
تاریخ شــفاهی دوران دفاع مقدس با ثبت خاطرات 
مبتنی بر واقعیت های تاریخی، انتقال دهنده نمادهای 
فرهنگی این دوره زمانی به نسل آینده است. تبیین 
رویکرد تاریخ نگاری دفاع مقدس بر مبنای تاریخ 
شــفاهی نشــان می دهد که هدف این نوع 
تاریخ نگاری بازبینی ارزش های دینی و ملی 
است که ســبب تعالی بخشی فرهنگی در 

جامعه می شود...

سردارعلی محمد نائینی:
گنجینه دفاع مقدس فراهم خواهد شد

22

19

خطیب موقت نمازجمعه تهران گفت: حوادث روزهای اخیر راه را 
برای کسب تجربه ای تعیین کننده و ارتقای جایگاه ملت ایران و 
جوانان ایران به ملتی تصرف ناشدنی هموار خواهد کرد، دشمنان 

اسالم بدانند راه را برای افزایش اعتبار سیاسی ایران هموار 
کرده اند.سید محمدحســن ابوترابی فرد در خطبه های 

نماز عبادی سیاسی جمعه تهران افزود: حوادثی که 
این روزها شاهد آن بودیم بدون تردید برای یک نظام 

سیاسی پویا، مقتدر، کارآمد که در...

 به دنبال احیای جایگاه چین به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی
چین قدرتمند؛ مأموریت آقای »شی«

سید محمدحسن ابوترابی فرد، خطیب نمازجمعه تهران:
مسئله دشمنان، حجاب نیست 

7

10

الهام حسینی تاریخ ساز شد. او نخستین 
زن وزنه بــردار ایرانی اســت که در 
مســابقات قهرمانی آســیا به مدال 
می رســد. حســینی که در دسته 
81کیلوگرم وزنه می زند، در استارت 
لیست نفر اول بود و این امید را داده بود 
که نخستین طالهای آسیایی را برای ایران 

بگیرد اما این پیش بینی تا واقعیت فاصله داشت...

الهام حسینی در مسابقات قهرمانی آسیا به مدال طال رسید
بانوی تاریخ ساز ایران 

»آیا جایگاه درون حزبی شــی جین پینگ، رئیس جمهور 
چین، تقویت خواهد شــد؟ برنامه های او بــرای اقتصاد 
کروناه زده چین چیســت؟ آیا سیاســت خارجی پکن در 

نیم دهه آینده تغییر خواهد کرد؟ سیاست های پکن در قبال 
تایوان به کدام سمت وسو خواهد رفت؟« اینها پرسش هایی 
است که در آستانه بیســتمین نشست حزب کمونیست 
چین که از فردا )یکشنبه( آغاز خواهد شد، ذهن ناظران 

را به خود مشغول کرده است...

ویژه های  امروز سرمقاله
عبدا...گنجی؛ مدیرمسئول

بعد از اغتشاشــات اخیر برخي از نخبگان كشور، یكي 
از راه هاي كاهش تنش را گفت وگو دانســتند و رئیس 
قوه قضاییه نیز آمادگي خود را اعالم كرد. به صورت طبیعي بالفاصله این سؤال طرح 
مي شود كه گفت وگوي كي با كي؟ یا گفت وگو بر سر چي؟ آنچه حتمي و قطعي است، 
اینكه در منازعات فرهنگي-سیاســي درون كشور اختالف ملي نداریم؛ یعني اصول 
مربوط به ایران به عنوان یک كشور-ملت محل منازعه و مناقشه نیست. نخبگان متنوع 
كشور بر سر وحدت ملي و تمامیت ارضي اختالف ندارند، پس اختالف بر سر چیست؟ 
اختالف 3 منشأ دارد؛ عده اي اختالف شان بر ســر »روش« اجراي سیاست هاست، 
برخي اختالفات بر ســر اصل چرایي اصرار حكومت بر اجراي شریعت است و دسته 
سومي هستند كه خواستار حذف جمهوري اسالمي هستند. پس در چینش انساني 
موضوع، معاند، مخالف و منتقد صف كشیده اند كه باید مشخص كرد گفت وگو با كدام 
دسته نتیجه بخش و مفید است. آیا با معاند مي شــود گفت وگو كرد؟ آنكه با اصل و 
ماهیت نظام مسئله دارد، بر سر چه موضوعي مي تواند گفت وگو كند؟ طبیعي است 
كه آنكه نفي نظام مي كند و پرونده و گذشته مشخصي دارد، محل مذاكره و گفت وگو 
نیست. بنابراین باید گفت وگو بین كساني باشد كه اختالفشان منحصر به روش  هاست 
و راه هاي دیگري را براي اجرا در نظر دارند. از مهم ترین دالیل عدم گفت وگو در كشور 
یا به نتیجه مطلوب نرسیدن مطالبات یا رفع چالش ها این است كه بخشي از نخبگان 
قدرت در جمهوري اسالمي از اختالف ســلیقه عبور كرده اند و اختالف به ماهیت و 
اصول و مباني رسیده است. جدال بین سكوالریسم و اسالم سیاسي است. جدال بین 
برون گرایي سیاسي-  فرهنگي و بوم گرایي است. بعضا فاصله خیلي زیاد است مثال در 
همین اغتشاشات عده اي خود را كنار مردم مي دانند و ما آنان را كنار دشمن مي دانیم 
و این یعني اختالف 180درجــه از فهم صحنه. حال اگر قصد گفت وگو بر ســر هر 

مسئله اي باشد، 2شرط اساسي الزم است؛ اول به رسمیت شناختن طرف مقابل 
به رغم قبول نداشتن اندیشه و دیدگاه هاي وي. مي شود دیگري را به رسمیت 
شناخت اما قبول نداشت. پذیرش این اصل یک گام موثر در گفت وگوست. 
دوم توافق بر سر اصول انقالب اسالمي اســت. تنوع و تكثر افكار، بینش و 

اولویت ها هرگز كنار هم قرار نمي گیرنــد مگر اصولي آنان را گرد هم بیاورد. 
این قلم بارها نوشته كه نخبگان مدعي جمهوري اسالمي باید ابتدا بر سر اصول 

تفاهم كنند كه معلوم شود در كجا ایستاده اند و نقطه عزیمت از محل ایستادن به كجا 
منتهي خواهد شد؟ اگر بر سر اصول اختالف باشد، بر سر جزئیات هیچ تفاهمي صورت 
نمي گیرد، زیرا دستگاه معرفتي و جهان بیني بر رفتار و منش فرد بسیار موثر است. 
اصول انقالب اسالمي توسط مقام معظم رهبري عنوان شده و فراتر از آن را اختالف 

سلیقه دانسته اند. این اصول عبارتند از: 
1- جمهوري اسالمي ایران یا اسالم سیاسي یا مردم ساالري دیني

 2- امام در بعد سیره و اندیشه
 3- والیت فقیه

 4- قانون اساسي
 5- سیاست هاي كلي نظام. 

آنان كه بر این اصول تفاهــم دارند، امكان گفت وگو دارند امــا غیر این گفت وگو، 
نتیجه بخش نخواهد بود. آنچه كمتر بدان توجه مي شود اینكه چون ماهیت نظام 
دیني اســت، خود حاكمیت نیز اختیار و صالحیت برخي تغییــرات را ندارد زیرا 
نقض غرض وجود خود است. حدود الهي را مگر مي توان با تصمیم حكومت تغییر 

داد؟ بنابراین اصول و مباني مشترك مي تواند  میدان گفت وگو را نشان دهد. 
صداوسیما، دانشگاه ها و حوزه علمیه بستر این مهم اســت و تا نیروهاي مومن به 
انقالب اسالمي خود وارد این عرصه نشوند، كسي آنان را به مهماني و پذیرایي دعوت 

نخواهد كرد. ابتكار عمل باید از دلسوزان و دل نگران ها باشد و این شدني است.

 گفت وگو
 امکان یا امتناع؟

داده نما
گرافیک: مهدی سالمی

عشایر کوچنده  در مناطق قشالقی 
با وجود اینکه تقویم رسمی کوچ پاییزه عشایر به سمت قشالق 15 آبان اعالم 
شده است، اما هر استان با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه می تواند این 

کوچ را زودتر یا دیرتر اعالم کند. 

 3 استان پیشرو 
در کوچ پاییزه امسال
لرستان  تهران    

چهارمحال و بختیاری

3 استان با بیشترین جمعیت 
عشایر در قشالق

 خوزستان    کرمان
 سیستان وبلوچستان 

3 استان با کمترین جمعیت 
عشایر در قشالق

 یزد  قم  قزوین 

2 چالش مهم عشایر در قشالق 
امسال  آب  و علوفه است.
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تصاویر نورافشانی و جشن در 
میدان ولیعصرعج  را با اسكن این 

كیو آركد ببینید.

فیلم صحبت های حاج محمود 
کریمی در جشن میدان ولیعصرعج را 

با اسكن این كیو آركد ببینید.

باشکوه مردم

ایستادیم  و  پیش رفتیم
رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مردم، مسئوالن كشور و مهمانان كنفرانس وحدت اسالمی:

  عادی سازی روابط با سلول سرطانی صهیونیسم 
بزرگ ترین خیانت به اسالم است

  غلط می كند كسی فكر كندن درخت تناور جمهوری 
اسالمی ایران را هم بكند

این شنبه؛ حرکت اتوبوس های تازه نفس کرسی  آزاد اندیشی مقابل تجمع  ساختارشکن

اطالعیه پلیس درباره فیلم جنجال برانگیز

ناوگان حمل ونقل همگانی تهران جان تازه ای می گیرد  كرسی های آزاداندیشی بعد از 2دهه از نامه تاریخی رهبر معظم انقالب 
درباره آن، با چه چالش هایی روبه رو ست؟

پلیس پایتخت درباره ویدئوی برخورد نامناسب یكی از ماموران یگان ویژه 
با زنی در خیابان، توضیحاتی را ارائه كرد

صفحه3صفحه2 صفحه6

صفحه10

3

 تاکسی نو مینی بوس نواتوبوس نو 
200۶2۳00



شنبه 23 مهر 21401
 شماره  8612

همزمان با هفدهم ربیع االول سالروز 

رهبری
میاد پیامبــر اســام)ص( و امام 
صادق)ع(، رهبرمعظم انقاب اسامی 
دیروز در دیدار جمعی از مســئوالن 
نظام و میهمانان خارجی شرکت کننده در کنفرانس 
وحدت، مهم ترین نیاز امت اسامی برای نقش آفرینی و 
دســتیابی به جایگاه رفیع در هندسه جدید قدرت را 
اتحاد و انسجام دانستند و با اشاره به جایگاه بسیار مهم 
فرزانگان و خواص و جوانان روشــن بیِن دنیای اسام 
برای تحقق این مهم، گفتند: »وحدت اســامی« و 
حضور تأثیرگذار در دنیای جدید امکان پذیر و شدنی 
است به شــرط تاش عملی و ایســتادگی درمقابل 
ســختی ها و فشــارها کــه نمونــه  بــارز آن نظام 
جمهوری اسامی است که درمقابل قدرت ها تسلیم 
نشد و ایستاد و اکنون به درخت تناوری تبدیل شده 
 است که حتی تصور»کندن« آن نیز امکان پذیر نیست.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 
رهبرمعظم انقاب دراین دیدار با تبریک میاد مکرم 
رسول اعظم)ص( و امام صادق)ع( با تأکید بر شخصیت 
منحصربه فرد پیامبراســام)ص( که نقطــه اوج آن 
بعثت آن حضرت است، گفتند: عید گرفتن روز میاد 
پیامبراسام)ص( باید برای امت اسامی فرصتی برای 
درس گرفتن و الگو قــرار دادن آن حضرت، به عنوان 

»اسوه حسنه« باشد.

ذلت؛ نتیجه قهری تفرقه
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به آیات قرآنی که 
رنج و سختی امت اسامی را برای پیامبر رنج آور و برای 
دشمناِن مسلمانان مایه خرسندی می خواند، به تبیین 
و تحلیل چرایی رنج های امت اسامی در دنیای امروز 
پرداختند و افزودند: مشــکات و سختی های دنیای 
اســام علل متعددی دارد، اما یکی از مهم ترین این 
علت ها، تفرقه و جدایی مســلمانان از یکدیگر است. 
ایشان نتیجه  قهری تفرقه و جدایی را »ذلت« و »دوری 
از عزت« دانســتند و تأکید کردند: وظیفه خواص و 
افراد تأثیرگذار دنیای اســام، تمرکز بر ایجاد راه ها و 
زمینه های عملی برای اتحاد بین مسلمانان است، زیرا 
دشــمن در نقطه مقابل، با ایجاد یک سلول سرطانی 
در منطقه و در زمین فلســطین، به نام رژیم جعلی 
صهیونیستی و استقرار صهیونیست های خبیث، فاسد، 
قاتل و بی رحم در آن، به دنبال ایجاد بیشترین اختاف 

درمیان مسلمانان و کشورهای اسامی است.

خیانــت بزرگ عادی ســازی روابــط با رژیم 
صهیونیستی

رهبرمعظــم انقــاب، عادی ســازی روابط برخی 
کشورهای اســامی با رژیم صهیونیستی را یکی از 
بزرگ ترین خیانت ها خواندند و گفتند: ممکن است 
برخی بگویند تحقق وحدت در شرایط فعلی با وجود 
برخی رؤسای کشورهای اسامی امکان پذیر نیست، 
اما روشــنفکران، علما، فرزانگان و نخبگان دنیای 
اسامی می توانند فضا را متفاوت از خواست دشمن 
کنند که دراین صورت امکان تحقق وحدت، آسان تر 
خواهد شــد. حضرت آیت اهلل خامنه ای با طرح این 
سؤال که »منظور از وحدت چیست؟« خاطرنشان 
کردند: آنچه از وحدت در دنیای اسام مدنظر است، 
 وحدت در حفظ منافع امت اسامی است و نه وحدت 

نژادی و جغرافیایی.
ایشــان افزودند: فهم صحیح منافع امت اسامی و 
اینکه مسلمانان باید با چه کسانی و چگونه دوستی یا 
دشمنی کنند و به اشتراک عمل در برابر نقشه های 
استکبار برسند، برای تحقق وحدت، بسیار مهم است.

نقشه سیاسی دنیا درحال تغییر است
رهبرمعظم انقــاب با تأکید بر اینکــه نکته مهم و 
اساسی در اشتراک عمل، رسیدن به فهم مشترک 
درباره تغییر هندسه سیاســی در دنیاست، گفتند: 
نقشه سیاسی دنیا درحال تغییر و نظام تک قطبی 
در حال حرکت به سمت مطرود شدن است و سلطه 

استکبارجهانی نیز هر روز بیش از گذشته مشروعیت 
خود را از دســت می دهد، بنابراین دنیای جدیدی 
درحال شکل گیری است و سؤال بسیار مهم این است 
که جایگاه دنیای اسام و امت اسامی دراین دنیای 
جدید کجاســت؟ حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید 
کردند: در چنین شــرایطی امت اسامی می تواند 
جایگاه رفیعی داشته باشــد و در دنیای جدید، الگو 
و پیشرو باشد،  به شــرط آنکه بتواند به اتحاد کلمه 
برســد و خود را از تفرقه و وسوســه های آمریکا و 

صهیونیست ها و کمپانی های بزرگ رهایی بخشد.
ایشان با طرح یک ســؤال دیگر مبنی بر اینکه »آیا 
اتحاد کلمه مسلمانان و داشتن جایگاه رفیع در دنیای 
درحال تغییر امکان پذیر است؟«، گفتند: بله، اتحاد 
بین ملت های اسامی ممکن است، اما نیازمند تاش 
و عمل و ایستادگی درمقابل فشارها و سختی هاست.

ایستادگی سختی هایی دارد
رهبر معظم انقاب با تأکید بــر اینکه دراین زمینه 
بیشــترین امید به خواص دنیای اســام و جوانان 
روشن بین و نقش آفرینی آنها در هدایت افکارعمومی 
است، افزودند: یک نمونه از امکان تحقق تأثیرگذاری، 
جمهوری اسامی ایران اســت که نهالی کوچک با 
هدایت های امام خمینی)ره( درمقابل 2 ابرقدرت آن 
زمان ایستاد و آن نهال اکنون به درختی تناور تبدیل 
شده است که غلط بکند کسی حتی فکر کندن آن 

را نیز بکند.

ایشان خاطرنشان کردند: ما ایستادیم و پیش رفتیم، 
البته ایستادگی نیز مانند هر کار دیگر سختی هایی 
دارد، اما آن کســانی هم که تسلیم می شوند، دچار 
سختی می شوند با این تفاوت که ایستادگی موجب 

پیشرفت و تسلیم باعث عقب رفت است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکیــد بر اینکه الزمه 
تحقــق وحــدت اســامی، جلوگیــری از تبدیل 
اختاف های مذهبــی به تنازع و درگیری اســت، 
خاطرنشــان کردند: سیاســتمداران آمریکایی و 
انگلیسی که با اصل اسام ضدیت دارند، در محافل 
خود وارد بحث شــیعه و سنی شــده اند که بسیار 

خطرناک است.
ایشــان با یادآوری تعبیر گذشــته خود از »شیعه 
انگلیسی« و »سنی آمریکایی« و تاش برخی برای 
تحریف آن، گفتند: شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی 
یعنی کسی که در هر جایگاه و مقام و کشوری، مانند 
داعش با ایجاد دعــوا و تفرقه و تکفیــر در خدمت 

دشمن است.

لزوم برخورد با تفرقه افکنان
رهبرمعظم انقاب با ابراز تأســف از جنایات داعش 
در عراق، ســوریه و به خصوص کشتار دانش آموزان 
در افغانستان افزودند: در هر دو طرف شیعه و سنی، 
تندروهایی وجود دارند که ارتباطی به تشیع و تسنن 
ندارند و این تندروی ها نباید زمینه ساز اتهام زنی به 
اصل مذاهب شود و باید با کسانی که به اسم طرفداری 
از یک مذهب، احساسات طرف دیگر را برمی انگیزند، 

برخورد جدی انجام گیرد.
ایشان سختی ها و فشارها و کشتارهای روزافزون در 
فلسطین و دیگر نقاط دنیای اسام را نتیجه »تشتت 
امت اسامی« دانستند و با اشاره به وجوه اشتراک 
فراوان مســلمانان گفتند: جمهوری اسامی ایران 
تاکنون هرآنچه در توان داشــته برای تحقق عملی 
وحدت اسامی به کار گرفته است که نمونه بارز آن 
حمایت همه جانبه از برادران اهل تسنن در فلسطین 
است که این حمایت بعد از این هم با همه توان ادامه 

خواهد داشت.
رهبر معظم انقاب با تأکید بر اینکه جبهه مقاومت که 
در دنیای اسام شکل گرفته، مورد حمایت جمهوری 
 اسامی است، خاطرنشان کردند: ما به لطف و عنایت 
خداوند ایمان داریم و به تحقق عملی آرزوی بزرگ 

وحدت اسامی، امیدوار هستیم.

رهبر معظم انقاب در دیدار جمعی از مردم، مسئوالن و مهمانان کنفرانس وحدت اسامی:

ایستادیم و پیش رفتیم

افشاگریوزیرکشورازدستهایپنهانآشوبها
 وحیدی: هسته های سازمان یافته رژیم صهیونیستی به برخی برای هر کوکتل مولوتوف ۵۰۰هزارتومان داده اند

 وزیر کشــور با بیان اینکه برخی اغتشاشگران در 

روزنه
خارج آمــوزش دیــده بودنــد و بــرای آنها پول 
می فرستادند، گفت: برای برخی از اینها مرتب پول 
واریز شده  است و به بعضی دیگر هم برای هر کوکتل مولوتوف، پول 

داده  شده  است.
به گــزارش ایرنا، احمــد وحیــدی در نخســتین همایش ملی 
»جهادگران تبیین دانشگاه«، با اشــاره به نقش رسانه های معاند 
در آشوب های اخیر گفت: جالب است کســانی که به ایران ایراد 
می گرفتند که چرا از غزه و لبنــان حمایت می کند، امروز کارهای 
خود را با شبکه فارسی زبان وابســته به عربستان سعودی تطبیق 
می دهند؛ عربســتانی که در یک روز، ۸2نفر را گردن زد یا اینکه 
به خاطر قطعه قطعه کردن یک خبرنگار، آنقدر افتضاح باال گرفت 

که حتی آمریکایی ها هم نتوانستند آن را الپوشانی کنند.
وی با اشاره به تاش رســانه ای غرب و آمریکا برای آسیب زدن به 
انقاب و مردم ادامه  داد: در آمریکا ظرف یک هفته ۱۵۰۴مقاله، در 
انگلستان در عرض ۹روز ۷2۰مقاله و در اتحادیه اروپا از ۱۶ تا 2۴ 
سپتامبر ۱۳۴مقاله درباره مهسا امینی نوشته شد. همچنین اخیرا 
اعام شد که 2۴۰میلیون توییت دراین باره زده شده که اینها برای 

چندهزار کاربر با استفاده از روبات ها بوده است.

وحیدی با تأکید براینکه دشــمن اینگونه کار می کند عنوان  کرد: 
دشــمن آنقدر »ضدحقیقت« را حقیقت نشان می دهد که برخی 
باور می کنند. درمقابل همه تاش هایی که ازسوی دشمنان صورت 
گرفت، در شلوغ ترین روز تجمعات اخیر ۴۵هزار نفر در تجمعات 
شــرکت کردند که بین اینها تعداد زیادی جوانــان هیجان زده و 
احساسی بودند. البته تعدادی هم سازمان یافته و آموزش دیده بودند 
و خیلی خشــن برخورد می کردند. در ماقات با برخی مجروحان 
حوادث اخیر، متوجه شدیم این افراد سازمان یافته و آموزش دیده 
به برخــی مجروحان گفته بودند که »می خواهیم چشــمت را در 

بیاوریم« و برای همین کار تاش هم کرده بودند.

آشوبگران آموزش دیده
وزیر کشــور همچنیــن گفت: با مشــاهده اقدام هــای این افراد 
گاهی تعجب می کردیم چگونه یک انســان می تواند به این اندازه 
قسی القلب باشد. برخی از اینها در خارج از کشور آموزش دیدند و 
از خارج هم برای آنها پول می فرستادند. درباره یک نفر که مقابل 
وزارت کشور بازداشت شــده بود، گفته شد که مرتب به حساب او 
پول واریز می شــد و هر ۱۰ تا ۱۵ دقیقه، حدود 2۵ تا ۳۰میلیون 

به حساب این فرد واریز شده بود.

وحیدی افزود: هســته های مختلفی در ناآرامی هــای اخیر فعال 
بودند. مثا هسته های ســازمان یافته رژیم صهیونیستی فعالیت 
داشــتند و به برخی برای هر کوکتل مولوتــوف ۵۰۰هزارتومان 
داده می شد. وی در ادامه با اشــاره به تجمعات برخی دانشگاه ها 
تأکید کرد: در دانشگاه ها در اوج شلوغی، ۱۸هزارنفر از جریان های 
مختلف در تجمعات حضور داشــتند، این درحالی است که  تعداد 
کل دانشجویان ما ۳میلیون و2۰۰هزارنفر است، اما به گونه ای جلوه 
می دادند که انگار همه دانشجویان ما در تجمعات حضور داشتند؛ 

این مسائل نیاز دارد که به درستی تبیین شود.
وحیدی با بیان اینکه یکی از اهدافی که دشمنان دنبال می کنند 
این است که مشروعیت مرجعیت گفتمان و گفتار انقاب را از آن 
بگیرند، عنوان  کــرد: اکنون اینگونه جلــوه می دهند که وضعیت 
اقتصادی جمهوری اســامی جزو بدترین اقتصادهای دنیاست، 
درصورتی که وقتی اعداد و ارقام را می بینیم، متوجه می شویم اصا 
چنین نیســت و مثا در همین ۶ماه گذشته رشد صنعت ما باالی 

۵درصد بوده است.
وزیر کشور در ادامه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقاب اضافه  کرد: 
واقعا االن بحث حجاب و بی حجابی و گشت ارشاد نیست و همانگونه 

که رهبر معظم  انقاب فرمودند، آنها با ایران قوی مخالفند.

دست پر رئیس جمهور از سفر آستانه
ششــمین اجاس »کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادســازی 
آسیا«، موسوم به »سیکا« پنجشــنبه با حضور سران ۱۱کشور 
ازجمله رئیس جمهور کشــورمان در شــهر آســتانه، پایتخت 
قزاقستان برگزار شد؛ نشستی که با سخنرانی سیدابراهیم رئیسی 
و ترسیم سیمای نوینی از قاره آسیا مبتنی بر نظم عادالنه و مقابله 

با یکجانبه گرایی از سوی او نیز همراه بود.
به گزارش همشهری، رئیسی پس  از بازگشــت از قزاقستان در 
تشریح دستاوردهای این سفر، به اهمیت این اجاس اشاره کرد 
و گفت: اجاس »ســیکا« با 2۸عضو دائم از شرق تا غرب آسیا 
گسترده شده اســت و به عنوان ســازوکاری مهم در همگرایی، 
همکاری و امنیت آســیا نقش ایفا می کند. وی اولویت توسعه 
روابط با همسایگان و تقویت همکاری با سازمان های منطقه ای 
و فرامنطقه ای را پیام حضور هیأت ایرانی در اجاس قزاقستان 
دانست و افزود: در این اجاس، تأکید داشتیم امنیت منطقه باید 
حتما »درون زا« باشد و دخالت قدرت های بیرونی نه تنها راه حل 

مشکل نیست، بلکه بر مشکات دیگر می افزاید.

فصل جدید روابط تهران - آستانه
رئیسی با اشــاره به فصل جدید روابط میان جمهوری اسامی 
و قزاقســتان در دولت ســیزدهم تصریح کرد: آنچه در دیدار با 
مسئوالن قزاقســتان بر آن تأکید شد، توسعه روابط اقتصادی و 
تجاری بود و در این راستا و در گام نخست، قرار شد رقم تجارت 
2کشــور به ۳میلیارد دالر برســد که این هدف اقتضا می کند 
مسئوالن و فعاالن اقتصادی کشور برای تحقق این مهم تاش 
خود را مضاعف کنند. رئیس جمهور در ادامه موضوع ازسرگیری 
ســوآپ نفتی را از دیگر توافق های صورت گرفتــه میان ایران و 
قزاقستان در این سفر اعام کرد و گفت: اگرچه از حدود ۱۰سال 
قبل این روند آغاز شده بود، اما در ادامه به دلیل مشکاتی متوقف 
شده بود که در این سفر برای ازسرگیری سوآپ نفتی توافق شد.

رئیســی تبادالت پولی و ارزی را از دیگر محورهای مطرح شده 
عنوان کرد و افزود: لغو روادید ۱۴روزه از طرف ایران و قزاقستان 
نیز زمینه خوبی برای توسعه روابط اقتصادی و تسهیل شرایط 

برای بخش خصوصی فراهم کرده است.

شتاب در روابط منطقه ای ایران
رئیس جمهور همچنین به بحث و گفت  وگو پیرامون همکاری ها 
در حوزه انرژی، حمل و نقل و ترانزیت با کشورهای شرکت کننده 
در این اجاس اشاره کرد و گفت: در این رابطه با مقام های قطری 
هم دیدار و گفت وگویی صــورت گرفت که با توجــه به روابط 
همسایگی و تأکید مسئوالن 2کشور برای توسعه روابط تجاری و 
اقتصادی، استفاده از ظرفیت این کشور برای صادرات به خود قطر 
و نیز کشورهای ثالث توافق شد. از سوی دیگر مسئوالن قطری 
از همکاری های جمهوری اسامی برای برگزاری جام جهانی در 
این کشور قدردانی کردند. رئیسی با بیان اینکه ارتباط جمهوری 
اسامی با کشورهای منطقه و آسیا شتاب قابل توجهی گرفته، 
خطاب به فعاالن اقتصادی و تولیدکننــدگان گفت: با توجه به 
زمینه بسیار خوبی که فراهم شده است، هم مسئوالن مرتبط و 
هم فعاالن اقتصادی و تولیدی، برای استفاده هرچه بهتر از این 
فرصت برنامه ریزی کنند. رئیس جمهور با گله از کندی در برخی 
سامانه های اداری و بوروکراسی، بر سرعت و دقت هرچه بیشتر 
انجام کارها برای گره  گشایی از مشکات و جبران عقب ماندگی ها 
تأکید کرد. وی با بیان اینکه سهم جمهوری اسامی در ترانزیت 
منطقه متناسب با ظرفیت های عظیم موجود در کشور نیست، بر 
جبران عقب ماندگی ها در این زمینه تأکید کرد. رئیسی زمینه 
توسعه همکاری ها با کشورهای همســایه را برای شرکت های 
دانش بنیان بسیار مناسب دانست و ابراز امیدواری کرد با همت 
جوان ها و فعاالن اقتصادی، همکاری ها با کشورهای همسایه در 

این زمینه هم افزایش یابد.

توسعه همکاری های ایران و قطر
ســفر 2روزه رئیس جمهور به قزاقســتان درحالی پایان یافت 
که رئیســی عاوه  بر حضور و ســخنرانی در اجاس سیکا، با 
تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطــر و الهام علی اف، رئیس  جمهور 
جمهوری آذربایجــان نیز در حاشــیه این اجــاس به صورت 
خصوصی گفت وگو کرد؛ دیدارهایی که گفته می شود در 2حوزه 

سیاسی و تجاری با دستاوردهایی همراه بوده  است.
در دیدار رئیس جمهور کشــورمان و امیر قطــر دوطرف درباره 
راه های ارتقای روابــط دوجانبه، به ویــژه در زمینه اقتصادی و 
تجاری گفت وگو کردند. رئیســی در این دیدار با اســتقبال از 
رشــد ۳۵درصدی روابط تجاری دوطرف در یک سال گذشته، 
ظرفیت های موجود در 2کشور را برای توسعه و گسترش هرچه 
بیشتر روابط و ارتقای ســطح همکاری ها مناسب توصیف کرد. 
شیخ تمیم نیز از آمادگی کشــورش برای عملی کردن ارتقای 
روابط 2کشور به سطح راهبردی خبرداد و استقرار رایزن تجاری 
در سفارت قطر در تهران را از اقدام های انجام شده برای تسهیل 
روابط تجاری 2کشور دانســت و از همکاری جمهوری اسامی 
در آماده ســازی زمینه های برگزاری هرچــه بهتر جام جهانی 

قدردانی کرد. 

 تغییر در مرزهای ژئوپلیتیک منطقه مردود است
دیدار با رئیس جمهور آذربایجان نیز از دیگر برنامه های 
حضور رئیسی در آستانه بود؛ گفت وگویی که با توجه به 
تحوالت اخیر در منطقه قفقاز و موضع جمهوری اسامی 
در ایــن زمینــه، از اهمیت ویــژه ای برخــوردار بود و 
مورد توجه رســانه ها نیز قرار گرفت. رئیســی در این 
دیدار با بیان اینکــه حاکمیت ملــی و تمامیت ارضی 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان باید مورد احترام قرار 
گیرد، افــزود: از نظر ایران، هرگونــه تغییر در مرزهای 
تاریخــی و ژئوپلیتیک منطقــه و تغییــر در وضعیت 
ترانزیتی ایران و ارمنستان مردود است. رئیس جمهور 
با یادآوری اینکه جمهوری اســامی نخستین کشوری 
بود که از آزادســازی خاک قره باغ استقبال کرد، گفت: 
ایران آمادگــی دارد ظرفیت عظیم خــود را برای حل 
اختافات آذربایجان و ارمنســتان به کار گیرد. علی اف 
هم در این دیدار، ضمن ارائه گزارشــی از  آخرین روند 
همکاری های اقتصادی دوطــرف و همچنین تحوالت 
منطقه، بر پایبنــدی و احترام به مرزهــای بین المللی 

جمهوری اسامی ایران نیز تأکید کرد. 

روایت استاندار از شایعات عجیب 
درباره کردستان 

در وقایعی که هفته اخیر در کردســتان به ویژه در ســنندج به 
وقوع پیوست شایعات عجیبی درباره حضور تانک و هواپیمای 
جنگنده در ســنندج جو روانی زیادی به وجود آورد. تا آنجا که 
مردم در جای جای میهن اســامی نگران مردم سنندج شدند؛ 

اما واقعیت چیست؟ 
استاندار کردستان در گفت وگو با همشــهری آناین دراین باره 
اظهارکرد: فضایی که در رسانه های مجازی از سنندج ترسیم شده، 
آنقدر غیرواقعی است که مانند تفاوت شب و روز است. حتی اگر 
رسانه ها دراین باره تردید دارند، می توانند بیایند و خود وضعیت 
کردستان به ویژه سنندج را رصد کنند. اسماعیل زارعی کوشا افزود: 
البته شنبه و یکشنبه گذشته شاهد اغتشاش هایی بودیم، اما بیشتر 
افراد مسلح از وابستگان گروهک های تروریستی کومله بودند که 
در خیابان ها حضور پیدا کردند و بسیاری از آنها دستگیر شدند. 
بسیاری از این دستگیرشدگان سوابق شرارت و گروهکی داشتند.  
در مناطقی که تجمعات مردمی بود، بیش از ۱۴۰ تا  ۱۵۰ نفر از 
نیروهای  انتظامی و بسیج، با پرتاب سنگ مصدوم شدند اما  هیچ 
اقدام و عکس العملی انجام ندادند. اما در شنبه و یکشنبه تحرکات 
در سنندج دیگر مردمی نبود و افراد مسلح به دنبال  سوءاستفاده 
از این فضا بودند. با این وجود دوســتان ما کاما خویشتن داری 
کردند.  این تجمع ها دیگر مردمی نبود. ما بیش از 2هفته است 
که تجمع های مردمی در استان نداریم و شــرایط عادی است. 
وی ادامه داد: فضایی که برخــی ایجاد کرده و ادعا می کنند توپ 
و تانک به وسط شهر آمده، کاما غیرواقعی است. شرایط عادی 
است و بازار فعالیت خود را ادامه می دهد، مردم در تردد هستند و 
هیچ مسئله ای نداشتیم. حتی گفته شده هواپیمایی در فرودگاه 
نشسته و مهمات آورده است. اینها همه توهم های خنده داری است 

که صحت ندارد.

  پیــام تبریک رئیســی بــه رئیس جمهور 
جدید عراق

رئیس جمهوری اســامی ایران با ارســال پیامی، انتخاب 
عبداللطیف رشید را به عنوان رئیس جمهوری عراق، به دولت 
و ملت این کشور تبریک گفت. به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
نهاد ریاست جمهوری، ســیدابراهیم رئیسی در پیام خود 
ابراز امیدواری کرد دولت جدید این کشور در جهت رشد 
و شــکوفایی عراق گام بردارد و روابط تهران و بغداد بیش  
از پیش گسترش و تعمیق یابد. وی همچنین در این پیام 
تأکید کرد: ایران همواره از فرایند سیاسی عراق مبتنی بر 
رأی مردم حمایت کرده و برای بســط مناسبات برادرانه با 

عراق در تاش بوده است.

   محکومیت اغتشاشــات در مساجد سراسر 
کشور 

شــورای هماهنگی ســازمان تبلیغات اســامی با صدور 
اطاعیه ای اعام کــرد: امروز)شــنبه 2۳مهرماه( پس  از 
اقامه نمازجماعت مغرب و عشــاء، اجتماع امت والیتمدار 
ایران اســامی همزمان با هفته وحــدت و در محکومیت 
اهانت کنندگان به مقدسات و اغتشاشــگران، در مساجد 

سراسر کشور برگزار می شود.

    تحریم های جدید کانادا علیه ایران
دولت کانادا در ادامه تاش های خود برای تنفس مصنوعی 
به اغتشاشات در ایران، تحریم های جدیدی علیه کشورمان 
وضع کرد. به گزارش فارس، کانادا پنجشــنبه اخیرا اعام 
کرده اســت ۳نهاد و ۱۷فرد، ازجمله محمد جواد ظریف، 
وزیرخارجه ســابق ایران را تحریم کرده اســت. ســعید 
مرتضوی، امیر حاتمی، حسین شــریعتمداری، منوچهر 
امان اللهی، غامرضا ضیایی، پیمان جبلی و علی الریجانی 
ازجمله نام های موجود دراین فهرست جدید تحریمی است.

پاسخ ایران به حمایت 
فرانسه از قانون شکنان

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اظهارات 
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانســه که اخیرا 
در توییتی با واکنش نســبت به برخی ناآرامی ها 
در ایــران، اعام کرده بــود: »فرانســه در کنار 
ملت ایران قرار دارد« را »اتهام زنی سیاســی«، 
»مداخله جویانه« و »مشــوق خشونت طلبان و 

قانون شکنان« دانست و آن را محکوم کرد.
به گزارش ایســنا، ناصر کنعانی با اشاره به اینکه 
در قانون اساســی جمهوری اســامی ایران حق 
اعتراضات مســالمت آمیز به رســمیت شناخته 
شده اســت، گفــت: جــای تعجب اســت که 
رئیس جمهور و برخی مقام های دولت فرانسه در 
تحوالت اخیر ایران، اقدام نیروهای حافظ امنیت 
در برخورد با خشــونت طلبان و اغتشاشگران را 
محکوم کرده و دولت ایران را به پرهیز از خشونت 
و رعایت حقــوق آشــوبگران فرامی خوانند، اما 
همزمــان در واکنش به اعتصابــات کارگری در 
بخش نفت و گاز و پاالیشگاه های فرانسه، مقام های 
این کشور، ازجمله ســخنگوی دولت، کارگران 
را تهدید می کنند که درصــورت پایان ندادن به 
اعتراضات و اعتصابات، با اعمال زور به اعتصابات 
پایان می دهند.وی افزود: این یک نفاق آشــکار 
اســت و یک بار دیگر ثابت می کند که حقوق بشر 
در قاموس بسیاری از دولت های مدعی در غرب، 
بازیچه و ابزاری برای دستیابی به اهداف سیاسی و 
مداخله جویی در امور دیگر کشورها بیش نیست.

خبر

خبرهای کوتاه

دیپلماسی

سیاست خارجی

جریان تروریسم فرهنگی و اقتصادی
در ابتدای این دیدار، رئیس جمهور در سخنانی، پیامبراعظم)ص( را برترین دعوت کننده بشر به 
عدالت، عقالنیت، معنویت و اخالق خواند و با برشــمردن تالش های دشمنان نهضت نبوی برای 
ترور شخص و شخصیت و دعوت پیامبر، افزود: امروز نیز در صف آرایی جبهه ضد اسالم درمقابل 
پیروان پیامبر، همان تالش ها در قالب تروریسم فرهنگی و اقتصادی جریان دارد، اما همچنان که 
آن روز نتوانستند مانع عالم گیری نهضت نبوی شوند، امروز نیز نخواهند توانست ملِت پایبند به 
ارزش های پیامبر را متوقف کنند. سیدابراهیم رئیسی علت کینه دشمن از ملت ایران را پیشرفت های 
خیره کننده و همه جانبه آن دانست و خاطرنشان کرد: در سفر اخیر به نیویورک، دبیرکل سازمان ملل 
در مالقات خصوصی عذرخواهی کرد و گفت با وجود تالش های زیاد، نتوانستم تحریم های مربوط به 
کرونا علیه ایران را رفع کنم که به او پاسخ دادم ملت ایران همواره از تهدید و تحریم، فرصت سازی 
کرده و در قضیه کرونا نیز با فعال شدن 6 مرکز تولید واکسن به صادرکننده تبدیل شدیم و امروز جزو 
کشورهای برتر دنیا در مقابله با این بیماری هستیم. رئیس جمهور با اشاره به آمارهایی از پیشرفت 
علمی، رشد اقتصادی، کاهش تورم و افزایش همکاری های تجاری و بین المللی کشورمان، از همراهی 
صمیمانه مردم با دولت، به خصوص در اجرای اصالحات اقتصادی قدردانی کرد و گفت: دشــمنان 
ایران در اغتشاشات اخیر نیز به دنبال ایجاد زحمت برای کشور بودند، اما مردم با صبر و ایستادگی 
همچون گذشته آنها را ناکام کردند. رئیسی، پنهان سازی حقایق و گسترش جاهلیت مدرن را ازجمله 
ترفندهای کنونی بدخواهان دنیای اسالم دانســت و اضافه  کرد: راه مقابله با این ترفند، گسترش 

بیداری بر محور وحدت اسالمی و پرهیز از تفرقه است.
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 روز باشــکوهی به مناسبت عید 

عیدانه
میالد حضرت رسول اکرم)ص( و 
امام جعفر صــادق)ع( در میدان 

ولیعصر )عج( تهران رقم خورد.
به گزارش همشهری، بعدازظهر دیروز هزاران نفر 
در مســیر خیابان ولیعصر)عج( از محدوده ایوان 
انتظار تا میدان ونک حاضر شــده بودند تا ضمن 
شرکت در جشن سالروز میالد باسعادت حضرت 
محمــد)ص( و امام جعفر صــادق)ع(، در برنامه 

مولودی خوانی مداحان معروف شرکت کنند.
روز جمعه جمعیت مردمی که به قصد حضور در 
میدان ولیعصر)ع( حرکت کرده بودند از 4جهت به 
سمت این میدان روانه بود. پلیس راهور از مسافتی 
مانده به میدان، از ورود خودروها و سپس از تردد 
موتورســیکلت ها جلوگیری می کرد تا همه  چیز 
برای جشن مردمی مهیا باشــد. در خیابان های 
ولیعصر و بلوار کشاورز موکب هایی برپا شده بودند 

که از شــهروندان پذیرایی می کردند. غرفه هایی 
نیز مخصوص کودکان در این موکب ها مســتقر 
شــده بود. جایگاه برنامه در مقابــل دیوارنگاری 
سفید »زنان ســرزمین من، ایران« قرار داشت و 
بلندگوهای آن به شکل جالبی از جرثقیل آویخته 
شــده بود. همزمان با اینکــه جمعیت حاضر در 
میدان با پرچم های ایــران و منقش به نام پیامبر 
اکرم و بادکنک های چندرنگ فشرده تر می شد، 
مراســم با اجرای سرود »ســالم فرمانده« آغاز 
شــد. در ادامه با مداحی حاج محمود کریمی و 
ســیدمجید بنی فاطمه ادامه یافــت. کریمی در 
بخشی از مداحی خود با اشــاره به حوادث اخیر 
گفت: »موضع ما درباره حجاب همان موضع مقام 
معظم رهبری است. امیدواریم این فتنه زودتر به 
پایان برسد.« حاج منصور ارضی، سعید حدادیان، 
محمدرضا طاهــری، محمدحســین حدادیان 
و حســین طاهری از دیگر مداحان این مراســم 

بودند؛ مراسمی که تا اذان مغرب ادامه یافت و با 
نورافشانی به پایان رسید. در این مراسم پاکبان ها 
و نیروهای آتش نشــانی برای خدمت رســانی به 

فعالیت پرداختند.

ازشهرریتادریاچهخیلجفارس
همزمان با مراســم میدان ولیعصر)عج(، جشن 
میالد در دیگر نقاط پرتردد و شــاخص شــهر 
تهران نیز برگزار شــد. بر همین اساس آستان 
مقدس و بــارگاه ملکوتی حضــرت عبدالعظیم 
حســنی)ع( میزبان جمعــی از مومنــان بود. 
در میادیــن و خیابان های اصلی شــهرری نیز 
شــهرداری منطقه۲۰ بــا به اهتــزاز درآوردن 
پرچم های سبزرنگ و شاد رنگ و بوی منطقه را 
نورانی کرد. هیأت های مذهبی و مساجد و تکایا 
در شهر ری نیز با برقراری جشن و مراسم شادی 
و ایستگاه های صلواتی با پخش شربت و شیرینی 

ایام هفته وحدت را گرامی داشتند.
شرکت نوسازی اراضی عباس آباد هم به مناسبت 
میالد رســول اکرم)ص( ویژه برنامه نورافشانی و 
آتش بازی را از ساعت ۲۰تا ۲۲در پارک آب وآتش 
برگزار کرد. ایــن در حالی بود کــه صبح جمعه 
هم از ســاعت 1۰با پــرواز بادبادک های رنگی 
برافراز پل طبیعت توســط دانش آموزان مراسم 
آغاز شد و تا ســاعت 1۲ادامه یافت. ساعت 14تا 
16هم پل طبیعت همزمان با هشتمین سالگرد 
به بهره برداری رسیدنش، در راستای اجرای برنامه 
»جوهر جمــال« میزبان هنرمندان و اســتادان 
خوشنویسی و خطاطی شــد. این پل در روزهای 
پنجشــنبه و جمعه رنگین کمانی بــود. دریاچه 
شــهدای خلیج فارس به مناسبت هفته وحدت و 
در راستای معرفی فرهنگ، تمدن و آداب  و رسوم 
اقوام ایرانی تا ۲9مهرماه جشنواره »ایران عزیز« را 

به اجرا درمی آورد.

جشن باشکوه مردم
به مناسبت عید میالد حضرت رسول اکرم)ص( و امام جعفر صادق)ع( برنامه های ویژه ای در سراسر تهران برگزار شد

امروز ۲۰۰اتوبوس، 6۲مینی بوس و ۳۰۰تاکسی نو به ناوگان حمل ونقل همگانی تهران افزوده می شود
این شنبه؛ حرکت اتوبوس های تازه نفس

 سرانجام امروز ناوگان پیر و فرسوده اتوبوسرانی تهران جان 
 حمل
 و نقل

تازه ای می گیرد. همانطور که وعده داده شده بود بخشی از 
اتوبوس های نو و اورهال شده )بازسازی اساسی شده( به 
چرخه حمل ونقل همگانی پایتخت افزوده خواهند شد. بر همین اساس و از 
قرار معلوم امروز صبح با حضور احمد وحیدی، وزیر کشور و علیرضا زاکانی، 
شهردار تهران ۲۰۰دســتگاه اتوبوس جدید وارد خطوط خدمت رسانی 
می شوند. البته 6۲مینی بوس و ۳۰۰تاکسی جدید نیز این اتوبوس ها را برای 
کاهش مشکالت ترددی شهروندان در شهر همراهی خواهند کرد؛ مشکالتی 
که طی 1۲سال گذشته، روی هم تلمبار شدند و فرصت زیادی الزم است تا 
کم کم رفع شوند. به گزارش همشهری، ۲۰۰دستگاه اتوبوس جدید ذیل 
تفاهمنامه شهرداری تهران با وزارت کشور از امروز وارد خطوط اتوبوسرانی 
می شوند. این تعداد اتوبوس از میان 9۰۰دستگاه اتوبوس جدید دولتی که 
نیمه شهریور ماه به کالنشهرها اختصاص یافتند، در اختیار تهران گذاشته 

شد و سپس در صف شماره گذاری قرار گرفتند.

خسارتبه50اتوبوس
۲۰۰دستگاه اتوبوس جدید در حالی وارد ناوگان حمل ونقل عمومی شهر 
تهران می شوند که تعدادی اتوبوس به دلیل ناآرامی های اخیر، خسارت جدی 
متحمل شده اند. عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران در 
این ارتباط گفت: »در آشوب های اخیر شاهد خسارت آشوب طلبان به بیش 
از ۵۰دستگاه اتوبوس شهری بودیم. با این حال عزم مدیریت شهری برای 

تأمین وسایل حمل ونقل عمومی مورد نیاز مردم جدی است.«

تقویتخطوطبابهسازیونوسازیاتوبوسها
 شهرداری جدا از تالش برای اســتفاده از ظرفیت واردات و تولید داخل، ۳مسیر 
دیگر را هم برای بهبود وضعیت اتوبوسرانی تهران دنبال می کند؛ بازسازی اساسی، 
بهسازی و مناسب سازی. بهرام نکاحی، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 
و حومه می گوید: »خطوط اتوبوســرانی را با افزایش ناوگان از طریق بازسازی و 

راه اندازی اتوبوس های زمینگیر شــده  تقویت کرده ایم. بر این اساس تا پیش از 
مهرماه حدود ۵۵۰ دستگاه اتوبوس به ظرفیت هایمان اضافه شد. هرچند این تعداد 
برای کالنشهری مانند تهران رقم باالیی محسوب نمی شود. همچنین یک پارت 
6۲دستگاهی مینی بوس به عالوه پارت اتوبوس های وزارت کشور نیز وارد ناوگان 
شده است. تاکنون ۲پارت از وزارت کشور تحویل گرفته ایم و در تالش هستیم تا 
پایان ماه جاری پارت نهایی  را هم دریافت کنیم و در ادامه با توجه به میزان تولیدات 
خودروسازان تا پایان سال به طور کامل سهمیه اختصاص داده شده به تهران از 
سوی وزارت کشور را تحویل بگیریم. با توجه به این موضوع سهم شهرداری تهران 
که ۲۰درصد می شود، به حساب خودروسازان واریز شده است و امیدواریم تأخیری 
در تولیدات صورت نگیرد و طبق برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان سال ناوگان 
مورد نظر را تحویل بگیریم.«  نکاحی در رابطه با اتوبوس های برقی هم می گوید: 
»خرید و تولید ۵۰۰دستگاه اتوبوس برقی هدف گذاری شده است. وزارت کشور 
و دولت برای تامین این تعداد ناوگان برنامه ریزی کرده اند و در سبد خرید خود 

تنوعی از محصوالت را درنظر گرفته اند. عالوه بر این برای تولید ۵۰دستگاه اتوبوس 
برقی هم عقد قرارداد انجام شــده است. شــرکت طرف قرارداد سفارش گذاری 
کرده و قطعات را به خودروساز خارجی سفارش داده و در ادامه قطعات به صورت 
سی کی دی وارد کشور می شود. زیرساخت ها نیز در اینجا فراهم شده و طبق آن 
زمانبندی کارها در دست پیگیری است.« او با بیان اینکه در پارت  اول اتوبوس برقی 
به دالیل مختلف ازجمله اتفاقات پیش بینی نشده، نرخ ارز، مالحظات جهانی و 
سیاسی و امثال آن با یکسری تأخیرات مواجه بوده اند، می افزاید: »در عین حال 
اقدامات قانونی و واریز وجوه ناشی از ماده1۲ که در تعهدات دولت بوده به حساب 
شرکت مورد نظر واریز و منابع مالی تامین و سفارش گذاری هم انجام شده است و 
امیدواریم شرکت سرمایه گذار بتواند براساس جدول زمانبندی خط اتوبوس های 
تمام برقی بهارستان- جمهوری را به بهره برداری برساند.« به گزارش همشهری، 
طبق برنامه نخستین پارت اتوبوس های برقی که به صورت نمونه است پس از پایان 
سال فعال خواهند شد و تکمیل پروژه ۵۵۰دستگاه اتوبوس برقی به 6 ماه ابتدایی 

سال آینده منتقل می شود.

ظرفیتبیآرتی2برابرمیشود
نکاحی، مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی از بازسازی 14۰۰ دستگاه اتوبوس  
متعلق به بخش خصوصی و عمومی طی امسال خبر می دهد و می گوید: 
»بخش عمومی، شــامل اتوبوس های دوکابین و بی آر تی می شود. در گام 
اول که طرح  استقبال از مهرماه بود حدود ۲۷۰دستگاه اتوبوس هایی   که 
از گردانه خدمات خارج شده بودند را راه اندازی و به خطوط بی آرتی تزریق 
کردیم. گام بعدی ما در دی ماه اســت که اکنون قراردادهای مربوط به آن 
منعقد شده و شرکت های طرف قرارداد در حال کار هستند و مراحل بهسازی 
و بازسازی ظاهری و فنی در حال انجام است. این اتوبوس های سطح یک و 
سطح۲ ماست که هزینه و تعمیرات آنها حجم باالیی دارد. در گام اول که 
مهرماه اجرا شد، حدود ۳۰درصد افزایش ناوگان فعال را در خطوط بی آرتی 
داشــتیم که امیدواریم تا پایان دی ماه هم بخش دیگری از این ظرفیت را 
به کارگیری کنیم و تا پایان سال ظرفیت خطوط بی آرتی  ۲برابر خواهد شد.« 

به دنبال آسیب دیدن 6۰۰مخزن زباله در تهران
شیوهجمعآوریپسماند

تغییرمیکند
در شرایطی مخازن زباله از برخی نقاط شهر تهران جمع آوری شده 
است که شــهردار تهران از موقتی بودن این اقدام خبر می دهد. 
بعد از ناآرامی ها در شهر تهران، برخی اقدام به آتش زدن مخازن 
زباله کردند که به گفته علیرضا زاکانی، تاکنون 6۰۰مخزن زباله 
آسیب دیده است. شــهرداری تهران برای اینکه از آسیب دیدن 
مخازن بزرگ زباله در سطح شهر جلوگیری کند، به طور موقت به 
جمع آوری این سطل ها اقدام کرده است.  به گزارش همشهری، 
شهردار تهران در این رابطه گفت: »جمع آوری مخازن موقت است 
و به این دلیل انجام شده که آشوبگران از مخازن و زباله های موجود 
در آنها اســتفاده کرده و راهبندان ایجــاد می کردند؛ لذا مخازن 
معابر اصلی که ممکن بود مورد سوءاســتفاده قرار بگیرد، موقتا 
جمع آوری شــد.« با این حال، خبرگزاری مهر از آشفتگی تهران 
پس از جمع آوری مخازن زباله خبر داد و اینکه این اقدام ســبب 
سردرگمی شــهروندان و قرار دادن زباله های خانگی در اطراف 
مخازن زباله شده  است. در هفته  گذشته رئیس شورای شهر تهران 
نیز نسبت به تخریب مخازن زباله واکنش نشان داد. مهدی چمران 
اعالم کرد که تهیه مجدد این مخازن زمان می برد و اینکه وقتی این 
مخازن آتش زده می شود، چاره ای جز جمع آوری نیست. رئیس 
شورای شهر تهران تأکید کرد: » جمع آوری مخازن در تمام مناطق 
شهر نیست و تنها در برخی نقاط است.« شهردار تهران نیز عنوان 
کرده: »تا هفته پیش 4۳دستگاه اتوبوس، ۲۵دستگاه آتش نشانی 

و 6۰۰مخزن توسط آشوبگران خسارت دیدند.« 

60هزارمخزن
مخازن سطح شهر تهران نزدیک به 6۰هزار عدد است که سال هاست 
در مناطق ۲۲گانه پایتخت در دسترس شــهروندان قرار دارد. این 
مخازن که پیش تر پالستیکی بود، اکنون اغلب فلزی شده است و 
زباله خانگی در داخل این مخازن قرار می گیرد. در هفته های اخیر 
به دلیل ناآرامی ها، شهرداری تهران تصمیم گرفته که در برخی معابر، 
این مخازن را جمع آوری کند. در شرایطی که روز گذشته مشاهدات 
عینی از برخی از نقاط خیابان ولیعصر نشان داد حجم زباله ای که 
اطراف مخازن جای خالی آنها  قرار دارد، زیاد نیست. سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری تهران که مسئولیت رسیدگی به وضعیت نظافت 
سطح شهر تهران را برعهده دارد، ظاهرا تمهیداتی اندیشیده است. 
البته عالوه بر پاکبانان شهرداری تهران، به نظر می رسد زباله گردها 
و کتفی ها نیز در کاهش حجم زباله در معابری که مخزن زباله وجود 
ندارد، نقش داشته اند. به گفته شــهردار تهران، قرار است در آینده 
تمهیداتی اندیشیده شــود تا کل مخازن بزرگ زباله از سطح شهر 

جمع آوری شده و جمع آوری پسماند از شرایط فعلی خارج شود.

مخازنجدید
در سال های گذشته مخازن زباله برای جمع آوری در دستور کار 
شهرداری تهران قرار گرفته بود. یکی از مشکالت این مخازن ابعاد 
بزرگ آن است که گفته می شد سبب ایجاد ترافیک در برخی معابر 
می شود. یکی دیگر از مشکالت سر باز بودن این مخازن است. اینکه 
در بسیاری از مواقع زباله تر و خشک تفکیک نشده داخل مخازن 
قرار می گیرد و تولید شیرابه می کند. این شیرابه یکی از معضالت 
جدی سازمان مدیریت پسماند برای نظافت شهر تهران محسوب 
می شود؛ به خصوص اینکه در بهار و تابستان با گرم شدن هوا، بوی 
تعفن شیرابه مخازن زباله شــهروندان را اذیت می کند. سازمان 
مدیریت پسماند در مدیریت ششم شهرداری تهران تالش کرده 
تا با ایجاد فضای مناسبی برای شهروندان، آنها را به تفکیک زباله 
از مبداء تشویق کند. بنابراین، مراکز بازیافت پسماند در مناطق 
۲۲گانه تعبیه شد تا شهروندان پسماند خشک ارزشمند خود را 
به این مراکز تحویل دهند و در ازای آن از پول نقد گرفته تا اقالمی 
را دریافت کنند. هم اکنون مراکزی مانند گل ماند، هایپرماند و... 
جزو پرطرفدارترین مراکز بازیافتی محسوب می شوند. یکی دیگر 
از مشکالت مخازن زباله این است که شهروندان در گذشته ساعت 
9شب پسماند خود را بیرون از خانه می گذاشتند، اما بعد از اینکه 
مخازن بزرگ در معابر قرار گرفت، برخی شهروندان در هر ساعتی 
از شــبانه روز اقدام به قرار دادن زباله در مخازن می کنند. همین 
روند عالوه بر اینکه ایجاد مشکالتی از قبیل شیرابه می کند، انگیزه 
زباله گردی را هم افزایش می دهد.  اکنون رئیس شورای شهر تهران 
معتقد است که در آینده شیوه جمع آوری پسماند از سطح شهر 
تهران تغییر خواهد کرد. مهدی چمران در این رابطه گفته است:  
»برنامه ریزی برای شیوه جدید جمع آوری زباله انجام شده که البته 
این اقدام ارتباطی با جریانات اخیر نــدارد و در آینده جزئیات آن 

اعالم خواهد شد.«

تشکیلکارگروهجامجهانی
درشهرداریتهران

تشکیل کارگروه جام جهانی در شهرداری، تولید محتوا برای موضوع 
جام جهانی و بررسی طرح هفته فرهنگی جام جهانی فوتبال در 
اراضی عباس آباد محورهای جلســه شورای هماهنگی فرهنگی 
شهرداری تهران بود. به گزارش همشهری، پنجمین جلسه شورای 
هماهنگی فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی شهرداری تهران به 
ریاست شهردار تهران برگزار شد. شهردار تهران با بیان اینکه در این 
دوره در مدیریت شهری، می خواهیم کارهای شهر را با مشارکت با 
دیگران پیش ببریم، گفت: »این مشارکت محدودیت ندارد و تا انتها 
با دستگاه ها و مردم ادامه دارد؛ این مشارکت را با مسئولیت پذیری 
و قبول مسئولیت ها ناظر به فهم وضع موجود در تمام سطوح دنبال 
می کنیم اما معطل کسی نمی مانیم ، چراکه مدیریت شهری از بدو 
تولد تا مرگ با افراد سروکار دارد و ابعاد فعالیت آن نیز آنقدر گسترده 
است که همه ظرفیت ها در آن وجود دارد.«  علیرضا زاکانی   با تأکید 
بر اینکه مدیریت شهری تمام ابزارهای الزم را در اختیار دارد و باید 
در امور یک چارچوب منظم با یک تقسیم کار داشته باشیم، گفت: 
»به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر باید به عنوان فرصت نگاه کنیم، چراکه 
حضور در این رویداد خلق افتخار می کند؛ عمده کار در این موضوع 
فضای روانی اســت که در تهران وجود دارد و با نگاه فرصتی باید 
ظرفیت هایمان را در مجموعه های مختلف مدیریت شهری احصا 
کنیم و با انسجام به آن ظرفیت ها یک چارچوبی استخراج کنیم که 

بیشترین حضور و مشارکت از طرف مردم را فراهم کند.« 

احمداحمدیصدر
مدیرعاملسازمانرفاهشهرداری

یکیازموضوعاتیکهمادرشــهرداری
بــهآنتأکیدمیکنیمبحــثحکمرانی
واحــدشــهرییــامدیریــتیکپارچــه
است.حکمرانیواحدشهریدرمورد
ســاماندهیآســیبهایاجتماعــیبه
اینخاطراســتکهمسئلهکودککار
یــاکارکــودکچندیــنمتولینداشــته
باشــدوایــنهرکســیازظنخودشــد
یــارمــندرمدیریــتشــهرییکپارچه
بشود.کودکانکارسرمایههایکشور
وکالنشــهرتهرانهســتندومیتوانند
هنرمنــدانونخبــگانوالمپیادیهای

آیندهباشند.

سودهنجفی
عضوشورایاسالمیشهرتهران

حفظسالمتشهروندانوپاسداشت
در مهــم مؤلفــه 2 محیطزیســت
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تحقــقآنبــاهیــچفــردیــاتشــکیالتی
مماشــاتوســازشنــدارد.درســنوات
گذشــتههــمنمونههــایمشــابهیاز
برخوردقاطعنمایندگانشهرونداندر
شورایشهررابهیادداریمکهچگونهاز
تداومرفتارهایهنجارشکنانهصاحبان
برخیصنایعوکارخانجاتغربپایتخت
کهبرایفعالیــتخود،خســاراتجدی
رابــهمحیطزیســتشــهریواردآورده
بودند،پیشــگیریوباهمراهــیمراجع
ذیصــالحبــاخاطیــانبرخــوردقانونــی

صورتگرفت.

بیشــترینتعــدادبوســتانهایشــهر
تهرانبهترتیبمربوطبهمناطق2،۴،
۵ویکمیشودکههرکدامبیشتراز
2۰۰بوستاندردلخودجایدادهاند.
مناطــق۱۸،۱۵،2۰و۳نیــزبیشــتراز
۱۰۰بوستاندارند.ســرانهفضایسبز
مناطــق۱۱و۹بــهعنــوانپایینتریــن
ســرانهفضــایســبزمیــانمناطــق
22گانهشــهرتهرانثبتشده،چراکه
هرکــدامبهترتیــب2۹و2۶بوســتان
دارنــد.بــاتوجــهبــهبرنامهریزیهــای
انجامشده،پیشبینیمیشــودکهتا
پایــانامســالدرمناطقشــهرتهران،
حدود2۱بوستانبهبهرهبرداریبرسد.

200
بوستان

و شــهرداریها ســازمان رئیــس
دهیاریهایکشــورگفت:»استفاده
ازاوراقمشــارکتبهعنوانمهمترین
ابــزارتامیــنمالــیدرکالنشــهرها
تیرمــاه در میشــود. محســوب
ســالجاری۸۰هــزارمیلیــاردتومــاناز
طریــقاوراقمشــارکت،منابــعمالــی
برای۸کالنشــهرتزریقشــدکهکمک
دولتبــابازپرداخــت۵۰درصــداصل
وســودآنصــورتگرفتهوایــنمیزان
در2۰ســالانتشــاروفــروشاوراق
مشــارکتبینظیــربــودهاســت.«
کــرد: عنــوان جمالینــژاد مهــدی
»همچنینفرصتهایسرمایهگذاری
بیــش کشــور کل شــهرداریهای
از2۳۰۰پــروژهبــاحجــممالــیبالــغبــر

۱2۰هزارمیلیاردتوماناست.«

80
میلیارد

اثرگذاریشورایعالیاستانها
باقانوندرآمدپایدار

اجالس دهم شورای عالی استان ها پنجشنبه برگزار 
شد. به گزارش همشــهری، پرویز سروری، رئیس 
شورای عالی اســتان ها در پایان این اجالس گفت: 
»چندین کارگروه مشــترک با وزارت کشــور در 
همه زمینه های مرتبط با درآمدهای پایدار شهری 
تشکیل شده که این موضوع آغاز بسیار خوبی است 
تا به مباحث مالی شهرداری ها انضباط داده شود. 
در اجالس دهم شورای عالی استان ها نیز ۲ مبحث 
آموزش و درآمدهای پایدار بررسی شد که به دلیل 
کمبود وقت، مقرر شــد در اجالس فوق العاده ای 
باقی مباحث مطرح شــود.« او با بیان اینکه فقدان 
و فقر آموزش باعث بســیاری از مسائل و تخلفات 
در شوراهاســت، گفت: »با همکاری وزارت کشور 
به توفیق بزرگی رســیدیم و مجلس زمینه بسیار 
خوبی فراهم کرده تا بــا تعامل و همکاری با وزارت 
کشور بتوانیم چه در بحث درآمدهای پایدار و چه 
آموزش،   ایفای نقش کند.«  سروری افزود: »قرار 
بر این شده تا آموزش شوراها برعهده شورای عالی 
استان ها و شهرداری ها و دهیاری ها برعهده وزارت 
کشور باشد و بسیار امیدواریم اتفاقات مثبتی در این 
زمینه نیز رخ دهد.«  او با اشاره به اینکه در تفاهم با 
وزارت کشور مقرر شد ۲۰درصد از بودجه آموزش 
شوراها مســتقیم در اختیار شورای عالی استان ها 
قرار داده شود، گفت: »این امر بیانگر تثبیت نقش 
شورای عالی استان ها در مسئله آموزش شوراهای 

اسالمی سراسر کشور است .«

نقل قول خبر

عدد خبر

خبر

شورا

گزارش

اتوبوسرانی به کجا می رسد؟
2750اتوبوستعدادناوگانفعالموجودبهحسابمیآید.

۳22اتوبوس،۶2مینیبوس،2۰ونمناسبسازیشــدهجانبازانومعلوالندرایندورهمدیریتشهری
بهناوگاناتوبوسرانیاضافهشدهاست.

550اتوبوسبرایمهرماهامسالراهاندازیوبهسازیشدهاست.
200اتوبوسامروزبهچرخهخدمترسانیواردمیشود.

۱۴00اتوبوسبخشخصوصیتاپایانسالاورهالمیشود.
۹00اتوبوسازمحلسهمدولتتاپایانسالبهتهرانتعلقمیگیرد.

۱000دستگاهاتوبوسکارکردهبهسازیشدهتوسطبخشخصوصیبهناوگان
اضافهمیشود.

550دستگاهاتوبوسبرقیامسالبهکارگرفتهمیشودکه۵۰اتوبوسمربوط
بهخطبهارستان-جمهوریاست.

2برابرافزایشظرفیتجابهجاییباافزایشناوگاناتوبوسرانیصورتمیگیرد.

دی
شی

خور
د 

حام
ی/ 

هر
مش

س: ه
عک

تی
جا

 در
ضا

در
می

: ح
س

عک



شنبه 23 مهر 41401
 شماره  8612

@hamshahrinews

hamshahrinewspaper

t e l e g r a m

i n s t a g r a m

مرکز پژوهش های مجلس با بیان 

تجارت
اینکه طی 29سال گذشته نزدیک 
به 100منطقه آزاد و ویژه اقتصادی 
در کشور تصویب شده، 5عامل شکست این مناطق را 
اعالم کرد و گزارش داده کــه مبنای اصلی فعالیت 
اقتصادی در مناطق یادشــده بــر واردات به جای 
صادرات، زمین فروشــی و بهره مندی از امتیازات و 
معافیت ها گذاشته شده است. این گزارش در حالی 
منتشر می شود که دولت الیحه ای را برای ایجاد یک 
منطقه آزاد تجاری و صنعتی در اســتان مازندران 

پیشنهاد داده است.
به گزارش همشهری، این نهاد تحقیقاتی می گوید: 
در فاصله ســال های 1372 تــا 1400 نزدیک به 
100منطقه آزاد و ویژه اقتصادی شامل 16منطقه 
آزاد تجاری و صنعتــی و حــدود 81منطقه ویژه 
اقتصادی ایجاد شــده. هدف ایجــاد مناطق آزاد، 
انتقال فناوری پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، 
صادرات کاالها و خدمات و تامین نیازهای ضروری 
و منابع مالی خارجی بوده و براساس قانون قرار بوده 
با ایجاد این مناطق اهدافی چون تســریع در امور 
زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، 
سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال 
ســالم و مولد، تنظیم بازار کار و کاال، حضور فعال 
در بازارهای جهانی و منطقــه ای، تولید و صادرات 
کاالهای صنعتی و تبدیلــی و ارائه خدمات عمومی 

محقق شود.
به گزارش همشــهری، بــازوی تحقیقاتی مجلس 
اذعان می کند: عملکرد مناطق آزاد ایران در مقایسه 
با سایر مناطق آزاد موفق جهان و حتی در مقایسه با 
شاخص های عملکردی در سرزمین اصلی از وضعیت 
مطلوب برخوردار نبوده و فاصله زیــادی با اهداف 

تعیین شده دارند.
این گزارش نشان می دهد: سهم مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادي از کل صــادرات غیرنفی ایران حدود یک 
درصد، از میزان تولید حدود یــک درصد، از حیث 
تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتــر از 3درصد و 
از حیث جذب ســرمایه گذاری مســتقیم خارجی 
حدود 10درصد و از اشــغال زایی کل کشــور هم 
حدود 4درصد اســت. مرکز پژوهش های مجلس 
فاش می سازد میزان واردات در مناطق آزاد حدود 
2برابر صادرات کاال از این مناطق به خارج کشور بوده 
درحالی که وسعت مناطق آزاد بیش از 3برابر وسعت 
شهرک ها و نواحی صنعتی کشــور است اما میزان 
اشتغال در شهرهای صنعتی بیش از 3برابر اشتغال 

در مناطق آزاد برآورد می شود.
پژوهشگران مرکز پژوهش های مجلس می گویند: 
دلیل عدم تحقق اهداف قانونگــذار از ایجاد مناطق 
آزاد در ایران ریشه در عوامل متعدد دارد که ازجمله 
می توان به اعطای غیرهدفمند معافیت ها و امتیازات، 

وابستگی منابع درآمدی این مناطق به واردات کاال و 
فروش زمین، نبود زیرساخت های متناسب با اهداف 
مولد، تعیین نامناسب وسعت و مکان یابی غیردقیق 
مناطق آزاد و عدم تمرکز مناطق یادشده بر وظایف 
تخصصی اشاره کرد. آنها هشدار می دهند درصورت 
افزایش تعداد مناطق آزاد بدون آسیب شناســی و 
بدون توجه به نقاط ضعف و قوت کارنامه 29ســاله 
این مناطق، نتیجه همان است که تاکنون مشاهده 

 شده است.

ابهام در برنامه دولت
دولت سیزدهم 3الیحه جداگانه برای ایجاد مناطق 
آزاد تجــاری و صنعتــی در ســرخس، دوغارون و 
مازندران به مجلس ارائه داده که 29خرداد امسال 
اعالم وصول شده اما حاال مرکز پژوهش های مجلس 
می گوید: متن الیحه پیشــنهادی دولت نسبت به 
ایرادها و ابهام های شــورای نگهبان، مغایرت های 
اعالم شده از ســوی هیأت عالی نظارت و اصالحات 
مورد نظر کمیســیون اقتصادی مجلس در جلسه 
16شــهریور ســال گذشــته بی توجه بوده و هیچ 
اصالحاتی برای رفع ابهــام در الیحه دولت صورت 

نگرفته است.

منطقه ای ویژه در مازندران
چرا بایــد منطقــه آزاد در مازندران ایجاد شــود 
درحالی که در ســال1376 منطقه ویژه اقتصادی 
امیرآباد و در سال1380 هم منطقه ویژه اقتصادی 
نوشهر ایجاد شده و مسئولیت آن هم بر عهده سازمان 
بنادر و دریانوردی زیرنظر وزارت راه و شهرســازی 
اســت. مرکز پژوهش های مجلــس در نقد الیحه 
پیشــنهادی دولت می گوید: متأســفانه هیچ آمار 
تفکیکی از شاخص عملکردی 2منطقه یادشده ارائه 
نشده و درخصوص ایجاد منطقه آزاد مازندران هم 
مطالعات پشــتیبان و طرح توجیهی منتشر نشده 
و پشتوانه کارشناسی این الیحه محل تردید است 

به ویژه اینکه کارکرد و تمایز منطقه آزاد مازندران با 
سایر مناطق آزاد و ویژه در حوزه دریای خزر مشخص 
نیســت. بازوی تحقیقاتی مجلس می گوید: تبدیل 
منطقه ویژه به منطقه آزاد مزیت قابل توجهی برای 
افزایش تولید و صادرات در این مناطق ایجاد نمی کند 
و اگر تجربه منطقه آزاد ارس درنظر گرفته شــود، 
مشخص خواهد شد که ایجاد مناطق آزاد منفصل 
و عدم امکان محصورسازی مسیرهای طوالنی بین 
محدوده های پیشنهادی دولت، راه را برای تخلفات 

ازجمله قاچاق کاالها هموار می سازد.

جا بنداز، راه بنداز
به گزارش همشــهری، ایجاد مناطــق آزاد و ویژه 
اقتصادی از یک ســیکل معیــوب در اقتصاد ایران 
به ویژه طرح هــای عمرانی بر مبنای جــا بنداز، راه 
بنداز، رنج می برد به گونه ای که فشارهای منطقه ای 
و بخشی گرایی باعث می شود منابع مالی سنگینی 
صرف طرح هایی شود که توجیه اقتصادی ندارند و 
حاال همین قاعده درخصوص مطالبه حداکثری ایجاد 
مناطق آزاد و ویژه هم در دولت و هم مجلس مشاهده 
می شــود. مرکز پژوهش های مجلــس با صراحت 
الیحه ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی مازندران 
را رد کرده و با بیان اینکه تصویب این الیحه مناسب 
ارزیابی نمی شود، می گوید: به رغم درخواست های 
مکرر به منظور ایجاد و افزایش وســعت مناطق آزاد 
در کشور، برنامه جامع و راهبردی درخصوص تعداد 
و وسعت مناطق مورد نیاز کشور، مأموریت و جایگاه 
این مناطق در پیشرفت اقتصادی ایران وجود ندارد 
و به دلیل عملکرد نه چندان مطلــوب این مناطق، 
مشخص نیســت دومینوی افزایش این مناطق چه 
زمانی متوقف و کشــور چه زمانی از مزایای مناطق 

موجود بهره مند خواهد شد؟

پله به پله جلو بروید
بازوی تحقیقاتی مجلس پیشــنهاد ایجاد پلکانی 

مناطق ویژه اقتصــادی و آزاد را مطــرح می کند و 
می افزاید: براساس این الگو، صرفا شهرک ها و نواحی 
صنعتی دارای عملکرد موفق در حوزه جذب سرمایه، 
تولید و صادرات مي توانند به مناطق ویژه اقتصادی 
تبدیل شوند و همچنین فقط مناطق ویژه اقتصادی 
موفق در شــاخص هایی چون تولید، صادرات، تراز 
تجاری و جذب سرمایه گذار خارجی، به شرط حضور 
در محدوده مرزی بتوانند از امتیاز تبدیل شــدن به 

مناطق آزاد برخوردار شوند.

رویای شیرین و خواب آشفته
هم اکنــون ایــران دارای 8 منطقــه آزاد تجاری با 
اهداف مشخص است ازجمله کیش به عنوان قطب 
گردشگری و اکوتوریسم، قشم به عنوان بندر کلیدی 
ترانزیتی و صنعتی، ماکو به عنــوان دروازه تجارت 
ایران و اروپا و اروند به عنوان میزبان صنایع پشتیبان 
نفت تعیین شده است. منطقه آزاد ارس هم قرار بوده 
دروازه تجاری ایران و منطقه قفقاز شود، انزلی به بندر 
لجستیکی ترانزیت، شهر فرودگاهی امام خمینی، 
قطب اول حمل ونقل هوایی و چابهار هم نقطه تالقی 
کریدورهای ترازیتی شود. اما کارنامه این مناطق آزاد 
مناسب و مطلوب نبوده و عمالرؤیای شیرین دولت ها 

و مجلس به خواب آشفته بدل شده است.
افزون بر اینکه هم اکنون منطقه ویژه بجنورد، منطقه 
ویژه نمین، منطقه ویژه کاوه، منطقه ویژه شــیراز، 
منطقه ویژه الوان، منطقه ویژه ســیرجان، منطقه 
ویژه لرستان، بندر شهید رجایی، منطقه ویژه انرژی 
پارس، منطقه ویژه بندر امیرآباد، منطقه ویژه یزد، 
منطقه ویژه ری، منطقه ویــژه زرندیه، منطقه ویژه 
کشتی ســازی  خلیج فارس، منطقه ویژه ســهالن، 
منطقه ویژه سرخس، منطقه ویژه بیرجند، منطقه 
ویژه دوغارون، منطقه ویژه پتروشیمی، منطقه ویژه 
سلفچگان، منطقه ویژه بوشهر، منطقه ویژه فرودگاه 
پیام، منطقه ویژه اترک، منطقه ویژه اسالم آباد غرب، 
منطقه ویژه ارگ جدید،  منطقه ویژه گرمسار و منطقه 

ویژه المرد هم ایجاد شده است.

سرمایه گذاری در مناطق آزاد
میــزان ســرمایه گذاری خارجی محقق شــده در 
7منطقه آزاد ایران در فاصله ســال های 92 تا 98 
بالغ بر یک میلیاردو709میلیون دالر بوده که سهم 
کیش149، قشــم108، چابهــار153، ارس352، 
اروند522، انزلی215 و ماکو هم 210میلیون دالر 
برآورد شده است. در این سال ها کل سرمایه گذاری 
داخلی در این مناطق آزاد به 413هزارو171میلیارد 
ریال رســیده که ســهم کیش 23.7درصد، قشم 
13.8درصد، چابهار 14.9درصد، ارس 14.5درصد، 
ارونــد 19.4درصد، انزلی 12.1درصــد و ماکو هم 

1.6درصد بوده است. 

5دلیل شکست مناطق آزاد تجاری ایران
مرکز پژوهش های مجلس: زمین فروشی و واردات منبع اصلی درآمد مناطق آزاد ایران شده است

 آمادگی پاالیشگاه های گاز 
برای فصل سرما

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید 

انرژی
شــرکت ملی گاز اعــالم کرد: 
شــرکت ملــی گاز ایــران و 
پاالیشگاه های گاز کشور در آمادگی کامل برای 
فصل سرد قرار دارند و پیش بینی های الزم برای 
گذر از پیک زمستان اندیشیده شده است. احمد 
زمانی به ایســنا گفت: اکنون با برنامه ریزی های 
دقیق و پیچیده موفق به کاهش روزهای تعمیرات 
اساسی در پاالیشــگاه های کشــور و در نتیجه 
افزایش 4میلیارد مترمکعبی تولید گاز طی 6ماه 
اول سال شــدیم؛ بر همین اســاس تأسیسات 
پاالیشگاهی، انتقال و گازرسانی و ذخیره سازی 
گاز برای مواجهه با ایام سرد سال از آمادگی خوبی 

برخوردار هستند.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این راستا، 
گفت: مدیریت های ذیربط در شــرکت ملی گاز 
ایران با اتخاذ دیپلماسی فعال در عرصه بین الملل 
در حال مذاکره برای توسعه نقش کشور در عرصه 
تجارت گاز هســتند. به گفته مدیر هماهنگی و 
نظارت بر تولید شرکت ملی گاز، زیرساخت های 
الزم بــرای صــادرات و واردات، ســوآپ گاز در 

کشور موجود اســت و این ظرفیت نیز در بخش 
پاالیشگاه های کشور برای ایفای نقش به خوبی 
وجود دارد. زمانی درخصوص پیک مصرف گاز در 
زمستان نیز گفت: هرچند توسعه روابط گازی با 
سایر کشورها می تواند به پایداری تأمین گاز کشور 
کمک کند، ولی همچون سال گذشته تدابیر الزم 
برای تأمین گاز مورد نیاز با اولویت مصارف خانگی 

در شرکت اندیشیده شده است.

معیشت کارگران در چرخه تورم
خانوارهای کارگری به عنوان بزرگ ترین بخش از جامعه ایرانی، 
به شدت در مقابل تورم آسیب پذیر شــده اند و براساس آخرین 
آمارهای کمیته دســتمزد شــورای عالی کار، میانگین هزینه 
معیشــت آنها به بیش از 18میلیون تومان در ماه رسیده و این 
یعنی، بازهم شکاف میان مزد و معیشت کارگری به واسطه رشد 

تورم افزایش یافته است.
به گزارش همشــهری، طبق قانــون کار، دســتمزد کارگران 
همه ساله باید براساس 2 معیار تورم اعالمی بانک مرکزی و هزینه 
معیشت یک خانوار متوســط تعیین شود که البته معیار دوم با 
وجود تالش چندین ســاله طرف کارگری همچنان به صورت 
کامل در این معادله اثر داده نمی شــود باوجوداین، تعیین رقم 
سبد معیشت به عنوان شاخصی برای سنجش وضعیت معیشتی 
کارگران توانســته تا حدودي تناســب میان مزد و هزینه های 
کارگری را مشــخص کند و قدرت چانه زنی مزدی کارگران را 
افزایش دهد. نکته اینجاســت، که فرایند ساالنه تعیین مزد در 
ســایه جهش های متوالی نرخ تورم، سبب شده با گذشت چند 
ماه از سال، بازهم قدرت خرید کارگران در مقابل تورم کاهش 
پیدا کرده و آنها در مقابل تورم خلع سالح شوند. در شرایط فعلی 
محاســبات نمایندگان کارگری از افزایش حدود 60درصدی 

هزینه واقعی معیشت خانوارهای کارگران حکایت دارد.

قربانیان چرخه تورمی
در بهمن1400 که هزینه سبد معیشــت خانوارهای کارگری 
به منظور تعیین دستمزد ســال1401 محاسبه می شد، طرف 
کارگری هزینــه این ســبد را حوالــی 11میلیون و500هزار 
تومان اعالم کرده بود و درنهایت شــرکای اجتماعی روی رقم 
8میلیون و980هزار تومان برای یــک خانوار 3.3نفره به توافق 
رسیدند. در ادامه، با توجه به این رقم و همچنین با نگاهی به تورم 
انتظاری ســال1401 که دولت مترصد کنترل و مهار آن بود، 
حداقل دستمزد و مزایای این خانوار 3.3نفره 6میلیون و433هزار 
تومان تعیین شــد که البته به خاطر ســنگ اندازی دولت در 
تصویب افزایش 200هزارتومانی حق مسکن کارگری، همچنان 
تکلیف 100هزار تومان از افزایش مزد کارگران مشخص نیست. 
حاال اما، آنگونه که محاســبات کمیته دســتمزد کانون عالی 
شوراهای اسالمی کار کشور نشان می دهد، هزینه واقعی معیشت 
کارگران نسبت به بهمن1400 متحمل تورم 60درصدی شده 
و از 11.5میلیون تومان در بهمن1400 به حوالی 18.3میلیون 
تومان در مهر1401 افزایش یافته اســت. این تغییر چشمگیر 
ناشــی از این بوده که در جریان تعیین هزینه معیشــت برای 
دستمزد سال1401 کارگران، تورم انتظاری خوراکی ها به عنوان 
مؤثرترین عامل در این سبد حدود 30درصد مدنظر قرار گرفته 
بود که به خصوص با حذف ارز ترجیحی کاالهای اساسی، روند 
آن تغییر کرد و حتــی در اواخر بهار و اوایل تابســتان به باالی 

80درصد نیز رسید.

شوک تورم خوراکی ها
در ســال1401 قرار بود طبق مصوبه مجلــس، ارز ترجیحی 
کاالهای اساسی حذف و اقالم اساســی مورد استفاده خانوارها 
با توزیع کاالبــرگ الکترونیک به قیمت شــهریور1400 برای 
خانوارها تأمین شود؛ اما مهیا نشدن زمینه اجرای این سیاست 
باوجود توزیع یارانه نقدی 300 تــا 400هزارتومانی ماهانه به 
ازای هر نفر، نتوانست شــتاب تورمی خوراکی ها را کنترل کند 
و این اتفاق به خصوص در ســبد کاالیــی خانوارهای کارگری 
که بخش عمده درآمد خود را صرف تأمین نیازهای اساســی و 
خوراک می کنند، فاجعه آفرین شد. رشــد 60درصدی هزینه 
معیشت یک خانوار کارگری در یک دوره کمتر از 7ماه شاهدی 
بر این مدعاست که آنچه به عنوان معیار تورمی تعیین دستمزد 
سال1401 مدنظر قرار گرفته بود، تناسبی با واقعیت نداشته و 
همین مسئله باعث شده شکاف مزد و معیشت از حوالی 46درصد 
در فروردین امســال به بیــش از 65درصد در مهرماه برســد. 
به عبارت دیگر، یک خانوار کارگــری به طور میانگین در ابتدای 
سال جاری می توانست با استفاده از حداقل دستمزد و مزایای 
دریافتی، 64درصد هزینه های یک زندگی معمولی و نســبتا 
شرافتمندانه را تأمین کند و البته مجبور بود کسری 46درصدی 
درآمد را با کاهش کیفیت زندگی خــود از طریق حذف اقالم 
کمتر ضروری تر از سبد مصرفی جبران کند؛ اما در شرایط فعلی، 
حداقل دستمزد و مزایای دریافتی فقط کفاف 35درصد هزینه 
یک زندگی معمولی و نسبتا شرافتمندانه را می دهد و این خانوار 
با کسری 65درصدی درآمد برای جبران نیازهای خود مواجه 
است. این اتفاق که بیش از همه تحت تأثیر رشد تورم خوراکی ها 
رخ داده است، از یک سو سرمایه و پس انداز احتمالی خانوارها را 
نابود می کند و از سوی دیگر سطح کیفیت زندگی در حوزه های 
مختلف اعم از آموزش، درمان، کیفیت غذا و... را برای خانوارهای 

این جامعه پایین می آورد.

بن بست ترمیم مزد و معیشت
از منظر قانون کار، شــورای عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و با حضور و حق رأی برابر نمایندگان شرکای 
اجتماعی اعم از دولت، کارفرما و کارگر، متولی و مرجع رسیدگی 
به مباحث حوزه کار و کارگری کشور است و جلسات این شورا 
باید حداقل یک بار در ماه برای بررسی مسائل این حوزه برگزار 
شــود. جدای از اینکه درصــورت تقاضای هر یک از شــرکای 
اجتماعی از دبیرخانه شورا، باید جلسه فوق العاده این شورا نیز 
برگزار شود، در سال جاری عمال برگزاری جلسات ماهانه شورا نیز 
به فراموشی سپرده شده و به جز یکی دو جلسه برای موضوعات 
معمولی حوزه کار، هیچ نشست دیگری میان شرکای اجتماعی 
برگزار نشده اســت. تعیین نشــدن وزیر کار بعد از استعفای 
حجت اهلل عبدالملکی، وزیر سابق و عدم رأی اعتماد مجلس به 
محمدهادی زاهدی وفا، سرپرست این وزارتخانه، یکی از دالیلی 
است که بی توجهی به جلسات شورای عالی کار را تشدید کرده 
اما به نظر می رســد بی رغبتی جناح کارفرمایی اعم از دولتی و 
خصوصی نیز در این موضوع بی تأثیر نبوده است. در این وضعیت، 
با تداوم بررسی نشدن مسائل معیشتی کارگران و موکول شدن 
آن به مذاکرات مزد1402 که از اواسط پاییز در کمیته دستمزد 
شورای عالی کار آغاز می شود، کار را برای ترمیم مزد و معیشت 
سخت تر می کند و به ناچار، افزایش دستمزد1402 کارگران را 
تحت تأثیر قرار می دهد. این موضوع به واسطه جبهه گیری جناح 
کارفرمایی برای افزایش مزد، عمال منجر به بیشتر شدن شکاف 
مزد و معیشت در سال آینده خواهد شد که نتیجه آن چیزی جز 
تضعیف قدرت خرید کارگران و افزایش جمعیت شاغالن فقیر 
نخواهد بود. بر این اساس، باید ســریعا تمهیداتی برای جبران 
هزینه های تحمیل شده به معیشــت کارگران از کانال تورم، از 

مسیري جز تعیین مزد1402 اندیشیده شود.

وزیری که قربانی تورم شد
وزیر دارایی انگلیس کمتر از یک ماه پس 
از فعالیت اش برکنار شــد. دلیل برکناری 
کوازی کوارتنگ ارائه یک بودجه اضطراری 
بود که انتقادهای زیادی را به همراه داشت. 
بودجه پیشــنهادی این وزیر عزل شده کابینه لیز تراس شامل 
کاهش برخی مالیات ها و افزایش هزینه شهروندان بود آن هم در 
شرایطی که بانک مرکزی انگلیس به تازگی در واکنش به افزایش 
نرخ تورم یک بسته سیاســت انقباضی پولی را به اجرا گذاشته 
اســت. برکناری کوازی کوارتنگ در واقع از او یک قربانی تورم 
ساخت چرا که بودجه ای که او برای شرایط اضطراری پیشنهاد 
داده بود، از نظر منتقدان یک بودجه مالی انبســاطی است که 
هزینه های دولت را افزایش می دهد و با سیاست انقباضی بانک 
مرکزی انگلیس در تضاد بود. این اتفاق نشان می دهد که آنچه 
اهمیت دارد، اســتقالل بانک مرکزی در برابر گشاده دســتی 
دولت هاست چرا که ماموریت نخست بانک های مرکزی دنیا، 
کنترل تورم و البته حفظ ارزش پول ملی اســت. اما آنچه وزیر 
دارایی معزول کابینه لیز تراس ارائه داده بود، نگرانی در بازار سهام 
را تشدید کرده و باعث افت ارزش پوند انگلیس شده است و بانک 
مرکزی این کشور برای خنثی کردن برنامه پیشنهادی کوارتنگ 
تصمیم گرفت که دست به اقدامات اضطراری بزند تا نگذارد ثبات 

مالی اقتصاد انگلستان بیش از این متزلزل شود.
برکناری وزیر دارایی انگلیس در کمتر از یک ماه به وضوح نشان 
داد که صدای منتقدان به گوش دولت رسیده و اولویت نخست 
شهروندان مهار تورم و ثبات مالی جزیره است. حاال نخست وزیر 
باید گزینه جدید را معرفی کند و فرد معرفی شــده البته باید 
برنامه ای ارائه دهد که باعث افزایش هزینه های دولت و کاهش 
قدرت خرید شهروندان نشود. جهان با خطر تورم باال مواجه است 
و نقش اصلی و راهبردی در جنگ با تورم را بانک های مرکزی 
برعهده دارنــد و در این جنگ، البته هر سیاســتی که تورم را 
تشدید کند با نارضایتی شهروندان مواجه می شود. به واقع آنچه 
از نظر مردم در خطر تورم اهمیت دارد، استقالل بانک مرکزی 
برای کنترل تورم و حفظ ثبات مالی اســت چرا که راه را برای 

سیاست های مخرب و تورم ساز دولت ها می بندد. 

تمرین قانون مداری در بورس
  خبر: توییتر در اسناد دادگاه اعالم کرد: مقامات 
فدرال ســرگرم تحقیق از ایالن ماســک به دلیل 
رفتارش در قرارداد خریــد 44 میلیارد دالری این 

شرکت شبکه اجتماعی، هستند.
  نقد: ایالن ماسک پولدارترین مرد جهان است 
و چند ماه پیش بعد از خرید بخشی از سهام توییتر، 
درخواســت خود برای خرید کل سهام این شرکت 
به قیمت 44میلیارد دالر را مطرح کرد؛ اما در ادامه 
ماســک اعالم کرد از آنجایی که شمار حساب های 
جعلی و ربات ها بســیار باالتر از برآورد ارائه شده از 
سوی توییتر اســت، از قرارداد خرید توییتر بدون 
پرداخت خسارت کنار می کشد. البته این هم آخر 
کار نبود و یکی، دو هفته پیش، ماســک از انصراف 
خود برای مبــارزه حقوقی با توییتر خبــر داد و بار 
دیگر آمادگی خود را برای خرید این شبکه اجتماعی 
اعالم کرد. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، توییتر 
در ماه ژوئیه از ایالن ماسک شکایت کرده بود تا وی 
را وادار به نهایی کردن قرارداد خرید این شــرکت 
کند. البته وکیل ماســک هم به رویتــرز گفته که 
اظهارنامــه توییتر، راهنمایی غلط اســت و مدعی 
شد این مدیران توییتر هستند که تحت تحقیقات 
فدرال قرار دارند. فارغ از صحت ماجرا، ورود مقامات 
فدرال به معامله ثروتمندترین مرد جهان و یکی از 
بزرگ ترین شبکه های اجتماعی دنیا، واقعیتی است 
که قانون مداری بازارهای مالی و فعالیت های اقتصاد 
آمریکا را به رخ می کشد و از آنجایی  که بورس ایران 
نیز به شدت نیازمند این نوع قانون مداری و شفافیت 
است، می توان این موضوع را به عنوان تمرینی برای 
قانون مداری به سازمان بورس پیشنهاد داد تا شیوه 
برخورد با زد و بندهای بورسی، نشر اطالعات نهانی و 

دستکاری در قیمت سهام را آموزش ببیند.

چهره روز

نقد  خبر

گزارش

سهم مناطق آزاد تجاری از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در فاصله سال های 1392 تا 1398
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 درحالی که امروز در سراسر کشــور به مناسبت روز 
»عصای سفید« آیین های بزرگداشت مختلفی برگزار 
می شود و متولیان نهادهای مختلف در تکاپوی تکریم 
نابینایان هســتند، خانواده هــای دانش آموزان تنها 
مدرســه نابینایان شهرستان های اســتان تهران، از 
تغییراتی که قرار است در فضای مدرسه فرزندانشان 
ایجاد شود نگرانند. مدرسه »حضرت عبدالعظیم)ع(« 
محل تحصیل دختران روشندل شهرستان های استان 
تهران و مناطق جنوبی شهر تهران است. در روزهای 
اخیر کوچک کردن فضای این مدرسه برای ساخت 
مدرسه ای جدید، مشکالت و دغدغه هایی را برای اولیا 

و دانش آموزان به وجود آورده است.
مدرسه نابینایان »حضرت عبدالعظیم)ع(« در خیابان 
شــهید صاحب الزمانی واقع شــده که در هریک از 
کوچه های فرعی آن چند مدرســه قرار گرفته است. 
بر سردر مدرسه، تابلوی »  مجتمع آموزشی استثنایی 
حضرت عبدالعظیم)ع(« نصب شــده است. ورودی 
اصلی مدرسه به حیاطی ال شکل باز می شود که در 
راسته شرقی آن ساختمان مدرسه ناشنوایان »الهام« 
به چشم می خورد و در راسته غربی حیاط، ساختمان 
مدرسه نابینایان قرار دارد. حیاط اصلی بزرگ است و 
درحالی که قسمتی از آن برای پارک خودروی معلمان 
و کادر اداری مدرســه اختصاص پیــدا کرده، باز هم 
فضای کافی برای جســت و خیز و بازی دانش آموزان 
ناشنوا وجود دارد. حیاط مدرسه نابینایان با فنس از 
حیاط مدرســه الهام جدا و مرزبندی شده و فقط به 
اندازه فضایی باریک و مستطیل شکل در ضلع جنوبی 
ســاختمان باقی مانده که حتی اگــر 50دانش آموز 
مدرسه دچار نابینایی هم نبودند نمی توانستند بدون 
تنه زدن به یکدیگر در آنجا قدم بزنند. در ضلع شمالی 
مدرسه نابینایان محوطه نسبتاً وسیعی وجود دارد که 
در قســمتی از آن کتابخانه و کارگاه آموزش آشپزی 
واقع شده و در قســمتی هم وسایل بازی نصب شده 
تا دختران نابینای مدرسه زنگ های تفریح را به تاب 
خوردن و سرسره بازی بگذرانند. به تازگی این محوطه 
با کشیدن فنس از ســاختمان مدرسه نابینایان جدا 
شده، کارگاه آشپزی و کتابخانه تخلیه شده اند تا این 

فضا به مدرسه ای جدید تبدیل شود.

مسیررفتوآمدبچههاناامنمیشود
 بولدوزری که از چند روز پیش کنار وسایل بازی بچه ها 
جا خوش کرده نشان می دهد کوچک شدن فضای 
حیاط و ساخت مدرســه ای دیوار به دیوار با مدرسه 
نابینایان به زودی اتفاق می افتد و این موضوع باعث 
نگرانی و نارضایتی اولیا شده است. مادر نازنین زهرا از 
اولیای دانش آموزان مدرسه نابینایان است. او می گوید: 

»پیش از فنس کشی محوطه، سرویس مدرسه بچه ها 
مقابل در اصلی توقف می کرد و دانش آموزان با عبور 
از این محوطه وارد کالس های درس می شدند، ولی 
با فنس کشــی محوطه، بچه ها مجبورند بعد از عبور 
از حیاط مدرسه الهام از فضای باریک کنار فنس های 
ضلع جنوبی مدرسه به کالس های درس خود بروند.« 
او به اهمیت نشــانه یابی در حرکت افراد نابینا اشاره 
می کند و می گوید: »بچه ها چند ســال از این مسیر 
وارد مدرسه شده اند و تا بخواهند در مسیر طوالنی و 
نامناسب جدید نشانه یابی و مسیریابی کنند، ممکن 

است حوادث زیادی برای آنها اتفاق بیفتد.« 
مادر نازنین زهرا زمین خوردن یکی از همکالسی های 
دخترش در هنگام عبور از کنار فنس را به عنوان گواه 
این مسئله ذکر می کند و می گوید: »اغلب بچه های 
نابینا و کم بینا از عینک اســتفاده می کنند و زمین 
خوردن ساده آنها هم ممکن اســت خطراتی مانند 
خردشدن عینک و فرورفتن شیشه در چشمشان را 

به دنبال داشته باشد.« 

بازیتعطیل!
مدیران آموزش و پرورش استثنایی شهرری به اولیا 
و مسئوالن مدرســه پیشــنهاد کرده اند از در اتاقی 
که پیش از این تغییرات، کارگاه بازی و ســرگرمی 
بچه ها بود به عنوان ورودی میانبر مدرســه استفاده 
کنند. یکی از مادران که 2فرزند نابینایش در مدرسه 
»حضرت عبدالعظیم)ع(« تحصیل می کنند درباره 
این پیشنهاد می گوید: »کتابخانه در همان محوطه  
فنس کشی شده قرار گرفته و مسئوالن مدرسه مجبور 
شدند کارگاه بازی را به کتابخانه تبدیل کنند. اگر این 
اتاق حکم ورودی مدرسه را پیدا کند، دیگر نمی توان 
از آن به عنوان کتابخانه اســتفاده کرد.« او از شــیوه 
برخورد بعضی از افراد عادی با کودکان نابینا دلخور 
است و می گوید: »وقتی بچه ها را برای بازی به پارک 

می بریم والدینی که فرزندان عادی دارند دور ما حلقه 
می زنند و بدون توجه به احساسات بچه های ما، درباره 
دالیل نابینا شدن آنها پرس وجو می کنند. کودکان 
نابینا قوه شــنیداری قوی و روحیه حساسی دارند و 
از این کنجکاوی ها و اظهار ترحم مردم بسیار ناراحت 
می شوند و برای دوری از نگاه های رنج آور دیگران از 
لذت بازی در پارک ها چشم پوشــی می کنند.« مادر 
فاطمه و زهرا از بین رفتن فضای بازی مدرسه را باعث 
پژمردگی و افسردگی دانش آموزان می داند و می گوید: 
»برای ساخت مدرسه جدید تاب و سرسره ها را از اینجا 
جمع می کنند، کارگاه بــازی بچه ها هم به کتابخانه 
تبدیل شده و بچه های ما از بازی کردن در مدرسه هم 
محروم می شوند.« او به مشکالت کوچک شدن حیاط 
مدرسه اشاره می کند و ادامه می دهد: »دانش آموزان 
این مدرسه در آپارتمان های قوطی کبریتی استیجاری 
جنوب شهر و شهرســتان های استان تهران زندگی 
می کنند و از امکانات کودکان مرفه مانند اتاق شخصی، 
حیاط و وسایل بازی محروم هستند. دلخوشی آنها 
دقایقی بازی در مدرسه و کنار همکالسی هایشان بود. 
وقتی بچه ها فضایی برای بــازی و حتی قدم زدن در 
مدرسه هم نداشته باشند، افسرده می شوند و انگیزه 

آنها برای تحصیل کاهش پیدا می کند.«

درسخواندنباچاشنیصداهایگوشخراش
 مادر رها درباره تعطیل شدن کارگاه آشپزی مدرسه 
می گوید: »آموزش مهارت های زندگی به دختران نابینا 
به تجربه و تخصص نیاز دارد که از والدین برنمی آید 
و دختران ما در کنار تحصیــل در قالب فعالیت های 
کارگاهی، مهارت هایی مانند آشپزی را یاد می گرفتند تا 
بعد از فارغ التحصیلی در انجام امور زندگی هم توانمند 
شوند. مدرسه حضرت عبدالعظیم)ع( فضای آموزشی 
کافی نــدارد و از انباری هم به عنــوان کالس درس 
استفاده می کنند. در چنین شرایطی اگر برای ساخت 

مدرسه جدید، کارگاه آشــپزی را از فضای مدرسه 
نابینایان حذف کنند، کالس آشپزی آنها کامالً تعطیل 
می شود.« مدرسه حضرت عبدالعظیم 3پایه است و 
محوطه ای که برای ساخت مدرسه تازه مورد استفاده 
قرار می گیرد، پشت پنجره کالس های دوره متوسطه 
مدرسه نابینایان واقع شده است. مختل شدن فرایند 
یادگیری دانش آموزان در طول زمان ساخت وســاز 
مدرسه جدید، مشکل دیگری است که مادر اسما به 
آن اشاره می کند. او می گوید: »دانش آموزان نابینا از 
طریق حس شنوایی خود آموزش می بینند و موقع 
تدریس معلم، سکوت فضای کالس اهمیت زیادی 
دارد. درحالی که ساخت وسازها با سروصداهای مهیبی 
مانند تخریب و ریزش ساختمان قدیمی و رفت وآمد 
خودروهای سنگین همراه است و تمرکز دانش آموزان 
را کامالً از بین می برد. بچه های ما در طول دوره شیوع 
کرونا از کالس درس و آموزش حضوری محروم بوده اند 
و امسال هم با چنین سروصداهایی آموزش باکیفیتی 

نخواهند داشت.« 

فضاهایآموزشیمتروکهرهاشدهاند
او به وجود فضاهای آموزشی متروکه در نقاط مختلف 
شهرری اشــاره می کند و می گوید: »در محله های 
مختلف شهرری فضاهای مناســبی وجود دارد که 
بدون کوچک کردن این مدرسه می توان از آنها برای 
توسعه فضاهای آموزشی عادی و استثنایی استفاده 
کرد. مدرسه ای که از حدود چند دهه پیش به صورت 
متروکه در محله چشمه علی رها و به پاتوق معتادان 
تبدیل شده، نمونه ای از این فضاهای آموزشی است.« 
مدرســه تازه برای تحصیل دانش آموزان استثنایی 
ساخته می شود، ولی به دانش آموزان نابینا و کم بینا 
اختصاص پیدا نمی کند. داشتن فرزند نابینا سبب 
شده مادر رها زیر و بم مســائل آموزشی نابینایان 
را خوب بداند. او می گوید: »کنــار هم قرار گرفتن 
دانش آموزانی که محدودیت هــای متفاوتی دارند، 
به آنها آسیب می زند. دانش آموز ناشنوا برای ارتباط 
برقرار کردن با کودک نابینا جیغ می زند و جنجال 
می کند و دانش آموز نابینا به دلیل حساسیت حس 
شنیداری خود اذیت می شود و واکنش های تندی 
نشان می دهد. دانش آموزان دارای محدودیت ذهنی 
هم در ارتباط با دانش آموزانی که محدودیت متفاوتی 
دارند، با هم دچار مشــکل و کشمکش می شوند.« 
مادر رها معتقد است دانش آموزان نابینا از هوش و 
استعداد باالیی برخوردارند و باید به صورت ویژه به 
تحصیل آنها توجه شود. درخشش داوطلبان نابینا در 
کنکورهای ورودی دانشگاه های کشور نشان می دهد 
نظر این مادر بیراه نیست و نتایج کنکور سال1398 
بیشتر از هر زمانی این نکته را ثابت کرد. در کنکور 
این ســال 33نفر از معلوالن توانســتند در کنکور 
سراسری رتبه زیر 1000کسب کنند. از این تعداد 

14نفر نابینا بودند.

مدرسهنابینایانشهرریآبمیرود
 در روز »عصای سفید«، والدین دختران نابینا در شهرری نگران تحصیل فرزندان شان هستند

 تنها مدرسه نابینایان شهرستان های استان تهران کوچک تر می شود

آمار ابتالی نوزادان ایرانی به بیماری »رتینوپاتی« بیشتر از میانگین جهانی است. این انگیزه ای برای ساخت مستند »ُرپ« بود
نوزادان نابینا روی پرده سینما

 افزایــش آمار ابتــالی نــوزادان ایرانی بــه بیماری 

جامعه
»رتینوپاتی« موضوعی اســت که در شــانزدهمین 
جشــنواره »ســینما حقیقت« در قالب اثری مستند 
مطرح و هشدار داده می شــود. کارگردان این اثر مستند، باالتر بودن 
میزان ابتالی نوزادان ایرانی از میانگین جهانی را دلیل پرداختن به این 
موضوع ذکر کرد و گفت: »بیماری رتینوپاتی در جامعه ما کمتر شناخته 
شده و بی اطالعی خانواده ها از ماهیت آن باعث باالرفتن شمار نوزادان 

نابینا می شود.«
 محمدباقر خدادوست توضیح داد: »ریشه بیماری رتینوپاتی در دوران 
بارداری مادران نهفته است و هنگامی که کودکی نارس و زودهنگام به 

دنیا می آید، اگر بیش از حد الزم در معرض اکسیژن رسانی قرار گیرد، 
احتمال نابینایی و ابتالی نوزاد به بیماری رتینوپاتی وجود دارد.« 

او ادامه داد: »متأسفانه در بســیاری از مناطق کشور، غربالگری های 
پیش از زایمان به درستی و در زمان مناسب اتفاق نمی افتد و در نتیجه 
با آسیب هایی مانند نابینایی نوزاد روبه رو می شویم. در سال های اخیر 
آمار ابتالی نوزادان ایرانی به بیماری رتینوپاتی بسیار افزایش یافته و 
از میانگین جهانی باالتر است.« خدادوســت ابتال به اتیسم را از دیگر 
عوارض بیماری رتینوپاتی برشمرد و گفت: »معموال کودکانی که دچار 
نابینایی می شوند، نشانه های بیماری اتیسم را نیز دارند و زندگی آنها با 
مشکالت فراوانی همراه است.« اثر مستند خدادوست براساس پژوهش 

جامعی تهیه شده و با نام »ُرپ« در شانزدهمین جشنواره سینما حقیقت 
به نمایش درمی آید. او خاطرنشان کرد: »مراحل تحقیق و پژوهش اثر 
توسط لیلی نوروزی سده و مرضیه بالیده بروجنی انجام شده و مستندات 
آماری، نظریات پزشکی و بررســی  های روانشناسانه پیرامون بیماری 
به صورت جامع و علمی مورد توجه قرار گرفته است.« وی درباره شیوه 
روایت اثر گفت: »مستند اجتماعی رپ به زندگی پسربچه 6ساله ای به 
نام امیرعلی می پردازد که بیماری رتینوپاتی باعث نابینایی او شده است. 
در این اثر تالش کودک روشندل برای پذیرفتن واقعیت و دستیابی به 
زندگی متفاوت، دســتمایه اثری واقع گرایانه شده و مخاطب در قالب 
روایتی جذاب درباره این بیماری و آسیب های آن آگاهی پیدا می کند.«

الدنحبیبیگزارش
روزنامه نگار

کمبوددورهایقطرههای
چشمپزشکی

یک متخصص چشم پزشــکی با تأکید بر اهمیت انجام معاینات 
دوره ای چشم پزشکی به ویژه در کودکان، گفت: براساس مطالعاتی 
که انجام شده اســت، حدود 2 تا 3درصد کودکان تا 10سالگی 
کاهش دید یا تنبلی چشــم دارند و در ۷0 تا 80درصد آنها علت، 
عیوب انکساری است که با اســتفاده از عینک قابل درمان است؛ 
بنابراین مهم است که کودکان در سنین مختلف تحت غربالگری 
قرار گیرند. دکتر ژاله رجوی با تأکید بر اهمیت اطالع رسانی درباره 
روز جهانــی بینایی، گفت: باید به غربالگری دید چشــم، عیوب 
انکساری، فشار چشم و... توجه شود؛ زیرا ممکن است عدم شناسایی 
بموقع بعضی اختالالت، عوارض جبران  ناپذیری بر بینایی وارد کند؛ 
به عنوان مثال درخصوص کشــف و اصالح بینایی کودکان اگر تا 
سن 10سالگی اقدام الزم برای رفع اختالل دید انجام شود، در تمام 
طول زندگی، کودک می تواند از فواید آن بهره مند  شود؛ درحالی که 
اگر در زمان مناسب درمان الزم صورت نگیرد، ممکن است هرگز 
دید کودک کامال اصالح نشود. او با تأکید بر اهمیت انجام غربالگری 
بیماری های چشــم در کودکان، تصریح کرد: در بزرگساالن هم 
برخی اختالالت بینایی مانند گلوکوم اگر در مراحل اولیه کشف 

شوند، قابل درمان هستند.

آمار۱۹میلیونیجمعیتکودکاندچاراختاللدیددرجهان
او با اشاره به اینکه امروز در جهان حدود 19میلیون کودک دچار 
مشــکالت دید هســتند، بیان کرد: این درحالی است که ۷0 تا 
80درصد این موارد قابل پیشگیری و یا درمان است و از آنجایی که 
همه اختالالت دید عالمت دار نیستند و تا کودکان قادر به حرف زدن 
نباشند، نمی توانند شکایتی از دید خود داشته باشند، الزم است که 
غربالگری دید در آنها انجام   و هر چه زودتر موارد مبتال کشــف و 
شناسایی شود. الزم است کودک ساالنه یا هر 6ماه یک بار بررسی 
شود، اما به دلیل هزینه های دیگری که خانوار دارند، ممکن است از 
این کار خودداری کنند و رفته رفته معاینات دوره ای فراموش شود و 
مشکل کودک در سنی شناسایی شود که دیگر قابل درمان نباشد.

اهمیتغربالگریچشمپزشکیکودکانتایکسالگی
او افزود: براساس مطالعاتی که انجام شده است، حدود 2 تا 3درصد 
کودکان تا 10سالگی کاهش دید یا تنبلی چشم دارند و در ۷0 تا 
80درصد آنها، علت عیوب انکساری است که با استفاده از عینک 
قابل درمان است؛ بنابراین مهم است که کودکان در سنین مختلف 
تحت غربالگری قرار گیرند و در این زمینه معاینات یک و 3سالگی 
و بدو ورود به مدرسه هم می توانند کمک قابل توجهی به شناسایی 
کودکان دچار اختالل دید کنند. رجوی با اشاره به اینکه در برخی 
موارد ساده حتی خود والدین هم می توانند درصورتی که فرزندشان 
دچار مشکالت بینایی باشد، متوجه آن شوند، توضیح داد: به عنوان 
مثال تنگ کردن مداوم شکاف پلک ها و یا تکان خوردن چشم ها و یا 
نزدیک شدن به تلویزیون و... عالئمی است که به دنبال آن می بایست 
جهت معاینه به پزشک مراجعه کنند. حتی اگر کودک به ظاهر دید 
طبیعی داشته باشد، باید در یک سالگی نخستین معاینه توسط 
چشم پزشک انجام شود و اگر عیوبی مانند انحراف چشم زودتر 

ظاهر شد، باید همان زمان برای معاینه مراجعه کرد.

توصیهبهپدرومادرهایعینکی
او درباره نقش وراثت در بروز مشــکالت بینایــی، تأکید کرد: در 
خانواده های ایرانی که ازدواج فامیلی زیاد اتفاق می افتد، معموال 
مشکالت بینایی و وراثت عیوب انکساری بیشتر رخ می دهد؛ البته 
می دانیم درصورتی که پدر و مادر عینکی باشند، حتی اگر نسبت 
فامیلی هم نداشته باشــند باید در سنین پایین تر کودک را برای 

معاینات چشم پزشکی ببرند.

اهمیتپوششبیمهایکاملخریدعینک
او درباره میــزان حمایت های بیمــه ای از درمان های مربوط به 
بیماری های چشم پزشکی، گفت: این مهم است که بیمه ها در زمینه 
خرید عینک ها کمک قابل توجه و بیشتری داشته باشند؛ به ویژه در 
کودکان که به دلیل سن کم و جست وخیز بیشتر احتمال صدمه   به 
عینک وجود دارد و خانواده مجبور به تعویض آن است. درصورت 
پوشش نامناسب و ناقص بیمه ها برای خرید عینک، امکان تهیه 
مجدد آن در خانواده های کم درآمد ممکن نیست و کودک از درمان 

محروم خواهد شد.

کمبودهایدورهایقطرههایچشمپزشکی
این استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره تامین 
دارو و تجهیزات مرتبط با چشم پزشکی، گفت: کمبودها به شکل 
دوره ای وجود دارد. به عنوان مثال، بعضی قطره ها مثل سیکلوژیل 
)قطره چشمی است که به طور موقت و چند ساعته تطابق چشم را 
فلج می کند و چشم پزشکان برای معاینه عیوب انکساری و تشخیص 
دقیق بیماری ها از آن استفاده می کنند( مدتی پیدا نمی شد. پزشک 
در این رابطه با مشکل مواجه می شود و ناچار است به سختی و بسیار 
گران تر آن را تهیه کند. حتی خطر اســتفاده موارد تاریخ مصرف 
گذشته آن هم وجود دارد که البته این کار اخالقی نیست. یا گاهی 
درصورت پیدا نکــردن قطره فوق به ناچار ممکن اســت از قطره 
آتروپین استفاده شــود که به مدت یک یا 2هفته کودک را دچار 

تاری دید نزدیک کند.

عوارضاستفادهازلنزهایتماسیوکاشتمژه
او درخصوص تأثیر اســتفاده از لنزهای رنگــی و زیبایی در بروز 
مشکالت چشم پزشکی،  تصریح کرد: درصورتی که به شکل کامال 
بهداشتی از این لنزها استفاده شود و خود لنز هم از مراکز مجاز و 
معتبر تهیه شود، مشکالت کمتری وجود خواهد داشت. نکته مهم 
استفاده درست از محلول های مخصوص برای لنزها ست و تحت 
هیچ عنوان نباید از آب شهری برای شست وشوی لنز استفاده شود؛ 
زیرا می تواند سبب بروز عفونت قرنیه شود که عوارضی همچون 
کدورت قرنیه تا سوراخ شدن قرنیه یا نابینایی را در پی خواهد داشت. 
توصیه اکید ما به بیمار استفاده بهداشتی و رعایت پروتکل  های الزم 
برای مصرف لنزهای تماسی است. او در این باره افزود: خرید لنز از 
داروخانه ها  یا آرایشگاه ها درست نیست. چشم پزشکان معتقدند که 
فروش و تحویل لنزهای تماسی در مکان های فوق که مسئولیت 
عوارض آن را به عهده نمی گیرند غیرقانونی و غیراخالقی است و 
باید توسط سازمان های مربوطه از اقدام آنها جلوگیری به عمل  آید.
این متخصص چشم در خاتمه تأکید کرد: عالوه  بر آن انجام اقداماتی 
مانند اکستنشن مژه )کاشت مژه( و استفاده از چسب های مخصوص 
این کار هم درصورتی که چسب وارد چشم شود، می تواند عوارض 

جبران ناپذیری برای فرد به دنبال داشته باشد. / ایسنا

 پیرحسن کولیوند
 رئیس جمعیت هالل احمر 

 یکــی از مشــکالت جــدی هالل احمــر 
تامین بالگرد است متأسفانه تعدادی 
از بالگردها زمین گیر هستند. بهترین 
راه در این زمینه نیز این است در بودجه 
ســال۱۴۰۲ از ســوی دولــت و مجلــس 
به مــا کمک شــود تــا هــم بتوانیــم این 
بالگردها را بازسازی و هم بالگرد جدید 

به ناوگان اضافه کنیم.

 حسین شمالی
 مدیركل دارو و مواد تحت كنترل 

سازمان غذا و دارو
داروی بیماران SMA  در مراکز توزیع شده 
اما مشکل پاســکاری پوشــش هزینه های 
ایــن دارو بیــن ســازمان بیمــه ســالمت و 
ســازمان برنامــه و بودجه اســت. ســازمان 
بیمــه ســالمت ایــران قــرار بــود هزینه های 
دارو را پوشش دهد اما بیمه سالمت اعالم 
 SMA می کند که بودجه الزم برای بیماران

تخصیص داده نشده است.

 دکتر محمد حاتمی
 رئیس سازمان نظام روانشناسی و 

مشاوره کشور 
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور 
تالش هــای زیــادی کرده تــا مــردم از طریق 
بیمه پایه و تکمیلی از خدمات روانشناسی 
استفاده کنند که خوشبختانه رئیس جمهور 
دســتور دادند این موضــوع اجرایی شــود و 
منتظریــم این قضیــه اتفــاق بیفتــد و آحاد 

مردم بتوانند از خدمات استفاده کنند.

واحــد محصــوالت و فرآورده هــای خونــی 
مــورد نیــاز مراکــز درمانی کشــور توســط 
سازمان انتقال خون در 6ماهه اول امسال 
فرآوری و تأمین شده است و شبکه ملی 
خون رسانی کشور در این شاخص رشدی 

حدود ۱۳درصدی داشته است.

و۴۰۰هــزار نفر از هموطنــان در 6ماهه 
اول امســال بــه مراکــز اهــدای خــون 
کشور مراجعه کرده اند که از این تعداد 
یک میلیون و۱۳۰هــزار نفــر موفــق بــه 
اهدای خون شده اند. خراسان شمالی، 
کردستان و همدان به ترتیب بیشترین 
شاخص اهدای خون را نسبت به مدت 

مشابه سال قبل داشتند.

نفر از اهداکنندگان خون، »اهداکننده 
بــار اول« بوده انــد که حــدود ۱6درصد 
از کل مــوارد اهــدای خــون را طــی ایــن 
مــدت شــامل می شــوند و 8۴درصد از 
اهداکنندگان، اهداکنندگان مســتمر 
)با ســابقه حداقل ۲بار اهدای خون در 

سال( بوده اند.

و8۱۳نفر  از نــوروز تا شــهریورماه۱۴۰۱ 
بــه مراکــز اهــدای خــون در ســطح 
پایتخــت مراجعــه کرده انــد و از میــان 
مراجعه کننــدگان، ۱۹۵هزارو8۰۹نفــر 
موفق به اهدای خون شده اند. اهدای 
خون تهرانی ها در این مدت ۳۳درصد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 

داشته است./ایرنا

4
میلیون

1
میلیون

179
هزار

246
هزار

توزیع۱۷هزارجهیزیهمیان
نوعروسانکمیتهامداد

رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت: در ســالروز 
والدت با سعادت حضرت رسول اکرم)ص( و حضرت امام 
جعفر صادق)ع( بالغ بر 1۷هزار جهیزیه در بین زوجین 
تحت پوشش کمیته امداد توزیع شــد. سید مرتضی 
بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( در آیین 
توزیع 1۷هزار سری جهیزیه به مددجویان کمیته امداد 
گفت: بنیاد مستضعفان، خیرین و مددکاران سهم بزرگی 
در این کار مهم دارند و از همه آنها قدردانی می شود. او با 
اشاره به توزیع 1۷هزارو433سری جهیزیه به مددجویان 
تحت پوشش کمیته امداد گفت: اجناس تهیه شده کامال 
تولید داخل بوده و به لحاظ کیفیت نیز شرایط خوبی را 
دارند. ضمن اینکه هیأت امنای کمیته امداد نیز تأکید 
ویژه ای بر استفاده از اقالم داخلی و باکیفیت داشته اند 
که در همین ارتباط به هر زوج 5قلم کاال با ارزش ریالی 
23میلیون تومان داده خواهد شد. وی درخصوص نوع 
اقالم توزیع شده به زوجین تحت پوشش کمیته امداد 
گفت: تلویزیون، یخچال، گاز، ماشــین لباسشــویی و 
جاروبرقی 5قلم کاالیی است که در اختیار زوجین قرار 
می گیرند. بختیاری ضمن قدردانی از بنیاد مستضعفان، 
گروه های جهادی، بسیج سازندگی و خیرین افزود: تالش 
شده است که در قالب هم افزایی در استان های مختلف، 
کار های مهم و بزرگی رقم بخورد و ان شاءاهلل تا پایان سال 
و در مرحله بعدی مجددا جهیزیه ای در اختیار زوجین 
تحت پوشش امداد قرار خواهد گرفت و اعالم خواهیم 
کرد که زوج جوان تحت پوشش بهزیستی   پشت نوبت 

کمیته امداد نخواهیم داشت.

نقل قول 

عدد خبر

 خبر

گزارش2

بررسی های کارشناسی انجام شده است
موفقیتعلمیدانشآموزاننابیناسببشدآنسالمســئوالنبهمناسبتهایمختلفسراغ
دانشآموزانمدرسهحضرتعبدالعظیم)ع(رابگیرندویکیازاینمناسبتهابهانهایشدکهما
برایتهیهگزارشبهاینمدرسهسریبزنیم.وقتیاولیابادفترروزنامهتماسگرفتندوخواستندکه
نگرانیآنهاازپیامدهایکوچکشدنواختصاصقسمتیازحیاطمدرسهفرزندانشانبرایساخت
مدرسهایجدیدرابهگوشمسئوالنبرسانیم،بهمقصدشهرریکفشوکالهکردیمتاشرایطرااز
نزدیکببینیم،امامدیرمدرسهباآنکهدرمراجعاتمکررخودبهادارهآموزشوپرورشاستثنایی
شهرتهرانموضوعراپیگیریکردهبود،بهدلیلمالحظاتاداریازمصاحبهمطبوعاتیدراینمورد
خودداریکردومابهناچارپشتدربستهمدرسهبااولیاگفتوگوکردیموباتوجهبهپیشینهذهنیاز
فضایمدرسهوتصاویروفیلمهاییکهاولیاازفنسکشیحیاطوتخلیهکتابخانهوکارگاهمدرسهدر
اختیارمانگذاشتندگزارشتهیهکردیم.البتهناگفتهنماندسرکشییکیازمسئوالنادارهآموزشو
پرورشاستثناییشهرریبهمدرسهسببخیرشدوصحبتاوبااولیادرمحوطهفنسکشی،فرصت

دیدنشرایطمحوطهرابرایمانیزفراهمکرد.
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 پلیس در تعقیب مرد مسلحی است که 

در جریان درگیری با خانواده ای که در جنایی
همســایگی اش زندگی می کردند، با 
شلیک گلوله 4نفر از آنها را به قتل رساند و 2نفر دیگر را 

مجروح کرد.
به گزارش همشهری، 2همسایه که در یکی از محالت 
فردیس واقــع در اســتان البرز زندگــی می کردند از 
مدت ها قبل با یکدیگر دچار اختــالف بودند. اعضای 
این دو خانواده بارها بر ســر ایــن اختالفات با یکدیگر 
درگیری پیدا کــرده بودند و تالش هــای اهالی محله 
برای میانجیگری بین آنها نیــز راه به جایی نبرده بود. 
این اختالفات ادامه داشــت تا اینکه شامگاه پنجشنبه 
کار به درگیری کشیده شد. یکی از همسایه ها که پدر 
خانواده است و 55ســال دارد در شرایطی که به شدت 
خشمگین بود به خانه همسایه رفت. او با عصبانیت در 
خانه آنها را زد و وقتی در باز شد او کلت کمری که با خود 
همراه داشت را مسلح و شروع به تیراندازی کرد. هنگام 
وقوع حادثه 6نفر در خانه همسایه بودند که مرد مسلح 
به ســوی همگی آنها تیراندازی کرد و با خروج از آنجا 
گریخت. صدای شلیک پی در پی گلوله ساکنان محله 
را وحشت زده به کوچه کشاند. آنها از اختالفات این دو 
خانواده و درگیری های شــان باخبر بودند اما فکرش را 
هم نمی کردند که روزی کار به درگیری مســلحانه و 
تیراندازی کشیده شــود. بعد از آنکه مرد مسلح از آنجا 
فرار کرد تعدادی از همســایه ها خود را به خانه ای که 
تیراندازی در آنجا اتفاق افتاده بود رســاندند و با پیکر 
خونین 6زن و مرد مواجه شــدند. 4نفر از آنها شــامل 
2خواهر و 2بــرادر بر اثر اصابت گلوله جان شــان را از 
دست داده بودند اما زن و مرد دیگری که در آنجا حضور 

داشتند مجروح شده و به کمک نیاز داشتند.
زمان زیادی از ایــن حادثه هولناک نگذشــته بود که 
امدادگران اورژانس از یک سو و مأموران پلیس از سوی 
دیگر خود را به محل حادثه رساندند. 2 مجروح حادثه 
که دچار جراحت و خونریزی شده بودند به بیمارستان 
منتقل شدند و به دستور بازپرس جنایی تحقیقات در 

این باره آغاز شد.
همه اهالی محله از اختالفات قدیمی این دو همســایه 
می گفتند و اینکه آنها بارها با هم درگیر شده بودند؛ اما 
هیچ کس فکرش را هم نمی کرد که روزی کار به جنایت 
کشیده شود. تعدادی از آنها مرد مسلح را همراه اعضای 
خانواده اش هنگام فــرار دیده بودند امــا هیچ کس به 
درستی نمی دانست که او بعد از قتل 4عضو خانواده ای که 
در همسایگی اش زندگی می کردند کجا گریخته است. 
با وجود این از همان زمان تحقیقات گســترده ای برای 

شناسایی مخفیگاه قاتل فراری و دستگیری او آغاز شد.

دستور ویژه دادستان
ایــن حادثه دلخراش بازتــاب زیادی در اســتان البرز 
داشت. در این شرایط بود که دادستان عمومی و انقالب 
فردیس نیز دستور ویژه ای برای رســیدگی به پرونده 
صادر کرد. حسین ناصرخاکی در این باره گفت: براساس 
بررسی های اولیه، بر اثر اختالفات قدیمی همسایگی، 
یکی از همسایه ها ضمن حمله مسلحانه با کلت کمری 
به همســایه مجاور خود، مبادرت به تیراندازی به همه 
اعضای خانواده کرده و تعدادی از آنها را به قتل رسانده و 
زخمی کرده و ضارب هم اکنون متواری است و دستورات 
ویژه قضایی برای تسریع در شناسایی و دستگیری قاتل 

فراری صادر شده است.

انتقام مالباخته از سارق اشتباهی

کرایه ماشین های شخصی مسافرکش نجومی شده است
چند روز قبل و در ساعت پیک ترافیک عصر از میدان ونک به 
مقصد میدان تجریش سوار یک پراید شدم که به طور مرتب 
در حال تردد در این مسیر است و به اصطالح جزو ماشین های 
خطی است. موقع پیاده شــدن راننده اعالم کرد که کرایه 
40هزار تومان است! اعتراض کردم و کار به درگیری لفظی 
کشید. درنهایت و با وساطت سایرین نصف مبلغ را پرداخت 
کردم. سؤالم این اســت که چرا نظارتی بر کار این رانندگان 
نیست؟ اخذ این مبالغ آن هم از طبقه متوسط جامعه که اکثرا 

کارمند و حقوق بگیر هستند بی انصافی است.
حق طلب از تهران

یزد با کمبود پل های عابر پیاده مواجه است
در شهر یزد اغلب با ترافیک ســنگین و نیمه سنگین مواجه 
هستیم و درحالی که خیابان ها یکی از مکان های پر خطر برای 
رفت وآمد عابران است در اغلب نقاط پل عابر پیاده ای وجود 
ندارد. بعد از چندین بار پیگیری از شهرداری یزد شنیدیم که 
در شهرداری یزد بودجه ای برای احداث این سازه ها دیده نشده 
و مرسوم است که از طریق سرمایه گذاری و مشارکتی پل ها 
احداث شود یعنی سرمایه گذاران پل را احداث می کنند و بعد 
از آماده سازی  به مدت معلومی که با شهرداری توافق می شود، 
از این سازه ها اســتفاده تبلیغاتی می کنند که همین موضوع 

در یزد باعث نبودن این پل ها در بیشتر نقاط شهر شده است.
شفیعی از یزد 

قدردانی
عملکرد همشهری قابل تحسین است

عملکرد همشهری عزیز در روزهای اغتشاش قابل تحسین است 
زیرا همشهری نه تنها سرباز دشمن نبود که با قوت در کنار ایران 
عزیز باقی ماند و به خوبی از وطن دفاع کرد. خدا قوت بزرگواران.
سالم از تهران

ترافیک قلعه نو،  خیرآباد و کارخانه قنــد امان مردم را 
بریده است

ترافیک منطقه قلعه نو در شهرری تبدیل به معضل ترافیکی 
3 شهرستان در جنوب شرق تهران شده و به رغم قول های 
مسئوالن این مشــکل هنوز حل نشده اســت. ترافیک در 
محدوده های قلعه نو، خیرآباد و کارخانه قند باعث شــده 
است مردم در جنوب شرق اســتان تهران چندین ساعت 
در ترافیک باشند، توقع این است که مسئوالن باید پای کار 
بیایند و به این وضع پایان دهند زیرا حق این مردم ساعت ها 
معطل ماندن در ترافیک سرسام آور نیست و حل این معضل 

بزرگ نیازمند کار جهادی است.
امینی از شهرری 

فشار کاری دستیاران پزشکی بسیار زیاد است
فشار کاری دســتیاران پزشــکی به خصوص در سال اول 
بسیار زیاد است. این دســتیاران که پزشکان آینده هستند 
آنقدر فشار کاری دارند که نه وقت استراحت دارند و نه وقت 
خواب و رسیدگی به نظافت شخصی. اگر قرار است این افراد 
پزشکان آینده باشند آیا نباید با سالمتی جسمی و روحی به 
آن مرحله برســند. اگر چنین است این چه روش و رفتاری 

است که با دستیاران پزشکی دارند.
دستیار پزشک از تهران

برخی مجریان ســعی می کنند با گریم شبیه افراد خاص 
شوند

جلوی مجریانی را که به هر نحوی ســعی می کنند با گریم 
شبیه افراد خاصی از داخل و به خصوص خارج از کشور شوند 
را بگیرند. این افراد مروج فرهنگ و نگاه خاصی می شوند که 
پخش چهره آنها از صداوسیما درست نیست تا چه رسد به 

اینکه مجری برنامه های خاص باشند.
ستاری از تهران

پیمانکاران به پاکبان ها حقوق کافی نمی دهند
پاکبانی هستم با مدرک دیپلم ریاضی که شب و روز کار می کنم. 
به دلیل شرایط خانوادگی درحالی که درسم خوب بود و عالقه مند 
هم بودم، نتوانســتم ادامه تحصیل بدهم. گاهی تدریس ریاضی 
می کنم ولی شــغل اصلی ام پاکبانی اســت. پیمانکار نه حقوق 
درستی به ما می دهد نه حتی یک دســت دستکش و لباس کار. 
بیمه ما ناقص رد می شــود درحالی که شبکاری سختی کار دارد. 
شهرداری ها بر کار پیمانکاران نظارت کنند که حقوق پاکبان های 

زحمتکش ضایع نشود.
شرافتی از تهران 

دادستانی گیالن نیازمند نظارت است
از دادستانی کل کشور تقاضا داریم بر عملکرد دادستانی گیالن 
نظارت جدی تر و بیشتری داشته باشد. برای یک مالقات حضوری 
در این دادستانی گاهی تا چند ماه باید معطل بشویم. بهتر نیست 

صدای مردم را بیشتر بشنوند تا گره ها زودتر باز شود؟
سیدعلی طباطبایی از رشت

آنهایی که کشور را به آشوب می کشند باید پاسخگو باشند
آنهایی که یک ملت بــزرگ را برای اهداف و امیال پلید و شــوم خود 
به مسخره گرفته اند و با سرنوشــت مردم و یک کشور کهنسال بازی 
می کنند باید روزی پاسخگوی اعمال خود باشند به خصوص رسانه هایی 

که از آن سوی آب یا حتی داخل، آب به آسیاب دشمن می ریزند.
دوستی از تهران

داروهای بیماران صعب العالج درب منازل شان تحویل شود
داروخانه هــا در راســتای خدمت رســانی به بیمــاران همانند 
فروشگاه های زنجیره ای عمل کنند و پس از دریافت نسخه از طریق 
اینترنت و نسخه پیچی داروهای مورد نیاز بیماران صعب العالج و 

زمینگیر را با روش شناسایی قانونی تحویل منازل شان بدهند.
صمیمی از زنجان

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

آغاز تحقیقات درباره ویدئوي برخورد 
مأمور یگان ویژه با یک زن

به دنبال انتشار ویدئویی از برخورد نامناسب یکی از مأموران یگان 
ویژه تهران بزرگ با زنی در خیابان، مرکز اطالع رســانی پلیس 

پایتخت توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرد.
به گزارش همشــهری، مرکز اطالع رســانی پلیس پایتخت در 
اطالعیه ای اعالم کرد: »کلیپ منتشر شده در شبکه های معاند 
پیرامون عملکرد مأموران پلیس در دستگیری خانمی است که از 

محرکان اغتشاشات در میدان آرژانتین بوده است.«
در ادامه این اطالعیه آمده اســت:  »با توجه به فیلم منتشر شده 
در شبکه های اجتماعی و ماهواره ای و تالش و دروغ پردازی های 
شــبکه های معاند در این خصوص با اســتفاده از تاکتیک های 
عملیات روانی و ســیاه نمایی برای تشــویش اذهان عمومی و 
برانگیختن احساســات شــهروندان، دســتور ویژه ای مبنی بر 
رسیدگی به این موضوع از سوی سلسله مراتب فرماندهی صادر 
شده است. پلیس ضمن اقدام درخصوص تامین امنیت شهروندان 
خود را مکلف به پاسخگویی می داند و رفتارهای خارج از ضوابط 
و مقررات را به هیچ وجه تأیید نمی کند و درصورت وقوع هرگونه 

تخلف برابر قوانین و مقررات با متخلفان برخورد خواهد کرد.« 
براســاس این گزارش، از اواخر هفته گذشــته که این ویدئو در 
شبکه های اجتماعی منتشر شد، با واکنش های متفاوتی از سوی 
مخاطبان روبه رو شد. هر چند در برخی از شبکه ها، ویدئو به گونه ای 
منتشر شده که به نظر می رسد مأمور یگان ویژه مرتکب خطا شده 
است اما برخی از کاربران با انتشــار این ویدئو با سرعت عادی و 
معمولی معتقدند که ویدئوی اولیه به دلیل دســتکاری سرعت 
پخش آن اینگونه القا می کند که مأمور یگان ویژه مرتکب خالفی 
بزرگ شده است اما پخش ویدئو با سرعت عادی و دقت بیشتر از 
این حکایت دارد که او هیچ تخلفی مرتکب نشده و در حال مرتب 
کردن مانتوی زن جوان است. با این حال پلیس در حال پیگیری 
این موضوع اســت و اطمینان داده که درصــورت بروز هرگونه 

تخلفی، با مرتکب برخورد جدی خواهد شد.

شهادت ۲بسیجی در بیرم الرستان
2بسیجی وقتی 2موتورسوار را در 
حال شعارنویسی دیدند، به تعقیب 
آنها پرداختند اما با شلیک گلوله از 

سوی آنها به شهادت رسیدند.
به گزارش همشــهری، این حادثه 
ســاعت 4:53دقیقه بامداد دیروز 
)جمعه( در شهرستان بیرم از توابع 
الرستان، واقع در اســتان فارس 
اتفاق افتاد. ماجــرا از این قرار بود 
که 2نفر از نیروهای بســیجی در 
حال عبور از خیابان متوجه شدند 
2نفر در حال شعارنویسی هستند. 
در این شرایط بود که به تعقیب آنها 

پرداختند اما کمی بعد موتورسواران ناشناس به سوی  آنها تیراندازی 
کردند و با به شــهادت رساندن هر دونفرشــان از آنجا گریختند. 
به دنبال این حادثه، تحقیقات برای شناسایی عامالن جنایت آغاز 
شد. در همین حال معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
فارس مسئولیت این حادثه را متوجه منافقان دانست و رئیس  کل 
 دادگستری فارس نیز با اعالم جزئیات بیشتر از آنچه در بیرم اتفاق 
افتاده از تشکیل پرونده قضایی در این باره خبر داد. حجت االسالم 
والمسلمین سیدکاظم موســوی گفت:  این حادثه در خیابان امام 
سجاد)ع( شهر بیرم الرستان رخ داد و راکب و ترک نشین ناشناس 
یک دستگاه موتور سیکلت فاقد پالک هنگام شعارنویسی توسط 
2 مأمور تعقیب می شوند اما با شلیک سالح گرم، سروان نورالدین 
جنگجو 3۸ســاله، جمعی سپاه پاســداران را از ناحیه سر و طلبه 
بسیجی هادی عرفانی 35ساله را از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله 
قرار دادند که هر دو نفر به درجه رفیع شهادت نایل شدند. به گفته 

وی تحقیقات اولیه جهت شناسایی قاتالن در حال انجام است.
 

در جست وجوی برادران گمشده 
به دنبــال ناپدید شــدن 
مرموز 2 بــرادر نوجوان 
پایتخــت،  در  افغــان 
تحقیقات پلیس برای پیدا 
کردن آنها آغاز شده است.

به گزارش همشهری، این 
2 برادر که عبدالحمید و 
عبدالکریم نــام دارند 16 
و 14ساله هستند و حدود 
یک سال قبل از افغانستان 
به ایران آمده و در یکی از 

محله های تهران با خواهرشــان زندگی می کردند. آنها کارشان 
خرید و فروش ضایعات بود تا مخارج زندگی شان را تامین کنند اما 
در نخستین روز فروردین امسال، وقتی برای جمع آوری ضایعات 
از خانه خارج شدند دیگر بازنگشتند. از همان روز خانواده این دو 
برادر ماجرای ناپدید شدنشان را به پلیس تهران اعالم کردند اما 
همچنان بعد از گذشــت 6ماه ردی از آنها به دست نیامده است. 
برادر بزرگ این دو نوجوان ناپدیدشــده می گوید: عبدالحمید و 
عبدالکریم یک ســال قبل برای کار به ایران آمدند. پدرم سال ها 
قبل فوت شده و آنها در افغانســتان نان آور خانه بودند. قرار بود 
آنها مدتی کار کننــد و پس از جمع آوری پول نــزد مادرمان در 
افغانستان برگردند اما به طرز مشکوکی ناپدید شده اند و هیچ ردی 
از آنها توسط پلیس به دست نیامده است.در شرایطی که پلیس 
تهران هم در تالش است تا برادران گمشده ام را پیدا کند، ما هم 
با انتشار عکس هایشان در فضای مجازی تالش کردیم سرنخی از 
آنها به دست آوریم اما بی فایده بوده است. همه ما به شدت نگران 
آنها هستیم و از همه بدتر وضعیت مادرم است که ماه ها منتظر 
خبری از پسران گمشده اش اســت و این چشم انتظاری موجب 
شده بیمار شــود. از آنجا که تالش ها برای پیدا کردن 2 نوجوان 
گمشــده بی نتیجه مانده، تصویری از این 2 برادر برای انتشار در 
اختیار روزنامه ها قرار گرفته و افرادی که اطالعاتی از سرنوشت آنها 
دارند می توانند موضوع را به پلیس یا قاضی غالمحسین صادق زاده 

بازپرس شعبه هفتم دادسرای جنایی تهران اطالع دهند.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه ادعای دروغ زن رمال، دختر مالباخته را به دردسر بزرگی انداخت

وقتی سارقان به خانه دختر جوان دستبرد زدند و همه 

هدایای تولد او را ســرقت کردند، وی احتمال داد که دادسرا
سرقت از سوی یکی از مهمان های جشن تولدش صورت 
گرفته و برای اطمینان نزد یک رمال رفت اما گفته های اشتباه رمال او را 

به دردسر بزرگی انداخت.
به گزارش همشهری، چند روز قبل وقتی خانواده دختری جوان به نام سارا 
از سفر به خانه برگشتند با صحنه عجیبی مواجه شدند. در بالکن تخریب 
شــده و خانه به هم ریخته بود و وقتی ســارا خودش را به اتاقش رساند 
متوجه شد همه  پول و طالهایی که در کمد اتاقش پنهان کرده بود، سرقت 
شده اند. به دنبال این اتفاق، خانواده سارا پلیس را خبر کردند و دختر جوان 
در تشریح ماجرا به مأموران گفت: چند روز قبل به مناسبت تولدم یک 
مهمانی برپا کردم که دوستان و آشنایانم در آن حضور داشتند. آن شب 
اکثر مهمان ها پول و طال به من هدیه دادند که همه آنها را در کمدم مخفی 
کردم و چند روز بعد به همراه خانواده ام راهی سفری کوتاه شدیم اما هنگام 
بازگشت متوجه شدیم که دزدان به خانه ما دستبرد زده اند. آنها از طریق 
بالکن وارد خانه ما شده و تمام هدایای تولدم به همراه طالهای دیگرم و 

همچنین طالهای مادرم را سرقت کرده بودند.

مجرمان سابقه دار
با این شــکایت، پرونده ای تشــکیل و مأموران پلیس با دستور بازپرس 
دادسرای ویژه سرقت تحقیقات برای کشف راز این سرقت را آغاز کردند. 
در گام نخست مأموران برای به دست آوردن ردی از دزدان راهی محل 
سرقت شدند و به بررسی تصاویر دوربین های مداربسته ساختمان های 
اطراف پرداختند. در جریان این بررســی ها تصویری از دزدان به دست 
آمد. آنها 2 نفر بودند که با ماسک صورتشان را پوشانده بودند و چهره شان 
مشخص نبود. با این حال با انجام اقدامات اطالعاتی و پلیسی و به دست 
آمدن آثار انگشت سارقان در محل سرقت مشخص شد که هر دوی آنها 
سابقه دار هستند و بارها به اتهام سرقت منزل دستگیر و زندانی شده اند. 
تحقیقات نشان می داد که آنها آخرین بار، اوایل امسال از زندان آزاد شده 

و سرقت های خود را از سر گرفته بودند. با این اطالعات پاتوق های 2 مجرم 
سابقه دار زیرنظر گرفته شده تا اینکه تالش تیم تحقیق به بازداشت هر 
دو سارق منجر شد و آنها وقتی شــواهد و مدارک را علیه خود دیدند به 
سرقت های سریالی از خانه های پایتخت اعتراف کردند. این در حالی بود 

که در بازرسی از مخفیگاه آنها مقدار زیادی اموال مسروقه کشف شد.

اعتراف عجیب سارا
سارقان دستگیر شده عالوه بر سرقت از چند خانه به دستبرد به خانه دختر 
جوان نیز اعتراف کردند و گفتند که آن شب با پرسه زدن در خیابان متوجه 
شدند خانه مورد نظر خالی است و ساکنانش در خانه نیستند. برای همین 
از طریق بالکن وارد آنجا شده و پس از تخریب در بالکن، مقدار زیادی پول 
و طال از آنجا دزدیدند. اما در شرایطی که سارقان دستگیر شده و به سرقت 
اعتراف کرده بودند، سارا راهی اداره پلیس شد و اعترافات عجیبی را مطرح 
کرد. او گفت: پس از آنکه دزدان به خانه ام دستبرد زدند و هدایای تولدم 
را سرقت کردند، تمام دوستان و آشنایانم در گوشم خواندند که سرقت از 
سوی یکی از مهمان ها صورت گرفته است. چرا که آن شب همه متوجه 
شده بودند که پول و طالهای زیادی هدیه گرفته ام. حتی یکی از مهمان ها 
به نام مینا آن شب به شوخی گفت که باید به خانه سارا دستبرد بزنیم و 
هدایای تولدش را سرقت کنیم. برای همین بود که بعد از سرقت به مینا 
مشکوک شدم. برای اینکه مطمئن شوم که سرقت از سوی او صورت گرفته 
است نزد یک رمال رفتم. این زن را از قبل می شناختم و نسخه بخت گشایی 
او باعث شده بود که پسری به خواستگاری ام بیاید و با هم نامزد کنیم. برای 
همین به او اطمینان داشتم و نزد وی رفتم تا با آیینه بینی به من بگوید که 
آیا سرقت از سوی مینا رخ داده یا نه. سارا ادامه داد: با پرداخت پول به زن 
رمال او وردهایی خواند و به گفته خودش به گذشــته سفر کرد و بعد هم 
گفت که مینا، سارقی را برای سرقت از خانه ام اجیر کرده است. با شنیدن 
حرف های زن رمال مطمئن شدم که دوستم در این سرقت نقش دارد اما 
چون نمی توانستم ادعایم را ثابت کنم، تصمیم گرفتم خودم از وی انتقام 
بگیرم. برای همین از نامزدم خواستم کمکم کند و او اگرچه در ابتدا مخالف 

بود اما وقتی حال مرا دید تصمیم گرفت برای انتقام از مینا، سر راهش سبز 
شود و کیفش را سرقت کند. دختر جوان ادامه داد: نامزدم چند روز مینا را 
تعقیب کرد و سرانجام یک روز در خیابانی خلوت به او حمله کرد و کیفش 
را قاپید و آن را تحویل من داد. من هم کیــف او را در کمدم پنهان کردم 
تا اینکه از اداره پلیس با من تماس گرفتند و گفتند که ســارقان خانه ام 
دستگیر شده اند. وقتی به اینجا آمدم متوجه اشتباه بزرگم شدم و فهمیدم 
که مینا بی گناه بوده و من اشــتباهی از او کینه به دل گرفته بودم. برای 
همین تصمیم گرفتم به سرقت کیف او اعتراف کنم تا شاید مرا ببخشد. با 
اعترافات این دختر جوان، مینا به اداره پلیس دعوت شد و وقتی متوجه 
ماجرا شد، با توجه به اظهار ندامت دوستش سارا و نامزدش که دست به 
کیف قاپی زده بود، کیفش را از آنها تحویل گرفت و هر دوی آنها را بخشید. 
این در حالی است که تحقیقات برای بازداشت زن رمالی که با ادعای دروغ 

دست به کالهبرداری از دختر جوان زده بود ادامه دارد.

اختالفات ۲همسایه در فردیس به خون کشیده شد 

4قتل در درگیری2همسایه

خواب راننده 51نفر را تا یک قدمی مرگ برد
خواب آلودگی راننده اتوبوســی که از حوالی دامغان عبور می کرد باعث واژگونی اتوبوس شد. 

هرچند این حادثه 51مجروح به جا گذاشت اما خوشبختانه تلفات جانی به همراه نداشت.
به گزارش همشهری، این حادثه ساعت 6:3۸ دقیقه صبح دیروز )جمعه( در کمربندی دامغان 
اتفاق افتاد. اتوبوس با 51سرنشین از کرمانشاه به ســوی مشهد در حال حرکت بود که به دلیل 
خواب آلودگی، کنترل آن از دست راننده خارج شد. اتوبوس پس از چند حرکت ناگهانی از مسیر 
منحرف و در نهایت از روی یک پل سقوط کرد و واژگون شد. شدت حادثه به حدی بود که بخشی 
از جلوی اتوبوس متالشی شد. مسافران اتوبوس که تا پیش از این اغلب شان خواب بودند فریاد 
می کشیدند و کمک می خواستند. دقایقی از واژگونی اتوبوس می گذشت که گروه های امداد و 
نجات، خود را به محل حادثه رساندند و معلوم شد که همه 51سرنشین اتوبوس مصدوم شده اند؛ 
اما هر کدام شرایط متفاوتی داشتند. مرتضی مرادی پور، معاون عملیات سازمان امدادونجات 
جمعیت هالل احمر در این باره گفت:  در این حادثه 51نفر دچار آسیب دیدگی شده بودند که 
4۹نفر از سوی عوامل اورژانس و عوامل ســازمان امدادونجات به مراکز درمانی منتقل شدند و 
2نفر دیگر نیز به صورت سرپایی مداوا شدند و خوشبختانه این حادثه تلفاتی به همراه نداشت. 
کامران قدس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان نیز گفت: 4۹مصدوم این حادثه به 
بیمارستان والیت دامغان منتقل شده اند و تحت درمان قرار دارند. او درباره وضعیت مصدومان این 
سانحه گفت:  2نفر از مصدومان به علت صدمه وارد شده در بخش مراقبت های ویژه )آی.سی.یو.( 
بیمارستان والیت و بقیه در بخش های عادی این بیمارستان بستری هستند و با توجه به اقدامات 
پزشکی صورت گرفته حال همه مصدومان بستری در بخش های عادی بیمارستان مساعد است. 

 مردی جوان که در درگیری دست به 

جنایت زده بود، بــه مرزهای غربی داخلی
کشور گریخت تا با کمک قاچاقچیان 
انســان به آلمان فرار کند اما پیش از خروج از کشور 

دستگیر شد.
به گزارش همشــهری، بامداد بیست و چهارم مرداد 
امســال زنی با پلیس پایتخت تماس گرفت و گفت 
مردی هدف ضربات چاقو قرار گرفته و در یک قدمی 
مرگ اســت. وقتی مأموران پلیس در محل حادثه 
حاضر شدند، متوجه شــدند که مرد مجروح توسط 
اورژانس به بیمارستان منتقل شده است. زن جوانی 
که با پلیس تماس گرفته بود به آنها گفت: در حال عبور 
از خیابان بودم که چشمم به مرد زخمی افتاد. او کنار 
خیابان رها شده و از حال رفته بود. وقتی باالی سرش 
رفتم متوجه شدم که با چاقو زخمی شده و خونریزی 
شدیدی دارد. او اما قادر به صحبت کردن نبود که فورا 
با پلیس و اورژانس تماس گرفتم. مرد زخمی که برای 
درمان به بیمارستان انتقال یافته بود، به دلیل شدت 
جراحات جان باخت و ماجرای این جنایت به قاضی 
ساســان غالمی، بازپرس جنایی تهران اعالم شد. با 
دستور قاضی، مأموران بار دیگر به تحقیق از زن جوان 
پرداختند تا شاید اطالعات بیشتری از حادثه به دست 
آورند. این زن اما این بار ادعای تازه ای را مطرح کرد 
و مدعی شد که قاتل و مقتول را می شناخته است. او 
گفت: مقتول شهرام نام داشــت و به تازگی با او آشنا 
شــده بودم و قرار بود با هم ازدواج کنیــم اما در این 
بین، سجاد یکی از اقوام دورمان مدام برای من ایجاد 
مزاحمت می کرد. او هر زمانی که دلش می خواست به 

من زنگ می زد و پیامک های نامربوط برایم می فرستاد 
و همین موضوع باعث عصبانیت من شده بود. وی ادامه 
داد: دیگر تحمل مزاحمت های ســجاد را نداشتم. به 
همین دلیل تصمیم گرفتم موضوع را با شهرام که به 

تازگی با او آشنا شده بودم درمیان بگذارم.
زن جوان گفت: روز حادثه سجاد دوباره برایم پیامک 
فرستاد و گفت که می خواهد به مقابل خانه من بیاید. 
شهرام متوجه این موضوع شد و خودش را رساند و آن 
روز وقتی هر دوی آنها رسیدند با هم درگیر شدند. در 
این درگیری ناگهان ســجاد با قمه ضربه ای به شکم 
شــهرام زد و فرار کرد. من هم وحشــت زده پلیس و 

اورژانس را خبر کردم.

پایان فرار قاتل
با شناســایی هویت قاتل، بازپرس جنایی دســتور 
بازداشــت او را صادر کرد اما سجاد محل زندگی اش 
را ترک کرده و از تهران گریخته بود. در این شــرایط 
ردیابی ها برای شناســایی مخفیــگاه او ادامه یافت 
تا اینکه معلوم شــد وی در شهرســتان ماکو مخفی 
شده است. بررسی ها حکایت از این داشت که متهم 
به قتل خودش را به مرز رسانده و با پرداخت پول به 
قاچاقچیان قرار است به ترکیه سفر کند و بعد خودش 
را به خاک آلمان و نزد برادرش برساند. بنابراین تیمی 
از کارآگاهان راهی شــهر مرزی شدند و با شناسایی 
مخفیگاه قاتل موفق شدند او را پیش از فرار از کشور 
دستگیر کنند. متهم دربازجویی ها به قتل اقرار کرد و 
گفت: من مدت ها بود که به شیوا که از اقوام دورمان 
بود عالقه مند شده بودم. روز حادثه وقتی به سراغ او 

رفتم که با وی حرف بزنم با دیدن مرد غریبه)مقتول( 
عصبانی شدم و چون تصور می کردم قصد دارد برای 
شیوا مزاحمت ایجاد کند با او درگیر شدم و ناخواسته 
جانش را گرفتم درحالی که اصال او را نمی شــناختم 
و قصد قتل نداشــتم. پس از آن نیز تصمیم گرفتم 
با هویت جعلی از کشور خارج شــوم و خودم را نزد 
برادرم که در کشور آلمان زندگی می کند برسانم اما 

دستگیر شدم.
براســاس این گزارش، متهم به قتل با قرار قانونی در 
اختیار مأموران اداره دهــم پلیس آگاهی تهران قرار 

گرفته است و تحقیق از او ادامه دارد.

نجات 10نفر در
 انفجار زیرزمین 

انفجار گاز در زیرزمین خانه ای در جنوب تهران 
10نفر را تا یک قدمی مرگ پیش برد.

به گزارش همشهری، ساعت ۸:4۹ صبح دیروز به 
مرکز فرماندهی آتش نشانی تهران خبر رسید که 
در خانه ای واقع در جنوب شهر، انفجار مهیبی رخ 
داده است. انفجار در زیرزمین ساختمانی 5طبقه 
اتفاق افتاده بود و هنوز به درستی معلوم نبود که 
بر سر ساکنان آنجا چه آمده است. سید جالل 
ملکی، سخنگوی آتش نشانی تهران در این باره 
گفت:  انفجار موجب تخریب ســاختمان نشده 
بود؛ اما در پی آن، آتش سوزی در ساختمان رخ 
داده و دود زیادی طبقات را فرا گرفته بود. در این 
شرایط آتش نشانان با تقسیم شدن به دو گروه، 
عملیات خود برای اطفای حریق را آغاز کردند و 
همزمان گروه دیگری نیز با مراجعه به طبقات، 
5نفر از ســاکنان طبقات باالیی را نجات دادند. 
ملکی ادامه داد: 5نفر از ساکنان واحد محل وقوع 
انفجار نیز از داخل این واحد نجات داده شدند که 
شامل زن و شوهری جوان و 3فرزند شان که بین 
6تا 13 سال سن داشــتند می شدند. آنها دچار 
آسیب دیدگی و سوختگی شده بودند که برای 
درمان در اختیار عوامل اورژانس قرار گرفتند. به 
گفته وی، شعله های آتش  در این واحد مسکونی 
پیش از سرایت به دیگر بخش ها و طبقات باالیی 
مهار شد و بررسی کارشناسان آتش نشانی نشان 
داد که نشت گاز شهری از وسیله گازسوز، سبب 

وقوع این انفجار شده است.
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هفته نامه اكونوميست ]انگليس[

جهانیکهچینمیخواهد
همزمانباآغازکنگرهحزبکمونیستچین،اکونومیست
پروندهاصلیاینشــمارهخودرابهاینموضوعاختصاص
دادهاســت.دراینپروندهباعنــوان»جهانیکهچین
میخواهد«عمدتامطالبانتقــادیدرموردپکن،حزب
کمونیستوشیجینپینگ،رئیسجمهورچین،منتشر
شدهاست.اکونومیستنوشته:حزبکمونیستدیوانهوار

بهدنبالکنترلکردنهمهشئونجامعهدرچیناست.

»آیا جایــگاه درون حزبی شــی 
جین پینــگ، رئیس جمهور چین، 
تقویت خواهد شــد؟ برنامه های او 
برای اقتصاد کروناه زده چین چیست؟ آیا سیاست 
خارجی پکن در نیم دهــه آینده تغییر خواهد کرد؟ 
سیاست های پکن در قبال تایوان به کدام سمت وسو 
خواهد رفت؟« اینها پرسش هایی است که در آستانه 
بیستمین نشست حزب کمونیست چین که از فردا 
)یکشنبه( آغاز خواهد شــد، ذهن ناظران را به خود 
مشغول کرده اســت. انتظار می رود در بزرگ ترین 
گردهمایی سیاسی چین که هر 5سال یک بار برگزار 
می شــود ریاست جمهوری شــی جین پینگ برای 
ســومین بار تمدید شــود؛ تحولی که احتماال راه را 
برای ریاســت جمهوری مادام العمر او هموار خواهد 
کرد. ریچارد مک گریگور کارشناس ارشد سیاسی در 
مؤسسه لوی در استرالیا، با اشاره به اهمیت نشست 
حزب کمونیست می گوید: »شی جین پینگ در رأس 
حزب کمونیست اســت، حزب کمونیست در رأس 

چین است و چین در رأس جهان.« 
درست است که بعد از گذشت 10سال از به قدرت 
رســیدن شــی جین پینگ در چین، این کشــور 
ثروتمندتــر، قدرتمندتــر، با اعتماد بــه نفس تر و 
البته اقتدارگراتر از گذشــته است اما رئیس جمهور 
چین با چالش های جدی مثل کاهش شــدید رشد 
اقتصادی، ناامیدی فزاینده داخلی نسبت به سیاست 
سختگیرانه کووید صفر و تشدید تنش ها با آمریکا 

روبه روست.

چالشهایاقتصادی
اقتصاد چین در چند دهه اخیر رشــد قابل توجهی 
داشــته اما امروز بــا چالش های جدی ناشــی از 
قرنطینه های طوالنی مدت به دلیل شــیوع ویروس 
کرونا، جهش قیمت ها و بحران بزرگ بازار مســکن 
روبه روست. در این میان نگرانی فزاینده از احتمال 
وقوع رکود اقتصادی ناشــی از جنــگ اوکراین نیز 
به طور جدی اعتماد به بازارها را خدشــه دار کرده 
است. آمارها حاکی از آن اســت که رشد اقتصادی 
چین در دوره ریاســت جمهوری شی جین چینگ 
کمتر از رشــد اقتصــادی ایــن کشــور در زمان 
ریاســت جمهوری »جیانگ زمیــن« و »هو جین 
تائو« بوده اســت. بانک جهانــی پیش بینی کرده 
که رشد اقتصادی چین در ســال جاری میالدی به 
2.8درصد برســد. این رقم در سال گذشته چیزی 

حدود 8.1درصد بود.

برخی ناظــران بر این باورند که مشــروعیت دولت 
کمونیستی چین عمیقا در گرو توانایی آن برای ایجاد 
درآمدهای باالتر و مشاغل خوب برای کارگران چینی 
است. به همین دلیل عملکرد اقتصادی بد در 5سال 
آینده می تواند به لحاظ سیاسی برای شی جین پینگ 

دردسرساز شود.

چالشسیاستکووید-صفر
رویکرد کووید صفر چین در برابر همه گیری یکی از 
سیاست های برجســته دولت شی به شمار می رود. 
براساس این سیاست، هر منطقه ای که در آن موارد 
جدید ابتال به کرونا شناسایی شــود، به طور کامل 
قرنطینه می شــود. گزارش ها حاکی از آن است که 
بیش از 70شــهر ازجمله »شــنزن« و »چنگدو« 
با ده ها میلیون جمعیــت در هفته های اخیر تحت 
شــدیدترین مقررات منع رفت وآمد و قرنطینه قرار 
گرفته و کسب وکارهای زیادی تعطیل شده است؛ 
امری که باعث نارضایتی های گسترده ای شده است. 
شی جین پینگ بارها تأکید کرده که قاطعانه با هر 
حرف یا عملی که بخواهد سیاست های دولتش برای 
مقابله با همه گیری را تحت تأثیر قرار دهد برخورد 
خواهد کرد. به اعتقاد ناظران، حزب کمونیست چین 
ممکن است با توجه به تشدید فزاینده نارضایتی ها از 
گردهمایی برای اعالم پیروزی بر همه گیری و پایان 
سیاست کووید صفر استفاده کند. البته این احتمال 
هم وجود دارد که حزب اعالم کند برخالف ســایر 
کشورها، چون برای جان انسان ها بیشتر از اقتصاد 
ارزش قائل اســت همچنان سیاست کووید صفر را 

ادامه خواهد داد.

سیاستخارجی؛مسئلهتایوانوغرب
از نظر دولت چین، تایوان یکی از استان های جداشده 
این کشــور اســت که در نهایت باید تحت کنترل 
ســرزمین مادری باشــد. درحالی که تایوان خود را 
سرزمینی کامال مســتقل می داند. بر همین اساس 
سفر چندماه پیش نانسی پلوســی، رئیس  مجلس 
نمایندگان آمریکا به تایــوان آتش تنش های میان 
چین و غرب بر سر این موضوع را شعله ورتر از همیشه 
کرد. سفر پلوسی که به رغم هشدارهای شدید چین 
انجام شد، دولت شی جین پینگ را بر آن داشت تا با 
برگزاری مانورهای نظامی در اطراف تایوان به دخالت 
در امور داخلی خود اعتراض کند. شــی جین پینگ 
تأکید کرده که بازگشت تایوان به چین باید تا سال 
2049 میالدی عملی شود. او تلویحا اشاره کرده که 
چین برای تحقق این امــر در صورت لزوم به زور نیز 
متوسل خواهد شــد. این در حالی است که ناظران 
امنیتی بر این باورند که تسلط چین بر تایوان موقعیت 
آمریکا در غرب اقیانوس آرام و فراتر از آن را به خطر 
خواهد انداخت. بر همین اســاس، تایوان نیز برای 
غرب از اهمیت اســتراتژیک باالیی برخوردار است. 
وب ســایت بلومبرگ نوشــته: با توجه به اینکه شی 
جین پینگ رویکرد سیاستمداران سلف خود یعنی 
سیاست »قدرت خود را پنهان کن و منتظر باش« را 
کنار گذاشته، پیش بینی می شود که سیاست خارجی 
پکن در سال های آینده رویکرد تندتری داشته باشد.

مسئولیتبزرگآقای»شی«
روزنامــه نیویورک تایمز با اشــاره به ارتباط شــی 
جین پینگ و حزب کمونیســت نوشته: شاید برای 

برخی ناخوشایند باشد اما شــی جین پینگ ثابت 
کرده که توانایی زیــادی در تجمیع قدرت بی چون 
و چرا در دست خود دارد. اغلب ناظران غربی بر این 
باور بودند که چین چنان پیچیده، وسیع و به قدری 
درگیر سرمایه داری است که نمی تواند از کثرت گرایی 
سیاســی اجتناب کند، اما شــی جین پینگ دقیقا 
چین را در خالف این مســیر بــرد و اکنون به نظر 
می رســد که می تواند این توانایــی را در خارج از 
مرزهای چین نیز به کار گیــرد. اما این توانایی فقط 
مربوط به شی جین پینگ نیســت، بلکه مربوط به 
حزب کمونیست است. پس از فروپاشی امپراتوری 
چین در ســال 1912میالدی و حمله خونبار ژاپن 
به این کشــور، حزب کمونیست تکه های یک ملت 
شکسته را بار دیگر کنار هم گذاشت. قدرت شی فقط 
برآمده از خصلت های فردی نیســت بلکه از اهداف 
ملی گرایانه حزب کمونیست برای زدودن شرم های 
تاریخی گذشــته، احیای قــدرت و کنترل چین بر 
سرزمین های ازدســت رفته ای مانند تایوان نشات 
می گیرد. نیویورک تایمز در ادامه می نویسد: پدر شی 
جین پینگ ازجمله سیاستمدارانی بود که در دوران 
مائو از قدرت کنار گذاشــته شد و سال ها در حبس 
خانگی بود. در طول انقــالب فرهنگی نیز مبارزان 
دانشجوی مائوئیست خانه آنان را غارت کرده و یکی 
از خواهران شــی در جریان درگیری جان خود را از 
دست داد. مادر شی جین پینگ نیز به عنوان »دشمن 
مردم« در مأل عام گردانده شد. شی جین پینگ خود 
7ســال را در تبعید گذراند اما در تمام آن سال های 
دشوار ایمانش را به حزب حفظ کرد. به گفته دوستان 
نزدیکش او هیچ گاه به فســاد آلوده نشد و همواره 
معتقد بود که تنها حزب کمونیست است که می تواند 
قدرت چین را احیا کند. چین امروز قدرتمند است 
و یکی از مســئولیت های شی جین پینگ این است 
که این قدرت را تضعیف نکند و اجازه ندهد که این 
قدرت تضعیف شــود. برهمین اساس سیاست های 
ســختگیرانه ای چون کووید صفــر نمونه هایی از 
نظم و کنترل در فرماندهی اســت که خود را برای 
نبرد نهایی پیش از پیروزی آمــاده می کند. هدف 
شی جین پینگ همواره بازسازی چین به عنوان یک 
قدرت بزرگ و حتی شاید پیشــی گرفتن از آمریکا 
به عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهان بوده است؛ رؤیایی 
که تحقق آن امروز دیگر دور از دسترس نیست. شی 
جین پینگ و هم قطارانش در حزب کمونیست امروز 
می دانند که هر گام اشتباه آنان در این مسیر می تواند 

همه  چیز را ویران کند. 

چین قدرتمند؛ مأموریت بزرگ آقای »شی«
 شی جین پینگ همواره در پی احیای جایگاه چین به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی و عبور از آمریکا با هدف

کسب عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهان بوده است

پایانبنبستسیاسیدرعراق
با انتخاب رئیس جمهور و معرفی نخست وزیر، یک سال 

بن بست سیاسی در بغداد به پایان رسید

عراقی ها صبح دیروز را متفاوت از همه روزهای یک ســال 
گذشــته آغاز کردند. پس از ماه ها بالتکلیفی، پارلمان عراق 
باالخره موفق شــد رئیس جمهور و نخســت وزیر را تعیین 
کند تا شاید پایانی باشــد بر بن بست سیاسی در این کشور. 
عبد اللطیف رشید، رئیس جمهور جدید عراق است که بعد 
ازظهر پنجشنبه از سوی نمایندگان پارلمان عراق به عنوان 
جانشین برهم صالح انتخاب شد. رشید نهمین رئیس جمهور 
عراق از ســال1958 و چهارمیــن رئیس جمهور عراق پس 
از ســقوط صدام در سال2003 اســت. عبدللطیف رشید، 
فارغ التحصیل رشته مهندســی عمران از دانشگاه منچستر 
اســت. او از ســال 19۶9 تا 1971 در دانشــگاه سلیمانیه 
تدریس می کرده است. رشید از ســال 1971 تا 1979 در 
شــرکت »ویلیام هالکرو« برای توسعه و طراحی تأسیسات 
آبی عربستان مشغول به فعالیت شد. او همچنین در سودان، 
یمن و کویت نیز در پروژه های کشاورزی فعالیت کرد و پس 
از سرنگونی رژیم صدام وارد صحنه سیاســی عراق شد. از 
سپتامبر2003 تا دسامبر2010 مسئولیت وزارت منابع آبی 
دولت عراق را در کابینه نوری المالکی برعهده داشــت و از 
2010 تا پیش از آنکه به کاخ ریاست جمهوری عراق راه یابد 
در همه دوره های ریاست جمهوری از جالل طالبانی گرفته تا 
فواد معصوم تا همین اواخر برهم صالح، پست سیاسی مشاور 

روسای جمهور را در اختیار داشته است.
برخی منابع رشــید را باجناق جالل طالبانی، نخســتین 
رئیس جمهور پس از سقوط صدام معرفی کرده اند و البته از 
نظر حزبی نیز رشید عضو حزب اتحادیه میهنی به عنوان یکی 
از 2 حزب قدرتمند کردهای عراق است. انتخاب او با 1۶2رأی 
در برابر برهم صالح که 99رأی به دست آورد، در واقع رقابتی 
درون حزبی بود؛ چون هردو عضو یک حزب به شمار می روند. 
رشید در جلسه رای  گیری توانست حمایت نمایندگان حزب 
دمکرات کردستان، که حزب رقیب اتحادیه میهنی به شمار 
می رود را هم کسب کند. ریبر احمد، نامزد حزب دمکرات هم 
پیش از رأی گیری به نفع رشید کناره گیری کرد. در همان 
جلسه، تکلیف پست نخست وزیری عراق نیز مشخص شد. 
کمتر از یک ســاعت پس از اعالم رسمی ریاست جمهوری 
عبد اللطیف رشــید، او با صدور فرمانــی در همان پارلمان، 
محمد شیاع الســودانی، نامزد ائتالف چارچوب هماهنگی 
را به عنوان بزرگ ترین فراکســیون  سیاسی پارلمان،  مأمور 
تشــکیل حکومت جدید کرد و به بن بست سیاسی تشکیل 
دولت پایان داد. الســودانی متولد1970 در استان میسان 
)استانی در شــرق عراق و هم مرز با ایران( و دارای مدرک 
کارشناسی علوم کشاورزی از دانشگاه بغداد است. سودانی 
تجربه چندنوبت وزارت را از وزارت حقوق بشر تا کشاورزی 
در کارنامه دارد. او از اعضای ســابق حزب الدعوه به ریاست 

نوری المالکی به شمار می رود.
اکنون دولت عراق راه نسبتا دشــواری پیش رو دارد. عراق 
از ســال2018 تا کنون آرامش سیاسی به خود ندیده است. 
مجموع اعتراضات در این کشور منجر به یک نوبت انحالل 
زودهنگام پارلمان و برگزاری انتخابات مجدد در سال گذشته 
شده است. معترضان عراقی از فساد گسترده در دستگاه های 
دولتی این کشور شکایت دارند. شاید از همین رو نیز سودانی 
در نخستین پیام خود پس از ماموریت تشکیل کابینه اعالم 
کرد: »به شما قول می دهم که حکومت عزم کرده تا درهای 
فساد را ببندد.«  نخســت وزیر جدید عراق یک ماه فرصت 
دارد تا کابینه خود را به مجلس معرفی کند.  باید دید احزاب 
عراقی بر سر تقسیم کرســی های کابینه با هم کنار خواهند 

آمد یا خیر.

سرگئی الوروف
وزیر خارجه روسیه

غــرب بــا باج گیــری و تهدیــد آشــکار 
کشورها توانست به نتایج دلخواهش 
در مجمــع عمومی ســازمان ملل علیه 
همه پرسی ]در مناطق شرقی اوکراین[ 
برســد. آنهــا از ارعــاب دیپلماتیــک 
اســتفاده کردنــد تــا کشــورها را مجبور 
کننــد علیــه مســکو رأی دهنــد. اینکه 
آمریکایی هــا می گوینــد هیچ کــس را 
اســت.  دروغ  نمی کننــد،  مجبــور 

)خبرگزاری آناتولی(

جوزپ بورل
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

دیپلمات های اتحادیه اروپا باید فعال تر 
باشــند. ما در حــال واگذار کــردن نبرد 
افــکار عمومی بــه رقبای خود در شــرق 
هستیم و این تا حدی ناشی از شناخت 
نداشــتن از قــدرت اثرگــذاری اینترنــت 
اســت. این یک جنگ اســت؛ روس ها 
و چینی هــا در ایــن زمینــه خیلــی خوب 

هستند. )ایندیپندنت(

ترکیه؛هابصادراتانرژی
روسیه

رئیس جمهور ترکیه اعالم کرد که به وزرای خود 
دستور داده پیشنهاد مسکو مبنی بر تبدیل ترکیه 
به هاب صادرات انرژی روســیه را به فوریت مورد 
بررســی قرار دهند. به گزارش تلویزیون الجزیره، 
رجب طیب اردوغان پس از دیدار با همتای روس 
خود در حاشــیه نشستی در آســتانه قزاقستان، 
گفت که وزارت انرژی ترکیه مأمور شده بالفاصله 
برای ساخت یک ترمینال جدید گازی، مطالعات 
مکان یابی را آغاز کند. خط لوله »ترک استریم«، 
گاز روســیه را از بســتر دریای ســیاه به ترکیه 
می رســاند. در چارچوب طرح جدید، قرار اســت 
این خط لوله تقویت شود. این طرح پس از توقف 
صادرات گاز روسیه به اروپا از طریق خط لوله نورد 
استریم1 مطرح شده اســت. اردوغان گفته است 
که برای اجرای این طرح هیچ تعللی جایز نیست. 

نقل قول  جهان نما

 خبر

کیوسک

گردهمایی بزرگ حزب کمونیست 
تقریباتمامجلساتمهمگردهماییحزبکمونیســتچینپشتدرهایبستهبرگزارمیشود.
گردهماییهایپیشینحزبباسخنرانینسبتاطوالنیشیجینپینگوپرداختنبهموفقیتها
واولویتهایحزبدر5سالآیندهآغازشدهاســت.درایننشستکههر5سالیکباربرگزار
میشود،حدود2300عضوارشدبهنمایندگیازدههامیلیونعضوحزبکمونیستدرساختمان
دولتی»تاالربزرگمردم«درپکنگردهممیآیند.ازاینتعداد200نفربهعنوانعضوکمیتهمرکزی
نخبگانانتخابمیشــوندکهحقرأیدارندو170نفرنیزبهعنوانعضوعلیالبدلاینکمیته
انتخابمیشوند.کمیتهنخبگاننهادیاستکهمسئولیتانتخاب25عضودفترسیاسیحزب
کمونیســتچینرابرعهدهداردکه7نفرازآنانبهقدرتمندتریننهادسیاسیدرچین-یعنی
کمیتهدائمیدفترسیاسیحزب)PSC(-راهپیدامیکنند.درحزبکمونیستچینتمامیاعضا
رتبهبندیشدهوشیجینپینگبهعنواندبیرکلکمیتهمرکزیدرراسهرمقدرتقراردارد.شی
جینپینگهمچنینریاستکمیسیونمرکزینظامیوریاستجمهوریچینرانیزبرعهدهدارد.
کرسیدبیرکلیحزبکمونیستچیننیزکهدردستشیجینپینگاست،مهمترینپستسیاسی
اینکشوربهشــمارمیرودکهکنترلکاملحزبرادردستدارد.شیجینپینگدرسال2016
عنوان»رهبراصلی«راازسویحزبدریافتکرد؛عنوانیکهاورادرتاریخچینهمسطح»مائو

تسهتونگ«،»دنگشیائوپینگ«و»جیانگزمین«قرارداد.
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از مهم ترین کارکردهای موزه آموزش و انتقال 
مفاهيم تاریخی و فرهنگی است .

تا آنجا که در آخرین تعریــف موزه: موزه نهاد 
غيرانتفاعی و دائمی در خدمت جامعه اســت 
که به تحقيق، جمع آوری، نگهداری، تفسير و 
نمایش ميراث ملموس و ناملموس می پردازد. 
موزه ها برای عموم باز، در دســترس و فراگير 
هستند، تنوع و پایداری را تقویت و به صورت 
اخالقی، حرفه ای و با مشارکت جوامع فعاليت 
و با هم ارتبــاط برقرار می کننــد. همچنين 
تجربيات متنوعی را برای آموزش، لذت، تامل 

و به اشتراک گذاشتن ارائه می دهند.
موزه ها در واقع با نمایش آثار، روایتی از چيستی 
و ســير تحول موضوعی را بازگو می کنند که 
بازدید کننده حين بازدید با مشاهده مصادیق و 
مستندات محتوی را عميقا درک می کند و غالبا 
آن را برای مدت ها به خاطر می سپارد. کودکان و 
نوجوانان از مهم ترین گروه های مخاطب موزه ها 
هســتند به گونه ای که در بسياری از کشورها 
بخش های ویژه ای برای فراهم کردن بسته های 
آموزشــی به کودکان، طراحــی رویدادهای 
ویژه کودکان و امکانات حيــن بازدید درنظر 
گرفته می شود، در انگلستان موزه ها در تعامل 
تنگاتنگ با مدارس رفتار می کنند و بسياری از 
کالس های درسی در موزه ها برگزار می شود. 

در موزه کودک و دانش آموزان می توانند آنچه 
را پيش تر خوانده اند از نزدیک مشاهده کنند 
که طبيعتا ميزان فراگيری و به ذهن ســپاری 

موضوع را دوچندان می کند.
در ایــران نيز طی ســال های اخيــر موزه ها 
به صورت موردی یا با تاســيس بخشــی ویژه 
کودکان تــالش کرده اند مفاهيــم تاریخی و 
هنری را با بيانی درخــور فهم کودکان به این 
گروه از بازدید کنندگان منتقل کنند. بعضا با 
طراحی بازی ها و کارگاه های ساخت تجربه های 
مفرح و آموزنــده ای را برای کــودکان ایجاد 
کرده اند که شــور و عالقه ای برای بازگشــت 
کودک به موزه و همچنين ایجاد عالقه و انگيزه 
نسبت به موضوعات تاریخی و هنری به وجود 

آورده اند.
 اگرچه بخش زیــادی از آمار بازدید کنندگان 
موزه به بازدید هــای دانش آموزی اختصاص 
دارد، اما عموم موزه ها برنامه ویژه یا متفاوتی 
برای این گروه سنی ندارند و دانش آموزان نيز 
به این بازدید ها به چشم اردوی تفریحی نگاه 

می کنند.
 اگرچه از این منظر هم خللی به کارکرد موزه 
وارد نمی شود، اما نيکوتر آن است که در کنار 
کارکرد تفریحی به نقش آموزشــی موزه هم 

توجه بيشتری شود.  

 حضرت امیر المؤمنین علي ع: 
کسی که نسبت به مردم تکّبر کند، ذليل و خوار 

خواهد شد.

  اذان ظهــر:  11:50   غــروب آفتــاب: 17:29 
  اذان مغرب: 17:47   نیمه  شــب  شــرعي: 23:09 

  اذان صبح فردا: 4:48    طلوع آفتاب فردا: 6:11 

گرینویچ

شهر دوقلوها

تعداد باالی دوقلوها و چندقلوها در یک شــهر در 
جنوب نيجریه، این شــهر کوچک را به شــهرت 
عالم گيری رسانده و در ســال های اخير، برگزاری 
جشنواره جهانی دوقلو ها در آن، با استقبال زیادی 
مواجه شــده اســت. ایگبواورا در جنوب نيجریه 
مدت ها در داخل این کشــور به خاطر تعداد باالی 
دوقلوهایش معــروف بود. مقامات این شــهر، در 
ســال های اخير تالش کرده اند از این شهرت، در 
سطحی فراتر از کشورشــان بهره ببرند و 12سال 
پيش جشــنواره ای جهانــی برگــزار کردند. این 
جشنواره، امسال هم برگزار شد و نه فقط دوقلوهای 
این شهر، که دوقلوهایی از کشــورهای آفریقایی 
و اروپایی هم در آن شــرکت کردنــد. هيچ دليل 
ثابت شده علمی ای درباره اینکه چرا این شهر این 
ميزان دوقلو دارد وجود ندارد اما محلی ها معتقدند 
رژیم غذایی زنان این شهر باعث افزایش تولد دوقلوها 
می شود. یک نوع گياه سيب زمينی مانند با نام یام 
در این شهر به شدت محبوب اســت و مردم شهر 

می گویند همين باعث دوقلوزایی زنان می شود.

در حسرت شستن دست

عطر عجیب 100دالری 

ایالن ماسک ثروتمندترین مرد دنيا، اصرار زیادی بر توليد 
محصوالت عجيب و غریب دارد و حتی یک شــرکت هم 
مخصوص این کار تاسيس کرده است. در ادامه توليد این 
محصوالت جدید، او یک عطر عجيب با نام »موی سوخته« 
توليد کرده و جالب است بدانيد که حدود یک ميليون دالر 
هم از این محصول جدید فروخته است. ماسک خيلی کار 
توليد عطر را جدی خوانده و گفته است که حاال خودش را 
فروشنده عطر هم می داند. هر بطری از این عطر، 100دالر 
قيمت دارد و در همان ســاعات اوليه عرضــه آنالین آن، 
حدود 10هزار بطری به فروش رسيد. کار توزیع این عطر 
از زمستان شروع می شود. ماسک پيش از این محصوالت 
عجيب دیگری ازجمله یک نوشــيدنی الکلی با برند خاص 
خود و همينطور لبــاس زیر هم توليد کرده اســت. او در 
سال2018 ميالدی از فروش شعله افکن های 500دالری 
حدود 10ميليون دالر ســود به دست آورد. مالک کارخانه 
تسال، در زمينه های بسيار متنوعی فعاليت می کند؛ از سفر 

به مریخ گرفته تا توليد کاله های فانتزی.

حراج میلیونی توپ مارادونا
 

بعضی اشــيا، به خودی خــود ارزش چندانی ندارنــد اما در 
لحظه ای تاریخی در جایی قرار می گيرند که  جاودانه می شوند؛ 
درســت مثل توپی که دیه گو مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتين، 
در جام جهانی1986 با دست وارد دروازه انگليس کرد. در یکی از 
معروف ترین صحنه های تاریخ فوتبال جهان، مارادونا دستش را 
باالی سرش گرفت و با دست توپ را وارد دروازه انگليس کرد و 
داور هم به اشتباه فکر کرد که او با سر توپ را زده و گل را قبول کرد. 
مارادونا که در سال2020 درگذشت، بعد از آن بازی گفته که گل 
»با سر من و کمی هم کمک دست خدا« به ثمر رسيد. این توپ، 
طبق رسم آن سال ها،  بعد از بازی به داور بازی، علی بن ناصر رسيد 
و حاال او می خواهد یکی از معروف ترین اشيای تاریخ فوتبال را در 
انگليس در یک حراجی به فروش بگذارد. قيمت پایه این توپ، 
حدود 2.5 تا 3ميليون پوند تخمين زده شــده اما انتظار می رود 
مبلغ بيشتری برای آن پرداخت شود. حدود 5ماه پيش، پيراهنی 
که مارادونا در همين بازی پوشيده بود، 7.1ميليون پوند فروخته 
شد که رکورد جهانی تازه ای برای یک یادگاری ورزشی به حساب 
می آید. پيراهن بن ناصر در همان بازی هم در حراجی ماه آینده به 

فروش گذاشته می شود. 

سیزدهمین المپیاد عملیاتی ورزشی آتش نشانان کشور در تبريز/عکس: مینا  نوعی اول آخر

 باشگاه
شنبه

  تنها نگاه می کنیم
پانزدهمين روز از اکتبر در تقویم جهانی از چشــم ها 
نشــان دارد؛ روزی  که اهالــی زمين بــه نابينایان 
می اندیشــند.  همان روز کــه در آن بينایان، عصای 
سفيد را در ذهن مجســم می کنند و در خاطراتشان 
عصابه دستانی را جســت وجو می کنند که تصوری از 
سپيدناکی عصاشان ندارند؛ آنها که عينک های تيره 
را در ابری ترین روزها هم به چشــم دارنــد؛ آنها که 
رنگ ها را نمی شناسند و فراز و فرود امواج، ستاره باران 
آسمان و رقص شــاخ و بال درختان در دستان نسيم 
را نمی بينند.  15اکتبر روزی  اســت که نگاهمان به 
آینه ها، دیگر گونه است و به همه آنهایی فکر می کنيم 
که آینه و شيشه برای شان یکسان است و کلمات، نه 
همه کلمات، تنها کلماتی که به خط بریل نقش بسته 
باشند را با سرانگشتان شــان می خوانند. آنها گوش 
می ســپارند تا صدای نفس های جهان اطرافشان را 
معنا کنند و دستانشان روایتی روشــن از زیستن را 
لمس می کند. همه این افکار که گاه با دیدن یک نابينا 
یا در همين روز جهانی عصای سفيد به ذهنمان متبادر 
می شود، ســاده ترین مواجه هایي ا ست که می توانيم 
داشته باشيم.  اما اگر کمی منصف باشيم، به گمانم این 
روز، زمانی ا ست که باید به بينایی خویش بيندیشيم. 
راستی ما، ما که این کلمات، اینک در برابرمان است، 

تا چه اندازه بينایيم؟
ما چشــمانی داریم که دنيای اطراف مان را به ژرفای 
قلب و داالن های تودرتوی افکارمان متصل می سازد، 
اما برای آنهــا که نمی بيننــد، نمی شــنوند یا پای 
رفتن ندارند تا کنون چه کرده ایــم؟ نگاهی کوتاه به 
زیرساخت های شــهرهاي مان حاکی از این است که 
چندان به زیســت کم توان ها نيندیشــيده ایم یا اگر 
پای حرف های آنها و خانواده هاي شــان بنشــينيم 
درمی یابيم کــه با چه حجم از مشــکالت در زندگی 
روزمره خویش روبه رو هستند. مشکالتی که صبور و 
شکوهمند بر دوش می کشند و سال های عمر را پشت 
سر می گذارند و ما، بسياری از ما که می توانيم قدمی 

برداریم، تنها نگاه می کنيم.

ميراث من

موزه در نقش کالس درس

تقويم / سالمرگعدد خبر

شاعر حزین
در اصفهان متولد شد اما اصالتا گیالنی بود. 
محمدعلی بن ابوطالب متخلص به َحزين و 
معروف به شیخ علی حزين و حزين الهیجی 
از خانواده ای از علما و زمین داران در گیالن 
بود و تبار او به شیخ زاهد گیالنی می رسید. 
محمدعلی از 4ســالگی نزد مالشاه محمد 
شیرازی تحصیل کرد، از 8سالگی تجويد و 
قرائت قرآن را از ملک حسین قاری آموخت 
و کتاب های درسی مهمی مثل شرح جامی 
بر کافیه، شرح ايســاغوجی، شرح مطالع و 
کتاب من اليْحُضُره الفقیه را با کمک پدرش 
فراگرفت. در همین دوران، میل به سرودن 
شعر پیدا کرد، اما به دلیل منع پدرش قريحه 
شاعری خود را آشکار نمی کرد. نخستین بار 
شــیخ  خلیل  اهلل طالقانی، اســتاد عرفان 
محمدعلی، با اهدای تخلص »حزين« به او، 
شاعری اش را آشکار کرد و وقتی حزين در 
مجلسی، در حضور پدرش، در جواب اشعار 
محتشم کاشانی شعری خواند، پدرش هم او 

را تشويق کرد.
زندگی حزين الهیجی مقارن با سقوط دولت 
صفوی و آشــفتگی اوضاع ايران بود که او 
را درگیر سفرها و ماجراهای فراوان کرد تا 
جايی که چندين بار جامه رزم پوشــید و به 
نبرد دشمنان رفت. نهايتا محمدعلی به خاطر 
درگیری يا اتهام زنی از ســوی گماشتگان 
محلی نادرشاه افشار در جنوب، در سال1146 
هجری قمری به هندوستان رفت که البته 

هیچ گاه از آن و در آن ديار دلخوش نبود.
او از آخرين شاعران بزرگ سبک هندی بود 
و سکونتش در 19ســال آخر زندگی اش در 
بنارس که تحت حکومت نواب های شــیعه 
بود، از رويدادهای مهم در حیات فرهنگی، 
مذهبی و ادبی اين شهر است. حزين در سال 
1180قمری در بنارس درگذشت و در محله ای 
به نام فاطمان، به خاك سپرده شد. آرامگاه 
او - که مدفن خلیل علی ابراهیم خان نیز در 
جوار آن است- در بنارس و در محله فاطمان 
زيارتگاه مهمی است که زائران آن، عالوه بر 
شیعیان، ساير مسلمانان نیز هستند. حضور 
حزين و درس های او در ترويج و اشاعه تشیع 

در آن سامان نقش بسیار مهمی داشت.
غزلیات حزين حدود 7هزار بیت از ديوانش 
را تشکیل داده اند: »ای وای بر اسیری کز ياد 
رفته باشــد / در دام مانده باشد صیاد رفته 
باشد / آه از دمی که تنها، با داغ او چو الله / 
در خون نشسته باشم چون باد رفته باشد / 
امشب صدای تیشه از بیستون نیامد / شايد 

به خواب شیرين، فرهاد رفته باشد...«

حافظ

سینه از آتش دل، در غم جانانه بسوخت

آتشی بود در اين خانه، که کاشانه بسوخت

در هفته های اول که کرونــا اوج گرفته بود، و هنوز 
حتی از ماسک زدن هم خبری نبود و سازمان های 
بهداشــتی جهانــی هــم زدن ماســک را توصيه 
نمی کردند، دانشمندان یک راهکار قدیمی را دوباره 
پيش کشيدند و گفتند اگر می خواهيد کرونا نگيرید 
و ویروسش را به دیگران هم منتقل نکنيد، دستتان 
را جانانه و سخت و طوالنی بشویيد. تعبير این حرف، 
برای صدها ميليون انسان این بود: اگر می خواهيد 
نميرید و باعث مرگ عزیزانتان نشوید، تا می توانيد 
دستتان را بشویيد. توصيه 20 ثانيه شست و شوی 
دقيق تمام انگشت ها و کف دست و پشت آن با آب 
گرم خيلی سریع جهانی شد و فرمول های زیادی هم 
برای رعایت این 20 ثانيه ارائه شد؛ معروف ترینش 
خواندن ترانه تولدت مبارک بود. ميليون ها ميليون 
انســان، درحالی که برای نخســتين بار در زندگی 
یک پاندمی مرگبار را تجربه می کردند و نگران جان 
خودشان و عزیزانشــان بودند، سالح دیگری به جز 
شستن دست ها نداشتند و در حالی جلوی شير آب 

آهنگ تولدت مبارک را می خواندند و دستشــان را 
محکم و سفت عمال برس می زدند، که رد عميقی از 

ترس مرگ روی صورتشان بود.
خدا را شکر که آن روزها رفته اند. حتی ماسک هم 
که بعدا به داستان کرونا اضافه شد یا کامال رفته و یا 
در حال رفتن است. اما چيزی که مانده، و هميشه با 
ما خواهد ماند، شستن دست است. شستن دست، 
یک راه بسيار ساده و مؤثر برای جلوگيری از مریض 
شدن و انتقال بيماری هاست، که قبل از کرونا بوده، 
در دوران کرونا احتماال جان ميليون ها انسان را نجات 
داده، و در آینده هم سالح اوليه انسان ها برای مقابله 

با بيماری هاست.
شســتن دســت، چنان اهميت دارد که امروز روز 
جهانی آن اســت. اما همين یک کار ســاده، آنقدر 
هم که ما فکــر می کنيم در همه جای دنيا ســاده 
نيســت. درســت در همان روزهایی که ما و چند 
ميليارد انسان دیگر دستمان را کف مالی می کردیم، 
 ميلياردها انســان دیگر در مناطــق کم برخوردار 

حسرت دست شستن ما را می خوردند. حتی همين 
حاال هم مشکل آنها حل نشــده است؛ یونيسف در 
گزارشی، گفته است که حدود 3ميليارد انسان، در 
خانه امکان شستن دست با آب و صابون را ندارند. بر 
همين اساس، تقریبا نيمی از مدارس در سراسر دنيا 
تاسيسات مناسب برای شستن دست با آب و صابون 
ندارند و این یعنی 818ميليون کودک مدرسه ای، 
از امکان شستن دست هایشــان در مدارس محروم 
هســتند. حتی مراکز درمانی و بهداشتی هم از این 
ماجرا رنج می برند و 32درصد تاسيسات بهداشتی 
درمانی، که در بســياری از آنها بيمار بستری وجود 
دارد،  امکانات الزم برای شست و شوی دست ندارند.

این وضعيت بحرانی باعث شده تا نهادهای بين المللی 
مثل یونيســف، کارزارهای ملی و بين المللی برای 
افزایش امکانات شستن دست در کشورهای محروم 
به راه بيندازند و در بيش از 90کشــور دنيا، امکان 
شستن دست را در برنامه های بهداشتی، تحصيلی 

و تغذیه ای بگنجانند.

شايد برايتان پیش آمده باشد که کااليی را با تصور اصل 
بودن و به همان قیمت کاالی اصلی خريده باشــید و بعد 
متوجه شويد که جنس خريداری شده تقلبی بوده و حتی 
نصف آن پولی که پرداخت کرده ايد هم نمی ارزد. تشخیص 
کاالی اصل از تقلبی اين روزها کمی دشوار است و برخی 
فروشــندگان به راحتی اجناس فیــک و تقلبی را جای 
اصل به مردم قالب می کنند. از پوشــاك و لوازم آرايشی 
و بهداشتی بگیر تا مواد خوراکی و دارو که اصل نبودنش 
می تواند سالمتی انســان را به خطر بیندازد. خیلی هم 
نمی شود به مهر اســتاندارد اکتفا کرد چون کالهبرداران 
حرفه ای حتی اين نشــان را هم جعل می کنند. به همین 
دلیل معاونت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم قوه 
قضايیه راهکاری را اجرايی کرده اند و به صورت هشــدار 
برای مردم پیامک می کنند کــه می تواند از کالهبرداری 
و خريد محصوالت تقلبی پیشــگیری کند. راهکار اين 
سازمان اين است که مردم کد 10رقمی مندرج زير نشان 
استاندارد را به شماره10001517 پیامک کنند تا از اصالت 
اين نشان و مشخصات کاالی مورد نظر اطمینان پیدا کنند. 
اگر کاالی خريداری شده اصل باشد، جواب پیامک ظرف 
10ثانیه روی تلفن همراه خريدار ظاهر می شود، در غیراين 
صورت پیامک دوم ارسال نشده و معلوم می شود که نشان 

هک شده روی محصول جعلی است.
دومین پیامک هشدار پلیس فتا که اين روزها برای همه 
ارســال می شــود، مربوط به خريدهای اينترنتی است. 
خريدهايی که می تواند منجر به خسارت و از بین رفتن پول 
خريدار شود. پلیس فتا هشدار داده که مردم در خريدهای 
اينترنتی قبل از پرداخت وجه، حتما از معتبر بودن درگاه 
پرداخت، فريبنده نبودن تبلیغات و معتبر بودن ســايت 
فروش مطمئن شــوند و اقدام به خريد اينترنتی کنند تا 
مورد کالهبرداری قرار نگیرند، چــرا که کالهبرداران به 
راحتی درگاه پرداخت و سايت فروش جعلی درست کرده و 
جیب خريداران را خالی می کنند. تبلیغات گول زننده هم 
تا دلتان بخواهد در فضای مجازی پیدا می شود و از آنجايی 
که نظارتی روی اين تبلیغات صورت نمی گیرد، هر کسی 
می تواند برای محصولش، چه اصل باشد و چه تقلبی، تبلیغ 
کند. مهم اين است که شــما هشدارهای پلیسي را جدی 

بگیريد تا کاله سرتان نرود.

زندگی پدیا

هشدارهای اصیل 

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

کنیم. 

فراخوان

به اعتقاد من، اگــر ما یک قرن 
دیگر زندگی کنيــم -منظورم 
زندگی معمولی است، یعنی زندگی واقعی نه زندگی های 
کوچک و جداگانه فردی- و هر کدام ســالی 500پوند 
درآمد و اتاقی از آن خود داشــته باشــيم؛ اگر آزادی و 
شــهامت آن را داشته باشــيم که هرچه فکر می کنيم 
بنویسيم؛ اگر قدری از اتاق نشيمن عمومی بگریزیم و 
انسان ها را نه فقط در ارتباط با یکدیگر بلکه در ارتباط با 
واقعيت ببينيم؛ همينطور آسمان و درخت ها یا هرآنچه 
را که به خودی خود هست؛ اگر بتوانيم از ورای لولوخوره 
ميلتون نگاه کنيم، زیرا هيچ انســانی قادر نيست این 
منظره را نادیده بگيرد؛ اگر با واقعيت روبه رو شویم، زیرا 
واقعيت این است که کســی وجود ندارد که به او تکيه 
کنيم و ما تنها هستيم و با دنيای واقعی سروکار داریم نه 
فقط با دنيای زنان و مردان، در این صورت فرصت الزم 
فراهم خواهد شد و شاعر مرده، خواهر شکسپير، قالبی را 
که بارها تهی کرده اشغال خواهد کرد. و مانند برادر خود، 
از زندگی شاعران گمنامی که پيشکسوت او بوده اند جان 

می گيرد و متولد می شود.

تو تنها کسی بودی تو زندگيم 
که فکر می کردم خيلی به من 
نزدیکی. از اینکه تونستم بهت تکيه بدم، احساس غرور 
می کردم، ولی تو هم دوام نياوردی، مثل همه. دیگه از 
این آدما خسته شدم. باید بتونم تنهایی مو دربست قبول 

کنم، باهاش اخت بشم، باهاش انس بگيرم... .

ویرجینیا وولف

داریوش مهرجویی

اتاقی از آن خود

دیالوگ

بوک  مارک

بانو
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  وزارت ارتباطات اعالم کرد ه
به یک بازیگر در این حوزه تبدیل شود
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ساخت کهریزک
آسایشگاه  معروف تهران ساکنانی دارد که به آسوده زندگی کردن عادت ندارند.آن ها با اشتیاق مشغول کار هستند

بســیاری از آنها سال هاســت که به صندلی 
چرخدار ســنجاق شــده اند و قدم برداشتن 
برایشان حسرت و آرزو شــده. تعدادی هم باال 
و پایین روزگار را دیده اند و از روزگار طراوت و 
جوانی شان فقط مشتی خاطره خوش و ناخوش 
مانده است. بی کسی، بی خانمانی و دلتنگی حال 
مشترک ساکنان این شهر است، ولی تعدادی از 
آنها با وجود همه این غم و غصه ها قرص و محکم 
به زندگی چسبیده اند. ته دل های گنجشکی و 
چشم های بی قرار این آدم ها حس خاصی دودو 
می زند که به همه اتفاقات ناخوش زندگی شان 
می چربد و آنها را به حرکت وامی دارد: »آدم زنده 
باید زندگی کند...« این شهروندان متفاوت شهر 
کهریزک با چنگ و دندان برای سرزنده ماندن 

خود می جنگند. 
صدای دویدن ســوزن چــرخ خیاطی روی 
پارچه های بی رنگ و طرح، تنها صدایی است 
که ســکوت کارگاه را می شــکند. اختالط ها 
گاهی از حرف های آرام و درگوشی به همهمه 
تبدیل می شوند و البه الی آنها خنده های ریز و 
نمکی ریحانه به گوش می رسد. فضای کارگاه 
بزرگ است و میان قســمت های مختلف آن 
تیغه و دیواری نکشــیده اند. همــه همکاران 
بابامنصور تقریباً همسن و سال خودش هستند 
و حرکت  تر و فرز دست هایشان نشان می دهد 
عمری را به کار و زحمت گذرانده اند. بابامنصور 
هم از همکارانش جا نمی ماند و خوب از پس 
کار بر می آید، ولی او پیــش از آنکه همخانه 
اهالی کهریزک شــود، به عنوان کارشــناس 
حقوقی در یکی از مراکز دولتی مشغول بوده 
و دور دنیا را هم گشــته است. چند سالی هم 
در ینگه دنیا زندگی کرده است. جوان ترهای 
کهریزک بــه بابامنصور »بابای خوشــتیپ« 
می گویند و اگــر توصیه و نصیحتــی پدرانه 
بکند حرفش را زمین نمی اندازند. بابامنصور 
می گوید: »بیکاری و خمودگی آدم را افسرده 
می کند. پیر و جوان باید وقتشــان را طوری 
بگذرانند که احســاس ناتوانی و بیهودگی به 
سراغشان نیاید.« او حدود 30سال پیش از سر 
تنهایی به کهریزک آمده است. بابای خوشتیپ 
و همکارانش قطعــات الکترونیکی کوچک را 
داخل هواکش های صنعتی قرار می دهند. آنها 
ریش سفیدهای کارگاه های توانبخشی هستند 
و برخالف سایر کارگاه ها اغلبشان محدودیت 

جسمی و حرکتی ندارند.

حسرت بزرگ آقای شوماخر
اوستا بودن علی آقا در خیاطی و دوخت و دوز 
باعث شده در کار سراجی لنگه نداشته باشد. 
او از بعد از فوت پدر و مــادرش در کهریزک 
زندگی می کنــد. علی آقا در 5ســالگی بر اثر 
خطای پزشــکی و تزریق آمپول اشتباه برای 

همیشه ویلچرنشین شــده، ولی غیرتش به 
ناتوانی پاهایش خوب می چربــد. او با وجود 
این شرایط در رانندگی رودست ندارد و به قول 
اهالی کهریزک یک پا »شــوماخر« است، اما 
یک حسرت بزرگ همیشه روی دلش سنگینی 
می کند: »دلم می خواهــد پابه پای بچه هایم 
بدوم...« علی آقا 18سال پیش ازدواج کرده و 
ریحانه و محمدامین فرزندان او و کوکب خانم 
هستند. ریحانه هر روز همراه پدرش به کارگاه 
می آید و گاهی که ســکوت کارگاه ســنگین 
و دلگیر می شود، بازیگوشــی های کودکانه و 
خنده های نمکی او خســتگی را از تن پدر و 
همکارانش درمــی آورد. علی آقا فقط یک بار 
در عمرش عاشق شده و خواســتگاری رفته 
اســت. او تعریف می کند: »خدا رحمت کند 
خانم بهادرزاده را. یک روز با نوه اش به کارگاه 
آمد و گفت هیچ وقت فکر نکنیــد چون پا به 
سن گذاشته اید یا نقص جســمی دارید، باید 
از خوشی ها و لحظات شیرین زندگی محروم 
شوید. هرکســی دلش می خواهد ازدواج کند 
و کسی را زیر سر دارد به من بگوید تا  ترتیب 
خواستگاری و ازدواجشان را بدهم. من در فکر 
ازدواج با کوکب بودم، ولــی از خرج و مخارج 
زندگی می ترسیدم. خانم بهادرزاده برای من و 
دیگر افرادی که قصد تشکیل خانواده داشتند، 
در شــهرک امید آپارتمان های نقلی درست 
کرد، خرج و مخارج عروســی مــا را هم داد و 
کمک کرد که زندگی مشــترکمان را شروع 
کنیم.« خانم بهادرزاده از بانیان آسایشــگاه 
کهریزک بوده که عمرش را وقف امیدوارکردن 
و انگیزه دادن به ساکنان آسایشگاه کرده و راه 
انداختن کارگاه های توانبخشــی هم ایده او 

برای به حرکت واداشتن آنها بوده است.

نان بازو خوردن مرارت دارد
همســر علی آقا در کارگاه خیاطی کار می کند. 
او در نوجوانی از ارتفاع ســقوط کــرده و توان 
راه رفتن نــدارد. کوکب خانــم از وقتی یادش 
می آید زحمت کشــیده و کار را جوهره وجود 
آدمی می داند: »چون نمی توانم راه بروم  کاری 
را که با شــرایطم جور باشــد انتخاب می کنم، 
ولی نمی توانم دست روی دست بگذارم و برای 
بهتر شــدن حالم  کاری نکنم.« بلندطبع بودن 
کوکب خانم به این معنا نیســت که همه  چیز بر 
وفق مرادش اســت: »بچه های من دارند بزرگ 
می شوند و من و پدرش شــرمنده هستیم که 
به دلیل معلولیت مان نمی توانیم خواســته های 
آنها را بــرآورده کنیم. ریحانه 7ســال دارد. او 
همیشه حسرت اســباب بازی های همساالنش 
را می خورد. پسرم هم در کودکی درس و مشق 
را کنار گذاشته و کارگری می کند تا کمک خرج 
خانه باشــد.« کوکب خانم پایین بودن حقوق و 
دستمزد معلوالن را باعث دلسردی آنها می داند.

»مژگان« از یکی از مراکز بهزیستی به تازگی به 
کهریزک منتقل شده است. او می گوید: »آنجا که 
بودم روز و شبم به خوردن و خوابیدن می گذشت 
و احساس بدی داشتم. وقتی به اینجا آمدم دیدم 
هم اتاقی هایم هر روز صبح کفش و کاله می کنند 
و سر کار می روند. من هم تصمیم گرفتم کرختی 
را کنار بگذارم و با آنها به کارگاه بروم.« مژگان هم 
روی ویلچر می نشیند، ولی سایر اعضای بدنش 
سالم هســتند. او به قالب بافی عالقه دارد و در 
کارگاه وقتش را با بافتني می گذراند. مژگان با هر 
رجی که می بافد، حساب و کتاب می کند که به 
دستمزد سر ماهش چقدر اضافه می شود و اگر تا 
آخر سال با همین سرعت کار کند، نوروز سال بعد 
چقدر درآمد دارد. در میان اهالی کهریزک فقط 

کسانی که اقبال بلندی دارند و صاحب خانواده 
یا قیمی قانونی هســتند که ماهانه مبلغی را به 
کهریزک پرداخت می کنــد، معموالً بدون پول 
توجیبی نمی مانند. مژگان در کودکی از نعمت 
داشتن خانواده محروم شده و مراکز بهزیستی 
را به عنوان خانه می شناسد، ولی همیشه دوست 
داشته با دسترنج خودش زندگی کند و حاال که 
شاغل شده برای روزی که نخستین دستمزدش 

را بگیرد لحظه شماری می کند.

دلم می خواهد عروس شوم
بیماری  ام.اس پاهای لیال را از او گرفته و صورت 
و دســت هایش هم چندان فرمانبردار نیستند، 
ولی هنوز هم شیک پوشــیدن برایش مهم است 
و خط اتوی لباس هایش هندوانــه قاچ می کند. 
لیال تا بخواهد دور یک کیف کوچک را سردوزی 
کند الاقل 15-10 بار قطعات چرم و نخ و سوزن 
از الی انگشتان الغر و قلمی اش سر می خورند، اما 
حتی اگر برای بار شانزدهم این اتفاق تکرار شود، 
او با حوصله نخ و سوزن را از روی میز یا کف زمین 
کارگاه پیدا می کند و دوباره مشــغول می شود. 
کلماتی که لیال ادا می کند بیشــتر از آنکه شبیه 
واژه باشند به اصواتی بی مفهوم شباهت دارند و این 
حسرت روی دل مهربانش هوار شده که هیچ وقت 
نتوانسته روزهای تلخ و شــیرین دوران کودکی 
و جوانی اش را حتی برای همخانه هایش تعریف 
کند. البه الی اصوات بی مفهــوم لیال یک جمله 
بارها تکرار می شود: »دلم می خواهد عروس شوم 
و بچه هایم خیلی خوشبخت شوند... من کارهای 
زیادی می توانم انجام دهم. ببین... من کیف چرمی 

می دوزم.« 
در کارگاه های توانبخشی کهریزک افرادی مانند 
لیال کم نیستند که برای نشان دادن توانایی خود به 
سراغ کارهایی می روند که انجام دادن آن برایشان 
آسان نیســت، ولی آنقدر در کارشان سماجت به 
خرج می دهند که ابزار چغــر و نافرمان را مطیع 
خودشــان می کنند. اغلب مربیان کارگاه ها هم 
آدم های اهل دلی هستند که در رشته های مختلف 
مهارت دارند و داوطلب شده اند هنر خود را رایگان 

و بی منت به لیال و همخانه هایش آموزش دهند.

رقابت نابرابر
تولیدات کارگران پرحوصله کارگاه های توانبخشی 
کهریزک، در بازارچه ها و نمایشگاه دائمی خیریه 
به فروش می رسند و بخش عمده عایدی حاصل از 
فروش آنها به جیب مددجویان می رود. هیچ یک از 
دست سازه های این هنرمندان در کیفیت و زیبایی 
کم و کاستی ندارند و در بازارچه های خیریه بدون 
مشتری نمی مانند، اما گلچین محصوالتشان که 
در نمایشگاه کهریزک به خیران و مشتریان عمده 
عرضه می شوند، حســابی آبروداری می کنند و 
با کاالهای فروشــگاه های پر رنگ و لعاب شمال 
شهر مو نمی زنند. نمایشــگاه خیریه در نزدیکی 
کارگاه های توانبخشــی قرار دارد و خط تولید تا 
عرضه این محصوالت فقط چند متر با هم فاصله 
دارند. در قفســه های این نمایشگاه انواع و اقسام 
ظروف چینی، هواکش های صنعتی، سطل های 
زباله و جاشــکالتی های چوبی معرق کاری شده، 
تابلوهای نقاشــی رنگ و روغن، تابلوفرش های 
نفیس، وســایل چوبی فانتزی و ســرویس های 
پارچه ای آشپزخانه عرضه می شــوند. خیاطی، 
قالیبافی، ســراجی، معرق، نقاشی، تولید ظروف 

چینــی و هواکش های صنعتی 
رشــته های دایر در کارگاه های 

توانبخشی کهریزک هستند.

این شهر زنده است
آسایشگاه کهریزک برای خودش شهری است، با حیاطی سرسبز و بزرگ. 
مسجد وسط حیاط پاتوق اهالی این شهر است و دم اذان ظهر  بسیاری از 
اهالی آن، عصازنان یا روی ویلچر خود را به مسجد می رسانند. »کهریزک« 
بیشتر از هر زمانی به یک شهر زنده شباهت دارد. در نزدیکی مسجد فضای 
موزاییک پوش مدور خاصی وجود دارد که برای مادربزرگ ها و پدربزرگ های 
کهریزک آرامش بخش و دوست داشتنی است. در این فضای نه چندان وسیع، 
دکتر »محمدرضا حکیم زاده« و بانو »اشرف بهادرزاده )قندهاری(« دفن 
شده اند و دور مزارشان تعدادی صندلی سنگی چیده اند تا مادربزرگ ها و 
پدربزرگ ها در کنار آنها دلی سبک کنند. دکتر حکیم زاده و بانو بهادرزاده 
خیرانی هستند که در سال1351 شــهر کهریزک را برای آدم های تنها و 
بی پناه پیر و معلول بنا کردند.در شهر کهریزک سالن ها و بخش های مختلفی 
ساخته  شده که اغلب آنها خانه و خوابگاه کسانی است که کهولت و معلولیت 
برایشان نای جدا شدن از رختخواب نگذاشته یا پس از پشت سر گذاشتن 
روزگاری پرحکایت به چند سال روزمرگی و آسودگی نیاز دارند. ورودی های 
این ساختمان ها از داخل شان زیباتر و باصفا تر است و وقتی از سرسراهای 
هاللی آجری هریک از ساختمان ها به راهروهای باریکشان پا می گذارید، 
احساس می کنید وارد یکی از بخش های بیمارستان شده اید. بزک و  دوزک 
راهروها با رنگ های شاد و تابلوهای زیبا از دلگیری فضای این ساختمان ها کم 
کرده اند، ولی داخل اتاق ها فقط کنار بعضی از تخت ها گلدانی گل، چند عکس 

خانوادگی جدید و قدیمی و یا آینه و تابلویی کوچک به چشم می خورد.
 تخت خاله مریم از این آرا ویراها کم ندارد. خاله مریم در این 60سال عمری 

که در پرورشــگاه های مختلف ســر کرده یادش نمی آید قوم و خویشی 
ســراغش را گرفته باشــد. ازدواج هم نکرده و به قول خودش »شریک 
زندگی اش هنوز او را پیدا نکرده«، ولی گلوله انرژی اســت و کمتر پیش 
می آید لبخند از روی صورت گرم و مهربانش گم شــود. مریم به کارهای 
فنی و هنری عالقه ای نــدارد و برای رهایی از کز کــردن و غصه خوردن 
ورزش را به کار کردن ترجیح می دهد. بانیان نیکوکار کهریزک برای زنده 
کردن شور زندگی در ساکنان این شهر به ایجاد اشتغال بسنده نکرده اند 
و راه و نیم راه های بسیاری را آزموده اند که راه اندازی باشگاه های ورزشی 
مختلف جزو مسیرهای میانبرشان بوده است. سالن های ورزشی کهریزک 
در محل هایی قرار گرفته اند که برای اهالی ساختمان های مختلف مجموعه 
در دسترس باشد، اما مشتریان کارگاه های هنری کسانی مانند پری هستند 
که به سحر و جادوی نوای  ساز و گیتار و ویولن یا جاذبه خاک صحنه تئاتر 
هر روز مسیر طوالنی خوابگاهشان تا ساختمان مرکزی شهر کهریزک را با 
اشتیاق طی می کنند. پری اهل هنر است و وقتی در کارگاه موسیقی درمانی 
مشغول نواختن ویولن می شود، فارغ از همه غم های روزگار به دوران کودکی 
و سرخوشی اش برمی گردد. به روزهایی که هنوز در کنار پدر و مادر مرحومش 

در ناز و نعمت زندگی می کرد و آنها برایش خواب های دور و دراز می دیدند.
 اهالی شهر کهریزک از چهارگوشه ایران گرد هم جمع شده اند و عده ای از 
آنها که زمانی دور یا نزدیک در یکی از روستاهای کشور ساکن بوده اند فقط با 
بوی خاک و کار کردن در باغ و مزرعه تسکین پیدا می کنند. مزرعه کهریزک 

هم پاتوق و محل فعالیت این شهروندان روستازاده کهریزک است.

ته
نک

جــا  همکارانــش  از  بابامنصــور 
نمی مانــد و خــوب از پــس کار بــر 
می آید، ولی او پیش از آنکه همخانه 
اهالــی کهریــزک شــود، به عنــوان 
کارشــناس حقوقی در یکــی از مراکز 
دولتــی مشــغول بــوده و دور دنیــا 
را هــم گشــته اســت. جوان ترهــای 
کهریــزک بــه بابامنصــور »بابــای 
خوشتیپ« می گویند و اگر توصیه و 
نصیحتی پدرانه بکند حرفش را زمین 
نمی اندازنــد. بابامنصــور می گویــد: 
»بیکاری و خمودگی آدم را افســرده 
می کند. پیــر و جوان باید وقتشــان را 
طوری بگذرانند که احساس ناتوانی 

و بیهودگی به سراغشان نیاید« 

رابعه تیموریگزارش
روزنامه نگار

عددخبر

 تجربه 
 سالخوردگان

 را دریابیم
همه جا وقتــی می خواهند از ســالمندان 
تصویری ارائــه دهند، پیرمــردی با عصا و 
کاله شاپو یا پیرزنی خمیده را نشان می دهند 
که پیری و ناتوانــی را تداعی می کند. البته 
در گروه سنی ســالمندی، آدم هایی با این 
مشخصات هم دیده می شــوند، اما ویژگی 
همه سالمندان فرتوت بودن و ناتوانی نیست 
و اگر چنین اتفاقی بیفتد، علتش این است 
که جامعه ما بــرای توانمندســازی افراد 
سالمند مناسب نیست. توانمندسازی اتفاقی 
نیست که یکباره بیفتد و باید بسترهای الزم 
برای یک زندگی ســالم را برای سالمندان 
فراهم کنیم تا از بودن در کنــار خانواده و 
جامعه لذت ببرند. اگــر این موضوع تحقق 
پیدا کند، توانمندســازی ســالمندان هم 
اتفاق می افتد، اما چگونه می توان بستر الزم 
برای زندگی سالم سالمندان را فراهم کرد؟ 
زمینه این امر پیش بینی بیمه های درمانی 
و امکان غربالگری پزشکی مناسب است تا 
سالمت جسمی ســالمند حفظ شود. برای 
بهداشــت و ســالمت روان این گروه سنی 
هم باید اوقات فراغت آنها به شیوه مناسبی 
پر شــود و زمینه اشــتغال مولد سالمندان 
را فراهم کنیم؛ بــدون اینکه در زمینه های 
اشــتغال نســل جوان محدودیت به وجود 
آوریــم. یکی از آثــار سیاســتگذاری های 
نادرســت در حوزه اشــتغال این است که 
معموالً آدم ها را در مقابل هم قرار می دهیم؛ 
مثال سالمند را بازنشسته می کنیم تا برای 
جوانان فرصت شغلی ایجاد شود. اگر جوان 
فرصت شــغلی ندارد، علــت آن را باید در 
عوامل دیگری جست وجو کنیم؛ نه اینکه به 
بهانه اشتغال زایی جوانان، جامعه را از وجود 

سالمندان محروم کنیم.
در کشــوری مانند ژاپن و در بســیاری از 
کشــورهای اروپایی کــه زمینه های الزم 
برای آموزش جوانان ایجاد شــده، بسیاری 
از مدیران کالن در سنین سالمندی هستند. 
این روش کامال اشــتباه اســت که با شعار 
جوانگرایی، به جوانی که تجربه کسب نکرده 
مسئولیتی بسپاریم که فرصت آزمون و خطا 
برایش فراهم شود. به عنوان یک کارشناس 
معتقدم عملیاتی کردن این شعار زمینه ای 
ایجاد می کند که سالمندان ما منزوی شوند؛ 
درحالی که اگر قصد داریم به جوانان فرصت 
تجربه و پخته شــدن دهیم باید به شــیوه 

صحیح و اصولی این امر محقق شود.
 هر جامعه ای با شور و سرمایه اجتماعی خود 
زنده است، بخشــی از سرمایه اجتماعی هر 
جامعه سالمندان آن هستند و در کشورهای 
مختلف این ســرمایه اجتماعی را در جهت 
پویایی جامعــه به کار می گیرنــد؛ مثال در 
آفریقا 26میلیــون کودک یتیــم که پدر 
و مادرشــان را بر اثر ابتال به ایدز از دســت 
داده اند، توسط پدربزرگ ها و مادربزرگ ها 
نگهداری می شــوند؛ درحالی کــه در یک 
کشــور فقیر آفریقایی اگر می خواســتند 
برای نگهــداری این کودکان پرورشــگاه و 
شیرخوارگاه ایجاد کنند، سرمایه اقتصادی 
عظیمی نیاز بود. این فرهنگ در کشــور ما 
هم وجود دارد و بســیاری از والدین ایرانی 
در نگهداری کودکان از سالمندان خانواده 
کمک می گیرند، اما این فرهنگ خانوادگی 
در ســطح جامعه به خوبی استفاده نشده و 

مغفول مانده است.
بسیاری از نویســندگان و محققان کشور 
اکنون در سنین ســالمندی به سر می برند 
و اگر بتوانیم زمینه ای را فراهم کنیم که در 
فضای علمی شاگرد پرورش دهند و دانش 
خود را به نســل بعد منتقل کنند، هم این 
سرمایه اجتماعی را از دست نداده ایم و هم 

به رشد جوانان جامعه کمک کرده ایم.
این موضوع باید در فرهنگ عمومی جامعه 
نهادینه شود که توجه و سرمایه گذاری برای 
سالمندان و معلوالن یک کار خیریه نیست، 
بلکه یک کار اجتماعی سرمایه محور است. 
ما اگر به توسعه کشورمان عالقه مند باشیم 
باید برای گروه سالمندان و معلوالن شرایط 
زیست مفید و بانشاط را ایجاد کنیم. اگر ما 
به سالمندان رسیدگی نکنیم، اگر مراقبت 
و سالمتشــان را پایش و حفظ نکنیم، هر 
سالمند می تواند 2یا 3نفر را از بازار کار دور 
کند، ساعات غیبت کارمندان را افزایش دهد 
یا در بهــره وری و تمرکز نیروی کار اختالل 
ایجاد کند. مگر کارمندی که نگران حال پدر 
یا مادر بیمارش است می تواند در محیط کار 
به شکل مفیدی وظایف خود را انجام دهد؟

نکتــه ای کــه نبایــد فراموش کنیــم این 
است که برای ایجاد زیســت سالم سالمند 
به زیرســاخت های مناســب نیــاز داریم. 
این زیرســاخت ها جوانــب مختلفی مانند 
آماده ســازی  معابر شــهری برای استفاده 
سالمندان تا بحث بهداشت، سالمت، مسکن، 
اوقات فراغت و... را دربرمی گیرد. براســاس 
این نیازها و هدف ها در سال های اخیر »سند 
ملی ســالمندان« تدوین و ابالغ شده که در 
آن به صورت جامع به نیازهــا، ظرفیت ها و 
محدودیت های جامعه ســالمندان کشــور 
پرداخته شــده و اگر این ســند به مرحله 
عملیاتی برســد، می تواند پیرشدن جامعه 
ایرانی را از یک بحران و تهدید اجتماعی به 

فرصتی طالیی تبدیل کند.

حسین نحوی نژادیادداشت
متخصص طب سالمندی

1750
تخت

ظرفیت پذیرش 
آسایشگاه خیریه 

کهریزک است و حدود 
هزار تخت در اختیار 
مددجویان سالمند 

آسایشگاه است.

100
بانوی معلول در 

آسایشگاه کهریزک 
زندگی می کنند.

 100
نفر

از معلوالن آسایشگاه، 
مبتالیان به فاز پیشرفته 

بیماری  ام اس هستند.

 900
نفر

تعداد کادر استخدامی 
آسایشگاه کهریزک 

است که به مددجویان 
سالمند و معلول 

خدمات رسانی می کنند.

 900
فرد نیکوکار

در خدمات رسانی و 
نگهداری مددجویان 
به صورت رایگان و 

داوطلبانه با کارکنان 
مجموعه همکاری 

می کنند.

 25
پزشک 

عمومی و متخصص 
در حوزه درمان به 

مددجویان آسایشگاه 
خدمات ارائه می کنند.

 3000
نیکوکار به صورت نقدی 
و غیرنقدی به آسایشگاه 
کهریزک کمک می کنند.
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مطالبات دانشجویان نمی داند و بر این باور است که با 
کاهش دخالت مسئوالن در روند انتخاب موضوعات 
می توان مطالبات را بررســی کرد: »ممکن اســت 
دانشــجویان در قالب اعتراض یا شعار مطالبات را به 
زبان می آورند. باید آن را در محیطی مناسب و در قالب 
مناظره با دیدگاه های مختلف بررسی کرد تا طیف های 
مختلف دانشــجویی بتوانند حرف خــود را بزنند و 
درصورت لزوم هیجانات خود را نیز بروز دهند بدون 
اینکه به دانشگاه یا جامعه تنشی وارد کنند.« این فعال 
اسبق دانشجویی به گره دیگری که سبب شده است 
کرسی های آزاداندیشی نتوانند به اهداف خود دست 
پیدا کنند، اشــاره می کند و حرفش را اینطور ادامه 
می دهد: »هیچ دلیلی وجود ندارد که در کرسی های 
آزاداندیشی حتما از چهره  های سیاسی یا کنشگران 
شناخته شده دعوت شود تا بتوان کرسی آزاداندیشی 
برگزار کــرد. دعوت از چنین افــرادی می تواند پای 
منافع حزبی و سیاسی را به این موضوع باز کند و اصل 
مطالبات دانشجویان با ورود این جریان ها به حاشیه 
رانده شود. به نظر می رسد دانشجویان خود بهترین 
میهمانان و مجریان برگزاری کرسی های آزاداندیشی 

هستند؛ چراکه به حدی از بلوغ سیاسی و اجتماعی 
رسیده اند که نیازی به قیم های سیاسی برای برگزاری 

چنین جلساتی ندارند.« 

احیای کرسی آزاد اندیشی با هدف تضارب آرا 
محیط هــای دانشــجویی در برخــی مــوارد بــا 
مطالبه گری های بعضا تند و تیزی همراه است. از این 
رو، آنگونه که در مانیفست کرسی های آزاداندیشی در 
نامه 2دهه قبل رهبری به آن تأکید شده است، یکی 
 از شئون کرسی های آزاد اندیشی »پاسخ  به  سؤاالت  
و شــبهات « و »نقد و مناظره« اســت. کرسی هایی 
که اگر از ابتدا به آن توجه می شــد، شــاهد انبوهی 
ســؤال، ابهام و نقدهای بی پاسخ از سوی جوانانی که 
در معرض تهاجم نرم دشمن قرار دارند، در دانشگاه ها 
نمی بودیم. مسئله ای که اگر به آن توجه کافی شود، 
می  تواند زمینه ساز نقد درون گفتمانی با هدف تبیین 
افکار دانشــجویان و اصالح رویه های غلط از ســوی 
مســئوالن شــود؛ اقدامی که به نظر می رسد وزارت 
علوم در دولت سیزدهم با درک خأل نبود کرسی های 
آزاداندیشــی تالش دارد با احیای آن »مطالبه گری 

دانشجویان« را در مسیر واقعی خود قرار دهد. مدیرکل 
دفتر سیاســتگذاری فرهنگــی و اجتماعی وزارت 
علوم در این باره به همشــهری می گوید: »بسترهای 
گفت وگو و تضارب آرا میان دانشــجویان با یکدیگر، 
استادان و مســئوالن در حوزه های مختلف در انواع 
مختلف آن با فراز و فرودهایی روبه رو بوده است. نیاز 
است برخی از استادان دانشــگاه ها و نخبگان که در 
سطح کشور قدرت جریان سازی فکری دارند را دعوت 
کرده و به آنان جهت عرصه های گفتمانی میدان داده 
شود.« محمدمهدی ذوالفقارزاده معتقد است احیای 
کرسی های آزاداندیشــی به تحقق این هدف کمک 
شــایانی می کند و از برنامه ریزی وزارت علوم برای 
احیای آن در دانشــگاه ها خبر می دهد: »طرفدار آن 
هستیم که در دانشــگاه ها دیدگاه های مختلف بیان 
شود، اما دانشــگاه در عین آنکه مرجع آزاداندیشی 
است، مرجع ارائه روایت صحیح نیز است. در این راستا 
تا پایان فصل پاییز در هر دانشگاه 3کرسی آزاداندیشی 
برگزار می شود تا عالوه بر بیان دیدگاه های دانشجویان 
در مسائل مختلف، مسئوالن دانشگاه ارتباط بیشتری 

با بدنه دانشجویی و ذائقه آنان برقرار کنند.«

کرسی های آزاد اندیشی مقابل تجمع های ساختارشکن 
 کرسی های آزاداندیشی بعد از 2دهه از نامه تاریخی رهبر معظم انقالب درباره آن با چه چالش هایی روبه رو ست؟

استدالل و مطالعه، الزمه کرسی های 
آزاد اندیشی 

بحث آزاد اندیشــی بحث امروز و دیروز نیست و یکی از الزاماتی 
اســت که می تواند دانشگاه  را به پیشــرفت و تعالی سوق دهد. 
از ســوی دیگر، ســکوی اصلی اندیشه ورزی و رشــد دانشگاه 
نظریه پردازی اســت که متخصصان علوم اجتماعی و انســانی 
باید به آن بیشــتر بپردازند. در موضوع آزاد اندیشــی مســئله 
اندیشه محور بودن دانشگاه ها و شکل دادن دانشگاه در این بستر 
در منظومه فکری رهبر انقالب مورد تأکید بوده است. به عبارت 
دیگر، دانشــگاه باید به محل و بســتری برای گفت وگو و طرح 
سؤاالت اساسی و رسیدن به پاســخ های مستدل و مکانی برای 
حق طلبی تبدیل شــود. برگزاری کرســی های آزاد اندیشی در 
دانشگاه مقدمه اســت چرا که هدف از آزاداندیشی این است که 
چند دانشجو بنشــینند و با هم درباره موضوعی که به نظرشان 
مهم اســت، به دور از سیاســت زدگی و روزمرگی حرف بزنند و 
با یکدیگر تضارب آرا داشته باشــند. ادعای انقالب اسالمی این 
است که باورها و تفکرش بحق است و در مقام استدالل، منطق و 
درعرصه فکری دست پر را دارد. طبعا با چنین ظرفیتی، اندیشه 
مجموعه جریان اسالم گرا و حق طلب در دانشگاه ابایی در مواجهه 
با تفکرات مختلف ندارد. بر اساس همین باور است که اگر احساس 
می کنیم باورها و اندیشه های ما بحق است، نباید از نقد شدن و 
نقد کردن اندیشه ای که داریم، در کرسی های آزاداندیشی نگران 
باشیم به این شرط که در شــناخت باور و اندیشه خود فرصت و 
مطالعه دقیق و کافی داشته باشیم تا در تراز نقد و بررسی بتوانیم 
به خوبی از اندیشــه  ای که داریم، دفاع کنیم. اکنون شــاهد آن 
هستیم که افراد دچار باورهای غلطی می شوند اما برای افزایش 
سطح معرفت شناخت خود درباره ابهام یا سؤالی که دارند، نیازی 
به مطالعه و توانمند کردن خود نمی بینند. این موضوع سبب شده 
است دانشــگاه های ما و نیروهای فکری فعال در آن دچار رکود 
شوند. در کرسی های آزاداندیشی درست عکس این رویه وجود 
دارد. افراد به دلیل اینکه باید دانش و توانمندی خود را مقابل تفکر 
دیگران محک بزنند و از اندیشه خود دفاع کنند، ناگزیر از افزایش 
شناخت از مسئله، مطالعه بیشتر و تحقق درباره موضوع می شوند. 
اتفاقی که اصل و اساس شکل گیری کرســی های آزاداندیشی 
است؛ چراکه در بستر گفت وگو اســت که می توانیم نگاه و تفکر 
خود را به دیگران منتقل کنیم. از ســوی دیگر، شــاهد برخی 
نگاه های امنیتی به موضوعات کرسی های آزاد اندیشی هستیم 
که نمی گویم تأثیر منفی در روند برگزاری کرسی ها نداشته است 
اما، کسی نمی تواند مانع گفت  وگوی دو نفره یا چند نفره چند جوان 
در محیط دانشگاه شود. کرسی آزاد اندیشی از همین جمع های 
چندنفره قابل شکل گیری است به این شرط که تابوشکنی شود و 
به جای محتوای ضعیف و جست وجو شده در فضای وب، مطالبی 
به دور ازجوسازی سیاسی ارائه شود تا کرسی آزاد اندیشی به آنچه 

برایش هدفگذاری شده است، برسد.
*مدیر سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 

یادداشت خبر کوتاه

مسئله دشمنان، حجاب نیست 
خطیب موقت نمازجمعه تهران گفــت: حوادث روزهای اخیر 
راه را برای کسب تجربه ای تعیین کننده و ارتقای جایگاه ملت 
ایران و جوانان ایران به ملتی تصرف ناشدنی هموار خواهد کرد، 
دشمنان اسالم بدانند راه را برای افزایش اعتبار سیاسی ایران 
هموار کرده اند.سید محمدحســن ابوترابی فرد در خطبه های 
نماز عبادی سیاسی جمعه تهران افزود: حوادثی که این روزها 
شــاهد آن بودیم بدون تردید برای یک نظام سیاســی پویا، 
مقتدر، کارآمد که در اندیشه فهم چالش های امنیتی، سیاسی 
و اقتصادی پیش روی خود اســت، راهی بــرای خلق قدرت 
برای ملت ایران است.وی فرهنگ، مذهب و هویت ملی را رمز 
همبستگی دانست و گفت: اتاق های 
نظریه پــرداز ســرویس های 
اطالعاتی پنتاگون این ارکان 
و عناصر اصلی وحدت ملی را 
هدف قــرار دادند.مردم بدانند 
مسئله، مسئله حجاب نیست 
مسئله همبستگی و وحدت ملی 
ماست، مســئله فروپاشی نظم 

اجتماعی است./ ایرنا 

نماز جمعه

بهمن ماه سال81، اعضای انجمن 

گزارش
اهل قلم به دیــدار رهبر معظم 
انقالب می رونــد. در این دیدار، 
رهبری مطالبه ای را از نخبگان، اندیشــمندان و 
صاحبان فکر و اندیشه برای برگزاری کرسی های 
آزاداندیشی مطرح می کنند. بعد از این دیدار، اهل 
قلم از این ایده استقبال و رهبری نیز در نامه ای 
مفصل بر ضرورت اجرای کرسی های آزاداندیشی 
تأکید می  کنند؛ نامه ای که بسیاری آن را مانیفست 
و نقشه راهی برای آزاداندیشی نامیدند. موضوعی 
که گرچه طرح آن با استقبال روبه رو شد، اما این 
کرسی ها که می بایســت در همه شئون علمی، 
فرهنگی، سیاســی و اقتصــادی و با محوریت 
دانشــگاه ها و با هدف »بالندگی جامعه« برگزار 
می شد، آنطور که انتظار می رفت عملیاتی نشد و به 
محاق فراموشی سپرده شده است. در این گزارش 
به اهمیت کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها و 

چالش های پیش روی آن پرداخته ایم.

گره های کور در کرسی های آزاداندیشی
برای برگزاری کرسی های آزاد اندیشی موانع متعددی 
وجود دارد، اما عمده ترین مانع این است که هنوز نگاه 
درستی به مفهوم آزاداندیشی وجود ندارد. بسیاری 
تصور می کنند مفهوم آزاداندیشی به نوعی با مفاهیمی 
مانند ساختارشکنی، رادیکالیسم و مانند آن تطابق 
دارد. مفاهیمی که مخاطب کرسی های آزاداندیشی 
را به ســمت موضوعات و برنامه هایــی می برد که 
آورده خاصی برای صنف، جنــاح، گروه و یا مدیریت 
خاص داشته باشد درصورتی که این نگاه با ماهیت 
آکادمیک که دانشــگاه دارد، در تضاد اســت. فعال 
سابق دانشجویی نگاه سیاســت زده به کرسی های 
دانشــجویی را آفت ایده راه اندازی آن از بدو تاسیس 
تاکنون می داند و به همشهری می گوید این کرسی ها 
خصوصا در زمینه مطالبه گری دانشجویی باید خود را 
از این آفت در امان نگه دارند: »نباید اینطور تصور شود 
که کرسی های آزاداندیشی صرفا در اختیار یک گروه 
یا جریان سیاسی اســت یا مدیریت آن برعهده یک 
نگرش دانشجویی باشد، بلکه در برپایی کرسی های 
آزاداندیشی باید همه سلیقه های دانشجویی بتوانند 
مشــارکت کنند و بدون لکنت زبان حــرف خود را 
براساس منطق، استدالل و حفظ اخالق و حرمت ها 
بیان کنند.« کامران شیرازی موضوعاتی که تاکنون در 
کرسی های آزاداندیشی انتخاب شده اند را پاسخگوی 

مهدی عباسی مهر*

آزادی اغلب دانشجویان بازداشتی
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: براساس گزارشی 
که به کمیســیون داده شده است، بیشتر دانشــجویان بازداشتی 
آزاد شــده اند و تنها عده کمی برای بررســی بیشــتر در بازداشت 
به سرمی برند. به گزارش ایرنا، مهدی اسماعیلی با بیان اینکه فضای 
دانشگاه ها آرام است و دانشجویان در کالس ها حضور می یابند، افزود: 
اکثر قریب به اتفاق دانشجویان ما، دلبسته نظام هستند و فکر و ذکر 
آنها مسائل آموزشی و پژوهشی و تالش برای پیشرفت کشور است. 

ادعای کاخ سفید درباره برجام
هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید 
احتمال احیای فوری توافق هسته ای با ایران را رد کرد. به گزارش 
ایســنا، جان کربی درجمع خبرنگاران گفت: اینطور نیست که 
نخواهیم اجرای مجدد برجام را ببینیم. مــا خواهان احیای آن 
هستیم، اما در موقعیتی قرار نداریم که چنین رویدادی در آینده ای 
نزدیک اتفاق بیفتد. وی با تکرار ادعاهای گذشته، ادامه داد: اکنون 
ایرانیان با درخواست های غیرمنطقی بازگشته اند که خیلی از آنها 

ارتباطی به خود توافق ندارد.
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درحالی کــه خبرهــا از قطــع 
قریب الوقوع اینترنــت ماهواره ای 
ایالن ماســک در اوکراین حکایت 
دارد، ســازمان فضایی ایران درصــدد برنامه ریزی 
برای راه اندازی اینترنت ماهواره ای اســت. اگرچه 
ایالن ماسک اعالم کرده که اســتارلینک، دیگر از 
عهده هزینه های ارائه اینترنت ماهواره ای به اوکراین 
برنمی آید، اما در توییتی به این موضوع اشــاره کرد 
که چندین ترمینال اینترنت ماهواره ای استارلینک 
در ایران فعال شــده است. از ســوی دیگر، شرکت 
آمازون به عنوان یکی از رقبای سرسخت استارلینک 
اخیرا از پرتاب نخستین نمونه ماهواره های اینترنتی 
خود به فضا در اوایل ســال 2023خبر داده است. 
رئیس ســازمان فضایی ایران هم به تازگی گفته از 
شکل گیری شــرکت های دانش بنیان فعال در این 
حوزه حمایت کنیم. به این ترتیب به نظر می رســد 
که در آینده ای نه چندان دور، شکل ارائه اینترنت به 
کاربران و ساختارهای فنی این تکنولوژی تغییر کند.

برنامه ریزی ایران
رئیس ســازمان فضایــی ایران ســاخت منظومه 
ماهواره ای در ایــران را نیازمند یــک برنامه مدون 
می داند. حسن ساالریه در گفت وگو با رسانه ها درباره 
این برنامه می گوید: »از شــکل گیری شرکت های 
دانش بنیان فعــال در این حوزه حمایــت کنیم تا 
به مرور زمان به یک کنسرســیوم تبدیل و سازنده 
ماهواره های مخابراتــی کوچک)تا 300 کیلوگرم( 
شــوند.« او گام نخســت را طراحی و ساخت یک 
منظومه مخابراتی متشــکل از ریزماهواره ها اعالم 
می کند و ادامه می دهد: »این منظومه برای کارهای 
باند باریــک و اینترنت اشــیا مورد اســتفاده قرار 
می گیــرد. منظومه های ریزماهــواره ای کوچک و 
زیر ۵0 کیلوگرم اســت و بخش خصوصی به راحتی 
می تواند آن را بسازد.  معاون وزیر ارتباطات با اشاره به 
اینکه در این خصوص مطالعات امکان سنجی زیادی 
انجام گرفته و امیدواریم شــرکت های دانش بنیان 
در این بخش بــا جدیت به کار خــود ادامه بدهند، 
می گوید: »منظومه ریز ماهواره، برنامه ای است که 

ما در افق کوتاه مدت خود قرار داده ایم.«
به گفته ساالریه »ســازمان فضایی تا پایان ۱۴0۱ 
آگهی ثبت نام شرکت های دانش بنیان برای حضور 
در مناقصه و پلتفرمی را که باید برای این کار ساخته 

شود، اعالم می کند«.

 برنامه بلندمدت
 رئیس سازمان فضایی ایران شناسایی شرکت ها و 
توانمند کردن آنها را پیش زمینه حرکت به سمت 
گام اصلی می داند. ساالریه ســاخت ماهواره برای 
ارائه خدمات پهن باند را گام اصلی عنوان می کند و 
می گوید: »این اتفاق منجر به ارائه اینترنت می شود، 
یعنی همان کاری که منظومه ماهواره ای استارلینک 
توانایی انجام آن را دارد.«  او با تأکید بر اینکه ساخت 
منظومه ماهواره ای در کشــور ما به صورت انفرادی 
جلو نخواهد رفت، ادامه می دهد: »برای رسیدن به 
این هدف باید برای ارتفاعات مختلف چند صد و چند 
هزار ماهواره در زمان کوتاه به مدار مورد نظر پرتاب 
شوند.« با این حال، معاون وزیر ارتباطات دسترسی 
به این ســرویس را در کوتاه مدت ممکن نمی داند و 
می گوید: »اگر اکنون پرسیده شود در آینده نزدیک 

و صرفاً با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی می توان 
منظومه ماهواره ای ساخت، پاسخم منفی است. در 
اهداف این چنینی باید کنسرسیوم بین المللی شکل 
بگیرد. نقشه راه ما این است که ایران همراه با چند 
کشور عالقه مند دیگر که با آنها رایزنی کرده ایم، برای 

ساخت منظومه ماهواره ای همراه شوند.«
به گفته ســاالریه »با تشــکیل این کنسرســیوم 
یک پلتفــرم را به صورت مشــترک طراحی و آن را 
به منظومه تبدیل خواهیم کرد. شــکل گیری این 
منظومه می تواند رقیبی برای منظومه استارلینک 

باشد«.
 

اینترنت ماهواره ای اوکراین در کما
به گزارش همشهری، مدتی است که ماهواره های 
استارلینک در درگیری هاي اوکراین نقش آفرینی 

می کنند و ایالن ماسک، مدیرعامل  اسپیس ایکس 
تبلیغات زیــادی در این رابطه کرده اســت. با این 
حال، سی ان ان به تازگی از نامه ای خبر داده است 
که محتوای آن درخواست از پنتاگون برای تامین 
مالی استارلینک در اوکراین است. درواقع شرکت 
اســپیس ایکس به پنتاگون هشدار داده که ممکن 
اســت کمک مالی خود به اوکراین را متوقف کند، 
مگر اینکه ارتش آمریکا هر مــاه ده ها میلیون دالر 
به آنها کمک کند. در این نامه از پنتاگون خواسته 
شــده تا بودجه دولت اوکراین و استفاده نظامی از 
استارلینک که گفته شده بیش از ۱20میلیون دالر 
برای بقیه سال خواهد بود و ممکن است برای ۱2ماه 
آینده نزدیک به ۴00میلیون دالر هزینه داشــته 

باشد را به عهده بگیرد.
یکی از مدیران اســپیس ایکس در این نامه نوشته: 
»ما در موقعیتی نیســتیم که بتوانیم ترمینال های 
بیشــتری را به اوکراین اهدا کنیم یا ترمینال های 
موجود را برای مدت نامحدودی تامین مالی کنیم.«

 این در حالی اســت که پس از رفع برخی تحریم ها 
از سوی وزارتخانه خزانه داری آمریکا، ایالن ماسک 
در جواب توییت یکی از کاربران گفته است که چند 
ترمینال اینترنت ماهواره ای اســتارلینک در ایران 

وجود دارد. 

رقابتدرزمیناینترنتماهوارهای
اینترنت ماهواره ای این روزها خبرساز است و وزارت ارتباطات هم اعالم کرده می خواهد به یک بازیگر در این حوزه تبدیل شود

پیوند سلول مغز انسان به موش 
برای درمان بیماری های مغزی

سرگیو پاســکا، متخصص علوم اعصاب در دانشگاه استنفورد، با 
رهبری یک تیم تحقیقاتی موفق شدند نورون های انسانی را در مغز 
موش های تازه متولد شده بکارند. به گزارش بیزنس اینسایدر، این 
روش ممکن است راه را برای اکتشافات مهم در مطالعه اختالالت 
روانی و عصبی هموار کند. به گفته پاسکا، دانشمندان موفق شدند 
سلول  های عصبی یا نورون  های زنده انسان را به هم متصل کنند 
تا سلول های مغزی موش  ها، تقویت شــود. تحقیقات آنها روش 
جدیدی برای انجام آزمایش هایي اســت که بــدون این روش 
تهاجمی یا حتی غیرممکن بود. پاسکا، مدیر بخش مغز و اعصاب 
دانشگاه استنفورد می گوید: ما اکنون می توانیم رشد مغز سالم و 
همچنین اختالالت مغزی که ریشه در رشد آنها دارد را با جزئیات 
بی سابقه ای، بدون نیاز به برداشتن بافت مغز انسان مطالعه کنیم. 
همچنین می توانیم از این پلتفرم جدید برای آزمایش داروهای 
جدید و ژن درمانی برای اختالالت عصبی-روانی استفاده کنیم. 
این تحقیقات پیشــرفته در مطالعه  ای که اخیرا در مجله نیچر 

منتشر شده مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است.

پیش از این مطالعه ای مشابه این تحقیق برای نخستین بار در 
سال20۱۵ گزارش شد. در آن مطالعه، سلول  های پوست انسان 
ابتدا به سلول  های بنیادی تبدیل شدند و سپس تحت شرایط 
کنترل شده در ظروف آزمایشگاهی، این سلول ها به چندین نوع 
سلول مغزی مشتق و تکثیر شده و ارگانوئیدهایی شبیه قشر مغز 
را تشکیل دادند. این تیم اکنون ارگانوئیدها را به مغز موش های 
جوان منتقل کرده و آنها را در محل دقیق مغز قرار داده اند تا رشد 
آنها را به طور مؤثرتر بررسی کنند. طبق گفته پاسکا، سلول های 
موش خیلی زود به بافت انسان پیوستند و ارگانوئیدهای کاشته  
شده انسانی زنده مانده و رشد کردند. پاسکا و همکارانش برای 
سنجش ظرفیت ارگانوئیدهای پیوندی، از سندرم تیموتی)یک 
بیماری ژنتیک نادر که به شدت با اتیسم و   صرع مرتبط است( 
اســتفاده کردند. آنها یک ارگانوئید تولید شــده از سلول های 
پوستی بیمار مبتال به سندرم تیموتی را به یک مغز موش پیوند 
زدند. پاسکا گفت: بعد از گذشت ۵ تا 6 ماه، محققان تفاوت های 
مشــخصی را بین فعالیت الکتریکی دوطرف مشاهده کردند. 
عالوه بر این، دانشمندان همچنین نشان دادند که نورون  های 

انسانی می توانند با ورودی حواس موش  ها فعال شوند.

 ابهام در نشانه های وجود آب
 در مریخ 

اخترشناسان دانشگاه کورنل، به این نتیجه رسیدند که به احتمال 
زیاد بازتاب های درخشان زیر سطح قطب جنوبی مریخ، مربوط 
به الیه های زمین شناسی اســت تا مایعی مانند آب. به گزارش 
سایتک دیلی، دان اللیچ، پژوهشگر و اخترشناس گفت: »روی 
زمین، انعکاس  های درخشان اغلب نشانه ای از وجود آب است، اما 
در مریخ، نظر غالب این بود که برای تشکیل دریاچه های مشابه، 
هوا باید خیلی سرد باشد. با این حال این سؤال که بازتاب های 
درخشانی در مریخ وجود دارد همچنان برجای خود باقی است 
و نیاز به توضیح دارد. اللیچ شبیه سازی هایی را با ۴ماده اتمسفر، 
یخ آب، یخ دی اکسیدکربن و بازالت انجام داد. شبیه سازی  با سه 
الیه )دو الیه CO2  که توسط یک الیه یخ غبارآلود از هم جدا 
شده اند( بازتاب هایی ایجاد کردند که به اندازه مشاهدات واقعی 
از مریخ، درخشان بوده اند. این مدل ها نشان دادند که ضخامت 
الیه ها و فاصله آنها تأثیر بیشــتری بر قدرت بازتاب نسبت به 
ترکیب الیه ها دارد. اللیچ پس از انجــام این آزمایش به همراه 
همکارانش گفت: ما نشــان داده ایم که می توان انعکاس های 

روشن را بدون وجود آب هم ایجاد کرد.

دادگاهی در برزیل جریمه ای ۱۹میلیون 
دالری بــرای اپــل تعییــن کــرده و بــه اين 
شــرکت دســتور داده همــراه آیفــون، 
شــارژر نیــز بفروشــد. ایــن شــکایت از 
ســوی گروهــی از مصرف کننــدگان و 
مالیات دهنــدگان برزیلــی ثبــت شــده 
بود کــه معتقدند این شــرکت بــا فروش 
محصوالت پرچمــدار خود بدون شــارژر 
اقدامــی سوءاســتفاده جویانه انجــام 

می دهد.

 ۱۹ 
میلیون دالر

کشــت جلبک هــای دریایــی در مــزارع 
زمینــی می توانــد نیازهــای تغذیــه ای 
آینده جهــان را تامین کــرده و به پایداری 
محیط زیســت نیز کمک کند. براساس 
نتایج مطالعه جدیدی، چنین روش هایی 
می تواند تا سال2050، نیاز تغذیه بیش 
از ۱0میلیــارد نفــر را در جهــان بــرآورده 
ســازد. میکروارگانیســم های طبیعــی 
کربن خــوار می تواننــد در آینــده نقــش 
مهمی را در تولید غــذا و بهبود وضعیت 

 محیط زیستی برعهده داشته باشند.

 ۱0 
میلیارد نفر

فضا

عدد خبر

دانش

فناوری

آمازون، رقیب استارلینک
درحالی که مردم شــرکت آمازون را به عنوان بزرگ ترین خرده فروشــی دنیا می شناسند، حاال 
این شــرکت اعالم کرده نمونه های اولیه دو ماهواره با نام های Kuipersat و Kuipersat، در 
اوایل ســال 2023با موشــک Vulcan Centaur وارد مدار خواهند شــد. زمانی که آمازون 
اعالم کرده، از برنامه ریزی قبلی این شرکت عقب تر اســت. این شرکت سال گذشته اعالم کرده 
 بود که نمونه های اولیه را در 3ماهه چهارم سال 2022با کمک موشــک دیگری از شرکتی با نام

 ABL Space Systems به فضا پرتاب خواهد کرد. با این حال، درصورتی که پرتاب آمازون با 
موفقیت انجام شود، تبدیل به رقیب جدی ماهواره های استارلینک خواهد شد.

مکث
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مدیریت شــهری تهران به دنبال 

گزارش
کاهــش زمان فرایندهــای صدور 
پروانه ساخت وســاز اســت و این 
مســئله عده ای از کارشناســان حــوزه معماری و 
شهرسازی را نگران کرده که چنین روندی منجر به 
کمرنگ شــدن بحــث دقــت در طراحــی نمای 
ساختمان ها شــود. کم توجهی به کیفیت و زیبایی 
نمای بناها هم، قطع به یقین به آشفتگی و بی نظمی 
نمای شــهر تهران دامــن خواهد زد. بــه گزارش 
همشهری، این در حالی اســت که شهرداری اعالم 
می کند از یکسو کمیته های نما در مناطق 22گانه 
شــهرداری در پی اصالح مصوبه طراحی، پایش و 
اجرای نماهای شــهر جدی تر از گذشــته نماهای 
ساختمان های در حال احداث را بررسی می کنند و از 
سوی دیگر مسابقات ســاالنه ای در حوزه معماری 
برای این منظور برگزار خواهند کرد تا انگیزه برای 

انتخاب و نماهای بهتر، باال رود.

بازار کمتر بناهای شبیه به هم
یک مهندس معمار با اشــاره بــه ناهماهنگی های 
موجود در نمــای شــهر می گوید: »ســازندگان 
ساختمان ها برای فروش آنها نیاز به محرک دارند. 
نمای تکراری ســاختمان بر فروش آن تأثیر منفی 
می گذارد و به همین دلیل بعضی سازندگان تالش 
می کنند با اســتفاده از مصالــح و طرح های جدید 
احتمال فروش را بیشتر کنند.« اما سؤال اینجاست 
که طرح های جدید بر روان شهروندان و زیبایی شهر 

تأثیر منفی می گذارد یا خیر؟
بیژن وزیری در این رابطــه می گوید: »امکانات هر 
ساختمان و نحوه طراحی داخلی آن اهمیت زیادی 
دارد. همچنین باید به نوع سازه توجه کرد اما در بازار 
مسکن ما ساختمان های شبیه به هم که با یک نوع 
مصالح ساخته شده است مشتری کمتری دارد. تقریبا 
مشابه بازار خودرو که در آن خریداران به شکل بدنه 

بیشتر از توان فنی و موتور توجه می کنند.«
او می افزاید: »در معماری شهر های ما می توان تنوع 
نما را از اواخر سال های 40مشاهده کرد که پول نفت 
به ساخت وساز سرعت بخشید ولی اکنون ناهماهنگی 
و نبود تناسب را در خیابان ها می بینیم. برای حل این 
مشکل نباید به سراغ قوانین سختگیرانه رفت؛ زیرا 
نتایج اعمال زور و اجبار کامال قابل مشــاهده است. 
باید به فرهنگسازی پرداخت تا بر تقاضای خریداران 

تأثیر بگذارد.«

هنوز پای سلیقه در میان است
براساس قوانین شهری، نمای هر ساختمان بخشی از 
پروانه ساخت آن است و تصویر پیش بینی شده برای 
آن باید در پرونده موجود باشد. کمیته نما که در هر 
منطقه از مناطق 22گانه شهرداری تهران تشکیل 
می شود این نما را بررسی می کند و درصورت تأیید 
سازنده می تواند کار خود را شروع کند. یک مهندس 
ســاختمان در این باره اظهار می کند: »شهرداری 
تهران کمیته نمــا دارد و تمام نما های شــهری در 
مناطق باید از آن تأییدیه بگیرند. اگر ساختمان بلند 
مرتبه یا وسیع باشد باید در کمیته نمای شهرداری 
تهران بررســی  شــود که اعضای آن کارشناسان 
دانشگاه و نمایندگانی از معاونت شهرسازی هستند.« 
کریم چنگیــزی می افزاید: »در مناطــق، قوانین و 
استاندارد های ساختمان ها بررسی می شود و نقشه ها 
و طرح های باالدستی وجود دارد اما باز هم موضوع 
سلیقه در آن تأثیرگذار است. شاید بتوان گفت تمایل 
سازندگان و شهروندان به یک نمای خاص می تواند 
بر تصمیم گیری ها و استاندارد ها تأثیر بگذارد. وقتی 
مناطق نوساز و مناطق قدیمی تر را مقایسه می کنید 
به این تفاوت ها پی می برید.« او با اشاره به اینکه در 
اسکلت ساختمان مقیاس ها تعیین کننده هستند 
اما در نمای ساختمان، سلیقه تأثیر بیشتری دارد، 
می گوید: »سازندگان بنا های کمتر از 5طبقه، کمتر 

از خدمات شرکت های متخصص ساخت و طراحی 
نما استفاده می کنند.« حمیدرضا فاضلی، مهندس 
معمار هم پراکندگی نمای ساختمان ها در تهران را 
زیاد می داند اما در عین حال معتقد است اینکه نما 
حتما باید ایرانی و بومی باشد، چندان درست نیست 
و می تواند خسته کننده باشد؛ »اگر قرار باشد در همه 
ساختمان ها نما آجر کار شود خسته کننده می شود. 
درست این است که بگوییم ترکیب و تناسب را در 
نما رعایت کنید. کپی کاری و شبیه هم شدن هم به 
اندازه طرح های غیربومی خطرناک است. در حقیقت 
نما باید از نظر مواد و مصالح متفاوت بوده اما در اصل 

همخون و همخوان باشد.«
بنابراین سؤال اینجاست که با وجود تالش ها برای 
کاهش زمان صدور پروانه، آیا چنین نکات کارشناسی 
مدنظر قرار می گیرد یا خیر؟ حامد سلیمی، سرپرست 
اداره کل معماری و ســاختمان شــهرداری تهران 
می گوید: »ما امســال اصالحیه »مصوبه طراحی، 
پایش و اجرای نماهای شهر تهران« را ابالغ کردیم 
که هدفش ارتقاي کیفی فعالیت کمیته های نماست. 
با توجه به ضرورت هماهنگی پالن و نمای ساختمان 
و تســریع در روند صدور پروانه، امــکان بارگذاری 
تمامی مــدارک مرتبط از ابتدای تشــکیل پرونده 
در ســامانه برای طراحان میســر خواهد شد که به 
افزایش طراحی و کیفیت کمک می کند.« سلیمی 

با بیان اینکه برگزاری مسابقات ساالنه معماری در 
مناطق، جزئی از وظایف ایــن اداره کل در مصوبه 
جدید اســت، می گوید: »بر این اســاس، مسابقات 
ساالنه معماری در مناطق مختلف از طریق تشکیل 
کارگروه تخصصی، متشــکل از اعضــای منتخب 
کمیته های نمای مناطق برگزار خواهد شــد.«  او 
درخصوص نقش اداره کل معماری و ساختمان در 
کاهش زمان صدور پروانه نیز توضیح می دهد: »نمای 
ساختمان هایی که در مجاورت معابر با عرض کمتر از 
۱0 متر در مناطق ۷ تا ۱۱ و ۱۳ تا 20 یا بناهای عادی 
در مجاورت معابر کمتر از ۱2 متر در مناطق یک تا ۶، 
2۱ و 22 شهرداری تهران قرار دارند، از آنجایی که 
جزو نماهای با درجه تأثیرگذاری کمتر محســوب 
می شوند، درصورت اســتفاده از مجموعه نماهای 
منتخب، الزامی برای بررسی نقشه نما در کمیته های 
نما ندارند و بدین ترتیب یک مرحله از مراحل صدور 

پروانه ساخت آنها کسر می شود.« 
سلیمی یکی دیگر از تفاوت های اصالحیه مصوبه با 
مصوبه پیشین را توجه به موضوع حفاظت از میراث 
فرهنگی عنوان می کند که براســاس آن، نماینده 
میراث فرهنگــی در بافت تاریخــی حصار ناصری 
به کمیته نما ملحق شده اســت. به گفته او نماهای 
منتخب دست طراحان را نمی بندد تا از یکنواخت 

شدن یک  محدوده جلوگیری شود.

نمای ساختمان در کمیته انضباطی
مدیریت شهری تهران برای طراحی منظم تر و باکیفیت تر نمای ساختمان های جدید، مصوبه جدیدی را به اجرا درآورده است

دریافت سریع تر پروانه با انتخاب 
نماهای منتخب

مهدی عباسی
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی

در کمیتــه نمــا مصوبــه ای داریم که 
شهرداری موظف اســت مجموعه ای از 
نما های منتخب را در سامانه های شهرسازی خود بارگذاری 
کند تا شهروندانی که می خواهند از مجموعه نماهای منتخب 
استفاده کنند، در مدت زمان کمتری مراحل کار را طی کنند 

و در نتیجه پروانه ساخت را زودتر و ساده تر دریافت کنند.
از طرف دیگر کمیته نما هم می تواند با استفاده از این روش 
به صورت همزمان به پرونده های بیشــتری رسیدگی کند. 
فرایند بررســی نما فقط پارامتریک نیست بلکه یک فرایند 
منضبط است. در این زمینه ابتدا شهرداری باید گذرها را به 
اصلی و فرعی تقسیم کند تا جزئیات هر نمای منتخب توسط 
کمیته نما بررسی و نحوه الحاق آن از معبر مورد ارزیابی قرار 
بگیرد. الزاماتی هم وجود دارد ماننــد اینکه الگو های ایرانی 
اسالمی، در آن رعایت شده باشــد. اینها ضوابطی است که 
به عنوان معیار های طراحی نما مشــخص است. همچنین 

مسائلی مانند مصرف انرژی در اولویت قرار دارد.

نماکاران وابسته به قوانین شهرداری
بهنام یاوری

 کارشناس معماری
اکنون نماکاران رویکرد خود را وابسته به قوانین شهرداری 
می دانند زیرا این قوانین، نوع مصالــح را تعیین می کند. در 
کمیته های نمای مناطق ترکیبات و مصالــح، روش اجرا و 
در بعضی موارد نورپردازی هم مورد بررســی قرار می گیرد. 
بنابراین متقاضی ســاخت، باید تصویر و نقشه نهایی که به 
ِرندر معروف اســت را تحویل  دهد و اگر نورپردازی زیادی 
داشته باشد، گاهی اوقات باید تصویر رایانه ای از شکل نما در 
شــب را هم ضمیمه کند. پس اکنون در رابطه با نمای بناها 

دقت بیشتری می شود.

سیدمهدی هدایت
سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران

فــاز نخســت کارخانــه نــوآوری و صنایــع 
خالق شهری در محل کارخانه سیمان ری 
در آبان مــاه افتتاح می شــود و به محض 
اینکه فــاز اول مجموعــه بــه بهره برداری 
برسد، ادامه کار را پیگیری خواهیم کرد. 
کارخانــه ســیمان ری نخســتین کارخانه 
سیمان کشور با خط تولید ۱۰۰تنی بوده 
اســت. کاربــری اصلــی ایــن پــروژه مــوزه 

صنعت سیمان است.

نقل قول خبر

عدد خبر

نگاه

مدیــر بافــت و بناهــای تاریخــی از اجرای 
طرح های موضعی در ۴۴۰هکتار حصار 
ناصری و ۲هــزار هکتار حصــار صفوی با 
هــدف احیــای محله هــای واقــع در مرکز 
تهران خبر داد. نیمــا نیازمند گفت: »با 
توجه به ظرفیت فوق العاده تاریخی همه 
نقــاط تهــران، بیشــتر اســتعداد بافت و 
بناهای تاریخی در محدوده حصار صفوی 

و ناصری تهران واقع شده است.«

2440
هکتار

کمیسیون نامگذاری و تغییر نام معابر و 
اماکن عمومی شهر تهران در پانزدهمین 
جلســه خود نامگــذاری ۱۵معبر شــهری 
بــه نــام شــهدای واالمقــام و مفاخــر را به 
تصویب رساند. در این جلسه ۱۷عنوان 
نامگــذاری جدیــد بــرای معابــر شــهری 
مطرح شــد که از ایــن تعداد ۲پیشــنهاد 
به منظور بررسی بیشتر به مناطق ارجاع 
داده شــد. از مجمــوع نامگذاری هــا یک 
مورد به یکی از مفاخر پزشکی، یک مورد 
به یک بانوی شهیده و یک مورد به مادر 
3شهید و ۱۲مورد شــهدای دفاع مقدس 

اختصاص یافته است.

 ۱۵
معبر

زهرا جلیلوند
مدیــرکل برنامه ریزی و توســعه معاونت 

فنی و عمرانی شهرداری تهران
با توجــه به وجود شــیب تهــران از شــمال 
بــه جنــوب، ســطوح نفوذناپذیــر و وجــود 
۷روددره در اطــراف پایتخــت کــه البتــه از 
امتیازات شهر تهران محسوب می شود، 
احتمال وقــوع ســیالب در این کالنشــهر 
محتمل است. اکنون در شهر تهران بیش 
از ۵۰۰کیلومتــر شــبکه آب های ســطحی 
وجود دارد و این از میران خطر کم می کند. 
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هزار راه نرفته برای سرگرمی آپارتمانی
گاهی با کمی خالقیت و وقت گذاشــتن می توان 
بازی هایی یافت و ساخت تا در فضای آپارتمان هم 
بی آنکه مزاحمتی برای همسایه ها ایجاد شود به 

نیاز کودکان به بازی و هیجان و نشاط پاسخ داد.
 با استفاده از چسب پهن مسیر تعادلی روی زمین 
بکشــید و از کودکتان بخواهید با راه رفتن روی 
چسب، تعادل خود را حفظ کند. برای هیجان دادن 
به این بازی می توانید توپ کوچکی را داخل یک 
قاشق بگذارید و از فرزندتان بخواهید مراقب باشد 

در طول مسیر توپ از روی آن نیفتد.
 با استفاده از سبد، تور بسکتبال درست کنید و از 
توپ های کوچک رنگی و یا جوراب های گلوله شده 
به عنوان توپ استفاده  کرده و بسکتبال بازی کنید. 
 اگر کودک نوپا دارید چند سبد روی زمین بگذارید و 
روی هر کدام کاغذ رنگی بچسبانید و توپ های رنگی 
در اختیارش بگذارید تا هر توپ را در سبد هم رنگش 

بیندازد، همزمان نام رنگ ها را به زبان بیاورید.
 با اســتفاده از بالش ها و مبل ها و صندلی های خانه 
می توانید یک قلعه بسازید و ساعت ها در آن بازی کنید 
و هر وقت خسته شدید یک جنگ بالشی اساسی راه 
بیندازید و حسابی کیف کنید. جنگ را با کاغذ باطله 

و روزنامه های گلوله شده هم می توانید راه  بیندازید.
   می توانید یک قطار، کشتی یا هواپیمای خیالی 
داشته باشید. به جاهای مختلف خانه سفر کنید و 
به این ترتیب مفاهیمی مثل جهت های جغرافیایی، 
کشورهای همسایه، اقلیم های آب و هوایی مختلف 
و... را به آنها آموزش دهیــد. مثال حمام می تواند 
استوا باشــد و آشــپزخانه قطب؛ پس وقتی به 
آشپزخانه سفر می کنید لباس گرم بپوشید و در 

استوا آب بازی کنید تا خنک شوید.
 یکی از عکس های خانوادگی تان را در ابعادی نسبتا 
بزرگ چاپ کنید و سپس آن را در قطعات نه چندان 
کوچک برش بزنید و هر تکــه اش را در جایی از خانه 
پنهان کنید. به این ترتیب جست وجویی جذاب و مفرح 
برای یافتن گنج خانوادگی آغاز می شود. می توان بسته 
به سن فرزندان راهنمایی ها، معماها و سرگرمی هایی 

هم به این جست وجوی بی نظیر درنظر گرفت.
 بالش ها و کوســن ها را روی زمین بگذارید و از 
کودکان بخواهید خودشان را از این سوی رودخانه 
به آن سوی آن برســانند بی آنکه در آب بیفتند. 
بنابراین باید با حرکت هــای تعادلی روی بالش ها 
و کوسن ها بپرند. نگران نباشــید به این ترتیب 

همسایه ها هم از بپر بپر بچه ها اذیت نمی شوند.
 هرچه تشک و پتو و بالش در خانه دارید به وسط 
خانه بیاورید و یک ترامپولین خانگی و پرهیجان 
بسازید و اجازه دهید بچه ها هرقدر که دوست دارند 

روی آن بپرند و کیف کنند.

مکث

غذاهای لذیذ و خوشمزه با مرغ 
با مرغ می توان غذاهای متنوعی 
درست کرد. غذاهایی خوشمزه 
و نه چندان سخت که باب میل 
همه اعضای خانواده مخصوصا 
کودکان است. 2  نوع از این غذاها 

را در زیر آموزش داده ایم.

کوفته مرغ
چرخ کرده مرغ ۳۰۰ گرم، پیاز 2عدد، زرشک ۳ قاشق غذاخوری، ترخون 
خشک یا سبزی معطر دلخواه، آلو خورشی۳-۴ عدد ، نمک، فلفل، پاپریکا، 
پودرسیر، آویشــن، زردچوبه، زعفران، رب گوجه1/5قاشق غداخوری 

سرخالی، پودرنان یا سوخاری 2 قاشق غذاخوری، آرد، سیب زمینی
ابتدا چرخ کرده مرغ را در ظرف مناســبی می ریزیم. به ترتیب پیاز 
آب گرفته، ترخون خشک یا تازه یا سبزی معطر دلخواه، پودرنان، 
نمک، فلفل سیاه، پاپریکا و آویشن را اضافه می کنیم و مواد را ورز 
می دهیم تا یکدست شود. از مواد به اندازه کوچک تر از گردو برداشته 
و قلقلی می کنیم و سپس در آرد غلتانده و در روغن سرخ می کنیم. 
در این فاصله در قابلمه ای جداگانه پیاز خرد شــده را با زردچوبه و 
رب تفت می دهیم تا رنگ رب باز شود.ســپس چند عدد آلو اضافه 
می کنیم. زرشک را با کمی شکر تفت داده و زعفران را با کمی آب 
مخلوط کرده و هر دو را به مواد اضافه می کنیم تا ســس غذا آماده 
شود. قلقلی های مرغ سرخ شده را به سس اضافه کرده و یک ساعت 
روی شعله مالیم قرار می دهیم تا کاماًل جا بیفتد. روی شعله مالیم 
یکساعت مي گذ اریم تا کامال جا بیفتد. سیب زمینی سرخ کرده و 

برنج همراه این غذا بسیار خوشمزه خواهد بود.

کروکت مرغ

سینه مرغ پخته شده 2عدد، پیاز متوسط 2عدد، تخم مرغ 2عدد، پودر 
سوخاری 2فنجان، جعفری خرد شده یک فنجان، سس سفید یک دوم 

فنجان، نمک و فلفل به مقدار الزم
 اســتخوان های ســینه مرغ را گرفته و آن را چرخ می کنیم. ســپس 
جعفری خرد شده، سس ســفید، نمک و فلفل را به آن اضافه می کنیم 
و مایه کروکت را خوب ورز می دهیم. از مایــه به اندازه یک عدد پرتقال 
متوسط برمی داریم و ابتدا در پودر ســوخاری و سپس در تخم مرغ زده 
شده می غلتانیم. سپس به خمیر شــکل می دهیم و آن را در روغن داغ 
سرخ می کنیم. کروکت های سرخ شده را در دیس چیده و اطراف آن را 
با سبزیجات پخته تزئین می کنیم. برای سرو این غذا از سس قارچ هم 

می توان استفاده کرد.

قدم یازدهم
داستان کتاب »قدم یازدهم« 
از جایی شــروع می شود که 
یک شــیر بزرگ، در قفس 
باغ وحش یک شــهر شلوغ، 
یک بچه  کوچک کوچک به 
دنیا می  آورد. شــیر کوچولو 
بزرگ و بزرگ تر می شــود. 
از اول تا آخــر قفس او فقط 

10قدم است و شیر کوچولو هم یاد می گیرد که فقط 
10قدم بردارد. چون بعد از 10 قدم ســرش به میله 
می خورد و دنگ صدا می کند و درد می گیرد. یک روز 
به طور اتفاقی نگهبان فراموش می کند در را ببندد. 
الی در باز می ماند و... . سوسن طاقدیس، نویسنده 
کتاب کــودک و نوجوان، برای نوشــتن کتاب قدم 
یازدهم برنده  جایزه کتاب سال شد. علیرضا گلدوزیان 
این کتاب را تصویرگری کرده و کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان آن را منتشر کرده است.

افزایش انرژی صبحگاهی
متابولیســم به مجموعه فرایندهایی در بدن گفته می شود 
که انرژی دریافتی از مــواد غذایی را به نیــروی الزم برای 
عملکردهای مختلف تبدیل می کند. رعایت برخی توصیه ها 
می تواند متابولیسم بدن را تســریع کرده و موجب افزایش 
سطح سالمت شــود. برخی از این ترفندها را که مخصوص 
صبحگاه هســتند مرور می کنیم. نوشــیدن یک لیوان آب 
ولرم همراه با کمی آبلیمو، عملکرد گــوارش را بهتر کرده و 
موجب پاکسازی بدن می شود. می توانید کمی عسل هم به 
آن اضافه کنید. تخم مرغ نیز موجب تسریع متابولیسم شده و 
بخش مهمی از ریزمغذی های مورد نیاز را تامین می کند. در 
کاهش وزن تأثیر داشته و اسیدهای چرب آن برای سیستم 
قلب و عروق مفید است. مصرف آن همراه دیگر خوراکی ها، 
 سیرکننده است. سیب و گالبی نیز موجب تسریع متابولیسم 
شده و کلســترول خون را تنظیم می کنند، احساس سیری 
ایجاد کرده و موجب کاهش چربی های مقاوم بدن می شوند. 
بهتر است در زمان صبحانه همراه موادی چون عسل،  گردو، 
کشمش، جو دوســر و ... مصرف شوند. نوشیدن یک فنجان 
کوچک قهوه نیز تأثیر زیادی در تسریع متابولیسم داشته و 
به دلیل تجزیه سلول های چربی در کاهش وزن نیز مؤثر است.

ترفند

راهنما

حیاطی به وسعت خالقیت و تخیلتنور گرم
محدودیت های فیزیکی در آپارتمان نباید مانع بروز تحرک و هیجان در کودکان شود

مدت ها بود از تعریف خاطرات دوران کودکی ام برای فرزندانم پرهیز می کردم؛ به خصوص بخش بازی هایی که در حیاط خانه مان 
می کردیم چون با آه و حسرت و گاه شکایت آنها که چرا ما حیاط شخصی و حوض و باغچه و تاب نداریم مواجه می شدم و دلم 
برایشان می سوخت. مدتی قبل که به روستا سفر کردیم و مهمان خانه ای حیاط دار و حوض دار و باغچه دار شدیم، نفس راحتی 
کشیدم . آن چند روزی که در روستا بودیم، بچه های همیشه نیازمند به کارتون من، حتی یک بار هم سراغ تلویزیون و موبایل را نگرفتند و از 

صبح تا وقتی جان در بدن داشتند در حیاط دنبال انواع گیاهان و جانوران و آب بازی در حوض بودند.

گزارش

در دهه های اخیر همگام با قد کشــیدن آپارتمان های قد و نیم قد و به 
تاریخ پیوستن خانه های حیاط دار به خصوص در کالنشهرها، تکنولوژی 
هم رشــد قابل توجهی داشــته و انوع کنســول ها و دیوایس ها و ابزار 
استفاده از رسانه های تصویری هر روز بیشتر در دسترس کودکان قرار 
می گیرد. همین امر سبب شده کودکان بیشتر از اینکه به جست وخیز 
بپردازند،ساعت ها سرگرم بازی هایی باشند که نه تنها مانع حرکت شان 
می شود، بلکه آنها را به سمت گوشه گیری هم سوق می دهد. در این میان 
وقتی چاره ای جز پذیرش خانه های کوچک و بی حیاط نداریم، شــاید 
بتوانیم راه هایی بیابیم و بســازیم تا فرزندان مان را از رکود و سکون به 
حرکت و نشاط دعوت کنیم بی آنکه باعث اذیت و آزار همسایگان باشند.

بپر بپر ممنوع
در آپارتمان هایی که دیوارهایــی به ضخامت یک وجب  دارند و صدای 
نفس کشیدن افراد هم در خانه همسایه ها شنیده می شود،  بازی کردن 
بچه ها معضلی برای خانواده ها شده است. با وجود این ذات کودکی، بازی 
کردن است و نمی توان مانع از بازی بچه ها شد، پس باید به دنبال راهی 

جدید برای پاسخ به این نیاز اساسی بود.
عده ای از متخصصان روابط والدین و کودکان می گویند وقتی کودک 
شــروع به حرکت های خارج از کنترل می کند یعنی نتوانسته انرژی 

جنبشــی بی پایان خود را کنترل کند و همین امر آن ها را عصبانی و 
پرخاشــگر می کند. پس بهترین راهکار برای والدین این اســت که با 
پخش موزیک کودک را به جست وخیز و حرکات ورزشی تشویق کنند.

قانون تعیین کنید
کودکان در بیشتر بازی هایشان، سر وصدا راه می اندازند و ممکن است 
سر و صدایی که برای ما به عنوان والدین لذتبخش است، برای همسایه ها 
به هر علتی آزاردهنده باشد، اما با مدیریت زمان می توان کاری کرد تا 
هم همسایه ها در زمان بازی بچه ها اذیت نشوند و هم کودکان از بازی 
خود لذت ببرند. مثال می توان با بچه ها تمرین کرد که در ساعت هایی 
مثل حوالی ظهر یا اواخر شــب که زمان اســتراحت همسایه هاست، 
بازی های پرسر و صدا انجام ندهند. یا مثال  اگر ساختمان، حیاط مشاع 
دارد، می توان با همسایه ها هماهنگ کرد و ساعاتی از روز را برای بازی و 

استفاده بچه ها از حیاط یا پارکینگ ساختمان اختصاص داد.
همچنین می توان با متولیان مسجد محل صحبت کرد و از آنها خواست 
در ســاعاتی از روز فضای شبســتان را در اختیار کودکان بگذارند تا با 
نظارت یک یا چند بزرگ تر در محیطی امن و ایمن بدون مزاحمت برای 
همسایه ها بازی های هیجانی و پرتحرک داشته باشند و با فضای روحانی 

مسجد هم انس بگیرند.

آزاده حبیبی تنها؛ روزنامه نگار
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سیدمحمد فخارگزارش
روزنامهنگار

راه حل چيست؟
گزارش سازمان جهانی هواشناسی نشان می دهد ایران جزو 
کشورهایی است که به دلیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی 
در سال۲۰۲۵ با بحران شــدید آب مواجه می شود و در 
سال۲۰۴۰ به نهایت حد بحران شدید آب می رسد. گزارش 
سازمان زمین شناسی کشور نیز نشان می دهد هم اکنون 
منابع آبــی از نظر کمیت، کیفیت و برداشــت بی رویه از 
دشــت ها در وضعیت فوق بحرانی قرار دارد. منابع آبي 
کشور نیز شرایط بســیار ناپایداری دارند و آبخوان ها در 
حال شورشــدن و رو به اتمام هستند. در چنین شرایطی 
تنها راه حل ممکن،  پرهیز از برداشــت بی رویه منابع آبی 
کشور است. همچنین مدیریت مصرف آب با اولویت تامین 
آب شرب، پرهیز از کشت محصوالت پرآب بر به خصوص 
در حوضه های آبریزی که با کاهش شدید حجم ذخایر آب 
مواجه شده اند، اتخاذ تدابیر الزم برای سازگاری با اقلیم در 
راستای سند سازگاری با اقلیم، آگاهی رسانی و توجه مردم 
به کم آبی راه هایی است که می تواند به کشور در سال های 

پیش رو کمک کند.

مکث

ایراندوازدهمینکشوردارایتنشهایآبیسراسریجهاندر
سال2۰۴۰خواهدبود.تنشیکه2سالاستدربرخیاستانهای
کشــوربهصورتمحدودوطیزمانهایکوتاهشــروعشــدهو
پیشبینیهانشانمیدهدتا18ســالدیگربهاوجخودخواهد
رسید.هفتهپیشعباسعلینوبخت،معاونوزیرجهادکشاورزی
نیزدراینبارههشــداردادهبودکه»ایرانازجملهکشــورهای
دنیاستکهتاسال2۰۴۰بابحرانشدیدخشکسالیوتنشآبی

مواجهمیشود.«
رونــدتغییراقلیــمموجبشــدهبارشهادرماههــایکمیاز
ســالرخدهندوآنطورکهپیشبینیهانشــانمیدهدســال
آبیپیشرونیزبایدبدینمنوالباشــد.بهگــزارشمرکزملی
خشکسالیقراراســتبارشهایجدیازهفتهســومآباندر
کشورآغازشودواینیعنیبارشهایپاییزیدیرهنگامخواهند
بودکهاینمیتواندخطربروزســیلدرماههایپایانیســالو
بهار1۴۰2راافزایشدهدوخســارتهایجدیبــهباغداران

واردکند.

سابقه خشکسالی در ایران
ازسال1376تغییراقلیمدرایرانشروعشدونخستیناثراتخود
راباخشکسالیدراستانهاینیمهخشــککشورنشانداد.در
ادامهاینرویهسال1381نخستینطرحانتقالآبازسرچشمه
زایندهرودبهاستانیزدآغازشدوازسال83نخستینگزارشها
دربارهکاهشچشمگیرسطحآبدریاچهارومیهمنتشرشد.روند
خشکیتاالبهامونازسال85آغازشدواینچرخهطی15سال
چنانسرعتگرفتکهامروزهامونبهطورکاملودریاچهارومیه
تا95درصدخشکشدهاستوهیچامیدیبهاحیايآنهانیست.
اماتاالبهاودریاچههاتنهابخشیازچرخهخشکسالیراتشکیل

میدهند.

فهرست کشورهای تنش های آبی 
مؤسســهمنابعجهان)WRI(چندیپیشفهرستکشورهای
تحتتأثیــرتنشهایآبیدرســال2۰۴۰رامنتشــرکردهکه
کشورهایبحرین،کویت،قطر،ســنمارینو،سنگاپور،اماراتو
فلسطینهماکنونباالترینریسکتنشآبیرادرجهاندارند.
پسازآنعربستان،عمان،لبنان،قرقیزستانوایرانقراردارند
کهتنشهایآبیدرآنهابهصورتمحدودشــروعشدهوپساز
آناردن،لیبی،یمن،مقدونیه،آذربایجان،مراکش،قزاقســتان
وعراقهســتندکه2۰کشــوردارایتنشآبیتاســال2۰۴۰

خواهندبود.

سال کم بارشی بود
3هفتهپیشپروندهســالآبی1۴۰1-1۴۰۰درحالیبستهشدکه
بارشهایآنباکاهشحدود2۴درصدینسبتبهدورهبلندمدت
همراهشدهویکســالکمبارشدیگربرایایرانرقمزد.آمارهای
وزارتنیرونشانمیدهدسالآبیاخیرسالکمبارشیبرایکشورمان
بودهکهسبباستمرارخشکسالیدرکشورمیشود.براساسآمارهای
مرکزملیپایشوهشدارخشکسالیازابتدایمهر1۴۰۰کهسالآبی

آغازشدتاانتهایشهریور1۴۰1درمجموع18۰.۴میلیمتربارشدر
کشوررخدادهاست.اینمیزانبارشدرمقایسهبادورهبلندمدتکه
237.1میلیمتربارندگیثبتشــده،23.9میلیمترکاهشداشته
است.درسالآبیاخیرمیزانبارشهابهرقم19.7میلیمتررسیده
کهدرمقایسهبادورهبلندمدتکهمیزانبارشها11.5میلیمتربوده
بارشد71.3میلیمتریهمراهشدهاست.ازسوییبروزپدیدهمونسان
درتابستانامسالیکیازعواملیاستکهافزایشبارشهارانسبت
بهدورهبلندمدترقمزدامابههرحالبهعلتناگهانیبودنخسارات
سنگینیبهبرخیاستانهایکشورواردکردوبارندگیهایامسالبا
وجودآنکهنسبتبهپارسال3۰درصدرشدداشتهامانسبتبهشرایط
نرمال18درصدکاهشنشــانمیدهد.برایناساساکنونسدها
۴1درصدپرشدهاند،درحالیکهباید5۰درصدپرشدگیداشتهباشند

کهاینکاهشناشیازشرایطخشکسالیاست.

افق 1۴۲۰ ایران
براســاسگزارشمرکزپژوهشهایمجلس،درسال1۴2۰سرانه
آبایرانبافرض1۰6میلیوننفرجمعیتبه976مترمکعببهازای
هرنفرمیرسد.درعینحالبراساساستانداردهایجهانیبحران
آبیدرشرایطیشکلمیگیردکهســهمهرنفرازمنابعآبکمتر
ازهزارمترمکعبباشد.بدینترتیبدراینسالاجرایجیرهبندی
آبقطعیاستودسترسیبهآبشــرببهسختیممکنخواهد
شد.ازسوییبهدلیلروندتغییراتاقلیمی،میزانمنابعآبایراناز
12۰۰مترمکعبفعلیباافت3۰۰مترمکعبیدرسال1۴2۰مواجه

خواهدشد.

تشدید خشکسالی در سال آبی جدید
ناظرانپیشبینیمیکنند18سالتاجیرهبندیآبیسراسریدرکشورفرصتداریمواگرمنابعآبیدرستمدیریتنشود،اینپیشبینیمحققمیشود

تصویب آیین نامه »کاهش مصرف 
کیسه های پالستیکی« در دولت

هیأتوزیراندرراستایحفظسالمتجامعهبرابراثراتسوءناشی
ازرهاسازیکیسههایپالستیکیســبکوزندرمحیطزیست
وتولیدریزپالســتیکدرطبیعت،»آییننامــهکاهشمصرف

کیسههایپالستیکی«راتصویبکرد.
بهگزارشایرنا،هیأتوزیراندرجلســهروزچهارشنبهخوددر
راستایحفظســالمتجامعهبرابراثراتسوءناشیازرهاسازی
کیسههایپالستیکیسبکوزندرمحیطزیستوهمچنینتولید
میکروپلیمرها)ریزپالستیک(درطبیعتوباهدفکمکبهتوسعه
پایداروکاهشاثراتزیستمحیطیپالستیکهابرمبنایاقتصاد
چرخشی)توسعهبازیافت(واقتصادزیستی)توسعهپالستیکهای
زیســتتخریبپذیر(،»آییننامــهکاهشمصرفکیســههای
پالستیکی«راتصویبکرد.برایناساسوبهموجبماده۴قانون
مدیریتپســماندها،وزارتصنعت،معدنوتجارتمکلفاست
ترتیبیاتخاذکندتاتولیدکنندگانکیســههایپالســتیکیبا
ضخامتکمتــراز25میکرون،ازتاریخابــالغاینآییننامهطی
یکبرنامه5ساله،ســاالنه2۰درصدازظرفیتتولیدیخودرابا
کیسههایسازگاربامحیطزیستیازیستتخریبپذیرجایگزین
کنند.وجوههزینهشدهبرایاینمحل،جزءهزینههایقابلقبول
مالیاتیتولیدکنندگانمربوطهمحاسبهخواهدشد.همچنیندر
اجرایماده۴قانونمدیریتپســماندها،وزارتصنعت،معدنو
تجارتباهمکاریوزارتکشورموظفندحسبمورد،درراستای
کاهشتولیدپســماندومحدودکردنتولیــد،توزیعومصرف
کیسههایپالســتیکیحداکثرظرف3ماهازتاریختصویباین
آییننامه،شــیوهنامههایمربوطهرابالحاظمــواردذیل،تهیهو

اجراکنند:
ممنوعیتتوزیعرایگانکیسههایپالستیکی

ممنوعیتتوزیعکیسههایپالستیکینازکباضخامتکمتر
از25میکرون

ممنوعیتتوزیعکیسههایپالستیکینازکباضخامتکمتراز
6۰میکروندرفروشگاههایزنجیرهای

استفادهازسیاستهایتشویقیبرایاستفادهمجددمشتریاناز
اقالمسازگاربامحیطزیست

منظورکردنامتیازاتیرویکارتعضویتفروشگاههایبزرگو
زنجیرهایدرصورتعدمدریافتکیسهپالستیکی

الزامتولیدکنندگانبهافزایشضخامتکیسههایپالستیکیو
سایراقالمپالستیکیماننددستکشوسفرهیکبارمصرفبهبیش

از25میکرونبهمنظورامکانبازیافتواستفادهمجدد.
همچنینبراساسآییننامهیادشده،بهمنظورکاهشتولیدوانتشار
میکروپالستیکهادرطبیعت،تولیدانواعکیسههایپالستیکی
حاویافزودنیجهتشکستنزنجیرههایپلیمریوتبدیلآن
بهمیکروپلیمرهاکهنفوذپذیریباالییبهمحیطزیستوبهویژه

آبهایزیرزمینیدارند،ممنوعاست.

خبرروز نقلقولخبر

سیدعزت هللا ضرغامی
 وزیر میراث فرهنگی، گردشگری

 و صنایع دستی 
میــراث فرهنگــی مهم تریــن وجــه و ابــزار 
وحــدت در کشــور اســت. بســیاری تــاش 
کردند از طریق میراث باستانی در این زمینه 
فضای دوقطبــی ایجاد کنند. برخی  مــا را از 
تجزیه شدن کشور می ترسانند، درحالی که 
مــا از درون نبایــد خودمــان را تجزیه کنیم. 
ایران متعلق به همه سلیقه هاست و همه 
باید در کنار هم حضور داشــته باشــند و به 

آنها توجه شود.

علی اصغر شالبافیان
معاون گردشگری

در خراســان جنوبی ۱۰۰میلیارد تومان 
پروژه گردشــگری وجود دارد که برخی 
از آنهــا بیــش از ۵۰درصــد پیشــرفت 
فیزیکی دارد و ســهم خراســان جنوبی 
به عنــوان اســتانی کــه دارای آثــار 
ثبــت شــده جهانــی متعــدد اســت از 
گردشگران خارجی باید افزایش یابد. 
برای افزایش مســافران و گردشــگران 
هم باید تولید محتواهای گردشــگری 

داشت.

میــزان آتش ســوزی در جنگل هــا و 
مراتــع اســتان خوزســتان در مقایســه 
بــا ســال قبــل کاهــش یافت. امســال 
۳۰مــورد حریــق در ۱۱9هکتــار جنــگل 
و مرتع اســتان رخ داد. ســال گذشــته 
ایــن رقــم ۷۳فقــره آتش ســوزی در 
وســعت ۶۶۵هکتار بود و ســال99 نیز 
۱۵۴فقره آتش سوزی در 28۰۰هکتار از 
عرصه های طبیعی خوزســتان گزارش 

شد.

56
درصد

در نخســتین هتــل مناسب ســازی 
شــده ایــران بــرای معلــوالن در شــهر 
مشهد به بهره برداری رسید. عملیات 
اجرایی این هتل به همت خیر یزدی، 
محمدرضــا شهســواری و حمایــت 
بهزیســتی از سال9۳ آغاز شــده بود. 
این زائرســرا ۵۷9۰مترمربع مساحت 
دارد و در 9طبقه با ۳۷واحد به همراه 
پارکینگ، رســتوران و بخش اداری به 

بهره برداری رسیده است.
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همدان؛پیشتاز پارک خالقیت کودک 
نخستین پارک مهارت و خالقیت کودکان در کشور 

سال آینده در همدان احداث می شود

شهرداری همدان در مسیر پیوســتن به شهر دوستدار 
کودک برای خــود هدف گذاری هایی انجام داده که یکی 
از آنها طراحی و ساخت پارک مهارت و خالقیت کودکان 
است. این پارک که برای نخستین بار در این شهر ساخته 
می شــود، آخرین مراحل طراحی را می گذراند و به گفته 
معاون شهرسازی و معماری شهردار همدان، سال آینده 
فاز اول آن اجرا خواهد شــد. امیر فتحیان نسب، معتقد 
اســت کودکان برای رشــد خود به   مهارت های خالقانه 
و همنشــینی با عناصر طبیعی نیاز دارنــد؛ مواردی که 
این روزها با گسترش آپارتمان نشــینی کمتر در اختیار 
بچه هاســت و این تجربه منحصربه فــرد را باید در پارک 

مهارت و خالقیت به دست آورد.

یادگیری مبتنی بر ابتکار 
در طراحی پارک همانطور که از نامش پیداست، خالقیت 
اهمیت بسیاری دارد و به کودکان امکان ساخت و ایجاد 

اشکال و چیدمان جدید داده می شود.
یکی از اصولی که در طراحی نخســتین پارک خالقیت و 
مهارت کودکان مورد توجه قرار گرفته، تلفیق معماری و 
طبیعت در ایجاد فضاهایی انعطاف پذیر برای کودک است.
معاون شهرسازی و معماری شهردار همدان به همشهری 
می گوید: در طراحی این پارک که با همکاری با دانشگاه 
بوعلی همدان پیش می رود، فضایی برای ماجراجویی به 
کودکان ترسیم شده اســت تا قوه تجسم و تخیل شان به 
واسطه بازی در این پارک تقویت شــود. فضاهایی مانند 
مازهــا، خانه های درختی، خانه های شــنی، جایی برای 
باالرفتن از بلندی و... موجب رشد استقالل و مهارت های 

کودکان می شود.
امیــر فتحیان نســب با بیــان اینکه فضاهــای طراحی 
شــده در این پارک بر اســاس نیازهای روحی و جسمی 
کودکان ایجاد شــده اســت، می افزاید: کــودکان 3 تا 
6ســاله که برای آموختــن مهارت ها به بــازی با عناصر 
طبیعی مثل آب، باد، خاک و آتــش و همچنین گیاهان 
 و جانوران نیاز دارند، می توانند ایــن مهارت ها را در این

 پارک تجربه کنند.

مناسب سازی پارک های همدان 
معاون خدمات شهری شهردار همدان نیز  درباره اینکه چرا 
شهر همدان پیش قراول طراحی پارک مهارت و خالقیت 
در کشور شده است، به همشهری می گوید: اهمیت بازی 
در دوران کودکی و نقشی که در تقویت روحیه کودکان، 
کاهش اســترس و افزایش قابلیت های فــردی کودکان 
دارد، توجه به محیط های بازی کــودکان را می طلبد. از 
ســوی دیگر، دیدگاه های نوین آموزشی ازجمله آموزش 
خالق، یادگیری بازی محور و یادگیری فرایندی را مبتنی 
بر خالقیت و ابتکار کودک می داند که تحت تأثیر محیط 

فیزیکی و اجتماعی شکل می گیرد.
حامد جلیلوند در ادامه از مناسب ســازی بوســتان های 
شــهر همدان برای کودکان کم توان نیز خبر می دهد و 
معتقد است همه کودکان باید بتوانند از زمین بازی ایمن 

استفاده کنند.

راهبری تسهیل گران در پارک مهارت و خالقیت 
پارک خالقیت و مهارت کودکان در زمینی به مســاحت 
3هکتار ساخته خواهد شد و اینطور که معاون شهرسازی 
و معماری شهردار همدان می گوید، برای فاز نخست این 

پروژه، سال آینده بودجه اختصاص داده می شود.
در پارک خالقیت و مهارت، تسهیل  گرانی حضور خواهند 
داشــت که مراقبت و راهبــری بچه ها را بــدون حضور 

والدین شان بر عهده می گیرند.
همدان به عنوان پایلوت پارک خالقیت و مهارت کودکان 
در کشــور معرفی شــده و به گفته معاون شهرســازی و 
معماری شــهردار همدان، در 3ســال آینده نشان شهر 

دوستدار کودک را نیز دریافت خواهد کرد.
معاون شهرســازی و معماری شهردار همدان پیش بینی 
می کند تا 10سال آینده پیاده روها و مبلمان شهری نیز 
عالوه بر پارک ها، مناسب کودکان طراحی و ساخته شود.

   
این روزها تحرک کودکان به دلیل زندگی در آپارتمان ها 
کم شده اســت و بیشــتر کودکان اوقات فراغت خود را 
بــه تماشــای تلویزیــون یــا بازی هــای کامپیوتری 
 می  گذرانند درحالی که تحرک یکی از ارکان ســالمت و
 رشد آنهاست. اینجاســت که نقش پارک ها و زمین های 
بازی در رشــد ســالم کودکان اهمیت دوچندانی پیدا 
می کند. پارک  هایی که اکنون میزبان کودکان است را باید 
پارک اســباب بازی لقب داد؛ جایی که وسایل بازی برای 

بچه ها دارد و خبری از بروز خالقیت نیست.
پارک مهارت و خالقیت همدان اما قرار است جایی برای   

بازی  های غیرتکراری   کودکان باشد.
 عالوه بر این، مسئوالن شــهرداری همدان در تالشند تا 
با به کارگیری علم روز بتوانند پــارک مهارت و خالقیت 
را به الگویی برای شهرهای دیگر کشــور تبدیل کنند تا 
کودکان هر شــهر به پارک مهارت و خالقیت دسترسی 

داشته باشند.

نقل قول خبر

خبر کوتاه 

نقل قول خبر

پیگیری

تأمین اضطراری آب آشامیدنی 
سیستان  و زاهدان 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان 
گفت: اجــرای پروژه های اضطراری تأمین آب آشــامیدنی 
منطقه سیستان و شهرستان زاهدان از منابع آبی جدید در 
دســتور کار قرار گرفت. به گزارش تسنیم، علیرضا قاسمی 
گفت: این تصمیم به منظور بررسی منابع جدید برای تأمین 
آب شرب منطقه سیستان در شرایط اضطراری پیش بینی 
شده ناشی از عدم آورد رودخانه هیرمند و پیرو جلسه معاونت 
آب و آبفای وزارت نیرو در هفته گذشته برای حل مشکل آب 

این منطقه صورت گرفت.
وی ازجمله طرح های مهم را شــروع عملیــات حفاری چاه 
در منطقه هامون - هیرمند، مطالعات امکان برداشــت آب 
زیرزمینی در شمال غرب دشت سیســتان، منطقه گودال 
جهاد، رودخانه بیدک و ســایر نقاط مســتعد برداشت آب 
عنوان کرد. قاسمی افزود: با توجه به ارائه گزارش کارشناسی 
و تخصصی توســط اعضا، تصمیم بر این شد، همه مسائل و 
پیشنهادهای مطرح شده به صورت یک گزارش کامل آماده و 

به وزارت نیرو برای تصویب و تأمین اعتبار ارسال شود.

لرستان

برداشتبرنجدرخرمآباد

هرسال۶هزارهکتارزمینزراعیدرلرستانزیرکشتبرنج
میرود،درسالجاریبهعلتافتمحسوسمنابعآبی

زیرزمینیوروانابها،برنجکارانبامعضلكمبودآبمواجه
هستند.درمناطقچغلوندی،دورود،خرمآبادوچگنی

برنجكشتمیشود.کارکاشتنشاءبرنجخردادماهآغاز
وبرداشتاینمحصولدراواخرشهریورماهواوایلمهرماه

انجاممیشود.منبع:ایسنا

قراردادســاخت۱۵هزارواحدمســکن
طــرح نخســت گام چارچــوب در
نهضتملیجهشمسکندراستان
فارسبــاحضــوراســتانداروجمعیاز
مســئوالنبهامضارســید.بــهگزارش
بینالملــل امــور و روابطعمومــی
اســتانداریفــارس،محمــدهــادی
ایمانیــه،اســتاندارفــارسگفــت:در
گامنخست،درشیرازوصدراهریک
۵هزارواحد،درفسا3هزارو۵۰۰واحد
ودرنیریز۱۵۰۰واحدساختهمیشود.
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رئیــسکلدادگســتریهرمــزگاناز
احیــای۷۰واحــدتولیدیدریکســال
اخیــرباحمایــتدســتگاهقضاییاین
اســتانخبــرداد.بــهگــزارشایســنا،
مجتبــیقهرمانــیگفــت:بــاتوجــهبه
تمهیداتدستگاهقضاییهماکنون،
نســبتواحدهــایراکــدمســتقردر
شــهرکهاونواحــیصنعتــیبــهکل
اســتان تولیــدیفعــال واحدهــای

هرمزگانفقط۹درصداست.
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کوچ پاییزه عشــایر به قشالق 
)مناطق گرمسیری( طبق تقویم گزارش

از نیمه آبان آغاز می شــود، اما 
شرایط اقلیمی و آب و هوای هر منطقه می تواند 
این تاریخ را تغییر دهد. طبق سرشماری سازمان 
امور عشایری در سال1399، به جز کردستان همه 

استان ها در فصل قشالق میزبان عشایر هستند.
به گزارش همشهری، خوزســتان با 170.499، 
سیستان وبلوچســتان بــا 127.513 و کرمان با 
117.944نفر بیشــترین جمعیت عشــایری را 
در فصل قشــالق دارند. کمترین سهم در فصل 
قشالق هم مربوط به اســتان های یزد با 1.542، 
قم با 1.132 و قزوین با 1.909نفر جمعیت است.

3 استان پیشرو در کوچ 
با وجــود اینکه ســازمان امور عشــایری طبق 
جلسه با ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
تاریخ رسمی کوچ پاییزه امسال را 15آبان اعالم 
کرده اســت، اما عشایر اســتان های چهارمحال 
 و بختیــاری، لرســتان و تهــران کــوچ خود را 

شروع کرده اند.
به گفته مدیر امور عشایر تهران، عشایر این استان 
که حدود 100روز از سال را در مناطق سردسیر 
شــمیرانات، فیروزکوه و دماوند در شمال تهران 
حضور داشتند، کوچ پاییزه خود را از نیمه شهریور 

به سمت مناطق جنوبی استان آغاز کردند.
آنطور که فرشــید ذبیحی تأکید می کند، کوچ 
پاییزه عشــایر تهــران همچنان ادامــه دارد و 
استقرار آنان در نیمه آبان به طور کامل در مناطق 

گرمسیری استان پایان خواهد یافت.
یحیی حسین پور، مدیرکل امور عشایر چهارمحال 
و بختیاری هم توضیح می دهد تا 10مهر حدود 
70درصد جمعیت عشــایر کوچروی این استان 
 از طریــق 5ایــل بزرگ به ســمت خوزســتان

کوچ کرده اند.
هوشــنگ نورمحمدی، مدیرکل امور عشایری 
لرســتان نیز از آغاز کوچ پاییزی 11هزار خانوار 
عشایری در لرستان به سمت مناطق گرمسیری 

خبر می دهد.

2چالش مهم عشایر
معاون توسعه عمران و امور زیربنایی سازمان امور 
عشایر ایران نیز با بیان اینکه هم اکنون جلسات 
کمیته های کوچ در اســتان ها در حال برگزاری 
اســت، به همشــهری می گوید:  15نهاد ذیربط 
ازجمله اورژانس، هالل احمــر، پلیس، راهداری، 
بهداشــت و درمان  در این جلسه ها حضور دارند 
تا در زمان کوچ با توجه به شــرایط و مسیر عبور 
عشــایر نیروهای خود را برای خدمات رســانی 

مستقر کنند.
مهدی میزبان، مهم ترین چالش عشایر را در فصل 
کوچ پیش رو تداوم خشکسالی و کم بارشی عنوان 
می کند و می افزاید:  در اکثر استان ها آبرسانی به 
عشایر به صورت سیار انجام می شود درحالی که اگر 
بارندگی اتفاق افتاده بود، آنها می توانستند بخشی 
از آب مورد نیاز خود و دام هایشان را از چشمه، چاه 

و قنات تامین کنند.
به گفتــه او، تامیــن علوفــه در نتیجــه تداوم 
خشکسالی چالش بعدی عشایر است که موجب 

شده این قشر با مشکالت زیادی مواجه شوند.
میزبان البته با اشاره به اعتبار آبرسانی پایدار که 
در اختیار سازمان امور عشــایر قرار گرفته است، 
تأکید می کند: سازمان امور عشایر آمادگی الزم 
برای تخصیص اعتبار به منظور تامین آب برای هر 
نقطه ای از مناطق عشایری که واجد شرایط الزم 

برای آبرسانی پایدار باشد را دارد.

ذخیره سازی علوفه برای قشالق
معاون توسعه عمران و امور زیربنایی سازمان امور 
عشــایر ایران با بیان اینکه ذخیره علوفه و تامین 

آن برای قشــالق از حدود 5-4مــاه پیش آغاز 
شده اســت، می گوید:  اواخر تیر اعالم کردیم با 
توجه به تداوم خشکســالی تعاونی های عشایری 
براساس نقدینگی و تسهیالت در تدارک تامین 
و ذخیره سازی علوفه مورد نیاز باشند. همچنین 
عشایر در زمان حرکت به سمت قشالق در کنار 
روســتاها و آبادی های طول مسیر مزارع را برای 
پس چر اجاره می کنند و بخشی از نیازشان اینطور 

تامین می شود.
میزبان با تأکید بر اینکه ســازمان امور عشایری 
سال گذشته 850هزار تن علوفه در میان عشایر 
توزیع کرده اســت، تصریح می کند: امسال هم 
پیش بینی و ذخیره ســازی صورت گرفته است و 

دنبال واردات هم هستیم، اما در نهایت امیدواریم 
بارندگی ها طــوری اتفاق بیفتد که بخشــی از 
 نیاز عشــایر به آب و علوفه از چشــمه ها و مراتع

تأمین شود.

ثبت جهانی کوچ
ایران 1.115.041نفر جمعیت عشایری دارد که 
با 251.624خانوار در استان های مختلف زندگی 
می کنند. کوچ عشایر چه در فصل ییالق و چه در 
فصل قشــالق زیبایی های خاص خود را دارد و با 

آیین های متفاوتی همراه است.
با توجه به همین جذابیت ها مسئوالن اردبیل سال 
گذشته اعالم کردند کوچ عشایر مغان که به عنوان 

میراثی ارزشمند و معنوی به ثبت ملی رسیده به 
ثبت جهانی هم خواهد رســید و مستندسازی، 
تحقیق و تدوین اسناد و مدارک الزم در این زمینه 

در حال انجام است.
امســال هم کارشــناس ثبــت میراث فرهنگی 
ناملمــوس و طبیعــی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری 
اعالم کرده است مجموعه کوچ عشایر این استان 
ظرفیت و پتانســیل ثبت جهانی در زمره میراث 
جهانی ناملموس را دارد. به گفته فریده احمدی، 
پرونده آیین ها و رســوم کوچ به عنــوان میراث 
ناملموس در سال97 برای ثبت جهانی ارسال شده 

که فرایند آن زمان بر است.

آغاز کوچ پاییزه عشایر 
تأمین آب و علوفه، 2 چالش مهم عشایر در کوچ پاییزه است

سیستان و بلوچستان

همدان

شهرستان های میزبان سهم از جمعیت استانجمعیت استان 
32.4550.819آذربایجان شرقی
97.2892.916آذربایجان غربی

65.9560.49اردبیل 
5.2730.106اصفهان 

2.2390.086البرز
47.1508.110ایالم

17.7091.57بوشهر 
4.0170.0314تهران 

22.0912.36چهارمحال و بختیاری
63.8998.311خراسان جنوبی
21.2610.3317خراسان رضوی
10.5481.27خراسان شمالی

170.4993.619خوزستان 
2.0730.12زنجان 
13.0951.87سمنان 

127.5134.517سیستان و بلوچستان 
12.6840.228فارس

1.9090.12قزوین 
1.1321.41قم 

--0کردستان 
117.9443.714کرمان 

58.0272.914کرمانشاه 
29.2674.18کهگیلویه وبویراحمد

23.0661.28گلستان 
6.4580.22گیالن 

35.0751.911لرستان 
3.7490.119مازندران 

2.9320.24مرکزی 
7.3430.43هرمزگان 
2.7910.16همدان 

1.5420.12یزد

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اســالمی آذربایجان غربــی عمران

گفــت: بــا توجه بــه تداوم 
فعالیــت در مناطق زلزلــه زده خوی تاکنون 
آواربرداری از 250 واحد دامی و مسکونی به 

پایان رسیده است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، جعفر 
برزگــر با اعــالم اینکه حــدود 1620 واحد 
مســکونی و دامی در زلزله اخیر شهرســتان 
خوی آسیب دیده و نیازمند آواربرداری است، 
اظهار کرد: روند آواربرداری با سرعت در حال 

انجام است.
 وی ادامه داد: البته ســرعت گرفتن عملیات آواربرداری، منوط به همــکاری مردم در جابجایی و

اسباب کشی است.
مدیرکل بنیاد مســکن آذربایجان غربی اضافه کرد: به دلیل معابر کم عرض و مشکالت مربوط به 

اسباب کشی زلزله زدگان، در برخی مناطق آواربرداری به کندی صورت می گیرد.
برزگر با بیان اینکه 67 تیم ارزیاب برای بررسی خسارت وارده به مناطق زلزله زده در خوی حضور 
دارند، افزود: مراحل ارزیابی 2 شهر و 54 روستا به پایان رسیده و بیش از 5500 واحد مورد بررسی 

قرار گرفته است.
زمین لرزه ای به بزرگی 5.4 در مقیاس ریشتر ساعت 03:51 بامداد چهارشنبه 13 مهر، شهرستان 
خوی در شمال غرب استان آذربایجان غربی را لرزاند؛ در این زمین لرزه عالوه بر مصدومیت بیش از 

یک هزار و 100 نفر، چند صد واحد مسکونی و 80 واحد آموزشی نیز آسیب دید.

آواربرداری از ۲۵۰ واحد مسکونی 
در مناطق زلزله زده خوی  
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از نیمه های شهریور بازار شوینده ها 

گزارش
دوباره بــا افزایش قیمت و کمبود 
بعضی از محصوالت مواجه شــده 
است. این در حالی است که ســازمان حمایت و 
انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی هر دو 
صدور مجوز برای افزایش قیمت این محصوالت را 
رد و اعالم کرده انــد هرگونه تغییــر قیمت این 
محصوالت خارج از چارچوب نرخ مصوب تخلف 

است.
به گزارش همشــهری، طــی هفته هــای اخیر 
ســوپرمارکت ها و فروشــگاه های عرضه کننده 
محصوالت شوینده و بهداشتی از افزایش قیمت 
بعضی محصوالت شوینده به ویژه مایع لباسشویی 
دســت کم در 2 برند مطرح خبر داده اند، این در 
حالی است که آخرین نرخ مصوب اعالمی از سوی 
سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار برای شوینده ها 
مربوط به خردادماه بوده و پس از آن مجوزی برای 
تغییر نرخ صادر نشده اســت. به موازات افزایش 
قیمت برخی از اقالم شوینده، مشاهدات میدانی از 
کاهش عرضه بعضی از محصوالت نیز حکایت دارد 
و گفته می شود کارخانه ها تمایلی به افزایش عرضه 
کاال به بازار ندارند. در پی انتشــار گزارش هایی از 
بروز آشفتگی قیمت در بازار شوینده ها، سرپرست 
سازمان حمایت چهارشــنبه هفته گذشته اعالم 
کرد که این ســازمان مجوزی بــرای تغییر نرخ 
شــوینده ها صادر نکرده و فعال نیــز این موضوع 
در دستور کار ســازمان قرار ندارد. رئیس هیأت 
مدیره انجمن صنایع شــوینده نیــز در واکنش 
به این خبر، هرگونه افزایــش قیمت محصوالت 

شــوینده توســط واحدهای تولیدی را تکذیب و 
اعالم کرد: کارخانجات محصوالت شان را با همان 
قیمت های قبلی عرضه می کنند. تکذیب موضوع 
از سوی بختیار علم بیگی در حالی است که شواهد 
متعددی از کاهش عرضه و همچنین بروز تخلف 
گرانفروشی در سطح بازار مشاهده شده و به نظر 
می رسد شرکت های تولیدکننده خودسرانه قیمت 

محصوالت شان را باال برده اند.

تغییر نرخ نداشتیم، تعزیرات رسیدگی کند
دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی 
کشــور درباره تغییرات جدید قیمت شوینده ها 
به همشهری گفت: تغییر قیمتی برای شوینده ها 
نداشتیم و اگر افزایشی رخ داده ممکن است ناشی 
از همان تغییر نرخ خرداد باشــد کــه در ماه های 
بعد اعمال شــده است. جمشــید فروزش افزود: 
شرکت های تولیدی براساس افزایش قیمتی که 
سازمان حمایت و ســتاد تنظیم بازار بر آن توافق 
و در خردادماه اعــالم کردند، کاالهــای خود را 
تولید کرده اند اما چون موجودی شــرکت ها باال 
بوده کاالهای قیمت قدیــم را عرضه کردند و بعد 
از اتمام آن در ماه های بعد محصــوالت را با نرخ 
مصوب خرداد به بازار فرستادند. به گفته وی، این 
افزایش قیمت، ناشی از مابه التفاوت قیمت کاالیی 
است که پیش و پس از خرداد تولید شده و تصمیم 
جدیدی در این زمینه اتخاذ نشده است. فروزش 
درخصوص تخلف احتمالی برخی تولیدکننده ها 
در این خصوص نیز گفــت: این موضوع به انجمن 
مربوط نیســت و تعزیرات باید تخلف احتمالی را 

بررسی و با شرکت های متخلف برخورد کند.
خرداد امســال، بعد از نزدیک به 2 ماه کشمکش 
میان شرکت های تولیدی و دولت بر سر افزایش 
قیمت مواد شوینده و بهداشتی، سازمان حمایت 
با افزایــش 25درصدی قیمت ایــن محصوالت 
موافقت کرد تا بازار شــوینده ها بعــد از التهابی 
2ماهه بــه آرامش برســد. در آن زمــان، رئیس 
هیأت  مدیره انجمن صنایع شــوینده، بهداشتی و 
آرایشی که پیش تر میزان افزایش هزینه تولید را 
40تا 50درصد عنوان کرده بود، اعالم کرد: اعضای 
انجمن و شرکت های تولیدی »فعال« با این میزان 
افزایش قیمت، محصوالت خود را تولید می کنند؛ 
گفته ای که این برداشت را ایجاد می کرد که ممکن 
اســت بعدا تغییرات دیگری در نرخ شــوینده ها 
در راه باشــد. دبیر این انجمن البته ارتباط میان 
گرانی های اخیر با گفته های علم بیگی را رد کرد و 
گفت: هیچ تأییدی درخصوص اعمال مابه التفاوت 
هزینه تولید با نرخ مصوب انجام نشــده و افزایش 
نرخ مورد تأیید انجمــن کماکان همان 25درصد 

است.
از ابتدای امســال صنایع شــوینده و بهداشتی با 
ارائه درخواســت افزایش نرخ مصوب شوینده ها 
به دولت، اعالم کردند با افزایش چشمگیر هزینه 
تولید قادر به ادامه کار با نرخ مصوب جاری نیستند 
و بــرای محصوالت شــان افزایش قیمــت 40 تا 
50درصدی می خواهند. بعــد از مقاومت دولت 
در برابر این درخواســت، شــرکت های تولیدی 
عرضه محصوالت خود را کاهش دادند تا کمبود و 
آشفتگی ایجاد شده در بازار مواد شوینده کم کم 

از اردیبهشت به اوج برســد. عرضه شوینده ها در 
فروشــگاه ها کاهش یافت و این کاهش عرضه به 
آشفتگی قیمت منجر شد. مسئوالن انجمن صنایع 
شوینده در آن زمان کاهش تولید این محصوالت 
را تأیید و تولید را فاقد توجیه اقتصادی دانستند. 
مسئوالن صنفی اعالم کردند که تمام شرکت های 
تولیدکننده مخصوصا شرکت های بورسی به شدت 
در زیان هستند و با توجه به رشد قیمت مواداولیه 
و نرخ دالر، افزایش 40 تا 50درصدی قیمت، کف 
مطالبات قیمتی تولیدکننده ها اعالم شد. این در 
حالی بود که معاونت صنایع عمومی وزارت صمت 
همان زمان یعنی اردیبهشت ماه از افزایش تولید 
محصوالت شوینده در ابتدای ســال خبر داده و 
تنها مشکل بازار را »عدم عرضه« عنوان کرده بود.

شواهدی از افزایش نرخ بیش از سقف مصوب 
مقایســه قیمت کنونی محصوالت شــوینده با 
نرخ های پیشین این محصوالت در اردیبهشت ماه 
و پیش از اعمال نرخ جدید مصوب نشان می دهد 
رشــد قیمت در برخی محصوالت و برندها بسیار 
بیشــتر از رقم 25درصد اعالمی و توافقی است. 
به طور مشــخص جدول آرشیو شــده از قیمت 
اردیبهشت و شهریور انواع مایع ظرفشویی نشان 
می دهد در برندهایــی مثل اکتیــو، پریل و اکو 
تغییرات قیمتی بین 40 تا 60درصد اعمال شده 
است. دبیر انجمن صنایع شوینده در این خصوص 
نیز گفت: هیچ شرکتی مجوزی برای افزایش بیش 
از 25درصد قیمت نداشته و افزایش قیمتی بیش 

از این مورد تأیید انجمن نیست.

افزایش قیمت شوینده ها مجوز ندارد
در هفته های اخیر قیمت برخی محصوالت شوینده و بهداشتی افزایش و عرضه برخی دیگر کاهش یافته است

آیا رشد بورس ادامه خواهد یافت
سیاست انتشار اوراق تبعی تا چه حد می تواند منجر به رشد شاخص بورس شود

به دنبــال برگزاری نشســت ویــژه وزیــر اقتصاد و 

بورس
هلدینگ های بزرگ بازار ســرمایه در نخستین روز 
هفته قبل، انتشــار اوراق تبعی که نوعی بیمه سهام 
محسوب می شود از سه شنبه هفته قبل آغاز شد و در 2روز پایانی هفته 
قبل شــاخص بورس نزدیک به 16هزار واحد رشــد کرد، اکنون این 
پرسش مطرح است که آیا صعود بورس، ناشی از انتشار این اوراق بوده 

و آیا روند صعودی بازارسهام ادامه خواهد یافت؟
به گزارش همشهری، شنبه هفته قبل نشستی با حضور وزیر اقتصاد، 
رئیس سازمان بورس و مدیران هلدینگ های بزرگ بازار سرمایه برگزار 
و مقرر شد تا شرکت های هلدینگ از طریق انتشار اوراق اختیار تبعی از 
بازار سهام حمایت کنند. این جلسه بعد از آن برگزار شد که روند نزولی 
بورس ظرف چند هفته گذشته، شــدت گرفته و منجر به افت پیاپی 

شاخص بورس شده بود.
بر همین اســاس و 2روز بعد از برگزاری این نشست صندوق توسعه 
بازار از روز سه شــنبه عرضه اوراق اختیار فروش تبعــی را آغاز کرد. 
به دنبال آغاز انتشــار این اوراق، شــاخص های بورس ظرف روز های 
سه شــنبه و چهارشــنبه 16هزار واحد معادل 1.2درصد رشد کرد و 
بیش از 60هزار میلیارد تومان به ارزش سهام شرکت های بورس اضافه 
شد. هرچند برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که رشد 2روزه بورس 
در هفته گذشــته، ناشی از کاهش شــدید قیمت ها و جذاب تر شدن 
قیمت ها و در عین حال رشد قیمت دالر بوده است؛ با این حال تأکید 
می کنند که انتشار این اوراق نیز می تواند اثرات مثبتی بر بورس داشته 
باشد. در مقابل اما برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که مسائل 
بنیادی تری در بازار سرمایه باید حل شــود تا شاخص های بورس با 

رشد مواجه شوند.

اثر فروش اوراق تبعی
اوراق اختیار تبعی فروش سهام، اوراقی اســت که به سهامداران این 
امکان را می دهد که در تاریخ مشخص شــده، سهام خود را با قیمتی 
از پیش توافق شده به فروش برســانند. در واقع، شرکت ها اوراقی را 
به فروش می رســانند که این اوراق باعث ایجاد یک کف قیمت برای 

سهم شرکت ها می شود و تضمین می کند که درصورت نزول قیمت، 
خسارت سهامداران جبران شــود و زیانی به آنها وارد نشود. هدف از 
انتشار این اوراق، کاهش ریسک سرمایه گذاری در بورس و اطمینان 
 بخشی به سهامداران در مورد ارزنده بودن سهام و حفظ منافع آنهاست. 
سهامداران می توانند با خرید اوراق اختیار فروش تبعی، سهم خود را 
در برابر کاهش قیمت بیمه کنند؛ به همین دلیل کارشناســان بر این 
باورند که انتشار این اوراق می تواند اثر مثبتی بر شاخص های بورس 

داشته باشد.
امیر ندیری درباره تأثیر انتشــار اوراق تبعی بر بازار ســهام گفت: در 
هفته های اخیر به دلیل عدم اطمینان ســهامداران نســبت به آینده، 
بسیاری از آنها اقدام به فروش ســهم های خود کردند اما انتشار اوراق 
تبعی در این فضا می تواند به بازار ســهام کمک کرده و از هیجان های 
منفی بازار بکاهد؛ بنابراین اســتفاده از این ابزار در شرایط فعلی بازار 
می تواند تا حدودی برای جلوگیری از خروج پول تأثیر مثبتی داشته 

باشد.
ندیری با اشاره به اینکه اوراق تبعی از زیان سرمایه گذاران جلوگیری 
می کند، تأکیدکرد: انتشــار اوراق تبعــی می تواند به آن دســته از 
سهامداران که به خاطر ترس از شرایط موجود زیان کرده اند اطمینان 

دهد که دیگر ضرر نمی کنند.
علی آهو، یک کارشــناس دیگر بازار ســرمایه نیز درباره تأثیر انتشار 
اوراق تبعی در بهبود وضعیت بازار سرمایه گفت: اوراق اختیار فروش 
تبعی ازجمله ابزارهایی است که شرکت ها برای حمایت از سهام خود 
منتشر می کنند و این پیام را به سهامداران می دهد که ناشر از وضعیت 
سودآوری و آینده سهام خود مطمئن است. او افزود: تعیین قیمت این 
اوراق را باید به بازار سپرد تا اوراق توســعه پیدا کند اما درکل انتشار 

اوراق تبعی می تواند به بازارسهام کمک کند.

شرایط ضروری تر برای بازار
با وجود آنکه کارشناسان اعتقاد دارند انتشار اوراق تبعی می تواند منجر 
به رشد شاخص های بورس شــود برخی دیگر از کارشناسان اعتقاد 
دارند صرف انتشار این اوراق کافی نیســت و برای رشد شاخص های 

بورس باید سایر دغدغه های بازار ســرمایه نیز رفع شود. به زعم آنها 
مســایلی ازجمله نرخ بهره بین بانکی، توافق هسته ای، قیمت گذاری 
دستوری و سیاست های مرتبط با بودجه ازجمله مسایلی هستند که 
برای بازار سهام چالش ایجاد کرده اند و همه این عوامل منجر به تردید 

سهامداران برای سرمایه گذاری در بورس شده است.
امیر ندیری درایــن باره گفت: راهکار اصلــی و بلندمدت برای بهبود 
وضعیت بازار سرمایه، ورود پول و سرمایه جدید به بازار است که این 
موضوع با کاهش ریســک های موجود ازجمله به ســرانجام رسیدن 
مذاکرات احیای برجام، حذف قیمت گذاری دســتوری در صنایع و 

دستکاری نکردن بودجه و سود شرکت ها محقق می شود.
این کارشناس بازار ســرمایه با بیان این که میزان رشد بازار سهام به 
عوامل سیاســی هم بســتگی دارد تأکید کرد: اگر ریسک ها مرتفع و 
توافق حاصل شود، بورس با رشد زیادی مواجه می شود. در واقع بازار 
سرمایه برای رسیدن به ارزش دالری خود همانند سال های قبل نیاز 

به برداشته شدن تحریم ها و رفع اقتصاد دستوری دارد.
علی پوررمضان، یک کارشناس دیگر بازار سرمایه به موضوع دیگری 
اشــاره کرد و گفت: افزایش دوباره نرخ بهره بیــن بانکی مهم ترین و 
اثرگذارترین عامل بر بازار سرمایه است و این موضوعی است که قبال 

هم نسبت به آن ابراز نگرانی شده بود.
به گفته او، کنترل این نــرخ به عنوان یکی از عوامل مهــم و اثرگذار 
می تواند مانع از خروج پول از بازار سرمایه شود و به همین ترتیب در 
تصمیم های اثرگذاری که خارج از بازار ســرمایه گرفته می شود، باید 
شرایط بازار و میلیون ها سهامدار دیده شود. حامد فالح جوشقانی نیز 
درباره سایر چالش های بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه با چالش هایی 
همچون تعیین خوراک پتروشــیمی ها، وضعیت سوخت شرکت ها و 

احتمال کسری بودجه دولت در سال آینده مواجه است.
 او با بیان اینکه بایــد وضعیت نرخ بهره و انتشــار اوراق بدهی را هم 
بررسی کرد ادامه داد: شــرایط فعلی پیش بینی را سخت می کند، اما 
فضای تورمی بر اقتصاد حکمفرماست و امیدواریم بازار سرمایه همانند 
قبل که این شرایط را پوشش داده اســت، وضعیت فعلی را هم پشت 

سر بگذارد.

کاهش قیمت 11قلم میوه
ســازمان میادین میوه و تره بار شــهرداری تهران از کاهش 
قیمت 11قلم میوه در بازارهای سطح شهر این سازمان خبر 
داد. براساس نرخنامه اعالمی این سازمان، کاهش نرخ مورد 
اشاره هم در میان اقالم تابســتانی ازجمله آلو، شلیل و هلو 
انجیری و هم در انواع میوه های پاییزی ازجمله انار و خرمالو 
اعمال شــده اســت. درخصوص میزان این کاهش قیمت 

اطالع رسانی نشده است. 

  کاهش تا 20درصدی قیمت لبنیات از اول آبان
مدیرعامل ســازمان میادیــن میوه و تره بــار تهران گفت:  
بسته ای اقتصادی تعریف شــده که براساس آن از اول آبان 
قیمت لبنیات 5تا 20درصد کاهش می یابد. ایوب فصاحت 
افزود:  براساس بررسی هایی که انجام شده، مصرف لبنیات 
بین مردم کاهش محسوسی داشته است به همین دلیل در 
جلســه با کارخانه ها و اتحادیه ها و انجمن های لبنی برای 
جبران این کاهش مصرف لبنیات، بســته اقتصادی تعریف 
شد که قرار است از اول آبان اجرایی شود، به این منظور 25 

مکان جدید عرضه به اتحادیه ها و انجمن ها داده می شود. 

  لغو موقت تعهد ارزی صادرکنندگان شیرخشک 
بنابر اعالم سرپرســت معاونــت توســعه بازرگانی وزارت 
جهادکشاورزی به دلیل کاهش قیمت جهانی شیرخشک، 
برای ادامه حیات صنایع مربوطه و حفظ و توسعه بازارهای 
صادراتی موقتا تعهــد ارزی صادرکنندگان شیرخشــک 
صنعتی برداشته شد. محســن شیراوند، سرپرست معاونت 
توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی همچنین از کاهش 
تعهد ارزی پرتقال، نارنگی و سیب درختی به 50درصد خبر 
داد و گفت: این مهم، در راســتای حمایت، توسعه تولید و 

صادرات محصوالت کشاورزی انجام شده است.

  مصالح ساختمانی ایرانی با برند ترکیه در اروپا 
علیرضا جنتــی، عضو انجمن انبوه ســازان کشــور گفت: 
هم اکنون به کشورهای ترکیه، ســوریه، عراق، گرجستان، 
ارمنستان صادرات قابل توجهي داریم اما نکته مهم این است 
که به دلیل تحریم ها برخی از مصالح ساختمانی تولید ایران 
با نام و برند ترکیه وارد بازار هلند و یونان می شود و متأسفانه 
درحالی که این اقالم تقاضای قابل توجهی در این کشورهای 
اروپایی دارد اما هیچ ردی از نام ایران در آن دیده نمی شود.

قیمت در میادین

کیلوگرم/ تومان

قیمت جدید چای
بررســی قیمت جدید انواع چای  در بازار مصرف 
نشــان می دهد، انواع وارداتی در برخی از برندها 
افزایش قیمت داشته اند. مقایسه قیمت مردادماه 
چند برنــد معروف عرضه کننــده چای خارجی 
حاکــی از رشــد 20درصــدی قیمت هاســت 
به طوری که در یکــی از برندها، قیمت 145هزار 
تومان هر بســته 500گرمی در مردادماه، امروز 
به 175هزار تومان رســیده است. قیمت کنونی 
هر کیلوگرم چای خارجــی در محدوده 270 تا 

350هزار تومان است.

میادین

بازارها

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان
ارل گری  

500گرمی
175.000احمد

دارجیلینگ  
500گرمی

145.000شهرزاد

شکسته ساده سیالن  
450گرمی

180.000سوفیا

ارل گری معطر   
500گرمی

150.000گلستان

شکسته سیالن   
450گرمی

155.000ویکتوریا

کله مورچه  
500گرمی

135.000دبش

شکسته ارل گری  
500گرمی

260.000دوغزال

سیالن شکسته   
قوطی 450گرمی

160.000شاهسوند

انار

15.700

انگور 
بی دانه
25.000

انواع آلو

19.800

به

15.000

خرمالو

17.000
سیب 
قرمز

18.800
شلیل و 
شبرنگ

25.000
سیب زرد 

لبنان

19.800

خودرو

شروط حذف قیمت گذاری 
دستوری خودرو

در شــرایطی که زیان انباشــته شــرکت های خودروسازی  
تحت تأثیر قیمت گذاری دســتوری روزبه روز در حال افزایش 
اســت، دیروز مدیرکل خودرویی وزارت صمت 2شرط حذف 
قیمت گذاری دســتوری خودرو را اعالم کــرد و گفت: وجود 
خودروهای اقتصادی و رقابت پذیربودن خودروها مقدمه ای بر 
حذف قیمت های دستوری است، در غیر این صورت برداشتن 

قیمت های دستوری نتیجه بخش نخواهد بود.
به گزارش همشهری، آمار ها نشــان می دهد تحت تأثیر نظام 
قیمت گذاری دستوری و تغییر مداوم قوانین و مقررات کل زیان 
انباشته این صنعت به رقم بی ســابقه 125هزار میلیارد تومان 
رسیده است. این موضوعی است که فرایند خصوصی سازی  را 
هم با چالش مواجه کرده است؛ چرا که سایر شرکت ها، حاضر 
به سرمایه گذاری و خرید سهام شرکت هایی که محصوالتشان 
شامل قیمت گذاری دستوری می شود، نیستند. این به دلیل آن 
است که قیمت گذاری دستوری و تغییر مداوم قوانین و مقررات، 
رویه سودآوری در شــرکت ها را مختل می  کند و خرید سهام 
شرکت هایی که مشمول قیمت گذاری دستوری می شوند برای 

سایر شرکت ها توجیه اقتصادی ندارد.
این موضوعی اســت که چند هفته پیش حســین قربان زاده، 
رئیس سازمان خصوصی سازی  نیز به آن اشــاره کرد و گفت: 
هم اکنون 2شــرکت ســایپا و ایران خودرو 2ســال است که 
مشمول ماده141 قانون تجارت هستند. قصه آنها این است که 
محصوالت آنها به قیمت واقعی فروخته نمی شود اما قرار است 
سهام این شرکت ها واگذار شود اما سؤال این است که کدام آدم 
عاقلی سهام شرکتی را که مشمول قیمت  گذاری دستوری است 

و روزانه زیان می دهد، خریداری می کند.
برهمین اســاس با توجه به آنکه پیش نیاز واگذاری سهام این 
دو شــرکت حذف قیمت گذاری دستوری اســت، تازه ترین 
خبر ها حاکی از آن اســت که دولت در حال بررسی وضعیت 
قیمت گذاری دستوری در این صنعت است؛ چراکه طبق فرمان 
رئیس جمهوری سهام این دو شــرکت باید هرچه سریع تر به 

بخش خصوصی واگذار شود.
آنطورکــه 2هفته پیش احســان خاندوزی، وزیــر اقتصاد به 
همشهری گفته بود: وزارت صنعت و اقتصاد در حال توافق برای 
اصالح رویه تنظیم گری یا رگوالتوری و چاره جویی درخصوص 
قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو هستند. او این موضوع 
را پیش نیاز اولیه خصوصی سازی  در صنعت خودرو سازی  اعالم 

کرده بود.
به دنبال این ســخنان، روز گذشــته نیز مدیــرکل خودرویی 
وزارت صمت 2شــرط حذف قیمت گذاری دستوری خودرو 

را اعالم کرد.

شرط حذف قیمت گذاری دستوری 
عبداهلل توکلــی الهیجانی گفــت: درخصوص رهاســازی و 
قیمت های دستوری باید 2نکته درنظر گرفته شود؛ یکی اینکه 
در صنعت خودرو در حالت ایزوله قیمت ها نباید خیلی باال بروند 
که مزیت رقابتی در این صنعت از بین بــرود، بنابراین اگر در 
این صنعت محصوالت به دالیل مختلف زیان ده هســتند باید 
ریشه  های این زیان شناسایی شود و قسمتی که یک خودرو در 
یک کالس می تواند رقابت پذیر باشد افزایش قیمت قابل قبول 
است، در غیراین صورت قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمت 

اشتباه است.
توکلی بیان کرد: همچنین باید بتوانیم برای بخش های مختلف 
بازار محصول داشته باشــیم یعنی برای خودروهای اقتصادی 
هم فکری کنیم و برای خودروهای زیر 200میلیون تومان هم 
برنامه ای داشته باشیم. متأسفانه بعد از اینکه خودروی پراید از 
رده خارج شد، اغلب خودروسازان به خودروهای مونتاژی اقبال 
نشان دادند، چراکه حاشیه سود بیشتری داشته و با طبقه مرفه 
جامعه ســرو کار دارد. درحالی که باید قواعد گذاری به گونه ای 

باشد که برای همه بخش ها راه حل مناسب داشته باشیم.
مدیرکل خودرویی وزارت صمت گفت: پس وجود خودروهای 
اقتصادی و رقابت پذیر بودن محصوالت خودروسازان مقدمه ای 
برای برداشتن قیمت های دســتوری است، در غیراین صورت 
برداشــتن قیمت  های دســتوری نتیجه بخش نخواهد بود. او 
تأکید کرد: در بحث رقابت پذیری 2مسیر درنظر گرفته شد و 
وزارت صمت هم بسیار بر رقابت پذیرشدن این صنعت معتقد 
است. باید با کمک واردات توازنی در بازار ایجاد کرد البته این 
واردات نباید به گونه ای باشد که عواید آن به طبقه خاصی برسد. 
وارداتی که عواید آن به قشر کم درآمد نیز برسد، از اهدافی بوده 

که دنبال شده است.

الگو برداری
او افزود: با الگوبرداری از بهترین مدل  هایی که در صنعت خودرو 
در دنیا وجــود دارد، باید یک نگاه آسیب شناســانه به وضعیت 
صنعت خودروی کشور داشت و آسیب های موجود را شناسایی 
کرد؛ در واقع اگر عارضه هایی مانند کیفیت پایین، قیمت باال و 
غیررقابتی بودن محصول، عدم ایمنــی و… را کنار هم قرار داده 
و به ریشه این مســائل توجه کنیم، به درستی به کمبود عنصر 
دانش بنیان در این صنعت پی می بریم. او با بیان اینکه مختصات 
فعلی در این صنعت، قابل دفاع نیست، گفت: با تکیه بر امکانات 
محیطی و پتانسیل های موجود، برای رسیدن به نقطه مطلوب 
برنامه ای در 3گام طراحی شــده تا این صنعت در کشور رقابتی 
شود. نخستین گام از برنامه یادشــده شامل ترمیم و تثبیت در 
جریان تولید اســت. توکلی افزود: گام دیگر شــامل یک برنامه 
پوســت اندازی پلتفرمی است که در نمایشــگاه تحولی که در 
شهریور ماه برگزار شد، 2مفهوم بن سازه ها و هم افزایی در صنعت 
خودرو نمایش داده شد. این دو مفهوم می تواند تغییر قواعد صنعت 

خودرو و دوره گذار )پوست اندازی پلتفرمی( را رقم بزند.
مدیرکل خودرویی وزارت صمت ادامه داد: آخرین گام تمرکز 
بر بازارهای صادراتی و ایجــاد مزیت های رقابتی برای صنعت 
خودرو کشور است. این برنامه به صورتی تنظیم شده که بتوانیم 
در کنار افزایش تولید، همزمان بحث کیفیت را نیز مورد توجه 
قرار دهیم. او تأکید کرد: زمانی می تــوان از وضعیت مطلوب 
در این صنعت دفاع کرد که در حــوزه قیمت، کیفیت و تولید 
رقابت پذیر شویم. در واقع توان تصاحب بازارهای منطقه ای و 
جهانی را داشته باشیم. در خودروسازی فرایند توسعه محصول، 
یک فرایند 3ساله اســت. اگر این فرایند در هر نقطه ای قطع 
شود و با خیالی خوش تصور کنیم با واردات محصول خارجی 
و بومی سازی  آن می توانیم دانش فنی را تصاحب کنیم، مسیر 

اشتباهی را طی کرده ایم.
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وزنه های 

تاریخی
الهام حســینی تاریخ ساز شــد. او نخستین زن 
وزنه بردار ایرانی است که در مسابقات قهرمانی 
آســیا به مدال می رسد. حســینی که در دسته 
81کیلوگرم وزنه می زند، در اســتارت لیســت 
نفر اول بود و این امید را داده بود که نخســتین 
طالهای آســیایی را برای ایران بگیــرد اما این 
پیش بینی تا واقعیت فاصله داشــت. با این حال 
او دیروز با وزنه هایی که باالی ســر برد، نشــان 
داد نفر اول این دســته در آسیاســت. حسینی 
در بحرین محــل برگزاری مســابقات با رکورد 
 102کیلوگرم در یک ضــرب، 125کیلوگرم در
 2ضرب و مجموع 227کیلوگرم صاحب 3مدال 

طال شد.
حسینی از نخســتین زنانی است که وزنه  برداری 
را در ایران آغاز کرد. سال1396 که برای اولین بار 
زنان در ایران اجازه پیدا کردند تا به طور رسمی در 
وزنه برداری فعالیت داشته باشند، او در اردوهای 
تمرینــی زیرنظر فدراســیون حاضر شــد و در 
نخستین تیم ملی تشکیل شده، چهره شاخص بود. 
او سال2019 برای اولین بار در مسابقات قهرمانی 
آسیا شرکت کرد و در دسته 71کیلوگرم ششم شد. 
همان سال یکی از نخســتین زن هایی بود که در 
مسابقات قهرمانی جهان شرکت کرد. او نخستین 
مدال در یک مسابقه رسمی را چند ماه پیش گرفت. 
بعد از رفتن علی مرادی، رئیس پیشین فدراسیون 
ایران، حسینی دوباره فرصت حضور در تیم ملی را 
پیدا کرد و در بازی های کشورهای اسالمی یک طال 
و 2برنز گرفت. حســینی با این طالها می تواند به 
آینده امیدوار شود. دی ماه مسابقات قهرمانی جهان 
کلمبیا برگزار می شود؛ مســابقاتی که گزینشی 

بازی های المپیک پاریس است.

بردهای مشابه
استقالل و پرسپولیس، این هفته خواب آور 

اما برنده بودند؛ این دو تیم حاال به صدر 
جدول لیگ تکیه زده اند

 اولین روز از هفته نهم لیــگ برتر همانند چند 
هفته گذشته، بسیار کم گل بود. در روز دوم اما 
اوضاع کمی بهتر شد. نتیجه غافلگیرکننده روز 
اول، با شکست خانگی گل گهر روبه روی نساجی 
رقم خورد. این نخستین برد خارج از خانه نساجی 
و دومین شکست پیاپی تیم قلعه نویی در خانه 
بود. سپاهان در آبادان، مطابق انتظار برنده شد و 
دوبار دروازه نفت قعرجدولی را باز کرد. فوالد نیز 
با توقف خانگی مقابل پیکان با نتیجه یک-یک، 
چهارمین تساوی اش را در 5 مســابقه اخیر در 
فوالد آره نا پشت سر گذاشت. شکست دادن مس 
رفسنجان در تهران، پرسپولیس را به صدر جدول 
لیگ برتر برد. آنها صدر جدول لیگ را به دست 
آوردند اما در هفته گلزنی لوکادیا، صدر جدول 
گلزنان را از دســت دادند. هت تریک فوق العاده 
عباس زاده روبه روی نفت مسجدســلیمان، این 
بازیکن را با 6 گل به صدر جدول گلزنان رساند. 
برد جذاب تیم بردی اف با درخشش این مهاجم 
در لحظات پایانی، یک ستاره دیگر هم داشت. 
ریکاردو آلوز باز هم در ترکیب تراکتور عالی ظاهر 
شد و نشان داد که بهترین پاسور این فصل لیگ 
برتر است. چهارمین شکست پیاپی در لیگ برتر، 
اوضاع نفت مسجدسلیمان را بسیار نگران کننده 
کرده اســت. تیره روزی های ملوان در نبردهای 
خارج از خانه نیز با شکست یک بر صفر روبه روی 
تیم متحول شده هوادار با ســاکت الهامی رقم 
خورد. محبی تنها گل این جدال به ثمر رساند. 
تیم مهدی رحمتی نیز با گل های قائد رحمتی و 
نقی زاده، دومین برد خانگی اش در این فصل را 

جشن گرفت.
 بازی حســاس این هفته، بین ذوب و استقالل 
برگزار شد. تیم مهدی تارتار که استاد رسیدن به 
تساوی در لیگ برتر بود، تا یک قدمی کسب این 
نتیجه پیش رفت اما موفق نشد از تیم ساپینتو 
امتیاز بگیــرد. مرد پرتغالی کــه همانند دیدار 
گذشــته روی ســکوها حضور داشت، ترکیب 
اصلی تیمش را متحول کرد. بازگشــت عارف 
غالمی به ترکیب اصلی و کنــار رفتن قائدی از 
فهرســت 11نفره، تصمیم جالبی از سوی این 
مربی بود. او البته از نمایش کم رمق تیمش در 
نیمه اول رضایت نداشت و بین 2 نیمه 3 تعویض 
انجام داد و میرزایی، ابوالفضل جاللی و پیمان 
بابایی را بیرون برد. استقالل در نیمه دوم چندان 
خوب بازی نکرد و نتوانست فشار زیادی به ذوب 
بیاورد. تیم تارتار حتی صاحب چند موقعیت هم 
شد اما در زدن ضربات آخر اصال خوب نبود. در 
نهایت روی سانتر عالی مهدی مهدی پور، قریشی 
به اشــتباه دروازه خودی را باز کرد تا استقالل 
همانند جدال 2 هفته قبل با گل گهر، باز هم یک 
برد لحظه آخری در زمین حریف را جشن بگیرد.
استقالل و پرسپولیس این هفته، تیم های بدون 
شکســت لیگ را بردند. هر دو  برد نیز با اشتباه 
مســتقیم مدافعان این تیم ها به دســت آمد و 
نمایش سرخابی ها در این دو جدال چندان خوب 
نبود. حاال فوالد تنها تیم بدون شکســت لیگ 
به شمار می رود و پرسپولیس و استقالل، بیشتر از 
هر تیم دیگری در این فصل امتیاز جمع کرده اند.

گزارش بازی
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برد چند منظوره
پرسپولیس بعد از 2بازی مقابل مس رفسنجان 

برنده از زمین خارج شد، لوکادیا به گلزنی 
بازگشت و از شیخ هم رونمایی شد

19

ژاوی خودش مربی بزرگی نیست،پس 
چرا بارسای او باید تیم بزرگی باشد و 

در بازی های بزرگ برنده باشد؟

مارادونای اسم سختبارسا دوباره در دسته دوم
درباره خویچا کواراتسخلیا، پدیده جدید 

ناپولی که نامش به معنای درخشان است 
و امسال فوق العاده ظاهر شده

1819

 روز مانده تا 
جام جهانی

پخش زنده

برنامه بازی

پنجشنبه 28 مهر  1401
ليگ برتر ايران - هفته 10

سپاهان

تراکتور
15:00

مس کرمان

صنعت نفت
17:00

نفت م.س

مس رفسنجان
17:00

گل گهر

ذوب آهن
15:00

استقالل

آلومینیوم
17:00

نساجی

فوالد
17:30

پیکان

هوادار
15:00

ملوان

پرسپولیس
17:00

جمعه 29 مهر 1401

آینتراخت

بایرلورکوزن
17:00

بوندس ليگا آلمان

تورینو

یوونتوس
19:30

سری آ  ايتاليا

تاتنهام

اورتون
20:00

ليگ برتر انگليس

اتلتیک بیلبائو

اتلتیکو مادرید
22:30

الليگا اسپانيا

 الهام حسيني  
حاال نخستين زن 
وزنه بردار ايراني 
است که در مسابقات 
قهرماني آسيا به 
بـانـــویمدال طال مي رسد
ایـــــران
تاریخ ساز

تیتر یک
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بله، اما نه همیشه

بیشتر دقت کن!

کی قرار است برنده شوی؟

پرســپولیس در روزی موفــق به 
شکست مس رفســنجان شد و با 
یک پیروزی خفیــف و اقتصادی 
به کارش پایــان داد که عملکرد 
این تیم در زمین مســابقه چندان 
چنگی به دل نمی زد. سرخ ها نیمه اول 
بد نبودند، اما در نیمه دوم بار دیگر شاهد عقب نشینی غیراصولی 
پرسپولیس بودیم و در چند نوبت چیزی نمانده بود که دروازه 
آنها باز شود. در پایان مسابقه گولسیانی، مدافع میانی پرسپولیس 
گفته: »گاهی گرفتن 3امتیاز از هر چیز دیگری مهم تر است و 
بازی زیبا در اولویت بعدی قرار می  گیرد.« بله، کامال درســت 
است، اما مشــکل اینجاســت که کم کم تعداد این بازی های 
نازیبای پرسپولیس افزایش پیدا کرده و در 2سال گذشته زیاد 
از این دست نمایش ها از سرخپوشان دیده ایم. پرسپولیس تیم 
پرمهره ای است و قاعدتا باید بهتر و با کیفیت تر از اینها بازی کند.

محمد عمری به عنوان جدی ترین 
پدیده سال های اخیر پرسپولیس، 
در دیدار هفته گذشــته این تیم 
برابر ســپاهان به شکل ناگهانی 
به جای سروش رفیعی در ترکیب 
اصلی قرار گرفت، اما نمایش بی اثری 
داشت و تعویض شد. آن فرصت ســوزی بزرگ منجر به تغییر 
دوباره ترکیب قرمزها شد؛ سروش به ارنج بازگشت و عمری صرفا 
در دقایق پایانی دیدار با مس رفسنجان به بازی گرفته شد. با این 
حال، نکته آنجاست که جوان اول سرخ ها در همین دقایق هم 
عملکرد قابل دفاعی نداشت. این بازیکن چند توپ لو داد که یکی 
از آنها در گوشه زمین خودی منجر به خلق جدی ترین موقعیت 
مس در این مسابقه شد. شاید اگر تیم حریف آن توپ را تبدیل 
به گل می کرد، عمری همین فرصت های کوتاه چند دقیقه ای را 

هم از دست می داد. بیشتر دقت کن استاد!

قبال هم گفته ایم که تخصص فوالد 
جواد نکونــام، بــازی در مقابل 
تیم های بزرگ است؛ به این شکل 
که توپ را بدهد، فضا را بگیرد و 
به تک موقعیت ها دل خوش کند. 
این مدل از بازی مثال پیروزی بزرگی 
برابر ســپاهان در همین فصل را برای آنها به ارمغان آورد، اما 
مشکل اینجاست که برابر تیم های متوسط و ضعیف نمی توان 
از همین روش استفاده کرد. در نتیجه فوالد در حال از دست 
دادن امتیازات مهم برابر چنین رقبایی است. پس از تساوی برابر 
تیم هایی همچون نفت آبادان، مس کرمان و مس رفسنجان، 
فوالد این هفته هم در خانه با نتیجــه یک بر یک برابر پیکان 
متوقف شد تا نکونام حسابی کالفه شود. فراموش نکنیم آنها 
هفته قبل هم خوش شانس بودند که به استقالل نباختند. فوالد 

پرستاره قاعدتا باید بهتر از اینها بازی کند.

وزنكته بازی سوژه ر

بافنده های برد!
رسیدن به 7 امتیاز و 3 کلین شیت در 3 هفته 
اخیر، تیم مطهری را از اتهام سینوسی بودن 

دور کرده
اولین بــرد بزرگ حمید مطهــری روی نیمکت 
نساجی، 9 هفته بعد از شروع لیگ برتر به دست 
آمد. جدال برنده هــای یک طرفه ترین بردهای 
این فصل، روبــه روی نفت مسجدســلیمان در 
2 هفته گذشــته، فقط یک گل داشت و آن گل، 
سهم نساجی قائمشهر شــد؛ تیمی که توانست 
صدرنشــین لیگ برتر را شکســت بدهد. امیر 
قلعه نویی و تیمش تنها یک هفته بعد از تکیه زدن 
به صدر جدول، یک جدال خانگی را واگذار کردند 
تا عمال صدر جدول را نیز به پرسپولیس واگذار 
کرده باشند. این بازی از چند جهت برای نساجی 
اهمیت بسیار زیادی داشت؛ اول اینکه این نتیجه، 
به نوعی اعتماد عمومی را بــه حمید مطهری و 
پروژه  اش در مازندران به شکل قابل توجهی باال 
برد. نســاجی قبل از این فقط موفق به شکست 
مس کرمان و نفت مسجدســلیمان شده بود اما 
این هفته توانســت یکی از تیم های مدعی لیگ 
برتر را با شکســت روبه رو کنــد. دوم اینکه آنها 
برای اولین بار در این فصل، خارج از خانه موفق 
به کسب برتری شــدند. این نخستین برد فصل 
نســاجی بود که بیرون از وطنی به دســت آمد. 
درســت در نقطه مقابل، این یک کابوس بزرگ 
برای قلعه نویی بود؛ چرا که گل گهر بعد از مدت ها 
بی شکستی در لیگ، حاال در هر دو مسابقه خانگی 

اخیرش زمین را با شکست ترک کرده است.
تیم حمید مطهری برای رســیدن بــه این برد 
کلیدی، 2 ستاره مهم داشت؛ یکی از آنها مهرداد 
عبدی بود که باز هم یک  گل حیاتی برای تیمش 
به ثمر رساند. مهرداد سال گذشته در فینال جام 
حذفی با یک ضربه ســر غافلگیرکننده توپ را 
از خط دروازه آلومینیوم عبــور داد و این بار هم 
روبــه روی گل گهر برای تیمــش گلزنی کرد. او 
اساســا فقط زمانی گل می زند که تیم بیشتر از 
همیشــه به گلزنی اش نیاز داشته باشد. نساجی 
به خوبی توانســت از این گل نسبتا زودهنگام در 
ســیرجان دفاع کند و تا پایان بازی دروازه اش را 
بسته نگه دارد. همین مسئله، علیرضا حقیقی را 
به یک مهره کلیدی دیگر برای این تیم بدل کرد. 
گل گهر در جریان بازی صاحــب موقعیت های 
زیادی شــد اما ایســتادگی حقیقی در یکی از 
بهترین روزهــای این گلر در لیــگ برتر، اجازه 
شکسته شدن مقاومت نســاجی را نداد. حقیقی 
که یک فصل ناامیدکننده را به عنوان ســنگربان 
در سیرجان ســپری کرده بود، با انگیزه زیادی 
روبه روی تیم و مربی سابق اش ظاهر شد و دست 
به هر کاری زد تا امتیازی از جیب نساجی بیرون 

نرود.
رسیدن به 7 امتیاز و 3 کلین شیت در 3 هفته اخیر، 
تیم حمید مطهری را از اتهام سینوسی بودن دور 
کرده است. حاال آنها به ثبات کافی رسیده اند و با 
آرامش بیشتری فوتبال بازی می کنند. رسیدن 
به 13 امتیاز در 9 بازی، نســاجی را درست پشت 
ســر غول های فوتبال ایران قرار داده است. این 
همان تیمی است که 5 هفته برای نخستین برد 
لیگ برتری صبر کرد اما از آن به بعد، در 4 بازی، 

برنده 3 مسابقه شده تا به جدول لیگ برگردد.
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فوتبال ایران

نگرانی برای برزیل!
مهم نیســت از چه زاویه ای به نفت آبادان نــگاه می کنید؛ آنها از هر 
زاویه ای، شباهت زیادی به یک تیم سقوط کننده دارند. شکست 2بر 
صفر روبه روی سپاهان با یک نمایش ضعیف  دیگر، تنها ادامه ای برای 
یک فصل ناامیدکننده در نفت آبادان است. نتایج زردها در این فصل، 
فاجعه بار به نظر می رسد. این تیم در 9 مسابقه، 6 بار شکست خورده 
و عمال باخت، مهم ترین عادت این فصل آنها به شمار می رود. نفت با 
4 گل زده، صاحب یکی از ضعیف ترین خطوط حمله لیگ برتر است و 
با 11 گل خورده، عملکرد نگران کننده ای در خط دفاعی داشته است. 
بحران بزرگ نفتی ها از پنجره نقل وانتقاالت شروع شد؛ جایی که این 
باشگاه، ستاره هایی مثل رضا جبیره، شروین بزرگ، امید حامدی فر و 
محمدحسین زواری را از دست داد و نتوانست جانشین های مناسبی 
برای این نفرات پیدا کند. اشــتباه کلیدی دوم این باشگاه، رفتن به 
ســراغ چهره ای مثل رضا پرکاس بود؛ کسی که تجربه سرمربیگری 
در لیگ برتر را نداشــت و از همان ابتدا نیز نتوانست رابطه خوبی با 
بازیکنان تیم برقرار کند. باشگاه که برای رسیدن به اهداف بزرگ تر با 
منصوریان قطع همکاری کرده بود، با جذب پرکاس چند قدم بلند به 
عقب برداشت. درست مثل همه کاندیداهای سقوط در این سال ها نیز، 
آنها قبل از هر تیم دیگری در لیگ برتر سرمربی شان را عوض کردند. 
پرکاس از تیم جدا شــد و فیروز کریمی جای او را گرفت. این تیم با 
هدایت فیروز کریمی، از 3 بازی در لیگ برتر فقط یک امتیاز گرفته و 
جنگ حساس پایین جدول را نیز به ملوان واگذار کرده است. قرار دادن 
همه نشانه ها در کنار هم، از یک فاجعه قریب الوقوع در این باشگاه خبر 
می دهند. برزیلی ها با این روند، باید خودشــان را برای رفتن به لیگ 

یک آماده کنند.
 آینده نفت دیگر به مدیران باشگاه و مسئوالن فوتبال آبادان بستگی 
دارد که چه برخوردی با این نشــانه های واضح داشته باشند. اگر این 
نشانه ها نادیده گرفته شوند، اگر نفت در نیم فصل تقویت نشود و اگر 
ترکیب تیم تغییر نکند، احتمال سقوط آنها در این فصل بسیار زیاد 
خواهد بود. هم مس و هم ملوان به عنوان 2رقیب جدی این تیم در پایین 
جدول، شــرایط مالی ایده آل تر و اوضاع فردی بهتری نسبت به نفت 
آبادان دارند. نفت مسجدسلیمان و هوادار نیز به لحاظ ارائه فوتبال، قابل 
مقایسه با این تیم نبوده اند. همه اینها یعنی عملیات نجات نفت، بسیار 
پیچیده خواهد بود؛ عملیاتی که موفقیت آمیزبودنش، رابطه مستقیمی 
با شــروعش در بهترین زمان ممکن خواهد داشت. اگر زمان از دست 

برود، نفت دیگر شانسی برای ماندن در لیگ برتر نخواهد داشت.

در دقایق پایانی بازی پرسپولیس و مس رفسنجان، منشا برای تیم مهمان به بازی 
آمد و مثل همه مسابقات دیگرش در این فصل، عملکردی ضعیف داشت. او 

که فصل گذشته به لطف پنالتی های پرشمار موفق به کسب عنوان آقای 
گلی شده بود، فصل جدید در فرمی کامال نامطلوب ظاهر شده و بعد از 
ناکامی در گلزنی و خراب کــردن 2ضربه پنالتی، به نیمکت ذخیره های 
تیم تبعید شده است. زمانی که او برابر پرسپولیس به میدان آمد، پیمان 
یوسفی گفت: »حواشی منشا در این سال ها از متن بازی او چشمگیرتر 

بوده است.« اصوال به خاطر همین حواشی او از پرسپولیس و استقالل کنار 
گذاشته شد. منشا در پیراهن سرخ گل های نسبتا مهمی به ثمر رسانده بود، اما 
برانکو  به خاطر سبک خاص زندگی اش او را کنار گذاشت . او به استقالل رفت و  
تنها با یک گل زده به دوران کوتاه حضورش در این تیم پایان داد، اما آنجا هم 
دلیل قرار گرفتنش در لیست مازاد، همان حواشی خاص بود. پارسال که منشا 
تنها با 7گل زده در جریان بازی در صدر جدول برترین گلزنان قرار گرفت و تبدیل 
به یکی از ضعیف ترین آقای گل های تاریخ لیگ برتر شد، پرسپولیس برای جذب 

دوباره او ابراز عالقه کرد. مذاکراتی شکل گرفت و خود منشا هم بی میل 
نبود به تیم سابقش برگردد، اما نهایتا او در مس رفسنجان ماندگار شد. 
مدیران این باشگاه در اظهارنظری عجیب مدعی شدند دستمزد او 
در مس از پیشنهاد پرسپولیس کمتر بوده)!( اما در مجموع حفظ این 

بازیکن هنوز به کار رفسنجانی ها نیامده است. بعد از منتفی شدن حضور 
منشا در پرسپولیس، یحیی گل محمدی از مدیران باشگاه انتقاد و آنها را به تعلل و 
فرصت سوزی متهم کرد. سرمربی سرخ ها اما امروز باید خوشحال باشد که منشا 

نیامد و نیامدن او به از سر گیری مذاکرات با یورگن لوکادیا منجر شد.

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

3618-95319 پرسپولیس1

6518-953111 استقالل2

6516-944111 سپاهان3
8615-943214 گل گهر4
9214-942311 تراکتور5
8413-934212 نساجی6
4212-82606فوالد7

4112-92615مس رفسنجان8

12-4-93334 آلومینیوم9

211-9-93247 هوادار10

10-4-91714ذوب آهن11
310-7-92434 پیکان12
108-20-922510 نفت مسجد سلیمان13
46-11-91357مس کرمان14

55-11-81256ملوان15

75-11-91264 صنعت نفت16

مزیت برد پنجشنبه
5پیروزی پرسپولیس برابر مس کرمان، فواید زیادی برای این تیم داشت

بعد از 2 نمایش ناامیدکننده و تحمل یک شکست و 
یک تساوی، پرسپولیس هفته نهم مسابقات لیگ 
برتر را با پیروزی تک گله برابر مس رفسنجان به پایان 

برد؛ بردی که با تنها گل یورگن لوکادیا از روی نقطه 
پنالتی رقم خورد و البته به طور کلی پرسپولیس در 
این بازی هم کیفیت چندان مطلوبی نداشت. در هر 

صورت اما این برد به موقع از جهات مختلف به سود 
سرخپوشان تمام شد. 5مزیت متفاوت پیروزی عصر 

پنجشنبه پرسپولیس را با هم مرور می کنیم.

بازگشت به مسیر برد
این از هر چیز دیگری مهم تر است. بعد از آن  2 بازی بد برابر مدعیان لیگ برتر و کســب 1
تنها یک امتیاز، تــداوم روند دوری از برد در 
مقابل مس رفسنجان می توانست پرسپولیس را کرخت و 
آسیب پذیر کند. در نتیجه اگرچه این تیم از نظر فوتبالی 
در بازی عصر پنجشنبه نمره قبولی نگرفت، اما به هر حال 
به مسیر کســب امتیازات کامل برگشــت و این مسئله 
می تواند به شــاگردان یحیی گل محمدی در ادامه مسیر 

مسابقات کمک کند.

بازگشت یورگن لوکادیا
وضعیت لوکادیا داشت نگران کننده می شد. این  بازیکن کــه در فرمی ایده آل راهی نخســتین 3
تعطیالت لیگ برتر شد، در بازگشت به مسابقات 
در 2بازی دوستانه و 2بازی رسمی نتوانست هیچ گلی به ثمر 
برساند تا کم کم تردیدهایی در مورد او به وجود بیاید. از این 
جهت گلزنی مهاجم هلندی در بازی با مس حائز اهمیت بود، 
هرچند این گل از روی نقطه پنالتی به دست آمد و غیراز آن هم 
لوکادیا نمایش فوق العاده ای نداشت. به عالوه حاال دست کم 
مسجل شده که لوکادیا پنالتی زن اول پرسپولیس خواهد بود.

رونمایی از شیخ
در مورد کــم و کیف مصدومیت شــیخ دیاباته  گمانه زنی های متفاوت و متناقضی وجود داشت. 4
نخستین خبر بعد از آسیب دیدگی او این بود که 
شیخ تا بعد از جام جهانی در دسترس نخواهد بود، اما او دوره 
نقاهت را زودتر از حد انتظار طی کرد. در نشست خبری 
قبل از بازی، یحیی گل محمدی با احتیاط از احتمال 
حضور شیخ در فهرست تیم برای بازی با مس خبر داد، 
اما دیاباته در دقایق پایانی این بازی فرصت حضور 
در زمین را هم پیدا کرد تا روشــن شود کامال به 
فرم بازی رسیده است. حاال شاید شیخ در 2بازی 
باقی مانده تا پیــش از جام جهانی برابر ملوان و 

مس کرمان بتواند به پرسپولیس کمک کند.

آمادگی امیری
همچنین در این بازی وحید امیری بعد 
از جراحی کمرش برای نخســتین بار 
فرصت حضور در ترکیب اصلی را پیدا 
کرد. امیری در پســت دفاع چپ دقایقي طوالنی 
برای تیم بازی کرد تا روشن شــود او نیز بهبودی 
کاملش را باز یافته است. امیری بازیکنی چند پسته و 

مهم برای پرسپولیس به شمار می آید.

ثبت نخستین شکست
اگرچــه روی کاغذ بــازی با تیمــی مثل مس  رفســنجان آن هــم در ورزشــگاه آزادی جزو 2
مسابقات دشوار پرسپولیس به شمار نمی آید، اما 
به هر حال تیم محمد ربیعی کیفیت خوبی دارد و بردن آن کار 
آسانی نیست؛ نشان به این نشان که این تیم در 8بازی نخست 
لیگی اش متحمل هیچ شکستی نشــده بود. پرسپولیس روز 
پنجشنبه با تحمیل نخستین شکست به مس، یکی از خطوط 
تیره جدول را از بین برد که در نوع خودش می تواند اعتماد به 

نفس سرخ ها را افزایش دهد.

5

شانس آوردی آقا یحیی!

سپاهان بعد از تساوی خانگی برابر پرسپولیس، 
این هفته موفق شد یک پیروزی 2گله و به موقع 
برابر نفت آبادان به دست بیاورد؛ بردی که حضور 
آنها در باالی جدول را تداوم بخشید. ژوزه مورایس 
که فــارغ از جنبه های فنی در بعد شــخصیتی 
انسانی کامال موقر و محترم به نظر می رسد و اهل 
غرولند هم نیســت، در پایان این مسابقه خرق 
عادت کرد و به انتقاد از وضعیت زمین های چمن 
لیگ برتر، ازجمله ورزشــگاه خانگی شان یعنی 
نقش جهان پرداخت. ســرمربی سپاهان گفت: 
»فوتبال ایران لیاقت ایــن را دارد که زمین های 
بهتری داشته باشــد. فدراســیون فوتبال باید 
دپارتمانی تشکیل بدهد تا استانداردهای مناسب 
برای داشــتن زمین بهتر رعایت شود. بازیکنان 

ایرانی لیاقت دارند که در زمین های بهتری بازی 
کنند. نمی گویم مانند انگلیس و فرانســه، بلکه 
مانند عربســتان و قطر. باید فکــری در این باره 
بشود.« او به نکته درستی اشاره می کند که البته 
قبال هم زیاد تکرار شــده، اما به نظر می رسد این 
تکرار مکررات هم باعث نشــده کسی فکری در 
این مورد انجام بدهد. حقیقت آن است که تصویر 
کلی لیگ ایران  برای یک غریبه، شامل مواردی 
همچون زمین چمــن، کیفیــت فیلمبرداری، 
عملکرد گزارشگران، کیفیت تجهیز استادیوم ها، 
فناوری کمک داور ویدئویی و... می شود. حاال شما 
نه به عنوان یک ایرانی عاشق فوتبال، بلکه به عنوان 
یک غریبه به این تصویر کلی نگاه کنید و بگویید 

چه می بینید؟

اعتراض پرتغالی!
زمین های بی کیفیت در لیگ برتر، صدای مورایس را هم درآورد
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مارادونای
درباره خویچا کواراتسخلیا، پدیده جدید 
ناپولی که نامش به معنای درخشان است

اسمسخت

کواراتسخلیا 
در ســرزمین مادری خود، 

لقب »مسی گرجســتانی« را به خود 
اختصاص داده است، اما او با دیگر مهاجم 
بزرگ دوران مدرن، کریستیانو رونالدو بزرگ 

شد. او پیراهن شــماره ۷۷ را در ناپولی به تن 
می کند، اما تنها به این دلیل که شماره ۷ توسط 

اســتعداد جوان دیگری از اروپای شرقی، 
»الیف الماس« هافبک ملی مقدونیه 

شمالی، اشغال شده است.

Khvicha

اینترمیالن با یک پیروزی مقابل ویکتوریا پلژن که بسیار محتمل 
اســت، به دور یک هشــتم لیگ قهرمانان اروپا صعود می کند. با 
تســاوی خانگی 3-3 بارســلونا مقابل اینتر حاال تنها یک معجزه 
می تواند این تیم را به دور بعدی لیگ قهرمانان اروپا ببرد. معجزه 
این استکه اینتر در هر دوبازی آینده مقابل پلژن و بایرن برنده از 
زمین خارج نشود و بارســلونا هر دوبازی بعدی اش را ببرد.به نظر 
می رسد با توجه به شــرایط باید برای دومین فصل پیاپی شاهد 
سقوط بارسا به لیگ اروپا باشیم. ژاوی فصل پیش هم تیمش را به 
لیگ اروپا فرستاد و آنجا به دست اینتراخت حذف شد. درصورت 
هبوط بارسا به لیگ اروپا، لیگ اروپای این فصل با حضور این تیم و 
تیم هایی مثل منچستر یونایتد، آرسنال، اتلتیکو، یوونتوس، سه ویا 
و احتماال میــالن رقابت جذابی خواهد شــد و خودش یک  لیگ 

قهرمانان جذاب است.
چیزی که کارشناسان و روانشناســان را نگران می کند، نحوه رفتار 
بارسایی هاست. آنها فصل پیش وقتی در سوپرجام به رئال باختند، 
جشــن گرفتند چون معتقد بودند که بهتر از حریف بازی کرده اند. 
وقتی ال کالسیکوی برگشت اللیگا را بردند، با وجود اختالف امتیاز 
فاحش با رئال صدرنشین، بازهم جشن گرفتند و کری خواندند. در 
بازی برگشــت این فصل مقابل اینتر در بامداد پنجشنبه وقتی گل 
اول را توسط دمبله زدند، داخل زمین و کنار نیمکت چنان قشقرق و 
ولوله ای برپا کردند که انگار در ثانیه آخر مسابقه گل صعود به فینال یا 
قهرمانی اللیگا را زده اند. به نظر می رسد فعال سقف آرزوی آنها کوتاه 
اســت؛ با یک پیروزی کم اثر در ال کالسیکو یا حتی باخت سزاوارانه 
سر به آسمان می سایند و با یک گل زودهنگام در مسابقه ای که در 
نهایت به حذف آنها مقابل 90هزار تماشاگر خودی منجر می شود، 
در پوست خود نمی گنجند. این شــخصیتی است که ژاوی به بارسا 
تزریق کرده؛ ژاوی خودش مربی بزرگی نیست، پس چرا بارسای او 

باید تیم بزرگی باشد؟
نگاهی به آمــار ژاوی در لیــگ قهرمانان ثابــت می کند که او 

نجات دهنده بارســلونا نیســت؛ 6بازی و تنها یک برد 
مقابل تیــم نگون بخت ویکتوریا پلژن و 3 شکســت و 
2 تساوی. فصل گذشته بارســا با هدایت او برابر بایرن 
در آلیانز آرنا 3بر صفر شکســت خــورد و در نوکمپ 
مقابل بنفیکا متوقف شــد تا راهی لیگ اروپا شود. در 
فصل جاری نیز بارســا بازهم در زمیــن بایرن بازنده 
شــد و در 2 مصاف با اینتر نیز یک بازی را یک بر صفر 

باخت و هفته گذشته هم به تساوی 3-3رسید. در لیگ 
اروپا هم یکی در میان بردند و مســاوی کردند تا اینکه 
به اینتراخت یک مساوی و یک برد هدیه کردند و حذف 
شدند. باشگاه در این تابســتان بخشی از دارایی های 

آینده خود را پیش فروش کرد تا ســتاره هاي مورد نظر 
ســرمربی اش را بخرد. ترکیبی که او در اختیــار دارد، یکی از 

گران ترین ترکیب های جهان است؛ بازیکنانی که دستمزدهای 
نجومی و عجیب می گیرند. با این همه خرید دفاعی و هجومی، 
بار تیم تنها روی دوش لواندوفسکی است و همچنین تراشتگن 
که بارها خود ژاوی در کنفرانس های مطبوعاتی از عملکردشان 
تمجید کرده است. او پس از شکست از بایرن گفته بود که ضعف 
در تمام کنندگی علت ناکامی بود. در شکســت بازي رفت برابر 
اینتر همه  چیز را به داوری نسبت داد و در بازی برگشت با اینتر 
هم اشتباهات فردی را مقصر جلوه داد. در آستانه ال کالسیکوی 

فردا عصر حال بارسا اصال خوب نیست.
ژاوی پس از هزینه 153میلیون یورویی در تابستان که بارسا را به 
ششمین باشگاه ولخرج در انتقاالت تبدیل کرد، هنوز نتوانسته در 
بازی های بزرگ، بزرگی خودش را اثبات کند. البته هزینه بارسلونا 
در نقل وانتقاالت بیش از چیزی است که اعالم شده، چون آپشن های 
قراردادهای بازیکنان جدید درصورت فعال شدن می تواند این تیم را 
تا رده نخست ولخرج ترین باشگاه اروپایی در نقل وانتقاالت تابستان 

گذشته باال ببرد.

بارسا دوباره در دسته دوم
ژاوی خودش مربی بزرگی نیست،پس چرا بارسای او باید تیم 

بزرگی باشد؟

ژاوی خیلی مواقع 
مثل رونالد کومان 

به جای پذیرش اشتباهاتش 
از بازیکنان خودی انتقاد 

می کند و شکست ها را گردن 
آنها یا داور می اندازد. این 

درست است که داور در بازی 
رفت اشتباه کرد و یک پنالتی برای 

بارسلونا نگرفت اما این دلیل 
نمی شود ضعف های تیم او 

توسط خودش نادیده گرفته 
شود. او این بار عالوه بر دمبله 

و خط حمله، از پیکه هم 
انتقاد کرد و انگشت اتهام را 

به سمت او گرفت و حتی از 
لیگ قهرمانان هم انتقاد 

کرد که چرا این قدر 
بی رحم است!

Kvaratskhelia

دور افتخــار بزند.شد مورینیو در ورزشگاه بارسلونا گل این تیم را حذف کرد؛ اتفاقی که باعث باختند و اینتر در نوکمپ با یک تساوی بدون 12ســال پیش در جوزپه مه آتــزا 3 بر یک یک دیدار حساس در میان باشد. بارسایی ها اینتر کار سختی ندارد؛ مگر آنکه پای معموال برای پیــروزی بر بارسا 

    مسی پســتی را پس از شکســت تلخ مقابل اینتر الیک کرد که 
جنجالی شد. پستی که او الیک کرد، توسط الئوتارو و با عکس شادی 
پس از گلش به بارســا منتشر شــده بود. پذیرش اینکه مسی پست 
هموطن و هم تیمــی اش در تیم ملی آرژانتیــن را الیک کرده، برای 
خیلی از بارسایی ها سخت بود و نشریه اسپرت کاتالونیا هم تیتر زد: 

»دردناک ترین الیک مسی برای بارسایی ها«.
    بارسا آخرین بار، 7 فصل پیش با برتری 3بریک مقابل 
یوونتوس، قهرمان لیگ قهرمانان شــد و فصل بعد در 
یک چهارم نهایــی به اتلتیکو باخــت. آنها در فصل 
17-2016مقابــل یــووه حذف شــدند. رم در 
یک چهارم نهایی فصل 18-2017 شکســت 
4 بر یک دور رفت را با برتری 3 بر صفر دور 
برگشت جبران کرد و فصل بعد لیورپول 
با زدن 4 گل در بازی برگشت، برتری 
3بر صفر بارسلونا در بازی خانگی 
دور رفت را خنثی کرد. در فصل 
20-2019، افتضاح شکست 
8بر 2مقابل بایــرن و در فصل 
21- 2020 این بار در نخستین مرحله 
حذفی، پاری سن ژرمن، بارسا را در نوکمپ تحقیر کرد. در 
همه این چند فصل با مسی هم مفتضحانه حذف 
می شدند اما بدون او حتی به دور حذفی 

هم نمی رسند.
    بارســلونا با تنها 3 پیروزی 
مقابل پلژن و دیناموکیف 
13 دیــدار  در 
یــی  روپا ا

اخیر، بدترین برهه خودش در میادین فراکشــوری را پشــت سر 
می گذارد.

    دمبله هم همچنان گل می زند و مورد انتقاد قرار می گیرد. ژاوی از 
او هم انتقاد و هم تعریف کرده. او در حالی در 12 بازی این فصل 3گله 

شده که فصل قبل در 32 بازی تنها 2 گل زد.
    آنچلوتی عالقه زیادی به بــارال دارد و اگر در رئال مادرید ماندنی 
باشــد، او را جذب خواهد کرد. این بازیکن ایتالیایی بهترین بازیکن 
2 بازی رفت و برگشت بود و همه جای زمین دیده می شد. او باز هم 

به بارسلونا گل زد.
    هاکان چالهان اوغلو در 2 بازی مقابل بارســلونا روی 2 گل تأثیر 
مستقیم داشته است. این درحالی است که همه هافبک های میالن 
روی هم در 8 مسابقه اخیرشــان در لیگ قهرمانان روی 2 گل تأثیر 

مستقیم گذاشته اند.
    الئوتارو مارتینس سرانجام پس از 8 مسابقه پایش به گلزنی باز شد.  
او البته مرد بازی های بزرگ است. او 5گل به میالن، 4گل به ناپولی و 
التزیو، 3گل به یوونتوس و آتاالنتا، 2 گل به بارسا و رئال و یک گل به 

دورتموند، لیورپول و رم زده است.
    دمبله تعداد گل هایش را با گریزمان برابر کرد. بازیکنان فرانسوی با 
بیشترین گل برای بارسا ؛ 49 گل تیری آنری، 35 گل دمبله و گریزمان.

    بارســلونا در این فصل 7گل در لیگ قهرمانان دریافت کرده که 
4 تای آنها در 20دقیقه اول نیمه دوم دریافت شده.

    نوکمپ هنوز آن قلعه اروپایی سابق نیست. از زمان شکست 2 فصل 
پیش مقابل یوونتوس در مرحله گروهی، بارسلونا تنها 2 بازی از 7 بازی 

خانگی خود در لیگ قهرمانان اروپا را برده است.
    در  مسابقات لیگ قهرمانان تنها 4 تیم موفق به زدن 3 گل 
در یک نیمه مقابل بارسلونا در نوکمپ شده اند؛ دینامو کی یف 
مرحوم لوبانوفســکی )1997(، بایرن مونیــخ یوپ هاینکس 
)2013(، پاری ســن ژرمن پوچتینــو )2021( و اینترمیالن 

سیمونه اینزاگی )2022(.

ناپولی در این فصل به طرز عجیبی خوب بازی می کند و خوب گل می زند. 
شما درنظر بگیرید که اینسینیه و مرتنز در تابستان از این تیم جدا شده اند 
و خط حمله را خالی گذاشته اند، پشت سرشان فابیان روییس تیم را ترک 
کرده و به پاری ســن ژرمن رفته و کولیبالی هم کــه بهترین مدافع دهه 
اخیر ناپلی ها بوده، راهی چلسی شده است. در عوض چند بازیکن گمنام 
یا پدیده تازه از راه رسیده به ترکیب اضافه شــده اند. درباره پسر دیه گو 

سیمئونه یعنی جووانی چیزهایی شنیده اید اما پدیده و ستاره 
اصلی این فصل باشــگاه مارادونا کسی است که تلفظ 

نامش برای همه زبان های زنده دنیا سخت است؛ 
خویچا کواراتسخلیا )خه ویچا(!

ستاره گرجســتانی فعال به فهرست اسم 
ســخت های تاریخ فوتبال راه یافته؛ در 
کنار بالژیکوفسکی )با یک سری حروف 
بی صدای پشت هم و اضافه(، کشیشتوف 
پیونتک )که کریستوف پیاتک نوشته 
اما کامال متفاوت خوانده می شــود(، 
سوکراتیس پاپاستاتوپولوس، گژگوژ 

کریخوویاک )عده ای نامــش را از روی 
حروف گرژگورژ کریچوویاک می خوانند( 

و... . خویچا به معنای درخشان در نخستین 
روزهای قرن بیســت ویکم به دنیــا آمد. هنوز 

21ســالگی اش به پایان نرســیده. یک سال پیش 
باشگاه های یوونتوس، میالن و بایرن مونیخ به فکر خریدنش 

افتاده بودند. دلیل اینکه به میالن یا یووه نرفت این بود که آنها در پست او، 
لیائو و کیه زا را داشتند. خیلی زود هواداران ناپولی او را پذیرفتند و به پدیده 

جدید پارتنوپی لقب »مارادونای گرجی« و »کوارادونا« دادند.

او مسیری شبیه ســردار آزمون طی کرده؛ هم در روستوف بازی کرده، 
هم در روبین کازان. شانسی که ناپولی و اسپالتی آوردند این بود که یوفا 
باشگاه های روسیه را به دلیل حمله این کشور به اوکراین محروم و بازیکنان 
خارجی شــاغل در این لیگ را آزاد کرد. وینگر جوان گرجی که بازیکن 
روســتوف بود، مجبور شــد به وطنش برگردد و مدتی برای تیم دینامو 
باتومی بازی کند. او پیش از پیوستن به روستوف برای تیم دینامو تفلیس 
در گرجســتان بازی کرده بود. دی لورنتیس، مالک جنجالی اما 
باهوش ناپولی او را با مبلــغ 10میلیون یورو زودتر از 
سایر باشگاه های بزرگ ربود. احتماال به زودی این 
ستاره برچسب 100 میلیونی می خورد. پیش 
از اعالم قرارداد رسمی 5ساله بین دوطرف 
در اردیبهشت امسال، خبرهایی درباره 
پیوســتن او به یوونتوس هم شنیده 
شــده بود اما ناپولی پیشدستی کرد. 
حاال این ستاره درخشان در 13بازی 
این فصل با پیراهن ناپولی روی 14گل 

تأثیر مستقیم گذاشته است.
   می گویــد الگویش کریســتیانو 
رونالدوي پرتغالی است اما وقتی نوجوان 
و کودک بوده، با پیراهن شماره14 گوتی-

اسطوره رئال مادرید - در خیابان های تفلیس 
فوتبال بازی می کرده.

   اتفاقا کوارادونــا که لقبش را از مارادونــا وام گرفته، در 
ورزشگاهی مشهور شد که به یاد راواز چله بادزه، بازیکن اسبق تیم ملی 
شوروی به نام »چله آره نا« نامگذاری شده که چله برگرفته از نام پله است. 
به عبارتی کوارادونا از چله به فوتبال جهان معرفی شد. گرجستان در اقمار 

سابق شوروی تکنیکی ترین فوتبال را داشت و 
به برزیل شوروی شهرت داشت.

   لوچانو اســپالتی، مربی بزرگ ناپولی، زمانی 
که در آاس رم بود، محمد صــالح را پرورش داد و حاال 

در حال پرورش یک ستاره بزرگ دیگر است. با این حال 
اسپالتی درباره این بازیکن گفته: »هنوز فشار زیادی روی 
خودش حس می کند. هر وقت این فشار در او از بین رفت، 

می توانید یک ستاره بزرگ را ببینید.«
   پدرش - بدری کواراتسخلیا - هم بازیکن فوتبال بود 
اما برای تیم ملی آذربایجان بازی کرد. کوارادونا نخستین 
بازی خود را برای تیم ملی گرجســتان در 7ژوئن2019 
در مقدماتی یورو2020 مقابل جبل الطارق انجام داد. در 
14اکتبر2020 نخستین گل بین المللی بزرگساالن خود 
را در تساوی یک-یک لیگ ملت های یوفا مقابل مقدونیه 
شــمالی به ثمر رســاند. در 28مارس2021 برابر اسپانیا 
درخشید و گل زد و 3 روز بعد یک گل دیگر در برابر یونان به 
ثمر رساند و در 11نوامبر2021، به گرجستان کمک کرد تا 
مقابل سوئد پیروز شود. در 4 بازی مرحله اول لیگ ملت های 

23-2022، 3 بار موفق به گلزنی شد.
   نخستین بازی کامل کوارادونا برای ناپولی در 15 آگوست و در 

نخستین بازی سری آ مقابل هالس ورونا انجام شد و او در پیروزی 
مقابل این تیم  2گل زد و پاس گل داد. او 2 بار در بازی بعدی، مقابل 

مونتسا موفق به گلزنی شد و سپس در صدر فهرست گلزنان سری آ قرار 
گرفت و نخستین بازیکن تاریخ ناپولی شد که در 2 بازی ابتدایی لیگ، 

3 گل به ثمر می رساند. عالوه بر این، او در آگوست2022 به عنوان بهترین 
بازیکن ماه سری آ انتخاب شد.

   ناپولی در گروهی که 2 مدعی دیگر صعود 
روی هم 10 قهرمانی اروپا )6قهرمالنی لیورپول 
و 4قهرمانی آژاکس( داشــتند، صعودش 
را قطعی کرد و سنگین ترین شکست 
تاریخ لیورپول و آژاکس در اروپا را 

رقم زد.
   خط حمله ناپولی طی 4 بازی اخیر 
نمایشــی خیره کننده داشته و 
1۷ گل به ثمر رسانده است؛ این 
تیم 10 گل از 1۷ گل یادشده را 
طی 2 هفته اخیر وارد دروازه 
آژاکس در لیگ قهرمانان اروپا 
کرده تا اقتدار خود در گروه 
اول مسابقات را به رخ بکشد.

   ایــن تیــم هم اکنون 
بهترین خط حمله سری آ 
و لیگ قهرمانــان اروپا را 
دارد و 13 بازی اســت که 

شکست نخورده است.
   تیم لوچیانو اسپالتی 
در آماده تریــن فرم 
خــود قــرار دارد. آنها 
برای نخستین بار در تاریخ خود توانستند 
در 8 دیدار متوالــی و در تمامی رقابت ها 
به پیروزی دســت پیدا کنند. ازجمله 
5 بازی در سری آ برابر التزیو، اسپتسیا، 
میالن، تورینو و کرمونزه و 3 مسابقه 
لیگ قهرمانان اروپا برابر لیورپول، 

گالسکورنجرز و آژاکس.
   پارتنوپــی، لقب این تیــم، که به 
یکی از اساطیر یونانی برمی گردد و بر 
سواحل ناپل جان داد، این روزها بیش 
از هر زمان دیگری بر سر زبان ها افتاده 
اســت. آنها اکنون رؤیای کسب جام پس 
از 32 سال را دارند تا آن را به روح مارادونای 
فقید هدیه کنند. آخرین قهرمانی آنها به سال 
1990برمی گردد، زمانی که دیه گو مارادونا لباس 

این تیم را بر تن کرده بود.
   جووانی ســیمئونه که در این تابستان و با 
قراردادی قرضی به ناپولی پیوسته، طی حضور 
در 9 بازی، موفق به زدن 4 گل شده است. این 
آمار در شرایطی به دست آمده که سیمئونه فقط 
در یک بازی از ابتدا به میدان رفته و مجموعه 
دقایق حضور او در لباس ناپولی، 2۷۷ دقیقه 
بوده؛ به عبارتی، او بــرای هر گل، به ۷0 دقیقه 

زمان نیاز داشته است.
   عملکرد ناپولــی در فصل 23-2022 در 
12بازی؛ 10 برد، 2 تســاوی، بدون شکست، 
35 گل زده، 9گل خورده، 52 خلق موقعیت 
مســلم گلزنی، 11موقعیت بــه حریفان، 
صدرنشین ســری آ و صدرنشین گروه در 

لیگ قهرمانان.
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راه پیشرفت زنان

رئیس فدراسیون وعده  برنامه های پروپیمان را برای والیبال زنان 
داده است؛ حضور در چلنج کاپ. حضور در این رقابت ها می تواند 
مقدمه  برای بهتر شدن تیم ملی و حضور در عرصه های جهانی باشد. 
قرار است کمپدلی مربی ایتالیایی هم فعال در ایران بماند، چون که 
چند ماهی از قراردادش مانده اســت. او را والسکو معرفی کرد اما 
نتوانست برای تیم ملی معجزه ای داشــته باشد. برای بهتر شدن 
وضعیت زنان قرار است 2 تیم زیر 14 و 16سال تشکیل شود. در این 
رهگذر آموزش سیستماتیک به تنهایی راهگشا نیست و برگزاری 
تورنمنت های بین المللی هم اهمیت بســزایی دارند. می شود با 
حمایت اسپانسرها و با حضور تیم های باشگاهی یا جوانان روسیه، 
ترکیه، قزاقستان و آذربایجان پیشرفت والیبال زنان را تضمین کرد.

سرنوشت سرباز چه می شود؟

امین اسماعیل نژاد که در لیگ ملت ها سورپرایز والیبال تیم ملی 
ایران بود، در مســابقات قهرمانی جهان از عرش به فرش رسید و 
هنوز فدراسیون و کادر فنی تیم ملی درباره دالیل نزول این بازیکن 
اظهارنظری نکرده اند. آخرین خواسته اسماعیل نژاد از فدراسیون 
نه پیوستن به تیم های ایتالیایی و ترک، بلکه دوری از پادگان و بازی 
در تیم پیکان است که شدنی به نظر نمی رسد. جالب این است که 
اگر امین بخواهد در تیم پاس گرگان  چند ماه آخر سربازی اش را 
بگذراند، برای بازی کردن هم رقیب جدی دارد. سعید رنجبر در 
قطر پاسور تیم سربازان گرگانی کوالک می کند و اسماعیل نژاد که 

در این مدت افت کرده، می تواند با رنجبر رقابت کند؟

آش داوری در والیبال آنقدر شور شــده که حتی هواداران 
سینه چاک فدراسیون هم دست به نقد شده اند و از کیفیت 
داوری ها ایراد گرفته اند اما چه فایده که رئیس کمیته داوری 
که فقط در مســابقات برون مرزی والیبال نشسته و ایستاده 
داوری می کند، هنوز به این اعتراضات واکنشی نشان نداده 
است. داوری که ســوت اشــتباه می زند و داد تیم بازنده و 
ناظر فدراسیون را درمی آورد، بالفاصله روی سکوی داوری 
مسابقات دیگری می ایستد تا مشخص شود برخی ها مصونیت 
دارند. آنها به جای مجازات شــدن، به قول دوســتان خود 
فدراسیون یا کباب گوشت شــتر میل می فرمایند یا به سفر 
توریستی می روند. هوای داوری ما کمی تا قسمتی پس است!

آش داوری و گوشت شتر !

منهایفوتبالپشتخطزن

جدول 8612
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افقی:
1 - ســگ دریایــی - خالی 

کردن - یکدندگی
2 - صفار - فریــاد و هیاهو - 

زیان کردن
3 - کلمه پرســش - وضعیت 
روحــی - رود جــاری در 

خراسان شمالی
4 – شست وشــوی با عجله و 
سرســری - از حکومت های 

ترک تبار تاریخ ایران
5 - مهــره ای در شــطرنج - 

نوعی چین مخصوص دامن
6 - تکرار حرفی - ســقز - از 

سلسله های سلطنتی روسیه
7 - خدای مصریــان قدیم - 
نظم دادن - واحد شــمارش 

لباس
8 - واحد شمارش پل - ظرف 
نگهداری گل - امپراتور دیوانه 

روم 
9 - پدران - سرزمین آتاتورک 

- سازمان فضانوردی آمریکا
10 - المــپ فلورســنت - 
محفظه چند کشــویی برای 
نگهــداری لــوازم - چــوب 

خوشبو
11 - شــماره پرونــده - آواز 

آهنگین
12 - اختاللــی در بینایــی 
- کنایــه از ســخن مالیم و 

خوشایند است
13 - آســوده - ایســتاده - 

صوت اندوه
14 - این حیوان قادر به دیدن 
آسمان نیست - اثری به قلم 

شاتو بریان - جسم
15 - مجمــل و گذرا - دیوی 
در شــاهنامه کــه با رســتم 

جنگید - وسط
  

عمودی:
1 - شــامل همه - یار عروس 

- خاشاک
2 – شــوره زار - زن ســاکن 

صومعه - فراوانی
3 - اســب بارکــش - پــول 

ترکمنستان - بی حرکت
4 - دویدن - زادگاه امیرکبیر 

– بزرگ تر
5 - شخودن - از عوامل مؤثر 

در فروش کاال
لقــاب حضــــــرت  6 - از ا
فاطمـــــه)س( - در حـــال 
گریستن – خط کـش مهندسی

7 - درشت و بدقواره - کنایه 
- چهره

8 - به هوش باش - مقبول و 
خوشایند - خروس مازندرانی

9 - آش محلــی و ســنتی 
شوشتر - آشـــــــــکار – 

زیارت کنندگان

10 - تکرار حرفی - تحتانی - ماقبل 
پیشین

11 - کشــورهای عقب مانده یا در 
حال توسعه را گویند - پروژکتور

12 - پندار - درختــی برگ ریز – 
تخم مرغ انگلیسی

13 - پایانی - نشانی - مقابل خروج
14 - از تیم های فوتبال روســیه - 

زنان عرب - باران تند و شدید
15 - مســاوی - پنهــان کردن - 

15آلبومی با آواز شهرام ناظری

ماناصافمتيانع
يتابنقلشابمسق
ناسوگبجعتالال
واكنيارخاواو
رهساملااراكشا
اپوراروذعميح
سييرنتسجاريمس
الاتيشنوربايا

نامهبيجبامودس
تيراسعاماقرا

اتسويرناسنانم
كيلنودتسيودن
رسمهدمحملماكت
وهيگنروايتميق
زينشگلامرننود
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سفر پردردسر اما پرامید
کشتی گیران فرنگی کار ایران باالخره ویزای اسپانیا گرفتند و عازم مسابقات امیدهای جهان شدند تا یکی از مدعیان 

جدی این مسابقات باشند
کشتی گیران فرنگی کار ایران در حالی بامداد جمعه راهی اسپانیا محل 
برگزاری مسابقات امیدهای جهان شدند که ویزای آنها ظهر پنجشنبه 
و تنها چند ساعت مانده به پرواز صادر شد و در اختیارشان قرار گرفت. 
سفارت اسپانیا در هفته های اخیر بارها به دالیل مختلف از صدور روادید 
برای کشــتی  گیران ایرانی خودداری کرد و تا به امروز هم تنها ویزای 
فرنگی کاران را صادر کرده و روادیدی برای کشتی گیران آزادکار صادر 
نشده است. سفارت اسپانیا ابتدا از گرفتن مدارک ورزشکاران خودداری 
می کرد و سپس عدم صدور روادید را به مشکالت اینترنت ربط داد تا در 
نهایت فرنگی کاران این مدت را در استرس اعزام یا عدم اعزام سپری کنند.

اولین محک رنگرز
رقابت های کشتی فرنگی و آزاد امیدهای جهان روزهای 25مهر تا اول 
آبان ماه در شهر پونت ودرا کشور اسپانیا برگزار می شود. فردا قرعه کشی 
10 وزن کشتی فرنگی برگزار خواهد شد و مسابقات از دوشنبه در اوزان 
55، 63، 77، 87 و 130کیلوگرم اســتارت می خورد. این مســابقات 
نخستین تجربه حسن رنگرز به عنوان سرمربی تیم ملی بعد از استعفای 
محمد بنا ست. بنا بعد از مسابقات جهانی بلگراد که شاگردانش به 2 مدال 
نقره و یک  برنز رسیدند، از سمت ســرمربیگری تیم ملی کنار رفت تا 
حسن رنگرز، دارنده مدال طال و برنز جهان هدایت تیم ملی بزرگساالن 
را برعهده بگیرد. پیش از این فدراسیون کشتی اعالم کرده بود سرمربیان 
تیم ملی بزرگســاالن با حفظ ســمت هدایت تیم امید را هم برعهده 

خواهند داشت و به این ترتیب نخستین میدان حسن رنگرز به عنوان 
سرمربی تیم ملی مسابقات امیدهای جهان2022 شد.

تیم با تجربه
تیم ملی کشتی فرنگی ایران جزو شانس  های اصلی قهرمانی به شمار 
می رود. در 10 وزنی که کشتی گیران به مسابقات جهانی اعزام شده اند، 
پویا دادمرز، محمدرضا مختاری و علی اکبر یوســفی سابقه حضور در 
مسابقات جهانی بزرگســاالن را دارند. علی اکبر یوسفی، دارنده مدال 
طالی جهان بزرگساالن در سال2021 است که در انتخابی مسابقات 
جهانی2022 در مقابل امین میرزازاده شکست خورد و شانس حضور در 
مسابقات جهانی را از دست داد. او با تجربه ترین کشتی گیر ایران است که 
راهی مسابقات امیدها شده است. طالی دسته فوق سنگین وزن جهان 
در مسابقات امیدها سال ها ست در اختیار ملی پوشان ایرانی است. در 
سال های 2019 و 2021 طالی 130 کیلوگرم به ایرانی ها رسیده و باید 
دید یوسفی می تواند دومین طالی خود و ســومین طالی ایران را در 
دسته فوق سنگین کسب کند یا نه. پویا دادمرز و محمدرضا مختاری 
هم در اوزان 55 و 72کیلوگرم ملی پوشان ایران در جهانی بلگراد بودند 
که هر دو دستشان از مدال کوتاه ماند ولی با توجه به تجربه ای که دارند، 
بعید است دســت خالی از مســابقات امیدهای جهان برگردند. امید 
آرامی در 60 کیلوگــرم، ایمان محمدی در 63 کیلوگرم، ســیددانیال 
سهرابی در 67 کیلوگرم، امیر عبدی در 72 کیلوگرم، علیرضا ُمهمدی 

در 82 کیلوگرم، ابوالفضل چوپانی در 87 کیلوگرم و علیرضا عابدی در 
97کیلوگرم، دیگر نفرات تیم امید ایران در مسابقات جهانی هستند که 

اکثرا مدال جوانان جهان را در کارنامه خود دارند.

یوسفی: حاال دیگر نوبت ماست
علی اکبر یوسفی، دارنده مدال طالی جهان در سال 2021 و امیدهای جهان 
در سال 2019 در حالی به مسابقات اعزام شده است که بسیاری از حاال طال را 
برای او کنار گذاشته اند. او درباره میزان آمادگی خود پیش از اعزام می گوید: 
»شرایط خوبی دارم و به آن حد از آمادگی که در ذهنم بود، رسیده ام. برای 
حضور در مسابقات امیدهای جهان، مجموعا 2  اردو را زیرنظر کادر فنی تیم 
ملی پشت سر گذاشتیم و تمرینات خوبی داشتیم. تیم یکدست و خوبی 
داریم که همه بچه ها از انگیزه باالیی برای کســب موفقیت برخوردارند.« 
یوسفی درباره تأخیر در صدور ویزا همچنین می گوید: »همه  چیز در این 
مدت خوب بود فقط صدور ویزا اذیت مــان کرد و این بالتکلیفی خیلی 

بد بود. خدا را شکر در نهایت با پیگیری هایی که انجام 
شد، ویزا صادر شد و حاال نوبت بچه ها ست که جواب 

زحمات خودشان را بگیرند و برای شادی دل مردم 
تالش کنند. خودم از 8 مــاه پیش با آقای بنا در 
اردوهای تیم ملی بودم، بعد از مسابقات جهانی 

صربستان با تغییر کادر فنی  نیز مجدد در اردوها 
حضور داشتم و امیدوارم  زحماتی که کشیدم به نتایج خوبی برسد.«

 شروع ضعیف
لیگ زنان 

لیگ برتر والیبال زنان بــا بازی های ضعیف و 
یکطرفه آغاز شد. در هفته اول لیگ از 4بازی، 
نتیجه 3بازی، 3برصفر تمام شــد و یک دیدار 
هم 3بر یک به پایان رســید، 2بازی هم کامال 
یکطرفه بود. ســریک گنبد 3بــر صفر گفتار 
وارنا را شکست داد؛ 25بر 12، 25بر13و 25بر 
11، گویای تفاوت 2تیم اســت. بازی پیکان 
و جهانبین چهارمحال هم همین شــرایط را 
داشــت. جهانبین حتی در ست دوم به امتیاز 
10هم نرســید. پیکان 25-15، 25-9و 25-
14بازی را برد. 2 بازی دیگر شــرایط بهتری 
داشتند. ســایپا 3بر یک؛ 23-25-، 23-25، 
23-25و 25-15مس رفسنجان را شکست 
داد و ذوب آهن هم 3برصفر؛ 25-22، 25-19و 

25-22طلوع مهر یزد را شکست داد.

 حذف دختران 
بسکتبال از آسیا 

 تیم بســکتبال 3نفره دختران زیر 17ســال 
ایران نتوانست از مرحله مقدماتی کاپ آسیا 
صعود کند. دختران ایران که برای اولین بار در 
این مسابقات حاضر شده بودند، با 2شکست 
از مســابقات خداحافظــی کردند. 
دختران ایران در بــازی اول مقابل 
مالزی میزبان 8بر 7شکست خورده 
بودند. آنها در بازی دوم هم 21بر 
10به چین تایپه باختند. تیم 
ایران با ترکیب حدیث 
قسمتی، مهسا کرانی، 
فرناز خدامــرادی 
و شــمیــــم 
نــــــوری 
ایــــن  در 
ت  بقا مســا
شرکت کرده 
بــود. هدایت 
این تیــم را هم 
نــازی طائرپور 

برعهده داشت.



 مجریان 
در مرکز توجه 

  وضعیت مجریان رسانه ملی مشخص شد

رئیس سازمان صداوســیما باالخره موضع 
خود را دربــاره برخی از مجریانــی که در 
هفته های اخیر از برنامه های صداوســیما 
خداحافظی کرده بودند، مشخص کرد که این 
اظهارات به طور خاص شامل مهران مدیری و 

برنامه »دورهمی« هم می شود.
بعد از اظهــارات مهران مدیــری، مجری 
مسابقه »دورهمی« و چند مجری دیگر در 
واکنش به اتفاقات اخیر، رئیس صداوسیما 
در روزی که همراه بــا معاونانش برای ارائه 
پــاره ای توضیحات در کمیســیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر شده 
بود، تأکید کرد: »کار با صداوسیما افتخاری 
برای همکاران ماســت و همکارانی که کار 
در صداوســیما را برای خود یک سرمایه و 
ارزش ملی می دانند، با ما کار می کنند. اگر 
کسی متناسب با میل و تمایل واقعی نخواهد 

فعالیت کند، ما مانع او نمی شویم.«
چندی پیش مهران مدیری با انتشار پستی 
به ناآرامی های اخیر کشــور واکنش نشان 
داده و اظهار کــرده بود، تمایــل به پخش 
فریمی از خودش از شــبکه های تلویزیونی 
ندارد؛ هر چند مدیری پیــش از این هم در 
بحران  های اینچنینی با تلویزیون خداحافظی 
موقتی داشته و بعد از آرام شدن اوضاع به قاب 
تلویزیون بازگشته، اما اظهارات اخیر پیمان 
جبلیـ  رئیس صداوسیماـ  درباره مجریانی 
که مانند مدیری در پی وقایــع اخیر اعالم 
کردند در تلویزیون فعالیت نخواهند داشت 
و اشــاره تلویحی او به برنامه »دورهمی«، 
نشــان می دهد حداقــل تا مدتی شــاهد 
 حضور مهــران مدیری در قــاب تلویزیون

 نخواهیم بود.
جبلی در حاشیه جلســه کمیسیون امنیت 
ملی در پاسخ به پرسشــی درباره وضعیت 
»دورهمی« به رسانه مجلس، عنوان کرده: 
»برنامه هایی که صداوسیما برایشان هزینه 
می کند، باید متناسب با ذائقه جامعه، نیازها 
و اولویت های فرهنگی و اجتماعی مخاطبان 
باشد؛ هرگاه برنامه ای از این شکل خارج شود، 
مورد استقبال مخاطبانمان واقع نمی شود و 

ما هم از آن استفاده نمی کنیم.«
هرچند رئیس ســازمان در صحبت هایش 
به شــکل مســتقیم به برنامه »دورهمی« 
اشــاره نکرده، اما صحبت های او در پاســخ 
به ســؤالی دربــاره وضعیــت »دورهمی« 
بوده اســت. این در حالی اســت که برنامه 
»دورهمی« در فصل  هــای مختلف آماری 
ســازمان جزو برنامه های پرمخاطب بوده 
و به طور حتم ســازمان هــم هزینه زیادی 
بابت ساخت قســمت های دیگر این برنامه 
پرداخت کرده اســت. اما حــاال پخش این 
برنامه برای سازمان مهم نیست. پخش تعداد 
قسمت های باقیمانده از »دورهمی« با اجرای 
مهران مدیری بالتکلیف مانده و این مسابقه 
فعال از آنتن تلویزیون حذف شــده اســت. 
پخش دورهمی از سال ۹۴ آغاز شده است، 
در ابتدا در قالب تاک شو و با حضور چهره های 
معروف به روی آنتن می رفت، اما از ســال 
گذشــته این برنامه با تغییر قالب، به صورت 
یک مســابقه تلویزیونی به روی آنتن رفته 
اســت. در کنار حضور جبلی در کمیسیون 
امنیت ملی و صحبت هایــش، دیدار مدیر 
شبکه5 با مجری های شبکه هم از خبرهای 

2روز اخیر سازمان است.
سعید اشناب، مدیر شبکه5 سیما در دیداری 
با مدیران و مجریان این شبکه، ضمن اشاره به 
حوادث اخیر در کشور، رفتاری هوشمندانه و 
صبوری را الزمه مدیریت در فضای مجازی 
خوانــده و عنوان کرده اســت: »همزمان با 
شــروع اعتراضات روزهای گذشــته که با 
بزرگ نمایی گسترده رسانه های ضد ایرانی 
و معاند روبه رو شد، راهبرد فشار حداکثری 
به چهره های مشهور در حوزه های مختلف 
هنری، ورزشی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
نیز آغاز شد. در این هجمه سنگین رسانه ای 
علیه هنرمندان و افراد مشهور، با وجود همه 
ســختی ها، تهدیدها، ارعاب، اقدامات شما 
در فضای رســانه ای کشــور مایه مباهات و 
سربلندی ایران عزیزمان شد.« وی با اشاره 
به عملیات سنگین رسانه ای دشمن به عنوان 
مهم ترین ویژگی نا آرامی هــای اخیر افزود: 
»در جریانات اخیر طراحی رسانه ای دشمن 
بسیار پرحجم، پیچیده و فریبکارانه بود. در 
این زمان نقش ما به عنوان رسانه پررنگ تر از 
قبل می شود و ما هستیم که باید واقعیت های 
جامعه را در برهه های حساس به روش های 

گوناگون برای مردم تصویر کنیم.«

سیما
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در شرایط فعلی جامعه 
تمرین می کنیم

 تفاهم
 بر سر آزادی

گنجینه تاریخ دفاع مقدس 
فراهم خواهد شد

 گفت وگو با دکتر »فریال آذری«
 کارگردان نمایش »زندگی آشغالی«

 نگاهی اجمالی به مفاهیم
 مختلف آزادی و ادراک آزادی در اذهان

  به بهانه رونمایی از 2۳۳ اثر پژوهشی، اسنادی و صوتی 
جدید در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

2جایزه از 
بوسان  

2فیلم ایرانی در جشنواره 
بوســان موفق به دریافت 

جایزه شدند.
به گزارش ورایتی، جشنواره 
بوســان  فیلم  بین المللی 
برگزیدگان خود را معرفی 
کــرد. جوایز ایــن دوره 
جشــنواره بوسان طی یک 
کنفرانس خبری صبح دیروز 
اعالم شد.  در بخش رقابتی 
کیم جی ســئوک جشنواره 
فیلم »ِدرب« به کارگردانی 
هادی محقق و تهیه کنندگی 
رضا محقق از ایران به صورت 
مشترک با فیلم »دگرگونی« 
ســاخته یالکین تویچی اف 
جایزه اصلــی را دریافت 
کردند. فیلــم »ِدرب« فیلم 
افتتاحیه جشنواره بوسان 
نیز بود. مســتند »عشق 
فوتبال« ســاخته مشترک 
شارمین مجتهدزاده و پالیز 
خوشدل که در بخش رقابتی 
آثار مستند حضور داشت، 
 BIFF Mecenat« جایزه
Award« را از آن خود کرد 
که با هدف کشف و حمایت 
از مستندســازان مستعد و 
نوظهور آسیایی در جشنواره 

بوسان اعطا می شود.

 نیسن
در سالح عریان 

لیام نیســن در نســخه 
بازســازی فیلم »ســالح 

عریان« بازی می کند.
به گزارش ورایتی، آکیوا شفر 
تهیه کننده و کارگردان این 
فیلم به صورت رسمی از لیام 
نیسن درخواســت کرده تا 
در بازسازی این فیلم به آنها 
ملحق شود. بازیگر »ربوده 
شده« در حال مذاکره است 
تا بازیگر اصلی نسخه مدرنی 
از این فیلم اسلپ اســتیک 

متعلق به دهه۱۹۸۰ شود.
شــفر که فیلم هایی چون 
»رنجرهای نجــات« را در 
کارنامــه دارد، تهیه کننده 
فیلم هم خواهــد بود. وی 
فیلمنامه را با همکاری دن 
گرگور و داگ ماند نوشــته 
است. نیســن اوایل امسال 
درباره احیــای این کمدی 
صحبت کــرده و گفته بود 
پارامونــت و مک فارلیــن 
از وی خواســته اند به این 
پروژه بپیوندد. این فیلم در 
اصل فیلم اول یک سه گانه 
است که لزلی نیلسن در آن 
در نقــش فرانکلین دربین، 
یــک کارآگاه خوش قلب و 
 در عین حال ساده لوح بازی

کرده است.

سریال دار 
و دسته های 
نیویورکی 

 

سریالی براساس رمان »دار 
و دسته های نیویورکی« به 
تهیه کنندگی و کارگردانی 
اسکورســیزی  مارتین 
ساخته می شود. به گزارش 
ددالین، اسکورســیزی 
این سریال را برای شبکه 
میرامکس و براساس رمانی 
نوشته »هربرت اسبیری« 
خواهد ساخت.  او »دار و 
دسته های نیویورکی« را در 
سال2۰۰2 با بازی »لئوناردو 
دی کاپریــو«، »دنیــل 
دی  لوئیــس« و »کامرون 
دیــاز« ســاخت. »برت 
لئونارد« نگارش فیلمنامه 
این سریال را بر عهده دارد 
که گفته می شود برداشت 
جدیدی از رمــان »دار و 
با  نیویورکی«  دسته های 
شــخصیت های جدیدی 
اســت کــه در نســخه 
سینمایی حضور نداشتند.

کتاب »دار و دســته های 
نیویورکی« بــه جزئیات 
درگیــری میــان دار و 
دســته های رقیــب در 
نیویــورک در میانه ها و 
اواخر سده ۱۸۰۰ میالدی 
پیش از ظهور و تســلط 
مافیایــی  گروه هــای 
آمریکایی-ایتالیایــی در 
دوره ممنوعیت استفاده از 
الکل در دهه۱۹2۰ میالدی 

می پردازد.

سفر به تاریخ، بودجه می خواهد
تأمین هزینه های تولید »سلمان فارسی« و »حضرت موسی)ع(« دغدغه رسانه ملی

رسانه ملی این روزها به واســطه برخی از تصمیم گیری ها 
در برهه حساســی قرار گرفته اما یکــی از این موضوعات 
 تامیــن بودجــه و هزینــه تولید برخــی از ســریال های 

ویژه الف است. 
تصویربرداری سریال »سلمان فارسی« از سال۹8 آغاز شد؛ 
سریالی که در موقعیت های مختلف تولیدش ادامه دارد. این 
سریال بودجه زیادی را برای ســازمان دارد. به نظر می رسد 
تامین بودجه ســریال یکی از دغدغه های رئیس ســازمان 
است، اما این دغدغه حاال 2برابر شده است؛ چرا که ابراهیم 
حاتمی کیا پیش تولید سریال ویژه الف »حضرت موسی« را 

آغاز کرده است.

دغدغه تأمین هزینه تولید
»حضرت موســی« پروژه چند ســاله تلویزیون اســت که 
ابتدا فرج اهلل سلحشــور به عنوان کارگردان آن مطرح شد؛ 
با درگذشت او، قرعه به نام جمال شــورجه افتاد و در مسیر 
پژوهش و فراهم کردن شــرایط تولید، این فیلمســاز هم 
دچار بیماری شد و نتوانست این ســریال را کلید بزند. بعد 
از بحث های فــراوان، ابراهیم حاتمی کیا وارد ماجرا شــد. 
حاتمی کیا نزدیک به 2ســال کارگردانی آن را پذیرفته اما 
کمترین خبرها از روند پیش تولید و تولید این سریال دیده 
می شود. سریال تاریخی با بودجه هنگفت که با حجم هزینه 
تولیدش، فشار مضاعفی را به سازمان می آورد و این موضوع 
باعث شده مدیران ارشد سازمان به فکر یک منبع مالی باشند 
که بتوانند آن را تامین کنند. شــنیده می شود که مدیران 
سازمان در تالش هستند که ردیف بودجه ملی برای تولید 

این سریال در وضعیت اقتصادی رسانه ملی را تعیین کنند.

از میان 2سریال ویژه سازمان، تولید »سلمان فارسی« بسیار 
از سریال »حضرت موسی« جلوتر است. پیمان جبلی بعد 
از آمدنش به سازمان چندباری در پشت صحنه این سریال 
حاضر شده و با ســازندگانش دیدار داشته، چند روز پیش 
هم جبلی به شاهرود رفت تا از نزدیک روند تولید مجموعه 

را ببیند.
 سریال سلمان فارسی به نویســندگی و کارگردانی داوود 
میرباقری و تهیه کنندگی حسین طاهری توسط زالل فیلم 
و به سفارش مرکز سیما فیلم ســاخته می شود. این سریال 
به زندگی و زمانه سلمان فارسی، یار ایرانی پیامبر)ص( در 
۳فصل ایران دوران ساسانی، بیزانس و صدر اسالم می پردازد. 
تصویربرداری این سریال از آذر۱۳۹8 در کرمان آغاز شده و 
در شاهرود، قشم، جلفا، شهرک های سینمایی غزالی، نور و 
دفاع مقدس ادامه داشته و هم اکنون تصویربرداری یک سوم 

میانی آن به پایان رسیده است.

روند تولید 33درصدی سریال
میرباقری با اعالم ساخته شدن حدود ۳۳درصد سریال که 
شامل فصل میانی آن یعنی فصل بیزانس است، گفت: »در 
این فصل بازیگران مختلفی از یونان، ارمنســتان، مراکش 
و تونس در کنــار بازیگران ایرانی جلــوی دوربین رفته اند 
که در زمان پخش ســریال می توانند نقش چشمگیری در 
دیده شدن جهانی آن داشته باشند.«  وی ابراز امیدواری کرد 
با حمایت های رســانه ملی، ساخت بخش های پایانی فصل 
بیزانس به زودی پایان یافتــه و تصویربرداری فصل ایران و 
سپس حجاز انجام شود. رئیس سازمان صداوسیما در ادامه 
دیدار خود به لوکیشن قســمت دریایی های سریال سلمان 
فارسی شامل بخش دریاچه، کشتی ها و غار رفت و از ایجاد 

ظرفیت های گردشگری جدید برای شهر 
شاهرود به واسطه ســاخت سریال سلمان 

فارسی ابراز خرسندی کرد. 

فهیمه پناه آذرسریال
روزنامه نگار

۶۹میلیاردو۴۰۰ میلیون تومان. این رقم فروش »انفرادی« است؛ 

کمدی پرفروشی که از ۷اردیبهشــت روی پرده آمده و با وجود سینما
گذشــت بیش از ۶ماه از آغاز اکرانش و روی پــرده آمدن تعداد 
زیادی فیلم جدید، هنوز هم تماشاگر دارد.  در جدول فروش روزانه فیلم های روی 
پرده، انفرادی با حدود 2۴۰۰مخاطب و فروش ۴8میلیون تومانی، دومین فیلم 
پرفروش این روزهاست. تنها فیلمی که بیشتر از انفرادی مخاطب دارد انیمیشن 
»پسر دلفینی« است که بیش از 5۰۰۰مخاطب در آخرین روز اکرانش داشته است. 
یعنی بیش از 2برابر تماشاگران فیلم انفرادی. این را هم باید درنظر گرفت که تعداد 
سانس های انفرادی با توجه به اکران پرتعداد فیلم ها، خیلی زیاد نیست و کمدی 

مسعود اطیابی در سانس های پراکنده به چنین فروشی دست یافته است. فیلمی 
که در آستانه رسیدن به رقم ۷۰میلیارد تومانی فروش قرار دارد و پرفروش ترین 

فیلم تاریخ سینمای  ایران است.

اطیابی: انفرادی می توانست بیشتر از اینها مخاطب داشته باشد 
مســعود اطیابی، کارگردان فیلم انفرادی دربــاره تداوم اکران فیلمش به باشــگاه 
خبرنگاران جوان گفت: اکران این فیلم از اردیبهشت ماه آغاز شده و با توجه به اوضاع و 
شرایط فعلی، زمان دقیق پایان اکران فیلم انفرادی مشخص نیست. اطیابی درخصوص 
اکران فیلم های جدید گفت: اگر فیلم های جدید در این بازه زمانی اکران شــوند، با 

استقبال خوبی مواجه نخواهند شد، به همین دلیل اکران برخی فیلم ها همچنان ادامه 
دارد. به گفته اطیابی، هم اکنون اکران فیلم انفرادی به صورت محدود ادامه دارد و این 
فیلم در سانس فوق العاده به نمایش درمی آید. اطیابی با اشاره به فروش خوب فیلمش 
گفت: اگر اکران این فیلم محدود نبود ما به رقمی فراتر از فروش فعلی مان می رسیدیم.

 
گیشه ای که ۱۰۰میلیاردی نشد

 سیدابراهیم عامریان، تهیه کننده انفرادی گفت: »باالخره این فیلم رضا عطاران 
را دارد و از طرف دیگر می توان به جرأت گفت مردم پس از سال ها می توانند یک 
کمدی-اکشن خوب را در سینماها تماشا کنند. زمانی فیلم های اکشن جمشید 
هاشم پور می فروخت و زمانی فیلم های کمدی؛ حاال اما ترکیبی از فضای کمدی 
و اکشن را در یک فیلم شاهد هســتیم که می تواند تبدیل به اتفاقی جدید برای 
سینمای ایران شود.  از این منظر، منتظر اتفاق درخشانی برای این فیلم در گیشه 
هستیم و با توجه به افزایش قیمت بلیت ســینماها، فکر می کنم انفرادی بتواند 
فروشی باالی ۱۰۰میلیارد تومان را در گیشه ثبت کند.« انفرادی احتماال به رقم 
۷۰میلیارد تومان فروش دست خواهد یافت ولی رؤیای گیشه ۱۰۰میلیاردی دور 
از دسترس به نظر می رسد و با وضعیت فعلی اکران احتماال باید زمان زیادی بگذرد 

تا یک فیلم بتواند به چنین رقمی در گیشه دست یابد. 

وقتی عطاران همچنان می فروشد
 ژانر و بازیگر؛ مهم ترین دالیل فروش باالی فیلم انفرادی هســتند. فیلم  کمدی 
که بازیگر اصلی اش رضا عطاران باشــد همچنان می تواند انتخاب اول مردم برای 
سینما رفتن باشد . در سالی که بحران مخاطب شکل نگران کننده ای به خود گرفته 
انفرادی از معدود فیلم های پرتماشاگر امسال است و به عنوان پرفروش ترین فیلم 
۱۴۰۱ فاصله ای معنادار با فیلم دوم جدول گیشه دارد. فاصله ای که محصول حضور 

رضا عطاران به عنوان پولساز ترین بازیگر یک دهه اخیر سینمای 
ایران، در فیلم انفرادی است. تا اطالع ثانوی عطاران می فروشد، 

به خصوص اگر پای کمدی در میان باشد.

انفرادی در آستانه ۷۰میلیاردی شدن 
پرفروش ترین فیلم سال۱۴۰۱ با گذشت بیش از ۶ ماه از آغاز اکرانش، همچنان تماشاگر دارد

جبلی بعد از حضور در لوکیشــن کلیســای دمشق و 
مشاهده برداشت چند پالن با سازندگان سریال صحبت 
کرد. وی با اشاره به ســومین حضورش در پشت صحنه 
سریال سلمان فارسی، این اثر را اثری خاص خواند و تأکید 
کرد کاری که داوود میرباقری انجام می دهد، صرفا خلق 
یک اثر نمایشی تلویزیونی نیست بلکه اثری برای تقویت 
حافظه تاریخی ایرانیان است تا بدانند چه جایگاهی در 

میان یاران پیامبر و صدر اسالم داشته اند.
جبلی با اشاره به ابعاد بین االدیانی داستان سلمان فارسی 
و حضور بازیگران بین المللی در این ســریال، این اثر را 

دارای ارزش و بردی جهانی خواند و توضیح داد: »این کار 
مصداق جهاد تبیین به شمار می رود چون همه کارهایی 
که او به نام خودش در تاریخ ثبت و عرضه کرده، نمایش 

افتخارات ایران است.«
جبلی این سریال را کارگاه آموزشی بزرگی برای اهالی 
هنر خواند که قطعا نقش بسزایی در ارتقای سطح کمی و 
کیفی هنر نمایش کشور خواهد داشت. رئیس صداوسیما، 
سریال سلمان فارسی را دارای ابعاد متنوع در حوزه های 
فرهنگ جهانی، تمدن ایرانی و ارتقای هنر ملی معرفی 
کرد. وی ادامه داد: »این سریال کار پیچیده ای است که 
جغرافیای عظیم داستانی و تاریخی را شامل می شود و 

روایتگر هجرت سلمان برای یافتن حقیقت است.«

مکث
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سردار سرتیپ  دوم پاسدار عباس 
 مطهری

رئیس سازمان امور موزه ها و یادمان های 
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس
موفقیت هایی که نظام مقدس جمهوری 
اســامی بعــد از دفاع مقــــــــــدس، در 
عرصه های دفــاع و امنیت، دفــاع از حرم، 
فنی مهندسی، هوافضا، پزشــکی، نانو و 
ســایر حوزه ها به دســت آورده به واســطه 
نقش آفرینی نیروهای جوانی است که با 
الگو گرفتن از دفاع مقدس پیشرفت را برای 
ایران اســامی به ارمغان آوردند. بنابراین 
در گام دوم انقــاب نیــز بایــد جوانانــی 
تربیت شــوند کــه متکی بــه فکــر و نیروی 

خود باشند. دفاع پرس

 طاهر موهبتی
 معاون توسعه مدیریت، منابع 

و برنامه ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران
براســاس قوانین، ۱۰۰ درصــد هزینه های 
درمانی ایثارگران رایگان است و باید توسط 
دولت پرداخت شود اما برخی موارد و مواد 
قانونی دربــاره این خدمت رســانی اجرایی 
نشــده که بایــد مــورد بررســی قــرار گیرد. 
برخی قوانین در حوزه بهداشت و درمان، 
اشــتغال و مســکن ایثارگران که ریشه در 
قوانیــن برنامــه ششــم توســعه دارد بایــد 
اصاح شــده و یــا برخــی قوانیــن ناکارآمد 
حذف شود و عاوه بر آن برخی مواد قانون 
جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیازمند 

بررسی است. ایسنا

در یک ســال اخیر، چند پروژه این عزیزان نیز به 
سرانجام رسیده است.

در تولید و تالیف این آثار ســبک 
خاصی را دنبال می کنید؟

البته که سبک و روش تولید آثار و اعتبارسنجی 
روایت های شفاهی و اسنادی در این مرکز، ویژه 
و خاص اســت. پژوهشــگران مرکز برای اینکه 
روایت مســتند و معتبر عرضه کنند، از 3منبع 
منحصربه فرد این مرکز شامل گنجینه اسنادی، 
روایت شــفاهی فرماندهان شــاخص و روایت 
مســتند راویان، توأمان و محققانه بهره می برند. 
در همین راستا تاکنون، 3جلد از فصلنامه نگین 
به آسیب شناســی روایت پرداخته اســت و این 
موضوع همچنان در دستور کار است. در چند سال 
اخیر، این مرکز عالوه بر رویکرد توصیف تاریخی 
حوادث، بر تبیین و چرایی جنگ، پاسخ به شبهات 
و روایت های مخدوش، اشــتباه و دروغ متمرکز 
بوده است. افزون بر توصیف و تبیین، تالش شده 
است که تاحدودی به حوزه تولید دانش، درس ها 
و دستاوردها و آموزه های دفاع مقدس نیز پرداخته 
شود. این مرکز یک نقشه راه، در چارچوب مقاطع 
و مراحل دفاع مقدس و برگرفته از نظام مسائل و 
موضوعات در اختیار دارد. نقشه جامع پژوهشی 
مرکز در همین چارچوب تعریف شــده اســت. 
هم اکنون از میان ۲ هزار و ۷۵ پروژه تعریف شده 
در نقشه جامع، ۸۵۰ پروژه فعال و جاری در مرکز 

اسناد و تحقیقات دفاع مقدس داریم.
با آنکه در عنوان این مرکز اختصاصا 
دفاع مقدس ذکر شــده اما در سال های اخیر 

ما شاهد چاپ کتاب هایی با موضوع »جبهه 
مقاومت« و ســال های بعد از جنگ تحمیلی 

هستیم؟ کمی از آثار جدید توضیح دهید.
هرچند کار اصلی و اساســی مرکز، تاریخ نگاری 
دفاع مقدس است اما پژوهش در مرکز، متوقف در 
۸ سال جنگ نبوده است. به طور نمونه بسط تاریخ 
شفاهی فرماندهان به ســایر موضوعات، انتشار 
روزشــمارهای پس از جنگ و پرداختن به سوژه 
پرکشش »جبهه مقاومت« است که هم اکنون در 
حوزه ادبیات اجتماعی جنگ، این مرکز، حدود 
۲۰۰عنوان پروژه فعال دارد. همچنین متناظر بر 
فرصت های فضای جدید ارتباطی، مرکز اسناد و 
تحقیقات دفاع مقدس تمهیداتی برای معرفی آثار 
خود اندیشیده است. ناگفته نماند مرکز همزمان 
با تولید آثار چاپی، انتشــار نسخه الکترونیکی و 

صوتی آثار را در دستور کار خود دارد.
با توجه به اینکه گاهی 

روایت های مختلف و با تحریف 
از اتفاقات در جنگ تحمیلی 
گزارش می شود چطور می توان 
صحــت و ســقم روایت های 

شفاهی مصاحبه شونده ها 
را بررسی کرد؟

به نکته خوبی اشــاره 
کردید و مرکز ما روی 
این قضیه بســیار 
حســاس است و 
به عبارتی می توان 
گنجینه  گفــت 

گنجینه تاریخ دفاع مقدس فراهم خواهد شد
رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس به بهانه رونمایی از ۲33 اثر پژوهشی، اسنادی و صوتی جدیداز فعالیت های این مرکز می گوید:

 به همت این مرکز تاریخ شفاهی ۶۰ نفر از فرماندهان شاخص و مدیران عالی دوران دفاع مقدس 
در طول یک سال گذشته ثبت و ضبط شده است

کنگره ملی شهدای ورزشکار برگزار شد
پهلوانان ماندگار 

دومین کنگره ملی ۵هزار و ۱3۵ شهید ورزشکار با شعار »پهلوانان 
ماندگار« بر مبنای صحبت های رهبر معظم انقالب اسالمی که 
شهدا را قهرمانان واقعی عنوان کردند، ۱۸ مهر در مجموعه ورزشی 
۱۲ هزار نفری آزادی با حضور جامعه ورزشی از همه فدراسیون ها 
و خانواده معظم شهدا برگزار شــد. »مهدی میرجلیلی« رئیس 
سازمان بسیج ورزشکاران در این باره گفت:»تدابیر رهبر معظم 
انقالب اسالمی اساس برنامه ریزی ما در کنگره دوم شهدای ورزشکار 
کشور قرار گرفت. در این راستا، بنا بر سند راهبردی اعتالی بسیج، 
با حضور دستگاه های متولی ورزش، شورای عالی سیاستگذاری 
کنگره شهدای ورزشکار کشور تشکیل شد و ذیل آن کارگروه ها و 

کمیته های تخصصی شکل گرفتند.«
رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشــور با اشاره به شعار کنگره 
شهدای ورزشکار کشــور گفت:»این کنگره با شــعار »پهلوانان 
ماندگار« با 3رویکرد برگزار شد. رویکرد اول، ادامه روند شناسایی 
و معرفی شهدای ورزشکار و شــهدای شاخص این قشر است که 
در این راستا، قرار بر این شد که این شــهدای واالمقام به صورت 
ساالنه به جامعه ورزشی، خصوصاً ورزشکاران رشته ورزشی آنها 
معرفی شوند. رویکرد دوم، الگوســازی و الگوپروری از قهرمانانی 
است که در عرصه های ملی و بین المللی با ترویج فرهنگ اخالق و 
مرام پهلوانی موجب سربلندی جمهوری اسالمی ایران شدند؛ لذا 
ورزشکارانی که در مسابقات ورزشی کارهای ارزشی انجام دادند، 
شناسایی و به عنوان الگو به جامعه معرفی شوند. همچنین سومین 
رویکرد کنگره شهدای ورزشکار کشور، ترویج روحیه جوانمردی 
و استکبارســتیزی با اولویت اجتناب از رویارویی با ورزشکاران 
رژیم صهیونیستی اســت. در این زمینه، با توجه به اینکه یکی از 
ویژگی های جامعه ورزشی ما دفاع از مظلومان است، این موضوع 

به عنوان یکی از رویکردهای محوری این کنگره قرار گرفت.«

کمک های مومنانه و همت پهلوانانه
پویشی با عنوان »کمک های مومنانه و همت پهلوانانه« با یاد شهدا 
و به ویژه شهید قاسم سلیمانی و شــهید ابراهیم هادی راه اندازی 
شده و جامعه ورزشی در این پویش ۱۰۰ میلیارد تومان حمایت 
کرده است. رئیس سازمان بسیج ورزشــکاران کشور با اعالم این 
موضوع خاطرنشان کرد:»پویشی دیگر با عنوان »نذر خون، اهدای 
زندگی« شکل گرفته و جامعه ورزش براساس اعالم نیاز سازمان 
انتقال خون، احساس تکلیف کرده و با یاد و نام شهدا در مراکز انتقال 

خون حضور پیدا کردند.«

۵ هزار شهید ورزشکار در دوران دفاع مقدس 
رئیس سازمان بســیج ورزشکاران کشــور با بیان اینکه جامعه 
ورزشــی در عرصه های ســخت مانند ۸ ســال دفاع مقدس و 
عرصه های جنگ نرم و مســئولیت های اجتماعی ایفای نقش 
کردند، تأکید کرد: »وجود بیش از ۵ هزار شــهید ورزشکار در 
دوران دفاع مقدس نشان از بصیرت، معرفت و عرق ملی جامعه 
ورزشی کشور است که ســکو و مدال قهرمانی را رها کردند و در 
جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور پیدا کــرده و مدال آنها 
پالک شان شد.« وی با اشاره به اینکه جامعه ورزشی کشور بیش 
از ۱3۵ شهید مدافع حرم دارد، گفت: »امروز جامعه ورزش به این 
قهرمانان و پهلوانان واقعی افتخار می کند. شهدای ورزشکار در 
۲ میدان جنگیدند؛ یک میدان جنگ سخت چه در دفاع مقدس 
و چه در دفاع از حرم و یک میدان هم جهاداکبر بود؛ چراکه آنها 
می توانستند برای دستیابی به مدال و شهرت، به میدان جنگ 
سخت نروند.« رئیس سازمان بســیج ورزشکاران کشور با بیان 
اینکه بیش از ۵ هزار و ۱3۵ اصله نهال به یاد شــهدای ورزشکار 
کاشته شد، گفت: »بوســتان شهدا در ورزشــگاه آزادی به یاد 
شهدای ورزشکار نامگذاری شــد. تشییع و خاکسپاری شهدای 
گمنام در مجموعه های ورزشــی نیز در راستای کنگره شهدای 
ورزشکار کشور صورت گرفت؛ چرا که وجود این شهدا مایه خیر و 

برکت است و اثرات آن را ما در جامعه ورزشی دیده ایم.«

تولید محصوالت فرهنگی 
وی با بیان اینکه ۵۰ جلد کتاب درباره شهدای ورزشکار در راستای 
این کنگره به چاپ رســیده اســت، گفت:»در این راستا کتاب 
زندگینامه شهید اســماعیل اعلمی را به زبان انگلیسی ترجمه 
کرده ایم و تولید ۷نسخه کتاب صوتی ویژه شهدای ورزشکار و اعزام 
ورزشکاران به اردوی راهیان نور، از دیگر اقدامات در راستای زنده 
نگه داشتن یاد و خاطره شهدا بود. همچنین در راستای برگزاری این 
کنگره، یک وبگاه و نرم افزار تلفن همراه برای بارگذاری اطالعات 
شهدای ورزشکار طراحی شده اســت. ساخت فیلم مستند تیزر 
کلیپ ۱۵ قطعه موسیقی پویانمایی نماهنگ و موشن کمیک برای 
معرفی شهدای ورزشکار کشور به جامعه، نیز در راستای برگزاری 

کنگره شهدای ورزشکار کشور صورت گرفته است.«
میرجلیلی با بیان اینکه در راستای برگزاری کنگره شهدای ورزشکار 
کشور، بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ مکان به نام شهدای ورزشکار نامگذاری 
شد، بیان داشت: »۱۴۰۰ مسابقه نیز به نام شهدا، نامگذاری و برگزار 
شــد. همچنین برای اولین بار یادواره شهدای ورزشکار آموزش و 
پرورش، یادواره شهدای 3۱3 شــهید مربی ورزشی، یادواره ۱۷ 
زن شهیده ورزشکار و یادواره ۱3۵ شهید ورزشکار مدافع حرم و 
مراسم شب خاطره شهدای ورزشکار را برگزار کردیم.« وی با اشاره 
به اینکه برخی از ورزشــکاران مدال قهرمانی خود را برای کمک 
مومنانه فروختند، گفت: »این ایثار برگرفته از ایثارگری های دوران 

دفاع مقدس است.«

نذر رهایی
رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور با اشاره به آزادسازی زندانیان 
جرائم غیرعمد توسط ورزشکاران تحت عنوان پویش »نذر رهایی« 
در راستای برگزاری کنگره شــهدای ورزشکار کشور، یادآور شد: 
»کارنامه جامعه ورزشی با آزادســازی 3۶۰ نفر از زندانیان جرائم 
غیرعمد، در راســتای این پویش، درخشان است. جامعه ورزشی 
در سراسر کشور، 3۲۰ گروه جهادی دارد که به نام شهدا نامگذاری 
شده اند و جامعه ورزش در این راســتا توانست ۷۰ باب منزل در 

مناطق سیل زده پلدختر را بازسازی کند.«

کتاب »بی آرام« منتشر شد
ســوره  انتشــارات 
مهــر در تازه ترین اثر 
خــود ســراغ زندگی 
یکــی از فرماندهــان 
دفاع مقــدس رفته که 
در عملیات کربالی ۴ 
به شهادت رسیده است. 
کتاب »بی آرام« به قلم 
فاطمه بهبودی، شامل 

مجموعه ای از روایت ها درمورد شــهید اسماعیل 
فرجوانی است. اسماعیل فرجوانی، فرمانده تیپ 
یکم لشــکر ۷ حضرت ولیعصر )عــج( و فرمانده 
گردان کربال در عملیات کربــالی ۴ بوده که در 
همین عملیات به شهادت می رسد و بعد از ۱۸سال 
پیکر او تفحص و تشییع شد. »بی آرام« در ۱3فصل 
و با روایت از 9نفر از نزدیکان و همرزمان شــهید، 
زندگی شــهید اســماعیل فرجوانی را به تصویر 

می کشد.در بخشی از کتاب می خوانیم:
اســماعیل رفت و بی قراری من شروع شد. فقط 
دو سه روز از رفتنش گذشــته بود؛ اما من آنقدر 
دلتنگش شــده بودم که دلم می خواســت بال 
درمی آوردم و پیش او می رفتم. مدام منتظر بودم 
کســی خبری از او بیاورد. با حاج خانم رفته بودم 
خانه خیابان سیروس. هی از پله ها پایین می آمدم 
و می پرسیدم: »حاج خانوم، کسی خبری نیاورد؟« 
می گفت: »دختر! اسماعیل تازه رفته. مگه تا حاال 
شده این پسر بره منطقه و زودتر از یه ماه برگرده!« 

بی قرار بودم؛ بی قرار!

 رونمایی و بازخوانی 
۲۲ عنوان کتاب صوتی و رادیویی

مراســم رونمایی از کتاب های صوتی بــا موضوع دفاع مقدس 
با حضور مجیــد بذرافکن، معاون فرهنگی و اجتماعی ســپاه 
پاســداران انقالب اسالمی، ســیدمحمد نادری، رئیس بنیاد 
فرهنگی روایت فتح، مهدی محمدخانی مدیرعامل انتشارات 
روایت فتــح و جمعــی از هنرمندان و نویســندگان انقالب و 
دفاع مقدس در سالن شــهید آوینی بنیادفرهنگی روایت فتح 
برگزار شد. مهدی محمدخانی، مدیرعامل انتشارات روایت فتح 
درباره روند تولیدات کتاب های صوتی در انتشارات روایت فتح 
گفت: »تاکنون ۲۲ عنوان کتاب چاپی از محصوالت انتشارات 
روایت فتح در قالب کتاب صوتی و رادیویی آماده سازی شده که 
از این جمع ۶ عنوان کتاب به صورت رادیویی و مابقی به صورت 

کتاب صوتی تهیه شده اند.«
وی با اشــاره به محتوای این آثار و همــکاری مجموعه »را« 
با انتشــارات روایت فتــح در تولید کتاب هــای صوتی عنوان 
کرد:»کتاب های رادیویی با محوریت زندگی جانبازان شهید بعد 
از جنگ تحمیلی و از زبان همسرانشان تولیدشده است. این آثار 
با همکاری مجموعه »را« و حامد جوادزاده و مژده لواسانی بوده 
که از این دوستان برای مشارکت و حمایت هایشان در تولید آثار 
کمال تشکر را دارم. کتاب صوتی »معجزه رتیان« هم محصول 
صوتی دیگری است که با همکاری آقای شمس انجام گرفته و 
در تهیه کتاب صوتی »جای پای فرهاد« نیز معاونت فرهنگی 
سپاه پاسداران با انتشارات همکاری داشته است .« مدیرعامل 
انتشــارات روایت فتح همچنین با اشاره به عالقه مخاطبان به 
کتاب های صوتی و تأثیرات آن به نســل امروزی، عنوان کرد: 
»مخاطب امروزی به دلیل کمبود زمان و سایر مسائل از مطالعه 
کتاب فاصله گرفته است. ما برای مقابله با این مشکل در انتشارات 
روایت فتح تالش کردیم از ابزارها و قالب های جدیدی در حوزه 

کتاب و کتابخوانی بهره ببریم.«

نقل قول خبر

 خبر

 خبر

آزاده سلطانی؛ روزنامه نگارگزارش خبری

تاریخ شفاهی دوران دفاع مقدس با ثبت خاطرات مبتنی بر واقعیت های تاریخی، انتقال دهنده نمادهای 

الناز عباسیانگفت وگو
روزنامه نگار

فرهنگی این دوره زمانی به نسل آینده است. تبیین رویکرد تاریخ نگاری دفاع مقدس بر مبنای تاریخ 
شفاهی نشان می دهد که هدف این نوع تاریخ نگاری بازبینی ارزش های دینی و ملی است که سبب 
تعالی بخشی فرهنگی در جامعه می شود. البته مولفه زمان، مهم ترین ویژگی تاریخ شفاهی است زیرا هرچه ثبت خاطرات رزمندگان سریع تر انجام 
شود دقت در ثبت وقایع باال می رود. بسیاری از رزمندگان دفاع مقدس یا به یاران شهید خود پیوسته اند یا اکنون در آستانه کهنسالی هستند بنابراین 
برای حفظ اصالت واقعی رویدادهای دفاع مقدس فرصت اندکی باقی است. خوشبختانه در چند سال اخیر مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس اقدامات 
مؤثری در این زمینه صورت داده و ثبت خاطرات شفاهی فرماندهان، راه اندازی سامانه فکور به عنوان دانشنامه جنگ و گویا کردن استناد و انجام بیش 
از ۵۰۰پروژه تحقیقاتی از عناوین این اقدامات است. این مرکز به تازگی تاریخ شفاهی ۶۰ نفر از فرماندهان شاخص و مدیران عالی دوران دفاع مقدس 
را در طول یک سال گذشته ثبت و ضبط کرده است. به همین بهانه گفت وگویی با سردارعلی محمد نائینی، رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس 

و مشاور فرمانده کل سپاه انجام داده ایم که بخش هایی از آن را می خوانید.

راهاندازیسامانهجامعهوشمندثبت،سازماندهیوبازیابیاسنادصوتی،ویدئوییومتنیگنجینهدفاعمقدس

مکث
رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس از راه اندازی سامانه جامع 
هوشمند ثبت، سازماندهی و بازیابی اسناد صوتی، ویدئویی و متنی 
گنجینه دفاع مقدس خبر داد و گفت:»این سامانه با هدف تسهیل در 
جمع آوری، ذخیره سازی و خدمات اسنادی به پژوهشگران طراحی و 

راه اندازی شده است. 
همچنین »دانشنامه جامع روزشمار دفاع مقدس« در هفته پژوهش و 
همزمان با دوساالنه جشنواره انتخاب پژوهشگران برتر »جایزه شهید 

سلیمانی« رونمایی خواهد شد.«

رونماییازآثاراسنادیوپژوهشیدرحوزهدفاعمقدس

مکث
چهارمین مراســم »یادها و نام ها« با  رونمایی از ۲33اثر اسنادی و پژوهشی در حوزه 
دفاع مقدس با حضورجمعی از فرماندهان، خانواده شــهدا، راویان، نویســندگان و 
پژوهشگران در سالن خلیج فارس باغ موزه دفاع مقدس 
و انقالب اسالمی برگزار شــد. همچنین در این مراسم از 
خانواده سرداران باب اهلل کیاشمشکی، میرزا محمد سلگی، 
مهدی ورشابی، محمدهادی رزم زن، سیدمسعود موحدی، 

مهدی مهدوی نژاد و محمدتقی عصار تقدیر شد.
همچنین کتاب هــای نبــردي »نبرد میمک؛ شــرح 
عملیات عاشــورا«، »نبرد حاج عمران؛ شــرح عملیات 
کربالی۲«، »زمین های مســلح؛ شــرح نبرد لشکر ۲۷ 
محمدرســول اهلل)ص( در عملیات های والفجر مقدماتی 
و والفجر ۱« آثاری هســتند که در حوزه مطالعات نبردی 

منتشر شده و در این مراسم رونمایی شدند.

آثارحوزهمطالعاتتاریخشفاهیفرماندهان

مکث
جلد دوم تاریخ شفاهی احمد غالمپور )فرمانده قرارگاه کربال در دوران دفاع مقدس(، جلد اول 
تاریخ شفاهی حسین عالیی )فرمانده قرارگاه نوح در دوران دفاع مقدس(، تاریخ شفاهی محمدنبی 
رودکی )فرمانده لشکر ۱۹ فجر در دوران دفاع مقدس(، تاریخ شفاهی محسن رفیق دوست )وزیر 
سپاه و مســئول واحد تدارکات در دوران دفاع مقدس(، تاریخ شفاهی یعقوب زهدی )فرمانده 
توپخانه سپاه در دفاع مقدس(، تاریخ شفاهی محمدعلی احمدی میاندشتی )از فرماندهان پدافند 
هوایی سپاه در دفاع مقدس(، تاریخ شفاهی حسین باقری )مسئول مخابرات جبهه شمالغرب در 
دفاع مقدس(، تاریخ شفاهی محمود چهارباغی )از فرماندهان توپخانه در دوران دفاع مقدس(، 
تاریخ شفاهی مجید بحرینی )فرمانده لشکر ۴3 مهندسی در دفاع مقدس( و تاریخ شفاهی دکتر 
صادق رجایی )از مسئولین بهداری سپاه در دوران دفاع مقدس( آثاری هستند که در حوزه تاریخ 
شفاهی رونمایی شدند. همچنین »شناسنامه لشکر ۵ نصر در دوران دفاع مقدس«، »شناسنامه 
لشکر ۱۹ فجر در دوران دفاع مقدس«، »شناسنامه لشــکر ۱۷ علی بن ابی طالب)ع( در دوران 
دفاع مقدس« و »شناسنامه تیپ توپخانه ۴۰ رسالت« در دوران دفاع مقدس، جدیدترین آثاری 

هستند که به تازگی منتشر شده اند.

اسنادی و روایت شفاهی فرماندهان به طورقطع، 
مبنایی برای اعتبارسنجی روایت های دفاع مقدس 
است. در مقابل روایت ســازی با اغراض سیاسی 
و روایت ســازی از روی غفلت و فراموشــی، این 

گنجینه، نقش بازدارندگی دارد.
جهاد تبیینی که مقام معظــم رهبری فرمودند 
امروز کلیدی ترین میدان جنگ و نبرد اســت و 
چون ما با جریان تحریف مواجه هستیم، جریان 
تحریف پایان ندارد، جریان تحریف بسیار فعال 
اســت. حضرت آقا فرمودند تک تــک روزهای 
دفاع مقدس یوم اهلل بود و یا همه شب های کربالی 
۵شــب های قدر بود، همه آنها یوم اهلل است و در 
جنگ تحریف اینها هدف قرار می گیرد. ساختن 
روایت، کنترل روایت، تثبیت روایت، مرزبانی از 
روایت هایی که تاکنون انجام شده است، حراست 
از اینها و به دست گرفتن روایت درست و مستند و 

معتبر شرط پیروزی در این میدان است.
خودتان هم واقفید که در تکمیل 
تاریخ شــفاهی زمان نقش مهمی دارد. کمی 

درباره اهمیت زمان برایمان بگویید.
همینطور است و زمان نقش مهمی دارد. از این رو 
سرعت  بیشتر برای ازدست نرفتن زمان، راهبرد 
مرکز در گویاسازی اســناد و ثبت و ضبط تاریخ 
شفاهی فرماندهان است. ۷۰درصد آثار مرکز با 
بهره گیری و استخراج از گنجینه اسنادی بی مانند 
مرکز تولید می شــود که این اسناد به طور مرتب 
پیاده  و گویاســازی می شــود و به صورت کتب 

اسنادی در اختیار پژوهشگران قرار می گیرد.
دسترســی عموم مــردم و 
پژوهشگران به این اسناد به چه صورت 

است؟
هیچ مشکلی برای دسترسی عالقه مندان و 
پژوهشگران به اسناد و کمک به تولید 
آثار هنری، ادبی و علمی وجود 
نــدارد و به طورجاری، این 
ارتباط بــا مجموعه های 
مختلف برقرار اســت و 
آنها از مرکز، خدمات 
اســنادی دریافــت 

می کنند.

در همیــن ابتدا برایمــان از لزوم 
تحقیقات و ثبت اسناد دفاع مقدس بگویید.

دفاع مقدس مظهر ایســتادگی، مقاومت ، تدبیر، 
حکمت و معنویت است و مرکز اسناد و تحقیقات 
دفاع مقدس تالش کرده است که در آثار تولیدشده 
در این مرکــز، به این اصول توجه کافی شــده و 
جنبه های گوناگون آن در همه حوزه ها به خوبی 
روایت و تبیین شود. در واقع، عالوه بر شرح دقیق 
و جزیی حوادث، معنــی و باطن دفاع مقدس که 
ایستادگی و مقاومت بود، مورد توجه قرار گیرد. 
تاریخ شــفاهی فرماندهان به عنــوان یک منبع 
منحصربه فــرد در پژوهش هــای دفاع مقدس، 
عالوه بر گنجینه ارزشمند و بی مانند اسناد است. 
معتقدیم به پایان رســاندن تاریخ شفاهی ۴۰۰ 
فرمانده شاخص و ۲ هزار فرمانده گردان رزمی، 
بی بدیل ترین گنجینه تاریخــی را فراهم خواهد 

کرد.
در ســالی که گذشــت، همکاران مــا در ادامه 
تاریخ نگاری مســتند حــوادث دوران ۸ســاله 
دفاع مقدس و تحــوالت انقالب اســالمی و در 
راســتای ارائه روایت های صحیــح و منطبق با 
معیارهای اصولــی تاریخ نگاری، موفق شــدند 
بستر مناسب برای ثبت و ضبط تاریخ شفاهی ۶۰ 
نفر از فرماندهان شــاخص و مدیران عالی دوران 

دفاع مقدس را فراهم سازند.
همچنین در یک ســال اخیر، عالوه بر برگزاری 
جلسات تاریخ شــفاهی ۴۰۰نفر از فرماندهان و 
مدیران ارشد حوزه های تخصصی در سطوح عالی 
جنگ، تاریخ شــفاهی ۲هزار نفــر از فرماندهان 
گردان های رزمی در دستور کار مرکز قرار گرفت 
و از ۴۰۰نفر از قهرمانان خط شکن، در سوم خرداد 
امسال تجلیل شد. بخشــی از کار تاریخ شفاهی 
مرکز، گفت وگو با روحانیون شاخص در سال های 
دفاع مقدس است که در مسئولیت های گوناگون، 
به ویژه فرماندهی گردان ایفــای نقش کرده اند. 

233
مرکز اسناد و تحقیقات 

دفاع مقدس به تازگی از ۲۳۳ 
اثر پژوهشی، اسنادی و صوتی 

جدید رونمایی کرده است.

10
اثر جدید از مجموعه کتاب های تاریخ شفاهی فرماندهان دفاع مقدس شامل 
تاریخ شفاهی سرداران محسن رفیق دوست، احمد غامپور، حسین عایی، 
محمدنبی رودکی، یعقوب زهدی، محمود چهارباغی، مجید بحرینی، صادق 

رجایی و محمدعلی احمدی میاندشتی وارد بازار نشر شدند.

40
 همچنین از4۰کتاب صوتی 
و ۱4۲ کتاب سندی جدید که 

شامل ۱۹ گزارش عملیات و ۱۲۳ 
دفتر راوی است، رونمایی شد.

10
جلد روزشمار جدید شامل روزشمارهای ۱۲، 
۲۵، ۲۶، ۲۹، ۳4، 4۸ و ۵۵ مربوط به دوران 

دفاع مقدس و ۳جلد از روزشمارهای پس از جنگ 
از آثاری است که در حوزه روزشمار رونمایی شدند.



23 شنبه 23 مهر 1401
شماره  8612

اعتراض سیاسی در حکومت 
اسالمی از منظر فقه شیعه

کتاب »اعتراض سیاسی در حکومت 
اسالمی از منظر فقه شیعه«  نوشته 
عارف لطفی و محمد لطفی توسط 
انتشارات کنکاش چاپ شده است. 
هدف اصلی این کتــاب، ارائه یک 
چارچوب مشخص برای ابراز اعتراض 
سیاسی در قالب ضوابط فقه شیعه 
است تا افراد جامعه با شناخت این 

چارچوب، با هر نامالیمتی دست به اعتراض سیاسی نزده و بازیچه 
دست بازیگران سیاسی داخلی و دشمنان خارجی قرار نگیرند. 
در فصل اول به مفهوم شناسی و مبانی نظری اعتراض پرداخته 
شده و سیر آن در طول تاریخ خلقت به طور مختصر توضیح داده 
شده است. در بخش اول این فصل مفهوم اعتراض مورد بررسی 
قرار گرفته و در بخش دوم مبانی و دالیل اعتراض از منظر علوم 
اجتماعی و سیاسی و در بخش سوم شیوه های اعتراض و در بخش 
چهارم، گونه شناسی اعتراض سیاسی از منظر دانشمندان علوم 
سیاسی مورد بررسی قرار گرفته اســت. در فصل دوم، موضوع 
اعتراض در اســالم در 4بخش، به ترتیــب در بخش اول مبانی 
اعتراض در قرآن و در بخش دوم، مبانی اعتراض در روایات و در 
بخش سوم، مبانی عقلی اعتراض و در بخش چهارم، تحلیلی گذرا 
در مورد حکومت امام علی)ع( و نحوه تعامل ایشان با مخالفین 
حکومت شان ارائه شده است. در فصل سوم به موضوع اعتراض در 
نظام جمهوری اسالمی ایران در 2 بخش، در بخش اول، اعتراض 
از منظر قانون اساسی و در بخش دوم، اعتراض از دیدگاه بنیانگذار 
جمهوری اسالمی و مقام معظم رهبری مورد بررسی قرار گرفته 
و نهایتاً در فصل چهارم، مراحل، حدود، شرایط و آداب اعتراض 

به ترتیب در3 بخش تجزیه و تحلیل  شده است.

مسئله ای که زیاد به آن می پردازم!
رهبرمعظم انقالب: من اینطور احساس می کنم که همه رفتارهای 
فردی و جمعی ما به عنوان مسئول و رفتارهای ملت مان، تحت تأثیر 
دو مجموعه عوامل اســت: یک مجموعه، آن استعدادها و امکانات و 
اینهاست ]مثل[ هوش، توانایی ها و استعدادهای مردم. بخش دوم، 
آن عامل مؤثر و جهت دهنده ذهنیت است. مراد ما از فرهنگ، همان 
ذهنیت هاست. هرجا که من تعبیر فرهنگ را به کار می برم، مرادم آن 
معنای عام فرهنگ است؛ یعنی آن ذهنیت های حاکم بر وجود انسان 
که رفتارهای او را به سمتی هدایت می کند - تسریع، یا کند می کند - 
این، حداقل نیمی از عوامل تعیین کننده و پیش برنده و جهت دهنده به 
همه رفتارهاست. برای اینکه مسئله، کامالً محسوس شود و آن نگرانی 
که در ذهن بنده است، بیشتر واضح گردد - که چرا گاهی اوقات به این 
مسئله، زیاد می پردازم - یک جبهه جنگ را فرض بفرمایید که یک 
مجموعه سرباز، با فداکاری، با قدرت تصمیم، با اراده و با ایستادگی 
. حاال اگر در  می جنگند؛ مثل جنگی که ما 8 سال در جبهه داشتیم...
همین حالی که این جوان در این میدان با این حرارت می جنگد، یک 
نفر بیاید، بنا کند در این باورها خدشه کردن و مثاًل بگوید: »این که 
شما می گویید این دشمن، متجاوز است، چه تجاوزی؟ ما اول حمله 
کردیم!«؛ شروع کند در ذهنیت او رخنه کردن و اعتقاد او را به متجاوز 
بودن این دشمن و به فضیلت و ارزش شهادت، ضعیف کند، اعتقاد او 
را به اینکه وقتی امام دستور داد، باید دستور امام عمل شود، تضعیف 
کند؛ اعتقاد و باور او را به اینکه یک فرد باید از کشــور، از میهن و از 
مرزهای خودش دفاع کند، ضعیف کند؛ خوب، شما ببینید این جوان 
مؤمن آماده ای که مثل گلوله سوزانی به سمت سینه دشمن حرکت 
می کرد، با این تبدیل باورها تبدیل به چه می شــود؟! به یک موجود 
پشیمان، متزلزل، مردد و احیاناً پشت به جبهه کرده، تبدیل می شود. 
یعنی همین آدم، همین شخصیت، با همان استعدادها، با همان قدرت 
بدنی، با همان هوش، با همان توانی که از لحاظ جسمانی و مغزی و 
قدرت اراده و تصمیم گیری داشت، با تبدیل محتوای ذهنی خودش، از 
یک موجود فعال پیشروِ اثرگذار، تبدیل به یک موجود منفعل منهزم 
می شود... این نقِش فرهنگ است. حاال شــما همین را در وضع کل 

کشور، تعمیم دهید. 
منبع: بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی در سال ۱۳۷۸

اندیشه راهبر

کتاب اندیشه

حق و تکلیف
مرحوم آیت اهلل مصباح یزدی: »حقوق بشر، حقوقی است که 
خداوند به لطف خود برای انســان ها درنظر گرفته است. تفاوت 
انسان با سایر موجودات این است که انسان موجودی مسئول است 
و انبیای الهی آمده اند تا انسان را متوجه کنند که تکالیف و حقوقی 
دارد. حتی افرادی مانند کانت که به کمک اخالقیات و عقل عملی 
خدا را شناخته، بشر را در مقابل خداوند مسئول عنوان می کنند. 
مالک همه هستی و حتی بشر، خداوند است و وجود بشر و همه 
ابعاد زندگی او مانند عزت، آبرو، حیات، قدرت و... در اختیار خداوند 
است و بشر مملوک اوست. پس بشر بدون اجازه خدا حتی در مورد 
خودش نیز هیچ گونه حقی ندارد و برای هرگونه تصرفی در امور 
مربوط به خودش نیز در برابر خداوند متعال مکلف است؛ چه رسد 
به تصرف در سایر موجودات. اگر انسانی بدون توجه به تکالیف خود 
در برابر خداوند متعال دست به انجام اعمالی بزند و از روی هوی و 
هوس کاری انجام دهد، در حقیقت هوای نفس خود را خدای خود 
قرار داده است. بشر برای هرگونه تصرفی در برابر خدا مسئول است، 
پس اصل برای بشر تکلیف است، نه حق. البته خداوند به مقتضای 
لطف و کرم خود، در برابر تکالیف، حقوقی را برای بشــر قرار داده 
است. اگر بنده، عبد واقعی خداوند باشد، خداوند به او لطف کرده 
و او را نمونه ای از خود و جانشین خویش روی زمین قرار می دهد. 
گاهی به خاطر هواهای نفسانی و آلودگی ها فطرت انسانی خاموش 
و عقل او مدفون می شود و حتی زمانی به خاطر کم رنگ شدن این 
دانســته های فطری، »تکلیف« جای خود را در زندگی انسان از 
دست داده و »حق« به صورتی برجســته تر نمایان شد و آن آغاز 
زمان مدرنیته بود. غربی ها ماهیت انسان در این دوره را به دنبال 
حق بودن معرفی کردند و جای بسی تعجب است که یک مدعی 
اسالم شناسی در یک کشور مسلمان نیز معتقد است که ماهیت 
انسان عوض شــده و او که زمانی تکلیف جو بوده، اکنون به دنبال 
مطالبه حقوق خود است. غرب در این دوران انسان را موجودی 
می داند که در پی مطالبه حق خویش است و حتی می تواند حقوق 

خود را از خداوند نیز مطالبه کند.«

اندیشه بندگی

 تلخیص گفتاری از استاد شهید مرتضی مطهری 
در باب مسئله نفاق

عصر ما، عصر نفاق
نفاق ازجمله مسائلی است که اســتاد شهید مرتضی 
مطهری، به عنوان متفکری روشن و آگاه به مسائل زمانه، 
بارها بدان پرداخته  و جامعه اسالمی را به آن انذار داده 
است. آنچه در ادامه آمده است تلخیصی از گفتار مسئله 
نفاق است که در کتاب »پانزده گفتار« به چاپ رسیده 
است. به نظر می رسد مرور این سخنان در شرایط کنونی 

جامعه حائز اهمیتی دوچندان است.

از جمله کلماتی که در قرآن زیاد به چشــم می خورد و به 
گوش شنیده می شود کلمه »منافق« یا صیغه های دیگری 
از همین ماده است: منافقون، منافقات یا خود کلمه نفاق... 
حال چگونه اســت که قرآن این همه روی مسئله منافق 
تکیه کرده است، خصوصاً که در کتب آسمانی پیشین یا 
اسمی از منافقین نیست یا اگر هست بسیار کم است، برای 
این است که هر چه بشــر بدوی تر و از تمدن دورتر بوده و 
در درجات پایین تر زندگی می کرده، از صراحت بیشتری 
برخوردار بوده است؛ یعنی آنچه درون داشته است، همان 
را ظاهر می کرده است و هرچه بشر پیش رفته و تکامل پیدا 
کرده است )نمی خواهم بگویم خود این نوعی تکامل است 
ولی از تبعات تکامل است( قدرتش بر تصنع هم- که نفاق 
نوعی تصنع است- افزایش پیدا کرده است؛ کما اینکه اگر 
ما مردم عصر خودمان را با صدر اسالم مقایسه کنیم نفاق 
هزاران درجه بیشتر شده است. یک وقتی من با خودم فکر 
می کردم که اساســاً اگر عصر ما را از نظر انسانی بخواهند 
ارزیابی کنند نه از نظر صنعتی، اگر یک جنبه انســانی را 
بخواهند مالک و مشــخص عصر و زمان مــا قرار بدهند، 
باید بگویند عصر نفاق. اگر بگویند در عصر ما بزرگ ترین 
ماشینی که ابتکار و اختراع شده است چه ماشینی است؟ 
به نظر من ماشــین قلب حقایق است؛ اینکه بشر این همه 
توانایی پیدا کرده است که حقایق را وارونه جلوه بدهد... 
خیال نمی کنم دیگر تردیدی باشد در این جهت که خطر 
نفاق از خطر کفر خیلی بیشتر و افزون تر است، برای اینکه 
نفاق همان کفر اســت ولی زیر پرده؛ کفر زیر پرده است. 
حال تا این پرده دریده بشــود و آن چهره کریه کفر ظاهر 

بشود چقدر نفوس فریب خورده و گمراه شده اند!

چرا وضــع پیشــروی امیرالمؤمنین علی)ع( نســبت به 
پیغمبر اکــرم)ص( فرق داشــت؟ از نظر ما شــیعیان که 
علی )ع( و تاکتیک علی)ع(  با پیغمبر)ص(  فرقی نداشت 
ولی چطور است که پیغمبر)ص(  با این سرعت پیشروی 
می کند و دشمن را یکی بعد از دیگری ساقط می کند ولی 
علی)ع( وقتی که با دشــمنانش روبه رو می شــود سخت 
دچار و گرفتار اســت، آن پیشــروی برایش نیست و در 
مواقع زیادی از دشمن شکست می خورد، چرا؟ برای اینکه 
پیغمبر)ص(  با کســانی می جنگید که آنهــا کافر بودند. 
منافقین زمان پیغمبر)ص(  در زمانی بودند که نطفه نفاق 
تازه داشت بسته می شــد که علی)ع(  بعدها با همین ها 
مواجه شــد. ولی علی)ع( از اول با منافقیــن طرف بود. 
پیغمبر)ص( با ابوســفیان طرف است؛ ابوسفیانی که کفر 
صریح و روشن اســت... اما معاویه همان ابوسفیان است، 
منویات، همان منویات است، مقصود، همان مقصود است، 
راه همان راه است، هدف همان هدف است ولی شعارش 
همان شــعار علی)ع( اســت و احیانــاً در مواقعی داغ تر. 
خودش را مدافع توحید و ال اله اال اهلل و اسالم و قرآن معرفی 
می کند... جملــه ای دارد امیرالمؤمنیــن)ع(. این جمله 
از مســلمات تاریخ اســت که امیرالمؤمنین)ع( در همان 
جریان صفین و جمــل و... می فرمودند: »پیغمبر)ص( بر 
تنزیل می جنگید و من باید بر تأویل بجنگم.« دشواری کار 
علی)ع(  همین جاست. پیغمبر)ص( با تنزیل می جنگید؛ 
یعنی با دشمن روبه رو بود یا می خواســت روبه رو بشود. 
آیه ای در مورد معین نازل می شد، در همان موردی که آیه 
نازل می شد همه مسلمین می دانستند این آیه قرآن مال 
همین جاست، می رفتند و می جنگیدند. دیگر برای کسی 
شک و شــبهه ای باقی نمی ماند. اما علی)ع( باید با تأویل 
بجنگد... اینکه می گوید من با تأویــل باید بجنگم، یعنی 
این چیزی که االن من با او باید بجنگم ظاهر و شکلش آن 
نیست اما روح و معنی و برگشتش همان است. ظاهر این 
می گوید آیه قرآن، امــا روح و باطن و معنایش همان کفر 

است؛ یعنی من با نفاق باید بجنگم.
... اما ابزار منافق چیست؟ نمی شــود منافق را در دنیا از 
میان برد؛ هســت، بشر است منافق می شــود. بشر وقتی 
در جامعه ای قرار گرفــت که دید اگــر بخواهد برخالف 
اصولی که مردم آن جامعه به آن اعتقاد دارند تظاهر کند 
جامعه او را درهم می کوبد، فوراً تظاهر می کند، به همان 
لباس درمی آید ولی جامعه خودش باید آگاه باشد و گول 
تظاهر و فریب را نخورد. باز اینجاســت کــه ما می بینیم 
پیغمبر اکرم)ص( از آن طرف راجع به خطر نفاق شــدیداً 
اظهار نگرانی می کند، از طرف دیگر راجع به اینکه امتش 
جاهل باشــند و تجزیه وتحلیل نداشته باشند و در مسائل 
غور نکنند اظهــار نگرانی می کند. خیلی عجیب اســت! 
پیغمبر)ص( از 2چیز اظهار نگرانی کرده اســت: از نفاق 

و منافق، و دیگر از اینکه توده امت جاهل و نادان باشند. 
کاً.  در آنجا فرمود: اِنّی ال اَخاُف َعلی اُمَّتی ُمْؤِمناً َو ال ُمْشــرِ
تا آنجا که فرمود: َو لکّنی اَخاُف َعلَیکْم کلَّ ُمنافِِق الَْجناِن 
عالِِم اللِّســاِن. در اینجا می فرماید: اِنّی ال اَخاُف َعلی اُمَِّتی 
الَْفْقَر َولکْن اَخاُف َعلَیِهْم سوَء التَّْدبیِر؛ من از فقر و نداشتن 
ثروت بر امتم نگران نیستم؛ یعنی کمی ثروت، امت من را 
از پا درنمی آورد، آن چیزی که من از آن نگران هستم، فقر 
معنوی و فکری و فقر اندیشه است. اگر غنای اندیشه باشد، 
ثروت می آید اما ولو ثروتشان از دنیا بگذرد ولی فقر اندیشه 

داشته باشند، فایده ای به حالشان ندارد.

اندیشه اجتماعی

این است که آیا آنها به قانونمندی انسان های مختلف 
بازمی گردند یا اینکه اختیار انسان نیز در پیدایش 
نحوه ادراک از لذت یا رنج سهیم است؟ اگر انتخاب 
آنها نیز مؤثر است، مکانیسم آن چیست؟ به عبارت 
دیگر اختیار با چه مکانیسمی به ادراک لذت و رنج 

منتهی می شود؟
احساس دردمندی یک عارف با احساس دردمندی 
و ضیق و تنگنای انسان دلداده دنیا متفاوت است. 
عارف الهی همه تعلقات خود به دنیا را درد و رنج و 
اسارت می داند و یک انسان دلداده دنیا نیز محرومیت 
از لذت های مادی را درد و رنج برمی شمرد. درد عارف 
محرومیت از قرب و همجواری با حضرت حق است و 
درد انسان دل سپرده به دنیا، محرومیت از لذت ها و 

تمتعات مادی است.

تفاوت عوامل آزادی و اسارت از نگاه مؤمن و کافر
یکی از احساس هایی که با پیدایش نظام حساسیت ها 
و انگیزه ها در انسان شکل می گیرد، احساس آزادی 
و اسارت است. انسانی که دنیا را انتخاب کرده است 
به طور طبیعی در شرایطی که دستیابی به تمتعات 
مادی برای او فراهم باشد احساس آزادی می کند. 
اگر شرایط پیش روی انسان اعم از شرایط طبیعی، 
زیســت محیطی و اجتماعی مانع راه او باشند، در 
چنین شرایطی احساس اسارت و گرفتاری می کند. 
به طور طبیعی تلقــی از اســارت و آزادی در روح 
یک انسان دل ســپرده به دنیا، متناسب با هدف او 
شــکل می گیرد. چنانچه یک عارف باهلل نیز آنچه 
را که مانع قرب اوست، عامل اســارت و آنچه را که 
موجب قرب است عامل رهایی بخش و آزادی آفرین 
می داند؛ بنابراین اسارت ها و قید و بندهایی که یک 
انسان عارف برای خود تصویر می کند کاماًل با قید 
و بندهایی که یک انســان دنیاپرســت برای خود 
احساس می کند متفاوت است. ادبیات دینی مملو 
از تعابیری اســت که حکایت از ایــن مطلب دارد؛ 
برای مثال در دعای شریف کمیل آمده است: »الهی 
قعدت فی اغاللی و حبسنی عن نفعی بعد آمالی«؛ 
این کدام ُغل و زنجیر است که حضرت از او شکایت 

می کنند؟ آرزوهای دراز چه هستند و انسان را از چه 
منفعتی بازمی دارنــد و او را در چه حصاری گرفتار 
می کننــد؟ چنین ادبیاتی هرگــز در دنیای مادی 

خریدار و مفهوم ندارد.
یا در جای دیگر با کمال ابتهال و تضرع از خدا آزادی 
از عذاب جهنم را طلب می کنند؛ این چه گرفتاری ای 
است که یک مؤمن بر سر راه خود احساس می کند؟ 
احساسی که هرگز برای یک انسان غیرمؤمن پیدا 
نمی شود. این احساس متناسب با مقصد و معبودی 
که مؤمن برای خود انتخاب کرده اســت در روح او 
شکل می گیرد؛ بنابراین آنچه مؤمن از آن احساس 
اســارت می کند، با آنچه یک کافر از آن احســاس 
اســارت می کند متفاوت اســت و بالعکس. حتی 
احساس انسان از آزادی و اسارت، متناسب با درجات 
ایمان متفاوت می شود؛ بنابراین احساس یکسان و 
یکنواخت و یک گونه از آزادی و اسارت در انسان ها 
وجود ندارد. طبیعی است وقتی احساس انسان ها 
نسبت به آزادی و اسارت متفاوت بود، عوامل ایجاد 
آزادی و اســارت نیز متفاوت خواهد بود؛ به عبارت 
دیگر سلســله ای از عوامل که در یک مبنا عوامل 
اسارت هســتند در مبنای دیگری عوامل آزادی و 
رهایی انسان محسوب می شوند؛ این تفاوت به تلقی 
انسان از قید و بند و مقصدی که انتخاب کرده وابسته 
اســت؛ به تعبیر دیگر مقصد و هدف انسان، مفهوم 
آزادی و اسارت را در ذهن و احساس نسبت به آزادی 

و اسارت را در روح او تحت تأثیر قرار می دهد.
انتخاب و هدف آدمی، از این طریق و به این شکل، 
در احساس او نسبت به آزادی و نیز در اندیشه های 
آزادی خواهانه تبلور و ظهور می یابد؛ بنابراین روشن 
است که اگر چه همه سخن از آزادی به زبان می رانند 
اما زمانی تلقی از آزادی مطلوب منظور نظر انسان ها 
به هم نزدیک می شود که اهداف آنها به هم نزدیک 
شود. انســان هایی که در مســیر یک هدف قدم 
برمی دارند، به میزانی که حرکت منسجم و هماهنگ 
دارند، ادراک و احساس شان از آزادی یک گونه است 
و عوامل آزادی و اســارت را هماهنگ و متناسب با 

یکدیگر تحلیل می کنند.

تفاهم بر سر آزادی
نگاهی اجمالی به مفاهیم مختلف آزادی و ادراک آزادی در اذهان

اندیشه 
مهدی باقریدینی

از موضوعــات مــورد بحــث در جامعه که 
اغلب موردانتقاد اســت و مبنای مقبولیت یا 
عدم مقبولیت افراد، سیستم های اجتماعی یا 
سایر موضوعات قرار می گیرد مسئله »آزادی« 
است. سؤال قابل طرح در این موضوع این است 
که آیا مفهوم مشترکی در مقوله آزادی می تواند 
وجود داشته باشــد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا 
کسانی که درباره این مسئله به بحث و تبادل نظر 
می پردازند، به یک مفهوم مشترک می اندیشند 
یا هر یک مفهوم خاصی از آزادی را تلقی و مطرح 
می کنند؟ و ســؤال دیگر اینکه با چه معیاری 
می توان نظری را که تابع معارف حقه الهی است 
از سایر نظرات تمیز داد؟ در ادامه پاسخ به این 

سؤاالت مهم و مبنایی ارائه خواهد شد.

تقدم احساس آزادی بر ادراک آزادی
از آنجاکه مفهوم آزادی پس از پیدایش احســاس 
اسارت و آزادی در ذهن شکل می گیرد طبیعی است 
که احساس آدمی از آزادی بر ادراک از آزادی تقدم 
دارد. این احساس خود از ثمرات انتخاب هدف و سیر 
به سوی هدف است. انسان در اصل محبت ورزی و 
عشق ورزی، فاقد آزادی مطلق است و قادر نیست 
خود را از بند معبود و محبوب و مقصود رها کند. همه 
انســان ها برای خود غایت و مقصودی دارند. دایره 
انتخاب آدمی محدود به مسیر لقاء محبوب و انتخاب 
مقصود است. هر انسانی برای خود مقصدی انتخاب 
کرده و به سوی آن حرکت می کند. در مسیرحرکت 
به سوی مقصود، گرایش ها و احساساتی متناسب با 
مقصود در انسان شکل می گیرد؛ به عبارت دیگر میل 
و نفرت، جاذبه و دافعه و خوف و طمع انسان متناسب 
با مقصدی که انتخاب کرده اســت شکل می گیرد. 
انسان نسبت به پدیده ها و اموری که او را در رسیدن 
به محبوب و مقصود همراهی می کنند، احســاس 

میل، محبت و گرایش پیدا می کند و نسبت به اموری 
که مانع رسیدن به محبوب هستندـ  به نسبتی که 
او را از رســیدن به هدف دور می کنندـ  گرایش و 

احساس نفرت و گریز می یابد.

تناسب احساس با محبوب
بنابراین احساس انسان نسبت به جهان، متناسب 
با محبوب و معبود شکل می گیرد و جهان متناسب 
با سیر به سوی مقصد و معبود احســاس و ادراک 
می شــود. به دنبال شــکل گیری نظام احساسات، 
نظام حساسیت ها و تمایالت، احساس هایی ازجمله 
احســاس زیبایی و زشتی، احســاس لذت و اَلم و 
احساس آزادی و اســارت در آدمی شکل می گیرد؛ 
به عبارت دیگر انســان متناسب با هدف و در مسیر 
آن، جمال و زشــتی جهان را درک می کند؛ برای 
مثال یک انســان عارف و عاشــق خداوند متعال، 
همه جهان را آیینه جمال و جالل حق می بیند؛ او 
سختی های عالم را تازیانه های سلوک راه معشوق 
و محبوب می داند. از سوی دیگر انسان دل سپرده 
دنیا، سختی ها و آنچه را که مانع رسیدن به لذت های 
مادی اســت، عوامل زشــت و غیرمطلوب جهان 
برمی شمرد و معتقد است این عوامل چهره عالم را 

کریه و ناپسند می کند.

بروز انتخاب در احساس
یکی از احساساتی که در روح انسان شکل می گیرد 
احساس زشتی و زیبایی است که البته خود انسان 
نیز در ایجاد این احساس سهم دارد. انتخاب انسان 
در احساس او بروز و ظهور می یابد؛ اگرچه انتخاب، 
تنها عامل مؤثر در پیدایش احساس نیست اما یکی 
از عوامل مؤثر در شــکل گیری احساس نسبت به 
جهان است. احساس لذت و ابتهاجی که برای یک 
عارف باهلل حاصل می شــود غیراز احساس لذت و 
ابتهاجی است که برای انسان اهل دنیا پیدا می شود. 
آنچه عامل ابتهاج اهل دنیاست هرگز نمی تواند عامل 
ابتهاج یک عارف باشد و بالعکس؛ این واقعیات عینی 
تردیدناپذیرند. نکته مهم در تحلیل این واقعیت ها 

نشست هم اندیشــی »از الهیأت اجتماعی تا ارشاد 
اندیشه 

اجتماعی« در ۱۰مهرماه در دانشگاه باقرالعلوم برگزار اجتماعی
شد. در این نشست حجت االسالم حمید پارسانیا، 
استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران، از ابعاد فقهی و اجتماعی حجاب 

گفت. آنچه در ادامه می خوانید چکیده ای از گفته های ایشان است:
نوعی از قرائت های مختلف از دین ذیل رقابت های حوزه های معنایی 
زیست های متعدد فرهنگی و ذیل رقابت های کالن فرهنگی خود را 
نشان  می دهد و در این شرایط زمینه خیلی از مغالطه ها برای یارگیری 
از فضاهای متفاوت و درعین حال رقیب به وجود  می آید، بنابراین تبیین 
آنچه رخ  می دهد  می تواند بستر خیلی از مغالطات را از بین ببرد و زمینه 
کنشگری های آگاهانه را در جامعه فراهم کند. بین 2بعد اجتماعی و 
فقهی حجاب تفکیک انجام شود، بعد فقهی، کار فقیهانه است و فقه 
در معنای مصطلح یک واقعیت معرفتی و علمی در حوزه های علمیه 
ماست که یک حوزه زنده معرفتی است و یک مرجعیتی هم در جامعه 
دارند و براساس همین مرجعیت عمل  می کنند. کسی که در قلمرو 
فقه است، کار  فقهی می کند و فتوا  می دهد. در فتوا، نوعی رفتار آرمانی 
)نه به معنای اخالقی( شناخته  می شود. رفتارهایی که چارچوب های 
سلوک دینی و دیانت را بیان  می کنند، روش شناخت فقهی هم روش 

استنباطات فقهی است و این روش به واقعیت اجتماعی کاری ندارد.
یک زمان، بحث مدیریت اجتماعی و اجرای فقه است، اجرای فقه گاهی 
در حوزه زندگی شخصی است و در هنگام اجرا تزاحم ها و اولویت هایی 
وجود دارد و خود فرد، موضوع را تشخیص  می دهد و مدیریت  می کند. 
گاهی حوزه زندگی اجتماعی است و در قلمرو زندگی اجتماعی تحقق 
عمل فقهی مسائل و احکام متناسب و متناظر با خود را دارد و آن احکام 
از نوع احکام فقهی نیست بلکه احکام حکومتی است. مدیریت اجرای 

فقه کاماًل قواعد، مسیر و ضوابط مربوط به خود را دارد، اگر بخواهیم 
تفاوت احکام این دو حوزه را مشخص کنیم چیزی شبیه تفاوت میان 
فقه و قانون است. ما از مشروطه به بعد در عرصه اجتماعی با این مسئله 
مواجه شدیم. به دلیل اینکه فقه ما، عمدتاً از لحاظ وضعیت تاریخی 
تشیع، یک فقه شخصی اســت. این تفکیک، قبل از مشروطه کمتر 
مورد توجه قرار گرفته است؛ یعنی فقیه فتوای خود را نسبت به مسائل 
حوزه زندگی اشخاص  می داد و افراد هم در زندگی خود آن را دنبال  
می کردند، احکام اجتماعی کمتر باب مربوط به خود را داشت و حوزه 
اجرای اجتماعی فقه نیز حوزه ای نبود که دایر و رایج باشد و فقها هم 
نسبت به این بخش ابواب مســتقلی را  نمی نوشتند. ولی از مشروطه 
به بعد، این فرصت کم کم در حال ایجاد اســت و تفاوت این دو حوزه 
مشخص  می شود. اینکه حجاب به لحاظ فقهی چیست، متدینین اگر 
در این مسئله توجیه نشوند و این اختالفاتی که وجود دارد برای آنها 
تبیین نشود زمینه خیلی از مسائل را به وجود  می آورد. گاهی اینگونه 
فهمیده  می شــود که خیلی ها حجاب را هم قبول ندارند. وقتی این 

مسائل بیان نشود آثار نامطلوبی را در فهم مسئله باقی می گذارد، اینکه 
حجاب در ســطح اجتماعی از نظر فقهی چه حکمی دارد یک بحث 
است و اینکه بتوانیم آن را اجرا کنیم یا نکنیم یک بحث دیگر است. 
این قلمرو اجرا، یک حکم اجرایی است که مدیریت اجتماعی مربوط 

به خود را  می طلبد.
امر به  معروف  و نهی از  منکر تا جایی در حوزه فردی اعمال شــود که 
اثر منفی نداشته باشــد؛ یعنی تا جایی که  می شود باید اجرا کرد، در 
حوزه اجتماعی نیز همین است و شناخت اینکه کجا قابلیت اجرا دارد 
یک شناخت فقهی نیست. حوزه اجرا نیاز به روانشناسی اجتماعی و 
جست وجو کردن عوامل دیگر دارد، جامعه و رسانه باید بتوانند بین 
این دو قلمرو تفکیک قائل شوند، در این صورت متدینان و متشرعین 
هم وظیفه خود را  می دانند. حتی کسی که به فسق عملی گرفتار است 
این درک نظری او نسبت به مسئله نباید آسیب ببیند، در شرایطی که 
حوزه های معرفتی رقیب به صورت بنیادین در تعارض با هم فعالیت  
می کنند اگر این امر روشن نشود زمینه خیلی از مغالطه ها پدید  می آید. 
وقتی به لحاظ اجتماعی نمی توانیم برخی از مراتب آن را اجرا کنیم و 
قانون آن را اجرایی نمی کنیم  یا قانون آن  را تغییر می دهیم این تغییر 
قانون و یا جواز عدم اجرای آن حکمی فقهی نیست تا با روش های فقهی 
استنباط شود بلکه حکمی اجرایی است که با روش شناخت موضوعات 
مختلف به دست می آید و لذا جامعه هنگامی که از اجرای آن باز  می ماند 
حکم فقهی آن را همچنان می داند و حریم فتاوای فقهی را نیز پاس 
می دارد و از فقیهان توقع و انتظار تغییر فتوای فقهی شــان را ندارد و 
فشاری را بر آنها برای تغییر فتاوایشان تحمیل  نمی کند بلکه با شناخت 
فتوا یعنی با شناخت حکم فقهی برای تغییر شرایط و حذف موانع در 

جهت تسهیل اجرای فتوا برنامه ریزی می کند.

حجاب؛ فتوای فقهی و مدیریت اجتماعی آن
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شرایط ناخوشایندی که طی هفته های گذشته پیش آمده، بر  
زندگی و کسب وکار اغلب مردم تأثیر گذاشته است. هنر نیز 
از این قاعده مســتثنا نمانده و متأسفانه سالن های سینما و 
تئاتر با رکود تماشاگر و حتي تعطیلی اجباری روبه رو شدند. 
با این حال بسیاری از گروه های تئاتری با امید و انگیزه رسیدن روزهای بهتر، کماکان به تمرین نمایش 
خود ادامه می دهند. نمایش »زندگی آشغالی« به نویسندگی »نکیسا راستین« و کارگردانی دکتر »فریال 
آذری« یکی از آثاری ا ســت که آخرین روزهای تمرین خود را پشت سر می گذارد تا با شروع آبان ماه 
روی صحنه برود. دکتر آذری را در جوامع هنری بیشتر به عنوان منتقد تئاتر می شناسند تا کارگردان. 
ایشان دانش آموخته رشته فرهنگ و زبان های باستانی ایران است و از آنجا که فرهنگ با هنر و تئاتر 
بیگانه نیست، در این عرصه نیز فعالیت دارد. او که از دهه60تاکنون به لطف فعالیت های هنری خاله اش 
در حیطه ادبیات نمایشی، با این فضا آشنا بوده، درباره تئاتر معتقد است: »هیچ وقت فکر نمی کنم تئاتر 
انتخاب من بوده، بلکه فکر می کنم تئاتر نوستالژی من بوده«. این کارگردان که ابتدا در رشته ادبیات 
فارسی تا مقطع لیسانس تحصیل کرده و در زمینه نقد ادبی تجربه هایی داشته، به واسطه عالقه مندی 
به نقد، زودتر از هر چیز دیگری وارد عرصه نقد تئاتر شد و سال ها در مطبوعات به نقد سینما و هنرهای 
نمایشی پرداخت. در رادیو نیز با برنامه های »صدا در صحنه« )به تهیه کنندگی ژاله محمدعلی( و »نقد 
و نمایش« و »رویکرد« )به کارگردانی مینو جبارزاده( به عنوان کارشناسـ  منتقد حضور پیدا کرد. او 
دی ماه سال گذشته نمایشنامه »مدل آمریکایی« نوشته »رضا آشفته« را در قالب نمایشنامه خوانی و در 
تماشاخانه »جوانمرد« خانه تئاتر کارگردانی کرده و اینک با نمایش »زندگی آشغالی«، نخستین تجربه 
جدی و حرفه  ای خود را در کارگردانی تئاتر پشت سر گذاشته است. به این بهانه پای حرف های دکتر 

فریال آذری نشستیم.

 نمایشنامه »زندگی آشغالی« چطور 
به دست تان رسید و برای کارگردانی انتخابش 

کردید؟!
این متن جزو کارهایــی بود که سال گذشــته در 
جشــنواره تماشــاخانه جوانمرد نمایشنامه خوانی 
شد و برای آن جلسه نقد و بررســی برگزار کردند. 
در جلسه نقد، من بودم، خانم سپیده اسکندرزاده، 
محسن خیمه دوز و رضا آشفته. این مربوط به زمانی 
ا ست که »مدل آمریکایی« را کارگردانی کرده بودم. 
من از متن »زندگی آشغالی« خیلی خوشم آمد. اول 
قرار نبود آن را کار کنیم. قصد داشــتیم »کرگدن« 
اوژن یونسکو را کار کنیم. می خواستیم تیم نمایش 
»کرگدن« را به صورت یک کار پژوهشی ببندم، چون 
در کارهای پژوهشی همه از یکدیگر می آموزند، ولی 
در اتودهای »کرگدن« به این نتیجه رســیدیم آن 
کست )گروه بازیگران( که االن دیگر نیستند، نیاز به 
زمان دارد، یعنی بهتر است یکی دو کار با آنها انجام 
بشــود تا با هم خو بگیرند و بعد به اجرای سنگینی 
مثل کرگدن بیایند. البتــه »کرگدن« تهیه کننده 
َقَدر هم می خواســت، چون 17تا پرسوناژ داشت و 
ما به فکر اجرای فرم بودیم که در این صورت گروه 
فرم هم می خواست و ما باید با 30نفر فقط برای روی 
صحنه قرارداد می بســتیم. عوامل پشت صحنه هم 
بودند و باقی مخارج. بنابراین تصمیم گرفتیم متن 
دیگری کار کنیم. من 2نمایشنامه نوشتم و تصمیم 
داشتم یکی از آنها را کار کنم، ولی به همان مشکلی 
برخوردیم که در متن »کرگدن« با آن مواجه بودیم. 
نمایشنامه های من نوعی تئاتر بورژوا بود؛ یعنی باید 
کاخ طراحی می شــد و چیزهای دیگر. بعد قرار شد 
متن دیگری بنویسیم. موضوع هم داشتیم. جلسه  ای 
برگزار شد اما دیدیم چون کار زمان بری است و شاید 
تیم از هم بپاشد، بنا شــد از نمایشنامه های موجود 
اســتفاده کنیم، ولی خیلی همزمان مــن و خانم 
اسکندرزاده به این نتیجه رسیدیم که چرا »زندگی 
آشغالی« نه؟! با خانم نکیسا راستین )نویسنده متن( 
تماس گرفتیم. ایشان متواضعانه متن را در اختیار 
ما گذاشتند و گفتند اگر نمایش تهیه کننده نداشته 
باشــد، یک ریال هم نمی گیرم! البته چون خودش 
قصد داشت متن را کارگردانی بکند و حاال که متن 
را واگذار کرده بود دیگــر خودش آن را روی صحنه 
نمی برد، شرط گذاشت کنار ما باشد و به رغم داشتن 
یک پسر یک سال ونیمه، کنار ما قرار گرفت که واقعاً 

کمک بزرگی به گروه کارگردانی بود.
در نخستین برخوردتان با متن، آن را 
چگونه ارزیابی کردید؟ به نظرتان چه ویژگی هایی 

داشت که به اجرای آن ترغیب شدید؟
فضای نمایشنامه فانتزی بود و مایه های گروتسک 
داشــت، در عین حال خیلی خوب نوشته شده بود، 
یعنی مکالمات پینگ پنگی بــود. درحالی که همه 
فکر می کنند فضای کار خیلی به آثار »تیم برتون« 
نزدیک اســت، ولی دیالوگ های ایرانی در آن آمده 
بود. مثاًل شاید ما اسم »دختر هزارچشم« را از تیم 

برتون گرفتیم اما هزارچشمی که تیم برتون تصویر 
می کند با هزارچشمی که در این اثر دیده می شود 
متفاوت است. بیشــتر به نقاشی های »پاول کله« ) 
نقاش سوئیسیـ  آلمانی( شباهت دارد که اینجا به آن 
هم اشاره می شود. یک طرح واره از تیم برتون دارد اما 
کاماًل برتون نیست. از آنجا که خانم راستین، شاگرد 
جالل تهرانی بودند، در نوشــتن تحت تأثیر ادبیات 
جالل تهرانی هستند. به نظرم متن شان خالقانه بود 
و خیلی حرف برای گفتن داشت. نوع جدیدی از نگاه 
به هستی بود که حتي مرگ را هم به بازی می گیرد. 
آن نوع از مرگ آگاهی که به طور مالوف از آن انتظار 
داریم و در آثار »صادق هدایت« می بینیم که فضا را 
به سمت یک فضای سخت و سنگین می برد، اینجا 
دیده نمی شود. انگار ادامه همان هستی است؛ یعنی 
انگار همان آدم ها دوباره با هم اند، فقط جهان شــان 
عوض می شود. همان نوع رفتارها و دیالوگ ها و جر 
و بحث های آن زمین را با خودشان به جهان بعدی 
می برند. به نظرم با مفهوم اگزیستانسیالی مثل مرگ 
خیلی لطیف برخورد شده! خیلی وقت ها که ما فیلم 
آخرالزمانی می بینیم، یک فضای وهم آلود و ترسناک 
دارد، گرچه اینجا هم گروتسک هست، ولی خیلی 
لطیف تر مخاطب را به سمتی می برد که می شود به 
مقوله هایی مانند پایان جهان و مرگ نگاه جدیدی 
داشت. همچنین متن جزو ادبیات پست مدرن است 
و مولفه های آن را دارد. نوشتن در ادبیات پست مدرن 

خیلی آسان نیست.
با توجه به اینکه در پروسه تمرین ها، 
نویسنده اثر در کنارتان حضور داشت، به متن 
چقدر وفــادار بودید؟ آیا حیــن تمرین، متن 

دستخوش تغییرات زیادی شد؟
99درصد به متن اصلی وفادار بودم. شاید فقط 2-3 
جمله را تغییــر دادیم یا کم  و زیــاد کردیم، با آنکه 
مجوزش را داشتیم، ولی چون متن پینگ پنگی بود، 
وقتی می خواســتیم دیالوگی را کم یا زیاد بکنیم، 
خیلی باید سربه سر متن می گذاشتیم؛ جز یکی دو 
جمله که از ما خواسته بودند تغییرش بدهیم و من 
برای نویسنده فرستادم و از ایشان خواستم خودش 

تغییر بدهد. به نظرم این کار محترمانه تر بود.
بازیگران نمایش بر چه مبنایی انتخاب 
شدند؟ آنها را از قبل می شناختید و آیا تجربه 

کافی در تئاتر دارند؟
اگر این بازیگران زمانی که اولین بار داشــتم گروه 
می بستم، وقت داشــتند، قطعاً همین ها را انتخاب 
می کردم اما آن زمان این بچه هــا در تاالر مولوی، 
مشــغول تمرین نمایش »اتاق شماره سه« بودند و 
بعد هم درگیر اجرا بودنــد. زمانی که با گروه اول به 
توافق نرســیدیم، دقیقاً فردای روزی بود که اجرای 
»اتاق شماره سه« تمام شد! البد در مورد این نمایش 
شنیده اید که از یک جایی به بعد، بلیت های آن را نه 
از سایت »تیوال« که باید از »دیوار« می خریدیم و 
بلیت هایش تا 500هزار تومان هم فروش داشــت! 
این نشــان می دهد که بچه ها برای کارشان زحمت 

کشیده بودند. خیلی بازیگران خالقی بودند، با هم 
کار کرده بودند و روحیات همدیگر را می شناختند. 
چیزی را که ما انتظار داشتیم در گروه نمایش مان 
اتفاق بیفتد، در آنها اتفاق افتاده بود. مهم تر از همه 
اینکه بسیار بچه های اخالق مداری اند و از ایجادکردن 
هر حاشیه  ای پرهیز می کنند. از نظر اخالقی خیلی 
تأییدشــده اند. این مهم ترین مولفه  ای است که هر 

هنرمندی باید داشته باشد.
»زندگی آشغالی« در فضای فانتزی 
اجرا می شود. برای رسیدن به این فضا، از الگوی 
خاصی پیروی کردید یا مثاًل نگاهی به آثار تیم 
برتون یا نمونه های مشابه داشتید؟ جنس فانتزی 

نمایش، نتیجه خالقیت خودتان است؟
هیچ آدمی نمی تواند بگوید من کاری می ســازم که 
همه اش متعلق به ذهنیت خودم اســت. ما همیشه 
روی شانه های کســانی می ایســتیم که آثارشان 
را خوانده ایــم و یــاد گرفته ایــم و خالقیت مان را 
شــکل داده اند. مــن در خلق فضــای فانتزی کار، 
بیشــتر به آثار »کله« فکر کردم. نقاشــی های کله 
در این قضیه بیشــتر راه گشاســت و فقط ظواهر را 
از تیم برتون گرفتــه، ولی ژرف ســاخت اثر مانند 
ژرف ســاخت کارهای پاول کله است. بخشی از کار 
هم به بازیگــران برمی گردد. ما 2 بــار برای نمایش 
»زندگی آشغالی«، گروه بازیگران را انتخاب کردیم. 
گروه اول به دالیلی از هم پاشید و با گروه دوم ادامه 
دادیم. در طرح های اولیه، وقتی گروه بازیگران را با 
توجه به شــخصیت هایی که بازی می کردند دوباره 
بســتیم، نقش ها و نگاه ها عوض شد، چون آدم های 
جدیدی آن را کار می کردند، خالقیت دیگری وسط 
می آید، میزانســن ها جور دیگری نوشته می شود، 
رنگ ها و جهان به شــکل دیگری دیده می شود. در 
زندگی ما نیــز همینطور اســت. در مواجهه با یک 
اتفاق، آدم ها از منظر مختلفــی نگاهش می کنند. 
مشکلی مثل بیماری برای یک نفر، مسیر افسردگی 
و احساس ناکارآمدی آن اســت و همان بیماری او 
را از پــا درمی آورد. برای شــخص دیگری، بیماری 
فرصتی اســت بــرای مطالعه و شــناخت خود که 
نه تنها آن بیماری او را اذیت نمی کند که از او انسان 
قوی تری می سازد و موجود جدیدی از دل بیماری 
بیرون می آید که قباًل نبــوده. در جهان نمایش، آن 
اتفاق متن است. در برخورد با متن هم اینگونه است. 
بخشی از آن برمی گردد به بازیگران، حتي اگر گروه 

کارگردانی ثابت باشد.
در طول تمرین ها غیــر از خودتان، 
آقای رضا آشــفته در مقام مشــاور کارگردان 
حضور دارند. همچنین نمایشنامه نویس و حتي 
دستیارتان )خانم سپیده اسکندرزاده( درباره 
بازی ها و میزانســن ها نظر می دهند! مجموع 
این مشاوره ها چقدر درنظر نهایی شما به عنوان 

کارگردان نمایش تأثیر داشت؟
خب آدم هــا متفاوتند. نمی شــود کارگردان نقش 
قدرت مطلق را بازی بکند و فقط نظر او اعمال بشود. 

آدم از مشورت کردن ضرر نمی کند.
یعنی به حضور این  همه مشــاور در 

کارگردانی نیاز بود؟
چراکه نــه؟ به نظرم حتي اگر بیشــتر هــم بودند، 
خوشحال می شــدم. حتي من گاهی از بازیگر هم 
نظرش را می پرســیدم! اینجا مبحثی وجود دارد، 
یعنی همان مثل »آشپز که دو تا شد...«. فکر می کنم 
اگر آشپز دو تا بشــود، لزوما آش شــور یا بی نمک 
نمی شود. اتفاقاً خیلی وقت ها از ذهن آنها چیزهایی 
را می گیرید که شــما در آن اثر ندیــده بودید. هر 
ذهنی یک خالقیتی دارد. این کمک می کند که از 
خالقیت ذهن آنها استفاده بکنید و اثر بهتری بسازید 
یا آنها فراز و نشیب هایی را ببینند که شما ندیدید. 
در نتیجه وجود این مشــاوران خوب است، مضاف 
بر اینکه حضور شــخصی مثل نکیســا راستین که 
خودش این اثر را با ایده کارگردانی نوشته و به واسطه 
همسرشــان آقای »مهران زاغری« )طراح صحنه و 
نور( حتي صحنه نمایش را هم دیده بودند، این مسیر 
برای شان واضح و روشن بودند. البته آنها از یک جایی 
به بعد تصمیم گرفتند از آنچه خودشان می دانند هم 
عبور بکنند و به سمتی بروند که خالقیت های جدید 

داشته باشند. خب اگر کســی راه را بلد باشد و شما 
بخواهید کورکورانه مســیری را بروید و از او کمک 
نگیرید، اشــتباه کرده اید. گرچه معنی کالم ام این 
نیست که کاًل آنها بگویند و شما عقب بایستید و دیگر 
هیچ کاری نکنید، ولی می توان نقشه راه را گرفت که 
مسیر شما را روشن تر می کند. خانم اسکندرزاده هم 
پژوهشگر دایره المعارف بزرگ اسالمی و منتقد تئاتر 
هستند و به همه چیز نگاه دقیقی دارند و نکته سنجی 
ایشان باعث می شود ریزه کاری های نمایش خوب 
دیده بشــود. آقای آشــفته هم که به اندازه کافی 
شناخته شده هســتند و سال هاست در تئاتر کشور 
فعالیت صادقانه دارند. به واسطه اینکه ایشان تئاتر 
خوانده اند و پیشکسوت هستند، خیلی جاها کمک 
بزرگی برای ما بودند. فکر می کنم این گروه نمی شد 
تک نفره باشد. نه اینکه امکان پذیر نباشد اما قشنگ 

نیست! می توان با مشورت کارها را بهتر پیش برد.
گروه های نمایشی همیشه تمرین های 
خــود را در پالتوهای موجود در شــهر انجام 
می دهند. می دانیم که شــما هم از این پالتوها 
اســتفاده کرده اید اما بخشی از تمرین های تان 
را بنا بر شــرایط این روزهای جامعه به فضای 
خصوصی منتقل کردید. تمریــن در این فضا 
چگونه بود و چه مشکالتی برای گروه شما ایجاد 

کرد؟
ببینید! اغلب پالتوها در مرکز شهر قرار دارند. طی 
این  مدتی که  جو جامعه متشنج بوده، کار ما کمی 
سخت تر بود. مثاًل ما پالتویی در مرکز شهر داشتیم 
که تمرین های آنجا را کنســل کردیــم. ! در نتیجه 
تصمیم گرفتیم در محیط های خصوصی تر تمرین 
بکنیم که از مرکز شهر دور باشد. هرچند شاید جای 
خیلی استانداردی برای تمرین نبود اما بچه ها به هر 
شکلی که بود، خودشان را به تمرین می رساندند و 

تمرین می کردند.
تمرین در شرایط این روزهای جامعه، 
قطعًا نیازمند عشق و عالقه ویژه به تئاتر است. 
غیر از این، چه انگیزه  ای شما و گروه تان را به اجرا 

در چنین شرایطی مجاب می کرد؟
خب تمرین های ما از نیمه فروردین ماه شــروع شد 
و در تیرماه، گــروه را عوض کردیم و تــا االن ادامه 
دادیم. باید بگویم در این شــرایط تمرین می کنم، 
ولی در این شــرایط اجرا نمی روم. به این دلیل که 
هنر یک امر لوکس اســت، یعنی اگر شما مقداری 
پول داشته باشید، مثاًل A تومان و این A تومان به 
اندازه پول بلیت یک تئاتر باشــد و همین A تومان 
پول یک قوطی شیرخشک باشد و بچه شما نیاز به 
آن شیرخشک داشته باشد، اگر هنرمند هم باشید، 
اولویت را به شیرخشک می دهید، چون بحث هستی 
آن بچه مطرح اســت و فرهیختگی را برای روزهای 
بعد می گذارید. فقط بحث مالی ماجرا نیست. بحث 
روانی آن هم مطرح اســت. مردم باید بتوانند برای 
دیدن نمایش بیایند؛ چه از نظر روانی و چه از منظر 
بضاعت اقتصــادی. بنابراین مــا تمرین می کنیم و 
به بازیگران هم گفتم امیدوارم کــه خیلی زود اگر 
شرایط مساعد باشــد و به وضعیت ثبات و پایداری 
رسید، اجرا برویم. در مورد آنکه چرا در این شرایط 
تمرین می کنیم، باید بگویم برای کسی که کار تئاتر 
کرده، این جمله من خیلی واضح باشد که هنر مثل 
نفس کشیدن است. انگار به کسی بگویید چرا نفس 
می کشید! اگر نفس نکشــد، دچار خفقان می شود. 
ما پیش از هــر چیزی برای حال خــوب، تئاتر کار 
می کنیــم؛ اول حال خوب برای خودمــان و بعد به 
اشتراک گذاری آن با مردم. البته ممکن است در این 
اشتراک گذاری، پیامی هم با هنرمان داشته باشیم. 
شاید هم نباشد، مثل تفکر پارناس؛ یعنی هنر برای 
هنر! طبیعی ا ست که آدم باید کار بکند، همان جور 
که باید نفس بکشد. وجه تمایز هنرمند با آدم عادی، 
خالق بودن هنرمند است. برای هنرمند معنا ندارد 
که راهی برای انجام کاری وجود نداشــته باشد. او 
راهی می سازد. باالخره یک جایی تمرین می کند. به 
قول آقای آشفته، حتي می توانید تئاتر را با خودتان 
به مترو ببرید و از زندگی مردم تئاتر بسازید. وقتی 
تئاتر این قدر در زندگی جریان دارد، چطور می شود 

اصاًل کار نکرد؟!

درشرایطفعلیجامعهتمرینمیکنیم
گفت وگو با دکتر »فریال آذری«، کارگردان نمایش »زندگی آشغالی«

احمدرضا حجارزادهگزارش
روزنامه نگار
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نگاهی به کتاب »شعر و تجربه«
تشریح زیبایی شناختی ادوار شعر

انتشارات ققنوس دومین چاپ 
کتاب »شعر و تجربه« ویلهلم 
دیلتــای و ترجمــه منوچهر 
صانعی دره بیــدی را در 59۸ 
صفحه و بهای 220 هزار تومان 
منتشر کرد. چاپ نخست این 
کتاب سال 139۴ به بهای ۴5 
هزار تومان منتشــر شده بود. 

این کتاب جلد پنجم از مجموعه 6 جلدی گزیده آثار ویلهلم 
دیلتای )فیلسوف شهیر آلمانی( است. دیلتای مباحثش در 
این کتاب را خود به تقلید از ارســطو »فن شعر« نامیده بود 
و اعتقاد داشت که »شعر و تجربه « اش جایگزینی برای فن 
شعر یا رساله پوئتیک ارسطوست. هرچند که این ادعا با توجه 
به محتوای اصلی فن شعر که در موضوع درام یونانی است، 

کمی قابل تأمل است.
ادعای دیلتای این است که دوران فن شعر ارسطو سپری شده 
و دانش فن شعر کلیت و ضرورتی از نوع علوم طبیعی ندارد که 
بتوان یک بار و برای همیشه یک دانش فن شعر کلی تدوین 
کرد، بلکه اصول و مبانی آن متناسب با شرایط تاریخی معتبر 
است و برای هر دوره تاریخی باید یک فن شعر خاص تدوین 
کرد. مترجم در معرفی ســاختار اصلی کتاب چنین نوشته 
است: »این کتاب شامل 2 بخش یا دو پاره است. بخش اول 
آن شرح و بسط فنون فن شــعر جدید است و بخش دوم به 
تحلیل آثار دو شاعر بزرگ آلمانی، گوته و هولدرلین، پرداخته 
که ضمن آن به آرای شکسپیر و روسو و بعضی شعرای دیگر 

نیز پرداخته است.«
در بخش اول عنوان »تخیل شاعر« شامل ۴ قسمت است. در 
قسمت اول ماهیت فن شعر بازمانده از ارسطو با اقتضائات فن 
شعر جدید در آثار نویسندگان و شاعرانی چون گوته، شیلر 
و برادران شلگل بررسی شده اســت و زمینه را برای تدوین 
یک فن شــعر جدید فراهم می کند. در ادامه معرفی کتاب 
به قلم صانعی دره بیدی می خوانیم: »قســمت دوم شــامل 
3فصل است: در فصل اول دیلتای به ذکر سرشت و خصلت 
شاعر پرداخته است. در فصل دوم ماهیت آفرینش شعری را 
از دیدگاه روانشناسی تشریح کرده است. در اینجا از تفاوت 
تصور، احســاس و اراده و تعامل آنها در شکل گیری مفاهیم 
زیستی سخن می گوید و سپس مفاهیم زیبایی شناختی را 
از آنها اســتنتاج می کند. در فصل سوم نمونه هایی از گوته و 

شکسپیر و بعضی شاعران دیگر آورده است.
قسمت ســوم به مبحث مهم، ظریف و دشوارفهم »صورت 
نوعی« )کنایی = Typical( در شعر پرداخته و احساسات 
شــاعرانه را به عنوان بازتاب های تجربه های زیسته در ذهن 
شاعر ذکر کرده است.« از نظرگاه مترجم، مؤلف در قسمت 
چهارم »شعر و تجربه« کوشیده است اصول فنی شعر جدید 
را از داده های تجربه زیسته استنتاج کند. این قسمت شامل 
3فصل اســت؛ در فصل اول به خالقیت ذهن شاعر پرداخته 
است. در فصل دوم فنون شاعری را بررسی می کند. در فصل 
ســوم به تحلیل این مطلب پرداخته که یک فن شعر کلی 
)جهانی( و ضروری وجود ندارد بلکه فن شعر دارای ساختار 
و شرایط تاریخی است. به این مطلب در فصول قبلی اجماالً 
اشاره شده اســت. در اینجا به نکته تاریخی دقیق و مهمی 
پرداخته که نخستین بار در عصر جدید در قرن هجدهم مورد 
توجه ویکو و هیوم واقع شد و آن تجانس و هماهنگی عناصر 
فرهنگی و تاریخی است: اقتصاد، حقوق، سیاست، علم، اخالق 
و… در یک دوره تاریخی مفروض با هم تناســب و تجانس 
دارند؛ یا با هم رشــد می کنند یا با هم درجا می زنند یا با هم 

فرومی پاشند و این مورد اخیر مرگ آن تمدن است.
 صانعی دره بیدی می نویســد:»مولف در کتاب به تشــریح 
3 دوره زیبایی شناسی در عصر جدید می پردازد: اول اینکه 
الگوی زندگی متعارف و سنتی کهنه و فرسوده شده و باید آن 
را رها کرد. دوم اینکه شعر جدید در فکر احیای طبیعت گرایی 
دوره یونانی است. الگوی این دوره علوم آناتومی و فیزیولوژی 
است که اندام های زنده را آنگونه که هست نشان می دهند. 
در این دوره چاقوی شاعران از چاقوی جراحان تیزتر است. 
سوم اینکه حرکت هنر به جلو براســاس طبیعت خالق آن 
یعنی انسان است. سپس به شرح اصول و مبانی و موضوعات 
و مســائل زیبایی شناســی در 3 قرن هفدهم، هجدهم و 
نوزدهم پرداخته است. در قرن هفدهم اصول زیبایی شناسی 
براساس قوانین عقلی و ریاضی علوم طبیعی برآمده از فلسفه 
الیب نیتس و در قــرن هجدهم تحلیل انطباعات حســی 
زیبایی و در قــرن نوزدهم روش تاریخــی تحلیل مفاهیم 
زیبایی شناســی مورد توجه بوده و دیلتای به تشــریح آنها 

پرداخته است.«

درباره ویلهلم دیلتای )19 نوامبر 1۸33ـ  اول اکتبر 1911( باید 
گفت او مورخ، جامعه شناس، روانشناس و فیلسوف آلمانی  بود که 
به همراه ماکس وبر از بنیانگذاران جامعه شناسی تفهمی به شمار 
می رود. امروزه یکی از نحله های مهــم و مطرح در هرمنوتیک، 
روشی است که برای تفسیر و تحلیل علوم انسانی به کار می رود. 
هرمنوتیک که در ابتدای ظهور خود محدود به فقه اللغه و تفسیر 
متون مقدس بود با تالش های علمی فریدریش شــالیرماخر به 
روش فهم همه متون توسعه یافت، اما اکنون با گسترشی که در 
کاربرد آن رخ داده، برای فهم همه پدیده های انسانی اعم از متن 
و غیرمتن به کار می رود و به عنوان رهیافتی اساسی برای پژوهش 
در علوم انسانی دارای اهمیت خاصی است. این اهمیت مرهون 
تالش های علمی بسیار گسترده و عمیق دیلتای است که در زمینه 
متافیزیک، فلسفه اخالق، تاریخ، معرفت شناسی، روانشناسی و نقد 
ادبی آثار مهمی عرضه کرده است. سهم مهم وی در فلسفه، تحلیل 
معرفت شناسانه او از علوم انسانی است. دیلتای نخستین کسی 
بود که در علوم انسانی معرفت شناسی مستقلی را به وجود آورد و 
آثار وی برای کل مسئله علوم انسانی و نتایج فلسفی و منطقی و 

معرفت شناسی آن منبع مهمی به شمار می رود.

برگزاری جشنواره تئاتر 
استان سمنان در شاهرود 

سی و سومین دوره جشنواره استانی استان سمنان 
تئاتر از 25 تــا 27 آبان به میزبانی شهرســتان 

شاهرود برگزار می شود.
فرشــید فالح، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان سمنان، در نشست هماهنگی و برنامه ریزی 
برگزاری این جشــنواره در ســالن جلسات این 
اداره کل گفت: 25مهر، آخریــن مهلت ثبت نام 
گروه های نمایش برای شــرکت در سی و سومین 
دوره جشنواره اســتانی تئاتر اســت. جشنواره 
تئاتر استان سمنان بر تداوم و تثبیت جایگاه هنر 
نمایشی، ارتقای تولیدات ساالنه هنرمندان تئاتر 

استان و همگرایی بیش از پیش آنان تأکید دارد.
فالح خاطرنشان کرد: این جشنواره تنها مختص 
به آثار نمایشی تولید شــده هنرمندانی است که 
حداقل 5نوبت اجرای عمومی داشــته اند و تنها 
مالک تأیید اجرای عمومی آثار نمایشــی، درج 
اطالعات آثار در درگاه جامع ســایت ایران تئاتر 
)درگاه استانی( اســت. مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان ســمنان بر برگزاری هرچه بهتر 
این جشنواره با مشارکت و همراهی دستگاه های 
فرهنگی و اجرایی شهرستان شاهرود تأکید کرد 
و افزود: جشنواره اســتانی فرصتی برای کشف و 
معرفی اســتعدادهای جوان در استان است. وی 
ضمن دعوت از گروه های نمایش فعال برای حضور 
در این جشنواره خواستار همکاری برای برپایی 

هرچه بهتر این رویداد هنری استان شد.

به دنبال جذب مخاطب  
سریال »بی همگان« به کارگردانی 
بهرنــگ توفیقــی و تهیه کنندگی 
مهران مهام هر شــب ساعت 20 و 
30 دقیقه از شبکه 3سیما روی آنتن 
می رود، اما مثل اغلب سریال هایی 
که در ســال های اخیر بــه نمایش 
درآمده اند، تا اینجای کار نتوانسته 

باعث باال رفتن مخاطبان  ســریال های تلویزیون شود.سپند 
امیرســلیمانی درباره حضورش در ســریال »بی همگان« به 
ایسنا گفت: کمی باید بگذرد تا ســریال را قضاوت کنیم. من 
به عنوان بازیگر از کار راضی ام ولی به هرحال اتفاقاتی در پروژه 
افتاد مثل فوت بازیگرمان )زهره فکور صبور( و تغییر کارگردان 
که طبیعتا برایمان دشوار بود. برای خود من شخصا باید کمی 
بگذرد و زمان داده شــود تا بتوانم نتیجه ای از کار بگیرم. این 
بازیگر در واکنش به این موضوع که ســریال »بی همگان« در 
شرایطی روی آنتن رفت که ممکن است آنطور که باید و شاید 
دیده نشود، گفت: امیدوارم مردم کار را ببینند و دوست داشته 
باشند اما قبل از اینکه »بی همگان« برایشان کار خوبی باشد، 
اول امیدوارم و آرزو می کنم مردم به تماشای تلویزیون برگردند؛ 
چون متأســفانه بیننده تلویزیون کم شده است. راستش اگر 
خیلی نمی خواهم درباره »بی همگان« صحبت کنم به همین 
شرایط پیچیده فعلی برمی گردد؛ بنابراین فعال اینکه این سریال 
بگیرد یا نگیرد اولویت نیست البته برای من بازیگر طبیعتا باعث 
خوشحالی است کاری که می کنم دیده شود اما اولویتم فعال 
آرامش و حال خوب جامعه است. تلویزیون هر سریالی را بارها 
تکرار می کند. حاال »بی همگان« هم االن نشد سری بعد، ولی 
امیدوارم که واقعا مسئوالن تلویزیون این عزم را داشته باشند تا 
مردم را به تلویزیون برگردانند. تنها آرزویی که این روزها برای 

مردم کشورم دارم فقط حال خوب و آرامش است.

تمدید مهلت ارسال آثار به جایزه 
پژوهش سال سینمای ایران

مهلت ارسال آثار به پنجمین جایزه پژوهش سال سینمای 
ایران تا 30مهرماه سال جاری تمدید شد. با توجه به استقبال 
گسترده و بی نظیر پژوهشگران و نویسندگان از این رویداد 
فرهنگی، دبیرخانه این جایزه تصمیم گرفت مهلت ارســال 
آثار را تا 30مهر تمدید کنــد. پنجمین دوره جایزه پژوهش 
ســال ســینمای ایران با نظر به گام دوم انقالب و با رویکرد 
گفتمان ســازی علمی در مســائل و چالش های اساســی 
سینمای ایران، همزمان با هفته پژوهش در نیمه دوم آذرماه 
سال1۴01 برگزار می شــود. اهداف این جایزه عبارتند از: 
تقویت فضای پژوهشــی مرتبط با سینمای ایران در سطوح 
ملــی و بین المللی، شناســایی و گردآوری آثار پژوهشــی 
داخلــی و بین المللی در مورد ســینمای ایران، جهت دهی 
پژوهش ها و مطالعات به موضوعات کلیدی و زیربنایی برای 
کمک به ارتقای کیفی ســینمای ایران، تقدیر از تالش های 
پژوهشی استادان، دانشــجویان، اندیشمندان و خبرنگاران 
دانشگاهی که سهمی از مطالعات علمی و پژوهش های خود 
را به ســینمای ایران اختصاص داده اند و افزایش تعامالت 
اندیشمندان و پژوهشگران رشــته های مختلف دانشگاهی 
و مراکز علمی- پژوهشــی داخلی و خارجی با سینماگران و 
دست اندرکاران سینمای ایران. محورهای پیشنهادی شامل 
سینما و تمدن اسالمی، عزت ملی در آینه سینما، سینمای 
انقالبی در برابر سینمای استکباری، سینمای ایران و رهگیری 
مفاهیم کالن انســانی و همچنین ادبیــات بومی در حوزه 
سینمای امیدبخش و سینما و بسترهای نوین اقتصادی است.

به برترین آثار برگزیده عالوه بر تندیس و لوح تقدیر، مبلغ 10 تا 
30میلیون تومان اختصاص داده می شود و در صورت  عدم احراز 
رتبه »برترین« در هرکدام از بخش ها، به آثار شایسته تقدیر، 

لوح و 50درصد از مبلغ جایزه اعطا خواهد شد.
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