

رمانرتبهنخستراکسبکرد.

فاطمهسلیمانی؛کارشناس ادبی
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معرفی کتاب »عدالت در عداوت«
کتاب »عدالت در عداوت؛ بایسته های 
اخالقی تعهد بــه عدالت در تخاصم 
و دشــمنی«، تالیف حجت االسالم 
والمســلمین مهدی مســائلی در 
۳۸۱ صفحه به همــت گروه اخالق 
پژوهشــکده اخــالق و معنویــت 
پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اسالمی 

به تازگی چاپ شده و در دســترس عالقه مندان قرار گرفته 
است. این اثر که نخستین پژوهش مستقل در بحث عدالت در 
دشمنی است، با رویکرد اخالقی به عدالت و با استناد به آیات 
و روایات و دیگر منابع معتبر، درصدد پاسخ به این سؤال  است 
که اصوالً عدالت، دشمنی و تخاصم به چه معناست و مرزهای 
مفهومی آنها چگونه بوده و چه تقســیم بندی هایی برای این 

مفاهیم وجود دارد؟
حجت االسالم والمسلمین مهدی مســائلی در این کتاب با 
اســتفاده از حدود ۲۲۰ منبع و مأخذ، به مصادیق بی عدالتی 
و بایســته های عدالت ورزی در تخاصم و دشمنی در گستره 
داخلی، اعتقادی و گستره خارجی و بین المللی پرداخته و برای 
درونی سازی و نهادینه کردن عدالت در برابر دشمن در جامعه 
اسالمی، روش ها و سازوکارهایی را برشمرده است. کتاب عدالت 
در عداوت، در6 بخش جوانب و بایسته های اخالقی عدالت در 
دشمنی را بررسی کرده است؛ این بخش ها عبارتند از: کلیات، 
بایسته های عدالت ورزی در برابر مطلق دشمنان، بایسته های 
عدالت ورزی در گستره داخلی )احزاب سیاسی(، بایسته های 
عدالت ورزی در گستره خارجی و بین الملل )سیاست خارجی(
بایسته های عدالت ورزی در گستره اعتقادی )تقابل با صاحبان 
ادیان و فرق گوناگون(، روش ها و ســازوکارهای درونی سازی 

بایسته های عدالت.

هفته وحدت
رهبر معظم انقالب: »یکی از ابزارهای همیشه مورد استفاده دشمنان 
ملت های مسلمان برای اختالف، مسئله اختالفات شیعه و سنی بوده 
است. اختالفات را بزرگ کنند، موارد اشتراک و اتحاد را کمرنگ کنند، 
این همه نقاط اشتراک را که بین برادران سنی و شیعه هست، کوچک 
کنند، ضعیف کنند؛ این کاری است که دائم انجام گرفته است، االن 
هم دارد انجام می گیرد. جمهوری اسالمی از نخستین روز در مقابل 
این توطئه ایستاده است؛ علت هم این است که ما مالحظه کسی را 
نمی کنیم؛ این عقیده ماست. قبل از اینکه نظام اسالمی تشکیل بشود، 
برادران ما، بزرگان نهضت، بزرگان مبارزه انقالبی در آن روز - که هنوز 
خبری از حکومت اسالمی و جمهوری اسالمی نبود - در جهت وحدت 
شیعه و سنی تالش می کردند. من خودم در بلوچستان تبعید بودم. از 
آن زمان تا حاال با علمای سنی حنفی شهرهای بلوچستان - ایرانشهر 
و چابهار و ســراوان و زاهدان - با آنهایی که بحمداهلل زنده هســتند، 
رفیقیم، نزدیکیم، صمیمی هستیم. من آنجا تبعیدی بودم، دستگاه ها 
نمی خواستند بگذارند تالشی از سوی ما انجام بگیرد؛ اما در عین حال 
ما گفتیم بیایید کاری کنیم که یک نشانه ای از اتحاد شیعه و سنی را در 
این شهر نشان بدهیم که این مسئله هفته وحدت - والدت نبی اکرم 
در دوازدهم ربیع االول به روایت اهل سنت و در هفدهم ربیع االول به 
روایت شیعه - آن روز به ذهن ما رسید و در ایرانشهر آن را عمل کردیم؛ 
یعنی از دوازدهم تا هفدهم جشن گرفتیم. این یک فکر عمیقی بوده 

است، مال امروز و دیروز نیست.« 1390/07/25
»من توصیه می کنم هفته وحدت را که از روز دوازدهم ربیع االّول تا 
هفدهم ربیع االّول به مناســبت میالد نبی اکرم )صلّی اهلل  علیه و آله و 
سلّم( ادامه دارد، همه آحاد مردم مخصوصاً علما و فضال و گویندگان و 
دانشمندان و افراد صاحب نفوذ، گرامی بدارند و این مسئله را به عنوان 

یک شعار جمهوری اسالمی همیشه نگه دارند.« 1367/07/19
»ولی حرف کافی نیست؛ اسم گذاری کافی نیست؛ عمل باید بکنیم؛ 
باید برویم به سمت وحدت. امروز دنیای اسالم محتاج وحدت است. 
عوامل تفرقه هم وجود دارد؛ باید بــر آن عوامل فائق آمد؛ باید بر آن 

عوامل پیروز شد.« 1387/12/25

اندیشه راهبر

کتاب اندیشه

 وحدت تمدن ساز 
مبتنی بر آرمان قدس شریف

)برگرفته از منظومه فکری رهبر معظم انقالب(
براســاس پژوهش های صــورت گرفته و 
مبتنی بر ۲ جریان الهام بخش »عاشورا« 
و »ظهــور« در منظومــه فکــری رهبر 

معظم انقالب اســالمی حضرت آیت اهلل خامنــه ای، ۲ راهبرد 
»دفاع از هویــت انقالبی و دینی با حمایت از ملت فلســطین و 
دشمن ستیزی« و نیز »مقاومت وحدت گرایانه و امیدآفرین« را 
می توان به عنوان عوامل مؤثر درنظر گرفت که دولت اسالمی را در 
تحقق تمدن نوین اسالمی در گذار از چالش های پیش رو در جهت 
همزیستی مسالمت آمیز امت اسالم یاری خواهد رساند. به زعم 
آیت اهلل خامنه ای با »کلمه  وحدت« و »مجاهدت در وحدت کلمه« 
روی مبانی و اصول معارف اسالمی، می توان اتحاد امت اسالمی را 

به ارمغان آورد )1382/06/19(.
در گفتمان معظم له، از مراتب وحدت افزا در امت اسالمی در سطح 
مردمی )نه لزوماً دولت ها(، وحدت آفرینی امت اسالمی در برابر 
دشمنان اسالم، طبق قاعده قرآنی أشّداُء علی الکّفار و رحماُء بیَنُهم 
است که این اصل به عنوان یکی از وظایف سیاسی دولت اسالمی 
در عرصه سیاست خارجی و در راستای دفاع از آرمان قدس شریف 
و حمایت از جبهه مقاومت فلسطینیان و مبارزه با صهیونیسم، 
همواره مورد تأکید امامین انقالب اسالمی بوده و از راهبردهای 

اساسی نظام جمهوری اسالمی مورد اهتمام ویژه ای قرار دارد.
ایشــان دشمن شناســی و دشمن ســتیزی و به طــور کلــی 
استکبارستیزی با محوریت فلســطین را که از مصادیق جهاد 
فی ســبیل اهلل می دانند، از لوازم تمدن ســازی  برمی شمارند و 
معتقدند چنین جنگی قابل ستایش نیز هست و برابر آیه شریف 
قرآن کریم )َوالَّذیَن کَفروا یقاتِلوَن فی َســبیِل الّطاغوِت َفقاتِلوا 
یطان( مصداق جهاد فی سبیل اهلل بوده و ممدوح است  اَولِیاَء الشَّ

.)1398/01/14(

اندیشه مسطور

حکمرانی نبوی در تقابل با دولت 
فراگیر و مداخله گر مدرن

حجت االســالم قنبریان طی یادداشتی مهم در تبیین حوادث 
اخیر و تحلیل حضور پررنگ قشــر دانش آموز و دانشــجو در 
اعتراضات و اغتشاشات خیابانی، با رجوعی به حکمرانی نبوی و 
ارائه مواردی از عدم مداخله همیشگی دولت پیامبر در امور جاری 
جامعه و واگذاری اختیاراتی به نهادهــای اجتماعی، راهکاری 
اجمالی را در مواجهه با الگوی لویاتان و دولت فراگیر و مداخله گر 

مدرن ارائه می کند. ایشان دراین باره معتقد است:
در جامعه ســنتی ای که ظرف تشــریع اســالم شــد، »نظم 
اجتماعی ای« بود کــه »حکمرانی« را مدد می رســاند. آمدن 
والیت مطلقه رسول اهلل )صلی اهلل علیه وآله( و »تشکیل حکومت 
مرکزی« توسط حضرت رسول)ص(، همه این نهادها و سلسله 
مراتب آن  را از بین نبرد. در الگوی حکمرانی نبوی، »دولت فراگیر 
و مداخله گر« یا همان »لویاتان« جای تمام نهادهای اجتماعی 
حکمرانی ننشســت؛ به عنوان نمونه به برخــی از آن نهادهای 
اجتماعی مؤثر و فعال در دوران حکومت نبی اکرم)ص( اشــاره 

خواهیم کرد:
ترتیب اولیاء: این نهاد مهم اجتماعی در تجارت و نکاح و... مطرح 
بود. کسی که حق تصرف و اختیاردار آن بود به ترتیب: مالک)خود 

فرد(، پدر و جد، وصی و وکیل و دست آخر حاکم شرع بود.
یعنی حاکم و حکومت در جایی به موضوع ورود کرده و تصرف 
می کرد که خللی در نهادهای قبــل و اولویت دار پدید می آمد؛ 
مثل سفاهت بازاری یا مفقود شدن شوهر و... که در این صورت 

حکومت وارد عمل می شد.
والء ضمان جریره: این نهاد و نظم اجتماعی نوعی عقد و تعهد 
طرفینی بود که درصورت وجود شرایطش، »پرداخت دیه«)در 
جنایات خطایی( و »ارث بردن« را برای طرفین از همدیگر ثابت 

می کرد.۲ این والء هم مقدم بر والء امام عمل می کرد.
حق یا عقد االمان: این نهاد بدین صورت عمل می کرد که هر فرد 
مسلمان )آزاد یا برده( می توانست به تعدادی از مشرکان -آن هم 
حین جهاد ابتدایی با آنان- امان دهد. آن مشرکان نباید جاسوس 
یا مانند آن باشند و تعداد هم نباید بیشتر از یک قلعه )یا ۱۰نفر به 
فتوای برخی فقها( باشد. این امان دادن، »اذن« و »اجازه« حاکم 
مشروع )حتی رسول اهلل( را نمی خواســت! البته اگر در موردی 
خالف مصلحت اسالم می شد، امام حق ممانعت داشت. آن امان، 

مشرک را نه مسلمان می کرد و نه اهل ذمه!
اینگونه والیت مطلقه رسول اهلل)ص( یا حاکم مشروع، در عین 
رعایت مصالح عالیه اسالم، از طریق نهادها و حقوق اجتماعی، 
حکمرانی را پیش می برد. هرچند در نــوادری حتی تصرف در 
امور خانوادگی و کسب وکار هم به خاطر مصالح عارضه بر اسالم 
و مسلمین، بر حاکم اسالمی الزم می شود؛ اما »وضع طبیعی« و 

»نظم اجتماعی نرمال« همان ترتیب اولیاء است.

جامعه مدرن
اما در جامعه مدرن، استیت و دولت مدرن جای آن نظم اجتماعی 
نشسته است که الیه های والیت های اجتماعی را نابود کرده و در 

همه جا یا خود نشسته یا »استیالی بازار« را نشانده است!
روز به روز از والء و بالطبع نقش والدین، کم می شــود و به نقش 
رسانه و »اباحه های قانونی« افزون می شود. حاال بچه ها می توانند 
با یک تماس با »اورژانس اجتماعــی«، پدر خویش را دادگاهی 
کنند! از »سن ازدواج« تا »روابط مجاز« و... را دولت ها و مجالس 

قانونگذاری معلوم می کنند!
»اینترنت جهانی«، بستر تربیت بچه ها و »بیمه«، تکافل آنها را 

برعهده می گیرد! )هر دو هم شعبه ای از استیالی بازار آزادند(
در این نظم جدید، »خانواده ذره ای شده« »بی اختیارتر« شده و 

دیگر مقصر وضع کودکان خود هم نمی شوند!
دولت ها ممکن است در جنگ سیاسی با هم، اینترنت را محدود 
کنند )کره شمالی(، یا مثال جای اینستاگرام، تیک تاک بسازند 
)چین( تا به لحاظ سیاسی مستقل از آمریکا باشند؛ اما به لحاظ 

فرهنگی با همان ارزش های غربی، کودکان را بزرگ کنند!

نتیجه گیری:
در ماجرای اغتشاشات اخیر، جانشین فرماندهی کل سپاه)سردار 
فدوی(، میانگین ســنی بسیاری از دستگیر شــدگان اخیر را 
۱۵ســال اعالم کرد! از شبیه ســازی اغتشاشــات خیابانی به 
بازی های رایانه ای گفت. ســایر گزارش ها نیز نزدیک به همین 

را بیان می دارد.
قطعاً عمده اینان دانشــجو یا دانش آموزند کــه زندان و احکام 
سنگین قضایی برایشان مخرب و آزادی و رهایی مطلق هم مخل 

به اصالح و تربیت است.
آیا وقتش نرسیده به یک سری از جایگاه های اجتماعی در کنار 
دولت، اعتبار دهیم و نظم ترتیب اولیاء را متناســب با شرایط 

جدید، بازتولید کنیم؟!
االن یک پدر یــا جد - حتی اگر بزرگ فامیل باشــد- به لحاظ 
حقوقی و قانونی جــز برای »کفالت« یا »تأمیــن وثیقه« وزن 
اجتماعی ای نــدارد! کفالتش هم مثل وثیقــه اش فقط ضامن 
حاضر کردن متهم است؛ یعنی کارکردی حقوقی است نه نقشی 

اجتماعی!
استاد - حتی اگر عضو هیأت علمی دانشگاه معتبر کشور باشد- 
جایگاه حقوقی ای ندارد که بتوان آزادی دانشجویی را به او سپرد! 
چون یک مرتبه قبل در ترتیب اولیاء، استاد و معلم جایگاهی در 

نظم اجتماعی و حکمرانی مدرن ندارد!
ســاخت چنین نظمی و جایگاه دادن به چنیــن نهادهایی مثل 
ابوت، معلم، استاد، روحانی محله و... وقتی آسیب های اجتماعی 
نوجوانان مان، هزینه های سیاســی هم ســاخته است؛ راه حلی 
وسط بین »زندان و احکام قضایی« و »رهایی با عفو بی برنامه« است.

منابع: 
قواعد االحکام، ج2،صص11و12 جامع المقاصد، ج12، ص103

جواهر الکالم، ج39،ص254
مستند الشیعه، ج9، ص425

الکافی، ج5،ص31
تهذیب االحکام، ج6، ص140

المبسوط، ج7،ص275

اندیشه حکمرانی

نشــود. در این وضعیت، فتنه پیچیده تر می شود 
و این تلقی که شــیخ فضل اهلل طرفدار استبداد 
است، قوت می گیرد. در بعضی از سخنرانی های 
شیخ فضل اهلل نوری نقل شده است ایشان قرآن 
در دست گرفته و به خدا قسم می خورد که »من 
موافق مجلس شورای ملی هستم و خودم کسی 
بودم که این موضوع را راه انداختم، اما اساس این 
حرکت باید به دین باشد«. اما برایند فضای ایران 
و عراق متأســفانه باعث می شود ایشان به عنوان 
طرفدار استبداد معرفی شود و آیات ثالث نجف 

نیز از مخالفان ایشان حمایت می کنند.
پس از به توپ بســتن مجلس توسط محمدعلی 
شاه، مشروطه خواهان، مجتمع شده و به تهران 
حمله کــرده و در ســال ۱۲۸۸تهران را تصرف 
می کنند و شــیخ فضل اهلل را حبس و بعد از چند 
روز، به اتهام طرفداری از اســتبداد دار می زنند. 
در آن زمان، همه مســتبدین به ســفارت روس 
پناه می برند و به ایشــان نیز این پیشنهاد داده 
می شود اما ایشــان در جواب می گوید: مسلمان 
به کافر پناه نمی برد. حتی سفیر روس می گوید: 
به سفارتخانه ما نیایید بلکه ما پرچم روس را بر 
در خانه شما می زنیم. شیخ شهید قبول نمی کند. 
به ایشان گفته می شود: »اگر قبول نکنید، کشته 
می شــوید.« ایشــان در جواب می گوید: »زهی 
شــرافت.« ســپس مســتبدین غرب گرا حاکم 
می شــوند و هر دو جناح از علما را نیز یکی پس 
از دیگری حذف می کنند. وقتــی این خبرها به 
مرحوم آخوند خراســانی می رســد، از شهادت 
شیخ فضل اهلل و اختالفی که با ایشان داشت خیلی 
متاثر و پشیمان می شود، تصمیم می گیرد عازم 
ایران شود که به صورت مشکوک به مسمومیت 
وفات می کنــد. در واقع هم مخالف مشــروطه 
)شــیخ فضل اهلل نــوری(، هم موافق مشــروطه 
)مرحــوم آخوند( همگــی حذف می شــوند و 

مدیریت امور به دست غرب گراها می افتد.
پس منظور از عنوان »مشــروطه« در این سلسله 

مباحث، اختــالف علما در تطبیــق احکام کلی 
بر موضوعــات جدید عینی اســت کــه وحدت 
کلمه نخبگانــی را از بین می برد و ســپس باعث 
شکسته شــدن وحدت کلمه عمومی می شود و 
خسارات بزرگی ازجمله اعدام و ترور علما و ناامیدی 
روحانیــت و متدینین از حضــور در حرکت های 
اجتماعی و سرنوشت ســاز را رقم می زند. اثر این 
شکست و ناامیدی علما این شد که وقتی آیت اهلل 
مدرس و آیت اهلل کاشانی در ادامه این روند، وارد 
درگیری های مســتقیم با دست نشانده های کفر 
می شــوند، حمایت جدی ای از طرف مرجعیت 
شــیعه نمی شــوند؛ چون علما ورود به سیاست 
و مبارزه را یــک تجربه شکســت خورده بزرگ 
می دانســتند. حتی آیت اهلل کاشــانی رئیس قوه 
مقننه می شود اما حمایتی روشــن از مرجعیت 
پشت سر ایشان نیست. همین امر باعث شد امثال 
رضاشاه و محمدرضا شاه ها که بسیار بدتر و بیشتر 
از شاهان قاجار به کفر وابســته بودند، به راحتی 
بر کشور حاکم شــوند و از ســال ۱۲۸۵تا سال 

۱۳۵7، دشمن کافر بر مسلمین تسلط پیدا کند و 
آرمان بعثت و پیام عاشوراـ  که در مباحث دیگری 
به صورت مفصل مورد تحلیل قرار گرفته - مختل 

و مطرود شود.
در نتیجه، در این دوران ســیاه تسلط شدید کفر 
منحصر در قوانین نشد بلکه حتی ظواهری مثل 
حجاب و... را رضا شاه بر می دارد، حوزه را تعطیل 
می کند و روضه خوانــی را تعطیل می کند. البته 
رضاشــاه با جبر و ارعاب این کارهــا را می کند و 
محمدرضا شــاه با فرهنگســازی و بسترسازی 
اجتماعی. لذا مقام معظم رهبری تأکید می کنند 
که »پیروزی انقالب اســالمی حاصل ۱۵۰سال 
مجاهدت نواب عام و علمای عظیم الشأن است.« 
که این مجاهدت طوالنی و تحمل رنج های سخت، 
تازه برای بازپس گیری »اصل حاکمیت« و »هیأت 
حاکمه« از کفــار و نمایندگان آنهــا بود. به نظر 
می رســد این به طول انجامیدن، به علت وجود 
اختالف علما در تشخیص موضوعات عینی بوده 
است. البته درست است که بحث تطبیق حکم به 
موضوع عینی مطرح است اما موضوع مورد بحث 
به نحوی است که اعتقادات و مرز »حق و باطل« 
و »کفر و اســالم« را تهدید می کند. لذا میرزای 
شیرازی در فتواي تنباکو برخورد اعتقادی می کند 
و فتوا می دهد: »استعمال تنباکو حکم محاربه با 
امام زمان )عج( اســت« و شیخ فضل اهلل نوری نیز 
رک کلِِّه.« و  می گوید: »بََرَز اإلِســالُم کُلُه اِلی الِشّ
حضرت امام)ره( نیز می فرمودنــد: »ای علمای 
اسالم، به داد اسالم برسید، رفت اسالم.« و »والیت 
فقیه همان والیت رســول اهلل اســت.« همه این 
برخوردها اعتقادی اســت و به اصول اعتقادات و 

اصول مذهب بازگشت می کند.
حال مقصود از »مشــروطه اقتصــادی« که در 
عنوان این سلســله مباحث آمده است، چیست؟ 
امروز، انقالب اسالمی پس از به دست آوردن اصل 
حاکمیت، با »چگونگی و کیفیت حاکمیت« مواجه 
اســت. یکی از موضوعات مهم نحوه حاکمیت و 
چگونگی اداره کشــور، بحث »اقتصاد« اســت. 
امروزه اقتصاد مبنای اداره کشورها است و مردم 
شدیدا با آن درگیر هســتند. لذا در ادبیات رایج 
توســعه می گویند: اگر اقتصاد یک کشور تنظیم 
شود فرهنگ و سیاست نیز متناسب با آن هماهنگ 
می شود. حال پس از اینکه اســالم به حاکمیت 
رسیده، سؤال اساسی درباره چگونگی اداره کشور 

است. کیفیت تامین معاش مسلمین چیست؟ 
عده ای از علما می گویند: »همین روندی که همه 
جهان به آن عمل می کنند، مصداق تامین معاش 
و رفع فقر است؛ گرچه باید خالف  شرع های بینی 
که در آن وجود دارد حذف شود«. مانند آنهایی که 
می گفتند مشروطه، مصداق رفع استبداد است. اما 
حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبری، روند رایج 
دنیا را مصداق نفوذ و تسلط کفر می دانند. لذا مقام 
معظم رهبری به صراحت می فرمایند: »توسعه، 
یک بار ارزشی و معنایی دارد؛ التزاماتی با خودش 
همراه دارد کــه احیاناً ما بــا آن التزامات همراه 
نیســتیم، موافق نیســتیم«. »ارزش« به معنای 
فروع و احکام فقهی نیست؛ بلکه معنای واالتری 
دارد. لذا تــا وقتی اختالف ایــن دو دیدگاه حل 
نشود، گرچه انقالبیون از روند »مرسوم جهانی« 
اداره کشــور فاصله می گیرند اما بسیاری از علما 
مســئولیتی برای ارائه یک رونــد جایگزین که 
برآمده از اسالم باشــد را بر عهده نمی گیرند. لذا 
برای اداره کشور مشــکل به وجود می آید و اداره 
کشور دچار نوعی سردرگمی و روزمرگی خواهد 
بود. در نتیجه، معاش مردم دچار هرج و مرج شده 
و هر دو جریان و بلکه اصل دین و روحانیت متهم 
به ناکارآمدی می شوند و این شبهه گسترش پیدا 
می کند که »حکومت دینی، توانایی اداره ندارد و 
اسالم ناکارآمد است«. پس اسالم در معرض خطر 
حذف و بر دارشدن شیخ فضل اهلل ها قرار گرفته و 

در وضعیت مشروطه اقتصادی قرار داریم.

فتنه اعتقادی، مشروطه اقتصادی
مقایسه ای تاریخی در باب »مشروطه سیاسی« و »مشروطه اقتصادی«

نهضت مشروطه حول یک مسئله شکل گرفت: 
»تغییر نظام سیاســی«؛ یعنی قانون اساســی 
باید تدوین شود و این به معنای آن است که شاه 
قدرت مطلقه نباشد. مشروطه در یک بیان ساده، 
شرط گذاشتن برای حکومت سلطنتی است. چون 
قبل از مشروطه و در ســلطنت سالطین، قانون 
چیزی جز میل شــاه نبود و هر چه اوامر ملوکانه 
می فرمود، قانون محسوب شــده و واجب االجرا 
بود. اما بعد از رنسانس در غرب، این تلقی به وجود 
آمد که » قدرت شاه نباید مطلق باشد بلکه باید 
مشروط باشــد به قوانینی که توسط نمایندگان 

مردم در مجلس معین می شود«.
 البته نهضت مشروطه در ایران، همانند اتفاقات 
رنسانس در غرب، شروع نشده بود بلکه از برخورد 
بد حکام قاجار با تجار متدین شــروع شد و علما 
درخواســت تاســیس عدالت خانه کردند و در 
روندی با نفوذ ســفارت  های خارجی و همچنین 
روشنفکران )که در اروپا تحصیل  کرده و نسبت 
به تغییراتی که در جهان در حال وقوع بود آشنا 
شده بودند( مسئله تاسیس عدالت خانه به مسئله 

»مشروطه« تبدیل شد.
 در این وضعیــت مراجع ســه گانه نجف یعنی 
مرحــوم آخونــد خراســانی صاحــب کفایه، 
مال عبداهلل مازندرانی و میرزا حسین تهرانی به طور 
کلی موافق مقیدشدن قدرت شاه بودند تا مقداری 
از درجه ظلم شــاه کم شــود و آن را مصداقی از 
عدل و کاهش ظلم می دانســتند لکن ورود آنها 
بیشــتر به خاطر توضیحات و مشاورت های شیخ 
فضل اهلل نوری به این آقایان بود. با نهضت مشروطه 
و حمایت مراجع شیعه، باالخره مظفرالدین شاه 
فرمان مشــروطیت را امضا کرد و قرار بر این شد 

قانون اساسی جدید نوشته شود.
 وقتــی تدوین قانــون اساســی جدیــدـ  که 
روشنفکران نقش اصلی را در آن داشتند - شروع 
می شــود، تدریجاً بین علما اختــالف می افتد. 
اختالف بر سر چه چیز؟! در تطبیق احکام کلی 
اسالم بر موضوعی عینی و مسئله ای مستحدثه به 
نام نظام سیاسی و تدوین قانون اساسی با ترجمه 
قوانین فرانســه و.... به عبارت دیگر، حکم کلی 
عدل و ظلم در بین علما مشخص بود و مدت های 
زیادی نیز مصداق جدیدی برای آن شکل نگرفته 
بود تا تفاوت های بزرگی بین فتواها صورت بگیرد. 
اما وقتی زندگی در مغرب زمین تغییر می کند، 
مصداق های جدید به وجود می آید و انطباق حکم 
روی این موضوعات جدید، علــت اختالف بین 
آقایان می شود. یک طرف آیت اهلل شیخ فضل اهلل 
نوری به عنوان مجتهد و عالم طــراز اول تهران 

است و از طرف دیگر آیات ثالث نجف هستند.
آیــات ثــالث نجــف مخصوصــا مرحــوم 
آخوندخراسانی، کمک به مشــروطه و تشکیل 
مجلس شــورای ملی را نصــرت امام زمان)عج( 
اعــالم می کند کــه بــا حمایت های ایشــان، 
مشروطه خواهان پیروز می شوند. اما وقتی مسئله 
قانون اساســی مطرح می شــود، مخالفت های 
شــیخ فضل اهلل نوری در مواد قانون اساســی و 
شعارهای مشروطه خواهان و مصادیق عدل، شورا، 
حریت، مساوات و... شــروع می شود و می گوید: 
»آیا نســخه عدل ما باید از انگلیــس بیاید؟! آیا 
نسخه شورای ما باید از پاریس بیاید؟! آیا معنای 
حریت و آزادی این اســت که هــر کس هرچه 
می خواهد علیه اســالم بگوید؟! این آقایان مگر 
جراید و روزنامه هــا را نمی خوانند که چطور به 

ائمه و علمــا اهانت می کننــد؟ نمی توان آزادی 
را به طور مطلق بیــان کرد. در بحث مســاوات 
نمی توان احکام کافر و مسلم با هم مساوی باشد. 
این قوانین با حکم اســالم مغایرت دارد.« و در 
ادامه، یک ســری از مفاد قانون اساسی را خالف 
اســالم بیان می کند. ولی آیات ثالث نجف روی 
نظر خود باقی می مانند. لذا در سال ۱۲۸۵هجری 
شمســی که فرمان مشــروطیت امضا می شود 
یک ســال بعد از آن، شــیخ فضل اهلل نوری در 
مخالفت شــدید نسبت به مشــروطه و ضرورت 
اینکه مشروطه باید »مشروعه« باشد، تحصن و 
بست نشینی در حرم عبدالعظیم حسنی)ع( را با 
یک عده از علما شروع می کند. البته ظاهرا همان 
قانونی که شــیخ فضل اهلل نوری بــا آن مخالفت 
داشــته اســت دارای چند ماده دیگــر بوده که 
دربار و محمدعلی شــاه نیز به دالیل دیگر با آن 
مخالفت داشــتند؛ ازجمله اینکــه اختیار عزل 
نخســت وزیر را به مجلس بدهند. لــذا دربار که 
متهم به اســتبداد اســت با بعضی از مواد دیگر 
قانون اساسی مخالفت داشت. بنابراین با توجه به 
اشتراکات و همپوشانی هایی که موضع مخالفت 
شیخ فضل اهلل با شاه داشــت، این شایعه جا پیدا 
کرد که شیخ فضل اهلل نوری طرفدار استبداد دینی 
است. از طرفی، مشروطه خواهان روشنفکر تأکید 
بر این مواد داشتند و آیات ثالث نجف نیز به طور 

کلی از مشروطه خواهان حمایت کرده بودند.
اختالف بین فقها در مشــروطه به حدی اســت 
که از طرفی مرحوم آخوند دفاع از مشــروطه را 

به عنوان نصرت امام زمان)عج( تطبیق می دهد و 
از طرف دیگر شیخ فضل اهلل نوری با ارسال نامه ای 
به علما می گوید: اگر در وســط میــدان بودید و 
می فهمیدید چه اتفاقی در حال وقوع اســت، به 
استعاثه من لبیک می گفتید و این تعبیر را به کار 
رک کلِِّه؛ یعنی  می برد: »بََرَز اإلِسالُم کُلُه اِلی الِشّ
مشروطه ای که مدیریت آن به دست روشنفکران 
غرب گرا افتاده را مصداق به میدان آمدن تمامیت 
کفر و شرک معرفی می کند.« با ادامه همین روند 
و از سال ۱۲۸7)۲ســال بعد از فرمان مشروطه( 
محمد علی شــاه مجلس را به تــوپ می بندد و 
یک سری از مشروطه خواهان را به قتل می رساند. 
از طرف دیگر شیخ فضل اهلل نوری که می دید اگر 
این وضعیــت پیش آید چطور احــکام و قوانین 
اسالم عوض می شــود و زیربنای قانون اساسی 
براساس قوانین غیراســالمی نوشته خواهد شد 
و نظام سیاسی کشــور از استبداد به سمت هرج 
و مرج ضد دینی یا دمکراســی ضد دینی خواهد 
رفت، امضــا جمع می کند که مجلــس دیگر باز 

موضوع »نهضت مشروطه« و عبرت های مهم 
حجت االسالم محمدصادق حیدری

عضو هیأت علمی »حسینیه اندیشه«
اندیشه 

دینی
تاریخی آن چنان وســیع اســت که از 
جنبه های مختلف می توان به آن پرداخت و 
برای روزگار جدید از آن بهره گرفت. متن پیش رو حاصل تامالت و تفکراتی است که به اقتضای حمله 
اقتصادی دشمن در دهه های اخیر به جامعه اسالمی، پرداختی نو از مشروطه سیاسی ارائه کرده و 
برای مســئله اقتصادی فعلی صورتبندی جدیدی را طرح کرده است. لکن این مطالب به صورت 

سلسله وار بوده و به مرور با عنوان مشروطه اقتصادی ارائه خواهد شد.

مجید بیشه؛ دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی
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بیــش از ۲۰۰ فیلــم در نوبت اکــران و کمتر از 
۵ماه فرصت. این چشــم انداز اکران عمومی در 
ماه های باقی مانده از ســال۱۴۰۱ است. تا پیش 
از شهریور ماه، با سیاست شورای صنفی نمایش 
که موافقت ســازمان ســینمایی را هم به همراه 
داشت اکران پرتعداد فیلم های سینمایی دنبال 
می شد که نتیجه اش یکی از شــلوغ ترین مواقع 
اکران در تابستان امسال بود؛ تا جایی که صدای 
تعــدادی از صاحبان فیلم ها هــم از این ازدحام 
اکران درآمده بــود. در واقع تعداد بســیار زیاد 
فیلم های پشــت خط مانده، چاره ای جز این کار 
ســر راه شــورای صنفی نمایش نگذاشته بود و 
هفته ای نبود که چند فیلم به مجموعه آثار روی 
پرده اضافه نشــود. طبیعی هم بود که نشود این 
فیلم ها را به نحوی اکران کرد که رضایت همگان به 
دست  آید. در واقع ظرفیت اکران سینماها اجازه 
چنین کاری را نمی داد. با وجود تمام حاشیه ها و 
مشکالت، روند اکران فیلم ها به صورت پرشتابی 
همچنان دنبال می شــد. در همــان مقطع یکی 
از مدیــران ســینمایی در گفت وگویی تصویری 
از وضعیت موجود ســینمای ایــران و فیلم های 
آماده نمایش اش ارائــه داد که منطبق با واقعیت 
بود. مدیرکل عرضه و نمایش سازمان سینمایی 
گفت: بیش از 7۰درصد فیلم های در انتظار اکران 
را می توان در گــروه »هنروتجربه« یا در بســتر 
پلتفرم ها به صورت آنالین اکران کرد لذا با توجه 
به حجم باالی فیلم های اکران نشــده و از طرفی 
ورود تولیدات جدید به چرخه تولید و اکران، بدون 
تردید آثاری که تا پایان امسال به طریقی موفق 
به اکران نشوند در ســال آینده حتی برای اکران 
در گروه »هنروتجربه« نیز دچار مشکل خواهند 
بود. بنابراین توصیه من به صاحبان آثار این است 
که هر چه زودتر ضمن تعیین مســئول پخش و 
عقد قرارداد ســرگروه، نسبت به ثبت درخواست 
 خود برای اکران عمومی اقدام کنند تا در چندماه
پیش رو متحمل خســارات حاصــل از ترافیک 
فیلم های آماده نمایش نشوند. با توجه به راه اندازی 
دوباره گروه »هنروتجربه« امکان اکران فیلم هایی 
با مضامین و فرم های خاص فراهم شــده است و 
از آنجا که اتفاقاً تعــداد قابل توجهی از فیلم های 
در صف اکران از همین جنس هســتند بنابراین 
فرصت بســیار خوبی برای نمایش آنها در گروه 
»هنروتجربه« است. این مدیر سینمایی همچنین 
گفت: صدور پروانه ســاخت بدون درنظر داشتن 
ظرفیت واقعی اکران از یک سو و تعطیلی سینماها 
در دوران کرونا و افزایش تعــداد فیلم های آماده 
اکران، اداره کل عرضه و نمایش و همچنین شورای 
صنفی نمایش را در شرایط سخت و حساسی قرار 
داده است که در جلسات متعدد به دنبال راهکار و 

حل این معضل بزرگ هســتیم. رایزنی صاحبان 
آثاری که فیلم شان مناسب فضای »هنروتجربه« 
است با دســت اندرکاران گروه »هنروتجربه« و 
همچنین رایزنی با مسئوالن پلتفرم ها جهت اکران 
آنالین، ازجمله پیشنهادهای ما برای عبور از این 
دوره خاص است و انتظار می رود فیلمسازان برای 

این موضوع همکاری الزم را داشته باشند.

وقتیاکرانسینماهابهکمامیرود
در شــرایطی کــه در خوش بینانه تریــن حالت 
ممکن، ظرفیــت و امــکان تنهــا ۳۰درصد از 
فیلم های روی پرده وجود داشــت، ناآرامی هایی 
که از اواخر شــهریور ماه شروع شد لطمه اساسی 
را به جریان اکران زد. نمایــش عمومی فیلم ها و 
اســتقبال مردم از آثار روی پرده نیازمند فضای 
آرام اســت و با ســلب آرامش طبیعی است که 
گیشــه ســینماها از رونق بیفتند. یک نمونه از 
افت فروش را می توان در گیشه روز شنبه ۱۶مهر 
ماه مشــاهده کرد. موضوعی که ایرنا در گزارشی 
چنین به آن پرداخت: »درحالی که تصور می شد 
با فروکش شــدن موج ناآرامی ها، ســینماها به 
حیات طبیعی خود بازگردند، اما شــلوغی های 
روز شنبه، رکود را به سینماها برگرداند. در ۲روز 
پایانی هفته گذشته که از میزان ناآرامی ها کاسته 
شد، سینماها توانستند با یک تجدیدقوا، به مرز 
۶۵هزار مخاطب برســند. این میــزان مخاطب، 

فارغ از تعداد مخاطبانی اســت که برای تماشای 
نمایش های کمدی به ســینماها و پردیس های 
بزرگ پایتخت رفتند. سینمایی که قرار بود روز 
گذشته را بدون تبعات ناشی از ناآرامی ها سپری 
کند، بیشترین ضربه را از این تحرکات خورد تا در 
کنار تعطیلی نمایش های کمدی، تنها 7۴۰۰نفر 
در سراسر کشــور به ســینما بروند تا راکدترین 
روز ســینمایی کشور در طول ســال۱۴۰۱ رقم 
بخورد. این میزان استقبال سبب شد تا سینماها، 
پس از حدود ۲۰روز، ســانس های پایانی شب را 
به راه انداخته و قرار بود که ســینماها از شــنبه، 
سانس های ۲۲ الی ۲۴ را فعال کنند. این اکران ها 
در پلتفرم های اینترنتی باز شد و این سیگنال را 
برای سینمادوستان مخابره کرد که سینما در حال 
آماده شدن برای رسیدن به حیات نرمال پیش از 
ناآرامی ها شده است اما ناگهان از ابتدای عصر روز 
شــنبه بود که خبر بروز برخی ناآرامی ها در چند 
نقطه پایتخت، همه  چیز را به هم ریخت. سینماها 
سانس های شــبانه خود را حذف کردند و حتی 
برنامه نمایش های کمدی نیز لغو شد. سینمایی 
که قرار بود روز شــنبه را بدون تبعات ناشــی از 
ناآرامی ها سپری کند، بیشــترین ضربه را از این 
تحرکات خورد تا در کنــار تعطیلی نمایش های 
کمدی، تنها 7۴۰۰ نفر در سراسر کشور به سینما 
بروند تا راکدترین روز ســینمایی کشور در طول 
ســال۱۴۰۱ رقم بخورد. با تداوم این وضعیت در 

سینماها، میزان خســاراتی که به سینما از زمان 
شــروع ناآرامی ها وارد آمده، به مرز ۲۵میلیارد 
تومان رسید. ایرنا بالفاصله پس از شروع ناآرامی ها 
و پس از آنکه مشــخص شد ســینماها، یکی از 
اصنافی هســتند که بیشــترین میزان خسارت 
را از ایــن ناآرامی ها می خورند، در پیشــنهادی 
به مدیران ســینمایی کشــور، این درخواست را 
مطرح کرد که بــا توجه به روند فرسایشــی این 
اعتراض ها، برنامه ای را تدوین کنند تا تبعات این 
ناآرامی ها، خســارات چندانی را به سینماها وارد 
نکند اما متأسفانه این مهم چندان جدی گرفته 
نشد تا ســینما به ضعیف ترین عملکرد خود در 
طول سال جاری برســد. البته در شرایط فعلی، 
ســینماها نیاز به حمایت دارند تا نه تنها بیش از 
این متحمل خسارات نشوند بلکه بتوانند راندمان 
خود را باال برده و بتواننــد حیات طبیعی خود را 
داشته باشند. این وادادگی سینماها سبب شده 
تا در کنار استقبال اندک مخاطبان، صاحبان آثار 
نیز راضی به نمایش فیلم خود نباشــند تا آثاری 
که قرار بــود از 7مهرماه روی پــرده بروند، حاال 
و پس از گذشــت بیش از ۱۰روز از موعد مقرر، 
همچنان بالتکلیف بوده و قطعا راضی نباشند که 
فیلم خود را در چنین شرایطی بسوزانند. البته در 
شرایط فعلی، ســینماها نیاز به حمایت دارند تا 
نه تنها بیش از این متحمل خسارات نشوند بلکه 
بتوانند راندمان خود را بــاال برده و بتوانند حیات 
طبیعی خود را داشته باشند. اینکه با بروز هر اتفاق 
اجتماعی و سیاسی، ســینماها یکی از نخستین 
صنف هایی اســت که متحمل خسارات هنگفت 
می شود، اتفاق پسندیده ای نیست و این ضرورت 
را می طلبد تا مدیران سازمان سینمایی با تدوین 
برنامه هایی، جلوی لطمه خوردن به سینما در هر 
شرایط و موقعیت زمانی را بگیرند. این برنامه ریزی 
می تواند پازل صنعتی شــدن سینمای ایران را با 
شتاب بیشتری دنبال کرده و امنیت را به سینماها 

بازگرداند.«

فیلمهاییکهاکراننمیشوند
در چند هفته اخیر برخــی از صاحبان فیلم ها 
که قرار بود آثارشان از انتهای شهریور یا ابتدای 
مهر ماه روی پرده سینماها بیاید از اکران عمومی 
محصوالت شــان ســر باز زدند. طبیعی است 
تهیه کنندگان حاضر نشــوند فیلم هایشــان را 
در فضایی ملتهب که تأثیرش را هم بر گیشــه 

سینماها گذاشته اکران کنند. 
با عقب نشینی گزینه های اکران پاییزی، صف 
فیلم های در نوبت نمایش عمومی طوالنی تر هم 
خواهد شد. این طوالنی ترین صف اکران تاریخ 
سینمای ایران است که بعید است به بسیاری از 
فیلم های در نوبت، فرصت اکران عمومی برسد؛ 
فیلم هایی که صاحبانشــان بایــد میان اکران 
آنالین و نمایش در گروه هنر و تجربه دست به 

انتخاب بزنند.

اکراندرکوچهبنبست
برای دست کم 7۰ درصد فیلم های آماده نمایش، امکانی برای اکران عمومی وجود ندارد

 اکران آنالین یا هنر و تجربه؛ تنها راه نمایش بیش از ۱۵۰ فیلم 

شهابمهدویگزارش
روزنامه نگار
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درشــرایطفعلــی،ســینماهانیــازبــه
حمایــتدارنــدتــانهتنهــابیــشازایــن
متحملخساراتنشــوندبلکهبتوانند
راندمانخودراباالبردهوبتوانندحیات

طبیعیخودراداشتهباشند

درچندهفتــهاخیــربرخــیازصاحبان
فیلمهاکهقراربودآثارشــانازانتهای
شــهریوریــاابتــدایمهرمــاهرویپرده
عمومــی اکــران از بیایــد ســینماها

محصوالتشانسرباززدند

بحرانمخاطب،جدیترازهمیشه
سینماهای کشور در سال های اخیر به واسطه شیوع ویروس 
کرونا و تعطیلی طوالنی مدت با معضالت بزرگی روبه رو شدند 
و تعداد زیادی از فیلم ها که می توانستند فروش قابل توجهی 
داشته باشــند در این وضعیت نتوانســتند فروش چندانی 
داشته و بســیاری از فیلم ها دچار معضل فیلم سوزی شدند 
اما سینماها همچنان با معضالت بسیاری روبه رو هستند و با 
وجود کمرنگ شدن شیوع کرونا در کشور نمی توان شرایط 
حاضر را هم یک شرایط عادی دانست. در روزهای اخیر فضای 
سیاسی و اجتماعی کشور درگیر التهابات بسیاری شده که 
این التهابات گریبان سینمای آسیب پذیر ایران را هم گرفته 
و درحالی که پس از شیوع ویروس کرونا کم کم سینماها به 
شرایط عادی نزدیک می شدند، اتفاقات اخیر باعث شد که 

میزان مخاطبان سینما به حداقل برسد.
 اگر شــروع تأثیــر التهابــات و ناآرامی ها بر ســینما را از 
۲۹شهریور درنظر بگیریم با بررسی فروش ۱۸روزه فیلم های 
ســینمایی از این تاریخ می توان کاهش چشــمگیر میزان 
مخاطبان فیلم ها را در این مدت به وضوح احساس کرد اما با 
این حال نباید این نکات را هم نادیده گرفت که در این مدت 
به دلیل ایام پایانی ماه صفر چندین روز ســینماها تعطیل 
بودند و فیلم جدیدی هم اکران نشد و در کنار این اتفاقات، 
اختالل در اینترنت هم منجر به ایجاد اختالل در سیســتم 
خرید آنالین بلیت شد. اینها همه مجموعه عواملی هستند 
که فروش فیلم های سینمایی را به حداقل رسانده اند و این 
مسائل نشان می دهد که مســئوالن سینمایی ما همچنان 
هیچ برنامه ریزی و ایده ای برای مقابله با این اتفاقات و ایجاد 
شــرایطی در جهت جلوگیری از ضررهای اقتصادی بیشتر 

برای فیلم ها و سینماها ندارند. 

روزهایکسادسینما
محمد قنبری، مدیر سینما مگامال درباره فروش فیلم های 
ســینمایی در روزهای اخیر گفت: افت چشــمگیری را در 
میزان فروش فیلم ها شاهد هستیم و می توان گفت که میزان 
فروش نسبت به ماه قبل تا ۹۰درصد کاهش پیدا کرده است. 
کاماًل مشخص است که عامل اصلی این اتفاق، فضای ملتهب 
سیاسی و اجتماعی کشور است، سینما این روزها در اولویت 
مردم نیست. برای اکثریت مردم در این وضعیت نگرانی هایی 
وجود دارد که باعث می شود خیلی ها از ساعاتی که معموالً 
میزان فروش فیلم ها باالست از خانه خارج نشوند و طبیعتاً در 
این شرایط سینماها خالی از مخاطب هستند. اکثر مخاطبان 
سینما از طریق اینترنت بلیت ها را تهیه می کردند و می توان 
گفت که ۹۰ درصد فروش فیلم هــا از طریق اینترنت بود اما 
امروز که تنها ۱۰درصد فروش ماه قبل را داریم، تنها نیمی 
از بلیت ها اینترنتی به فروش می رســد. در سال های اخیر 
تبلیغات اکثر فیلم ها در فضای مجازی و به طور مشخص در 
اینســتاگرام کمک زیادی به فروش فیلم ها می کرد اما طی 
روزهای اخیر به دلیل فیلتر شدن اینستاگرام به نظر می رسد 
که یکی از منابع مهم برای اطالع رسانی به مخاطبان سینما 
درباره فیلم های در حال اکران از بیــن رفته و خیلی از افراد 
درباره فیلم هــای در حال اکران اطالعــی ندارند. امیدوارم 
آرامش به جامعه برگردد و فیلم های جدید اکران شــوند و 
محدودیت های تازه اینترنت برداشته شوند و شرایطی فراهم 
شود که سینماها به روزهای پیش از این ناآرامی ها برگردند. 

پالن۳بدترینروزهایسینماهایایران
همایون فربد، مدیر ســینما »معین مــال« درباره وضعیت 
سینماها و میزان مخاطب در روزهای اخیر به ایلنا گفت: در 
یک سالی که سینماها فعالیت خود را دوباره آغاز کرده اند، 
ماه گذشته )شــهریور( پررونق ترین و پرفروش ترین ماه را 
داشتیم ولی در مهر ماه به دلیل ناآرامی های پیش آمده فروش 
فیلم ها به یک دهم ماه گذشته رسید و یکی از بدترین ماه ها 
را در ۲سال اخیر تجربه کردیم. البته باید به این نکته اشاره 
کنم که اکران فیلم »پسر دلفینی« در این فروش فوق العاده 
بی تأثیر نبود و این مسئله که پس از این فیلم با وجود اینکه 
خبرهایی مبنی بر اکران فیلم هایی مثل »گیج گاه« و »مالقات 
خصوصی« در اخبار مطرح شــد، هیچ فیلم جدیدی اکران 
نشد و خود دلیلی بر عدم استقبال مردم از سینماها بود. در 
ماه محرم هم تعطیلی هایی بود که در میزان فروش فیلم ها 
تأثیر چندانی نداشت و تعطیلی های ماه صفر هم در شرایط 
عادی تأثیر چندانی بر فروش فیلم ها نداشــت اما در برخی 
شب ها که میزان ناآرامی در شهر بسیار بیشتر بود ما مجبور 
به تعطیل کردن سینماها بودیم و همان میزان اندک فروشی 

که داشتیم هم در این روزها وجود نداشت.
او همچنین گفت:  اگر بخواهم نیمــه اول مهر را که ۱۵ روز 
از آن گذشته با شهریور مقایســه کنم باید بگویم که در ماه 
گذشته سینمای ما ۱۰هزار مخاطب داشت ولی در این ۱۵روز 
فقط ۹۰۰مخاطب داشتیم.  با وجود اینکه اینترنت ملی شده، 
به نظر می رسد که خیلی از مردم تصور می کنند که دسترسی 
به سایت  فروش بلیت سینما نیز امکان پذیر نیست و به همین 
دلیل برای خرید بلیت به اینترنت مراجعه نمی کنند؛ چرا که 
با وجود اینکه پیش تر نیمی از فروش از طریق اینترنت صورت 
می گرفت، هم اکنون تقریباً همه بلیت ها حضوری به فروش 
می رود و من از افراد زیادی شــنیده ام که می گویند به دلیل 
قطع بودن اینترنت برای خرید بلیت حضوری اقدام کرده اند و 
به نظر می رسد که این افراد از این نکته که سایت سینماتیکت 
در دسترس است بی خبر هستند و این مسئله هم در میزان 
فروش تأثیرگذار بوده است. به نظر من سینماها دوباره دچار 
یک بحران شدند و تجربه ثابت کرده تا زمانی که حال مردم 

خوب نباشد سینما نخواهند آمد.

»پدرمایران،مادرمایران«
دربارهشهدایبهزیستی

مستند »پدرم ایران، مادرم ایران« ازجمله آثاری 
است که با سوژه ای جدید به موضوع دفاع مقدس 
پرداخته اســت. رضا عاطفی دربــاره فیلم خود 
و موضــوع آن می گویــد: قصه این مســتند به 
ســال های ۱۳۸۵یا ۱۳۸۶بازمی گــردد. خیلی 
اتفاقی چند عکس بر سر در یک بهزیستی با عنوان 
»شهدای بهزیستی« دیدم که هرچند عکس های 
بی کیفیتی بودند امــا برای من بســیار موضوع 
جالبی بود. همین اتفاق باعث شــد تا نســبت به 
این موضوع کنجکاو شــده و به دنبال ماجرای آن 
بروم. آن عکس ها مربوط به افرادی بود که دوران 
کودکی خود را در بهزیستی ســپری کرده و در 
جنگ تحمیلی به شهادت می رسند. مستند »پدرم 
ایران، مادرم ایران« داستان زندگی تعدادی از آنان 
است. در حقیقت، این مســتند روایت تعدادی از 
کودکان بهزیستی است که با آغاز جنگ تحمیلی 
به جبهه ها می روند و به شــهادت می رسند. نکته 
قابل توجه درباره آنان این است که اغلب آنان در 
سنین نوجوانی شهید شــده اند. او درباره شروع 
ســاخت »پدرم ایران، مادرم ایران« گفت: پس از 
دسترسی به پرونده ها به دنبال خانواده یا دوست 
و آشنایی از این کودکان گشــتیم که پیدا کردن 
برخی از آنها بسیار سخت و زمان بر بود و خیلی از 
آنها نیز اطالعاتی نداشتند. همین پژوهش ها زمان 
زیادی را از ما گرفت و بــه همین دلیل نزدیک به 

۲سال درگیر ساخت این مستند بودیم.

آخرینبازماندگانیکهنرروستایی
مستند »آخرین خاتون« به کارگردانی علی اکبر اسماعیلی 
به ابعاد زندگی پیرزنی می پــردازد که از آخرین بازماندگان 
پارچه بافان روستایی در گناباد است. علی اکبر اسماعیلیـ  
تهیه کننده و کارگردان مستند »آخرین خاتون«ـ  از تازه ترین 
تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی 
درباره این اثر گفت: این مستند درباره زندگی پیرزنی است 
که در روستای روشناوند که یک سالی می شود تبدیل به شهر 
شده از توابع شهرســتان گناباد زندگی می کند. این پیرزن 
شخصیت اصلی مستند داستانی »آخرین خاتون« و از آخرین 
بازماندگان پارچه بافان این منطقه است. فردی که به صورت 
کامال سنتی و با ابزارآالت قدیمی و به شیوه دوران مادران آن 
منطقه پارچه بافی می کند. البته که باید بگویم به این مستند 
داســتان نیز اضافه کرده ایم؛ چراکه این سال ها مستندهای 
زیادی دیده ایم که فردی مشغول به کار خاصی است و سوژه 
یک مستند می شود اما با کمی داستان خواستیم که مخاطب 
حس و حال آن منطقه و این پیرزن را به خوبی دریافت کند 

و کار متفاوتی ببیند. 
کارگردان »آخرین خاتون« درباره علت ساخت این مستند 
توضیح داد: به صورت کامال اتفاقی یکی از دوستان عکاسم، 
عکس هایی از یک پیرزن پارچه باف در خانه ای روستایی که 
سراسر نخ و پارچه های رنگی بود، به من نشان داد. تماشای 
این همه رنگ و این شکل از زندگی در این عکس ها به قدری 
برای من جذاب بود که تصمیم به ســاخت مستندی درباره 
این پیرزن گرفتم. از آنجا که مادربزرگ من نیز در این روستا 
زندگی می کند وقتی در مراحل پژوهش مستند با او صحبت 
کردم، توضیح داد که وقتی این پیرزن پا به روستا می گذارد به 
خانم های زیادی هنرهای زیادی مانند پارچه بافی، گلیم بافی، 
فرش بافی و... می آموزد و به گونه ای شرایط اقتصادی زنان این 

روستا را متحول کرده است. 

حمایتآموزشوپرورش
ازسینمایکودک

بهروز مفید، تهیه کننده »بام باال«، فیلمی متعلق به سینمای کودک 
که به تازگی روی پرده آمده است، از شرایط اکران فیلمش رضایت 
ندارد. این تهیه کننده به ایلنا گفت:» با حذف پلتفرم های اینترنتی 
رایج که پیش تر در بی توجهی تلویزیون به سینما محلی برای تبلیغ 
فیلم ها بود، شرایط بسیار بدتر شده و ما باید به گزینه های جدیدی 
فکر کنیم. به عنوان مثال پلتفرم های اینترنتی داخلی می توانند تا 
حدی برای تبلیغ فیلم ها مناسب باشند اما هزینه تبلیغ آثار در این 
پلتفرم ها بسیار باالســت و برای یک فیلم کودک صرفه اقتصادی 
ندارد. ما باید در فضای تبلیغاتی خودمان هم تجدیدنظر کنیم و باید 
شرایطی فراهم شود که آثار سینمایی گمنام باقی نمانند و فرصت 
معرفی و تبلیغ داشته باشند. امروز موفق ترین فیلم های کودک هم 
نمی توانند به فــروش باالی 7 یا ۸ میلیارد تومان برســند و در این 

شرایط باید به این سینما کمک کرد.
مهم ترین مسئله این اســت که متولیان فرهنگی ما به این اعتقاد 
برســند که وجود سینمای کودک ضروری اســت و در این شرایط 
به راهکارهای زیادی برای رشــد و تقویت این سینما می رسند اما 
به نظر می رسد که در حال حاضر این ضرورت احساس نمی شود و 
سینمای کودک به رغم شعارهایی که داده می شود اهمیت چندانی 
 ندارد و این بزرگ ترین معضل سینمای کودک و نوجوان ایران است.

این تهیه کننده اضافه کرد؛»ســینمای کودک سال هاست که حال 
خوبی ندارد و شرایط موجود هم این بدحالی را تشدید کرده و همه 
چیز به ضرر فیلم ماســت. »بام باال« سومین فیلم کودکی است که 
ساخته ام و به نظرم ســینمای کودک در ایران بسیار مهجور است و 
به رغم اینکه در فضای رسانه ای بارها بر تولید و حمایت از این سینما 
تأکید می شود، در عمل به خصوص در زمان اکران هیچ حمایتی از این 
سینما نمی شود. آموزش و پرورش با سینمای ما قهر است و شورای 
صدور مجوز نمایش فیلم برای مدارس ۲ سال است که تشکیل نشده 

و به خصوص در روزهای گذشته.« 

مستند ۱

فیلم کودک 

مستند ۲

گیشه

»تیتی«یکیازفیلمهایرویپرده
کهباافتفروشمواجهشدهاست.

فروش ضعیف؛ چشم انداز مبهم اکران
دربینآثاریکهاینروزهابرپردهسینماهاهستندبامراجعهبهسامانهمدیریتفروشو
اکرانسینما)سمفا(میتواندربارهمیزانفروشفیلمهابهآماردقیقیدستپیداکرد.
بهعنوانمثلفیلمسینمایی»ابلق«در۱۸روزاخیرنزدیکبه2میلیاردتومانفروش
داشتهوایندرحالیاستکههمینفیلمدر۱۸روزقبلازشروعناآرامیهانزدیکبه

۶میلیاردو۸۰۰میلیونتومانفروشداشتهاست.
اینفیلمکهاز2۶مرداداکرانشدهتاامروزنزدیکبه۱۷میلیاردتومانفروشداشته
است.فیلمسینمایی»شین«کهاز۱۶شهریوراکرانشدهاستتا2۹اینماهتوانست
بیشاز۳۰۰میلیونتومانفروشداشتهباشــدکهدر۱۸روزاخیرفروشاینفیلمبه
2۰۰میلیونتومانکاهشپیداکردهاســت.انیمیشنسینمایی»پسردلفینی«کهاز
پرفروشترینآثارسینماییاینروزهایکشوراستاز2۹شهریورتا۱۶مهرتوانست
۴میلیاردتومانفروشداشتهباشــدوایندرحالیاستکهدر۱۸روزقبلازشروع
ناآرامیهانزدیکبه۸میلیاردتومانفروشداشتهاست.کاماًلمشخصاستکهفروش
فیلمهایسینماییدرروزهایاخیرحداقلبهنصفرسیدهوباوجوداینکهطبیعتاًپس
ازگذشتزمان،میزانفروشفیلمهایدرحالاکرانکاهشپیدامیکند،میزانکمتر
شدنفروشاینآثاررانمیتوانطبیعیدانستوقطعاًاتفاقاتاخیرنقشچشمگیری

دراینوضعیتداشتهاست.

مکث

» ابلق« در ۱۸روز اخیر نزدیک به ۲میلیارد تومان فروش داشته و این در حالی است که همین فیلم در ۱۸روز قبل از شروع ناآرامی ها نزدیک به ۶ میلیارد و۸۰۰ میلیون تومان فروش داشته است.
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